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Aljegyzõt választott
a szekszárdi

képviselõ-testület
A megbízott helyettesítõ jegyzõ, dr.
Kovács Péter javaslatára Amreinné dr.
Gál Klaudia személyében választott al-
jegyzõt Szekszárd Megyei Jogú Város
képviselõ-testülete csütörtöki, rendkí-
vüli ülésén.

A fiatal jogász hölgy a veszprémi ál-
lamigazgatási fõiskolán, majd a PTE
állam és jogtudományi karán szerzett
diplomát. Amreinné dr. Gál Klaudia,
aki 2000 januárja óta látta el a Tevel-
Zomba körjegyzõi feladatokat, au-
gusztus 18-án áll munkába a Szekszár-
di Városházán. F. L.

Egy város közösségének gazdag-
sága nemcsak anyagi javakban
mérhető, érték az évszázados em-
lékek, hagyományok őrzése, ápo-
lása. Szekszárd ezekben élen jár.

Fekete  László

Színes, és szerencsére igen gazdag vá-
rosunk 2008-as rendezvénynaptára. A
fesztiválok sora pünkösdkor indult,

Szent László napján folytatódott, s majd
szeptemberben, a szüreti napok alkal-
mával éri el csúcspontját. A városveze-
tés, a Babits mûvelõdési ház csapata és
a közremûködõ civil szervezetek egy-
becsengõ szándéka, hogy testi és szel-
lemi táplálékot egyaránt kínáljanak a
jelentõs városi eseményeken.

Kitûnõ példája volt ennek a június
végi Szent László-napok rendezvénye,
melynek során kirakodóvásár vagy

játszóház éppúgy várta az érdeklõdõ-
ket, mint kiállítás, irodalmi összeállí-
tás. A szervezõk örömmel konstatál-
ták, hogy a nyár, a szabadságok ellené-
re sok szekszárdi polgárt és megannyi
turistát vonzottak a tartalmas, színes
programok. Bebizonyosodott: váro-
sunk védõszentje, Szent László király
legendája és korának hagyományai a
modern idõkben sem veszítettek ér-
tékükbõl. 4. OLDAL

7-10. OLDAL3. OLDAL13. OLDAL

Színes kavalkád szórakoztatta a népes közönséget a történelmi belvárosban, a Béla király téren

Forgalomkorlátozás
a Bartina utcában
A Szekszárdi Vízmû Kft. a Bartina

u. 1. és 52. szám közötti szakaszon
ivóvízvezeték rekonstrukciós munkát
végez. A vezetékcsere miatt a Bartina
utca ezen szakaszán teljes körû útle-
zárás szükséges (kivéve buszforga-
lom). A munkák 2008. augusztus 12-
tõl szeptember 10-ig tartanak.

A Munkácsy u. – Ybl u. – Móricz
Zs. u. közötti szakaszon folyó szenny-
vízcsatorna-építés átadási határideje:
2008. augusztus 15.

Megértésüket köszönjük!
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Július 17-én Szekszárdon írta alá
Szabó Pál közlekedési miniszter
és az M6 Tolna konzorcium há-
rom képviselője az M6-os Duna-
újváros-Szekszárd szakaszának
építését elindító dokumentumot.

Munkatársunktól

Valamivel több mint 65 kilométer
hosszú szakasz, ami két megyén átha-
ladva tizennégy település határát érin-
ti, és ugyancsak tizennégy jelentõsebb
mûtárgyat (öt kisebb völgyhidat, nyolc
csomópontot, négy pihenõhelyet) fog-
lal magába. A számok nyelvén így le-
het jellemezni az M6-os autópálya azon
részét, mely Dunaújvárost és Szek-
szárdot köti össze. Tágabb értelemben
pedig bekapcsolja Tolna megyét is az
európai vérkeringésbe. A köz- és a ma-
gánszféra partnerség keretében meg-
valósuló (PPP) megépítésre, üzemelte-
tésére vonatkozó koncessziós szerzõ-
dés értelmében az útépítési projekt
végleges nettó jelenértéke 119,02 mil-
liárd forint, ami 540 millió forinttal
kedvezõbb a június elején benyújtott
végleges ajánlatnál. A munka már az

idei nyár végén megkezdhetõ, az ideig-
lenes forgalomba helyezés szerzõdés
szerinti idõpontja 2010 tavasza.

Ez a jelentõs beruházás került fó-
kuszba a Mûvészetek Házában, amikor
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök je-
lenlétében írták alá a szakasz megvalósí-
tását elindító dokumentumot. A házi-
gazda nevében dr. Haag Éva tartott kö-
szöntõt. Az alpolgármester aláhúzta: a
jó megközelíthetõség a közeljövõben
új befektetéseket, ebbõl adódóan mun-
kalehetõséget jelent a megyeszékhely, a
térség számára. Ezt követõen Szabó Pál

közlekedési mi-
niszter valamint
az M6 Tolna Kon-
zorcium képvise-
lõi, Ken Reid,
Johannes Dotter
és Rik Joosten el-
látták kézjegyük-
kel a projektindí-
tó memorandumot. Marta Gajecka, az
Európai Befektetési Bank alelnöke, Sza-
bó Pál és az M6 Tolna Konzorcium kép-
viselõi aláírták azt a szándéknyilatkoza-
tot is, mely a bank részvételét erõsítette
meg a tervezet finanszírozásában.

Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta: az
elkövetkezõ években Magyarország
autópálya- és gyorsforgalmi út hálóza-
tának hossza megkétszerezõdik. Az
élet a mozgásban, a mozgás a közleke-
désben van a modern világban, inter-
neten és autópályán egyaránt, és
mind a kettõ épül.

Ken Reid beszédében méltatta azt a
partnerséget, melyben a beruházás
megvalósul, Johannes Dotter pedig el-
ismeréssel nyugtázta azt a szakavatott-
ságot, ami példamutató lehet a tõlünk
nyugatra található országok számára is.

M6: a határidõ marad 2010
A jó megközelíthetõség új munkahelyeket teremt a megyeszékhelyen

Népszerû szakok
az Illyés Gyula
fõiskolai karon

Elégedett a felvételi eredményekkel
és a ponthatárokkal a Pécsi Tudo-
mányegyetem Illyés Gyula Fõiskolai
Karának fõigazgatója. Fusz György saj-
tótájékoztatóján kiemelte, hogy elsõ
körben az 1700 jelentkezõ közül 431
hallgató nyert felvételt a különbözõ
szakokra, beleértve az államilag finan-
szírozott és a költségtérítéses helyeket
is. A fõigazgató hozzátette: pótfelvéte-
li során feltehetõen mintegy száz hall-
gatóval bõvül a létszám.

Népszerû az országban csak Szek-
szárdon induló környezetkultúra szak: a
jelentkezõknek minimum 364 pontot
kellett elérniük. Szintén sok diák válasz-
totta a kommunikáció szakot, s ugyan-
csak közkedvelt a szociális munka, ami
mögött alig marad el a turizmus-ven-
déglátás. A fõigazgató kiemelte: idén si-
kerül újra indítani a levelezõs szakot.

Fusz György kérésünkre ismertette
az építkezésekkel kapcsolatos tervei-
ket. Az E-épületben 2009 júniusában
kezdõdik a négycsillagos tanszálló épí-
tése. Az elegáns hotelben konferen-
ciaterem és 54 szoba áll majd a vendé-
gek rendelkezésére. A beruházás 1,5
milliárd forintba kerül. -hm-

HOSSZA: 65,1 kilométer, kereszt-
metszete: 2x2 forgalmi sáv leálló-
sávokkal, középsõ elválasztó sávval,
forgalmi sáv szélessége: 3,75 mé-
ter, tervezett sebesség: 130 km/
óra, pihenõhelyek száma: 4 (2
komplex, 2 egyszerû), csomópon-
tok száma: 8, mindegyik országos
közúti kapcsolatot biztosít.

A Dunaújváros–
Szekszárd szakasz

Dr. Haag Éva



A tavaly megkezdett program ré-
szeként október közepéig egy újabb,
2,5 km-es szakasszal bõvül a szek-
szárdi kerékpárút-hálózat, s megdup-
lázódik (8,5 km-re nõ) a 2007 elõtti
szakaszok hossza.

A projekt összköltsége 56 millió fo-
rint, ennek 75 százalékát a DDOP hi-
vatásforgalmú kerékpárút-hálózat fej-
lesztésére kiírt pályázatán nyerte a vá-
ros. A kivitelezést a közbeszerzési pá-
lyázaton legjobb ajánlatot tevõ
Euroaszfalt Kft. végzi. A szerzõdést
Horváth István polgármester, illetve
Topscháll András fõmérnök és Plisz
Csaba területi gazdasági igazgató látta

el kézjegyével. A munkák még e hé-
ten elkezdõdnek, a várható befejezés
október közepe.

