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SZEKSZÁRDON IS
MEGVETETTE LÁBÁT
A GRAPPLING

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NEVÉT

VISELI MAJD A CSURGÓ 12. OLDAL

A KÖRNYEZET
VÉDELME AZ EMBER
VÉDELME IS 9. OLDAL 2. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Kiállításokkal kezdõdött az idei Szek-
szárdi Szüreti Napok programsorozata.
A város legnagyobb rendezvényét szer-
dán a Tolna megyei székely és sváb ha-
gyományokat bemutató, „Egymás mel-
lett” címet viselõ tárlat nyitotta meg. A
Babits Mihály mûvelõdési ház üvegter-
mében október elsejéig látogatható a
tárlat. Ugyancsak szerdán nyílt meg

Vincsákovics Mária népmûvész kiállí-
tása is a Belvárosi Kávéházban. 

Csütörtök délután már megnyitot-
ta kapuit a Béla király téren a Borud-
var és az Ízek Utcája is. A Mûvész
Presszóban Szatmári Juhos László
szobrászmûvész grafikáiból, a Plébá-
nia Közösségi Házban pedig Czirok
Róbert borral festett akvarelljeibõl

nyílt kiállítás. Este 8 órakor az R-GO
együttes adott koncertet a Béla király
téri nagyszínpadon. Az ünnepélyes
megnyitót lapzártánk után, pénteken
17 órakor tartották.

Program a 14. oldalon.

Az R-GO koncertjére a borudvarból is átmentek a fesztiválozók
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Elindult a szüreti
fesztivál

Elindult a szüreti
fesztivál



„Jaj, hogy e kör szabván örökre,
világ vetése, nem aratni!”

(Babits Mihály: Epilóg)
Szeptember 5-én elhunyt kollégánk, ba-
rátunk, pályatársunk, Heilmann Jó-
zsef, a Garay János Gimnázium taná-
ra. Egy félig bejárt életútnak, egy kibon-
takozó pályának vetett véget a betegség,
amellyel már régóta küzdött. Nagyany-
ja, szülei, testvére, felesége és két egyete-
mista leánya siratja.
Heilmann József 1960-ban született Pé-
csett, gyermekkorát a Baranya megyei
Palotabozsokon töltötte, majd a mohá-
csi Kisfaludy Károly Gimnáziumban
tett érettségi után a szegedi tudomány-
egyetemen szerzett magyar-német sza-
kos tanári diplomát. Német származá-
sa, kettõs kötõdése a magyar és német
nyelvhez, illetve kultúrához egész életé-
re és pályájára kiható, meghatározó él-
ményt jelentett számára.
Több mint negyedszázados tanári pá-
lyafutását 1984-ben, a bátaszéki gim-
náziumban kezdte. 1987-tõl volt a
szekszárdi Garay János Gimnázium
tanára. Az igényes szaktanári munka
mellett rendszeresen volt osztályfõnök,
munkaközösség-vezetõ, sokan érettségi

elnökként ismerték meg Tolna megyé-
ben. Lelkiismeretes és eredményes okta-
tó-nevelõ munkát végzett, amit tanít-
ványainak több országos eredménye is
jelez: az OKTV-n magyar irodalomból
országos kilencedik, német nyelvbõl el-
sõ, illetve negyedik, két Kazinczy-em-
lékérmes, 2008-ban pedig egy diákja
megnyerte az Édes Anyanyelvünk or-
szágos nyelvhasználati versenyt.
A tanítás és a tantárgyi versenyekre va-
ló felkészítés mellett legalább olyan fon-
tosnak tekintette a fiatalok érzelmi, er-
kölcsi és hazafias nevelését. Nagy hang-
súlyt helyezett az ifjúság világképének,
helyes ítéletalkotásának kialakítására

felhasználva ehhez a magyar irodalom
és történelem példaadó személyiségei-
nek és eseményeinek jellemformáló ne-
velési lehetõségét.
Oktató-nevelõ munkája mellett kedvelt
elfoglaltsága volt az irodalomtörténeti
kutatás, és az annak eredményeit ösz-
szegzõ tanulmányírás. „Néhány élet-
rajzi elem... (baranyai származás, két-
nyelvûség, irodalmi érdeklõdés, majd
magyar-német szak a szegedi egyete-
men) és e tényezõkbõl szükségszerûen
következõ habitusbeli, lelki, szellemi ro-
konság” – írja elsõként megjelent ta-
nulmányában – késztette arra, hogy
Valeria Koch költészetével behatóbban
foglalkozzon. A tragikusan korán el-
hunyt költõnõ életmûvében természete-
sen található több olyan motívum is „a
minél teljesebb emberi lét utáni vágy és
megvalósíthatóságának szubjektív
vagy éppen objektív korlátai közepette
megkerülhetetlen kérdés, az elmúlás-
sal, a halállal való foglalkozás”, ame-
lyek elemzésének további írásokat
szentelt. Rendszeresen publikált a Szek-
szárdon megjelenõ Új Dunatájban, va-
lamint a magyarországi németek kite-
lepítésének 60. évfordulójára Sorsképek

az irodalom tükrében címmel önálló
tanulmánykötete jelent meg a Garay
János Gimnázium Centenáriumi Ala-
pítványának kiadásában, nemzetiségi-
kisebbségi témakörben. Rokon lelki ha-
bitusa révén erõsen kötõdött Babitshoz
is. A szekszárdi születésû emberi-írói
példakép hazafogalmának és hazasze-
retetének külön tanulmányt szentelt.
Írásmûveinek lényegre törõ megállapí-
tásai, pontos, szabatos stílusa, kimért
mondatai megállapodott, kiérlelt gon-
dolatrendszert mutatnak. Megadatott
számára, hogy mint Babits kutatója
utasa lehetett a 2008 szeptemberében
Esztergomból Szekszárdra induló iro-
dalmi kirándulóhajónak.
Amíg képes volt rá, ameddig erõvel bír-
ta – szinte az utolsó idõkig –, dolgozott,
írt és tanított. Már lifttel ment fel a gim-
náziumban az emeletre, amikor elbú-
csúzott a diákjaitól, átadta tanulócso-
portjait. Tanítványainak csak annyit
mondott, hogy betegszabadságra megy,
„hosszabb-rövidebb idõre”. Hogy mikor
jön vissza, arra a kérdésre kitérõ vá-
laszt adott. Mindez február végén tör-
tént. Még egy rövidebb idõre itt volt ve-
lünk, hogy aztán hosszabb idõre, örök-
re megmaradjon az emlékezetünkben.

a Garay János Gimnázium
nevelõtestülete
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Szent László nevét viseli a Csurgó
Idén is pályázhatnak a rászoruló fiatalok a Bursa Hungarica ösztöndíjra

Rendkívüli ülést tartott a me-

gyeszékhely közgyűlése szer-

dán, amelyen egyhangú szava-

zással döntöttek arról, hogy a

Sulyok Balázs tervei alapján, az

Alisca Bau Zrt. kivitelezésében

méltó környezetbe kerülő Mun-

kácsy utcai Csurgó a Szent

László nevet kapja. 

I. I.

Az elnevezés alapja az a legenda, mi-
szerint a hadaival erre vonuló király
kardját a domboldalon a földbe szúrta,
s ennek nyomán forrás fakadt. A köz-
gyûlés megköszönte a Csurgó meg-
újulását támogatók hozzájárulását.
Ugyancsak vita nélkül ment át a költ-
ségvetés féléves teljesítésérõl szóló
elõterjesztés, bár az ellenzék szavaza-
tával nem támogatta. Elfogadta a kép-
viselõ-testület a gazdasági bizottság ja-
vaslatait több külterületi ingatlan el-
adásáról, s döntöttek arról is, hogy a bi-
zottságok javaslatai alapján az önkor-
mányzat 15 alapítványt támogat össze-
sen 1,663 millió forinttal. Az alapítvá-
nyok közül a Szekszárdi Röntgenala-
pítvány mobil betegszállító kocsi be-
szerzéséhez kapott 200 ezer forintos
támogatást. Saját keretébõl a szociális
bizottság a Peter Cerny-alapítványt,
míg a gazdasági bizottság a Zöldtárs
Alapítványt támogatta.

Kiírta a közgyûlés a pályázatot az
aljegyzõi posztra. A pályázatok be-
adási határideje október 15., a dön-
tést a hónap végéig hozza meg a
közgyûlés. A következõ évre is csat-
lakozik a megyeszékhely Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázathoz,
amelyet még 2000-ben hozott létre
a minisztérium a továbbtanulni
szándékozó vagy a felsõoktatásban
részt vevõ szociálisan rászorult diá-
kok részére. A közgyûlés a követke-
zõ évi költségvetésben is hatmillió
forintot szán e célra. Tavaly 120, az

idén 141 fõiskolai, egyetemi hallgató
kapott támogatást. (Pályázati kiírás
a 6. oldalon.)

A költségvetés soros módosítása
kapcsán viszont hosszas kampányvi-
ta bontakozott ki az MSZP plakátjain
megjelent adatok miatt. A központi
téma az volt, hogy valójában mekko-
ra is a város adósságállománya, s en-
nek létrejötte mennyire nyúlik visz-
sza az elõzõ önkormányzatok idejé-
re, illetve mennyiben járultak hozzá
a kötvénykibocsátáshoz a folyama-
tos kormányzati elvonások.

Munkában a Fidesz-frakció képviselõi    Fotó: M. D.

