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SZEKSZÁRD AC:
A JÖVŐ CSAPATÁT ÉPÍTI
SÁTH SÁNDOR

A PONTOS PERMETEZÉS
MENTHETI MEG A SZŐLŐT 12. OLDAL

FÖLDESI LAJOS:
PRO URBE DÍJJAL
JUTALMAZTÁK 6. OLDAL 7. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Premiert tartanak augusztus 28-
án, szombaton a Magyarországi
Német Színházban. Hit.remény.
szeretet címmel mutatják be
Ödön von Horváth 1932-es, azo-
nos című drámájának átdolgo-
zott változatát, Verena Koch ren-
dezésében.

Gazdasági válság, munkanélküli-
ség, bürokrácia, nacionalizmus, mo-
rál: Ödön von Horváth mûve aktuáli-
sabb már nem is lehetne. A történet
fõhõse Elisabeth (Lena Stamm). A lel-
kes, fiatal kereskedõlány saját vállalko-
zásba szeretne kezdeni, amihez ipa-
ros engedélyt kell kiváltania. A papír

viszont pénzbe kerül, s ezen a ponton
a fõhõs egy ördögi körbe kerül.

A DBU társulata õsszel még egy
premiert tart: szeptember 21-én
Goldoni: Mirandolina címû darabját
állítják színpadra, október elején pe-
dig nemzetközi fesztiválnak ad ott-
hont a Garay téri teátrum.

Hit.remény.szeretet
Premiert tartanak szombaton a Magyarországi Német Színházban

Lena Stamm és Solymár Dániel az új DBU-darab egyik próbáján
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Önkormányzati választások – 2010. október 3.
Törvények, idõpontok, címek – a legfontosabb tudnivalók az õszi voksolásról

KÖZLEMÉNY a helyi önkormányza-
ti képviselők és polgármesterek
2010. október 3. napjára kitűzött
választására, valamint a települé-
si kisebbségi önkormányzati kép-
viselők általános választására

A Magyar Köztársaság elnöke a
204/2010. (VII. 16.) KE. határozatá-
val a helyi önkormányzati képvi-
selõk és polgármesterek általános
választását 2010. október 3-ra (va-
sárnapra) tûzte ki.

Szekszárd Város Helyi Választási
Bizottsága 2/2010. (08. 05.) HVB
számú határozatával a cigány és
német települési kisebbségi ön-
kormányzati képviselõk választá-
sát 2010. október 3-ra (vasárnap-
ra) tûzte ki. 

A választással kapcsolatosan a kö-
vetkezõkrõl tájékoztatom Önöket:

Országos Egyéni Választókerü-
leti Választási Iroda (OEVI)

Vezetõje: Amreinné dr. Gál Klaudia
Helyettese: Steinerné dr. Berenkei

Zsuzsanna
Helyi Választási Iroda (HVI)
Vezetõje: Amreinné dr. Gál Klaudia
Helyettese: Steinerné dr. Berenkei

Zsuzsanna
Az OEVI és a HVI címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Telefon: 504-100, 504-120, telefax:

74/510-251
E-mail: aljegyzo@szekszard.hu
Honlap: www.szekszard.hu
Választási Információs Szolgálat:
Parrag Ferencné 
Telefon: 74/504-162, telefax: 74/504-

188
E-mail: parrag.kati@szekszard.hu
Helye: 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8., fszt. 3-as iroda
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütör-

tökig reggel 8-tól du. l6.30-ig, pénteken
8-tól l4 óráig.

Igazolás kérése személyesen:
Okmányiroda, Bezerédj u. 1.

A választással kapcsolatos leg-
fontosabb jogszabályok:

– 1949. évi XX. törvény a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról

– 1997. évi C. törvény a választási el-
járásról

– 2010. évi L. törvény a helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármeste-
rek választásáról

– 1990. évi LXV. törvény a helyi ön-
kormányzatokról

– 1993. évi LXXVII. törvény a nem-
zeti és etnikai kisebbségek jogairól

– 4/2010. (VII.16.) KIM rendelet a
helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek 2010. október 3. nap-
jára kitûzött választása, valamint a tele-
pülési kisebbségi önkormányzati kép-

viselõk választása eljárási határidõinek
és határnapjainak megállapításáról

– 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet a
választási eljárásról szóló l997. évi C.
törvénynek a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek, vala-
mint a kisebbségi önkormányzati kép-
viselõk választásán történõ végrehajtá-
sáról

– 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet a
helyi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek, valamint a kisebbségi ön-
kormányzati képviselõk választása költ-
ségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszá-
molási és belsõ ellenõrzési rendjérõl.

A helyi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek, valamint a
települési kisebbségi önkormány-
zati képviselõk választásán az
alábbi választási bizottságok mû-
ködnek: 

– Szekszárdon 39 szavazatszámláló
bizottság + 1 kisebbségi szavazatszám-
láló bizottság

– Helyi Választási Bizottság (HVB),
Szekszárd, Béla király tér 8.

– Területi Választási Bizottság
(TVB), Szekszárd, Szent István tér 11-
13. Telefon: 74/505-606, 74/505-611; e-
mail: fojegyzo@tolnamegye.hu

– Országos Választási Bizottság
(OVB), Budapest

Az Országos Választási Iroda kü-
lön internetes weblapot szerkeszt,
amelynek tartalma végigkíséri a
teljes választási folyamatot több
nyelven. Ezt a weblapot a gyen-
génlátók is tudják használni. Elér-

hetõsége: www.valasztas.hu. A
honlapon minden hasznos, szava-
zással kapcsolatos információ
megtalálható.

A HVI tájékoztatója folyamatosan
megtalálható a város honlapján, mely-
nek elérhetõsége: www.szekszard.hu

Települési önkormányzati képvise-
lõként megválasztható képviselõk szá-
ma: 10 fõ

Kompenzációs listáról megválaszt-
ható képviselõk száma: 4 fõ

A települési kisebbségi önkor-
mányzat képviselõjelöltjeit nem a
választópolgárok ajánlják, hanem ki-
sebbségi szervezetek állíthatják. A
megválasztható képviselõk száma ki-
sebbségenként 4 fõ.

A szavazókörök címjegyzéke az Ügy-
félszolgálati Irodában, az Okmányiro-
dában és a www.szekszard.hu honla-
pon megtekinthetõek.

A lakcím nélküli (csupán telepü-
lésszintû lakcímmel rendelkezõ)
szavazópolgárok Szekszárdon a
19. számú szavazókörben (Szent
József Katolikus Általános Iskola)
Szekszárd, Garay tér 9. szám alatt
szavazhatnak.

Változott az igazolással szavazás
szabálya. Igazolással csak abban az
esetben lehet szavazni, ha a választópol-
gár 2010. június 16-át megelõzõen
tartózkodási helyet létesített. Eb-
ben az esetben igazolással a bejelen-
tett tartózkodási helyén, az igazoláson
megjelölt szavazókörben szavazhat a vá-
lasztópolgár. A kérelem benyújtásához
letölthetõ nyomtatvány áll rendelkezés-
re a www.valasztas.hu honlapon, illetve
beszerezhetõ a választási irodában.

Az igazolással a szavazás napját meg-
elõzõen a bejelentett tartózkodási helye
szerinti településen a helyi választási
irodában vagy a szavazás napján az iga-
zoláson feltüntetett, a tartózkodási he-
lyéhez tartozó címen található szavazó-
helyiségben a szavazatszámláló bizott-
ságtól kérheti névjegyzékbe vételét.

Az igazolás kiadását követõen
nincs lehetõsége a választópolgár-
nak arra, hogy meggondolja ma-
gát, és mégis a lakóhelye szerinti
szavazóhelyiségben szavazzon.

A mozgásában gátolt választópolgár,
aki emiatt nem tud megjelenni a szava-
zóhelyiségben, kérheti, hogy a szava-
zatszámláló bizottság vigye ki a mozgó-
urnát. Mozgóurna csak írásban kérhe-
tõ. Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a
helyi választási irodától, a szavazás
napján a lakóhelye szerinti szavazat-
számláló bizottságtól kérhetõ.

Abban az esetben, ha a szavazás nap-
ján a választópolgár külföldön vagy Ma-
gyarországon, de nem a bejelentett tar-
tózkodási helyén tartózkodik, válasz-
tójogát nem tudja gyakorolni.

Szekszárd, 2010. augusztus 17.

Amreinné dr. Gál Klaudia
OEVI-HVI-vezetõ

A választással kapcsolatos legfontosabb határidõk: 
Felhívjuk a választópolgárok és a jelölõszervezetek figyelmét, hogy
valamennyi határidõ jogvesztõ.
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A Rotary Club Szekszárd – a város ve-
zetésével egyetértésben – Szekszárd ér-
tékeinek védelmében két városszépítõ
projektet fogalmazott meg: a város fö-
lé magasodó Kálvária-dombon álló ke-
resztek áthelyezését, restaurálását, vala-
mint a Munkácsy utcában lévõ Csurgó
rendbetételét, idegenforgalmi látvá-
nyossággá emelését.

Pünkösd szombatján püspöki ál-
dással avatták fel a Kálvária-tetõn
helyreállított és áthelyezett kereszte-
ket – köszönet mindenkinek a támo-
gatásért –, augusztus közepén pedig
megkezdõdött a Munkácsy utcai
Csurgó átépítési projektje. A fõként
önkormányzati pénzbõl megvalósuló

beruházás teljes költsége 6,6 millió
forint. A Csurgó rendbetétele a város
polgáraiban – fõleg az idõsebb gene-
rációban – nosztalgikus érzéseket
vált ki, hiszen a Csurgó környéke né-
hány évtizeddel ezelõtt kedvelt, ro-
mantikus pihenõhely volt. 