Az új kerékpárútszakasz a rende-
lõintézettõl a Széchenyi utcán, a Ta-

lálka téren, az Arany János utcán, a
Hunyadi utcán és a Keselyûsi úton
át egészen a Tolnatejig vezet majd,
és kapcsolódik az áruházaktól a vas-
útig tartó, tavaly átadott közel 2 km-
es szakaszhoz.

A következõ két és fél hónapban
részben új utak épülnek, részben a
meglévõ járdaszakaszokból kerülnek
kijelölésre kerékpáros sávok, de eze-
ket minden esetben új burkolattal és
festéssel látják el. A megvalósulást kö-
vetõen a Szõlõhegytõl a Tolnatejig ke-
rékpárúton is eljuthatnak Szekszárd
polgárai, így a munkába járás felté-
telei is javulnak. 

A következõ években újabb fejlesz-
tések várhatóak: a kerékpárút-hálózat
az északi városrész felé terjeszkedik
majd, és utcai kerékpártárolók kialakí-
tására is sor kerül.

Fekete László
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A kompetencia alapú
oktatást terjesztenék

Hatszázmillió forintra pályázhat
a szekszárdi Garay János Általános
Iskola – járult hozzá az alapító
szekszárdi közgyûlés. Mint Matók-
né Misóczki Mária, az iskola igaz-
gatója elmondta, a cél, hogy a régi-
óban oktatási konzorciumot, vagy
társulást hozzanak létre a kompe-
tencia alapú oktatás terjesztésére.
Ha nyernek, akkor az iskolák mun-
káját összehangoló hálózat köz-
pontja Szekszárdon lesz. A tervek
szerint valamennyi kistérségben ki-
választanak egy referenciaintéz-
ményt, amely segíti a csatlakozni
kívánókat, például a további pályá-
zatok elnyerésében.

Elõször lett nõ a vezetõ
a zeneiskolában

Ágostonné
Béres Kornéli-
át nevezte ki
augusztus el-
sejével Matók-
né Misóczki
Mária, a Ga-
ray általános
iskola igazga-
tója a szekszárdi zeneiskola szak-
mai vezetõjének. Az intézmény 53
éves történetében õ az elsõ nõi ve-
zetõ. Ágostonné Béres Kornélia ed-
dig a fuvolista tagozat vezetõje
volt. A zeneiskola mintegy ötszáz
növendékkel változatlanul az
Augusz házban mûködik tovább.
A tánctagozat a Garay általános-
ban már meglévõ mûvészeti okta-
táshoz csatlakozik a dráma és kép-
zõmûvészet mellé.

Megrongálták
a köztéri szobrot

Zöld színû festékkel öntötték le,
majd maszatolták össze ismeretlen
tettesek „A pincétõl hazafelé” címet
viselõ szobrot. A fából készült alko-
tás egy tábor ingyenes felajánlása
révén került a Kilátó felé vezetõ út
mellé. Kõvári László, a közgyûlés
mezõgazdasági bizottságának el-
nöke szerint a tettes, vagy tettesek
nemcsak a szobrot, hanem a szek-
szárdi borvidéket is megcsúfolták.

Milleniumi koncert
a fõvárosban

Augusztus 18-án, hétfõn 20 órától
a fõvárosi Zöld Pardonban tartja
jubileumi, 1000. koncertjét a szek-
szárdi Prosectura zenekar. A kon-
certrõl DVD-felvétel is készül, a le-
mez várhatóan december elején ke-
rül a boltokba.

Két keréken Szõlõhegytõl Keselyûsig

Száz ágyat kap a kórház
A szülészeten, nõgyógyászaton és a tüdõosztályon cserélnek

Száz korszerű ágyat kap ajándék-
ba a Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórháza a ludwigs-
burgi kórháztól. 

Kurz  Patrik

Az elsõ szállítmány szerdán érkezett:
egy negyvenkét ággyal megrakott te-
herautó gördült be a szülészet udvará-
ra. Horváth István polgármester el-
mondta: az ágyakat Szekszárd testvér-
városának, Bietigheim-Bissingen veze-
tésének közremûködésével sikerült
megszerezni a tolnai delegáció múlt he-
ti, németországi látogatásán. Amennyi-
ben meg kellett volna vásárolniuk a
kórházi ágyakat, úgy negyvenmilló fo-
rintba került volna a fejlesztés. A lud-
wigsburgi kórház korszerûsíti az ágya-
it, ezeket ingyen ajánlották fel a szek-
szárdiaknak. Dr. Puskás Imre, a megyei
közgyûlés elnöke hozzátette: a szállítá-
si költségeket a megye és a város közö-
sen fizeti majd.

Dr. Muth Lajos, a kórház fõigazga-
tója arról tájékoztatott, évek óta nem
kaptak ágyakat, most pedig a szülé-
szet és a nõgyógyászat, valamint a tü-
dõgyógyászati osztály ágyait cserélik
le az újabbakra. A teljesen felszerelt

fekvõhelyek mechanikusan állítható-
ak, s az ágyakhoz huzattal bevont
matrac is jár. Kerekekkel ellátott, így
nem kell a betegeket az egyik ágyról
a másikra átemelni, ha vizsgálatra vi-
szik õket.

Dr. Muth Lajos (jobbról) Horváth István és dr. Puskás Imre az ágyakkal

Ágostonné 
Béres Kornélia

Folklórfesztivál:
értékmentés

Újra kell gondolni a folklórfesztivál
jövõjét – mondta Matókné Kapási Ju-
lianna, a házigazda, a Babits mûvelõdé-
si ház igazgatója, a Bartina Egyesület
mûvészeti vezetõje a XVI. Duna Men-
ti Folklórfesztivál zárása után. Négy
együttes lemondta a szereplését, és a
nézõi érdeklõdés is megcsappant. Be-
leszólt ebbe valószínûleg a kánikula is.
Baja kilépett a rendezõk sorából, az ön-
kormányzatoknak egyre kevesebb a
pénzük ilyen célra.

A fesztivált Kalocsa, Szekszárd és a
két megye önkormányzata támogat-
ta. Mindezek ellenére a program
megmutatta a Duna menti népek au-
tentikus folklórját – tette hozzá. TN

Hatvanéves lenne idén Baka István, aki 1948. július 25-én született
Szekszárdon. Rövidre szabott életében tökéletességre törekvõ alko-
tásaival az irodalom csúcsaira jutott. A 13 éve Szegeden elhunyt,
Pro Urbe-díjas költõre, íróra, mûfordítóra emlékeztek születésnap-
ján az alsóvárosi temetõben barátai, tisztelõi és hozzátartozói.

BAKA ISTVÁNRA EMLÉKEZTEK

HÉTRŐL HÉTRE

Októberre megduplázó-
dik a kerékpárutak
hossza Szekszárdon.”
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SZEKSZÁRDI SZENT LÁSZLÓ-NAPOK 2008

A Szent László-napok Szekszárd
egyik legfontosabb kulturális ren-
dezvénysorozata. Idén június 26.
és 29. között kínált tartalmas, szí-
nes programokat a városlakóknak
és a turistáknak egyaránt.

TN  összefoglaló

Az elsõ esemény a csütörtöki kápolna-
megnyitó volt. A felújításra váró Szent
János és Pál kápolna zsúfolásig telt, Bí-
ró László püspök és Bacsmai László plé-
bános celebrálta a misét. Másnap a
Wosinsky Katolikus Közösségi Ház-
ban a szem és a szellem került a közép-
pontba: Móser Zoltán középkori Szent
László-ábrázolásokat bemutató fotóki-
állításával és dr. Szabó Géza Szent Lász-
ló városa: Szekszárd címû könyvével
ismerkedhettek meg az érdeklõdõk.
Az eseményen Bíró László püspök és
Horváth István, Szekszárd polgármes-
tere is beszédet mondott.

„Összeszorul az ember szíve, ha azt
olvassa, hogy az egyik Szent László-kép
Szlovákiában, a másik Erdélyben ké-
szült, ami a történelmi Magyarország
területén fekszik” – mondta beszédé-
ben Horváth István a megnyitón. A fo-
tókat készítõ Móser Zoltán betegsége
miatt nem tudott részt venni az esemé-
nyen, de tolmácsolták jókívánságait a
közönségnek. Szent László – mint az a
templomi festményekbõl kiderül – Eu-
rópa keleti részének meghatározó sze-

mélyisége, vezetõje volt. „Õ testesíti
meg a tisztaságot, aki szembeszáll a go-
nosz sötét erõivel” – emelte ki Bíró
László püspök a város védõszentjének
egyik legjelentõsebb tulajdonságát.