Heilmann József emlékének

Ellensúly?
A területi bizottság keddi ülésén vizs-
gálta dr. Haag Éva alpolgármester és
Horváth István polgármester választási
kifogását, miszerint a szocialisták pla-
kátjaikon megtévesztik a választópol-
gárokat.
– A bizottság úgy
ítélte meg, hogy
a plakátok nem
lépik túl a politikai
véleménynyilvání-
tás határait, de
hatáskörében
azok igazságtar-
talmát nem vizs-
gálta – mondta el
dr. Haag Éva.
A témában sajtótájékoztatót tartott az
MSZP, melyen a párt polgármester-
jelöltje, dr. Harangozó Tamás kifejtet-
te: Szekszárdnak olyan vezetõre van
szüksége, aki megfelelõ ellensúlyt
képvisel a kormány politikájával szem-
ben.
Horváth István polgármester (Fidesz-
KDNP) azt mondta, õ éppen ellenke-
zõleg gondolja. Egy kisvárosnak nem
lehet célja, hogy ellenzék legyen a sa-
ját országán belül. Sokkal inkább az,
hogy a városvezetés a kormánnyal
együttmûködve ezután is Szekszárd si-
keréért dolgozzon.

Dr. Haag Éva
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A kistérségben oszt
komposztálóládákat
a Zöldtárs Alapítvány
A szekszárdi székhelyû Zöldtárs
Alapítvány folytatja a már jól is-
mert komposztálási programját. A
tavaszi akciójához hasonlóan, az
Európai Unió támogatásával,
újabb 380 darab komposztládát
oszt ki a szekszárdi kistérség kö-
vetkezõ településein: Õcsény, Decs,
Sárpilis, Szálka, Alsónána, Vár-
domb, Alsónyék, Bátaszék,
Pörböly és Báta. Kérdéseiket az
info@zoldtars.hu címre várják.

Escher szabadegyetem
Szeptember 22-én a PTE Illyés Gyula
Fõiskolai Kar Rákóczi utcai fõépü-
letében tartják az Escher Károly
Szabadegyetem következõ elõadá-
sát, amelyet Bánkuti András tart „A
sajtófotós Escher Károly” címmel. A
belépés ingyenes.

Diabetes elõadás
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesek
Egyesületének következõ elõadása
szeptember 28-án, 13.30-kor lesz a
kórház lila épületében. Dr. Szi Vince
belgyógyász a cukorbetegség ideg-
rendszeri szövõdményeirõl tart elõ-
adást. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak!

Milliárdos fejlesztés a QSCH Kft.-nél
Ötven új munkahelyet teremt a BMW-nek alkatrészeket gyártó szekszárdi vállalkozás

Ötezer négyzetméteres új üzem-

csarnokot épít az AdvalTech cég-

csoporthoz tartozó QSCH Kft.

Szekszárdon, ahol a BMW-nek

gyártanak majd alkatrészeket.

F. L.

A városban hét éve mûködõ, 2009-
ben 12 millió eurós árbevételt felmu-
tató vállalkozás ügyvezetõje, Bernd
Kunze Horváth István polgármester
és az AdvalTech AWM ügyvezetõje, a
szekszárdi gyártásért felelõs Thors-
ten Sandt úr társaságában csütörtö-
kön sajtótájékoztatón számolt be a
beruházás részleteirõl.

– Az anyacég, az AdvalTech által a
BMW-tõl megszerzett jelentõs meg-
rendelés generálta a fejlesztést –
mondta Bernd Kunze. – Az Uponor
egykori telephelyén, a Nyár utcában
épülõ – és novemberre elkészülõ –
új, 5000 négyzetméteres üzemcsar-
nokban a bajor autógyár 1-es és 3-as
szériájához készülnek levegõ- és víz-
elvezetõ alkatrészek. A hazánkban
még újdonságnak számító technikát
felvonultató berendezésekkel együtt

a beruházás értéke eléri az egymilli-
árd forintot.

Az ügyvezetõ hangsúlyozta: a
mostani – az autóipart is megrenge-
tõ világválság által késleltetett – be-
ruházás csak az elsõ lépcsõ az
AdvalTech, a BMW és QSCH együtt-
mûködésében. A tervek szerint a
következõ 3-6 évben további 15
ezer négyzetméterrel bõvül az
üzem, ahol majd az 5-ös, 6-os, X1-es
BMW-hez is készülnek alkatrészek.
A megrendelés volumenét jelzi,
hogy a lipcsei, müncheni és regens-
burgi szerelõüzemeket is Szekszárd-
ról látják el alkatrésszel.

A sajtótájékoztatón Horváth Ist-
ván polgármester kiemelte az idén
Szekszárd Javáért díjjal kitüntetett
QSCH Kft. és a város kitûnõ kapcso-
latát, a cég a szekszárdi rendezvé-
nyek egyik jelentõs szponzora.

– Az új beruházás mintegy 50 új
munkahelyet teremt Szekszárdon –
hangsúlyozta a polgármester –, de az
AdvalTech cégcsoport középtávú, 5-8
éves, több millió eurós fejlesztési ter-
veit megismerve ez a szám akár a
félezret is elérheti.

Horváth István polgármestert Bernd Kunze ügyvezetõ igazgató (kö-
zépen) és a Thorsten Sandt kalauzolta az épülõ üzemcsarnokban

Tegyen ön is a felmelegedés ellen!
Szeptember végéig várják a véleményeket a klímastratégiáról

Intézmények, civil szervezetek

és magánemberek is kapcsolód-

hatnak a megyeszékhely klíma-

stratégiájához. Mindenki tehet

valamit a globális felmelegedés

ellen.

I. I.

Elkészült a megyeszékhely klímastra-
tégiájának tervezete, amelyet már
több száz címre elküldtek. Szeptem-
ber végéig várják a civil szervezetek
és magánszemélyek javaslatait nem-
csak ehhez, hanem a jövõ évi klíma-
programhoz és cselekvési tervhez,
mielõtt ezek a közgyûlés elé kerülnek
jóváhagyásra.

– Az elsõk között csatlakozott
Szekszárd a klímabarát települések
globális felmelegedés ellen tenni
akaró csoportjához – mondta Kõvá-
ri László, a gazdasági és mezõgazda-
sági bizottság elnöke. – Az önkor-
mányzat, a bizottság javaslata alapján
a klímakör koordinátori feladatainak
ellátásával és a stratégia kidolgozásá-
val a Zöldtárs Környezetvédelmi Ala-
pítványt bízta meg. Korábbi szakmai
tapasztalataik és az a vehemencia,
amivel ezt a munkát végezték, egyér-
telmûvé tette, hogy ezt kell tennünk
– tette hozzá.  

– Két területen tehetnek az önkor-
mányzatok a klímabarát környezetért
– emelte ki Baka György, a Zöldtárs
Alapítvány elnöke. – Az egyik, hogy az
úgynevezett üvegházhatást kiváltó gá-
zok kibocsátása minél kisebb legyen.
A másik lehetõség, hogy a már folya-
matban lévõ éghajlatváltozáshoz alkal-
mazkodjunk. Idén bõségesen volt pél-
da arra, hogy milyen szélsõségek for-
dulnak elõ az idõjárásban.  

A klímakör megalakítása után hulla-
dékgazdálkodási, vízgazdálkodási, köz-
lekedési, energiagazdálkodási és kör-
nyezeti nevelés témakörében hoztak
létre munkacsoportot, széles társadal-
mi bázison és a témákban érintett szer-
vezetek, intézmények bevonásával. A

stratégia kidolgozásával párhuzamo-
san már akciókra is sor került. Több
mint ezer általános és középiskolásnak
vetítették le a témáról szóló filmet, de
volt városi klímafórum is.

A hulladékgazdálkodási munkacso-
port például azt vizsgálta, milyen lehe-
tõségei vannak az embereknek, a vál-
lalkozásoknak vagy éppen az önkor-
mányzati intézményeknek a tudato-
sabb beszerzésre annak érdekében,
hogy kevesebb hulladék keletkezzen.
Valójában nem nagy dolgokról van
szó, hanem arról, amit mindannyian
megtehetünk otthon vagy a mun-
kánk során. Ilyen például, hogy az
egyik oldalon nyomtatott papír másik
felét még lehet jegyzetelésre használ-
ni. Pár oldalnyi papír nem sok, de ha
több százan ezt teszik, jelentõs lehet a
megtakarítás. Vagy, ha a PET palacko-
kat összenyomva dobjuk a szelektív
gyûjtõbe, sokkal több fér bele. Éppen
ezért volt pénteken a szüreti napok
alatt „Tapossa laposra” vetélkedõ isko-
lások számára. Szekszárdon nem kell
magyarázni a vízgazdálkodás és a me-
lioráció jelentõségét. A legnagyobb
reményt a környezeti nevelés téma-
köréhez fûzik. Beleértve önmagunk
nevelését is, hiszen az egyik legna-
gyobb környezetszennyezõ például a
közlekedés.
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Csodaszép tárgyak között
Beszélgetés a „Közjóért” díjjal kitüntetett Rühl Gizellával, a megyei mûvészet elkötelezettjével

Sok-sok apró műtárgy, ajándék-

tárgy fogadja a Rühl Gizella iro-

dájába lépőt. Egy kis „kiállítás”.

Nem is dolgozhatna más környe-

zetben, aki olyannyira elkötele-

zett a megyei művészet, művé-

szek iránt. 

Kovács Etelka

Mindenki ismeri Szekszárdon és kör-
nyékén, de legalábbis hallott róla, civil
kezdeményezéseirõl, amelyeket nem
egyszerû hiánytalanul felsorolni. Nem
véletlen hát, hogy õ volt az egyetlen az
augusztus 20-i ünnepi közgyûlés díja-
zottjai közül, aki úgymond maga indo-
kolta meg, miért is részesítette Szek-
szárd városa a „Közjóért” díjban.

