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CSIRZÓ ÁDÁM BAJNOKI
CÍMMEL IS JELEZTE
TEHETSÉGÉT

SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK:

A LEGFONTOSABBAK 16. OLDAL

AZ ÚSZÁS IS SEGÍTI
ROLAND TELJES
FELÉPÜLÉSÉT 6. OLDAL 10-12. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

A Sportélmény Alapítvány szeptember
10–11-én a Városi Sport- és Szabadidõ-
központba szervezte meg a Szekszár-
di Nagy Sportágválasztó elnevezésû
rendezvényét, amelynek résztvevõi
több mint félszáz egyéni és csapat-
sport közül választhatták ki a nekik leg-
inkább megfelelõt.

A rendezvény elsõdleges célja, hogy
minél többeknek kedvet csináljon a
sporthoz, és hogy segítse olyan moz-
gásforma megtalálását, mely a legin-
kább illik az adott gyermek, felnõtt ko-
rához, erõnlétéhez. Elõsegítve, hogy
minél többen élvezettel, sikerélmény-
nyel gyakorolják a kiválasztott sport-

ágat, növelve az egyesületek utánpót-
lás- és tömegbázisát.

Nos, pénteken – a mostoha idõjá-
rás ellenére – a rengeteg fiatal érdek-
lõdõ megtöltötte a városi sportcsar-
nok küzdõterét és az edzõtermeket. A
szombat a családoké, a nap sztárven-
dége Kocsis Erzsébet kézilabdázó.

Sokan választottak sportágat
Pénteken a gyerekeké, szombaton a családoké volt a sportcsarnok
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A gyeplabda teremben ûzhetõ változata, a floorball is népszerû volt a fiatalok körében
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„Õszöd szellemében kampányolnak”
Hamis adatok az MSZP óriásplakátjain – Sajtópert vesztettek, mégis csúsztatnak

Félrevezeti Szekszárd lakosságát

a szocialista párt, mert a közel-

múltban kihelyezett óriásplakát-

jain olyan adatokat közöl a város-

ról, amelyek nem felelnek meg a

valóságnak – mondta keddi saj-

tótájékoztatóján Horváth István. 

Cser Ildikó

Szekszárd polgármestere szerint az
MSZP a választások elõtt kritikus, de
korrekt kampányt ígért, ehhez képest
becsapja az embereket.

– Kifogást emelünk a helyi választá-
si irodánál, és megtesszük a jogi lépé-
seket – mondta a Fidesz választókerü-
leti elnöke.

A szocialisták már a tavaszi ország-
gyûlési választások idején is hamis ada-
tokkal akarták befolyásolni a közvéle-
ményt a város pénzügyi helyzetével
kapcsolatban.  Helyi Érték címû kiad-
ványuk ellen akkor feljelentést tett az
önkormányzat, és a sajtópert meg is
nyerte. A lapot helyreigazítás közzété-
telére kötelezte a bíróság. 

– Ehhez képest ugyanezt a mód-
szert folytatja az MSZP, csak most
multiplakátokon tüntet fel valótlansá-
gokat tényként. Ha ebben része van a
szocialisták polgármester-, illetve kép-
viselõjelöltjeinek, akkor felkészületle-
nek és tájékozatlanok a város ügyeirõl,
holott kampányfõnökük a közgyûlés
pénzügyi bizottságának elnöke – je-
lentette ki Horváth István. – Ahhoz,
hogy a választópolgárok korrekt infor-
mációk alapján dönthessenek arról,
kire bízzák a jövõben a város irányítá-
sát, valós információkkal kell rendel-
kezniük – hangsúlyozta.

A polgármester ezt követõen tétele-
sen cáfolta a plakátokon megjelent in-
formációkat. Terjedelmi okok miatt
csak a legfontosabbakat emeljük ki. Az
ivóvíz fogyasztói alapdíját 2004-ben
még az elõzõ, MSZP-SZDSZ-es városve-
zetés vezette be. A háztartásonként
havi 100 forint most, hat évvel késõbb
230 forintra nõtt, tehát nem felel meg
a valóságnak, hogy a jelenlegi önkor-
mányzat 220 százalékkal emelte volna
a díjat. A szemétszállításért 2004-ben
nettó 247 forintot kellett fizetni, s
ugyanebben az évben bevezették a
kommunális adót és szemétszállítási
díjat nem szedtek. A kommunális adó
azonban nem fedezte a szemétszállítá-
si szolgáltatás költségeit, a különbsé-
get a város fizette a költségvetésébõl –
többségében ingatlanjainak eladásá-
ból teremtve rá fedezetet. A jelenlegi
városvezetés 2007. április 1-jétõl visz-
szaállította a szemétszállítási díjat, a
második félévtõl pedig megszüntette
a kommunális adót. A szemétdíj akkor
nettó 165 forint volt, vagyis jóval keve-
sebb, mint három évvel korábban. A

díj 2009-ben elõbb 215 forint volt,
majd a cikói regionális hulladéklerakó
megépítése okán év közben nettó 312
forintra kellett emelni. Horváth István
kiemelte: ha 2004-tõl minden évben
csak 5 százalékos inflációval növelték
volna a díjat, és nincs a cikói lerakó mi-
atti költségemelkedés, akkor 2010-ben
nettó 332 forintot kellene fizetni a je-
lenlegi 312 helyett.

Szó sincs tehát négy év alatti 80 szá-
zalékos emelésrõl. Sõt, Szekszárdon
pillanatnyilag más városokhoz képest
a legméltányosabb és korrektebb a
szemétszállítás díja. Ács Rezsõ alpol-
gármester emlékeztetett arra is: 2004
és 2010 között a közszolgáltatások áfá-
ját a szocialista kormány 15-rõl 25 szá-
zalékra emelte, ami megjelent a lakos-
ság által fizetendõ árakban is. Ezt egy
fideszes vezetésû önkormányzatnak
felróni nem tisztességes.

Egy a sajtóban megjelent informáci-
ót pontosítva Horváth István hangsú-
lyozta: Szekszárd a közüzemi díjakat
tekintve a megyei jogú városok között
nem a hatodik, hanem a 4. legolcsóbb
város. Vonatkozik ez a parkolási díjak-
tól a helyi összvonalas buszbérletekig
számos szolgáltatásra.

Az MSZP plakátjai kétezer új mun-
kahelyet is számon kérnek az önkor-
mányzaton. A polgármester emlékez-
tetett rá, hogy az Ébresztõ Szekszárd
programban azt vállalták: az önkor-
mányzat a vállalkozói szférával együtt-
mûködve közremûködik új munkahe-
lyek létrehozásában. Ez meg is történt,
hiszen életre keltették, majd mintegy
ötszázmilliós beruházással kiépítették
az Ipari Park infrastruktúráját, s ezál-
tal új vállalkozásokat telepítettek le. A
kereskedelmi láncok (OBI, Bricostore,

McDonald's, Murexin, Austrotherm,
stb.) jóvoltából a ciklus elsõ két évé-
ben nyolcszáz új munkahely létesült.

Az autóipari cégek elképzelései
azonban – akik 2006-ban még láttak
volna fantáziát Szekszárdban, ha lett
volna ipari park – nem valósultak meg,
mert a kormány által okozott makro-
gazdasági regresszió nem kedvezett az
ágazatnak. A város tehát megtette, amit
ígért. Az elmúlt nyolc év gazdaságpoliti-
kájának következménye, hogy ország-
szerte nem létrejöttek munkahelyek,
hanem tömegesen megszûntek.

Az élményfürdõ építése a kutak fú-
rásával már megkezdõdött, a közbe-
szerzés folyamatban van, szeptember
22-én pedig elkezdik a medencék ala-
pozását. A fürdõt a tervek szerint 2011
májusában át is adják.

Nem a városon múlt, hogy nem
épültek bérlakások. A Honvéd utcá-
ban, a „Fecskeház” mellett az önkor-
mányzat már felvásárolta a mintegy
száz bérlakás építésére alkalmas telke-
ket, meg is terveztette az ingatlanokat,
de mint köztudomású, az elmúlt évek
nem az olcsó lakáshitelekrõl és az ott-
honteremtésrõl szóltak Magyarorszá-
gon. Megfelelõ gazdasági környezet-
ben már kezdõdhet is az építkezés.

A szállodáról: egy beruházó a Kilátó
Kisbödõ felõli részét választotta hely-
színül. Jelenleg is folynak az egyezteté-
sek, készek a hatástanulmányok és a
látványterv, csakhogy a bankok az el-
múlt idõszakban nem finanszíroztak
szállodaépítést, így a beruházó kérte a
projekt átütemezését. A  város ebben
is abszolút közremûködõ volt.

Horváth István elmondta: az óriás-
plakátokkal kapcsolatban a város meg-
kereste a Progresszív Intézetet, amely-

nek adataira az MSZP hivatkozik. A
szocialista párt házi közvélemény-ku-
tatójaként ismert intézet elismerte,
hogy nem kért információkat Szek-
szárd városától, adataikat becslések
alapján kalkulálták.

A polgármester kiemelte: a város
adósságállományát a szocialisták – az
azóta elmarasztalt tavaszi kampány-
lapban – 4,3 milliárd forintban jelöl-
ték meg. Amennyiben a plakátokon
szereplõ, egy fõre kiszámolt összeget
felszorozzuk a lakosságszámmal, közel
4,6 milliárd forint jönne ki, tehát most
még nagyobb számot dobtak be a köz-
tudatba. Csakhogy egyik sem felel
meg a valóságnak.

Egy város költségvetése komplex: fi-
gyelembe kell venni a vagyongyarapo-
dást, illetve a készpénz- és betétállo-
mányt is. A polgármester leszögezte: a
város költségvetése annak ellenére sta-
bil és kiszámítható, hogy 2006-ban kö-
zel 1,4 milliárd forint adósságot örö-
költek, pedig az elõzõ városvezetés
2002 és 2006 között 2,5 milliárd forint
értékû ingatlant értékesített. A jelenle-
gi önkormányzat 2+1 milliárd forint
értékben kötvényt bocsátott ki, ami-
bõl elsõként kifizették az adósságokat,
majd visszavásárolták a korábban érté-
kesített önkormányzati cégeket (Víz-
mû, Alisca Terra), amelyek ma már kö-
zel negyven településen, sõt külföldön
is szolgáltatnak. A város méretéhez ké-
pest nagy intézményi rendszert úgy
mûködtetik, hogy közben az állami fi-
nanszírozás évente háromszáz millió
forinttal csökkent. A város cégei jelen-
leg együttesen 1,5 milliárd forint érté-
kû betétállománnyal rendelkeznek.
Ezenfelül az európai uniós pályázatok-
hoz szükséges önerõ is rendelkezésre
áll. A város vagyona tehát nem csök-
kent, hanem gyarapodott. Az önkor-
mányzati cégcsoport jelenlegi piaci ér-
téke meghaladja a 2 milliárd forintot, a
város méretéhez viszonyítva Szekszárd
az egyik legtõkeerõsebb település.

Horváth István: korrekt információk kellenek

Véleményeket és
javaslatokat várnak

Közel 15 ezer példány készült ab-
ból a kérdõívbõl – melynek kézbe-
sítését már el is kezdték –, ame-
lyen a város fideszes vezetése a
szekszárdi polgárok véleményét
kéri ki az elmúlt négy évrõl, és ja-
vaslatokat vár a jövõ programjának
megalkotására. A kérdõíveket
szeptember 18-ig várják vissza, az
ívek leadhatók a Garay téren, a Pi-
actéren, a Fidesz Irodában és a
körzet képviselõinél. Az életszerû
javaslatokat a párt beépíti választá-
si programjába.
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n Az egykori patinás, a városképi je-
lentõségû Garay-téri, Széchenyi utcai –
ma legfõképpen az Allianz által hasz-
nált – épületkomplexumban tulajdo-
nossá vált Szekszárd városa a közel-
múltban. A három épületben található
ingatlanrészekért – közel ezer négy-
zetméterrõl van szó – már át is utalta a
vételárat, mintegy százmillió forintot a
tulajdonosoknak.

– Fontosnak érzem a város közeli
és hosszú távú érdeke szempontjából
ezt a viszonylag gyorsan meghozott
döntést mind érzelmi, mind gazdasá-
gi szempontból – jegyezte meg Kõvá-
ri László, a közgyûlés Gazdasági és Me-
zõgazdasági Bizottságának elnöke. –
Az elõzõ városvezetés bevételnövelõ
politikája miatt 2006-ig óriási ingat-
lanvesztést szenvedett el a város, amit
már akkor, ellenzékként is helytelení-
tettünk. Adva volt a lehetõség, hogy
ebben a komoly értékkel bíró ingat-
lanban tulajdont szerezzen a város.
Ráadásul ez a közép és idõsebb gene-
ráció számára érzelmi kérdés is. A
Garay Szálló, az étterem komoly emlé-
keket idéz föl a szekszárdiakban, a vá-
rosiasság szimbólumának számított
évtizedeken át. Az önkormányzaté
lett az étterem a tankonyhával, aztán a
pénzintézeti épületrészekben több
helyiség, benne többek között az egy-
kori Garay-táncossal.

Borétterem és
minõségi szállásbõvítés

– A hasznosítás nyilvánvalóan az
új közgyûlés feladata lesz. 

– Így van. Persze már a vásárlás
elõtt, a döntés elõkészítésekor szóba

kerültek az elképzelések. Mivel a bo-
rászok szervezetei az étterem bezárá-
sa után megkerestek bennünket a
marketinget és a gasztronómiát erõsí-
tõ elképzeléseikkel, erre újra vissza le-
het térni. Továbbá lehetõség nyílik ar-
ra is, hogy a város nagyrendezvényei-
nek idején – például a szüreti napok
alatt – jelentkezõ szálláshiányon eny-
hítsünk.

– Lehetõség nyílik a városi rendez-
vények megtartására is, amelybe a vá-
ros cége, a Diákétkeztetési Kft. is be-
kapcsolható. Nyilván további ötletek,
elképzelések merülhetnek fel, ame-
lyek akár rendszeres bevételt jelente-
nek a város kasszájába. Sajnos az in-
gatlaneladásokat nagyon megérzi a
költségvetés: a Vagyonkezelõ Kft.

ezekbõl annak idején évi nyolcvan-
millió forint bevételt realizált.

– A ciklus elején markánsan vetõ-
dött föl egy új szálloda építése a Kál-
várián. Ez megmaradt az ötlet szint-
jén ?

– Egy külföldi befektetõ komoly
szándékot mutatott erre. A Kálvária
belsõ, akkor még meglehetõsen ren-
dezetlen domboldalán mutatkozott
erre kitûnõ lehetõség. A gazdasági vál-
ság itt is közbeszólt, de van remény a
folytatásra, hisz a vállakozó éppen a
napokban újra jelentkezett. Idõköz-
ben az ingatlanulajdonos, a mezõgaz-
dasági Rt. megszüntette a területen le-
võ meglehetõsen áldatlan állapotokat,
ami gyorsíthatja az építkezés megkez-
dését. B. Gy.

Gyarapodó városi vagyon
Újra az önkormányzaté az egykori Garay Szálló épületének jelentõs része

Közlekedés, parkolás a megyeszékhelyen
A közgyûlés Gazdasági és Mezõgazda-
sági Bizottságának az elmúlt négy év-
ben a közlekedés, a parkolás és a tö-
megközlekedés tárgykörben hozott
döntéseirõl adott összefoglalót Máté
Péter önkormányzati képviselõ, bizott-
sági tag.

– A ciklus elsõ hónapjaiban a bizott-
ság tanulmányokat kért a hivataltól a
belváros parkolási helyzetének javítá-
sa, valamint az átmenõ forgalom fel-
gyorsítása okán a Széchenyi és Rákóczi
utcákban, illetve a Szent István téren a
négysávos közlekedés visszaállítására –
kezdte Máté Péter. – Utóbbit aztán – a
lakosság véleményét is kikérve – 2007.
július elsejével állították vissza.