Péntek este a Vármegyeházán a
Gárdonyi Zoltán Református Együt-

tes adott hangversenyt, majd ugyan-
õk énekeltek a Béla király téren
Szent László szobránál is. Ide vonult
a fáklyás menet: a szekszárdi város-
részek (Alsó-, Felsõ- és Újváros) lakói
a fénnyel érkeztek a világosságot, re-
ményt mutató szoborhoz. Horváth

István polgármester és Bíró László
püspök is köszöntötte a jelenlévõ-
ket.

Szombaton napközben az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár udvarán zaj-
lott az élet. Az irodalmi zsongás né-
ven meghirdetett program egész
nap várta a résztvevõket. A szerve-
zõk igyekeztek mindenkit lekötni: a
gyermekek például iniciálét festhet-
tek, de megismerkedhettek a kó-
dexkészítés folyamatával. A felnõt-
tekre kvízek vártak, a jó megfejtõk
könyvet kaptak jutalmul. Közel szá-
zan éltek az ingyenes beiratkozás le-
hetõségével – lám, a tudás is elkél,
különösen, ha nem kell érte külön
fizetni. A filléres könyvvásár nagy
sikert aratott, több száz könyvet
kapkodtak el a vásárlók, gazdagítva
otthoni gyûjteményüket. A Pad cí-
mû folyóirat szerzõi felolvasást tar-
tottak saját publikációikból. A
Deutsche Bühne Ungarn színmûvé-
szei kosztümbe öltözve olvastak fel
Dante Isteni színjátékából, este pe-
dig filmvetítés volt.

Egész nap nyitott pincékkel várta a
vendégeket több szekszárdi borász,
késõ délutántól pedig a Béla király té-
ren a gasztronómiáé volt a fõszerep. A
Vármegyeháza elõtt bográcsok alatt
ropogott a tûz, szállt a füst, izzadtak a
szakácsok, akik saját fõztjükkel akar-
ták elkápráztatni asztaltársaságukat a
pörkölt és bor ünnepén.

A test és a szellem tápláléka

A zászlóforgatók látványos mûsorral szórakoztatták a közönséget

KORABELI HANGULATÚ városi vigada-
lomba csöppenhetett, aki június 29-
én kora délután a Béla király tér felé
vette útját.
A HAGYOMÁNYOS Szent László-na-
pok rendezvénysorozat utolsó felvo-
násaként – miután az ünnepi szentmi-
se véget ért a belvárosi templomban
– Ünnepi Országlás és Hódolatfoga-
dás vette kezdetét a templom lépcsõ-
jén kialakított grandiózus királyi emel-
vényen...
A VÁLTOZATOS színvilágú középkor
atmoszféráját hozták el városunk pol-
gárai és vendégei, amikor csodaszép
jelmezekben feltûntek a legelsõ hódo-
latnyilvánító követek és tisztviselõk, lo-
vagrendek és kardforgatók, hogy ta-
lálkozhassanak uralkodójukkal, Szent
László királlyal. A Garay tér felõl lóhá-
ton érkezõ László királyunkat – akit
idén is Dr. Szabó Géza régész, fõmu-
zeológus alakított – elsõként váro-
sunk képviselõi, tisztségviselõi kö-
szöntötték. Õk maguk többek között
„városi pénzszámláló és kamrakama-
rásként”, „belsõ újoncoztató tobor-

nokok szerepében”, valamint „a város
felvilágosító, megvilágosító és nem
utolsósorban kivilágosító pilácsnokai”
képében nyújtották át ajándékaikat a
királyi párnak, mely adományokat az-
tán a „királyi fõkamarás” gondosan
össze is gyûjtött. Miután a „város
mankó- és piócagyûjtõ gondoznokai”

– akik az elesetteken, betegeken se-
gítenek – is hódolatukat tették, õfelsé-
ge készült viszonozni a polgárok ked-
vességét. Szólította hát a fõbírót – akit
Horváth István polgármester szemé-
lyesített meg –, s átadta neki a bátor-
ság vértjét, hogy jó vezetõje legyen a
városnak a történelem viharaiban, át-
nyújtotta az ügyesség pajzsát, hogy
mindig meg tudja ol-
dani az elõtte álló fel-
adatokat, az igazság
kardját, hogy mindig a
jó ügyek mellett kar-
doskodjon, no meg a
földnek kövét, mert az a mindenkori
királyi helytartó védjegye.
A NEMES RITUÁLÉ után a Hollókõrõl
érkezett Szent László vitézei lovag-
rend jelentkezett „hódolatnyilvánítás-
ra”. Õket a szegedi Pavane Tánc-
együttes Zászlóforgató Csoportja kö-
vette, majd földijeinket, a Szekszárdi
Történelmi Hagyományõrzõ Íjászokat
fogadta a királyi pár és udvartartása.
A kisebbek sem maradtak ki a nagy-
szabású látványosságból: a Bartina

Néptánc Egyesület legkisebbjei stíl-
szerûen apródokként járultak a király
színe elé. A folytatásban a Kecskés
együttes Szentendrérõl, a Langaléta
Garabonciások Kiskunfélegyházáról,
valamint az Ungaresca Consort érke-
zett városunkból királynézõbe.
TERMÉSZETESEN ismert borászaink
is tisztelegtek a városalapító Béla ki-

rály fia, Szent László
elõtt, miként a me-
gyeszékhely kézmû-
vesei és mesterem-
berei, szakácsai is
rendre felvonultatták

remekeiket. A középkori „seregszem-
le” igazi csúcspontja a korabeli szép-
ségkirálynõ választás megfelelõje, az-
az a király elsõ számú udvarhölgyé-
nek kiválasztása volt azon szépséges
leányzók közül, akik ezen megtisztelõ
titulusért versenybe szálltak.
AZ ESTE FOLYAMÁN az I. András Ki-
rály Lovagrend fegyveresei, valamint
íjászaink mutatták meg tehetségüket
az  érdeklõdõknek.

Gyimóthy LeventeA király és elsõ udvarhölgye

Színpompás kavalkád László király udvarában – avagy mégsem volt olyan sötét a középkor?
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Jó vezetője le-
gyen a város-
nak a történe-
lem viharaiban.”
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Rendkívül kifejezõ orr-rész, a karosz-
szériába tökéletesen belesimuló lökhá-
rító-hûtõrács együttes, egyszerre kor-
szerû és funkcionális mûszerfal, vala-
mint ergonómikus kezelõszervek jel-
lemzik a vonzó formatervezésû, dina-
mikus és korszerû ötajtósként színre
lépõ Dacia Sanderot.

A Dacia legújabb modellje 4,02
méteres hosszával, 1,75 méteres szé-
lességével és 2,59 méteres tengely-
távjával páratlan ár/helykínálat

arányt kínál. Hátul – a jelentõs fej- és
lábtérnek, illetve a közel másfél mé-
teres belsõ szélességnek köszönhe-
tõen – három felnõtt is kényelmesen
utazik, de mindhárom ülésen gyer-
mekülés is elhelyezhetõ. A Dacia
Sandero 320 literes ûrtartalmú cso-
magtérrel büszkélkedhet. A változat-
tól függõen dönthetõ, illetve 1/3-2/3
arányban osztott hátsó üléssornak
köszönhetõen a praktikum és a vari-

álhatóság sem hiányzik. A teljesen le-
döntött üléssor mellett a maximális
rakodókapacitás 1200 literesre nö-
velhetõ.

Az új autó kétféle motorral kap-
ható: az 1,4 literes 75, az 1,6-os 90
lóerõt tud. A Sandero kétféle felsze-
reltségben érkezik hazánkba:
Ambiance illetve Laureate kivitel-
ben. A kisebb motorral szerelt alap-
modell 2,15 millió forintba kerül. Az
1,6-os erõforrás 150 ezer, a jobb fel-

szereltség 170 ezer pluszt igé-
nyel, így még legdrágább

modell is 2,5 millió
alatt marad.

E g y á lt a lá n
nem nevezhe-
tõ fapadosnak
az alapválto-
zat sem, hi-
szen a 2,15
millióért két

légzsák, köz-
ponti zár, szervo-

kormány, elektromos ablakemelõ, ABS,
vészfékrásegítõ és indításgátló is jár a
kocsihoz. A Laureate-modellekben
ezen felül ködfényszórók, osztott hátsó
üléstámla, fedélzeti számítógép, állítha-
tó kormánykerék, állítható magasságú
vezetõülés és elektromos mozgatású
tükör is szerepel.

Fedezze fel az új Dacia Sanderot a
Nyitrai Autóháznál (Szekszárd, Pász-
tor u. 8., Tel.: 74/528-888)! x

A júliusi szeszélyes időjárás
Szekszárd környékén hátrányo-
san érintette a gazdálkodókat: 
a jéggel érkező esőzés 10-30%
közötti kárt okozott az árpában
és a búzában, valamint a szőlőül-
tetvényeken. 