– Elsõként a vasúti festmények
ügye jut eszébe a szekszárdiaknak
Rühl Gizelláról.

– Kezdjük inkább a TolnaArt mûvé-
szeti portállal, amelynek segítségével
ország-világ megismerheti a Tolna me-
gyei mûvészeket. Hollendus Jánossal
együtt készítjük. A Garay 8 Kapualj
Galéria hat évig mûködött az MKB, a
Jantner Fotó és a TolnaArt együttmû-
ködésével. Idén vettük le az utolsó kiál-
lítást, de reméljük, hamarosan újra in-
díthatjuk. Említhetem még a TolnaArt
Mûvésztalálkozókat is, amelyeket so-
káig évrõl évre megrendeztem tolnai
házunkban 300-350 vendég részvéte-
lével. Jelentõs magángyûjteményem
van Tolna megyei alkotók munkáiból.
Megjelent a Szekszárd – Minden idõ-
ben címû könyv, amelynek szövegét
Nagy Janka Teodóra írta, képanyagát

én készítettem. A fotóim sok más kiad-
ványban is szerepelnek. Kiállítások
szervezésében is részt vettem, leg-
utóbb a katolikus iskolában. Fontos-
nak tartom ugyanis, hogy a gyerekek
találkozzanak mûalkotásokkal. Büszke
vagyok az Extra Galériára, amely a Tol-
na Megyei Extra támogatásával jelenik
meg idõközönként. Az én ötletem
alapján, a múzeum munkatársainak
szakértõ munkája révén valósult meg
a Babits emlékház udvaráról nyíló
fazekaspince. Csodálatos dolog, hogy
a megye fazekasai – a Steig család, Bíró
Annamária, Tamás József és a ma élõ
fazekasok – tavaly óta bemutatkozási
lehetõséget kapnak Szekszárd legláto-
gatottabb kiállítóhelyén.

– Szeretem a szépet, és hajlandó va-
gyok tenni is érte. Hihetetlen, hogy ez
a pici megye mennyi tehetséges em-
bert termett, sok és sokoldalú tehetsé-
get. Nekem nagyon fáj, hogy õket ke-
véssé ismerik. Egy-két alkotóról tud-
nak csak az emberek, de sokukról
nem. Pedig õk is megérdemelnének
nagyobb figyelmet, mert egyszerûen
csoda, amit alkotni képesek.

– A TolnaArt sokat tehet a megis-
merésükért.

– Ezen az információs oldalon azért
mutatjuk be a mûvészeket, hogy meg-
ismerjék õket, nem azért, hogy elad-
juk az alkotásokat. Mégis sokan szá-
moltak be arról, hogy a „neten” látták,
és bizony jelentkeztek náluk, vásárol-
tak tõlük. Én ennek is nagyon örülök,
ha ilyen módon is segítette õket a
honlap.

– Mindezek elõtt mivel foglalkozott?
– Azt szoktam mondani, három ha-

zám van: Felsõrácegresen születtem,
ott jártam osztatlan iskolába, abba az
épületbe, ahol ma az Illyés Gyula Mú-
zeum mûködik. Majd Tolnára költöz-
tünk, ahol ma is élek, a munkám pe-
dig évtizedek óta Szekszárdhoz köt.
Bonyhádon közgazdasági szakközép-
iskolát végeztem. Ez az iskola reális
alapot adott. Földön járó vagyok, még-
is erõsen humán beállítottságú. Soha
nem akartam könyvelõ lenni, voltam
viszont mûvelõdésiház-igazgató
Nagydorogon, szövõ, szövõinstruk-
tor, késõbb a SZÜV-ben és a Terra
Kft.-ben banki szoftverek fejlesztésé-
ben vettem részt.

– Egy kép, a Sárközi vasárnap má-
solata már elkészült Szabó Dezsõ
három, egykor a szekszárdi vasút-
állomás várótermét díszítõ falfest-
ménye közül.

– A lehetõ legjobb helyre került, a
decsi faluházba. A másik két fest-
ménynek még helyet keresünk.
Amint a MÁV aláírja a szerzõdést,
azonnal berendezzük és megnyitjuk a
Szabó Dezsõ-emlékszobát a szekszár-
di vasútállomáson. Itt bemutatjuk
majd a festõ életét, munkásságát, a ci-
vil kezdeményezést, az eredeti falfest-
mény fotóreprodukcióját, Tóth Gá-
bor mûtárgymásolatának reprodukci-
óját. És még mindig marad hárommil-
lió forint a közadakozásból, amit csak
erre az ügyre fordíthatunk. Az a terv,
hogy ezt a tõkét alapba helyezzük, és
a kamataiból létrehozzuk a Szabó De-
zsõ Ösztöndíjat 35 év alatti mûvészek
támogatására. Jelenleg egy évre 100
ezer forint ösztöndíj járna, de újabb
támogatásokat próbálunk szerezni,
hogy az ösztöndíj összegét 250-300
ezer forintra emelhessük. Felavat-
tunk két emléktáblát, továbbá tervez-
zük egy képzõmûvészeti albumsoro-
zat létrehozását, amelynek már meg-
jelent elsõ darabja Szabó Dezsõ festé-
szetét mutatja be.

– Most kaptam kézhez Szabóné
Kovács Veronika: Hímzésmúzeum
Sióagárd címû csodaszép kötetét. Az
ebben megjelent fotók közül sokat
én készítettem. Öröm ilyen szép, hi-
ánypótló mû létrehozásában részt
venni. Fontos, hogy a múltunkat
megismerjük, így láthatjuk magunk
elõtt a jövõt.

Rühl Gizella

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a

Nemzeti Erõforrás Minisztériummal együttmûköd-
ve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsõoktatási hallgatók számára
a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tan-

év elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok a Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hall-
gatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettsé-
get eredményezõ mesterképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

Figyelem: az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a
felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl 1. § (2) be-
kezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa tá-
mogatásban:

– a katonai, illetve rendvédelmi felsõoktatási in-
tézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben
részt vevõ hallgatói. 

– a középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõ-
fokú szakképzésben részt vevõ tanulók

– doktori (PhD) képzésben részt vevõk
– külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban

állók.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd MJV Önkormányzata a Nemzeti Erõ-

forrás Minisztériummal együttmûködve ezennel ki-
írja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívá-
nó fiatalok számára.

A pályázatra azok a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkez-
hetnek, akik:

a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások; vagy

b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõok-

tatási intézménybe még felvételt nem nyert érettsé-
gizettek;

és a 2011/2012. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási
intézmény keretében teljes idejû (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget eredménye-
zõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik 2011-ben elõször nyernek felvételt
felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.

Figyelem: a 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet ér-
telmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a katonai, illetve rendvédelmi felsõoktatási intézmé-
nyek katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt
vevõ hallgatói, valamint a középiskolai akkreditált
iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben részt ve-
võ tanulók.

A részletes pályázati kiírás megtalálható:
– Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat (Béla

király tér 8.)
– Szociális és Gyámhivatal (Vörösmarty u. 5.)
– www. szekszard.hu
További információ: Busbachné Csery Kriszti-

na. Cím: Vörösmarty u. 5., I. emelet, 113. sz. iroda.
Telefon: 74/319-051; 74/311-630

Bursa Hungarica pályázati kiírás
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„Felvállaltam a szeretet népszerûsítését…”
Közjóért díjat vehetett át Sas Erzsébet újságíró

Sas Erzsébet kisugárzásával

egyike azoknak, akik a mai ér-

tékvesztő világunkban kiérde-

melhetik a legnemesebb érte-

lemben vett „Ember” jelzőt.

Sokszínűségét, s talán ebből is

fakadó szeretetteljes, mindenkit

megismerni kész lényét még-

sem erőlteti egy másodpercre

sem másra. Korábban párokat

indított el anyakönyv-vezetői hi-

vatásában, aztán írásain keresz-

tül többen is megismerkedhet-

tek vele.

Gyimóthy Levente

Augusztus 20-án Közjóért díjat vehe-
tett át a várostól. Életének fordulópont-
jairól, hivatásának feltétlen szereteté-
rõl beszélgettem vele nemrég legked-
vesebb, „interjúzó kávézójában”, a Bel-
városiban.

– Milyen érzések kavarogtak ben-
ned, amikor kiderült: Közjóért díj-
jal jutalmaznak?

– Felemás érzésekkel fogadtam a
hírt, hogy újságírói és anyakönyv-ve-
zetõi tevékenységemért szeretnének
kitüntetni. Így leírva furcsa volt,
ugyanis az emberek soha nem tartot-
tak igazán hivatalnoknak és igazán
újságírónak. A városban én a „Sasi”
vagyok, akit, ha megállítanak az em-
berek, tudják, közülük való vagyok, s
elmondják gondjukat, bajukat. Óriá-
si ajándékot adott a sors, hogy mind-
két hivatásom az emberekhez kap-
csolódott.

– A „szolgálat” határozta meg eddi-
gi munkád.

– Köztisztviselõnek lenni szolgálat.
„Szolgálni a közt” – ezt a hozzáállást a
szüleimtõl tanultam, akik szintén e te-
rületen dolgoztak szülõfalumban,
Alsónánán, ahol a boldog gyermek-
kort töltöttem. 

– Szeretetet sugárzol mindenki fe-
lé. Hogy érzed, értékelik?