A Csurgó avatását – amely a város
új szimbólumává is válhat – a Szek-
szárdi Szüreti Napokra tervezik. A
Rotary Club Szekszárd kéri a város
cégeinek és polgárainak támogatá-
sát második projektjének megvaló-
sításához. Az adományokat a
11746005-20097086-os OTP-számla-
számra fizethetik be. Segítségüket
elõre is köszönik!

Háromszázmilliós vis major
Helyreállítás és megelõzés is szerepel a tervekben

Többször is tárgyalt a közgyűlés
gazdasági és mezőgazdasági bi-
zottsága a viharkárok miatt szük-
séges intézkedésekről. 

Ihárosi Ibolya

Figyelemmel kísérik a károk helyreál-
lításának folyamatát is. Kõvári László,
a bizottság elnöke a Barátság utcá-
ban – ahol az egyik legveszélyesebb
partfalmegcsúszás történt – mondta
el, hogy ezúttal valóban rendkívüli,
sõt katasztrofális idõjárás volt. Május-
júniusban 500 millimétert meghala-
dó csapadék esett le, többször is elõ-
fordult, hogy felhõszakadások körze-
tében néhány óra alatt 70-80 milli-

méter is hullott. Mi-
vel a város dombol-
dalát lösz alkotja,
földcsuszamlások,
pincebeszakadások
is voltak. Vismajor-
pályázatot a közterü-
leteken, önkormány-
zati tulajdonban lé-
võ létesítmények-
ben keletkezett ká-
rokra lehet beadni. A
bizottság javaslatait
a közgyûlés egyhan-
gúlag elfogadta. 

A beadott pályá-
zatok egyik cso-
portjában az esz-
közbeszerzések sze-
repelnek, a másikba
az ár- és belvízvédel-
mi létesítmények-
ben okozott károk
költségei szerepel-
nek, hiszen például
a záportározó olda-
lát bemosta a víz.
Megrongálódt ak

utak, hidak, rengeteg fa is kidõlt,
károk keletkeztek különféle vezeté-
kekben. 

– A legnagyobb kárt két földmeg-
csúszás okozta a Barátság és a Csalo-
gány utcában. Csak ennek helyreál-
lításához negyvenötmillió forint ön-
erõ szükséges. Az elsõ csomagban
leadott vismajor-pályázat teljes költ-
sége meghaladja a 200 millió forin-
tot – emelte ki a bizottság elnöke. A
már befogadott és beadott, 60-70
százalékos támogatottságú pályáza-
tok teljes összege megközelíti a 300
millió forintot, a szükséges saját erõ
mértéke pedig a százmilliót. 

Nem csupán arról van szó, hogy
helyre kell állítani a megrongálódott
létesítményeket, utakat. Az elvégzen-
dõ munkák arra is szolgálnak, hogy
megelõzzék a jövendõ károkat. 

A Barátság utcában bizonyos meg-
elõzõ munkákat már elvégeztek. Az
ott élõ lakók, a Vízmû szakemberei,
valamint a közmunkások eltûntették
a repedéseket, megelõzendõ a víz to-
vábbi leszivárgását. Ideiglenes vízel-
vezetõt is kialakítottak.

A megkezdett
munkát folytatja

a kinevezett jegyzõ
Eredményesen vett részt Amreinné
dr. Gál Klaudia, a megyeszékhely al-
jegyzõje a közgyûlés által kiírt jegy-
zõi pályázaton. A kinevezésrõl a köz-
gyûlés augusztus 19-i rendkívüli ülé-
sén döntött. Négy pályázat érkezett –
ebbõl egy érvénytelen volt –, a jogi és
ügyrendi bizottság a szakmai prog-
ram alapján javasolta az aljegyzõ kine-
vezését.

Mint ismeretes az aljegyzõ már két
éve a jegyzõ feladatait is ellátta.
Amreinné dr. Gál Klaudia elmondta,
hogy az elmúlt két év alatt megismer-
te a hivatalt, a közgyûlést és intézmé-
nyeit. Elkezdett egy munkát, amelyet
szeretne folytatni, és a városházán ki-
alakult egy olyan csapat, amellyel a si-
ker reményében dolgozhatnak. Van-
nak további elképzelései a hivatal
mûködésével és a helyi jogalkotással
kapcsolatban is. A napi munka is szá-
mos kihívással jár, elég csak utalni a
folyamatban lévõ uniós pályázatokra,
vagy éppen az elõttünk álló önkor-
mányzati választásra.

Boroznak és
vezetnek

Tizenötödik alkalommal indult útjára
péntek reggel a Parlament elõl a Ma-
gyar Borok Útja Rali. Száz páros vesz
részt a 700 kilométeres futamon,
amelynek idén a balatoni, a szekszárdi
és a villányi borvidéken át vezet az út-
ja. A versenyen idén elindul többek kö-
zött Besenyei Péter mûrepülõ világ-
bajnok is.

A tervezett program szerint a részt-
vevõk vasárnap érkeznek Tolna me-
gyébe. Bonyhádon a Danubiana Bt.-
nél hordógurítás lesz a feladat. Szek-
szárdon a Bodri Pincészet és Szõlõbir-
tok, a Fritz Borház és Panzió, vala-
mint a Mészáros Pince a megálló.

Olajfestmények
az Olívában

Huszonöt éve dolgozik a megyei levél-
tár fotólaborjában Juhász Ildikó, tíz éve
vezeti is a labort, ezúttal azonban fes-
tõi minõségében mutatkozott be Szek-
szárdon, az Olíva étteremben, ahol
pasztell- és olajmunkái láthatók.

A csütörtök délutáni tárlatnyitón,
zsúfolt ház elõtt Nemessányi Gyöngyi
méltatta az alkotót, akinek munkái-
ból – szavai szerint – derû, vidámság,
szépség és optimizmus árad. Juhász
Ildikó a Bárka Mûvészeti Szalon tagja,
több csoportos és egyéni kiállítása is
volt már a megyében. A most kiállí-
tott képek zöme alkotótáborokban,
többek között Pincehelyen és Tenge-
licen készült. S. K.

Kõvári László (balról) és Märcz László, a polgármesteri hivatal
beruházási referense a Barátság utcai földcsúszásnál

Védegylet-Jobbik:
közös jelöltek

Sajtótájékoztatón mutatta be csütör-
tökön a Jobbik Magyarországért Moz-
galom és a Szekszárdi Védegylet az ok-
tóberi önkormányzati választáson in-
duló közös jelöltjeit. A választási szövet-
séget kötött két szervezet független
polgármesterjelöltje Andorka Gábor,
a Garay gimnázium fiatal történelem-
tanára. A két szervezet mind a tíz
választókerületben állít jelöltet, sor-
renben Kisfügedi Zoltán, Molnár Fru-
zsina, Czéh Csaba, dr. Tóth Csaba Atti-
la, Nagy József, Erõs Zoltán, Krasznai
József, Hinku György Márton, dr. Kiss
Albert és Petek István a Jobbik és a
Védegylet képviselõjelöltje.

Adakozásra hív a Rotary

A Csalogány utcai megcsúszás miatt ki kellett
venni a veszélyesen megdõlt villanyoszlopokat
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Királyi elõadás a Társulat mûvészeitõl
Augusztus 20., este háromne-
gyed kilenc. A lassan lebukó nap
egy időben vonzza magához az
embereket a város „tüdejébe”, a
Prométheusz park tágas, embert
ölelő területére.

Gyimóthy Levente

Óriási az érdeklõdés: a családok, apukák
nyakában ülõ csemeték, életük delén lé-
võk, valamint korunk tinédzserei töltik
meg a teret. Kilenc órakor aztán felcsen-
dül a rockopera elsõ „gyöngyszeme”, az
Illés együttes által 1970-ben komponált
„Óh, mondd, Te kit választanál”, benne
az örök, magyarságot jellemzõ dilem-
ma. Ezt a dalt az elsõ elõadáson, 1983 au-
gusztusában, a városligeti Királydom-
bon még Szörényi Levente, a darab ze-
neszerzõje énekelte. Õ, és szövegíró tár-
sa, Bródy János – a magyar Lennon-Mc-
Cartney – Boldizsár Miklós „Ezredfor-
duló” címû drámája alapján írta meg a
mai napig tömegeket vonzó mûvét a
nyolcvanas évek elején. Utólag kiderült,
a kommunista Kádár-éra csak azért en-
gedélyezte nagyközönség elé vitelét, s a
rockopera televíziós felvételét, mert a
korabeli fõideológus, Aczél György Ká-
dár és Nagy Imre harcát, valamint Kádár
1956-os forradalom utáni hatalomátvé-
telének legitimálását magyarázta bele.