A megszûnõ parkolóhelyek kiváltá-
sára a bizottság 2007 elején tárgyalá-
sokat kezdett a Széchenyi utcai mély-
garázs üzembe helyezésérõl, mely
hosszas egyeztetés után végül 2009
õszén megvalósult. A belváros parko-
lási gondjain enyhítenek az egykori

fûtõmû helyén ideiglenesen kialakí-
tott parkolók is, de ezt a célt hivatott
szolgálni a Bezerédj tömbbelsõ terep-
rendezése, ahol akár már az idén
újabb parkolóhelyek létesülhetnek. A
bizottság döntött a Kossuth L. és Má-

tyás király utcákban korlátozott vára-
kozási övezet kialakításáról.

Máté Péter kiemelte, hogy az ön-
kormányzat pályázott a városon át-
menõ 56-os fõút, illetve elkerülõ sza-
kasz közlekedés biztonságának javítá-
sára, ám a palánki körforgalom, illetve
a Tartsay utcai lámpás keresztezõdé-
sek kialakítását is elutasította a közle-
kedési hatóság. Ugyancsak ez a szerv
akadályozta meg, hogy forgalmas he-
lyeken (pl. az Arany J. és a dr. Szentgáli
Gy. utca keresztezõdésében) új gya-
logátkelõk létesüljenek.

A gazdasági bizottság hatáskörben
dönt a közlekedési rendet érintõ ké-
relmekrõl, így például lakossági kérés-
re mozgáskorlátozottak számára
fenntartott parkolóhelyeket jelöltek
ki a város több pontján.

A kerékpárút-építés új szakaszba
léphet, amennyiben a tervezés alatt
lévõ turisztikai célú fejlesztés zöld
utat kap.

Kõvári László bizottsági elnök a Garay étterem elõtt

HÍRSÁV

Szelektív gyûjtõsziget
Pénteken a Mérey utca és a Kálvin
tér keresztezõdésében az Alisca
Terra elhelyezte a város 53. szelektív
hulladékgyûjtõ szigetét, amely a kör-
nyéken élõk komfortérzetét növeli.

Miért hiszek?
A Kairosz Kiadó Miért hiszek? elõ-
adás sorozatában, szeptember 14-
én, 18 órakor, a Katolikus Plébánia
közösségi termében: Császár Angela
színmûvész elõadóestje. Beszélgetõ-
társ: Simon Erika. A belépés díjtalan.

Egészségügyi elõadás
A Magyar Rákellenes Liga szekszár-
di csoportjának soros elõadása
szeptember 16-án (csütörtök),
16.30 órától a városháza közgyûlé-
si termében: dr. Halász Nóra: „Mit
veszel, mit eszel – az leszel.”

CD-bemutató
„Tilos Tor-Folk Jam” CD-bemutatót
tartanak szeptember 14-én (kedd),
19 órától a Béla király tér 6. szám
alatt. Gitáron közremûködik Kör-
nyei Miklós és fia, a zongoránál
Leposa Dezsõ. Ugyanitt nyílik kiállí-
tás Rühl Gizella fotóiból, a Frankos
Borház pedig borkóstolót tart.

ÁRH 2010
Idén szeptember 20. és 26. között ren-
dezik meg Szekszárdon az Állampol-
gári Részvétel Here programjait. A
szeptember 20-i megnyitót (Garay tér,
14 óra) 23-án képviselõi párbeszéd
(Babits mûvelõdési ház, 17 óra), 26-
án pedig interaktív szolidaritási ren-
dezvény követi (Garay tér, 14 óra).

Máté Péter
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Sokféleképpen megjelenõ érték teremtõje
Kis Pál István tanárt „Közjóért” díjjal tüntették ki augusztus 20-án

Az augusztus 20-i ünnepi közgyű-

lésen „Közjóért” kitüntető díjat

vehetett át érdemei és munkás-

sága elismeréseként Kis Pál Ist-

ván tanár. A legtöbbünk által

Kipiként ismert művésztanár éle-

téről, korábbi és jelenlegi tevé-

kenységéről, egykori és eljöven-

dő értekek létrehozásáról kér-

deztük.

Kosztolányi Péter

- „Költõ vagyok, ki dalban élek” - ekkép-
pen határozod meg önmagadat a blo-
god bemutatkozó soraiban. Díjad el-
nyerésében közrejátszott a líra iránti
elkötelezettséged?

- Mindig zavarba ejtõ egy ilyen dí-
jat megkapni. Az ember egy csomó
dolgot csinál életében, amelyet egy-
részt nem azért tesz, hogy elismerést
osztogassanak érte, másrészt végzi,
amit végeznie kell, és ehhez olykor
társul egy kitüntetõ díj. Örülök an-
nak, hogy az átadás során nem taglal-
ták hosszasan a költõi munkásságo-
mat, mert itt most nem ez volt a lé-
nyeg. Ha innen közelítünk, fonto-
sabb az, hogy a tehetséget és a tehet-
séges fiatalokat gondozzuk: amire
ezen a nyáron is adódott lehetõség,
hiszen több táborban is foglalkoz-
tam a diákok kreativitásának kibon-
tásával. De sokan nem ebbõl a sze-

repbõl ismernek engem. Az, hogy je-
len voltam a Szekszárdi Vasárnap
megszületésénél, és megszabhattam
a lap irányultságát és arculatát; az,
hogy a városi televízió tevékenysé-
gét egy bizonyos irányba terelhet-
tem; az, hogy mûvelõdésiház-vezetõ-
ként foglalkozhattam a közszolgálat-
tal, fontosabb a közjó szempontjá-
ból, mint az, hogy költõként határo-
zom-e meg magamat. Persze mindig
van, amirõl úgy gondolja az ember,
hogy elismerésre méltó, és mégsem
díjazzák semmi hasonlóval.

- Tanárként megkapni a kitüntetõ
díjat jelent-e bármilyen elégtételt a
korábbi lapszerkesztõnek, tévés-
nek, népmûvelõnek?

- Nincs szükség elégtételre. Mikor a
Szekszárdi Vasárnapot hoztuk létre,
és óvtuk az elsõ lépéseit, akkor telje-
sen más korszakot éltünk meg. A vá-
ros is, a benne élõk is. Más lehetõsé-
gek és más célok merültek fel, mint
ma. Mikor pedig egy-egy munkatár-
sat kellett segíteni az aktuális élet-
helyzete miatt - azt tettük. Nem elis-
merésért, bár az nem esik jól, ha elfe-
lejtik, hogy a lap alapításánál és kez-
deti idõszakában tevékenyen közre-
mûködtem. A városi tévét sem lehet
ma már úgy csinálni, ahogy akkor. És
ezért sem díjat várt az ember, no meg
az is rengeteget jelent, hogy a bátran
helytörténeti jelentõségûnek nevez-
hetõ portréfilmsorozatunk egyik da-
rabjáért a Duna Televízió is jelentke-
zett, mikor annak alanya (Szakály Fe-
renc) elhunyt. Az sem újdonság,
hogy egy mûvelõdési központ veze-
tése teljesen más ma, mint egykor
volt. Gondolhatunk itt a mûvelõdés
jellegére éppúgy, mint a házban dol-
gozók létszámára. Akkor azt és úgy
tettem, amit és ahogyan kellett, aho-
gyan jónak láttam. Nem kell elégtételt
kapnom mindezért, sem azért, hogy
ezt korábban nem díjazták. Ha érdem
van, a maga idején elismerés is lesz.

- Az I. Béla gimnáziumban tanítasz.
Ebben a tevékenységben találtad
meg önmagadat?

- Mindegyik tevékenységemben
megtaláltam önmagamat. A korábbi
pozícióimból magam távoztam, se-
honnan sem küldtek el. Mikor úgy
éreztem, hogy így már nem akarok
szerkeszteni, tévézni, felálltam, és más
lehetõséget kerestem az értékterem-
tésre. Ennek nagyon szép formája a ta-
nítás. A mostani fiatalság nagyon hû le-
képezése a mi tevékenykedésünknek,
útkeresésünknek vagy akár a hibáink-
nak. Nem rosszabb és nem jobb, mint
más korszakok ifjúsága. Megtalálni
bennük a kreativitást, a tehetséget - ez
igazi értékteremtés. Nekem persze las-
san a háttérbe kell vonulnom, de ezt
úgy szeretném tenni, hogy azt, amit át-
adhatok, továbbra is nyújthassam.

Kis Pál István a sokat látottak és a
sokat teremtettek bölcsességével be-
szélt arról, amit a köz, a közjó szolgála-
ta jelent. Már búcsúztunk, s õ még so-
rolta, hogyan kell helyre tenni mind-
azt, ami a város kulturális múltjának és
jelenének kapcsolatában félresiklott,
vagy azt firtatta, hogy a Szekszárd ar-
culatát nagy mértékben meghatározó
képzõmûvészeti alkotások rendszeré-
nek és jelentõségének újragondolása
egyre sürgetõbb feladat. Kipi nem tud
nem a közjó érdekében gondolkodni
és tevékenykedni.

Kis Pál István
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■ Két éve érkezett hozzánk Juliane
Jung Németországból az Institut für
Auslansbeziehungen (Külföldi Kap-
csolatok Intézete) megbízásából, hogy
támogassa a magyarországi németek
kulturális identitásának megõrzését.
Miután megbízása augusztus 31-én le-
telt, átadta hivatalát Britta-Alexandra
Varannak.

Juliane az IFA kultúrmenedzsere-
ként fontos feladatának tartotta, hogy
felhívja a figyelmet a városunkban
mûködõ színház, a Deutsche Bühne
Ungarn (Magyarországi Német Szín-
ház) tevékenységére. A kitûnõ elõadá-
sokat a németül nem értõk is élvezhe-
tik tolmácsgép segítségével. Az egyez-
tetéseknek köszönhetõen már a turis-
ta információs szolgáltatások is szá-
mon tartják ezt a programlehetõséget.

Az Ifjú DBU-t, a színházi gyermek-
csoportot még elõdje, Angela
Hühnerfuss indította, Juliane tovább
mûködtette Lotz Kata színmûvésszel
együtt. Anyanyelvû német projektjei a
német nyelvvel, kultúrával foglalkoz-
tak. Különösen sikeres volt a Spre-
cherzieher (Beszédfejlesztés) work-

shop, a Tanz-workshop kapcsán pe-
dig létrejöhetett egy elõadás, a Hamu-
pipõke táncjáték formájában. A Goe-
the Intézet, amellyel folyamatosan tar-
totta a kapcsolatot, háromhavonta
szervezett programot a DBU-ba.

A német törzsasztalhoz havonta
kétszer 5-15 ember ült le. Egy-egy
résztvevõ elõadást is tartott, például
utazásáról. Háromszor vitakört is ren-
deztek. Juliane jó kapcsolatokat ápolt
a német nyelvet oktató iskolákkal. A
Schüler im Gespräch (diákok beszél-
getés közben) programsorozaton né-
met egyetemek doktoranduszai tartot-
tak elõadásokat a középiskolásoknak.

Juliane Jung a Gemeinschaft
Junger Ungarndeutscher-rel (Fiatal
Magyarországi Németek Közössége)
egy nagy projektet bonyolított le
2010 áprilisában a Pécs 2010 Európa
Kulturális Fõvárosa programsorozat
keretében. A részt vevõ magyarorszá-
gi németek és a németországi törö-
kök célja saját identitásuk keresése
volt: inkább magyarok, illetve törö-
kök vagy inkább németek-e. Pécsett
és Mecseknádasdon dolgozták fel a

témát: két kultúrában élni egyszerre.
A 300 éve Magyarországra települt
németek egyre kevésbé vállalják, tart-
ják identitásuk részének németségü-
ket, a sváb nyelv is kihalóban van, a fi-
atalok már nem beszélik, míg a közel-
múltban Németországba települt tö-
rökök elképzelhetetlennek tartják,
hogy feladják, elfelejtsék törökségü-
ket. Mi már nem fogjuk megtudni,
hogy ez 300 év múlva is így lesz-e. A
projekt sikeres volt, a résztvevõk pro-
fitáltak belõle, sõt színházi elõadást is
létrehoztak.

A fenti összegzésbõl is látható,
Juliane Jung, aki Budapesten, az
ELTE-n tanult andragógiát, (felnõtt-
képzés) sikeres két év után tér haza
Erfurtba. A DBU mûvészei rendha-
gyó performace-szal búcsúztak tõle,
Juliane pedig német süteményekkel
köszönt el a társulattól és szekszárdi
barátaitól, munkatársaitól.

Szekszárd szép város, jól éreztem
itt magam, de azért hiányzik már az
otthon, a család és a türingiai
Bratwurst - mondja a magyarul is jól
beszélõ német lány. K. E.

Sikeres két évet zárt a kultúrmenedzser
Az erfurti Juliane Jung a szekszárdi németségért is dolgozott

Chopin, Liszt és
a szekszárdi bor

Chopin-Liszt barátsága és a szekszárdi
bor címmel rendeznek szalonestet
szeptember 15-én a Mûvészetek Házá-
ban. Szilasi Alex zongoramûvész Cho-
pin és kortásai mûveit adja elõ. Mûso-
ron többek között: Chopin: Berceuse;
B-dúr Mazúrka; Liszt-Chopin két dal;
Moscheles: Etûd.

Ifjúsági elõadás és koncert 14.30-
tól, felnõtt elõadás és koncert borkós-
tolóval 18.30-tól. A szalonest során
Szekszárdról és a borokról dr. Töttõs
Gábor mesél, és a Fekete Pince borai
kóstolhatók.



52010. szeptember 12.
HIRDETÉS



6 2010. szeptember 12.
MOZAIK

A szekszárdi Illés Roland a közel-

múltban érkezett haza Írország-

ból, ahol egy lovaglós, kötélpá-

lyamászós, horgászós táborban

vett részt. Sokan talán irigyelnék

az egyhetes, izgalmas progra-

mért, de bárcsak kimaradt volna

az életéből. Az alábbiakban az is

kiderül, miért.

V. Horváth Mária

A jó arcú, nyúlánk Roland a Szent Jó-
zsef Katolikus Általános Iskola hatodik
osztályos diákja. A három évvel ezelõt-
ti nyáron gyakran és egyre jobban fájt
a feje. A szörnyû hasogatás csak akkor
hagyott alább, ha lefeküdt. Édesanyja
persze igyekezett utánajárni, mi okoz-
za gyermeke szenvedését. A szekszár-
di kórházban a CT agydaganatot muta-
tott ki. Még azon az éjszakán, 2007. jú-
lius 29-én Pécsre, a gyermekklinika in-
tenzív osztályára szállította a mentõ-
kocsi. Néhány nap múlva - a szükséges
vizsgálatokat követõen - meg is operál-
ták. Tarkója fölött 12 centiméter hosz-
szúságú függõleges vágással nyitották
meg a koponyáját, majd eltávolították
a rosszindulatú daganatot.

- Az orvosok úgy mondták, hogy
nagyon rossz helyen volt a tumor, mi-
vel akadályozta az agyvíz útját, és fo-
kozta az agynyomást - magyarázta az
édesanya, Illésné Vizi Hajnalka, mára
már kissé megkönnyebbülten. Hozzá-
teszi, szerencsére Roland mindvégig
pozitív volt, s fiatal kora ellenére kitar-
tóan harcolt a kór ellen. Váltig mondo-
gatta: „végigcsinálom”.

A mûtéten túl nehéz idõszak követ-
kezett. Roland öt kemoterápiás és har-

minc (!) sugárkezelést kapott szintén
Pécsett, ahol a gyermekonkológián él-
te - pontosabban szenvedte - át a hosz-
szú hónapokat kis sorstársaival
együtt. Édesanyja ideiglenesen szin-
tén Pécsre költözött. Nappal kisfiát
gyámolította, s csak este, a megenge-
dett legkésõbbi idõben tért vissza a
szállásra.