– A 40 éves szekszárdi lét szekszár-
divá tett. Egy vagyok közülük. „Te köz-
kincs vagy itt, ne várj köszönetet!” –
mondta egy barátom. Nem tudok ne-
met mondani egy mûsorvezetõi felké-
résre, vagy, ha valami jóról kell írni.
Annyi tragédia, csalás, hazugság, irigy-
ség lappang az emberekben, hogy
úgy érzem, helye van a szeretetnek.
Nekem a szívem, az ajtóm és a telefo-
nom mindig mindenki elõtt nyitva áll.
Három dologra viszont alkalmatlan
vagyok: a féltékenységre, az irigységre
és a gyûlöletre.

– Nálad a hivatás együtt járt an-
nak szeretetével?

– Nem divat kimondani manapság:
„imádom a hivatásom”. Úgy látom,
mostanság inkább divat sajnáltatni
magunkat. Bármilyen magánéleti
problémám volt, mosolyogva esket-
tem szombatonként, mert megtisztel-
tetés volt számomra más emberek ün-
nepének részese lenni. Ezt éreztem a
hivatásomban, és érzem az újságírás-
ban, a televíziós munkában, s a karita-
tív tevékenységeimben egyaránt.

– Hol, mikor kerültél kapcsolatba
az újságírással? 

– Véletlenül jött. Elõször az esketé-
sekhez írtam beszédeket, aztán rájöt-
tem, hogy „kívülrõl” is tudok beszélni.
Nagy tisztelettel és szeretettel gondo-
lok Ordas Ivánra, aki osztályfõnököm
volt az újságíró-stúdióban, ahová több
évtizedes barátom, Decsi Kiss János
egyszerûen „beíratott”. 

– Hol kezdted a pályát?
– Több mint két évtizede írok. Kez-

detben olyan sorozataim mentek a
Népújságnál, mint az „Éjszaka csilla-
gai”, a „Híres nevek viselõi”, de írtam
jegyzetet is. Abban az idõben a Családi
Lapnak, a Képes Újságnak is írtam.
Utóbbi szerkesztõje felajánlott egy ál-
lást háromszor annyi pénzért, mint
amit a városházán akkor kerestem.
Pestre kellett volna költöznöm, így ma-
radtam. A Népújságnál Boda Ferenc ol-
vasó-szerkesztõnek hálás vagyok: szi-
gorú ember volt, éppen ezért tanácsai,
dicsérete sokat jelentett számomra.

– Televíziós korszakodat is a köz-
vetlenség jellemezte.

– Igen. Minden beszélgetést szeretek
magamon átengedni. Semmit nem sze-
retnék szó szerint idézni, hanem úgy,
hogy a beszélgetés hangulata megma-
radjon! A Városi Televízióba többször
hívtak, népszerû volt a „Hintaszék” so-
rozatom. Szerencsére nem vagyok lám-
palázas, az anyakönyv-vezetõi munkám
során megtanultam ezt kezelni. 

– A cikkek mellett számos köteted
is napvilágot látott az elmúlt esz-
tendõkben.

– A legelsõ 1994-ben jelent meg:
jegyzetek, kisnovellák, versek, anya-
könyv-vezetõi élmények tarkítják azt
a kis rózsaszín könyvet. A „Kávéházi
randevúk” sorozatból egy nõi és egy
férfi kötet készült, majd egy verses
könyv következett, melyet Decsi Kiss
János illusztrált közös barátunk,
Lippai Tamás halálának 13. évforduló-
jára. Hatodik kötetemmel – amelyben
novellák jelentek meg – a 60. születés-
napomra ajándékoztam meg magam,
s remélem az olvasókat.

– Tervek?
– „Három évtized piros-fehér-zöld-

ben” címmel tervezek egy új kötetet,
amely az anyakönyv-vezetõi hivatá-
somról szól majd. 

– Mit üzensz a fiataloknak, miért
szeressék a várost?

– Úgy érzem, akármilyen változá-
son is ment át Szekszárd a közelmúlt-
ban, én magam – minden hibájával
együtt – máshol el sem tudnám kép-
zelni az életem. Lett volna lehetõsé-
gem külföldön is élni, de ott kinek
köszönhettem, kivel beszélgethet-
tem volna jártamban-keltemben.

Sas Erzsébet

n A zord idõ ellenére is elmondható:
sikeres volt az elmúlt hétvégi Nagy
Sportágválasztó országos rendez-
vénysorozat szekszárdi eseménye.
Sok sportág tényleg elfért viszonylag
kis helyen a városi sportcsarnok küz-
dõterén, illetve a létesítmény elõte-
rében, kitartóan arra várva, amikor
nem esik.

Mint azt Scherer Tamástól, a Sport-
élmény Alapítvány elnökétõl, az ese-
mény helyi fõszervezõjétõl, illetve ko-
ordinátorától megtudtuk, így is öt-
vennél több sportág mutathatta meg
magát. Köztük számtalan olyan is,
aminek nincs a városban egyesületi
szintû leképezõdése, ezáltal informá-
ciós szükségletet elégített ki a gyere-
kek körében, akik szüleikkel együtt

szombat délután is igen lelkesek vol-
tak. A sárkányrepülõsök standjánál, a
bocsásoknál, a szörfösöknél is sokan
érdeklõdtek. Ott voltak az amerikai
foci szekszárdi képviselõi, a „Rossz-
csontok”, volt ám ismerkedés az esz-
közökkel, a szabályokkal, aztán sisak a
fejre, a tojáslabda pedig a kézbe ke-
rült. Az extrémitást, a kerékpáros ak-
robatikával, a gördeszkával  természe-
tesen a helyi egyesület jelenítette
meg, érdeklõdésben nem volt hiány.
Ugyanez lett volna a helyzetkép a go-
karttal kapcsolatosan.

– Egymás hegyén-hátán voltunk a
két nap alatt, ez idõ alatt mintegy két-
ezer ember fordult meg a csarnokban
– mondta Scherer Tamás. – Igazán
nagyszerû jelenetnek voltam szemta-

núja. Amikor az aikidós elkezd beszél-
getni, barátkozni a sárkányrepülõssel,
aztán beszállnak együtt egy
bocsapartiba, miközben a sakkos egy-
szer csak korfballozni kezd. Ilyet azért
ritkán produkál a sportélet.

A helyiek mindent megtettek a si-
ker érdekében, de nem biztos, hogy
az országos szervezõk is annyira ko-
molyan vették a dolgokat, mint ahogy
illett volna. Esõ ide vagy oda, az alkal-
mi medence meg volt ásva a szörfre, a
vitorlásra, kajakra, kenura, lézer hajó-
osztályra, csak éppen a sportág képvi-
selõi, a mûködtetõk hiányoztak. Az is-
mert klasszikus olimpia egyéni spor-
tokban, vagy éppen a labdajátékok-
ban meg egy olyan arccal sem talál-
kozhattunk – na jó kettõvel, az ese-

mény végére megérkezõ Gulyás Ró-
berttel, a paksi ASE pályafutását lezár-
ni készülõ legendás kosarasával, és az
egyik fõszervezõvel, a világbajnok ke-
nus Kozmann Györggyel –, akik a rek-
lámokból ránk köszönnek a „Nagy
Sportágválasztó” promóciós anyaga
kapcsán.

Na már most, ha egyetlen kis szek-
szárdi sportágválasztó is komolyan
vette, hogy velük találkozik – az ilyen
eseményeknek ez óhatatlanul a vele-
járója –, akkor az valahol csalódott le-
hetett. Mi is, hogy mégsem tartották
fontosnak a személyes jelenlétet. Pe-
dig oda jobban el kellene menni, ahol
a szûkebben vett hazai élsport nincs
úgy jelen, mint általában a nagyobb te-
lepüléseken. B. Gy.

Kétezer látogató a szekszárdi Nagy Sportágválasztón
Ötvennél több sportág mutatta meg magát a városi sportcsarnok küzdõterein
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Környezetvédelem = embervédelem
Baka György: „A fogyasztói társadalom prostituáltakat csinált belõlünk”

Dr. Bajor Klára, a kórház bőr-

gyógyászati osztályának vezető

főorvosa javaslatára Baka

Györggyel, a Zöldtárs Környezet-

védelmi Alapítvány kuratóriumi

elnökével beszélgettünk a kör-

nyezetünk védelmének fontossá-

gáról, s hogy mit tehet mindezért

egy-egy városlakó.

V. Horváth Mária

- Kezdjük az alapoktól, vagyis mi is
az a környezetvédelem.

- A környezetvédelem egyenlõ az
embervédelemmel! Mert mi a környe-
zet? A levegõ, amit beszívunk, a felszí-
ni és felszín alatti vizek, amelyekbõl az
ivóvizünket elõállítják, s az a talaj, az a
termõföld, amelyen azokat a növénye-
ket termesztjük, amiket állataink, s mi
magunk fogyasztunk el. Ha mindeze-
ket védjük, akkor saját magunkat,
gyermekeinket, unokáinkat és az õ
unokáikat védjük. Az élhetõ környe-
zet fenntartása tehát létkérdés.

- Ne utazzunk repülõgéppel, ne
autózzunk?

- Nem errõl van szó. A környezetvé-
dõk sem azt mondják, hogy mász-
szunk vissza a fára, és a majmokkal pa-
rolázzunk. Azt hangsúlyozzuk, hogy a
ma emberének életmódja romboló.
Nem akarnék durván fogalmazni, ép-
pen csak fölvetem a minden zöldet le-
pusztító afrikai sáskarajokat, amelyek
nyomában csak az ürülékük marad.
Ma az emberiség a természet erõforrá-
sait kitermeli, különféle terméket ké-
szít belõle, amelyeknek jó része napo-
kon belül a szeméttelepen landol. Egy-
re nagyobb sebességgel gyártjuk a sze-
metet, amibe lassan belefulladunk.