Három éve Szekszárdon még az ere-
deti fõszereplõk, Varga Miklós (Ist-

ván) és Vikidál Gyula (Koppány) ad-
tak ízelítõt – talán akkor utoljára – ab-
ból, milyen lehetett a királydombi pre-
mier, s rá 20 évre a csíksomlyói bemu-
tató. A Magyar Televízióban 2008-ban
készített/vetített „Társulat” címû soro-
zat aztán új, fiatal mûvészekkel „frissí-
tette fel” a darabot, így idén már töb-
bek között Feke Pállal és Vadkerti Im-
rével találkozhatott a szekszárdi nagy-
érdemû. Feke amellett, hogy tökéletes
„hangi alteregoja” Varga Miklósnak,
alakításában sem maradt el elõdjétõl.
Méltán lett õ két év alatt a legnépsze-
rûbb elõadó az új társulatban. Ugyan-
ez mondható el Vadkertirõl, akinek

színpadi alakítása ugyan némileg el-
marad a „vikidáli” Koppánytól, ének-
tudása viszont mindezt kárpótolja.
Két további szereplõt emelhetünk
még ki a Társulatból: az erdélyi szár-
mazású Éder Enikõt, aki mély, mar-
káns hangjával István anyja, Sarolt sze-
repét kapta, valamint Fejes Szandrát,
aki az eredetileg Deák Bill Gyula által
elõadott, és Torda szerepére osztott
„Áldozatunk fogadjátok” címû dalt „Sá-
mánasszonyként” énekelte az új verzi-
óban, nem is akárhogyan.

Újra hallhattuk Koppány vezértõl
és támogató kórusától a „Szállj fel, sza-
bad madár” kompozíciót, majd a tra-

gédiát, mely az „Elkésett békevágy”-
ban ölt testet/hangot, s melyben Kop-
pány szerint „a világ kényszerpályára
kerül”. István ugyanis a „nincs más út,
csak az Isten útja” kijelentéssel a nyu-
gati kereszténység felé fordul a hun-
magyar õsvallás helyett – az elhunyt
Géza fejedelem akarata szerint. A ren-
geteg kiváló betétdal között felcsen-
dült az „Oly távol vagy tõlem” is, mely
Koppány leánya, Réka és István, majd
késõbb István és felesége, Gizella du-
ettjében hangzott el. Elõbbi hölgy sze-
repét Herczeg Flóra, utóbbit Simon
Boglárka alakította, s tette figyelemre-
méltó hangjával mélyen átélhetõvé.

Az elõadás az új szereposztással, fia-
tal mûvészekkel is kerek egészet alko-
tott így, megújulva is. Sõt: a tetõpont,
azaz István Koppány felnégyelése után
Istenhez idézett imája – „Király vagyok
uram, a Te akaratodból. Minden Ma-
gyarok királya. És én azt akarom, hogy
ennek a népnek országa legyen. Veled
Uram, de Nélküled.” – talán még erõ-
sebb Feke Pál elõadásában.

Egy biztos: ismét maradandó él-
ménnyel lettek gazdagabbak mind-
azok, akik kilátogattak a „felújított”
rockopera szekszárdi bemutatójára.

Az elõadás a fõszponzor Paksi Atom-
erõmû Zrt., továbbá a Tolnatej Zrt., a
TolnAgro Kft., a Tarr Kft., a QSCH és
Gemenc Volán Zrt. támogatásával ju-
tott el ingyenesen a szekszárdiakhoz.

Látványos, magas színvonalú produkcióval rukkolt ki a Társulat
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Az augusztus 20-i városi ünnep képekben

Haydn: Missa Cellensis – koncert a belvárosi templomban Csoportkép: az idei kitüntettek a Szent István-szobor elõtt

Ökumenikus áldással zárult az ünnepi szentmise„Mindennapi kenyerünket...” Menet kísérte az új kenyeret
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Szekszárd és a szerelem
Földesi Lajos: „Természetessé vált a Szekszárdi Kamarazenekar létezése”

A Szekszárdi Kamarazenekar
megalakulásának negyedszáza-
dos évfordulóján beszélgettünk a
Budapesten élő alapító művészeti
vezetővel, Földesi Lajos hegedű-
művésszel. Akkor így fogalmazott:
„Tolna megye, benne Szekszárd is
szerelmeim egyike”. E mondatot
most visszaidéztem, hozzátéve,
hogy a rangos kitüntetés, a Pro
Urbe Szekszárd emlékplakett fel-
tehetően azt is jelzi, hogy a város
viszonozza szerelmét. 

V. Horváth Mária

– E kölcsönös vonzalom a kezdetektõl
él, ami igazán remek érzés. Az elisme-
rõ díj igen meghatott, ráadásul fogal-
mam sem volt fölterjesztésemrõl. Az
igen színvonalas, nívós mûsorral egy-
bekötött díjátadó ünnepségen külön
meglepetés volt számomra, hogy a ze-
nekar is föllépett, s nagy sikert aratott.
Itt fûzöm hozzá azt a határozott meg-
gyõzõdésemet, hogy a városlakók szá-
mára természetessé vált a Szekszárdi
Kamarazenekar létezése, s komoly
igény mutatkozik a csapat rendszeres
fellépésére.

Ami az utóbbit illeti, Földesi Lajos
többször is kijelentette, hogy „mi egy
csapat vagyunk, azaz a kitüntetõ díj is
közös érdem”. Egyértelmû, hogy
nem a szerénység szól belõle, hanem
a szigorú tény, amikor azt mondja:
„ha az egyikünk hiányozna, a másik
sem lenne”.

A madocsai származású (édesapja,
a népmûvelõ, koreográfus, muzsi-
kus, színi-rendezõ, népdalgyûjtõ, köl-
tõ Földesi János neve ma is fogalom a
felsorolt szakmákban, pontosabban

hivatásokban) Földesi Lajos 1977 óta
él és dolgozik a fõvárosban, ahova ta-
nárként került. Ugyan fõállásban taní-
tott, de volt energiája még ugyanab-
ban az esztendõben elkezdeni zene-
akadémiai tanulmányait. Ennek befe-
jezését követõen nyomban felajánlot-
ta neki a hegedûtanári állást a Buda-
pesti Zenemûvészeti Fõiskola Tanár-
képzõ Intézete. Emellett 1982-tõl
rendszeresen ingázott Budapest és
Pécs között, hiszen a baranyai zene-
mûvészeti fõiskolán is tanított.
Mondhatja bárki, hogy a két várost
összekötõ 6-os út melletti Szekszárd-
ra nem lehetett „nagy ügy” beugrani.
Ám õ elvállalva a zenekar mûvészeti

irányítását, nem „beugrónak”, ha-
nem alapos és gondos szellemi mun-
kásnak szegõdött annak érdekében,
hogy egy nagyszerû, rangos zenekart
hozzon létre a szekszárdiak örömére.
És ez sikerült is.

Az évi több tízezer kilométernyi au-
tóvezetés elsõsorban nem a szekszár-
di utazásból jön össze, bár a kedden-
kénti „lejövetelek” is jócskán tekerik a
kocsi kilométer-számlálóját. Tehát –
ideértve a heti háromszáz kilométe-
res Budapest–Szekszárd–Budapest
utat –, elég strapás dolognak mondha-
tó, rendesen igénybe veszi az ember
energiáit, s az efféle munkaerõt fon-
tos jól beosztani, hogy a rendszeres

külföldi – Svédország, Dánia... – kon-
certekre is jusson, sõt maradjon.
Földesi Lajos és felesége, Kocsis And-
rea, azaz a Budapesti Hegedû-hárfa
Duó ugyanis rendre népszerû vendé-
ge az európai hangverseny-pódiu-
moknak.

A Budapesti Zenemûvészeti Egye-
tem hegedû tanszakának docense
érthetõen fontosnak ítélve támogatja
a zeneoktatást, éppen ezért keserûen
jegyzi meg, hogy itt Szekszárdon, a
vonós tanszakon jelenleg mindössze
két – egy hegedû és egy cselló – tanár
mûködik fõállásban. Szívesen szól vi-
szont a fõvárosban, a zenemûvészeti
egyetem kebelén belül funkcionáló, a
köznyelvben különleges tehetségek
iskolájaként aposztrofált intézmény
diákjairól. Az elõkészítõ szakon 12-13
évesek bontogatják képességeiket az
egyetem tanárainak, pódiummûvé-
szeinek hathatós közremûködésével.
Idén négyen végeztek a hegedûsza-
kon, majd felvételiztek az egyetemre.

– Mind a négyen sikeres felvételit
tettek, s megjegyzem, messze jobbak,
mint a máshonnan érkezett, s szintén
hallgatóvá lett fiatalok. Fontos, hogy a
valódi tehetségeket mielõbb felfedez-
ze környezetük.

Kihagyhatatlan, hogy a mûvésze-
ket terveikrõl faggassa már-már köte-
lességszerûen az újságíró. Földesi La-
jos esetében ez különösen lényeges,
hiszen ebben városunk nagyon is
érintett. A Szekszárdi Kamarazene-
kar fellép október 23-án, városi ün-
nepségen, de – ahogyan immár 6-8
éve – külön koncertet is adnak, ame-
lyen egy „meglepetés-szólista” is köz-
remûködik. Személye természetesen
egyelõre titok.

Földesi Lajos, a Szekszárdi Kamarazenekar mûvészeti vezetõje
Horváth István polgármestertõl vette át a Pro Urbe emlékplakettet

Költõnek (Esterházy után) azt nevez-
zük, akinek önmagán és az egyen kí-
vül nincs osztója, s ha e prím a ver-
seit magyarul írja, akkor magyar köl-
tõ. Ágoston Piroska Csarnokvíz he-
lyett higany címû kötete egy magyar-
olasz kétnyelvû könyv, így felvetõdik
a kérdés, hogy a szerzõ csak félig ma-
gyar-e. Ha Németh Lászlót is emléke-
zetünkbe idézzük, aki San Remóba
szokta volt szöktetni a benne élõ dé-
li embert, inkább azt kell válaszol-
nunk, hogy magyar és még valami
más is. Akit mintha egy rajzszög rög-
zítene / a globus adott szélességi és
hosszúsági fokához… (nirvána?) E
kétnyelvûség tehát nem piachódítás
– a déli ember menekítése az északi
elõl.