- Szóval, anya adott erõt? - nézek
Rolandra, aki csak ennyit válaszol:

- Meg én õneki.
Anya és fia egymásra hunyoríta-

nak, kicsit nevetnek is, majd egyszer-
re lendül ölelésre a karjuk. Látszik,
nem egyszerû szülõ-gyermek kapcso-
latról van szó, hanem mély barátság-
ról. Ezt mindketten megerõsítik, majd
néhány jellemzõ és kedves történet
elmesélése után „visszatérünk” Íror-
szágba, a rehabilitációs táborban töl-

tött napokra. A minden tekintetben
mód felett tájékozott Roland roppant
választékosan mesél élményeirõl.

- Egy gyermekrák elleni nemzetkö-
zi alapítvány jóvoltából vehettem
részt a táborban. Az alapítványt a szí-
nész-rendezõ Paul Newman hozta lét-
re vagyonának nagy részét felajánlva.

A fiatalember ezután hálával sorolt
számos magyar alapítványt, akiknek a
támogatásával eljutott Párizsba, illet-
ve Lappföldre is.

- A hazai alapítványok nagyon ösz-
szetartanak a gyerekek érdekében -
veti közbe az anyuka, majd Roland az
írországi élménybeszámolóját foly-
tatja. A kastélyban tartották a közös-
ségi foglalkozásokat, a lakókat pedig
összkomfortos kis házikókban szállá-
solták el. A magyarokat persze egy
épületbe „tették”.

- A táborok alkalmával mindig bõ-
vül a barátok száma - közli Roland,
majd megélénkülve folytatja a progra-
mok sorolását: a kötélpályamászást, az
oszlopmászást, amit bekötött szem-
mel is bevállalt, de kitért az esti disz-
kókra is, ahova egy Subaruval vitték
õket némi kastély körüli körözés után.

- Igen sportos srác vagy - jegyzem
meg, amire meglepõ válasz jön.

- Nagyon szeretek minden sportot.
Moszkvában, a daganatos gyermeke-
kért olimpián korosztályomban a
gyorsúszásban aranyérmet nyertem.
Aztán Roland elkomorodik...

- Nagyon szeretek utazni, sok min-
dennel megismerkedni... Tudom, hogy
ennek oka van, mégis sajnálom, hogy
az utazás idején nem beszélhetek tele-
fonon az anyukámmal. Igaz, kísérõink
- fiatal orvosok, szociális munkások -

megérkezésünkkor, meg hét közben is
küldenek haza egy-egy sms-t.

- Térjünk vissza az úszáshoz. Mió-
ta ûzöd ezt a sportágat?

- A mûtétem és a kezelések után ja-
vasolták. Az iskolai tornatanárom, De-
li János vállalta, hogy foglalkozik ve-
lem. Teszi ezt jó ideje, s egyre többet
dolgozik velem. Annyira, de annyira
hálásak vagyunk érte.

A „miért kell egyre többet úsznod”
kérdésre anya és fia elmondja, hogy
egy alkalommal Roland megcsúszott,
s olyan szerencsétlenül esett, hogy
összeroppant az ötödik csigolyája. Vi-
szonylag lassan, de beindult a csonto-
sodás, így a fiúnak nem kellett újból
mûtõasztalra feküdnie, ám azóta is
hordania kell a kellemetlen, mûanyag-
ból készült fûzõt. Roland nevetve
mondja, hogy így is tud focizni, sõt,
bár felmentett, a tornaórákon is el-
végzi a lehetõ legtöbb feladatot.

A fiú, illetve a szabadidejét sem saj-
náló Deli János iskolájánál tartva
újabb szívbemarkoló történet. Bármi-
lyen hihetetlen, Roland nem veszített
évet. Tanárai ugyanis önként vállalva
rendre otthonában keresték fel a csa-
ládot, s amennyit lehetett, foglalkoz-
tak a ma már tünetmentes, ám havon-
ta felülvizsgálatra járó fiúval, akinek a
kritikus tanév végén magántanuló-
ként sikerült letennie az osztályozó-
vizsgákat.

Szívbõl kívánjuk Rolandnak, hogy
mielõbb felejthesse el a rettenetes be-
tegséget, ám azután is gyakran talál-
kozzék olyan remek emberekkel,
mint akik - a családján kívül - a bajban
fogták a kezét, és látható szánakozás
nélkül simogatták meg buksiját.

„Ha feküdtem, nem fájt a fejem”
Aki teheti, a maga eszközeivel támogatja Rolandot

Illés Roland
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Tisztelt Adózók!
Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzati Adóhatósága fel-
hívja a Tisztelt Adózók figyelmét,
hogy 2010. szeptember 15-éig le-
het késedelmi pótlék mentesen
megfizetni a helyi adók - helyi ipar-
ûzési adó, vállalkozók kommunális
adója -, valamint a gépjármûadó II.
félévi összegét.

Az Adóhatóság augusztus végén
az adónyilvántartásban regisztrált
címekre postázta a „Fizetési értesí-
tõket”, melybõl értesülhettek fize-
tési kötelezettségeikrõl.

Az adófizetési kötelezettséget a
bankszámlával rendelkezõ adózók-
nak átutalási megbízással, bank-
számlával nem rendelkezõ adózók-
nak belföldi postautalvánnyal vagy
folyószámlájáról történõ átutalás-

sal kell teljesíteniük a megfelelõ
adószámlára.

Abban az esetben, ha belföldi
postautalvánnyal (csekkel) törté-
nik az adófizetés teljesítése, figye-
lembe kell venni, hogy a pénzfor-
galmi szolgáltatásról szóló törvény
és a vonatkozó jegybanki rendelet
alapján a fizetési megbízás azon a
napon teljesül, amikor a pénz a
kedvezményezett - jelen esetben
az Önkormányzat - adószámláján
megjelenik. Emiatt indokolt a szep-
tember 15-ei fizetési határidõ lejá-
rata elõtt legalább két nappal ko-
rábban teljesíteni a fizetési kötele-
zettséget, a jogszabály szerint
ugyanis a Postának maximum két
napja van arra, hogy a pénzt továb-
bítsa jogosult részére.

Néhány fontos tudnivaló a helyi

iparûzési adóelõleg fizetésével
kapcsolatosan:

Az Országgyûlés által 2010. júni-
us 21-i ülésnapon elfogadott, a he-
lyi iparûzési adóval kapcsolatos
egyes törvények módosításáról
szóló 2010. évi LVII. törvény ren-
delkezései szerint a helyi iparûzé-
si adóval kapcsolatos feladatok
2010. június 29-ével az önkor-
mányzati adóhatósághoz kerül-
nek. Így az állandó és az ideiglenes
iparûzési tevékenységgel kapcso-
latos valamennyi adókötelezettsé-
get 2010. június 29-tõl már az ön-
kormányzati adóhatóság(ok)hoz
kell teljesíteni. 

Ez magában foglalja a bejelentési,
bevallási kötelezettséget, valamint
az adófizetést is. 2010. június 29-tõl
tehát már az önkormányzati adóha-

tósághoz kell az ideiglenes és/vagy
állandó jellegû iparûzési adót fizet-
ni, így a szeptember 15-éig esedé-
kes II. félévi adóelõleget is.

A hatályos szabályozás alapján a
2010. június 29-én és ezt követõen
átutalt, postára adott megbízások
alapján beérkezõ befizetéseket az
állami adóhatóság haladéktalanul
„visszafordítja”, visszautalja az adó-
zó számára, nem utalja át a szék-
hely/telephely szerint illetékes ön-
kormányzati adóhatóság részére.
Ugyanez vonatkozik a helyi ipar-
ûzési adónemen fennálló valós túl-
fizetésekre is. 

Ügyfélfogadási idõpontok: Hét-
fõ, szerda: 8.00-16.30

Általános telefonszám: 74/504-
100

Honlapcím: www.szekszard.hu

Tájékoztató adófizetési kötelezettségrõl



72010. szeptember 12.
MOZAIK

Csak az igazat
A Szekszárdi Vasárnap augusztus
15-i számában olvashattuk a „Liszt
Ferenc és Fusz János emlékére” cí-
mû írást, mely a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kar
aulájában megrendezett tudomá-
nyos és mûvészeti szimpóziumról
tudósított.

A rendezvényen magam is jelen
voltam, igaz csak a program elsõ ré-
szén tudtam részt venni. 

A cikk írójának igaza volt, amikor
az elõadók hallgatósággal szembeni
számbeli fölényérõl írt. Sértõnek
éreztem viszont, hogy ezt szekszár-
di hagyományként említi, mintegy
felróva a város lakóinak az érdeklõ-
dés hiányát. A kisszámú hallgatóság
az esetek többségében a szervezõk
hiányosságaira vezethetõ vissza, ám
ennek elemzésével most nem kívá-
nok foglalkozni.

Amit mindenképpen szeretnék
cáfolni, az a cikk utolsó mondatának

második fele, amely így szólt: „… s
nem meglepõ, ha tudjuk: a jövõ évi
nemzetközi Liszt-rendezvényekrõl
már most lemaradtunk.”

Válaszul idézem a Magyar Nemzet
Mûsorújság augusztus 10-i számának
Liszt útja elnevezésû programmal
foglalkozó cikkébõl az alábbiakat:
„Liszt Ferenc emlékének ápolásában
- az életútjában szereplõ 13 magyar
település között - élen jár Tolna me-
gye és annak fõvárosa, Szekszárd,
amelynek a kultúráért felelõs vezetõi
elsõként kapcsolódtak a Liszt útja
programhoz... Szekszárd városa ... és
a térség hangsúlyos szerepet kap a
programban.”

Óvakodjunk a félretájékoztatásról,
a nem megalapozott kijelentésektõl.
Csak az igazat, úgy az írott és kimon-
dott szóval, mint tetteinkkel.

Csillagné Szánthó Polixéna,
a Mûvelõdési és Oktatási

Bizottság elnöke 

Játszóteret szépítettek a lakók
Szemétgyûjtéssel folytatódott a „Börtön a városért” program

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtá-
si Intézet „Börtön a városért” prog-
ramjában tevékenykedõ öt elítélt 14
köbméter illegális hulladékot gyûj-
tött össze a Csörge-tónál augusztus
2-án. A hulladékot a városi önkor-
mányzat szállítatta el.

A programnak köszönhetõen
már több alkalommal segítettek a
rabok szebbé és tisztábbá tenni vá-
rosunkat. Munkájuknak köszönhet-
jük a Szent László Szakközépiskola
kerítésének festését, az UFC pálya
lelátójának gazmentesítését, és a
Prantner János park sétaösvényé-
nek kialakítását is.

A Béri Balogh utca 107. szám elõt-
ti játszóteret a környéken élõ szü-
lõk és gyermekek tették szebbé a

hétvégén. A jó idõnek és a kellemes
társaságnak köszönhetõen gyorsan
és jó hangulatban telt a játszótér fes-
tése. A nap végére új színt kaptak a
fa játszóeszközök, és még a homo-
kozót is felásták. A nap során nem-
csak a szülõk segítettek, hanem a
gyerekek is! A példaértékû közös-
ség a késõbbiek során folytatni sze-
retné a játszótéren megkezdett szé-
pítést.

A szervezõ polgármesteri hivatal
meghosszabbította a „Tiszta, rende-
zett, virágos porta” programba való
jelentkezés, illetve jelölés határide-
jét. A bejelentéseket megtehetik, il-
letve a programról további informá-
ciót kaphatnak Páll Lauránál, a prog-
ram koordinátoránál a 30/4948-
028-es telefonon, vagy e-mail-ben a
laura@szekszard.hu címen.

Tizennégy köbméternyi illegális szemetet gyûjtöttek össze az
elítéltek a Csörge-tó körüli területrõl

Kicsik és felnõttek közösen szorgoskodtak a játszótér festésén

Jubileumi szüret
az Újvárosban

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör jubileumi, 15. szüreti ren-
dezvényét tartják a hétvégén a Szent
István Házban (Rákóczi u. 69.), amely-
re minden érdeklõdõt várnak.

Szeptember 17-én (péntek) 17 óra-
kor hálaadó szentmisét mutat be An-
tal Géza pécsváradi apát úr, a társas-
kör egyházi elnöke az újvárosi temp-
lomban. A szentmise után szeretet-
vendégség a Szent István Házban po-
gácsával és borral. „15 év képekben” -
diaképekben mutatják be az elmúlt
évek szüreti mulatságait és levetítik
az elsõ - 1996-os - szüreti bál videofel-
vételét.

Szeptember 18-án (szombat) 14.15-
kor indul a társaskör a Béla király tér-
re, ahol felvezetõi lesznek a szüreti
felvonuláson részt vevõ csoportok-
nak. 15.00-kor szüreti marhagulyás és
birkapörkölt készítése kezdõdik a
Szent István Ház udvarán, melyet va-
csorára kínálnak (600 Ft). A városi
szüreti felvonulás után a társaskör
tagjai a Szent István Házba térnek
vissza, közben az újvárosiakat kö-
szöntik.

A szüreti bál 18.30-kor kezdõdik
Horváth István polgármester meg-
nyitójával, majd a társaskör népdal-
körének mûsorával. Vacsora 19.00-
kor, majd bál az M6 Express
zenekarral. A bál ideje alatt a szüreti
elõkészületekrõl és a felvonulásról
készült felvételeket vetítik. 22 órakor
tûzijáték.

Érdeklõdni és asztalt foglalni
Horváthné Editnél lehet (Szekszárd,
Batthyány u. 14. Tel.: 20/524-6820,
horvathne.edit@citromail.hu). Belé-
põ: 800 forint.
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A szekszárdi szüreti napokkor

nemcsak a legfinomabb borokat

kóstolhatják majd meg, akik a

megyeszékhelyre látogatnak, egy

napra újra kitárja kapuit minden-

ki előtt a Dr. Halász Fogpótlás-

és Implantátumcentrum.

H. Zs.

A mindig valami újdonsággal elõruk-
koló fogorvos, dr. Halász Zsolt 2009-
ben úgy döntött, nyílt napot szervez,
méghozzá a szekszárdi szüreti napok-
kor. Magyarország egyik neves fog-
centrumának tulajdonosa úgy gondol-
ta, itt az idõ, hogy az emberek ne csak
a szekszárdi borral, hanem klinikájával
és világhírû szaktudásukkal is köze-
lebbrõl megismerkedjenek. Tavaly az
ország különbözõ pontjairól 250-en
jöttek el hazánk legfejlettebb techno-
lógiájával dolgozó implantátumcent-
rumába, így az idei szüreti napok idõ-
pontjában szeptember 18-án újra ki-
nyitnak a kapuk a látogatók elõtt. Az
érdeklõdõket reggel kilenc órától fo-
gadják majd, egészen délután háro-
mig. Hétfõs csoportokban indulnak
majd klinikatúrák, ahol a pincétõl a
padlásig bárki bejárhatja az épületet.

A Dr. Halász Fogpótlás- és Implan-
tátumcentrum a legelsõk közt sze-
repel a fogbeültetésben, valamint a
fémmentes teljes kerámia fogpót-
lások készítésében, ennek ellenére
a nyílt napon nemcsak az implan-
tátumokkal ismerkedhetnek majd a
vendégek. Az intézmény szakembe-
rei öt állomáson vezetik körbe a lá-
togatókat, és beszélnek majd a száj-

higiénia fontosságáról, a fogfehérí-
tésen át egészen a klinika környe-
zetbarát technológiájáig. Az érdek-
lõdõk megnézhetik a sterilizáló be-
rendezéseket, de minden kérdésük-
re választ kapnak a fogtechnikai la-
borban is.