Bálint  György

– A hó végi nagy esõzések idején már
csak ezerötszáz-kétezer hektáron volt
kint a búza a megyében található mint-
egy 52 ezer hektáros területbõl, vagyis
a kritikus idõszakra befejezõdött az
aratás – mondta el Kõvári László, a Tol-
na megyei Agrárkamara elnöke.

– Hogy állunk az országos összeve-
tésben?

– A pillanatnyilag rendelkezésemre
álló adatok alapján az 5,8 tonnás hek-
táronkénti átlagterméssel elsõk va-
gyunk az országban.

– Mondhatjuk azt is, hogy azokat
a Szekszárd környékieket, akik ká-

rokat voltak kénytelenek elszen-
vedni, az idei búza minõsége kár-
pótolja?

– Merem remélni, mert az elsõ labo-
ratóriumi eredmények ezt mutatják. A
sikértartalom, az esésszám, és más
beltartalmi értékek alapján sütõipari
minõségrõl beszélünk. Elenyészõ an-
nak a gabonának a mennyisége, ami a
takarmány kategóriába soroltatik.

– Ennek ellenére az ár mégis olyan
nyomott, mintha gyenge közepes
évünk lenne.

– Igen, az aratás idején még ton-
nánként negyvenezer forintot sem kí-
nálták, ami irreális, de a gazdáknak
adott a lehetõsége arra, hogy kivárják
a kedvezõ piaci viszonyokat.

– Ez tavaly bejött, hiszen az õsz fo-
lyamán az ár felment egészen hat-
vanezerig is.

– Bízunk benne, hogy a reálisnak
mondható 50-55 ezer forintot elõbb-
utóbb megkapják jó minõségû búzá-
jukért a termelõk.
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Árával is hódít az új Dacia

Két önkormányzat
mûködteti tovább
a német színházat
Szeptember elsejétõl közös fenntar-

tásban mûködteti az ország egyetlen,
szekszárdi székhelyû német színházát
a Tolna Megyei Önkormányzat és a
Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata (MNOÖ). A megállapo-
dást július 9-én írta alá a két elnök, Pus-
kás Imre és Heinek Ottó.

Bõ évvel ezelõtt az MNOÖ dön-
tött, hogy kizárólagos mûködtetõje
lesz a Deutsche Bühne Ungarn-nak
(DBU), ám a színházi épület tulajdo-
nosa, s addigi fenntartója, a Tolna
Megyei Önkormányzat ehhez nem
járult hozzá. A tárgyalások végül
megállapodáshoz vezettek: a jövõ-
ben társulásos formában mûködte-
tik a színházat. Már az idén 21-21
millió forintot fordítanak a színház
mûködtetésére. A döntéseket a há-
rom-három delegáltból álló társulási
tanács hozza meg. Az aláírók hang-
súlyozták: a jövõben is a színház ér-
dekei lesznek az elsõdlegesek. Célja-
ik között szerepel, hogy az eddigi-
nél jobban nyithasson a színház az
országos nyilvánosság elõtt. - h -Befejezõdött az aratás

Jó minõség, alacsony ár
Gabonatermesztés: a kivárás taktikája lehet a nyerõ

Letisztult 
formák



Holub József, aki közvetlenül cikke
megjelenése elõtt szerezte kö-

zépiskolai tanári diplomáját, a fenti
címmel írt a Közérdek 1908. augusztus
8-i és 15-i számába. Az elsõ itt érettsé-
gizett osztály legkiválóbb tanulójaként
joggal érezhette magát szekszárdinak,
hiszen atyja révén félévesen került ide.

A filoxéra utáni rekonstrukció a he-
lyi szõlõknek országos elsõséget hozó
sikere idején ezért idézte a hõsi múltat.
Régebb óta kutatta a témát, mert két
évvel elõbb már közölt adatokat ugyan-
ebben a hetilapban, s már akkor is szí-
vesen vont párhuzamot a saját korával.

„Az új városházunkon díszlõ címer-
ben nem ok nélkül szerepel a harang
és a búzakalász mellett kétszer is a
szõlõ; jelezni akarja azt, mily fontos té-
nyezõ volt mindig városunk jólété-
nek, gazdagodásának emelésében
több mint másfélezer éves múlttal di-
csekedõ bortermelésünk” „ kezdi írá-
sát, majd így folytatja: „Probus római
császár (276-282) volt az, aki a Mons
Almuson (Mitrovic mellett, a Fruska
Gorán) az elsõ szõlõterületet létesítet-
te, ahonnan azután gyorsan terjedt el
egész Pannóniába, így megyénk terü-
letére is. Életrajzában azt olvassuk:
szõlõskertekkel árasztotta el Galliát,
a moesiai és pannóniai dombokat.”

Számtalan szakmunkát ismertet a
föld- és szõlõmûvelésrõl, amelynek

elhanyagolása a köztársaság alko-
nyán és a császárság hajnalán „nagy
erkölcsi és anyagi hanyatlást eredmé-
nyezett”, Augustus emiatt szorgal-
mazta a visszatérést „a régi erkölcsi-
séghez, vallásossághoz, régi békés
foglalkozáshoz, az intenzív földmû-
veléshez.” Ezért írt tankölteményt
Vergilius, szakértelemmel ékes mû-

vet Columella és idõsebb Plinius.
„Mindezen munkák bõven kiterjesz-
kednek a bortermelés minden moz-
zanatára, a szõlõnek való hely meg-
választásától egészen a mûborok
tárgyalásáig…”

Legtöbben a déli fekvést dicsérik,
sokan a ritka földet javasolják. Ezt
„Vergilius szerint úgy ismerhetjük fel,

hogy gödröt ásunk, a kiásott földet új-
ra betöltjük, s lábbal letapossuk, ha
nem tölti be, akkor ritka.” Külön a sík-
ra és hegyre való fajtákat válogattak,
ezek talaját a szõlõiskolában (szemi-
náriumban) a jövendõ helyhez igazí-
tották, sõt „a venyige héján megjelöl-
ték az égirányt”, hogy ültetéskor majd
az is egyezzék. A dobókocka ötöséhez
hasonló formában plántáltak, Plinius
szerint „így jól átjárja a szél, s kellemes
a szemnek is.” A talaj meszezéséhez
kagyló- és csigahéjat ástak be, a fölös-
leges víz elnyeléséhez homokkövet.
Bár a szõlõt fákra futtatták, kicsiny
korában karózták is. A szõlõoltás há-
rom módját ismerik, fontos a gyakori
talajlazítás mellett a csonkázás és ka-
csozás.

Szigorú gazdasági számításokat vé-
geztek. Egy iugerum (700 négyszög-
öl) föld ára 1000 sestertius, szõlõnek
ennek hétszeresét, kb. három kataszt-
rális holdat érdemes venni. A telepítés
költsége kétszerese a föld árának, így
a kamattal az elsõ termésig 32 480
sestertius a kiadás. Egy iugerumnak
legalább másfél hektónyi bort illik te-
remnie, – Columella szerint ki kell
vágni azt, amelyik nem hoz ennyit –, s
ez 900 sestertius, összesen 6300, ami
20 %-os kamatnak felel meg. (Holub
elõzékenyen átszámítja: öt sestertius
ér egy koronát.) Dr. Töttõs Gábor
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AUGUSZTUS 11-ÉN
130 éve, 1878-ban fáklyás felvo-
nulással tisztelték meg Szigeth Gá-
bort, a képviselõ-választás veszte-
sét. 125 éve, 1883-ban Felsõõri
Lajos (Fránek Dömötör) pap, tanár,
szerzetes, irodalom- és helytörté-
nész született Szekszárdon. 90
éve, 1918-ban étkezésre szánt kis-
macskákat árusítottak piacunkon.
AUGUSZTUS 12-ÉN
95 éve, 1913-ban a király kinevez-
te az új fõispánt, Kovács Sebes-
tyén Endrét.
AUGUSZTUS 13-ÁN
160 éve, 1848-ban megyénk a mi-
niszterelnök felhívására újabb,

1200 fõs nemzetõr-zászlóalj létre-
hozásáról döntött.
AUGUSZTUS 14-ÉN
90 éve, 1918-ban másfél millió
koronás alaptõkével alakult meg a
Szekszárdi Borértékesítõ Rész-
vénytársaság.
AUGUSZTUS 15-ÉN
130 éve, 1878-ban határidõre és az
eredeti árért készült el polgári fiúis-
kolánk épülete, Wittinger Sándor tol-
nai építõmester munkája.
AUGUSZTUS 16-ÁN
125 éve, 1883-ban a Szekszárd
Vidéke vezércikke Az utazási vágy-
ról szólt.
AUGUSZTUS 17-ÉN
135 éve, 1873-ban elrabolták az új-
városi templom kegyszereit.