Sajnos a könyvbe számos hiba is
jut. A hátsó borító nehezen értel-
mezhetõ ékezetes karaktereinek
megjelenése, a cím és a fordítók
helytelen feltüntetése a belsõ címol-
dalon: nem a költõ figyelmetlensége,
mégis a kötet veszít ezekkel, nem
pedig a kiadó. A kötetért pedig kár,
hiszen kincsekre bukkanhatunk
benne; a lírai képalkotás, a többszö-
rös tükrözés és a nyelvjáték csillogó
köveire. Ehhez járul a figyelem és a
reflexió, nem kevés erotikával és in-
timitással fûszerezve.

E kitárulkozás attól, aki ártatlan,
mint egy kavics (kavics), mégis ért-
hetõ, hiszen mindezt nem lehet
egyedül hordani és elrejteni legbelül
(virág). Szómágiával rajzolt valóság-

szeletekbõl láthatjuk, hogy a csend
álldogál a teraszon / tetõoszlopnak
támaszkodva (négy kehelyben),
hogy vannak, akik megszületnek
van, aki felnõ / vagy csak megállít
egy kibírhatatlan pillanatot (a tük-
römet), és talán igazzá válhat az,
ami hanggá is… (paradox módon
egyes szám elsõ személyben).

A világ, amelybe Ágoston Piroska
vezet el bennünket, nem tökéletes
vagy egyszerû, hanem ellentmondá-
sos, olykor szürke, olykor tarkabarka
mindenség: egyedi és prím. Versei
elsõ személyû, személyes, príma per-
szonális költemények, melyek írója
ajtókat tár ki elõttünk, így tárulkozva
ki – ezáltal és általa láthatunk önma-
gunkba. Kosztolányi Péter

Prím a perszóna
Ágoston Piroska Csarnokvíz helyett higany címû verseskötetérõl

Pótfelvételik
A Garay János Általános Iskola és AMI
Liszt Ferenc Zeneiskolája értesíti a szü-
lõket és gyermekeket, hogy pótfelvéte-
lit tart 2010. szeptember 1-jén és 2-án
(szerda, csütörtök) 14-18 óráig furulya,
magánének, rézfúvós, vonós, zongora
és szolfézs szakra. Szeretettel várjuk a
zene iránt érdeklõdõ gyermekeket!

A már felvételt nyert, illetve már az
iskolában tanuló gyermekek szülei
figyelmébe ajánljuk, hogy órabeosz-
tás szeptember 2-án és 3-án (csütör-
tök, péntek) 14 órától lesz a Zeneisko-
lában (Széchenyi u. 38.)

A mûvészeti iskola pótfelvételit tart
képzõmûvészeti, társastánc, modern-
tánc és dráma tagozataira is szeptem-
ber 1-jén és 2-án, 14-18 óráig a Zrínyi
u. 78. szám alatt. Néptánc tagozatra is
felvételizhetnek ugyanezen idõpontok-
ban, melynek helyszíne: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház.
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Tort ülhettek idén a szõlõbetegségek
A tíznaponkénti permetezés szigorúan kötelezõ volt a szekszárdi borvidék gazdáinak

Minden feltétel teljesült az idei
szezonban ahhoz, hogy „bosszút
álljon” a peronoszpóra és a liszt-
harmat a szekszárdi szőlősgaz-
dákon.

Bálint György

Az elmúlt évek mediterránba hajló
klímája nem sok esélyt adott kezdet-
ben a levélen megjelenõ, aztán a für-
töket is pusztító kártevõknek, de idén
kiélhette magát a két meghatározó
gombabetegség. Fõleg ott, ahol nem
idejében, nem elégszer és nem kellõ
erõsségû szerrel védekeztek. A gaz-
dák problémáit csak fokozta, hogy
idén a lisztharmattal is meg kellett
küzdeniük. A kísérletezésre munka-
köri kötelességén kívül is mindig haj-
landóságot érzõ, Szekszárdon is élõ –
az egyik világcég alkalmazásában ál-
ló – dr. Fûzi Istvánt nagy érdeklõdés-
sel hallgatták a gazdák a megyei agrár-
kamara kertészeti osztályának ültet-
vénylátogatással is egybekötött ren-
dezvényén.

Három negatív tényezõ
– A peronoszpórajárványok kiala-

kulását alapvetõen három tényezõ
határozza meg – mondta lapunk ér-
deklõdésére a rá jellemzõ higgadt-
sággal a gazdák által a „búza és a szõ-
lõ doktorának” is aposztrofált fejlesz-
tõmérnök. – Az egyik az elõzõ évek
megyei fertõzésének mértéke, a má-
sik a téli csapadékmennyiség, ami a
fertõzõanyag áttelelésében játszik
szerepet, a harmadik pedig az, hogy
a betegség terjedésében milyen felté-
telek alakulnak ki májusban-június-
ban. A három közül a legfontosabb
az utóbbi, de nagyon lényeges a téli

csapadék is! Ha az hiányzik, vagyis
száraz a tél, az a terjedést nagyban
hátráltatja. Ebben az esetben nem
alakul ki olyan járvány, mint amilyen
az idén.

Biztosan kevesebb lesz
az idei termés

– Most mind a három feltétel adott
volt a peronoszpóra pusztításához!?

– Lényegében igen. Tavaly is volt
fertõzés –, még ha nem is ilyen nagy
mértékû –, ami jól át tudott telelni,
aztán jött 40 nap alatt lehullott, álta-
lam még sosem tapasztalt mennyisé-
gû, minden bizonnyal rekordnak szá-
mító 500 milliméter csapadék má-
jusban, és még júniusban is.

– Mik a peronoszpóra jelentkezé-
sének elsõ tünetei, amire reagálni
kell a termelõnek?

– A termelõk általában ismerik az
olajszerû képzõdményt, a levélen le-
võ penészkiverõdéseket, amire gyor-
san lehet reagálni. A lisztharmat felis-
merése viszont nehezebb. A levél fo-
nákján kell keresgélnünk, de nem
mindegy, melyiken nézzük: a tõke-
törzsre ráboruló levélen kell keresni.
Általában akkor ismerik fel a gazdák a
lisztharmatot, amikor már a bogyó-
kon jelentkezik, ez pedig mintegy
másfél hónappal késõbbi megjele-
nés. Sajnos, ha már a bogyón észleli,
sok mindent már nem tehet, de negy-
ven nappal ezt megelõzõen számta-
lan lehetõség lett volna a betegség el-
leni hatékony védekezésben.

– Fontos volt az idén a permetezé-
sek ciklusának szinte napra pontos
betartása.

– Így igaz. Két-három napos csú-
szás már – ahogy azt a kísérleti táblá-
kon tapasztaltam – komoly fertõzé-

sekhez vezetett. Az sem volt mind-
egy, hogy a kezdeti felismerések ide-
jén milyen erõsségû szerekkel per-
meteztek. Elõfordul még, hogy az ol-
csóbb, kevésbé hatékony szerekhez
nyúlnak a gazdák – elsõsorban taka-
rékossági okokból, mondván rá-
érünk még az erõsebbekkel késõbb
–, ami meggyõzõdésem szerint ilyen
körülmények között károkat okozó,
helytelen szemlélet.

A minõségrõl a hátralevõ
két hónap dönt

– A szõlõ növényvédelme egy
ilyen évben, mint az idei, egy hónap-

pal a korai fajták szüretelése elõtt
sem tekinthetõ befejezettnek.

– A meteorológiai elõrejelzések
szerint kaphatunk még az esõbõl,
így a szürke rothadás, a botrytis meg-
jelenésével számolni kell. A fürtök a
zsendülés idején, a cukrosodás álla-
potában nagyon fogékonyak erre,
így a megelõzõ védekezést minden-
képpen el kell végezni.

Dávid Mihály, a Decsi-hegyen
borászkodó egyhektáros gazda a sze-
reken az idén sem változtatott, de
azt mondja, a permetezési tíznapos
ciklusokat felettébb pontosan betar-
totta.

– A sok csapadék próbára tett ben-
nünket és az ültetvényt is. Elõfordult,
hogy vizes levélre is permeteztünk.
Szerencsére az ültetvények között
gyomos a terület, így bármikor el
tudtam végezni a védekezést. Ennek
ellenére azt tapasztaltam, hogy a két
meghatározó betegség nyomai ott
vannak a szõlõn. Megfogadtam az ál-
talam választott cég ajánlatait, így az-
zal a szerrel is permeteztem, amely a
betegségek áttelelését a minimálisra
csökkenti.

– Melyik ön által termesztett fajtá-
nál van gond, és melyik mutatja a
legjobb képet?

– Érdekes módon két fehér fajtát
tudok a két végletként említeni. Az
olaszrizling annyira jó, hogy szinte
hihetetlen, a hárslevelû viszont na-
gyon megsínylette a betegségeket. A
vörösek a középutat jelentve – a le-
hetõségekhez képest – rendben
vannak, s egy kellemes, hosszú õsz
tovább segíthet, hogy a megszokott
minõségû cuvée-imet most is el tud-
jam készíteni.

A minõségrõl az õsz dönt

Az áprilisi választások elõtt már szóba került az el-
múlt nyolc év története, illetve annak latolgatása,
hogy ebbõl a helyzetbõl kik és hogyan tudnák ki-
rángatni hazánkat úgy, hogy a legkevesebbet szen-
vedje meg mindebbõl a lakosság, hiszen az elõzõ
években volt már benne része bõven. 