A vendégeknek idén is számtalan
meglepetéssel készültek, az aján-
dék szájápolási csomagon túl a kli-

nika teraszán büfé, parkolójában
pedig veterán autók várnak min-
denkit. A 60-as évekbeli angol
oldtimerek között a James Bond fil-
mekben is láthatóhoz hasonló
Aston Martin DB6-ot, Bentley-t,
Rolls-Royce-ot és Jaguart csodálhat-
nak meg. És mindezekkel még nem
ürült ki az ajándékok tárháza: a nap
végén ugyanis három nyertest sor-
solnak ki. Egy 800 ezer forint érté-
kû fogászati kezelésen túl valaki
egy kétéjszakás pihenést nyer az
Apponyi Kiskastélyban háromna-
pos ellátással. Továbbá az egyik sze-
rencsés öt órán át, sofõrrel együtt
magáénak érezheti az általa kivá-
lasztott oldtimer autók egyikét.

A szekszárdi Dr. Halász fogklinika
nyílt napján bárki részt vehet. Nem
kell mást tenni, csak névvel és tele-
fonszámmal regisztrálni a
recepcio@magan-fogklinika.hu-n
vagy telefonon a 74/510-885-ös tele-
fonszámon.

Jöjjön el szeptember 18-án, és
nézze meg saját szemével, hogyan
dolgoznak a szekszárdi Dr. Halász
Fogpótlás- és Implantátumcentrum-
ban a legmodernebb fogászati esz-
közökkel!  (x)

Újra kitárja kapuit a dr. Halász fogklinika
Oldtimer autók és értékes ajándékok a szekszárdi implantátumcentrumban szeptember 18-án

Dr. Halász Zsolt ismét nyílt napot szervez a fogklinikán

„Szûkek voltak nekem a keretek…”
Dicsõ Zsoltnak már nincsenek tervei, egyszerû családapa szeretne lenni

Indított útjára városunkban iro-

dalmi folyóiratot, szervezett ifjú-

sági klubot, írt a kommunista

érának nem tetsző dalszöveget. A

Budapesti Nemzetközi Könyvfesz-

tivál egyetlen szekszárdi meghí-

vottjával, Dicső Zsolttal új, „Dönci

szerint a világ nincs kész” című

kötete apropóján beszélgettem.

Gyimóthy Levente

- Hogy vagy mostanság?
- Életmódot váltottam! Új szerelem

jött hat éve, aztán ötvenévesen Bo-
tond, a kisfiunk. Azt tapasztalom, a
korábbi, összejáró társaságunk öreg-
szik, a családosok „nem érnek rá egy-
másra”.

- Szekszárdi vagy?
- Igen, születésem, vagyis 1956 óta.

Édesanyám adminisztrátorként dolgo-
zott, édesapám a szegedi operaház-
ban is „timpanizott”, de aztán vendég-
látó-zenészként mûködött a város és
környék kulturális életének fellendí-
tésében. A négyes iskola után jött a
Garay gimnázium, késõbb levelezé-
sek rektorokkal, akik szerint nekem
nem kéne továbbtanulnom.

- Miért is?
- Írtam egy dal-

szöveget: „mire a
nap lement, el-
tûnt 70 zsák ce-
ment...”. Ezt a
„ b u s o n g ó t ”
1975/76-ban ko-
molyan vették az
elvtársak, s vala-

hol „elvesztek a jelentkezési lapjaim”.

- Elsõ verseid mikorra datálhatók?
- A „Dönci kötet” bemutatójára meg-

hívtam általános iskolai tanárnõmet,
Gyurcsák Éva nénit, aki megõrizte az
elsõ versem. Valami derengett, hogy
szerelmes verseket írogattam a ‘60-as
évek közepén. A gimiben meghívtak
országos diák író-költõ találkozóra, s
akkor már jelent meg pár helyen ver-
sem. Késõbb olyan kiadványokban is,
mint a „Lyukasóra”, az „Új Dunatáj”,
vagy a „Magyar Mûhely”. Idehaza a
Népújság irodalmi mellékletében mu-
tathattam meg egy-két költeményt
Csányi Laci bácsi segédletével.

- Az elsõ kötet?
- Az elsõ könyvem '92-ben jött ki,

nem mindennapi módon. Egykori

gimnáziumi osztálytársam, Soponyai
József külföldrõl érkezve beállított
hozzám, hozott egy halom pénzt,
hogy adassam ki a verseim, majd el-
ment. Le se ült. Másnap felhívtam
Komjáthy Tamás barátom és „tettes-
társam”, egy nap alatt összejött isme-
rõsöktõl a hiányzó pénz, aztán nyom-
dák után loholtunk, s végül kijött a kö-
tet. Hihetetlen volt az egész.

- És az elveszett álmokkal, vágyak-
kal mi lett?

- Pécsre, a képzõmûvészeti szakkö-
zépbe szerettem volna menni, de mi-
vel kitûnõ tanuló voltam, anyámékat
rábeszélték: a Garay gimi fizika-matek
szakára írassanak. Így itt ragadtam.
Dekorációkban is dolgoztam, érdekelt
a festészet, de nekem szûkek voltak a
keretek. A gimiben barátaim zene-
kart csináltak, s én írtam a szövege-
ket. Elõször hobbi szinten ment az
egész, aztán eljutottunk rádiófelvéte-
lig is. A verseimre azt mondták: ezek
tisztára a múlt század eleji abszurd né-
met költõt, Morgensternt idézik.

- A Pad, a Zug is a te ,,gyermekeid”.
- Szekszárdon nem volt irodalmi fo-

lyóirat, s miután Csányi Laci bácsi

melléklete is megszûnt, eljött az idõ,
meg Jankovics Zoli barátom rám ta-
lált. Írtunk egy pályázatot, tettünk egy
kört, s megjelent az elsõ szám. Emlék-
szem, 40 ezer Ft volt a nyomdakölt-
ség. Ma is pályázgatunk, a városnak is
már kiemelt egyesülete vagyunk, s évi
egy-két számra mindig összejön a
pénz. Felállítottunk egy minõséget, s
ha anyag van, meg pénz is, akkor kiad-
juk. Immár 15 évfolyamát éli a folyó-
irat.

- És a Zug? 
- Szintén hiánypótló. Kellett egy

hely, ahol összejöhettek a fiatalok.
Létrejött egy mozgalom, aztán addig
„zúgolódtunk”, míg nem megkaptuk
a volt KISZ Bizottság épületét a Béla
király téren. Jól menõ hely volt. Meg-
fordult nálunk Szõke András és Hobo
színháza, és itt adta elsõ koncertjét a
Quimby, meg a Palermo Boogie
Gang.

- És a jövõ?
- Egyszerû családapa szeretnék len-

ni, és egy testvért szeretnék „Dön-
cinek”. Nekem már itt terveim nin-
csenek, persze ha megkeresnek, na-
gyon szívesen részt veszek.

Dicsõ Zsolt
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Alighogy véget értek a nyári tá-

borok a Wosinsky Mór Megyei

Múzeumban, már kezdődik is az

új múzeumi tanév, amely óvodás-

tól az aggastyánig minden kor-

osztály számára kínál lebilincse-

lő ismeretterjesztő programokat.

Kovács Etelka

A szünidei gyermekfoglalkoztató napok
maradandó élményt jelentettek a részt
vevõ 9-13 éves tanulók számára - szá-
molt be több pedagógus. A szervezõ,
Andrásné Marton Zsuzsanna hozzátet-
te, hogy a naponta 9-14 óráig meghirde-
tett foglalkozásokról még a múzeum zá-
rásakor is alig akartak hazamenni a gye-
rekek. Egy-egy alkalommal az õskor, a
római kor, a honfoglalás korának, majd
a reneszánsz történetével, a régészek
munkájával ismerkedhettek meg a diá-
kok elõadás, filmvetítés, munkalap segít-
ségével, illetve interaktív kiállítás meg-
tekintésével. A pincemúzeumi foglal-
koztatóban tárgyalkotás és korfelidézõ
játékok tették élményszerûvé az ismere-
teket. Az utolsó napon pedig terepgya-
korlaton, múzeumi ásatáson vehettek
részt régész vezetésével.

A múzeumi tanévben bármelyik
korosztály kérheti a tárlatvezetést,
amelynek a csoport korától, létszámá-
tól függõen változik a tartalma. Ezzel
együtt az óvodások és az 1-2. osztályo-
sok szeptemberben kézbe vehetnek

eredeti õskori tárgyakat, és játékos fel-
adatokkal ismerkedhetnek a régészeti
kiállítással, aztán hónapról hónapra
más-más témával: lakóhelyükkel, an-
nak környezetével, vadon élõ és házi-
állatokkal vagy az ünnepekkel. A 3-4.
osztályosok és a felsõ tagozatosok a
történelem tantárgyhoz kapcsolódó-
an az egyes korokkal ismerkedve nem-
csak egy rövid filmet nézhetnek meg,
diavetítéses elõadást hallgathatnak, de
kezükbe foghatnak egy a megye régé-
szeti feltárásairól elõkerült, az adott
korszaknak megfelelõ tárgyat is, és
megoldhatnak egy-egy foglalkoztató

füzetet. A középiskolások számára a
muzeológia megismerésén kívül a to-
vábbtanulást is segítheti a szakembe-
rek által vezetett szakkör. Idén a koráb-
biakkal ellentétben eddig kevesen je-
lentkeztek, talán a kezdés túl korai idõ-
pontja miatt. A pedagógusokkal
egyeztetve az elsõ szakköri foglalko-
zás, Ódor János Gábor Régészet címû
elõadásával szeptember 21-én lesz, a
második egy héttel késõbb.

A felnõttek és történelemkedvelõ fi-
atalok számára folytatódik a Múzeumi
Esték sorozat. Idén neves történészek
elõadásában királyi legendákkal. Az eu-

rópai királyi udvarokkal ismerkedhet-
nek az érdeklõdõk szeptember 29-tõl
minden hónap utolsó szerdáján 15 órá-
tól. Októbertõl májusig minden hónap
második szerdáján tematikus foglalko-
zásokat is tart a múzeum Régi ésszel -
gyermekkézzel címmel egy-egy kiállí-
tásukhoz vagy jeles naphoz kötõdõen.
Október 13-án terménybábokat készít-
hetnek a résztvevõk a népigyermekjá-
ték-kiállításhoz kötõdõen.

Szeptember 18-án jól szórakozhat
az egész család a „Múzeumi Szüret”
családi hétvégén a kiállítások mellett a
kézmûves-foglalkozásokon is. Az ese-
mény támogatója a Bodri Borház és a
Pálos Miklós Bormûhely. Délelõtt Ma-
dárijesztõkészítõ-verseny lesz, ebéd-
idõben pedig õszi ételek, azaz a látoga-
tók által otthon elkészített szõlõs, diós,
szilvás, kukoricás étkek kóstolója és re-
ceptgyûjtés. A versenyek résztvevõi
ajándékot kapnak. A mulatság Szabadi
Mihállyal és az Õcsényi Népi Együttes
táncosaival 15.30-tól kezdõdik.

Ne lepõdjön meg, aki már találko-
zott az itt leírtakhoz hasonló címû
rendezvényekkel, hiszen a TÁMOP
3.2.8/B/08-as program, amelynek ke-
retében mindez megvalósulhat, és jó-
részt ingyenes vagy csekély díj ellené-
ben igénybe vehetõ, már tavaly nyá-
ron elindult. Most ennek a programjai
folytatódnak, mivel a pályázat 18 hó-
napra szól, s idén decemberében feje-
zõdik be.

Élményszerû múzeum gazdag programokkal
A foglalkozások alkalmával az adott korra jellemzõ tárgyak is elõkerülnek

Római légionárius sisakját készítik el a nyári tábor résztvevõi

Az idõkaputól a hernyótalpas székig
Pályázati forrásból 2011 novemberére megújulnak a megyei múzeum kiállítóterei

■ Eddig is sok érdekességet mutatott
be a kiállítótér a megyei múzeum pin-
céjében, de a TIOP-1.2.2.-09/1-2010-
0009 pályázaton elnyert 46,7 millió
forintból jövõ héten induló beruhá-
zásnak köszönhetõen 2011 novembe-
rétõl már sokkal több izgalmas és ér-
dekes ismeretet szerezhetnek az ide
látogatók korszerû, minden igényt ki-
elégítõ tálalásban - tájékoztatott dr.
Gaál Zsuzsanna, a megyei múzeum
igazgatóhelyettese.

A kialakítandó elsõ három téregység
az Idõkapu nevet kapta. Itt a legtöbb
érdeklõdést kiváltó három korszak
hangulatát idézik meg. Az õskorét,
amelyet Wosinsky Mór a múzeum el-
sõ kiállításakor õskori tevékenységek-
rõl készítetett hatalmas festményei-
nek segítségével jelenítenének meg, a
római korét a padlón autentikus ró-
mai mozaikkal, a falon egy római villa
falfestményének a másolatával és a
honfoglalás koráét. Ezután egy általá-
nos foglalkoztató következik mobil
asztalokkal és székekkel kézmûves-
foglalkozások céljára, majd egy 36 fõ

befogadására alkalmas elõadótér in-
telligens táblával. Az ide érkezõk kom-
fortérzetének javítására mosdót és
WC-t is kialakítanak. Új, az eddigiek-
nél mûtárgyvédelmi szempontból is
megfelelõbb tárlókat helyeznek el, ez-
zel együtt a világítást is korszerûsítik
Kaczián Tibor budapesti belsõépítész
tervei alapján. A vitrinekbe megújí-
tott fegyvertörténeti kiállítás kerül. Az
általános foglalkoztatóban a foglalkoz-

tatáshoz kapcsolódó gyerekjátékokat
mutatnak be az egyik oldalon, a mási-
kon pedig az elkészült gyerekmunká-
kat. A bejárati rész paravánjain gye-
rekrajzoknak és a meghirdetett ren-
dezvényekre beküldött produktu-
moknak biztosítanak helyet.

A pályázaton elnyert összeg kisebb
részét, de mégis jelentõs összeget, egy
terminál elhelyezésére fordítják a
könyvtárteremmel szemben, amely-

ben megtekinthetõ a múzeum vala-
mennyi kiállításának gömbpanorá-
más felvétele azok számára, akik nem
tudnak felmenni az emeletre, vagy
nem jutnak el a múzeum más kiállító-
helyeire, például a simontornyai vár-
ba. Elhelyeznek egy felolvasó modult
is, amely a látássérülteknek teszi lehe-
tõvé az ismeretszerzést. A terminál
magasságát úgy állítják be, hogy kere-
kes székkel is elérhetõ legyen. Ezenkí-
vül itt mindenki megismerheti a mú-
zeum igazgatása alatt lefolytatott je-
lentõs ásatások leleteit, a gyerekek pe-
dig megtudhatják, milyen is valójában
egy kalandosnak tûnõ ásatás. Megjele-
níthetõ lesz két interaktív térkép is a
honfoglalás koráról, illetve a megtele-
pülõ magyarok nyugat-európai kalan-
dozásáról. A pályázat lehetõséget ad
egy hernyótalpas szék megvásárlására
is, amellyel a mozgáskorlátozottak le-
juthatnak a pincébe. Dr. Gaál Zsu-
zsanna a köszönetét fejezte ki a tûzol-
tóknak a pincemúzeum kõtárának
mozgatásában nyújtott segítségükért.

Kovács Etelka
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SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK
2010. SZEPTEMBER 16-19.

A Szekszárdi Szüreti Napok az év

legnagyobb, turisztikai szem-

pontból legjelentősebb esemé-

nye, igazi összművészeti feszti-

vál, mely minden évben szeptem-

ber harmadik hétvégéjén zajlik.