Ódon időben Biztos jövedelem gazdáknak!
Van olyan földterülete, amely parla-

gon van? Netalán gabona termeléséhez
rossz minõségû? Nem tudja, mihez kezd-
jen vele? Van megoldás: Neveljen rajta
energiafüzet! Vagy... földjét tartósbérlet-
be veszi az Alfa Nova Kft.

Az Alfa Nova Kft. fatüzelésû erõmûvet
épít, amelynek tervezési és engedélyezési
eljárása folyamatban van. Az erõmû alter-
natívát jelent majd Szekszárd távhõ-
termelésében az egyre drágább földgáz-
zal szemben. Biztos, hosszú távú és jöve-
delmezõ piacot jelent mindazoknak, akik
energiaerdõvel, azaz energiafûz termesz-
tésével kívánnak földterületeiken foglal-
kozni, vagy azt mûvelésre bérbe adnák.
Energiafûz a jövedelmezõ megoldás

Az energiafûz termesztése olyan te-
rületeken is gazdaságossá teheti a szán-
tóföldi növénytermesztést, ahol eddig a
belvíz miatt minden 5 év termelésébõl
2-3 év kiesett. Olyan területeken is érde-
mes ezzel foglalkozni, ahol kötött a talaj,
ezért nehéz megmûvelni.

Az energiafûz kifejezetten kedveli a
magas vízállású területeket. A fûz telepíté-
sére a 4,5-7 PH tartományba tartozó, kö-
zépkötött talajok a legkedvezõbbek.
Olyan lapos, vízállásos területeken, ahol
általában a szántóföldi növénytermesztés
kockázatos, a fûz jól érzi magát. Elhagyott
legelõk, használaton kívüli mezõk újra
termõvé tehetõk az energiaerdõk által.
Termelés vagy földbérlet támogatással

Az sem elhanyagolható szempont,
hogy az energiafûz csak a telepítés évé-

ben kíván olyan gondos ápolást, mint
más szántóföldi növények. A második
évtõl pedig a mûtrágyázáson kívül más
munkamûvelet nem szükséges. Így
olyan gazdák számára is érdekes lehet a
termesztése, akik már nem óhajtják in-
tenzíven mûvelni földjeiket, de eladni
sem akarják. Velük termelési szerzõdést
köt társaságunk. A szerzõdés keretében
az Alfa Nova Kft. finanszírozza a telepí-
tés költségét, a termelõ pedig vállalja,
hogy a megtermelt faanyagot az Alfa
Nova Kft.-nek adja el.

Azoknak is kínálunk megoldást, akik
nem kívánnak növénytermesztéssel
foglalkozni, tõlük bérbe vesszük a föld-
jüket. Nem elhanyagolható szempont,
hogy az energiaerdõ szántóföldi kultú-
rának számít, ezért jár utána a földalapú
támogatás, sõt az energianövények
után kapható támogatás is. 
A jelentkezés feltételei

Társaságunk olyan területeket keres
földbérletbe, amelyek alkalmasak az
energiaerdõk telepítésére. Az energia-
erdõ telepítése csak az 5 hektárnál na-
gyobb területeken gazdaságos, ezért
akár termelésre, akár bérletre jelentkez-
nek, minimálisan rendelkezniük kell ek-
kora területtel. A feltételek között szere-
pel, hogy Szekszárdtól nem lehet 50 ki-
lométernél távolabb.

A földbérlettel és a termeltetéssel
kapcsolatban érdeklõdõk a 30/405-
9375-as telefonszámon kérhetnek bõ-
vebb felvilágosítást. x

A rómaiak szõlõmûvelésérõl
MESÉLÕ EMLÉKEINK 64.

Holub József Probus császár
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BABITS MÓRICZ
ZSIGMONDHOZ ÍRT,
A GYÉMÁNTSZÓRÓ
ASSZONY CÍMŰ VER-
SÉBŐL
IDÉZÜNK:
1. RÉSZ

ÉBRESZT

OLASZ
SPORTJEL

IDŐBEN
TERVEZ

HULLÓ-
CSILLAG

PAPIROS-
LÁMPA

A MÚLT
IDŐ JELE

OROSZ
KÖLTŐ V.

AZONOS
HANGZÓK

AZ EGYIK
ÉVSZAK

IDÉZET
2. RÉSZE

SZIGETEK,
RÖVIDEN

DUGA-
SZOL,
TAPASZT
IGEKÉPZŐ

ROLAND,
BECÉZVE

NOMEN
NESCIO,
RÖVIDEN

LEVERT,
DEPRI-
MÁLT

KANSAS
ÁLLAM
FŐVÁ-
ROSA

KIS
SAROLTA

NORVÉG
AUTÓJEL

AZ ORIGÓ
JELE

ÖSSZE-
GEZŐ

PAN
TÁRSA

MODOROS
RÉSZLET!

KALCIUM-
KARBO-
NÁT
ÁSVÁNY

JUHSAJT-
FÉLESÉG

FORGÁSI
TENGELY

RÉTKÖZI
KÖZSÉG

JÓKEDVŰ

BÜKKI
BARLANG

ELŐTAG:
KŐ-

MESSZI

RÓMAI
ÖTÖS

ÖTVÖZŐ-
FÉM

ÜDÍTŐ
RÉSZLET!

KATONÁK
KOVÁ-
CSOLJÁK

JAPÁN
AUTÓJEL
NAGYOT-
HALLÓ

HAJLÍT-
HATAT-
LAN

FÉLSZ!

FÉLIG!

LEHEL
NÉVVÁL-
TOZATA

HOSSZÚ
IDEJE

KÖRÚT,
RÖVIDEN

FŐZELÉK-
NÖVÉNY

ELAVULT
DARAB!

KÉPZELT,
FIKTÍV

A KÁLIUM
VEGYJELE

A
SZAKÁCS
SEGÍTŐJE

LAZA, BŐ

SZÍNPADI
ÖTLET

TILTÓSZÓ

ÖRKÉNY
ISTVÁN
DRÁMÁJA

IRAT-
CSOMÓ

CSEH
ÉNEKES
(KAREL)

KILO, RÖV.

VÍVÓ-
TALÁLAT

SOMOGYI
KÖZSÉG

EGYE!

PÓTOLJA
A
FOGYÁST

MESE-
RÉSZLET!

LECKÉZ-
TET

COBURG
FOLYÓJA

A CSÓNAK
GERINCE

OSZTRÁK
AUTÓJEL

SOMOGY
MEGYEI
KÖZSÉG

A rejtvény megfejtését 2008. augusztus 19-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi
Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Június 22-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A szív hideg és kemény, mint a föld” (A felnõtt
karácsony). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Périné Horváth Andrea, Béri B. Á. u. 12., Sarkadi
Zoltánné, Kölcsey ltp. 7. 3/1.
Június 29-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Morc pityergõs már az ég orcája” (Õszi harangozó). A
helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Szurovecz Erzsébet, Gróf Pál u. 6.,
Kádasné Zlamák Anikó, Herman O. u. 33. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

JEGYZET

„Nem én kiáltok!”

Csupán (az egyáltalán nem olcsó!) pálinka beszél
belõlem. Az eredetvédett, cukormentes (hajrá, dia-

béteszesek!!), magyar gyümölcsbõl, magyar földön ér-
lelt, erjesztett, lepárolt és palackozott, drága jó zamatos
MAGYAR PÁLINKA. Hu.. huu.. huuú..kkk!! Õt dicsérem,
dicsõítem és reklámozom én, és egyáltalán nem lecsú-
szott, gyógyíthatatlan alkoholistaként, hanem konszo-
lidált körülmények között élõ megbecsült állami alkal-
mazottként, sokat szenvedett gazdasági életünk miha-
marabbi talpraállása érdekében. (No, igyunk most egy
kupicával erre, ebbõl az utolérhetetlenül finom
ágyaspálinkából!) Hukk! Egészségünkre! Ne féljenek, a
reklámozásra elkülönített nem csekély pénzbõl fussa a
mentõs szállítás és detoxikálás és még a nagyon hosz-
szadalmas (osztályon felüli!) elvonókúra költségeire is.
A cél szentesíti az eszközöket, még a pénzeszközöket is.
Hú, hú, de forog velem ez a világ, nagyon felgyorsultak
az események, nincs egy pillanatnyi vesztegetni való
idõnk se, nehogy mán ebben a szabadkereskedelmi
versengésben is mi legyünk a sereghajtók!! Mutassuk
meg, mi az igazi magyar virtus! „Árpád apánk, ne
féltsd õsi nemzeted,/nem vész az el, ha eddig el nem ve-
szett! Sej, haj”.. ácsi, banda!! Fontos közérdekû felhí-
vást teszek közzé. Rendezzünk magyar eredetvédett pá-
linkaivó uniós Európa-bajnokságot, és igyuk az asztal
alá az összes uniós tagországot, és a „magyar név
megint szép lesz,/méltó régi nagy híréhez.”