Menjünk vissza – kb. 20 évet – az idõben, a
rendszerváltás idejére. Az akkor még MSZMP
alapjain, jogutódjaként, és „szakembergárdájá-
val” létrejött az MSZP. Amikor napjainkban az
MSZP kapcsán sokan az MSZMP-s múltat emlege-
tik vádlón, gyakran elhangzik mentegetõzéskép-
pen az MSZMP kiszolgáltatott helyzete: itt ültek a
KGB-tõl kezdve a szovjet csapatokig minden szin-
ten a szovjetek, és vigyáztak, hogy a „baráti or-
szágnak” nevezett gyarmatukon semmi (nekik
kellemetlen) ne történjen. Tényleg itt ültek, itt „ál-
lomásoztak”, megszállt ország voltunk. Azonban
1991-ben elmentek. Mára kijelenthetjük, hogy
végleg. Tegyük fel, hogy az azóta évente, a vörös
drapériával bevont színpadon megújuló, balolda-
li pártban olyan emberek ültek (ülnek), akikben
buzog a hazaszeretet, és vágynak egy önálló, gaz-

dasága és szakértelme miatt erõs és büszke Ma-
gyarországot. Nos, 1994-tõl ott volt elõttük a nagy
lehetõség. Viszont én nem láttam semmi olyat
1994-tõl ’98-ig, vagy 2002-tõl 2010 áprilisáig, ami
a magyar kisembert segítette volna, és nem az ál-
lamadósság növelésével valósult volna meg. El-
lenben kosárszám zúdult a nyakunkba olyan in-
tézkedés, ami nem nekünk, itt élõ, itt dolgozó em-
bereknek a javát szolgálta. 

A kormányváltás óta egyesekre rájár a rúd.
Példálózhatnék közmondásokkal, történetekkel
a kútra járó korsóról vagy a sánta kutyáról, akit
(a „trükkök százai” ellenére) utolérnek. De feles-
leges köröket futnék. A baloldal úgy viselkedik,
mint az a szúnyog, amely hirtelen elhatározza:
holnaptól vért ad. Nehéz dolga van az új frakció-
nak. Már azoknak, akiknek sikerült bekerülni a
parlamentbe. „… hozzá vannak szokva, hogy dol-
goztatnak és nem dolgoznak, mivel az elmúlt
húsz évben az apparátusok tetején ültek, és el-

szoktak a munkától”– nyilatkozta Molnár Gyu-
la, az áprilisi választásokon alulmaradt szocia-
lista jelölt az RTL-klub híradójának. Itt elérkez-
tünk a lényeghez. 

Marx közismert mondása szerint „a lét határoz-
za meg a tudatot”. Pontosan ez történt velük is. Ke-
serû a Hagyó-árvák kenyere. Pláne mióta észlelik,
hogy a múltat mégsem lehet „végképp eltörölni”. A
Nokiás dobozok óta tudjuk azt is, miért. Konkré-
tan: a baloldali kormányok elõnytelen szerzõdé-
sek (PPP) tömegét kötötték. A külföldi magánberu-
házók kockázatmentesen vághattak a beruházá-
sokba, az állam garantálta az üzemeltetés nyeresé-
gét. Mára kiderült: a rosszul elvégzett munkájuk
kockázata is a miénk (az M6 leállósávja több he-
lyen megsüllyedt, leszakadt). A baloldaliság szak-
értelme ezt jelentette Magyarországon. 

A választók nagy többsége most abban remény-
kedik, hogy az elmúlt évek alatt természetesnek
számító pénzcsapokat és „haveri kutyákat” elzár-
ják végre.

Hamarosan dönthetünk a folytatásról.
Hollendus Zsolt

Balsors...
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Parrag Ferenc
és dr. Schönfeldné Szimon Adrienn, akik a „Bobita” (Borkedvelő
Biciklisek Tánccsapata) baráti társaság alapító tagjai, s akikkel a
nyár utolsó hétvégéje előtt arról beszélgetünk, milyen sokoldalú,
sokszínű kikapcsolódást nyújt számukra és barátaik számára –
immár tizenhárom éve – a tavasztól őszig tartó kerekezés.

Egy férfi:
Parrag Ferenc

Egy nõ:
dr. Schönfeldné

Szimon Adrienn
– Ki volt a szellemi atyja a túrának,
amely aztán létszámban és kilomé-
terben is kinõtte magát?

– Az elsõ utat dr. Schönfeld János tet-
te meg: körbekerekezte a Balatont, s ez
indította el a „lavinát”. A következõ, s
az azt követõ években egyre többen
csatlakoztunk hozzá, és kialakult egy
baráti társaság – ma már 40-50 fõvel –,
akik évente több utat teszünk meg. 

– Merre vezetnek ezek az utak?
– Március idusán Bajára kereke-

zünk le (80 km), ahol eszünk egy fi-
nom halászlét. Ez az út bemelegítés-
ként szolgál a következendõ túrákhoz.
Elõtte természetesen edzünk: kedvelt
helyeinkre, Domboriba és Szálkára bi-
ciklizünk. Az elsõ, immár hagyomá-
nyos utunk a Pünkösdi túra Villányba,
a „Nyitott pincék” rendezvényre, ame-
lyen már 11 alkalommal vettünk részt.
Bejárjuk az egész környéket, minden
este más-más borászt látogatunk meg,
aztán kicsit sem elfogultan megállapít-
juk, hogy jók a villányi borok, de a
szekszárdiak sokkal finomabbak.
Amit viszont irigyelünk Villányban, az
az idegenforgalmuk, amely azért lehet
ilyen kiváló, mert korábban kezdték, s
a helyi adottságaik is szerencséseb-
bek. Ott a pincék koncentráltan nyíl-
nak meg a vendég elõtt, egyikbõl a
másikba lehet átsétálni.

– A csapat már indulásra kész a
következõ útra.

– Ez a túra már szintén hagyomá-
nyos: három nap alatt körbekerekez-
zük a Balatont, közben a Balaton-felvi-
déken és a tó déli részén szintén egy-
egy neves borászt látogatunk meg.
Már ismernek arra bennünket, ezért
ha új pincébe is megyünk, ott is hallot-
tak rólunk. Tudják, olyan borvidékrõl
jöttünk, amelynek jó híre van, ezért
szeretettel fogadnak bennünket.

– Bizonyára megannyi élménnyel
gazdagodtok útközben.

– A legnagyobb „élmény”, ha el-
ázunk. Az viszont valóban nagy él-
mény, ha a hegyek között kerekezünk,
s feltûnik egy templomtorony. Akkor

már tudjuk, hamarosan lakott terület-
re érünk, s legyen az bármilyen kicsi,
ezért a társaságért még a zárt kocs-
mák is kinyitnak. Minden útnak meg-
van a varázsa: tavaszkor a természet új-
jáéledését látni, a friss illatot élvezni,
nyáron a Balaton környékén a nyüzs-
gést látni. A hétköznapi munkából ki-
szakadva mindannyian felszabadultak
vagyunk, amivel sok vidám pillanatot,
percet, órát szerzünk egymásnak is.

– A felszerelés, csomagok három
napra elég nagy terhet jelenthetnek.

– Az 50 fõs csapatból mindig két-
három kocsi jön velünk, akik a csoma-
gokat hozzák, így sokkal könnyebben
vesszük az akadályokat, s azok a bará-
taink is velünk lehetnek, akiknek
esetleg nehéz lenne a hosszú utakat
végigbiciklizni.

– Mi az, ami ezt a csapatot ilyen
régóta összetartja, s amiért ilyen
lelkesedéssel és örömmel készültök
a túrákra?

– A hosszú évek alatt a különbözõ
foglalkozású emberekbõl egy baráti
társaság lett. Tiszteletben tartjuk egy-
mást, s örömmel hódolunk e kedvte-
lésnek, amely sport, borkóstolás, a
természet szeretete és baráti együtt-
lét egyben. Reméljük, hogy még soká-
ig kerekezhet együtt ez a társaság.

– A hölgyek kapcsán gyakran
mondják a „gyengébb nem”. Ez eb-
ben az összeszokott csapatban,
gondolom, fel sem merül.

– Valóban nem. Több hölgy jobban
bírja a távolságot, mint némelyik férfi,
ugyanis, ha nem készült fel valaki
ezekre a túrákra, akkor az megszenve-
di, akár férfi, akár nõ az illetõ. Edzés-
ben kell lenni, ez nagyon fontos, s mi-
után a korosztály 40 és 60 év közötti,
általában az erõnlét is hasonló. 

– Ennyi év alatt kitapasztalták,
hogy milyen öltözék, kerékpár a
legpraktikusabb? 

– Az öltözködésnél az a lényeg,
hogy kényelmes és réteges legyen,
hogy útközben alkalmazkodni tud-
junk az idõjárás változásaihoz. Az esõ
ellen nehéz védekezni, a szél ellen pe-
dig egyáltalán nem lehet. Murphy tör-
vénye, hogy a szél mindig szembe fúj.
A kerékpároknál is a praktikum a lé-
nyeg. Miután már régen együtt van a
csapat, a családtagok tudják, hogy
egy-egy jelesebb alkalommal a kerék-
pározással kapcsolatos ajándéknak
örülünk a legjobban.

– Mi az, amit feltétlenül mindenki-
nek ajánlatos „kéznél” tartani?