SzV

A szeptember 16. és 19. között sorra
kerülõ esemény  szervezõi - a város, a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza, valamint a Bormar-
keting Nonprofit Kft. - tavaly magasra
tették a mércét, hiszen az ország há-
rom legjobb fesztiválja közé választot-
ták a szekszárdit. A programból
kiderül, idén sem szeretnék alább ad-
ni. A támogatók gerince megmaradt -
a fõszponzor továbbra is a Paksi Atom-
erõmû Zrt. -, hozzájuk újabbak csatla-
koztak, így minden eddiginél gazda-
gabb rendezvénysorral, szuperkon-
certekkel várják a közönséget. A hely-
szín változatlan, vagyis a Béla király, a
Garay, a Szent István és Liszt tér ad ott-
hont a 60 programnak.

A Béla király téri borudvarban
idén 35 borászat és 2 pálinkaház kí-
nálja nedûit (lásd a felsorolást
jobbra), és persze ismét lesz Ízek Ut-
cája. A belvárosi templom elõtti nagy-
színpadon idén újabb sztárokat láthat
a nagyérdemû: csütörtökön az R-GO,

pénteken az Omega, szombaton a
Csík zenekar ad felejthetetlen (ingye-
nes) koncertet. A fesztivál látványos
eleme a szombat délutáni szüreti fel-
vonulás, melyen egyesületek, civil
szervezetek mutatkoznak be több-
ezres tömeg elõtt.

Idén is több tízezer embert várnak a programokra

Vígasság szuperkoncertekkel
A pincészetek 17 pavilonban kínálják boraikat - Idén is lesz Ízek Utcája

BORUDVAR
A Szekszárdi Szüreti Napok legkere-
settebb színhelye a Borudvar, ahol eb-
ben az évben 37 kiállító mutatkozik
be. Harminchárom szekszárdi borá-
szat mellett három tolnai pincészet és
két pálinkaház kínálja a hegy levét.

Bemutatkozó pincészetek (a pa-
vilonok sorrendjében):
1-es pavilon: Baron von Twickel Szõ-
lõbirtok, Szent Gaál Pincészet Zrt. 2:
Takler Pince Kft., Sebestyén Pince. 3:
Eszterbauer Borászat, Heimann Csalá-
di Birtok. 4: Márkvárt Pince, Pálos Mik-
lós Bormûhely. 5: Fekete Borpince,
Tringa Borpince. 6: Ferenczi Szõlõbir-
tok és Pincészet, Sebestyén Pince,
Bonyhád, Wekler Családi Pincészet. 7:
Bodri Pincészet, Virághegyi Bor Kft. 8:
Dúzsi Tamás Pincéje, Tüske Pince,
Aranyfürt Mezõgazdasági Kft. 9: Heté-
nyi János Pincészete, Mészáros Bor-
ház. 10: Brill Pálinkaház, Dániel Pince.
11: Vesztergombi Pince, Sárosdi Pin-
ce. 12: Tûzkõ Birtok, Prantner Pince.
13: Tóth Pincészet, Módos Borászat.
14: Vida Családi Borbirtok, Remete
Bor. 15: Német János Pincészet, Posta
Borház. 16: Szeleshát Szõlõbirtok,
Danubiana Bt. 17: Fritz Pincészet, Sa-
vanya Pálinkaház, Ribling Pince.

A Nemzeti Bormarketingprog-
ram és az Agrármarketing- 

centrum támogatásával.
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Szekszárdi Szüreti Napok 2010 programja
Szeptember 16., csütörtök

10.00: Mûvelõdési Ház márványterem
"Azt akarom, hogy láss" címmel

kiállítás a Tolna megyei Önkormány-
zat Integrált Szociális Intézménye
szervezésében. A kiállítás megtekint-
hetõ a Szüreti Napok ideje alatt. 
14.00 - 18.00: Garay tér színpad 

Szeretet lángja. A rendezvényen
fellépnek a megyei önkormányzat In-
tegrált Szociális Intézménye fogyaté-
kosokat ellátó otthonai, valamint Szek-
szárd város óvodásai, iskolásai, a Sike-
tek és Vakok, Mozgássérültek szek-
szárdi egyesületei.
15.00: Panoráma mozi nagyterme

Kanyarog az út - Egy cigánykara-
ván meséi ("Gypsy Caravan"). Filmvetí-
tés a másság elfogadásának jegyében.
20.00: Béla király téri nagyszínpad

R-GO koncert (támogató: Tarr
Kft.)

Szeptember 17., péntek
9.00-14.00: Panoráma mozi bejárata
elõtti tér

Öko-Pannon Nonprofit Kft. Szelek-
tív hulladékgyûjtési Road Show-ja
10.00: Panoráma mozi bejárata elõtt

"Tapossa laposra!" - PET palack la-
pító verseny általános és középiskolás
diákok számára a Szekszárdi Klímakör
és az Alisca Terra Regionális Hulladék-
gazdálkodási Kft. szervezésében.
14.00: Obsitos Ház, Garay tér

"Szekszárdi mozaik" - a szekszárdi
fotóklub kiállításának megnyitója
16.00: Béla király téri nagyszínpad 

Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
Borszeminárium a Plébánia Kö-

zösségi Házban (Béla király tér), 16.00
és 20.00 között óránként
16.00: Garay tér színpad 

Alternatív koncertek: Kutyával
Õrzött Terület, Géza kék az ég, Cs.Í.T,
SzigorIgor
17.00: Béla király téri nagyszínpad

A Szekszárdi Szüreti Napok ün-
nepélyes megnyitója. Köszöntõt
mond Horváth István országgyûlési
képviselõ, Szekszárd polgármestere.
Közremûködik a Muslinca férfikar.
17.30: Béla király téri nagyszínpad

Gyermektánc gála, az Országos
Gyermektánc-találkozó résztvevõinek
mûsora
20.00: Garay tér színpad 

Táncház a Csurgó zenekarral
20.00: Mûvelõdési ház tánctermében

"FEKETE BIKA pata kopog a Kadar-
ka pepita kövén" - Forrai Ferenc grafi-
kus boroscimke-kiállításának
megnyitója. A kiállítást megnyitja
Baky Péter festõmûvész és Pálos Mik-
lós borász
21.00: Béla király téri nagyszínpad

OMEGA koncert (támogató: Paksi
Atomerõmû Zrt.)
23.00: Garay téri színpad 

Máté Péter, ahogy mi szeretjük…
Emlékkoncert - Gebhardt Csaba és a
BLUZ (támogató: V&Periko Kft.)

Szeptember 18., szombat
10.00: Béla király téri nagyszínpad

Gyermektánc bemutató az Or-
szágos Gyermektánc-találkozó részt-
vevõinek mûsora
10.00: Garay téri színpad 

Tücsök Zenés Színpad mûsora
10.00: Munkácsy utca

A Csurgó forrás díszkútjának ava-
tása
11.00: Garay tér színpad 

Gyermektánc bemutató az Or-
szágos Gyermektánc-találkozó részt-
vevõinek mûsora
11.00: Béla király téri nagyszínpad

Art Contact bemutató, Létra szín-
ház
11.40: Garay tér színpad

"Újrahasznosított szemétru-
hák" - divatbemutató
13.30 - 17.00: Panoráma mozi elõtér

Véradás. Magyar Vöröskereszt, Or-
szágos Vérellátó Szolgálata várja a segí-
tõ szándékú, magát egészségesnek ér-
zõ 18-65 év közötti leendõ véradókat.
Személyazonossági igazolvány és taj-
kártya szükséges. 
15.00: Bezerédj u. - Széchenyi utca 

Szüreti felvonulás. A felvonulást a
Pixel TV az interneten élõben közvetí-
ti! (www.pixeltv.hu)

Borszeminárium a Plébánia Kö-
zösségi Házban (Béla király tér), 16.00
és 20.00 között óránként

16.10: Béla király téri nagyszínpad
Borrendi avató

17.00: Garay tér színpad 
Német Nemzetiségi Kórusok

bemutatója. Fellép a Bietigheim-
Bissingeni Kórus Egyesület, Vértes-
somlói Német Nemzetiségi Dalkör,
Mondschein Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Kórus Egyesület 
17.00: Béla király téri nagyszínpad

Csík zenekar koncertje
17.30: Garay téri színpad 

Wing Tsun kungfu önvédelmi be-
mutató; Shinkendo japán kardvívó-be-
mutató; Hikari Aikido Egyesület önvé-
delmi bemutatója; Alisca Nyilai Egye-
sület íjászbemutatója.
18.00: Béla király téri nagyszínpad

Must jön a java - Szüreti mûsor,
Szüret Szépe 2010 választás
20.00: Mûvelõdési Ház színházterem 

Dumaszínház - humorest
Fellép: Kõhalmi Zoltán és Bödõcs

Tibor. Jegy: 2000 Ft.
20.00: Garay téri színpad 

Tücsök Zenés Színpad mûsora
20.30: Béla király téri nagyszínpad

Pécsi Bordalnokok énekelnek
23.00: Garay téri színpad 

Disco

Szeptember 19. vasárnap
10.00: Béla király téri nagyszínpad

Alisca Brass Band koncertje
10.00: Garay tér színpad 

Gyermekszínjátszó csoportok
bemutatói. Fellépnek az Alsónánai Ál-
talános Iskola alsó tagozatos csoport-
jai.
10.30: Garay tér színpad 

"Vízakadémia" - csapvíz kontra ás-
ványvíz! Vízkóstolási verseny értékes
nyereményekért. A Szekszárdi Klíma-
kör és a Szekszárdi Víz- és Csatornamû
Kft. szervezésében.
11.00: Béla király téri nagyszínpad

Alma együttes koncertje (támoga-
tó: Sósballon Kft., Szekszárd)
11.00: Garay tér színpad 

Mozgásmûvészeti bemutatók:

Mozgásmûvészeti Stúdió Szekszárd,
Gyakorló Általános iskola balett tago-
zata, Grove Gang Tánccsoport,
Country Klub Pécs
14.00: Garay tér színpad

Szekszárdi Magyarnótakedvelõk
Baráti Köre énekel
14.00: Béla király téri nagyszínpad

PAD irodalmi Egyesület mûsora
Közremûködnek a Komjáthyak
15.00: Béla király téri nagyszínpad 

Nagy Bandó András interaktív
gyermekmûsora
15.00: Garay téri színpad 

Mozgásmûvészeti bemutatók:
Swing Mazsorett és Táncegyesület,
közremûködik a tolnai Ifjúsági Fúvós-
zenekar, Iberican táncegyesület, Ge-
menc Tánc SE, Relax Wellness Hot
Iron csoportja, Holiday R'N' R'
16.00: Béla király téri nagyszínpad

Csurgó zenekar gyermekmûsora
Borszeminárium a Plébánia Kö-

zösségi Házban (Béla király tér), 16.00
és 20.00 között óránként
17.00: Béla király téri nagyszínpad

"Az égig érõ fa" - mese felnõttek-
nek a pécsi Márkus színház mûsora 
17.00: Garay tér színpad 

All Stars koncert 
18.10: Béla király téri nagyszínpad

Vivat Bacchus énekegyüttes kon-
certje
18.30: Plébánia Közösségi Ház

Kis Pál István: Csoda
19.30: Béla király téri nagyszínpad

Szekszárd Junior Stars koncert

CSÜTÖRTÖKTÕL:
Béla király tér: Borudvar és Ízek
Utcája, ahol esténként népi
zenekarok és a Muslinca férfikar
szórakoztatja a közönséget
Mûvészetek Háza: "Színek és
formák Tolna megyében" kiállítás
Plébánia Közösségi Ház, Béla király
tér Vinorellek - borral festett
akvarellek, Czirok Róbert kiállítása
Mûvész Presszó: kiállítás Szatmári
Juhos László szobrász grafikáiból
Belvárosi Kávéház Vincsákovics

Mária népi iparmûvész csuhébábui -
megnyitó 15-én, 16 órakor
Szent István tér (a múzeum sarkáig)
Vidámpark
Munkácsy utca Halász Zsolt
veterán autóinak kiállítása
Béla király tér: Fotófesztivál-Feszti-
válfotó szabadtéri vándorkiállítás
PÉNTEKTÕL:
Liszt Ferenc tér: Autókiállítás,
tesztautók az Arany János u.-ban
Garay tér-Béla király tér- Bezerédj
u. Hagyományõrzõ kézmûvesvásár

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Kísérőrendezvények
SZEPTEMBER 18.: Szekszárd-
Újvárosi Római Katolikus Társaskör
15. jubileumi szüreti rendezvénye a
Szent István Házban
SZEPTEMBER 17-18.: Országos
Gyermektánc-találkozó (Szekszárd
MJV TÁMOP 3.2.3 "Szólítsuk meg
a jövõ generációját" címû pályázat)
SZEPTEMBER 16-17.: IV. Országos
Turisztikai Konferencia - PTE
IGYFK fõépülete (Rákóczi u. 1.)
SZEPTEMBER 17-19.: IDEA 2010
(Ötlet-Újdonság-Találmány) kiállítás
a Szent József Katolikus Általános
Iskola tornatermében
SZEPTEMBER 15., 16,30: "Egy-
más mellett" kiállítás Tolna megyei
székely és sváb hagyományok a
mûvelõdési ház üvegtermében.
Megnyitja: Lantosné dr. Imre Mária
néprajzkutató. Támogató: NKA.
SZEPTEMBER 18.: III. Speciális
Sportolók Sportnapja a városi
sportcsarnokban és létesítményei
ben. (www.tolnasport.hu)
SZEPTEMBER 19.: Szõlõszem
Mozgalom és  Szõlõõrség tájékoz-
tatója a polgármesteri hivatalban

www.szuretinapok.hu
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Útlezárások a szüreti napok idején
n Értesítjük a tisztelt városlakókat,
hogy a Szekszárdi Szüreti Napok ideje
alatt az alábbi területeken számíthat-
nak útlezárásokra:

SZENT ISTVÁN TÉR (a múzeum sar-
kától a gimnázium sarokig,  a megyei
önkormányzat elõtti út a Csokonai u.
keresztezõdésig, az "E" épület felöli út
szabadon hagyásával.

Lezárás kezdete: 2010. szeptember
15. (szerda) 00.00 órától

Lezárás vége: 2010. szeptember 20.
(hétfõ) legkésõbb 18.00 óráig

ARANY J. U.-AUGUSZ I. U. KERESZ-
TEZÕDÉS

Lezárás kezdete: 2010. szeptember
17. (péntek) 16.00 órától

Lezárás vége: 2010. szeptember 19.
(vasárnap) 24.00 óráig

(Kivétel: taxi és megkülönböztetõ
jelzést használók.)

BÉLA KIRÁLY TÉRI BUSZFORDULÓ
Lezárás kezdete: 2010. szeptember

14. (kedd) 04.00 órától
Lezárás vége: 2010. szeptember 20.

(hétfõ) kb. 22.00 óráig

BÍRÓSÁG ELÕTTI TERÜLET
Lezárás kezdete: 2010. szeptember

14. (kedd) 04.00 órától
Lezárás vége: 2010. szeptember 20.

(hétfõ) 24.00 óráig

BELVÁROSI TEMPLOM ELÕTTI PAR-
KOLÓ

Lezárás kezdete: 2010. szeptember
15. (szerda) 05.00 órától

Lezárás vége: 2010. szeptember 20.
(hétfõ) 20.00 óráig

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÕTTI
PARKOLÓ

Lezárás kezdete: 2010. szeptember
14. (kedd) 04.00 órától

Lezárás vége: 2010. szeptember 20.
(hétfõ) 24.00 óráig

BEZERÉDJ U. (a Relaxig), a VÁRME-
GYEHÁZA ELÕTTI TERÜLET, VAGYON-
KEZELÕ ELÕTTI TERÜLET

Lezárás kezdete: 2010. szeptember
17. (péntek) 05.00 órától

Lezárás vége: 2010. szeptember 19.
(vasárnap) 24.00 óráig

A BELVÁROSI TEMPLOM MELLETTI
ZÖLD TERÜLET

Lezárás kezdete: 2010. szeptember
16. (csütörtök) 8.00 órától

Lezárás vége: 2010. szeptember 20.
(hétfõ) 8.00 óráig

GARAY TÉR, SÉTÁLÓUTCA
Lezárás kezdete: 2010. szeptember

16. (csütörtök) 06.00 órától
Lezárás vége: 2010. szeptember 20.