- Honnan tudható, hogy egy adott
ember „szeméttermelésének”mi az
elfogadható határa?

- Egy ember, egy család környezet-
terhelését mutató egzakt mérõszá-
mok nincsenek. Van viszont az úgy-
nevezett ökológiai lábnyom. Ez azt je-
lenti, hogy a természeti erõforrások-
ból ki mennyit vesz igénybe. Aki so-
kat eszik, repülõgéppel, hatalmas te-
repjáróval közlekedik, nagy, úszóme-
dencés házat üzemeltet, az sokra tart
számot. Egy átlagos amerikai család
ökológiai lábnyoma közel húsz hektár
évente, egy magyar családé 3-4 hektár.

- Mibõl áll össze az ökológiai láb-
nyom?

- Két dologból. Egyrészt azokat az
anyagokat, energiát, amit a család fel-
használ, azt mekkora területen lehet-
ne megtermelni, másrészt pedig az ál-
taluk elõállított szennyezést mekkora
terület semlegesíti.

- Miként csökkenthetjük a környe-
zetszennyezést a saját, egyszerû le-
hetõségeinkkel?

- Általános elvként megfogalmazha-
tó, hogy csökkenteni kéne az anyag-
és energiaforgalmunkat. Az elõzõre
példa a minden áron való vásárlás. Zá-
rójelben jegyzem meg: a fogyasztói
társadalom prostituáltakat csinált be-
lõlünk. A család energiaforgalmának
mintegy kétharmadát a fûtés teszi ki.
Megtakarítást jelent például a hõszi-
getelt nyílászárók beépítése vagy az
épület szigetelése. Ausztriában a ház-
szigetelés mértékével párhuzamosan
növekszik az állami támogatás. Amíg
a magyarok átlagban 23-24 fokra fûtik
a lakásaikat, addig a németek és az
osztrákok 18-19 fokra. Ha egy fokkal
csökkentem a hõmérsékletet, azt meg
sem érzem, de öt százalék fûtési költ-
séget takarítok meg. Ugye, elgondol-
kodtató? Sõt! Az optimális páratarta-
lom egy-két fokkal emeli a hõkom-
fortérzetet, de a takarékosság okán
említhetem az izzók energiatakaré-
kosra való cseréjét is. 

- Önök családi házban laknak? Hõ-
szigetelték az épületet?

- Mi 1986 óta a hegyoldalban, egy
85 éves, 70 centi falvastagságú vályog-
házban lakunk, amit nem kell szigetel-
ni, ám az ajtókat és az ablakokat kicse-
réltettük hõszigeteltre.

- Bemutatja a családját?
- Természetesen, hozzátéve, hogy

kétlakiak vagyunk. Feleségem egy bu-
dapesti székhelyû környezetvédelmi
cég ügyvezetõje, így a fõvárosban is la-
kunk. Fõként a hétvégeket tölti együtt
a család. György fiúnk vegyészmér-

nök, egy budapesti gyógyszergyárban
dolgozik fejlesztõmérnökként. Leá-
nyunk, Erzsébet - a nagymama ke-
resztnevét kapta - mikrobiológus.

- Hogyan védhetjük még környeze-
tünket?

- Ahogyan az energiafelhasználás-
nak megvan a struktúrája, úgy meg-
van a vízfelhasználásnak is. A vízzel is
takarékosan kell bánni, hiszen ve-
szélyben vannak a globális vízkészle-
tek. Mint tudjuk, a víz az élet forrása,
amibõl naponta mintegy két litert
kell elfogyasztanunk. Rengeteg vizet
„isznak” a mosó- és mosogatógépek
is. Ezeket kizárólag akkor kapcsoljuk
be, ha megfelelõ mennyiség jött össze
a tisztítandó holmiból. Víz és energia?
Gondoljunk például arra, hogy mi-
lyen pokoli nagy energiamozgást je-
lent a vízbázisról szivattyúkkal fel-
nyomni a vizet a domboldali tározók-
ba. Jó lenne, ha benne volna a zsigere-
inkben: ne csak azért takarékoskod-
junk, mert kevés a pénzünk! Javaso-
lom, hogy ne kövessük a túlfogyasz-
tásra buzdító reklámok tanácsait, illet-
ve kritikával kezeljük ezeket.

- Érzik az emberek azt a felelõssé-
get, ami környezetünk jövõbeli ala-
kulása ró rájuk?

- Érezniük kellene, de csak kevesen
vannak ennek tudatában, bár a szá-
muk szerencsére növekszik. Össze-
foglalom az ezzel kapcsolatos külön-
bejáratú véleményemet. Olyan idõ-
szakot élünk, amikor az emberek
nagy része valamilyen központtól
(kormányzat, önkormányzat…) várja
sorsának a jobbra fordulásához a se-
gítséget. Ám a nagy várakozásban el-

felejtkezik arról, hogy ebben az idõ-
ben õ maga akár tucatnyi dolgot te-
hetne meg. Mit mondtak a régi öre-
gek? Segíts magadon, az Isten is meg-
segít. Hát ne csak az Istenre várjunk!

- A városban immár fogalom a
Zöldtárs Alapítvány. Mikor és mi-
lyen céllal hozták létre?

- Nyilvánvalóan az imént felsoroltak
megvalósulása, illetve az emberek
hozzáállásának alakítása érdekében
alapítottuk 2004-ben. Az alapítvány
életre hívásához valamelyest hozzájá-
rult, hogy én már korábban egy kör-
nyezetvédelmi társaság ügyvezetõje-
ként dolgoztam. E céghez naponta ér-
keztek a megkeresések a különféle
problémák megoldására, illetve kéré-
sek, hogy különbözõ témákban tart-
sunk elõadásokat, készítsünk környe-
zetvédelmi programokat. Egy ideig
vállaltuk e feladatokat, ám idõvel
mindez már nem fért bele az üzleti
vállalkozásba. S mivel egyre világosab-
bá vált, hogy e téren folyamatosan ko-
moly igények jelentkeznek, megalapí-
tottuk a Zöldtársat. 

- Mibõl tartja fenn magát, és elégíti
ki az igényeket az alapítvány?

- Nagyrészt pályázati forrásokból,
de jelentõs a komoly szakemberekbõl
álló önkéntesek munkájának a hoza-
déka is. Ezenkívül sokat jelent a - szak-
mai és nem szakmai - civil szerveze-
tek szervezést és egyéb munkát válla-
ló együttmûködése is. Itt jegyzem
meg, hogy elkészült a Környezettuda-
tos családi praktikum címû kiadvá-
nyunk, amit a Tolna Megyei Civil Szol-
gáltató Központ októberi hírlevelük-
kel együtt küld ki - mi pedig az isko-
láknak - a megye hatszáz civil szerve-
zetének. Így jelentõs postaköltséget
takarítunk meg.

- Látok még egy kiadványt, ami a
családok számára gyakorlati út-
mutató a komposztálással kapcso-
latban.

- Lassan befejezzük az 1300 darab,
egyenként ezerliteres komposztláda
kiosztását. Hogy milyen óriási szerepe
van a komposztálásnak, arról röviden
annyit: a háztartási hulladék bõ har-
minc százaléka komposztálható szer-
ves anyag. Tehát ennyivel csökkenthe-
tõ a hulladék, illetve a szeméttartály
mérete, mellette a kertbe - akár a fûre
- kiszórt komposzt javítja a talajt. 

- Várom a javaslatát.
- Azért esett a választásom Hunyadi

Ferenc építõipari vállalkozóra, mert rá
nem jellemzõ, hogy menet közben fel-
tornássza az árakat, hanem a megálla-
podott árért olykor többet is végez,
mint ami a szerzõdésben foglaltatott.

Baka György: Lassan belefulladunk saját szemetünkbe
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Amûvelõdéstörténet különös
összefüggései a távoli száza-
dok borkultúrájához visznek

közelebb. Olykor a legmeglepõbb
módon.

A Tolnavármegye 1900. augusztus
26-i száma Érdekes szõlõprés címmel
múltunk emlékével kedveskedett ol-
vasóinak. „Nits István szõlészeti és
borászati felügyelõ elõhegyi préshá-
zában egy igen érdekes és eredeti ki-
vitelû prés látható, melyet nem rég
vásárolt egy szegzárdi szõlõsgazdától.
A dupla prés 1824-ben készült s igen
szép virágok, különféle díszítmények
vannak reá festve, a tetején két egy-
mással szemben álló fekete sas szõlõ-
fürtöt tart csõrében. A színek még
most is élénkek és ritka ügyességgel
vannak festve. A prés két oldalán és
felsõ részén a következõ vers olvasha-
tó: „Távozz tõlem te búbánat, hogy
akasztófán száradj! Engem hálódban
kerítettél, Békességtõl megmentet-
tél; Röpülj hát be szép Békesség,
mert készen van az Egyesség. Még ez
ám a szép feleség, kiben lakik szent
Békesség. Lásd meg Uram én Ügye-
met, Hozz Bort innom, töltsd kedve-
met. Ez jó borbul bátran igyunk, Ha
nem lesz, majd elhallgassunk.” A mi
jókedvû öregjeink bizony akkor még
nem gondoltak arra, hogy egykor filo-
xéra, peronoszpóra meg mindenféle
szõlõnyavalya miatt elhallgatnak
majd a nóták az akkor még víg danák-
kal hangos présházakban.”