– Szõlõcukor, banán, valamilyen
édesség mindenkinél van – ha nincs,

akkor a szomszéd odanyújt a sajátjá-
ból –, s egy kulacsban víz, hiszen a fo-
lyadékpótlás nagyon fontos, fõleg me-
legben. Nem kell félni, hogy a
nagyobb vízfogyasztás miatt több-
ször kell megállnunk, ugyanis azt ki is
izzadjuk.

– Melyik útvonal a kedveltebb?
Gondolom, az emelkedõk azért
megdolgoztatják az izmokat.

– Igyekszünk úgy összeállítani az
útvonalat, hogy minél látványosabb,
mozgalmasabb legyen. Az emelke-
dõktõl, domboktól sem félünk: egy-
részt jó kis erõpróba, másrészt élvez-
zük elõre, hogy utána lejtõ követke-
zik. Nagyon fegyelmezett a csapat,
elõre tudjuk, hogy az útvonalat
mennyi idõ alatt kell megtenni, hi-
szen a szállás és a vacsora le van fog-
lalva. Aki elõbb odaér, annak van ide-
je egy kis pihenésre, aki viszont las-
sabban halad, az nem fárad el annyi-
ra. Nagy rutinra tett szert már a csa-
pat nagy része, ezért ez nem gond. A
szervezés komoly dolog. A csapatban
mindenkinek megvan a feladata:
akad, aki a szállásért, más az étkezé-
sért, s megint más a csapat összetar-
tásáért felel. A legfontosabb, hogy
mindenki szívvel-lélekkel, no meg jól
felszerelt biciklivel induljon útnak,
akkor lesz felhõtlen a túra. 

– Úgy hallottam, nemcsak a túrák
alatt találkoznak.

– Ez egy baráti társaság, s valóban
nemcsak a túrákra „szervezõdött”.
Összejövünk más alkalmakkor is:
együtt szilveszterezünk, név- és szüle-
tésnapozunk. A „Bobita” rövidítés
„adta” magát, ugyanis „Borkedvelõ bi-
ciklisek tánccsapata” a teljes nevünk.
Mindhárom elfoglaltság kedvence a
csapatnak, de úgy gondolom a legfon-
tosabb a barátság, az együttlét, az él-
mények gyûjtése. Miután fotós is van
közöttünk, a túrán, egyéb összejöve-
teleken történt kedves, kellemes, vic-
ces események megörökítésre kerül-
nek, amit aztán nagy örömmel né-
zünk vissza, s éljük át megint a hangu-
latos, élménydús eseményeket.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Borkedvelõ Biciklisek Tánccsapata

A kerékpár nyergében is otthonosan érzik magukat
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B
oda Vilmos 1840. augusztus 15-
én sírt föl Veszprémben; jogi
tanulmányai után, 1861-ben

került ide, 1868-tól már járásbíró. Szá-
munkra fontosabb, hogy 42 éven át
elsõ újságunk, a Tolnamegyei Közlöny
fõszerkesztõje s 22 évig Szekszárd és
környéke honatyája.

Pályája delén, 1898. március 6-án a
budapesti és helyi újságíró közti kü-
lönbségen mosolyog. „…egy fõvárosi
hírlapírót nagy ünneplésekkel vettek
körül azon alkalomból, hogy ezredik
vezetõ cikkelyét megírta. E sorok írója
már az 1200-on is túl van s még soha
senkinek eszébe se jutott, hogy leg-
alább ahhoz kívánjon neki szerencsét,
miszerint a politika mellõzésével is
elég találékony volt ily sok cikkelynek a
tárgyát felfedezni… Alkalmas tárgy írás-
ra vajmi ritkán akad, de a vidéki hírlap-
író nem azért vidéki és nem azért hír-
lapíró, hogy ne tudjon magának ilyet
úgy megrendelésre készíteni.” 

Ma már nehéz elképzelnünk, mi-
lyen volt sajtónk elsõ éve, de Boda en-
nek is hû tanúja az indulás 25. évfor-
dulóján. „A lap megjelenése egész
forrodalmat idézett elõ Szegzárdon.
Vezetõ cikkelye, mely a társadalmi
újítások tervével foglalkozott, „felfor-
gató törekvésnek”, csipkelõdõ tárca-
cikke a magánélet titkaiba való jogta-
lan beavatkozásnak lõn minõsítve…”
S hogy mi ez a gyakorlatban, álljon ar-
ra itt 1873-ból Boda keserû humora,
az Egy tárcaíró kínszenvedése.

„Kopogtatnak. – Tessék! – Kérek
tárcacikket a jövõ lap számára. –
Ugyan hagyjon nekem békét, vagy azt
hiszi, hogy itt valamelyik perbõl lehet

készíteni?! Azt írjam le,
hogy Huberné minek
nevezte Zapflnét, vagy
hogy Bogár Jancsi mi-
ként ütötte fõbe Piros
Pistát?! – Kérem alás-
san, nem várhatok,
mert különben a lap
nem jelenhetik meg
kellõ idõben! – Csak
egy kis türelmet, majd
tudakozódom valahol
valami tárgy után. –
Hanem holnap regge-
lig megkapom? – Meg-
lesz. S a tárcaíró elindul tárgyat keres-
ni. – Nem tudsz valami újságot, paj-
tás? – Neked nem tudok, mert ti már
belenyúltok a családi élet szentélyébe.
Nem akarok semmit tudni rólatok. –
Servus! Menjünk tovább, tán itt sze-
rencsésebbek leszünk. – Kérem, nem
fordult itt elõ valami tárcacikkre alkal-
mas tárgy? – Igen is, nem, mert az
urak mindenre képesek, még a
denuntiátióra (besúgásra) is. – Aláza-
tos szolgája! Talán majd itt lesz. –
Nincs semmi közlendõje? – Nincs! Ha
engem betesznek az újságba, megpál-
cázom az urakat! – Mintha ez is meg-
tagadná. Végigmegy az utcán, min-
denki elfordul tõle, a füleivel hallja,
midõn a mellette elmenõ azt súgja a
másiknak: most ne tégy semmit, mert
beletesznek az újságba.” 

Szûk másfél éve volt képviselõ,
amikor 1886. január 15-én Mikszáth
Kálmán parlamenti karcolata derült
rajta. Izmos öntudatát saját szavai
jellemezték. „Boda Vilmos így kezd-
te beszédét: engedje meg tisztelt
Ház, hogy „egyszerû államférfiúi
éleslátásommal” némely észrevéte-
leket tegyek – de már folytatni ilyen
jól nem bírta, alig várták hát, hogy
abbahagyja. Abba is hagyta csakha-
mar, hanem az éles látása e tekintet-
ben nagyon is egyszerû volt, mert a
gyors abban hagyással nagy keserû-
séget okozott szomszédjának,
Margittay Gyulának. Nem azért,
mintha az élvezetet talált volna a
Boda beszédében, de mert õ volt a
következõ szónok.” 

Lanius Excubitor

Az õsszerkesztõ humora
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ÓDON DERÛ 253. Ódon időben

AUGUSZTUS 30-ÁN

105 éve, 1905-ben eleink dél-
után 2 és 4 óra között kormozott
üvegen át nézték a napfogyatko-
zást.
AUGUSZTUS 31-ÉN

110 éve, 1900-ban sajtónkban
Borzsák Endre A törülközõ címû
humoros cikkében nosztalgiázott
ifjú férj koráról.
SZEPTEMBER 1-JÉN

185 éve, 1825-ben Csapó Dáni-
el nemeseinket a megyeházára
teendõ önkéntes adakozásra szó-
lította föl.
SZEPTEMBER 2-ÁN

145 éve, 1865-ben Liszt Ferenc
körünkbe érkezett. 125 éve
1885-ben született Czenz János
festõmûvész, aki itt hunyt el. 105
éve, 1905-ben elõször választot-
tunk polgármestert dr. Hirling
Ádám személyében.
SZEPTEMBER 3-ÁN

105 éve, 1905-ben Cyrano A di-
namóhoz címû versét a
Tolnavármegyében villanytele-
pünk vezetõségének figyelmébe
ajánlotta.
SZEPTEMBER 4-ÉN

450 éve, 1560-ban Dur Ali szek-
szárdi szandzsákbég benyújtotta
számadását vára tatarozásáról.
SZEPTEMBER 5-ÉN

155 éve, 1855-ben elhunyt jeles
szülöttünk, Vidák Özséb szerze-
tes, régipénz-gyûjtõ.

Az újság és olvasói (Cserna Károly rajza)

Veni Sancte

Veni Sancte Spiritus: Jöjj, Szentlélek
Úristen! – Az egyházi iskolákban em-
beremlékezet óta ezzel az õsi énekkel
kezdõdik a tanítás. Többnyire nem is
tanévnyitó ünnepségrõl beszélünk, ha-
nem röviden „Veniszanktét” emlege-
tünk. Ez pedig azt sugallja, hogy nem
csupán az emberi okoskodásra, erõfe-
szítésekre építünk, hanem ki akarjuk
tárni szívünket a Lélek ajándékai elõtt.
Hiszen a tudomány akkor tölti be a hi-
vatását, akkor építi, gazdagítja igazán
az embert, ha lélekkel mûveljük.

Ugye, milyen szörnyû érzés, amikor
az ember idõzavarba kerül? Amikor úgy
tûnik: bármit tesz, bárhogy iparkodik,
összecsapnak fölötte a hullámok. Ami-
kor ezerfelé kellene szakadnia, hogy
mindenütt helytállhasson. Jómagam
például egy-egy fontos, nagy vizsga elõtt
éreztem valami hasonlót. Vagy olyan-
kor, amikor egyidejûleg több komoly el-
várásnak kellett volna megfelelnem, s
egy-egy kritikus pillanatban úgy láttam,
képtelen vagyok ennek is, annak is ele-
get tenni. Amikor keményen és kegyet-
lenül beleütköztem szellemi vagy fizikai
képességeim korlátaiba. Amikor túlsá-
gosan sokat markoltam – és keve-
set fogtam. Pedig azt hittem (vagy leg-

alábbis elhitettem magammal): ezt is,
azt is meg kell oldanom.