(hétfõ) 12.00 óráig

PROMÉTHEUSZ PARK
Lezárás kezdete: 2010. szeptember

16. (csütörtök) 8.00 órától
Lezárás vége: 2010. szeptember 20.

(hétfõ) 12.00 óráig

LISZT FERENC TÉR
Lezárás kezdete: 2010. szeptember

17. (péntek) 8.00 órától

Lezárás vége: 2010. szeptember 19.
(vasárnap) 22.00 óráig

BEZERÉDJ UTCA
Lezárás kezdete: 2010. szeptember

16. (csütörtök) 12.00 órától
Lezárás vége: 2010. szeptember 19.

(vasárnap) kb. 24.00 óráig

SZÉCHENYI U. (ÁNTSZ Székház és
Kála Áruház közötti szakasz)

Lezárás kezdete: 2010. szeptember
17. (péntek) 16.00 órától

Lezárás vége: 2010. szeptember 19.
(vasárnap) kb. 24.00 óráig

Kivétel: taxi, megkülönböztetõ jel-
zést használók és helyi buszjárat

Szeptember 18 (szombat) 04.00
órától 13.00 óráig az útzár feloldva!

SZÜRETI FELVONULÁS (Bezerédj u.,
Széchenyi u., Szent László u., Flórián
u., Béla király tér)

Lezárás kezdete: 2010. szeptember
18. (szombat) 14.45 órától

Lezárás vége: 2010. szeptember 18.
(szombat) kb. 17.00 óráig

DR. SZENTGÁLI GY. U.
Lezárás kezdete: 2010. szeptember

18. (szombat) 14.00 órától
Lezárás vége: 2010. szeptember 18.

(szombat) kb. 18.00 óráig

SZÜLÉSZET-ÁNTSZ SZÉKHÁZ
Lezárás kezdete: 2010. szeptember

18. (szombat) 14.40 órától
Lezárás vége: 2010. szeptember 18.

(szombat) kb.18.00óráig
Megértésüket köszönjük!

Ideiglenes változások a helyi buszközlekedésben
A Gemenc Volán Zrt. értesíti a Tisztelt Utazóközön-
séget, hogy a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvényei
miatt a helyi és helyközi járatok terelõ úton köz-
lekednek az alábbiak szerint.

SZEPTEMBER 14-ÉN (KEDDEN) üzemkezdettõl
20-án (hétfõn) üzemzárásig a Béla király tér
teljesen le lesz zárva, ekkor az 1-es, 7-es, 7A, 7B,
88-as és 89-es vonalon közlekedõ járatok a Béla
király téri megállóhelyet nem érintik.

SZEPTEMBER 15-ÉN (SZERDÁN) üzemkezdettõl
szeptember 20-án 14.00 óráig a Szent István tér le
lesz zárva.

Az útlezárás miatt a helyi autóbuszjáratok az
alábbi terelõ útvonalon közlekednek:

1-es, 7-es, 7A és 7B vonalon:
Autóbusz-állomás - Hunyadi u. - Holub u. -

Wesselényi u. - Széchenyi u. - Szent László u. -
Bartina illetve Munkácsy u. és a járati útvonalon
tovább (vissza ugyanez az útvonal).

2A vonalon: Palánk - Posta - Nyomda -
Wesselényi u. - Holub u. - Autóbusz-állomás

4-es vonalon:
Autóbusz-állomás - Hunyadi u. - Holub u. -

Wesselényi u. - Széchenyi u. - Szent László u. és a
járati útvonalon tovább (vissza ugyanez az útvonal).

4A vonalon:
Patyolat - Bencze F. u. -Wesselényi u. - Széchenyi

u. - Szent László u. és a járati útvonalon tovább
(vissza ugyanez az útvonal).

4Y vonalon:
TESCO Áruház - Kórház - Nyomda - Szent L. u. és

a járati útvonalon tovább (vissza ugyanez az
útvonal).

5-ös, 5Y, 6-os és 6Y vonalon:
Autóbusz-állomás - Holub u. - Wesselényi u. -

Kórház és a járati útvonalon tovább (vissza ugyanez
az útvonal).

Az útlezárás ideje alatt a helyközi járatok terelõ
útvonala a következõ:

6-os út irányából érkezõknek: Újvárosi templom
- Posta - Wesselényi u. - Holub u. - Autóbusz-állomás.

A járatok a Posta és a Wesselényi utcai (helyi)
megállóhelyen állnak meg.

Bátaszék irányából érkezõknek: Kórház -
Wesselényi u . - Holub u. - Hunyadi u. - Autóbusz-
állomás. A járatok a Gimnázium helyett a Holub
utcai helyi megállóban állnak meg.

SZEPTEMBER 18-ÁN (SZOMBATON) a szüreti
felvonulás miatt 14.45 órától várhatóan 17.00 óráig
a Bezerédj u. - Széchenyi u. - Szent László u.  útvonal
is lezárásra kerül, ekkor a terelõútvonal a következõ:

7-es vonalon:
Autóbusz-állomás - Holub u. - Wesselényi u. -

Kórház - Május 1. u. - Fûtõmû - Alisca u. - TESCO
Áruház (vissza ugyanez az útvonal).

4-es vonalon:
TESCO Áruház - Autóbusz-állomás - Zrínyi u. -

Damjanich u. - Kadarka u. - Mérey utca és  járati
útvonalon tovább (vissza ugyanez az útvonal).

4A vonalon:
TESCO Áruház - Bencze F. u. - Holub u. - Zrínyi u.

- Damjanich u. - Kadarka u. - Mérey u. és a járati
útvonalon tovább (vissza ugyanez az útvonal).

89-es és 98-as vonalon:
TESCO Áruház - Kórház - Wesselényi u. - Holub u.

- Zrínyi u. - Damjanich u. - Rákóczi u. és a járati
útvonalon tovább (vissza ugyanez az útvonal).

A felvonulás miatt az 1-es vonalon a járat az
Autóbusz-állomásról Hosszú-völgybe 14.40 helyett
14.15 órakor, Hosszú-völgybõl az Autóbusz-
állomásra 14.57 helyett 14.32 órakor indul. A 16.40
órakor Autóbusz-állomásról Hosszú-völgybe és a
16.57 órakor Hosszú-völgybõl Autóbusz-állomásra
induló járatpár nem közlekedik.

A helyi járatok a terelõúton található
megállóhelyeken megállnak.

A szüreti felvonulás idején a beérkezõ helyközi
járatok a Damjanich u., Zrínyi u. útvonalon
közlekednek. GEMENC VOLÁN Zrt.

A Szekszárdi Szüreti
Napok támogatói

Fõtámogató: Paksi Atomerõmû
Zrt.

Kiemelt támogatók: Gemenc
Volán Zrt., Tarr Kft., TolnAgro Ál-
latgyógyászati Kft., Tolnatej Zrt.,
Otp Bank, QSCH Termelõ és Ke-
reskedelmi Kft.

Támogatók: Alisca Bau Kft.,
Alisca Terra Kft., Agrármarketing
Centrum Nemzeti Bormarketing-
program, Austrotherm Kft.,
Bauer János szállítási vállalkozó,
BHG Szekszárd Alkatrészgyártó
Kft., CPH Kft., Dr. Halász Fogpót-
lás- és Implantátumcentrum,
Ergonom Kft., Elektrolit Kft.,
Heimann Kft., Képhír Kft., Kotányi
Hungária, Márker Kft., Marley Ma-
gyarország Zrt., McDonald's Szek-
szárd, Minerág Kft., Murexin szek-
szárdi üzeme, Romcar Kft., Sósbal-
lon Kft., Sygnus Kft., Szekszárd Nö-
vény Zrt., Szekszárdi Vízmû Kft,
Tolna Megyei Agrárkamara,
V&Periko Kft.

Médiatámogatók: Lanzona,
Oktel, PIXEL TV, Rádió Antritt,
Szekszárdi Vasárnap, Tolnai Nép-
újság.

* * *
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának rendezvé-
nye. Pécs 2010 Európa Kulturális
Fõvárosa társprogramja.
Rendezõ: Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza.
Társrendezõ: Szekszárd Borvi-
dék Nonprofit Kft.
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Apa és leánya,

Mészáros Pál borász és Mészáros Zsanett, a Mészáros Borház és Pin-

ce marketingmenedzsere. Találkozásunknak két fontos apropója is

volt: a küszöbön álló szüreti szezon, valamint a beszélgetésünk más-

napján kezdődő fővárosi nemzetközi pezsgő- és borfesztivál.

Egy férfi:
Mészáros Pál

Egy nõ:
Mészáros Zsanett

- A borászok aggodalommal fi-
gyelik mostanság az idõjárás-
elõrejelzést. Mit tartogathat a
szeptember? 

- Szépek a szõlõk, jók a cukorfo-
kok, bár késésben vagyunk az idõjá-
rás miatt. A rosénak valót már leszü-
reteltük, sajnos a vörösboroknak ez
a mostani idõjárás sokat árthat. Jó
lenne, ha a következõ hetekben so-
kat sütne a nap, mert a korai érésû
fajtáknál az esõ sok gondot okozhat,
ugyanis le kell szüretelni, akkor is,
ha nem cukrosodik. Októberig, a
merlot és a kékfrankos szüretelésé-
ig reméljük még kegyes lesz az idõ-
járás hozzánk. 

- A Mészáros Borház és Pince
minden esztendõben ott van a leg-
kiválóbbak között, bármilyen
nemzetközi megmérettetésrõl
van szó. Az idei évben mire vagy-
tok a legbüszkébbek? 

- A Merops Cuvée és a Merlot a
Pannon Top 25 megmérettetésen
aranyérmet nyert. A Vinagóra nem-
zetközi borversenyen a csúcs bika-
vér aranyérmet hozott. Dicsõség
számunkra, hogy a 2007-es
bikavérünk Szekszárd város
bora lett, majd 2009-ben a
Kékfrankosunk is. 

- Egyre többször halljuk,
olvassuk, hogy a szek-
szárdi borászok „vissza-
hozzák” az õsi szekszár-
di szõlõt, a kadarkát. 

- Valóban reneszánszát
éli a kadarka, nagyon kere-
sik vevõink az üzletünkben
is. A borászatok között
egyedülálló módon saját
klónkadarkánk van, még-
hozzá ötgenerációs õsöktõl
származtatott. Jó kezdemé-
nyezésnek tartjuk több bo-
rász társammal, hogy Szek-
szárdon többen újra telepí-
tik ezt az õsi fajtát. A saját

családi szõlõbirtokunkban 10 hek-
tár kadarkaszõlõnk van. 

- Hosszú évekig voltál a Szekszár-
di Hegyközség elnöke.

- Úgy gondolom, abban a pozíció-
ban sok mindent tettem a szekszár-
di borászok összefogásáért, a szek-
szárdi borok hírnevének megalapo-
zásáért. Ma már úgy gondolom, elég
munkát és elfoglaltságot ad a saját
borház és pince mûködtetése, így
átadtam a stafétabotot. 

- Ami érthetõ, hiszen egy borásza-
tot - még ha a családi vállalkozás-
ban mindenki kiveszi a részét a
munkából - valakinek kézben kell
tartania.

- Borásznak lenni egész éves el-
foglaltság. A szõlõ mûvelése, a szü-
ret, a borkészítés, a palackozás, va-
lamint az üzleti rész, a marketing
napi feladatokat ad. A család össze-
tartásának, s annak, hogy minden-
ki kiveszi a részét a munkából, ér-
hettük és érhetjük el azokat az
eredményeket, melyre büszkék va-
gyunk.

- A Kossuth Lajos utcai Mészá-
ros Borház üzletében a vevõk
többnyire veled találkoznak.
„Szép lány, jó bor…” mondja a
dal, te viszont a szakmai
felkészültségeddel is elkáprázta-
tod a betérõket.

-  Az üzletünkben tízféle palackos
bor, illetve kétliteres kiszerelésû fo-
lyóbor kapható. Természetesen iga-
zodunk a vevõk elvárásaihoz, hi-
szen manapság már nemcsak az a
fontos, hogy a bor jó ízû és kiváló
minõségû legyen, hanem az is, hogy
a külsõ megjelenése is megfelelõ le-
gyen. Díszdobozban, díszcsomago-
lásban is kérheti a vevõ, amely sok-
szor elõfordul, hiszen sokan aján-
dékba vásárolják. 

- A borház különbözõ rendezvé-
nyeknek is helyet ad.

- Céges vagy családi rendezvé-
nyek, osztálytalálkozók, üzletembe-
rek rendeznek konferenciákat, és
még sorolhatnám. Ezek a rendezvé-
nyek többnyire összekapcsolódnak
egy borkóstolóval, illetve vannak
külön kisebb-nagyobb csoportok,

akik csak a borkóstolóra, borbemu-
tatóra jelentkeznek be.

- Honnan jönnek a vendégeitek, s
mire kíváncsiak a boron kívül?

- Az ország minden részébõl ér-
keznek vendégek. Országszerte ala-
kultak borklubok, amelyek tagjai
bejárják a bortermelõ helyeket. Õk
mindenre kíváncsiak, ami a borral
kapcsolatos: a szõlõmûveléstõl a
borkészítésen át a bormarketingig.

- Egy olyan rendezvényre utaz-
tok, ahonnan a legjobb borászok
nem hiányozhatnak.

- Valóban, szeptember 8. és 12.
között rendezik a hagyományos
Nemzetközi Budai Pezsgõ- és Bor-
fesztivált, amelyen immár hetedik
éve veszünk részt. A Budai Vár kivi-
lágítva csodálatos díszletet ad ennek
a fesztiválnak, amelyre az egész vi-
lágból érkeznek borászok és bor-
kedvelõk egyaránt. Hangulatában
olyan, mint a Szekszárdi Szüreti
Fesztivál, s oda is mindig a legjobb
borainkat visszük és kínáljuk, ami-
nek köszönhetõen sok-sok visszaté-
rõ vendégünk van. Az idei budai
fesztiválra elkészült a Borászok Bor-
dala, amelyet a Magyar Kultúra Há-
zának dísztermében egy borászok-
ból álló alkalmi kórus énekel el -
melynek én is tagja leszek -, s amely-
rõl egy videóklip is készül. Ez a ked-
ves dal a borászok összefogását, a
magyar bor népszerûségét hirdeti.

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Minden cseppnyi magyar borban
a lelkünk tovább él….”

A családi vállalkozásban mindenki kiveszi a részét a munkából
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Bordal (részletek)
„Tudod, kell egy kis sziget, hol las-
sul a gyors világ,
A bor, a dal és egy kis szünet,
gyere, mert mi várunk rád.” 

„Minden cseppnyi magyar bor-
ban, a lelkünk tovább él,
Tudjuk, mikor ránk mosolyogsz,
hogy jó útra leltél.”



Mikor a Debulay-õsök egyike
elõször kínált a Tolnamegyei

Közlönyben "újmodorú vasból készült
borpréseket", vagyis 1875. szeptember
8-án jelent meg a következõ helytöltõ
apróság. "Kérdik a diák gyereket, hogy
mondaná meg, mi a csavar? - A csavar
magyarul sróf, egy olyan henger, ame-
ly kívül-belül üres és a végén ispany-
orral van beragasztva." Ettõl persze
sem akkoriban, sem ma nem okosodik
az olvasó, pedig közben fogalmaink is
jócskán változtak.