Sok évvel ezelõtt, mikor Péterfi Jó-
zsef Szekszárdi hegyek s a szõlõmû-
velés címmel az elsõ tanulmányt kö-
zölte borvidékünkrõl a Magyar Gazda
1846. szeptember 23-i számában, azt
említi: „egy régibb borsajtón” a kö-
vetkezõ rigmust találta: „Lásd meg
uram én ügyemet, Hozz bort innom,
töltsd kedvemet, Mert az elõhegyi
bortul Danolhat, aki nem busul.” 

Bármilyen meglepõ, de mindkét
versben a Lásd meg uram én ügyemet
sor Tolnai Fabricus Bálint zsoltárjából
került ide. Mûvét a debreceni reformá-
tus énekeskönyv közölte 1590-ben, de
késõbb a katolikus dalok közé is beke-
rült. Szerzõje wittenbergi tanulmányai
után Decsen volt lelkipásztor, s 1580-
ban itt írta 120 versszakos lakodalmi
énekét: a legrégibbet a magyar nyel-
ven. Ebben lantszó mellett oktat gazdát
s vendéget, hogyan mulassanak.

„Illik az szeretetbõl
vendégöket híni, / ételt,
italt jó kedvvel eleikben
tönni… / Pogányok is
régenten barátjoknak vél-
ték, / az kivel egy asztalhoz
gyakran le ültenek, / egy ke-
nyérbõl szegtenek, egy tál-
ban nyúltanak, / egy pohár-
ból ittanak, vagy kivel
szóltanak.” De „Ója mindön
õ magát amaz rút zajgástul,
/ melyet részeg embörök
tesznek az jó bortul, / hol
énököt, sem lantszót nem
hallhatsz az zajtul, / mert
kiki mind úgy övölt, mint
lehet torkátul.”

„Semmi ízi lakásnak, az
hol jó bor nincsen, / sem jó
kedve vendégnek az lõrétül
nincsen, … / vinkót ki ad
vendégnek, esze annak
nincsen… / Szabad önnöd
és innod és megelégödnöd,
/ … tobzódnod és
zabállanod de nem szabad
neköd… Dicséretnek tartjá-
tok, ha sok bort ihattok…,

vagy kidönt, vagy kidöntöm, még azt
is mondjátok, / hírt, nevet ily dolog-
ban bár ne keresnétök.”

Persze az elõdök táncolnak is,
mert „Veszteg ülést megunja, visz-
ketni fog talpa, / közbeszédben azt
mondják, táncot az bor hajtja”. Az
is elõfordul, hogy „felemás házaso-
kat ital közt szöröznek, ólálkodnak
más után”, szóval ötödfél évszázada
sem voltak angyalok.

Dr. Töttõs Gábor

Zsoltár a szõlõprésen
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 95. Ódon időben

SZEPTEMBER 20-ÁN

125 éve, 1885-ben késõbb ki-
adott elsõ miséjét mondta szülöt-
tünk, Hirling Antal. 115 éve, 1895-
ben megnyitották a ma is mûködõ
elsõ államfogházat. 15 éve, 1995-
ben halt meg Baka István író, köl-
tõ, mûfordítónk, iskola-névadó.

SZEPTEMBER 21-ÉN

35 éve, 1975-ben elhunyt Szek-
szárd fia, Prantner József állam-
titkár.

SZEPTEMBER 22-ÉN

125 éve, 1885-ben Simándy
Zsigmond színtársulata a Vadga-
lamb címû új népszínmûvel kö-
szönt be.

SZEPTEMBER 23-ÁN

150 éve, 1860-ban a Vasárnapi
Ujság Jókai Mór nyomán A koro-
na és kard címmel I. Béla történe-
tét mesélte el.

SZEPTEMBER 24-ÉN

115 éve, 1895-ben meghalt az el-
sõ felszabadított megyei jobbágy,
Mayer János: itteni házában jeles
iskola mûködött.

SZEPTEMBER 25-ÉN

140 éve, 1870-ben nõegyletünk
estélyén Liszt Ferenc is zongorá-
zott. 65 éve, 1945-ben halt meg
Bartók Béla: a Bezerédj utcában
nevelkedett fiánál is járt.

SZEPTEMBER 26-ÁN

130 éve, 1880-ban polgári iskolai
tanárunkká nevezték ki Kovács
Dávidot, sajtónk munkatársát.

A debreceni 1590-es énekeskönyvet
agyonolvasták: csonka és egyetlen példá-
nyának eleje hiányzik

Amikor közeledett a város
kapujához, íme, halottat
hoztak kifelé, egy özvegy-
asszony egyetlen fiát, és a
városból nagy sokaság kö-
vette. Amikor az Úr meglátta
az asszonyt, megszánta, és
így szólt hozzá: „Ne sírj!”
Azután odalépett, és meg-
érintette a koporsót. Akik vit-
ték, megálltak, õ pedig így
szólt: „Ifjú, neked mondom,
kelj fel!” Erre felült a halott,
és elkezdett beszélni; Jézus
pedig átadta az anyjának.
Félelem fogta el mindnyáju-
kat, dicsõítették az Istent, és
ezt mondták: „Nagy próféta
támadt közöttünk, és meglá-
togatta Isten az õ népét.”

(Lk 7, 12-16)

Mostani vasárnapunk õsi
evangéliuma a naini ifjú feltá-
masztásának története. Nem
csak az özvegyasszonynak
volt életre szóló találkozás ez,
de a Lukács által leírt esemé-
nyek megragadó erõvel szól-
nak mindannyiunkhoz: mi is
ugyanazzal a Krisztussal talál-
kozhatunk, aki annak idején
megállította a temetõ felé me-
netelõket. 
Egy gyászoló asszony találko-
zott Jézussal, de olyan ez mint-
ha a szomorúság találkozna
magával az Együttérzéssel.
Egy kétségbeejtõ élethelyzet a
Megnyugvással. A halál menet-
oszlopa az Élettel. A kegyelem-
re szorultság magával az Irga-
lommal...

Jézus csak egy mondatot mon-
dott, de teremtõ erejû szava nyo-
mán megelevenedik az, ami élet-
telen volt: ebben a történetben
egy halott ifjú, máshol és máskor
talán egy megkeményedett szív,
haldokló reménység, egy élette-
len értékrend, egy rossz hírek mi-
att megdermedt gondolat, egy
aggódás miatt elsorvadt jókedv,
mozdulatlanná merevedett hit,
élettelenné vált szeretet...
A Megváltó nem tündöklõ an-
gyalok által kísérve, nem is ara-
nyozott diadalíven át, de egé-
szen hétköznapi módon: em-
berek tömegében, hétköznapi
ruhában érkezett meg  a város-
kapuhoz s általa maga Isten lá-
togatta meg ott a Nainban az õ
népét. Õ általa ma is Isten akar-
ja meglátogatni otthonainkat.

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM Csak az igazat?
Kérdõjel nélkül, de e címmel lát félretájékoztatást, nem
megalapozott kijelentéseket, sõt nem igazat (azaz hazugsá-
got) Csillagné Szánthó Polixéna, a Mûvelõdési és Oktatási
Bizottság elnöke a Liszt Ferenc és Fusz János emlékére cí-
mû cikk állításaiban. A nézõk gyér számát nem „helyi hagyo-
mányként”, hanem „szinte” akként említi, ami nem ugyan-
az, de múlt évtizedeink számos kínos pillanatát idézi. Az eh-
hez és máshoz kapcsolódó szervezésrõl csak annyit: két hó-
nappal a szimpózium után Szekszárd város máig nem telje-
sítette szerzõdésben vállalt anyagi kötelezettségét.

Ami pedig szeretett városunk 13 három magyar telepü-
lés Liszt útja programjához való csatlakozását illeti, vajon
mennyiben cáfolja az eredeti állítást: „a jövõ évi nemzetkö-
zi Liszt-rendezvényekrõl már most lemaradtunk”.

Liszt világjelenség. Az értelmezõ kéziszótár szerint a
nemzetközi: „több vagy minden népre, államra kiterjedõ,
õket érintõ” és a „nemzetek közötti idegenforgalmat szol-
gáló”. Így nem világos, ha a nemzetközi programfüzetbe
kerüléshez már jelentkeznünk kellett volna, de nem tet-
tük, akkor ezt hogyan minõsíti hazugsággá a magyar
programban való részvétel? 

Ezért, ahogy írja, tényleg „Óvakodjunk a félretájékoz-
tatástól…” Ama cikk írója
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A rejtvény megfejtését 2010. szeptember 28-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Szeptember 5-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A villanydrót öt égi vonalán izgága hangjegyek a
füstifecskék” (Jékely Zoltán: Fecskék).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Bitai Tibor (Alkotmány u. 34. II/6.). A könyvet postán küld-
jük el a nyertesnek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY Aljegyzõi pályázat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hir-
det Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
aljegyzõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határo-
zatlan idejû közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: 7100 Szekszárd, Béla ki-

rály tér 8.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. ok-

tóber 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-

formációt Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ nyújt,
a 06-74-504-120 -as telefonszámon.

A pályázati kiírás teljes szövege megtalálható a
www.szekszard.hu oldalon.