Eddig a pálinka beszélt belõlem, most, hogy végre
befogta a pofáját (eszméletlenre itta magát állam-

költségen a szerencsétlen), én is szóhoz juthatok.
Ugyanis eddig abban a tudatban éltem, hogy Magyar-
országon cigarettát és szeszes italt tilos reklámozni.
Persze, láttam én (nem vagyok én vak!), hogy a tévé-
ben továbbra is reklámoztak különféle szeszes italo-
kat, de elintéztem a dolgot azzal, hogy a tévéadásokat
figyelõ kuratóriumok majd jól megbüntetik a tévécsa-
tornákat 2-3 perces adásszünettel. Most meg azt hallot-
tam az m1 híreiben, hogy az Állam bácsi úgy döntött,
hogy jelentõs összeggel támogatja az eredetvédett ma-
gyar pálinka reklámozását, annak ellenére, hogy to-
vábbra is kézzel-lábbal, foggal és körömmel (állami se-
gítséggel), elszántan küzdünk az alkoholizmus terjedé-
se ellen. Olyan dolog ez, mint amikor Vietnámban a
tengerészgyalogosokat az USA légiereje semmisítette
meg. Persze lehet, hogy csak én látom ilyen tragikus-
nak a helyzetet, mert az eredetvédett pálinka reklámo-
zása nem gyengíti, hanem elõsegíti az alkoholizmus
elleni küzdelem hatékonyságát. Valentin György



A Gemenci Nagydíj nemzetközi
országúti kerékpáros verseny vál-
tozatlanul a megye és a város
legnagyobb sporteseménye im-
máron 34 éve, ha a hagyományos
olimpiai és nem olimpiai sport-
ágakat vesszük alapul. Az idei vi-
adal ennek megfelelő színvona-
lon „ment le”.

Bálint  György

Jó volt hallani a hazai és a külföldi brin-
gásoktól, versenybíróktól amikor ki-
mondták: a verseny úgy jó, ahogy van.
Változatos, olykor igen kemény szaka-
szok, hangulatos rajtok, befutók, meg-
felelõ biztosítás, magyarországi vi-
szonylatban elfogadható díjazás, no és
mindig népes mezõny. Benne olyan
szintû külföldiekkel, akik más magyar-
országi viadalokon nem indulnak.

Idén is domináltak a külföldiek –
olasz gyõzelem született –, de a leg-
jobb hazaiak is odatették magukat. Ez-
úttal akadt a mezõnyben egy szek-
szárdi kötõdésû nagyszerû kerékpá-
ros, Madaras Zoltán, kinek sikeréért –
mint annak idején Halászéknak, Sajó-
nak, Steignek, Istlstekkernek vagy
Aratónak – éppúgy szorított a többez-
res sokadalom. Volt is miért, mert a P-
Nívó Betonexpressz kerekese végig
versenyben volt az összetett elsõségé-
ért. A végén csupán két másodperc
hiányzott a fiesztához, ami legutóbb
az ezredforduló tájékán, az utolsó
szekszárdi bajnoknak, Arató Dávid-
nak jutott osztályrészül. Majd a jövõ
évi, 35. nagydíjon talán összejöhet ne-

ki, mert nagyon megérdemelné a
szekszárdi kerékpáros mûhely utolsó
kiemelkedõ kvalitású versenyzõje...

Kaposvár, Somogy
fogadókész a Nagydíjra

Merre tovább Alisca Bau Gemenci
Nagydíj? A megmentésben fontos
szerepet vállaló, szervezõ Ifjúsági
Unió szeretné, ha újra négynaposra
bõvülhetne a viadal, de ehhez újabb
jelentõs források kellenének. Ebben
egyelõre nincs áttörés – sajnos. Bár
az idei változtatás azért ilyen szem-
pontból nem reménytelen. A kapos-
vári szakasz-start, a Somogy megyei
kerekezés feltétlenül használt a ver-
seny „eladásának”.

– Fél napot töltöttünk az egyik sza-
kasz rajtjával Kaposváron, azzal a ha-
tározott szándékkal, hogy exportál-
juk a kerékpárversenyek nagyszerû
hangulatát – mondta Ignácz György,
aki negyedik éve a szervezõ bizottság
elnöke. – Megtöltöttük a Kossuth te-
ret és a sétálóutcát is, tetszett a forga-
tag a somogyi megyeszékhely sport-
vezetõinek és az utca emberének egy-
aránt. Biztos, hogy lesz folytatás.

– Mit terveznek jövõre Somogyba?
– Ezt még nem tudom, de elképzel-

hetõ, hogy mondjuk Kaposváron len-
ne egy szakaszbefutó, és onnan a Ba-
laton irányába indulna tovább a me-
zõny, s úgy térnénk vissza a tolnai
dombság jól ismert útjaira.

– Mi van Baranyával? Ahhoz, hogy
ez a régió nagy versenyévé váljon,
Pécs nem kerülhetõ meg. Igaz, az
eddigi áthaladások túlságosan
nem mozgatták a szomszédot...

– Ez igaz. Talán máshogy kell köze-
líteni ehhez is. Nem áthaladás lenne,
hanem célállomás, esetleg rajthely.
Szeretném, ha elõbb-utóbb Baranyá-
ban is lennének olyan partnerek, akik
segíteni tudnának egy akár egy hetes,
régiós körverseny megvalósításában.

– Min kellene változtatniuk?
– A nemzetközi szövetség (UCI) ver-

senynaptárában 2,2-es kategóriával
szerepel a nagydíj. A hasonló külföldi
versenyeken is megforduló versenybí-
rók csupán annyit említettek kritika-
ként, hogy az elszállásolás színvonalá-
ban, az étkeztetésben maradunk el.
Ezen biztosan van mit javítani, s amint
lehetõségünk lesz rá, meg is tesszük.
Azt is szeretném, ha az országúti szaka-
szok közönség-kapcsolatát tudnánk
növelni. Azzal, hogy egyre több kisebb
települést érnénk el, ahol az emberek a
Tour de France-hoz hasonló módon
üdvözölnék a mezõnyt.

– A sport is a kultúra része. Nem
gondoltak arra, hogy a versennyel
bekopogtatnak a „Pécs 2010 Euró-
pa Kulturális Fõvárosa” kapuján?

– Jó ötlet. Még az sem kizárt, hogy a
döntéshozóknak is tetszene egy Tol-
nát, Somogyot és Baranyát bejáró, 200
km-es szakasz 2010-ben. Persze ehhez
pénz is kell, mert most is csak addig
nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér.

2008. augusztus 10.SPORT

FO
T

Ó
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

Madaras a régi idõkre emlékeztetett
Kevesebb szakasz, de magas szakmai színvonal az Alisca Bau 34. Gemenci Nagydíjon

Madaras Zoltán (balról) sikere másodperceken múlott

ATLÉTIKA Nem
sikerült az olim-
piai kvalifikáció
Csillag Balázsnak,
az AC Szekszárd
országos csúcs-
tartó, korábbi fel-
nõtt Eb-hetedik
helyezett közép-
távfutónak. Csillag az országos bajnok-
ságon 1500 méteren második lett,
5000 m-en pedig szoros versenyben
gyõzött ugyan, de 14:24 perces idejével
elmaradt az olimpiai kiküldetési szint-
tõl, ami megegyezett az általa tartott
13:26.56-os, hat évvel ezelõtt futott or-
szágos csúccsal.

ATLÉTIKA Hat éremmel tértek haza az
AC Szekszárd utánpótlás-korosztályú
futói az országos ifjúsági és junior baj-
nokságról. Zsigmond Elõd a juniorok
között gyõzni tudott 3000 méter aka-
dályon. Ohn Kinga az ifjúságiak 1500

méteres távján a második, 800 m-en a
harmadik helyet szerezte meg, míg
Kustos Gergõ ugyanebben a korosz-
tályban 800 m-en ezüstérmet szerzett.
Szõke Gergõ elsõ éves juniorként az
igen erõs mezõnyben két bronzérem-
mel hívta fel magára a figyelmet: az
egyiket 3000, a másikat 5000 méteren
érte el.

KERÉKPÁR A 34. Alisca-Bau Gemenci
Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny
végeredménye: 1. Davide Torosantuc-
ci (olasz, Katay CT), 2. Madaras Zoltán
(P-Nívó-Betonexpressz) 2 mp hátrány,
3. Gasper Svab (szlovén, Sava) 4 mp
hátrány. Csapatban: 1. P-Nivó Beton-
expressz 24.30.40, 2. Katay Cycling Te-
am (olasz), 6 mp hátrány.