Vegyünk egy egyszerû dolgot. Mit
csinál és mit nem egy mai fodrász?
Mindenki tudja, de a Tolnavármegye
1900. augusztus 26-i története szerint
aligha ismernénk rá. "Egyik helybeli
látogatottabb fodrászüzletbe minap
egy úriember tért be. Amidõn javá-
ban borotválják, betoppan egy atyafi,
hangosan elõadván kérelmét, hogy
aszongya: "hát kéröm alássan a
lábomon egy fene nagy tikszöm vóna,
azt kõne levágnyi". Mire lerántotta
hájtól fénylõ csizmáit és illatos csiz-
makapcáját. A mûtét azonnal fogana-
tosíttatott a jelenvolt úriember szagló-
szerveinek csiklandozására. Hisszük,
hogy az ilyesmi egy helybeli fodrász-
üzletben nem fog többé elõfordulni,
hacsak nem akarja az illetõ fodrász úr,
hogy vendégei flakonnal jöjjenek üz-
letébe." Szeretettel tudatjuk: már nem
fordul elõ tyúkszemvágás, de borotvá-
lás sem. Így aztán aktualitását vesztet-
te az 1960-as évekbeli eset, amikor
boldog emlékû Bandl János bácsi, a
fölsõutcai borbély megemelte a bo-
rotválás árát, és megkérdezték, miért,
azt válaszolta: - Mert egyre nagyobb a
parasztok pofája. (Õ persze nem át-
vitt értelemben gondolta…)

Akadt ennél nagyobb szenzáció is,
amikor a Szekszárd Vidéke 1890.
szeptember 4-én tudatta: "A szekszár-
di eunuch le van álcázva. Három hó-
napig tartotta bolonddá a hatóságot, a

várost és sok jószívû embert, kik állí-
tólagos szerencsétlenségén szánakoz-
tak. A hírhedt csavargó, midõn
Hanny apátplébános megtagadta tõle
a további élelmezést, mert meghallot-
ta, hogy a kenyérbélbõl készített virá-
gokért kapott pénzt rosszhírû házak-
ban eldorbézolja, fogta magát, hátat
fordított Szekszárdnak, és elszökött
Tolnára. Onnét visszahozták, és be-
zárták a városi dutyiba, honnét a kór-
házba kívánkozott. Innét hétfõn reg-
gel kísérték a fõszolgabírósághoz,

ahol Dõry László
fõszolgabíró valla-
tás alá fogta, és õ
lassan-lassan beval-
lotta, hogy nem
Wolfschütz Fe-
renc a neve, ha-
nem Gluics József,
dalmáciai születé-
sû, paraszt szülõk-
tõl származik, és
az alsó-ausztriai
helytartóság mint
közveszélyes csa-
vargót körözteti. 

Bevallotta, hogy
sohasem volt hitté-
rítõ, nem volt soha
Kínában, sem
Konstantinápoly-
ban (ahol a régeb-
bi állítása szerint
szopránná mûtöt-
ték volna), hanem
Dalmáciában, Al-
só-Ausztriában,
Stájer- és Olaszor-
szág egy részében
hasonló módon

bolondította a hatóságot, sõt
Laibachban és Fiumében még prédi-
kációkat is tartott. Legnagyobb meg-
lepetést okozott azonban dr. Dragits
Imre járásorvos azon fölfedezése,
hogy a híres csavargó éppen nem eu-
nuch, hanem hibátlan férfi…"

Eltekintve attól, hogy a férfiak több-
sége önmagán kívül ilyet eddig nem
ismert, meg kell állapítanunk: a brazil
tévéregények korszaka elõtt is volt
azért min szórakoznia eleinknek.

Lanius Excubitor

Semmi sem az, aminek látszik

14 2010. szeptember 12.
ANNO

ÓDON DERÛ 254. Ódon időben

SZEPTEMBER 13-ÁN

170 éve, 1840-ben Garay János
Házi boldogság címû verse jelent
meg, s 105 éve, 1905-ben volt
polgári iskolai tanárunk, Vértes
József A gyermeknyelv hangtana
címû tanulmánya.

SZEPTEMBER 14-ÉN

120 éve, 1890-ben megnyílt elsõ
katolikus óvodánk. A belvárosi
templom nagyharangja megre-
pedt s "tökéletesen felmondta a
szolgálatot."

SZEPTEMBER 15-ÉN

170 éve, 1840-ben Kakasdon
megyénk elsõ felszabadított job-
bágyaként mond köszönetet
Bezerédj Istvánnak késõbbi pol-
gárunk, Mayer János.

SZEPTEMBER 16-ÁN

110 éve, 1900-ban a polgári olva-
sókör felavatta a 25 éve elnök
Boda Vilmosnak Kegyes József
festette arcképét.

SZEPTEMBER 17-ÉN

110 éve, 1900-ban halt meg
Köllõ Miklós, a Garay-szobor Há-
ry-dombormûve alkotója.

SZEPTEMBER 18-ÁN

545 éve, 1465-ben Mátyás király
levélben elõször említi mezõvá-
rosként Szekszárdot.

SZEPTEMBER 19-ÉN

115 éve, 1895-ben a megyehá-
zán oktatták leendõ anyakönyvve-
zetõinket. 85 éve, 1925-ben
kezdték szerelni városi vízvezeté-
künket.

Borbélynál. - Tudja mit, borbély úr: miután ne-
kem olyan kopasz a fejem, hogy pazarlás volna
érte egész nyírási díjat fizetni, ráadásul nyírja
meg a Dolfi fiút is. (Jeney Jenõ karikatúrája)

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és
ne tiltsátok el õket, mert ilyeneké az Istennek

országa!”
/Márk 10:14/

Nem követelmény ez, hanem lehetõség!
Lehetõség arra, hogy Jézus egy-egy ismeretlen
kisgyermekre „kezét rávethesse” és „megáldja”
õket. Jézus csak olyan embereket használhat fel az
Õ ügyének elõbbre vitelében, akik „ilyenek”, mint
az eléje hozott gyermekek. Nem kérdezi, hogy
kinek mekkora a tudománya, - pl. Isten dolgait
illetõen -, Õt csak az érdekli, milyen kicsi tud lenni
az, aki az „Isten országát fogadja.” Ha emberi
nagysággal, súllyal, hatalommal rendelkezik is
valaki, el kell hogy felejtse azt Õelõtte. Azoké az Õ
országa, akik kicsinységükbõl csak Õáltala
keresnek felemelést. „...aki nem úgy fogadja az
Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem
megy be abba.” Másképpen kell mérlegelnünk
mások életét is, a magunkét is, amikor az Õ
ügyérõl van szó. Ahhoz, hogy ezt megtehessük,
Isten ereje kell! Lehetetlen az Isten országának

üdvösségét emberi erõvel elnyerni, ezt csak Õtõle
várhatjuk!

Ezért kell Isten közelébe vinni, engedni a
gyermekeket, s arra nevelni õket, hogy Istennek
hálás lekötelezettjei legyenek. Azt kell
tudatosítanunk bennük, hogy jó úton járnak, ha
Õvele járnak. Az Istent félõk házán áldás van!
Most, a tanév kezdetén kell megragadni a
lehetõséget a szülõknek, a nagyszülõknek és a
keresztszülõknek arra, hogy élve a hitoktatás, a
konfirmációi elõkészítés és a vasárnapi
gyermekistentisztelet lehetõségeivel, küldjék,
vigyék gyermekeiket, unokáikat ez alkalmakra,
ahol megtanulhatják, hogy „Ne ölj. Ne
paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne
tégy. Tisztelt atyádat és anyádat. Szeresd
felebarátodat, mint temagadat.” /Máté 19:18-19./ 

Elsajátíthatják a „Lélek gyümölcseinek”, azaz a
„szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség,
jóság, hûség, szelídség, mértékletesség” /Pál,

Galáciabeliek 5:22/ gyakorlásának szabályait.
Adja Isten, hogy minél több szülõi szív nyíljon

meg e tanítások elõtt, s minél több gyermek
lépjen az Istenhez és Krisztushoz vezetõ útra, a
felkínált alkalmakkal való élés által. Így legyen!

Balázsi Zoltán, református lelkész

EVANGÉLIUM
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A rejtvény megfejtését 2010. szeptember 21-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Augusztus 29-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Kigyúlt hajók suhannak át az égbolt tengerén”
(Reményik Sándor: Augusztus, nyárutó…). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Harangozó
Andrea (Wosinsky ltp. 11.) A könyvet postán küldjük el a nyertesnek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

A kár tetszik, akár nem, Magyarországon
ma mindenki, még a pár napos csecsemõk

is adósok. Az államadósságot, az államháztartá-
si hiányt (az állami tulajdonú cégek tartozásai-
val már nem is rongálom az idegeimet!) össze-
adva szavahihetõ kiváló közgazdászok vélemé-
nye szerint fejenként kétmillió forint adósságról
van szó, amit egy fennálló követelések beszedésé-
re (behajtására?) szakosodott kft. rögtön a dup-
lájára emelne, hogy a kft. se dolgozza magát ha-
lálra teljesen ingyen. 

Ehhez nem kell más egyebet tenni egy pénz-
beszedésekkel foglalkozó élelmes társaság-

nak, mint hogy sürgõsen kft.-t kell alapítaniuk,
és azt a lehetõ leggyorsabban be kell jegyeztetni,
lehetõleg egy nagyon távoli határközeli megye
Megyei Bíróságán, hadd utazgassanak a leendõ
ügyfelek hosszasan a szép hazai tájakon, annál
is inkább, mert így sokkal nagyobb az esélye an-
nak, hogy az idegesebb természetû emberek is
kissé lehiggadnak, mire odaérnek. Egyébként is,
az ország távoli, eldugottabb részeire is nagyon
ráfér a hazai turistaforgalom fellendülése. A fel-
szólító levelek a megtévesztésig hasonlítsanak
egy igazi, korrekt és minden szükséges tájékoz-
tatást tartalmazó levélre, amit a hiteles és ellen-
õrizhetõ adatok alapján komolyan lehet venni,
mert ehhez szerintem egy budapesti cím, irányí-
tószám, postafiókszám, egy ........... név, mégha
Dr. is van eléje írva, nem túl meggyõzõ. Az embe-
rek többsége egy zárójelbe tett megbízókód alap-
ján, de még az adatvédelmi azonosító alapján
sem lesz egy jottányival sem okosabb. A kft. neve
meg a legtöbb ember számára kínaiul hangzik. 

A z már igazán csak hab a tortán, hogy
Önök a tevékenységüket a személyes ada-

tok védelmérõl szóló, és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény-
nek megfelelõen végzik. A vastagbetûvel szedett
felszólításával meg elkésett, az Ön által megsza-
bott határidõ már régen elmúlt, amikor szigorú
felszólító levele megérkezett. Sajnos, más egyéb
fontos elfoglaltságom miatt a Magyar Postával
történõ egyeztetõ tárgyalásán nem tudok jelen
lenni.

Bálint György Lajos
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A Kolping Katolikus Szakképzõ Iskola
30 asztalos tanulója 3 kísérõ tanárral
erdélyi szakmai tanulmányúton vesz
részt 2010. október 14-17. között.

A tanulmányút célja, hogy meg-
mutassa a mai fiataloknak a Székely-
föld környezeti adottságait, és azt,
hogyan õrizték meg a népi hagyomá-
nyokat. A tanulmányút témája a népi

famegmunkálás. A program célja,
hogy a tanulók a megszerzett tapasz-
talatokat a szakmai életükben kama-
toztatni tudják.

A tanulmányútra az Apáczai Köz-
alapítvány HATÁRTALANUL! prog-
ramja keretében kerül sor, amelyre az
iskola 900 000 Ft támogatást nyert.

A tanulmányút helyszíne Székely-
udvarhely, ahol a Bányai János Mûsza-
ki Szakközépiskola vállalt partnersé-
get a Kolping Katolikus Szakképzõ Is-
kolával.

Kolpingosok HATÁRTALANUL!

Az ausztriai és szerbiai selejtezõk után
augusztus 21-22-én a horvátországi
Bjelovárban rendezték meg az Íjász Eu-
rópa-sorozat harmadik állomását.

A 7 ország íjászait felsorakoztató
rangos mezõnyben Magyarországot
15 versenyzõ képviselte, köztük az
Alisca Nyilai hat sportolója. A szek-
szárdiak hozták remek formájukat, és
négy éremmel tértek haza. A két ara-
nyat Piros Roland és Viktor Dela

Momade nyakába akasztották, az
ezüst ifjabb Horváth Tibornak jutott,
míg Bükszegi Norbert a dobogó har-
madik fokára állhatott fel. A szekszár-
diak Balogh László és Almási Richárd
révén egy-egy 4. és 5. helyezést is sze-
reztek. A magyar delegáció 12 érmet
gyûjtve a legeredményesebb csapat-
ként végzett. Az EK döntõjét Kõsze-
gen rendezik szeptember közepén,
természetesen az aliscás íjászokkal.

Aliscás sikerek Bjelovarban
A szekszárdiak négy érmet, közte két aranyat szereztek

SPORTMIX
ASZTALITENISZ. Csak egy gyõzelemre
futotta az Extra Ligában az elsõ bajno-
kiját játszó Szekszárd AC-nak a Postás
ellen hazai környezetben (1-9). Az
egyetlen hazai sikert a kínai Liu Siyu je-
gyezte Varga ellen. Sáth Sándor csapa-
ta legközelebbi a Budaörs otthonában
játszik bajnokit, majd következik a
Szekszárd Kupa meghívásos hazai
ranglistaverseny szeptember 25-26-án
a városi sportcsarnokban.

BIRKÓZÁS. Aranyérmes lett a föld-
harcnak (grappling) hívott küzdõ-
sport horvátországi világbajnokságán
Szõts Gábor a veterán korosztály (35
év felettiek) 75 kg-os súlycsoportjá-
ban. A szekszárdi sportember egy gö-
rög, egy olasz és egy orosz versenyzõ-
nél bizonyult jobbnak a körmérkõzé-
ses döntõben.

KÉZILABDA. Hiába igazolta le a
hétközben a gyõriek sérülésbõl vissza-
térõ egykori ifjúsági válogatottját,
Kopecz Barbarát az UKSE Szekszárd
NB I-es nõi kézilabdacsapata, az új
írányító-átlövõ 7 gólja sem segített a
sok hibát vétõ újonc szekszárdi csapa-
ton, amely alsóházi rangadón ötgólos
vereséget szenvedett az Újbuda vendé-
geként (32-27). Kopecz után az egy-
aránt ötgólos Fauszt és Weigel követ-
keztek a szekszárdi góllövõlistán.

KOSÁRLABDA. A negyedik helyen
végzett a 41. Sió Kupa nõi kosárlabda
felkészülési tornán a házigazda Atom-
erõmû-KSC együttese. A szekszárdiak
csoportjukban kikaptak a Zalaeger-
szegtõl (85-68), majd gyõztek a Vasas-
Csata ellen (65-59). A harmadik he-
lyért lejátszott mérkõzésen Ujhelyi Gá-
bor együttese a Ferencvárossal szem-
ben maradt alul (74-49). A torna dön-
tõjében a Szeged egy ponttal, 54-53-ra
gyõzte le a ZTE csapatát. A KSC a hó kö-
zepén a még rangosabb csapatokat föl-
vonultató Krasznai Kupán vesz részt.

LABDARÚGÁS. Hírverõ meccset ját-
szott az Újpest FC Szekszárdon az el-
múlt pénteken. A fõvárosi lila-fehérek
komplett csapattal érkeztek, és 2-0-ra
nyertek a jól játszó hazaiak ellen. Úgy
hírlik, hamarosan újabb patinás hazai
csapat érkezhet Szekszárdra a mûfü-
ves pályák hivatalos, ünnepélyes átadá-
sa alkalmából. Addig is egy újabb élvo-
nalbeli gárda ellen lép pályára Dienes
Pál együttese: a Magyar Kupában a Ka-
posvári Rákóczi lesz az UFC ellenfele.