Leginkább persze az elmúlás, a halál
kérlelhetetlenségével szembesülve ta-
pasztalja meg az ember a maga
korlátait. Amikor rádöbben: bármit
tesz, az „felülnézetbõl” nevetségesen
kicsi és jelentéktelen. Persze, egy tizen-
vagy akár huszonéves fiatal számára
mindez még oly távolinak, megfogha-
tatlannak tûnik. Aprócska napi gon-
dok foglalkoztatják. Álmokat szõ, távla-
ti terveket épít. Azt gondolja: elõtte az
élet, elõtte a világ. És ez jól van – na-
gyon is jól van így. De idõnként mégis-
csak tovább kell nézni, tovább kell lát-
ni. Olykor-olykor föl kell tenni magam-
nak a kérdést: Miért élek? S ennek
függvényében: hogyan éljek? Hogyan
és mivel töltsem ki a rendelkezésemre
álló, ki tudja, mekkora idõszakot? (Ta-
lán már csak néhány napom van hátra,
talán még pár év, évtized, legjobb eset-
ben is csupán egy szûk évszázad.) Mi-
tõl nyeri el értelmét ez a röpke élet?
Tartalmas, gazdag programokkal töl-
töm, ügyelve-figyelve a szeretet játék-
szabályaira, ügyelve-figyelve mások
boldogítására – vagy csak a pillanatnak

élek? Megalapozom-e közben a teljes,
az igazi jövõt? A középkori bölcs,
Eckhart mester arra int: „Életed leg-
fontosabb pillanata: a jelen pillanat.
Életed legfontosabb embere: akivel
most kell leülnöd beszélgetni. Életed
legfontosabb tette: a szeretet.”

Nem biztos ám, hogy itt különleges,
rendkívüli dolgokra kell gondolnunk.
Boldog Adolph Kolping arról beszél:
„Az ember ott növekszik legjobban, ott
tudja értékeit igazán kibontakoztatni,
ahová õt talentuma szerint az Isten állí-
totta.” Az egyház évezredes tanításával
mindez tökéletesen egybevág: ki-ki tisz-
tességgel, becsülettel lássa el úgyneve-
zett „állapotbeli kötelességeit”. Ta-
nárként próbálja meg szívvel-lélekkel
átadni azt a tudást, azokat az értékeket,
amelyeket a Jóisten rábízott. Diákként
iparkodjék figyelmesen, szorgalmasan
tanulni, vagy éppenséggel elsajátítani
egy szakma ezernyi csínját-bínját. Fel-
nõttként is igyekezzék legjobb tudása
szerint tenni a dolgát. Szülõként gon-
dos szeretettel nevelje gyermekeit. Idõs
emberként derûsen viselje az öregség,
a betegség terheit, nem nehezítve, nem
keserítve meg mások életét.

A hercegi trónról lemondott ifjú szer-
zetesjelölt, Gonzaga Szent Alajos ne-
véhez fûzõdik a tanulságos anekdota:
egyszer labdajáték közben valaki föltet-
te a kérdést: mit tennénk, ha kiderülne,
egy óra múlva meg fogunk halni? Egyi-
kük szerint imádkozni, vezekelni kelle-
ne, a másik azonnal fölkeresné a gyónta-
tóját. Alajos csak annyit válaszolt: befe-
jezném a játékot. Jó lenne minden pilla-
natban úgy élni, tanulni, dolgozni, taní-
tani, hogy nyugodtan „befejezhessük a
játékot”. Így bontsunk vitorlát az új tan-
év kezdetén, s kérjünk „jó szelet” a
Szentlélektõl: „Veni Sancte Spiritus!”

Kirsch János diakónus

EVANGÉLIUM

A Remete kápolna Kisboldog-
asszony búcsúját szeptember
4–5-én tartják. Szombaton déltõl
szentségimádási órák a belvárosi
templomban, majd 17 órakor gya-
logmenet a kápolnához, ahol 18
órakor Kürtösi Krisztián kakasdi
plébános tart szentmisét, amit Ke-
resztúti ájtatosság és Szentség-
imádás követ. Vasárnap 10 órakor
Rózsafüzér imádság, 11-kor püs-
pöki szentmise Bíró László vezeté-
sével, utána szentségi körmenet.
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A buszra várva
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A rejtvény megfejtését 2010. szeptember 7-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Augusztus 15-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A harsány napsütésben oly csapzott már a rét”
(Radnóti Miklós: Augusztus).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Fodor Eszter Tília (Munkácsy u. 13/B). A könyvet postán
küldjük el a nyertesnek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

R égi rossz szokásomhoz híven, ezúttal is
pont az orrom elõtt húzott el a busz. A fene

egye meg! – szidom dühösen ilyenkor magamat,
mert ha ilyen apróságokon múló dolgokban tre-
hányságom következtében hibázom, akkor ma-
gamat sem kímélem. Nézem a menetrendet, a
következõ busz félóra múlva érkezik. Ennyi idõ
alatt gyalog is beérnék a városközpontba, de
most olyan dühös vagyok magamra, hogy úgy
döntök, már-már kóros figyelmetlensége-
mért/fegyelmezetlenségemért ezúttal megbünte-
tem magam: megvárom a követekzõ buszt. Már
öt perc elteltével rettenetesen unni kezdtem ma-
gam, de ebben a dologban is én vagyok a hibás,
hiszen tudhattam volna, hogy a düh, a harag
rossz tanácsadó.

S zombat lévén egyedül várakoztam a busz-
megállóban a tûzõ napon, a káros ultravi-

ola sugárzásnak kitéve. Hiába próbáltam vi-
gasztalni, nyugtatgatni magam azzal a régi
magyar szólásmondással, hogy a türelem rózsát
terem, mert rögtön eszembe jutott Karinthy Fri-
gyes kiegészítése, hogy „sajnos, más egyebet
nem.” Szerencsémre nemsokára társaságom
lett, egy velem közel egykorú házaspár érkezett
a megállóba, és ahogy ez már lenni szokott, szin-
te akaratlanul is beszélgetésbe elegyedtünk. Mi
másról is beszélhettünk volna, mint a 100 éve
nem tapasztalt szélsõséges idõjárásról, a példát-
lan nagyságú esõzésekrõl, áradásokról, dió
nagyságú jégverésekrõl, erdõtüzekrõl, a rettene-
tes károkról, tragédiákról, a forint állandósulni
látszó, olykor meg szeszélyesnek tûnõ zuhanóre-
püléseirõl, a szinte már megfizethetetlenül drá-
ga zöldség-, gyümölcsárakról, és a közeljövõben
várható újabb áremelkedésekrõl, no és arról,
hogy a horribilis összegeket felemésztõ termé-
szeti katasztrófák jelentõs mértékben megnehe-
zítik az új kormány amúgy is nagyon nehéz
helyzetét. Majd jövõre – mondta reményteli csil-
logással a szemében alkalmi beszélgetõtársaim
egyike – a kormányzatnak lesz lehetõsége foglal-
kozni az egészségügy és sok-sok más baj rendbe-
tételével is.

A ztán jött a busz. Jövõre... tûnõdtem el – ta-
lán még korai jelentõs kedvezõ változá-

sokra számítani, de azért 2-3 éves meddõ vára-
kozás már az én legendás „birkatürelmemet” is
próbára tenné. Bálint György Lajos



Akinek kétségei támadtak volna
a szekszárdi asztalitenisz-élet
mozgalmasságában, annak
meggyőzőek lehettek az elmúlt
napok.

Bálint György

Nincs még Extra Liga, csak most indul-
nak be a korosztályos ranglistaverse-
nyek, az NB I és az alacsonyabb osztá-
lyok pontvadászata is késõbb kezdõdik,
nem beszélve a Szuper Ligáról, de a szek-
szárdi sportcsarnok asztalitenisz-terme
három héten át telt házzal üzemelt. Nap-
közis tábor Szekszárd AC módra. Vala-
mennyi edzõ a fedélzeten, beleértendõ
a hivatalosan szakmai igazgatóként jegy-
zett Sáth Sándort is. Megtehetné, hogy
valahol a tengerparton pihenjen hete-
kig, de nagyobb benne a sportága irán-
ti alázat, a minden évben elkerülhetet-
len csapatépítés izgalma, a mûködés
szerény költségeinek elõteremtése.

Ifjúsági Európa-bajnok
román lány érkezett

Egyik szemével az új gyerekeket fi-
gyelte (hátha az egykori tolnai B betû-
sökre emlékeztetõ géniusz téved be a
sportcsarnokba), a másikkal már a
nagy csapat új igazolását, a magyar fel-
menõkkel is bíró, elsõ blikkre rop-
pant szimpatikus román Vincze
Andrádát figyeli. Persze elég, ha a ma-
gyarul keveset tudó játékos csak a
mester látómezõjének szélén jelenik
meg. Ismeri õt szakmailag kellõ mély-
ségben: a román asztalitenisznek
nem egy mondvacsinált reménységé-

rõl van szó. Õ az idei ifjúsági Európa-
bajnokság egyéni gyõztese, ami kellõ
referenciát jelent. Kell neki egy nívós
bajnokság, egy jó közösség, ez pedig
ideát inkább adott. Sanyi bácsinak pe-
dig kell egy vezéregyéniség. A kínai
Liu Siyu, aki a napokban tér vissza
Szekszárdra, a teljesítményével min-
den bizonnyal konkurál az új légiós-
sal, de 16 éves „gyerekként” aligha
töltheti be ezt a szerepkört.