Egy város szubjektív képei

Bojtár Tamás amatõr fotós, az Illyés Gyula Megyei
Könyvtárban látható Egy város emlékezete (Buda-
pest) címû szeptember 8-án megnyílt kiállításának
negyedszáz képe mégsem pusztán a látványt rög-
zíti, ahogy egy hétköznapi fotós fényképei. Mint
maga is mondja, egy kép nem azonos azzal a tárgy-
gyal, ami rajta látható. Nyugdíjas korára választott
elfoglaltságában egyéni látásmód tükrözõdik. Múlt-
jának helyszínét, Budapestet tömeg, dugók és füst
nélkül mutatja be, ahogy írja, a fõváros rá gyakorolt
vizuális hatását, díszletét jelenítik meg a kiállításon
látható fotói, amely meghatározza fotográfusi lá-
tásmódját. Észrevesz olyan képi elemeket, összha-
tásokat, amelyeket a rohanó ember nem lát meg.
Mégis ez igazán Budapest arca feketén-fehéren a
mai kor mûvészetével, graffitifallal az aluljáróban,
falfirkával a ballusztrádos hídkorlát alatt és egy szo-
morú arc egy mûemléki motívumba firkálva. Óri-
ásplakátok új értelmezésben, és közlekedési tábla,
amely az ég irányába jelöli ki a kötelezõ haladási
irányt. Nemcsak észreveszi az érdekes képi eleme-
ket, de a kiállításon összefüggésbe is helyezi ezeket.
Elgondolkodtató párhuzamok állnak egymás mel-
lett: a kosárlabdapalánk kosara és a lámpatestet vé-
dõ kosár, parókakirakat és pitypangok a mezõn.
Kettõsségek: egy modern minimalista épület a kül-
világot kizáró lehúzott redõnyõkkel mellette egy
elegáns mûemléképület udvarán egy kitaszított ha-
talmas pálma „fahordóban”. Gellért püspök méltó-
sággal néz le a hegyrõl, miközben mellette három
kutyaforma „gombolyag” áll várakozón a parkban.

Aki a megyei könyvtárat minden szinten
bejárja, szellemes, éleslátó, gondolatébresztõ
képet kaphat Budapestrõl. Kovács Etelka



Grappling. Az új, tatamin űzhető

küzdősportot, a földharcot hívják

így. Már Magyarországon, sőt

Szekszárdon is vannak követői a

látszatra a birkózás és a csel-

gáncs mozgásanyagából létre-

jött, új technikákat is magával

hozó sportágnak.

Bálint György

A sportági apostol, a szekszárdi kötõdé-
sû Szõts Gábor, akit egy brazil nagymes-
ter fertõzött meg a grappling elõfutá-
rának tekinthetõ jiu jitsuval. Azóta a ma-
gyarországi meghonosításával, elter-
jesztéssel foglalkozik. Nem is sikertele-
nül, hiszen ma már negyven gyerek és
húsz felnõtt korú jár a Hikari Aikidó
Egyesület edzéseire, alkalmasint a ver-
senyeire is. Nagy lehetõség volt a közel-
múltban Horvátországban megrende-
zett világbajnokság, hiszen fontos a sze-
mélyes példamutatás. A klub elsõ embe-
re - szintén 35 év fölötti, veterán társá-
val, Lekics Jenõvel - elindult a 15 ország
150 földharcosát felvonultató viadalon,
és mindkét szekszárdi döntõbe is ju-
tott a súlycsoportjában. Szõts az úgy-
nevezett „no gi” kategóriában a 75 ki-
lósok között (itt az öltözet rövid nadrág
és elasztikus felsõ) körmérkõzés rend-
szerben egy göröggel, egy olasszal, egy
spanyollal és egy orosszal mérkõzött, és
valamennyi küzdelem után az õ gyõzel-
mét hirdette ki a mérkõzésvezetõ, va-
gyis a veteránok között kategóriájában
világbajnoki címet szerzett. A „gí”-ben
éppen klubtársával, Lekics Jenõvel
mérkõzhetett a fináléban, s a házi dön-
tõbõl is õ került ki gyõztesen, így két vb-
arannyal térhetett haza a grappling
szekszárdi tanítómestere.

Volt az ifi korosztályban is szekszár-
di résztvevõje a horvátországi világver-

senynek. A fiú neve ismerõsen cseng-
het a küzdõsportot szeretõ olvasóink-
nak: õ Bogáncs Bence, aki cselgáncsos
karrierjét a grapplingre cserélte, fel-
hagyva korábbi sportágával. Bencét a
fináléban csak egy ukrán tudta megál-
lítani, így a fiatal szekszárdi harcos vb-
ezüstérmesnek vallhatja magát. A
Nemzetközi Birkózószövetség, a FILA
teljes mellszélességgel oda állt ezen új
küzdõsport mögé, a szervezet égisze
alatt zajlanak a legkiemelkedõbb nem-
zetközi versenyek. Ez magával hozza,
hogy elõbb-utóbb a nemzeti birkózó
szövetségek önálló szakágaként megje-
lenhet a sportág. 

A ketrecharcból
is merítenek

- A grappling nem tekinthetõ alapve-
tõen új sportágnak - mondja a szek-
szárdi klub vezetõje. - Ez a birkózószö-
vetségnek egy új szabályrendszere. A

sportágnak valami újjal kellene elõruk-
kolnia, mert kezd unalmassá válni, kü-
lönösen a kötöttfogás, amely akár le is
kerülhet a késõbbiek során az olimpia
programjáról. Vannak a birkózáshoz
és a dzsúdóhoz hasonló technikai ele-
mek, de még is különbözünk tõlük. Ré-
szint azzal, hogy az állóharc nálunk ele-
nyészõ, másrészt pedig nálunk nem
elég csak a földre vinni az ellenfelet, ott
is kell tudni tartani. Míg például a csel-
gáncsban befordulnak egy-egy dobás-
hoz, a grapplingban mindig szemben
maradunk az ellenféllel. Magunkra
húzzuk, átkaroljuk, felmászunk a hátá-
ra, vagyis a ketrecharcból is építkezik a
sportágunk.

- Hogy csöppent bele?
- Nyolc éve fõállásban tanítok

aikidót. Ekkor érkezett Magyarország-
ra egy brazil tanítómester, akitõl  meg-
tanultam az õs garapplinget, a jiu jitsut.
Ez az, amit a Dél-Amerikába „szakadt”

japán harcosok új küzdõsportként ex-
portáltak, ami aztán begyûrûzött az
észak-amerikai kontinensre is, és meg-
spékelõdött birkózós elemekkel. Eze-
ket én is beépítettem a technikai re-
pertoáromba, s aztán elindultam az el-
sõ magyar bajnokságon, amit mindjárt
meg is nyertem, most pedig a vébén is
gyõzni tudtam. Abszolút feldobódva
láttam neki a sportág helybeli meg-
szervezésének, mert látom, hogy ér-
dekli a gyerekeket.

- Két különbözõ „harci ruha” léte-
zik, s ez nem csupán formai elem, ha-
nem tartalmi is. Más típusú, más sza-
bályú harcokról van szó?

- Két alapfogásnem létezik a sportág-
ban. Az egyiket hívjuk „gi”-nek, a mási-
kat „no gi”-nek. Az elõbbiben a birkó-
zókra - és némiképpen a ketrecharco-
sokra - emlékeztetõ szerelést viselnek a
küzdõ felek, a másik a cselgáncs ruhá-
zat hasonmása.

- Mi vonzza a srácokat ebben a ha-
gyományos küzdõsportokhoz képest?

- Nagyon sok technika létezik. A ge-
rincfeszítés, a szembõl toroktámadás, a
leszorítások, ízületfeszítések legkülön-
bözõbb módjai. A filmvásznon Steven
Seagaltól láthatják „hatásvadász mó-
don” a gyerekek és a harcmûvészet
iránt érdeklõdõ felnõttek.

- Komoly gyereklétszám, nemzetkö-
zi sikerek, a Hikari nomád létezésé-
nek is vége?

- Igen. Városi támogatással beköltöz-
tünk a sportcsarnokba, kulturált körül-
mények közé, és ott folytatjuk a mun-
kát. No és nyitunk a nyilvánosság felé:
hamarosan versenyt rendezünk. Jó
tudni, hogy pillanatnyilag a miénk a
legeredményesebb klub az országban,
megelõzve a kecskeméti, a zalaegersze-
gi és a fõvárosi egyesületeket. Négy-öt
év háttérmunkája van e mögött.

12 2010. szeptember 19.
SPORT

Megvetette lábát a grappling Szekszárdon

„Nem elég földre vinni, ott is kell tartani az ellenfelet”

Interaktív sportdélután
a városi sportcsarnokban

Ha szeretnéd az új olimpiai sportágat, a
GRAPPLING-et kipróbálni, szeretettel várunk
nyílt edzéseinken. Fiúk, lányok részvételére egy-
aránt számítunk!
(Grappling = birkózás, földharc)
Szeptember 24-én délután:
17.00-17.40 Tigrisek: mozgásfejlesztõ (aikido
és brazil jiu-jitsu) 5-9 éves korig.
17.40-18.30 Sárkányok: iskolás aikido, brazil
jiu-jitsu és grappling edzés.
18.30-19.30 Vaddisznók: brazil jiu-jitsu és
grappling csoport 14 éven felülieknek és felnõt-
teknek.
19.30-20.30 Mammut csoport: Aikido felnõt-
teknek (25 év felettieknek javasolt!)
Kényelmes ruhát, melegítõt mindenki hozzon
magával, hogy aktív szereplõi lehessetek egy jó
kedvû sportdélutánnak !
A program Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának támogatásával valósul meg.

nÖtven futballcsapat, illetve labda-
rúgó-szakosztály vett részt az E.ON
áramszolgáltató Családi Focifeszti-
vál pályázatán, amely azt célozza,
hogy a sportág képviselõi mit tud-
nának tenni annak érdekében,
hogy komplett családokat csábíta-
nának ki a mérkõzésekre, és a klu-
bok mindennapi életvitelébe is
több-kevesebb rendszerességgel
bevonnák õket.