VETERÁN ATLÉTIKA. Huszonnégy
arannyal, három ezüsttel és egy bronz-
zal tértek haza a Senior AC Szekszárd
versenyzõi a horvát bajnokságról. A
különbözõ dobószámokban jeleskedõ
Deé Márta négy, Ruzsinka István és Tö-
rök Sándorné pedig három-három el-
sõséget szerzett.



172010. szeptember 12.
SPORT

A tehetség felelőséggel és köte-

lezettséggel is jár. Főleg, ha az il-

lető úszó, és már felfigyeltek rá.

Ez utóbbi nem kérdés. Csirzó

Ádámot szekszárdi felfedezett

mellúszóként tartja számon a

szakma, és már országos bajnok-

nak is mondhatja magát.

Bálint György

Az ötven mellen a 15 évesek között a leg-
jobb, de százon is csak az egy évvel idõ-
sebbek elõzték meg Egerben az ob-n.
Ebben a számban negyedik lett, 200-
on „csak” döntõs, mert ahogy mondja,
„a vírus dolgozott benne rendesen”.
Nem sokkal a döntõ után komoly lázzal
ágynak is dõlt az újdonsült garaysta. Per-
sze lázálmában is elégedett lehetett ön-
magával a szekszárdi úszósport újsüte-
tû kirakatembere: az eltelt egy év alatt
tovább fejlõdött a felsorolt mellúszó szá-
mokban. Szinte bizonyos, hogy jön az
elsõ nemzetközi megméretés az új
rendszerû EJF versenyeken magyar szí-
neket képviselve, az immáron a Hérak-
lész-tehetséggondozó program kedvez-
ményezettjévé is váló „vízmûves” szek-
szárdi úszópalánta számára.

15 évesen nagyra nõtt
Palánta? Mivel már most egy 188

centis, göndör hajú srácra nézek fel,
eme minõsítés kissé sántít, noha a
Vízmû SE versenyzõje még pályája
elején jár. Remek alkat, és minden bi-
zonnyal még nõni fog. Persze Ádám
már most sem vézna - a napi két
edzéstõl, hogy is lehetne az -, ám, ha
módszeresen még izmot is pakolnak
rá, akkor... Maradjunk azonban egy-
elõre a hétköznapoknál. Elõször a
stopper állásáról faggattuk Ádámot.

- Ötvenen fél másodpercet javulva
30.79-et úsztam, mondhatni rajt-cél
gyõzelmet arattam. Ezen a rövid távon
nincs taktika, itt végig nyomni kell. Szá-
zon 1:08.39-re vagyok képes most, egy
másodpercet javultam. Ha csak a ko-
rombelieket veszem figyelembe, akkor
én voltam a leggyorsabb a száz mell
döntõjében is. Kétszázon nem tudtam
elõrelépni a már említett okok miatt.

Paszler József, a Vízmû SE edzõje
már-már egy kicsit visszatekintve az
évre, arról számolt be, hogy nem volt
egyszerû ez az év tanítványa számára.

- Volt egy dobhártyasérülése, ami
miatt sokat kellett kihagynia. Éppen
amikor komoly állóképességi munkát
kellett volna végeznie, akkor meg
technikai problémák léptek fel, amin
úrrá kellett legyünk. Három hónap,
valójában egy makrociklus is elment,
ami nagyon fontos lett volna. Ennek
függvényében ennél szerényebb
eredményekkel is elégedett lettem
volna, de a formaidõzítés a jelekbõl
ítélve a lehetõ legjobbra sikerült.

- Már körvonalazódott, hogy esetleg
a 200 mell lesz a kiegészítõ száma, így
nem õ lesz az, aki a világklasszis
Gyurta után a hazai élmenõ lesz eb-
ben a számban?

- Olyan az izomzata, hogy a rövidebb
távokon lehet eredményes a késõbbi-
ek során is. Persze nincs elfelejtve a
200 sem, de az idei kihagyások miatt
erre tényleg nem tudtunk felkészülni.

Egyáltalán nem akar
elmenni Szekszárdról

Majd talán most. A serdülõk között
magyar ranglistavezetõ Csirzó Ádám -
noha lesznek még az idén kisebb via-
dalok -, már a jövõ évi fõ versenyekre

készül. Mindenekelõtt a dunaújvárosi
válogatóra, mert ha ezután is az õ ne-
vével kezdõdik a hazai lista, szinte biz-
tos, hogy jön a külföldi megmérette-
tés. Ezért csörög a vekker naponta fél
hatkor, de kora estére sem csinál ma-
gának programot, ez a második edzés
ideje. Közte tanul, s ebben is tartani
akarja az eddigi kiemelkedõ nívót,
nem tévesztve szem elõtt a célt: bejut-
ni az orvosi egyetemre.

Ha majd vidéki és fõvárosi klubok
igyekszenek elcsábítani Ádámot, a
szülõk, Zoltán és Éva már ma sziklaszi-
lárdan állítja: „Nem engedünk semmi-
lyen csábításnak, itt marad végig
Szekszárdon. Számunkra Paszler Jó-
zsef az edzõ, az õ hozzáállása, szakér-
telme, stílusa számunkra garancia a
gyerek további fejlõdésére.” No és ott
van Póth Gábor is, aki a reggeli edzé-
seit irányítja, s aki iránt nagy a biza-
lom Csirzóék részérõl.

Laci óriási lelkierõrõl
tett tanúbizonyságot

Ami azt illeti, a Vízmû SE Ádám
elõtti utolsó serdûlõ bajnoka, a most
amerikai ösztöndíjjal tanuló gyors-
úszó, Gyurkó László is visszatért Szek-
szárdra egy fehérvári kitérõ után. Õ is
Paszler irányításával lett a hazai baj-
nokságok érmese. Gyurkó László, akit

a családi tragédia - édesapja elvesztése
- után is a legjobb gyorsúszók között
jegyeznek, s aki azért is ment ki Ame-
rikába, hogy úszóként kihozza magá-
ból azt, ami még benne van, a nyáron
több héten át volt klubtársaival ké-
szült a szekszárdi uszodában.

- Laci óriási lelkierõrõl tett tanúsá-
got - hangsúlyozza a Vízmû SE vezetõ
edzõje. - A tragédia után egy súlyos-
nak mondható sérüléssel utazott ki
Amerikába, s mégis annak közelében
tudott produkálni, amit itthon tudott,
miközben magára hagyatkozva az
egyetemen is helyt kellett állnia. Tény,
hogy nem fejlõdött, amiben azért
minden keménysége ellenére a ben-
ne munkáló stressz is szerepet játsz-
hatott. Van egy pont, amikor a szerve-
zet jelzi: ez túl sok, nem lehet ilyen ál-
lapotban többet, jobbat produkálni.
Ötvenen hatodik, százon nyolcadik
lett a magyar bajnokságon, ami a
sportág hazai nívóját, erõsségét illetõ-
en - különösen a mi kis klubunk szint-
jén, mert még nekünk szállítja az
eredményeket idehaza -, nagyon is ér-
tékes eredmények. Nyilván fejlõdni
akar, ezért is ment ki az Államokba.
Beszélgettem vele, s kiderült, hogy
csak a gyorsra „gyúrnak”, ennélfogva
egysíkúnak tûnik az eddigi edzés-
munkája. Pedig például háton is jó
eredményekre képes. Mi az ob-n eb-
ben a versenyszámban is elindítottuk
ötvenen, s így is hatodik lett.

- Nem akarok a távolból kritizálni, de
túlzottnak tartom a testépítõ edzése-
ket. Nem lassította, de az állóképessé-
gét befolyásolhatta, s ez különösen a
200-as eredményein meg is látszik. Et-
tõl függetlenül le a kalappal elõtte,
hogy a legfõbb motiválója, az édesapja
elvesztése után így talpra állt, ennyire
elszánt még a nagy eredmények eléré-
séért. Úgy gondolom, õ vette át azt a
szerepet a családban, amit az apuka
képviselt, ennél fogva még biztosan
hallani fogunk róla, mint úszó. Jóma-
gam is kíváncsian várom a második
amerikai év fejleményeit - mondta zá-
rásaként Paszler edzõ, miközben jelt
adott a nyári szünet utáni elsõ alapozó
edzés megkezdésére a versenyzõinek.

Csirzó Ádámot csak a vírus gyõzte le
Gyurkó László, az „amerikai nagykövet” nem szakadt el szekszárdi nevelõegyesületétõl

Csirzó Ádám

Gyurkó László

Kadarkások a félmaratonin
n Többezres létszámával, a több tucat
külföldi országból érkezõ versenyzõk-
kel az õszi futószezon egyik legjelentõ-
sebb eseménye a Nike Budapest Nem-
zetközi Félmaraton. 

Az intenzív városnézésnek is beillõ
sporteseményen a 21 kilométer le-
küzdése és természetesen a futás örö-
me volt a cél. Szeptember 5-én hu-
szonötödször rendezték meg a nagy
hagyománnyal bíró eseményt. A szek-

szárdi Kadarka Futóegyesület kilenc
taggal képviseltette magát a viadalon.

Eredményeik, férfiak: Metzger
Gábor 1:32:46, Báter Károly 1:32:51,
Márkus István 1:33:48, Kárpáti József
1:48:37. Nõk: Dobos Renáta 1:45:45,
Aczél Ildikó 1:55:37, Pirosné Deli Er-
zsébet  2:05:13, Bõsz Erika 2:05:14,
Nacsa Emese 2:11:04. 

A szekszárdiak október elején a Bu-
dapest Maratonon állnak rajthoz.
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Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Szeptember 21. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

Szeptember 28. (kedd), 16-18 óráig,
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola), Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Szeptember 21. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület

Szeptember 28. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület

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

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

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

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

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

A képviselõ úr szeptember hónap-
ban nem tart fogadóórát.
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

Szeptember 6. és 20. (hétfõ) 17-18
óráig, Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig), Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal, fszt. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fszt. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal, fszt. 4.

KÖZLEMÉNY

RUHAOSZTÁS. A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat szekszárdi csoportja
használtruha-osztást szervez szep-
tember 14-én (kedd), 8-10 óráig
Szekszárdon, a Hunyadi utca 4.-
ben. Szeretettel és bizalommal vár-
juk a hozzánk fordulókat!

VÉRADÁS. A Vöröskereszt rendkívü-
li véradást szervez a szüreti napok
programjához kapcsolódóan szep-
tember 18-án (szombat) 13.30 és
17 óra között a Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt. A véradásra, kérjük, hoz-
zák magukkal személyi igazolványu-
kat és taj-kártyájukat.

ÁTVÉTEL. A Vöröskereszt nyugdíjas
alapszervezete és a Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsé-
ge által hirdetett vöröshagyma- és
burgonyaátvétele szeptember 16-án
7 és 10 óra között a Hunyadi u. 4.
szám melletti parkolóban.

APRÓHIRDETÉS

INGATLAN. Szekszárdon vagy 30
km-es körzetében eladó vagy kiadó
lakást, családi házat, ingatlant kere-
sek. Bihari. Tel.: 06/30-520-4512.

ELADÓ HÁZ. Szekszárd egyik leg-
szebb részén, a vároközponthoz kö-
zel, a Hársfa utca 6. sz. alatt két csa-
lád együttélésére is alkalmas családi
ház eladó. Irányár: 29 M forint. Ér-
deklõdni: 06/20-946-7111.

Véget ért a kopogtatócédulák gyûjtése,
és elkezdõdött a pártok kampánya.
Van, aki feltûnõ trükköket is bevet. Az
MSZP narancssárga alapú óriáspla-
káttal készült az õszi választásokra. A
szöveg üzenete nem egyértelmû, de az
kiderül, hogy plakátjuk egy negatív
kampány nyitánya.
A helyi jelöltek hivatalos megnevezése
elõtt egyikük függetlenként mutatko-
zik be egy szórólapon a választóknak,
miközben még az MSZP helyi önkor-
mányzati képviselõje. Szórólapjuk a
hírek szerint LMP-s zöldre sikerült. Fel-
tûnõ, hogy eltûnt a szegfû, csak egy
négyzet maradt az MSZP felirat mel-
lett. Az áprilisi vereségük óta „szemér-
mesen” mellõznek minden olyan for-
mai elemet, amely az MSZP-re emlékez-
tet. Közben remegõ kézzel igyekeznek
átöltözni, másnak látszani, mint akik
valójában. Az országgyûlési választá-

sok óta egyre több MSZP-s képviselõje-
lölt „felejti le” szórólapjáról az MSZP
logóját vagy a párt nevét. A pánik las-
san eluralkodik közöttük. Egyre na-
gyobb aggodalommal tekintenek arra
a valamire, amit valóságnak hívnak.
Eddig alig-alig volt szükségük arra,
hogy szembenézzenek vele. A helyzet
mára azonban gyökeresen megválto-
zott. Most látszik csak igazán, hogy
mennyire fogalmuk sincs semmirõl,
hogy mennyire nincs mondanivaló-
juk, hogy mennyire nincs semmi olyan
helyi dolog, amit szakmailag képvisel-
ni tudnának, pontosabban, amit kép-
viselni akarnának. A jelenlegi MSZP
leginkább egy tengelyét veszített, meg-
vadult búgócsigára emlékeztet. Jó ide-
je kiment a balanszból, tántorog, és ko-
ordinálatlan mozgásával mindennel
és mindenkivel konfrontálódik. Ennek
a szédelgésnek az oka, hogy vissza

akarná nyerni az egyensúlyát, de mi-
vel a hibát még mindig nem önmagá-
ban keresi, hanem kívül, kétségbeeset-
ten ütközik mindenkivel, aki az általa
gerjesztett vagy félrekezelt problémák-
ról beszélni mer. Az országos hírekbõl
kiderül, hogy az MSZP vért izzadva
szuggerálja a választópolgárokat min-
den fórumon, hogy csak õk a demok-
raták, csak rájuk érdemes szavazni,
mert ha nem, akkor eljön a világvége.
Ennek érdekében bármire képesek: ha
kell rappelnek a jelöltjeik, vagy a vezé-
rük alakul át „táncos lábú” Jackóvá
miután egy jót „bikincsunájtozott” a
fórumon megjelent nyugdíjasoknak,
akiket elvtársként üdvözöl.
Jól látszik, hogy egyszerûen nem tud-
ják kezelni a helyzetet. Fogalmuk sincs,
hogy milyen értékeket is kéne képvisel-
niük. Igazából eddig sem volt, de ko-
rábban bedobva egy, a „baloldali érté-
kek mentén politizálunk” típusú sab-
lonszöveget, némely világtalanban
mégis olyan képzet alakult ki, mintha

lettek volna. Helyi szinten is a tõlük
megszokott lejárató kampányba kezd-
tek. Arról ugyan nem értekeznek, hogy
az elmúlt évek MSZP-s kormánydönté-
sei milyen pénzügyi helyzetbe sodor-
ták az önkormányzatokat. Hallgatnak
az önkormányzati kötelezõ feladatok
állami finanszírozásának éveken ke-
resztüli csökkentésérõl. Hallgatnak a
2006 elõtti MSZP-s városvezetés priva-
tizációs ámokfutásáról is. És hallgat-
nak a maguk után hagyott több száz-
milliós kifizetetlen számlákról, eladott
közmûcégekrõl. Hallgatnak sok min-
denrõl, mert tudják, az õ intézkedéseik
leginkább egy véletlenszerû szeméthal-
mazra emlékeztetnek. 
„Mindig is tudtuk: a hatalmát vesztõ
„szocialisták” a társadalmi feszültségek
élezõdésére játszanak. Egyik kezükkel
árat emelnek, a másikkal tüntetést szer-
veznek az áremelés ellen – titkos remé-
nyük, hogy az elégedetlenség még a vá-
lasztás elõtt kezelhetetlenné válik”
(Beszélõ 1990. 02. 05.)  H. Zs.

Elszáradt szegfû…
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