KÉZILABDA Új edzõvel, a Pécsrõl érke-
zett Kovács Jenõvel kezdte meg a fel-
készülését a következõ idényre az
UKSE Szekszárd NB I/B-s nõi együtte-

se. Az elmúlt sze-
zonban hetedik
helyen végzett
gárda együttes
maradt. Új játé-
kos a Gyõri Audi
ETO csapatától
érkezett kapus,
Papp Tímea. Az
egyesület vezetése az õsszel induló új
bajnokságban a harmadik hely meg-
szerzését tûzte célul a gárda elé.

LABDARÚGÁS Tavaszi jó szereplésé-
nek köszönhetõen a 6. helyen végzett
a NB III Dráva-csoportjában a Szek-
szárdi UFC együttese. A Kniesz Mátyás
edzõ dirigálta gárda 34 mérkõzésébõl
16-ot megnyert, és 8 döntetlen mellett
10 vereséget számlált. A csapat a követ-
kezõ szezonban már nem számíthat az
elmúlt idényben 19 gólig jutó csatárra,
Hencz Balázs ugyanis Ausztriában foly-
tatja pályafutását. B. Gy.

VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR

Csillag Balázs Kovács Jenõ
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A királyi fõszakács koronája 
Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Faddi Varga
János királyi főszakács és felesége, Vargáné Kovács Veronika nép-
művész. Randevúnk apropója a Múzeumok éjszakája rendezvény ke-
retén belül bemutatott Lakomakönyv, amely sikerkörútját Szekszár-
don, a Szent László-napokon kezdte el.

Egy férfi: Faddi
Varga János

Egy nõ: Vargáné
Kovács Veronika

– Találkozásunk nem „véletlen”, jól
mûködõ számmisztika. Nézzük,
mi is történt 10 éve...

– Életemnek egy nagyon fontos ál-
lomása. Nagyszakácsiban, 1998–ban
nyertem el a királyi fõszakács címet, s
most 2008-ban megjelent a Lakoma-
könyvem, amely, úgy érzem, feltette a
koronát az elmúlt tíz évre. 

– Aligha van ember, aki benneteket
és ezzel együtt munkásságotokat
ne ismerné, mégis tekintsünk visz-
sza a kezdetekre.

– Sióagárdon 1998-ban készült el
az 1890–ben épült pince renoválása,
amely lányunk után a Margit nevet
kapta. Akkor kezdõdött el az igazi
vendéglátás. Elõször csak a környék-
rõl jöttek hozzánk a vendégek, akik
hírünket vitték, s ma már nemcsak
az országból, de külföldrõl is jönnek,
s örömünkre sok a visszatérõ vendé-
günk.

– Sok rendezvényre hívnak benne-
teket, s miután a reneszánsz kony-
hamûvészet az igazi specialitáso-
tok, nemcsak az ételek finom íze,
hanem a tálalása is nagyon látvá-
nyos. Melyik rendezvényt tartod a
legnagyobb sikernek?

– A Szépmûvészeti Múzeum Rene-
szánsz termében, az ezredfordulón
500 illusztris vendég elõtt óriási siker-
rel mutathattuk be a reneszánsz
konyhamûvészet remekeit, melyek-
hez az ország minden régiójából kí-
nálták a borokat.

– Családi vállalkozás a tiétek, s
már a harmadik generáció is ott
áll mellettetek...

– Az eredményeket, a sikereket csak
így együtt tudtuk elérni: feleségem, fi-
am és lányaim. Ma már az unokák is
boldogan vesznek részt a programok-
ban, mert örömüket lelik benne.

– Kezemben tartom a Lakoma-
könyvet, amelyrõl azt mondtad, fel-
tette a koronát munkásságodra.

–  A Szekszárdi Vasárnapban éve-
ken keresztül ment egy sorozat,

amelyben eredeti és mai nyelven rene-
szánsz ételreceptek jelentek meg. Ez,
valamint a negyven év gyûjtõmunkájá-
nak, versenyeinek eredménye érett
gyümölccsé ebben a könyvben. Olyan
recepteket válogattunk ki, amelyeket
bárki el tud készíteni, hiszen ma is
kaphatók a hozzávalók. A Lakoma-
könyv egyedülálló a piacon megtalál-
ható megszámlálhatatlan szakács-
könyv mellett, hiszen öt szakma talál-
kozásának eredményeként jött létre.

– Melyek ezek a szakmák?
– Varrónõ: a korhû reneszánsz ru-

hákat a feleségem varrta. Pék: édes-
apám pék volt, innen a péksütemé-
nyek iránti vonzalom, ismeret. Sza-
kács: a családban három szakképzett
szakács van. Virágkötõ: a lányunk
szakmája a díszítés, amely minden
reneszánsz lakománál megjelenik, a
gyümölcskapu immár cégünk emb-
lémája is. Nyomdász: visszatérés a
kezdetekhez, a feleségemmel eredeti
szakmánk ugyanis nyomdász, s ezek
birtokában a könyv írásos tartalmán
túl a külsõ megjelenéséhez is hozzá-
járultunk. Köszönet a kiadónak és a
könyv gondozójának, Solymosy La-
josnak, aki már az elsõ látogatásakor
a könyv megírására buzdított ben-
nünket, amely aztán találkozott a ré-
gi álmunkkal.

– Vera, 15 éve adtál elõször interjút
nekem, elsõ kiállításod alkalmá-
ból. Ott az utolsó mondatod így
szólt: „Olyan állomáshoz érkez-
tem, amikor fel kell tennem ma-
gamnak a kérdést, hogyan tovább...
Szeretném a sióagárdi hímzést
olyan ismertté tenni, mint amilyen
a matyói vagy a kalocsai.” 

– Igen, hiszen amíg annak a kettõ-
nek – mai kifejezéssel élve – jó volt a
marketingje, addig a sióagárdi háttér-
be szorult. Semmilyen kiadványban
nem találtam róla leírást, ezért az ere-
detihez kellett visszanyúlnom, s abból
építkezni.

– Gyûjtéssel kezdted...
– A „miért” motivált, így elõször

csak a mintákat gyûjtöttem. Kölcsön-
kért darabokat rajzoltam le, amelye-
ket meghímeztem. Késõbb a viselete-
ket kezdtem el gyûjteni, s ma már el-
mondhatom, hogy a teljes sióagárdi
népmûvészeti textilkultúra kereszt-
metszetét bemutathatom a nagykö-
zönségnek a Hímzésmúzeumban, a
leányvári pincefaluban.

– Igényességedet bizonyítja, hogy
felnõtt fejjel, a gyerekeiddel ültél is-
kolapadba, hogy minél többet tudj
arról, ami már nemcsak a hobbid,
hanem az életed.

– Három gyerekemmel elvégeztem
a Népi Játékok és Kismesterségek Fõ-
iskoláját. A hátteret ez alatt az idõ alatt
a férjem biztosította, aki akkor egye-
dül vitte a vállalkozásunkat a városhá-
za elõtti ajándékboltban. Cserébe mi
részt vettünk, segítségére voltunk azo-
kon a fõzõversenyeken, amik meghoz-
ták számára a sikereket, mi pedig egy
újabb mesterséget sajátítottunk el. A
lányommal királyi fõkukták vagyunk,
fiunk pedig több címet is szerzett már
ebben a szakmában azon túl, hogy a
Táncmûvészeti Fõiskolát is elvégezte,
s a kakasdi táncosokat tanítja.

– A Lakomakönyv megjelenése az
egész család dicsõsége, viszont 
ahogy János is mesélte, nincs megál-
lás. Te mire készülsz a közeljövõben?

– A reneszánsz év keretében au-
gusztus 16. és 20. között Budapesten,
a Mesterségek Ünnepén tanítom az
érdeklõdõknek a csipkevarrást, pon-
tosabban a bátai pöndölykötést, ami
csomózott-varrott csipkét jelent.

– Gyûjtéseid kezdetén nagy lelkese-
déssel meséltél arról, hogy a
sióagárdiak ízes-zamatos beszé-
dét mennyire kedveled, s hogy meg-
tanultad: a nõi hímzett blúz az var-
rott ümög.

– Ezeket féltõ gonddal próbáltam
eredeti formájukba visszaállítani. An-
tikváriumokat bújva sikerült hozzá-
jutnom eredeti hímzõfonalhoz, s a si-
fon és batiszt anyagért is sokat talpal-
tam, mert azokon mutat igazán a régi
fonallal készült sióagárdi motívum.

– A Lakomakönyvben is megtalál-
hatóak ezek, s az általad varrt re-
neszánsz ruhák.