A tíz nyertes között ott van a
Tolle-UFC Szekszárd, amely erre a
célra 2 millió forinttal is gazdago-
dott. Már is kész az elsõ esemény
programja, amelynek idõpontja
szeptember 20-a, hétfõ, 17 óra
helyszín az UFC sporttelepe.
Hogy mi fog történni ekkor, errõl
Fehér Attilát, a szekszárdi klub
ügyvezetõ elnökét kérdeztük.

Kötelezõ egy ovis
vagy kisiskolás korú
a családi csapatban
- Természetesen komplett családo-
kat várunk hozzánk, akiket tréfás,
játékos, labdás szórakoztató verse-
nyekre invitálunk. Fontos, hogy a
csapatban legalább egy 2002-2005
között született gyerek legyen. An-
nak örülnénk, ha minél több óvo-
dás korú gyereket hoznának el
ezen a napon hozzánk.

Tudniillik ettõl a programtól
függetlenül klubunk a jövõben az
eddigieknél sokkal erõteljeseb-
ben az ovis foci felé próbál nyitni.
A családi csapatok ezen a napon
mindamellett, hogy a játékos ver-
sengésben vesznek részt bóják,
gátak, bizonyos bábuk  kerülgeté-

se közepette, bepillantást nyer-
hetnek a klub hétköznapjaiba, mi
is történik az alatt a három óra
alatt, amíg nálunk edz a gyerek.

Természetesen szimplán fociz-
ni is lehet, sõt a családi csapatok
egymással is megmérkõzhetnek
az erre a célra is rendelkezésre ál-
ló speciális kiskapus, leszûkített
játéktéren. Jöjjenek el minél töb-
ben, ismerjék meg céljainkat és
közben érezzék jól magukat ná-
lunk, mi ez utóbbiról garantáltan
gondoskodni fogunk.

* * *
A Tolle-UFC NB III-as felnõtt

csapata a hétvégén a Bonyhád el-
len játszik bajnokit, míg jövõ szer-
dán a Magyar Kupa 32-es tábláján
az élvonalbeli Kaposvári Rákóczit
fogadja. 

Rajt a szekszárdi E.ON Családi Focifesztiválon
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Örömmel tudatjuk a szekszárdiakkal,
hogy újra megnyílt a Mérey Virágbolt
a Mérey u. 16. szám alatt. Kovács Éva
tulajdonos és üzletvezetõ 20 éves vi-
rágkötõi és dekoratõri tapasztalattal
várja vásárlóit és megrendelõit!

A klasszikustól a modern formákig,
színekig teljesítjük vásárlóink kérése-
it, akik igényeiknek megfelelõen min-
dent megtalálnak az üzletben. Vágott
és cserepes virágok mellett kaphatók
dekorációs kellékek, kaspók, ajándék-
tárgyak.

Megrendelésre készítünk alkalmi
és menyasszonyi csokrot, asztaldísze-
ket, sírcsokrot és koszorút. Vállaljuk
rendezvények (például esküvõk, kon-
ferenciák, díjátadók...) teljes körû de-
korációját, templom és ravatalozó dí-
szítését, évszakonkénti hangulatte-
remtõ dekoráció készítését.

MÉREY VIRÁGBOLT
Szekszárd, Mérey u. 16.
Telefon: 74/512-033
Nyitva tartás: K-P: 10-18-ig,

Szo:   8-12-ig.

Újra megnyílt a Mérey Virágbolt

A tulajdonos, Kovács Éva várja kedves régi és új vásárlóit
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2010. SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁJA

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 fszt. 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

KÖNYVBEMUTATÓ. Lemle Zoltán:
Jézus a mi Urunk és Megváltónk cí-
mû prédikációskötete és Decsi Kiss
János grafikáinak bemutatója lesz
október 1-jén, 19.30 órakor a Garay
gimnázium dísztermében.

ÁTVÉTEL. A Mentálhigiénés Mûhely
Önkéntes Központ Nyugdíjas Tago-
zatánál õrölt fûszerpaprika 1900
Ft/kg-os áron megrendelhetõ na-
ponta 8-10 óráig a Panoráma mozi
bejárata melletti irodában vagy a
06/20 415-4867 telefonszámon.

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON a városközpontban,
téglaépületben I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Érdek-
lõdni: 06-20/916-52-34.

MUNKÁT KERES. Alkalmi vagy tartós
jelleggel fizikai munkát vállalok, illetve
feleségem takarítónõi vagy bármi-
lyen betanított munkára jelentkezik.
Tel.: 06/70-279-4057.

ÜDÜLÉS. Gyulán, zöldövezetben a
várfürdõtõl 600 méterre, másfél szo-
bás, 4-5 személy kényelmes elhe-
lyezésére alkalmas, fix tavaszi és
õszi idõpontos, évi négyhetes idõtar-
tamra szóló üdülõszövetkezeti ingat-
lan bérleti joga igen kedvezõ áron el-
adó. Az október 17. és 31. közötti
idõszakra az apartman olcsón (napi
2500 forint) kiadó. Telefon: 06/30-
278-9817, este 74/418-414.

Sajnálatot ébresztõ a minden kreativitást nélkülö-
zõ baloldali médiakommunikátorok mûhelyeiben
kiizzadt, a valóságtól teljesen elrugaszkodott forga-
tókönyvek megvalósulását szemlélni. Kezd unal-
mas lenni, amit az úgynevezett „baloldal” kam-
pány idején mûvel. Ez alapján a mai, magyar ér-
telemben vett baloldaliságot két dolog határozza
meg: rettegés Orbán Viktortól és permanens rette-
gés a szélsõjobboldaltól. 
Szekszárdon is megtalálták az emberüket a félelem-
keltés programjához. Ha kampányba kezdenek,
képtelenek kitörni ezekbõl a már mitológiai szintû
meghatározásokból és ezek összemosásából. Köz-
ben pedig siránkoznak, hogy nincs elég nagy jogkö-
re az egyharmad alatti ellenzéknek, meg úgy egy-
általán abban a kevesebb, mint egyharmadban az
egymáshoz még csak véletlen sem közel álló három
ellenzéki pártnak külön-külön. Mint a szocialista
párt gyakori bírálója, vártam volna tõlük a balol-
daliságról tanúskodó tetteiknek hosszú listáját,
amelyet átböngészve aztán nekem is az õ nevük
mellé támadna kedvem behúzni az ikszet. Persze
nem véletlen, hogy az MSZP nem az utóbbi 8 év kor-
mányzásának eredményeivel kampányol, hanem
gyûlöletkeltéssel és a félelem érzésének felébresztésé-

vel manipulálja a polgárokat. Magukat évek óta
csak valamivel, sõt valakikkel szemben tudják meg-
határozni. Kampányuk mondanivalója ennél a
pontnál véget is ért. Biztos vagyok benne, ha a rossz
emlékû Szilvásy-féle Kormányzati Tanácsadó Jós-
dájuk „szakembereit” is bevonnák ebbe a „színvo-
nalas” munkába, sokat már õk sem tudnának ron-
tani a helyzetükön. Sokadszorra süllyed egyre mé-
lyebbre a baloldal. Szívós, kitartó munka kellett a
szocialistáknak, hogy ide jussanak. Nem titkoltan
bosszant, hogy ismét ugyanazokat a trükköket al-
kalmazzák, mint minden választáskor. Van valami
diszkrét bája annak, amikor az MSZP-s jelölt kiált
farkast, miközben már élezi a foghegyezõkészletét
az áldozat elfogyasztására.
A napokban ismét elõkerült a gumicsontként közénk
dobott Simor András jegybankelnök javadalmazása
körüli hiszti. Nem lepõdöm meg, hogy néhány zsur-
naliszta elég erõs amnéziában szenved a témában. 
Simor András még így volt bátor 2008 õszén: „El-
sõdlegesen a szociális kiadásokon kell a kormány-
nak takarékoskodnia. Be kell fagyasztani a köz-

szolgálati alkalmazottak fizetését, és nem szabad
engedni a reálbérek emelkedését. Így elkerülhetet-
len, hogy mindenki érezze a megszorításokat.”
Simor András már így volt bátor 2010 nyarán:
„Népszerûnek tûnik, de helytelen és veszélyes a jegy-
banki függetlenséget sértõ, az MNB-re kiterjeszteni
tervezett fizetéskorlátozást a kormány részérõl.” 
A plafon pedig nem szakadt le.
A négy legjobban keresõ állami vezetõ: a „nagysi-
kerû” DBR metrót irányító Klados Gusztáv, 
Simor András, és az MNB két alelnöke (5 millió fe-
letti havi díjazással). Valamennyiüket érinti a Fi-
desz-kormány döntése, az állami cégvezetõk eseté-
ben bevezetett kétmilliós bérplafon.
Összehasonlításul: az amerikai jegybank szerepét
betöltõ FED elnöke átszámítva havi 3,7 millió Ft-ot
keres Simor 8,2 milliós fizetésével szemben. Gondo-
lom, az USA nem engedhet meg ekkora fizetést az
adott poszton. 
Vannak országok, ahol ezt a tisztséget ingyen vál-
lalják, megtiszteltetésnek, szakmai elismerésnek
veszik, ha felkérik õket erre a posztra. Miközben
nem aggódnak saját függetlenségük miatt. Mit
mondhatnék? Égés magas hõfokon!

Hollendus Zsolt

Égõ vörös
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