– Sokan gratuláltak a könyvhöz. A fér-
jem nagy álma vált valóra, s most vele
örül az egész család. Már tervezgetjük a
következõt, mert ennyi év munkája, ta-
pasztalata azt bizonyítja számunkra,
hogy nem elég a pillanatnak dolgozni,
érdemes az utókornak is megmutatni
azt, ami nemcsak számunkra, de hisz-
szük, hogy mások számára is szemet és
szívet gyönyörködtetõ élményt szerez.Vargáék régi álma vált valóra a Lakomakönyvvel
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Kéz a kézben,
RÉV a Sédben

2008. augusztus 14-én, csütörtökön,
este 8 órától:

A RÉV és a Régi Séd közös prog-
ramsorozatának nyitó eseményeként
Jim Jarmusch: Hervadó Virágok
(2005) címû filmjét láthatják az
érdeklõdõk a Régi Séd kocsmában
(Szekszárd, Babits u. 8).
A vetítés nyitott és ingyenes.

NAGYTEREM Augusztus 7-13.
1155..3300,,  1177..3300 Ne szórakozz Zohannal

(16) színes szink. ameri-
kai vígjáték

2200..0000 X-Akták – Hinni akarok (16) szí-
nes szinkr. am.-kanadai thriller

ART TEREM Augusztus 7-13.
1177..0000 X-Akták – Hinni akarok (16) szí-

nes szinkr. amerikai-kanadai
thriller

1199..0000 Őfelsége pincére voltam (12)
színes feliratos cseh játékfilm

MOLNÁR MÓZSI GYÖRGY festőművész
kiállítása. A tárlat megtekinthető
augusztus 12-től szeptember 14.ig.

FFIILLMM  KKLLUUBB**
12. Al Capone bandája
19. Serpico
26. Millió dolláros bébi
JJAAZZZZ  --  BBLLUUEESS  KKLLUUBB**
14. Harry Belafonte
21. Buddy Rich
28. Tom Waits
KKEERRTTMMOOZZII**
13. A híd túl messze van
20. A leghosszabb nap
27. A halál 50 órája
RROOCCKK  KKLLUUBB**
15. Steppenwolf
16. Van Halen
22. Judas Priest
23. AC/DC

A *-gal jelölt programok ingyenesek!

Szent István-napi ünnepség
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel 

meghívja a város lakóit 2008. Augusztus 20-án, szerdán 
a városi Szent István-napi ünnepségre.

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS 10.30 órától a Mûvészetek Házában. Ünnepi beszédet
mond Horváth István, Szekszárd polgármestere.
PROGRAM: az Aranykönyvi bejegyzés közzétételének bejelentése.
A PRO URBE SZEKSZÁRD emlékplakettek átadása; a „Közjóért” kitüntetõ díjak
átadása; a „Szekszárd javáért” kitüntetõ címek átadása; a „Klézli János Nívódíj a
Szekszárdi Németségért” díj átadása; a „Roma Nívódíj” átadása.
A MEGSZENTELT, megáldott új kenyér megszegése, kenyérosztás.
INFORMÁCIÓ AZ ÜNNEPI KÖZGYÛLÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
Gonda Mária (Mûvészetek Háza), Tel.: 74/511-247, www.babitsmuvhaz.hu
Berlinger Attila (Polgármesteri Hivatal), Tel.: 74/504-116, www.szekszard.hu
AZ ÜNNEPI PROGRAM CSATLAKOZÓ RENDEZVÉNYE:
Jézus Krisztus Szupersztár - rockopera a Sziget Színház elõadásában.
Helyszín: Béla király tér. Kezdés: 21 óra.

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

PANORÁMA MOZI

Mûvészetek Háza

ZUG PROGRAM

Tolnai Nyári Fesztivál
2008. augusztus 15-17.

Tolna-Duna-part vízi színpad

PÉNTEK: Ünnepélyes megnyitó
(15.30), Tolnai zenekarok fesztiválja
(16),  Varga Miklós-Vikidál Gyula:
„István a királytól az Európáig” (20).
SZOMBAT: Német és székely folklór

Hegyikerékpáros verseny a Szekszárdi-
és a Geresdi-dombságban 2008. au-
gusztus 10-én
Rajt: Szekszárd, Béla király tér, 10:00
Nevezés: 9-én 14-19 óra között, 10-én
7-9 óra között a Béla király téren
Távok: kismaraton (35 km), félmara-
ton (55 km), maraton (80 km).
Nevezési díj : 4500 Ft
Bukósisak használata kötelezõ!
További információk: Fetzer
Róbert, tel.: (74) 315-198, (30) 914-3219
Web: www.szekszard.hu,
Névadó szponzor: COLAS-Hungária
Fõ támogatóink: Szekszárd Megyei

Jogú Város Önkormányzata - Szek-
szárd a jövõ városa, Szekszárdi Víz- és
Csatornamû Kft., Solvaro Kft.
Támogatóink: Fanatix Kerékpárü-
zlet, Szekszárd, Ergonom Kft., OTP
Bank Zrt., CKM Magazin, Ifjúsági
Unió Szekszárd, Gemenci Erdõ- és
Vadgazdasági Zrt., Mecseki Erdészeti
Zrt., Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz-
gatósága, AliscaTerra Kft., Raiffeisen
Bank Zrt., Tolna Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság.
Együttmûködõ önkormányzatok:
Bátaapáti, Bonyhád, Grábóc, Hidas,
Mõcsény, Ófalu, Szálka, Véménd.

I. COLAS - SZEKSZÁRD MARATON

mûsor, Duna-parti Bogrács Party,
Német nemzetiségi nap (16), Tolna-
Mözsi Székelyek Baráti Köre és ha-
gyományõrzõ néptánccsoportja (19).
VASÁRNAP: Katonai bemutató, tûzoltó
bemutató, habparty (15), Magic
Drums (18), Balázs Fecó koncert (20). 
A RENDEZVÉNY INGYENES.
INFÓ: 06/30 287-2918.
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Augusztus 26. 16.00-18.00 óráig (kedd) 
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mûvésze-
toktatási Intézmény (volt 2. számú Ált. Iskola)
Szekszárd, Zrínyi u. 78.
JEGYZÕ Minden szerdán 10-12 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Augusztus 26. 16.00-17.00 óráig (kedd) 
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA képviselõ
Augusztusban nem tart fogadóórát.
DR. TÓTH GYULA képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.
KEREKES CSABA képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.
MÁTÉ PÉTER képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.
CSERNUS PÉTER képviselõ
Augusztusban a képviselõ úr nem tart fogadóórát.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
Augusztus 19. (kedd) 16.00-17.00  óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.
TÓTHI JÁNOS képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.
FAJSZI LAJOS képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
Elõzetes bejelentkezés alapján: 20/215-1023-as
telefonon (17-19 óráig) Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
Augusztus 5. (kedd) 16.30-17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.
HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselõ
Augusztusban nem tart fogadóórát.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
Augusztus 18. (hétfõ) 17.00-18.00 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
Elõzetes bejelentkezés alapján: 30/824-70750
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem tart fogadóórát.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ 
ÉS A KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA

A MENTÁLHIGIÉNÉS MÛHELY Ön-
kéntes Központ Nyugdíjas tagoza-
tánál téli tárolásra alkalmas alma:
idared, golden, jonagold, brebörn
(ananász ízû) kedvezményes áron
megrendelhetõ elõzetes elõjegy-
zés alapján 80Ft/kg egységáron

naponta 8-10 óráig a Babits Mihály
mûvelõdési ház mozi melletti irodá-
jában, vagy a 06-20/415-4867-es
telefonszámon.
Sok szeretettel várjuk minden ked-
ves nyugdíjas és nagycsaládos vá-
sárlónkat!

KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁSOK

A TOLNA MEGYEI VÖRÖSKERESZT
Nyugdíjas Területi Alapszervezete
használt ruha adományozást tart.
Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
2008. augusztus 11. (hétfõ), 9-10 óráig.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége tagjait, valamint a
nagycsaládosokat és minden rá-
szorulót.

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT Tolna
Megyei Területi Nyugdíjas Alapszerve-
zete és a Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége értesíti tagjait,
valamennyi nyugdíjast és nagycsalá-
dost, hogy kedvezményes, 50 Ft/kg
áron megrendelhetõ téli tárolásra al-
kalmas burgonyára és vöröshagymá-

ra megrendelést felvesznek augusz-
tus 11. és 25. között naponta 8-10
óráig a Dózsa Gy. u. 1. sz. alatt, vala-
mint a Nyugdíjasok Területi Érdekszö-
vetségénél, a Hunyadi u 4. sz. alatt
hétfõn és csütörtökön 8-10 óráig.
Szállításról külön hirdetésben tájé-
koztatjuk kedves megrendelõinket.
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