A magyarok lecserélése –
új remények

A hazai játékosok is újak lesznek!
Sem Haraszti Nóra, sem Tóth Edina
nem váltotta be a hozzá fûzött remé-
nyeket – halljuk Sáth Sándortól –, aki
talán még Tóth Edinának adott volna
egy évet, de a SZAC „levelezõ tagozatá-
ra” járó, csak a meccsekre érkezõ védõ

valószínûleg emelni akart a tarifán, ami
a klubnál most nem fért bele a költség-
vetésbe. A szekszárdi mûhelymunka
vonzásának köszönhetõ, hogy a bara-
nyai származású 17 éves tehetségre,
Madacki Mirellára is számít a szakmai
igazgató az elsõ csapatnál. A harmadik
számú magyar játékos a maga 19 évé-
vel már „öregnek” számító Csáki Rita
lehet, aki élvonalbeli tapasztalatokkal
felvértezve érkezik. A régiek közül „hír-
mondónak” Wittinger Judit maradt,
akitõl idén többet vár a szakvezetés.

Tehetségek éles bevetésen
– Új útra léptünk – részint kényszer-

bõl, másrészt meggyõzõdésbõl. Száz-
kétszázezres nagyságrendû fizetéseket
egyáltalán nem tudunk adni. A meccs-
prémiumok jelentik az anyagi ösztön-
zõt, de nem elsõsorban ezért igazoltak

hozzánk az újak, hanem mert elõre
akarnak lépni játéktudásban, maga-
sabb céljaik vannak. Nagyon fiatal csa-
pattal kezdjük meg a bajnokságot, s
majd a Közép-európai Szuper Ligát is.
Nem tudom, helyezésben mire lehe-
tünk jók, de azt mindenképpen szeret-
ném, hogy idehaza a hetedik pozíció-
nál elõrébb végezzünk. A Szuper Ligá-
ban vérmes reményeink nem lehet-
nek. Nem várhatom el, hogy a horvát
Mladost Zagreb, a linzi Froschberg és a
cseh Hodonin társaságában kiharcol-
juk a továbbjutást a felsõházi rájátszás-
ba. Azt viszont kíváncsian várom, hogy
a szerényebb játékerejû csapatokkal
mire megyünk majd.

– A Szuper Liga a dologi kiadásaival
apasztja a klub kasszáját, miközben
információink szerint a légiós legföl-
jebb ötszáz eurót visz haza.

– Hogy ki mennyit visz haza, errõl
nem óhajtok beszélni, korábban sem
volt szokásom. Persze, ha a focisták,
kézisek és kosarasok „kitárulkoznak”,
én sem kezelem titokként. A Szuper
Liga-indulás számomra nem kérdéses.
Ott tudunk lenni a nemzetközi kör-
forgásban, a fejlõdést szolgáló erõs
meccsek száma növekszik, s ez a játé-
kosokat is motiválja.

Ami a szakvezetõt feldobná – mert
mint mondja, ma már egyértelmûen
a saját nevelésû játékosokra tették a
voksukat –, ha a korosztályos váloga-
tottnál már számításba vett verseny-
zõik, Fuderer Dalma, Balaskó Beáta és
Szabó Ágnes eredményei helyet köve-
telnének maguknak nem az országos
sajtóban is.
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A jövõ csapatát építgeti a SZAC
Magyar és külföldi fiatal tehetségeket hozott a klubhoz Sáth Sándor

Csáki (balról), Vincze, Wittinger és Madacki Sáth Sándor csapatában
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Szeptemberben
sportágválasztó

Szeptember 10–11-én a Városi Sport-
és Szabadidõközpontban a Sportél-
mény Alapítvány szervezésében meg-
rendezésre kerül a Szekszárdi Nagy
Sportágválasztó. A rendezvény elsõdle-
ges célja, hogy minél többeknek ked-
vet csináljon a sporthoz, és hogy segít-
se olyan mozgásforma megtalálását,
mely a leginkább illik az adott gyer-
mek, felnõtt korához, erõnlétéhez. Elõ-
segítve, hogy minél többen élvezettel,
sikerélménnyel gyakorolják a kiválasz-
tott sportágat, növelve az egyesületek
utánpótlás- és tömegbázisát.

A Szekszárdi Nagy Sportágválasz-
tón több mint 40 sportágat tehetnek
próbára a jelenlévõk. A kétnapos ren-
dezvény elsõ napján az óvodákat és az
iskolákat várják a rendezõk 9-17 órá-
ig, elõzetes bejelentkezés (tel.: 20-
455-33-74) alapján, a szombat pedig a
családoké lesz. További információ:
www.sportelmeny.hu.

Kerékpáros
teljesítménytúra

Szeptember 4-én, szombaton, im-
már 7. alkalommal szervezi meg
az Ifjúsági Unió Szekszárd a Ge-
menc Kerékpáros Teljesítménytú-
rát. 100, illetve 60 km-es távokon
lehet indulni. A sportrendezvényrõl
további információ a www.ifu.hu
oldalon található.
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Kajakosok a Sión
Kajakosokkal telt meg a Sió-csatorna
Szekszárd közelében. Már 40 gyerek,
köztük 8 lány evez rendszeresen, nagy
lelkesedéssel a Szekszárdi Kajak-kenu
Sportgyesületben Fenyvesi Judit,
többszörös magyar bajnok és Jámbor
Attila, sokszoros világ- és Európa-baj-
nok maratoni kajakozó, a klub vezetõ-
je irányításával. Tíz-tizenöt felnõtt pe-
dig vízitúrázással tölti szabadidejét az
egyesületnek köszönhetõen. A Palán-
ki híd lábánál található bázisukhoz au-
gusztus végén újabb konténer érke-
zik, de végleges formáját csak aprán-
ként, hónapok múlva éri el, amennyi-
ben a támogatók kitartanak az egyesü-

let mellett – mondta el Jámbor Attila.
Hozzátette, hogy a gyarapodó létszám
miatt már kevés a felszerelés, a jelen-
legi 20 hajó.

A gyerekek többsége 9-11 év közöt-
ti, ez éppen megfelelõ a kajakozás el-
kezdéséhez. Húszan közülük sport-
múltjuknak, jó alkatuknak, tehetsé-
güknek köszönhetõen két hónap
alatt eléggé felkészültek ahhoz, hogy
elinduljanak elsõ versenyükön, szep-
tember 11-én Tolnán, az évadzárón.

Aki pedig még csak érdeklõdik a
kajakozás iránt, szeptember második
felében az egyesület bázisavató nyílt
napján kipróbálhatja. K. E.

Válaszd az igényes, minõségi nyelvoktatást!

Negyedik tanévét kezdi meg a Talent School of Eng-
lish, Angol Tehetséggondozó Nyelviskola Szekszár-
don a mûvelõdési központ épületében. Az oktatási
stúdiót két tapasztalt angoltanár, Vörös Judit és
Kovácsné Tóth Erika vezeti. Az elmúlt tanév sikere-
ire építve az iskola a 2010–2011-es tanévben is foly-
tatja a kommunikatív szemléletû, célorientált nyelv-
oktatást. 

– Milyen sikereket mondhat magáénak az
iskola? – kérdeztük az alapítóktól.

–  Rengeteg kisiskolás és felsõ tagozatos diákunk
van. A nálunk megszerzett angol nyelvi tudás
biztos esélyt ad arra, hogy tanulmányaik végére
nyelvvizsgát tegyenek. Az elmúlt években a
nyolcadikos diákok sikeresen teljesítették is ezt
a célt. Minden közép- és fõiskolás tanítványunk
a nyelvvizsga-felkészítõ kurzus után letette a kö-
zép-, illetve felsõfokú nyelvvizsgát, valamint az
emelt szintû érettségit. A felnõtt tanfolyamok
résztvevõi céljaik sokszínûsége mellett is elége-
dettek velünk. A kora esti órákban folyó társal-
gási kurzus kifejezetten sikeresnek bizonyult a
körükben.

– Miben rejlik az iskola újszerûsége? 
– Tehetséggondozó programunkban felmér-

jük a hallgatók tudását. Lehetõség van csoport-
váltásra, gyorsabb vagy mérsékeltebb tempójú
haladásra. Hagyományos típusú képzéseket is

indítunk az alapozótól a haladó szintig, valamint
nyelvvizsga- és érettségi elõkészítõ tanfolyamokat.
Ám nálunk azok is találnak számukra megfelelõ
kurzust, akik csak hasznos, de egyben élvezetes
szabadidõs tevékenységet keresnek mindenféle
vizsgakényszer nélkül. Kis létszámú csoportokban
személyre szabott az oktatás, a csoportok összeté-
telét gondos mérlegelés után alakítjuk ki. Az oktatá-
si folyamatban rendszeresen használunk multimé-
diás taneszközöket, digitális tananyagokat. 

– Mikor kezdõdik az oktatás?
– Az oktatás szeptember végén indul. 5-8 fõs cso-

portokban, hatékony és élvezetes tanulási környe-
zetben várjuk a tanulni vágyókat a mûvelõdési köz-
pont elsõ emeleti termeiben. A tanulók a tanórák
elõtt vagy után adódó várakozási idõt a társalgóban

tölthetik, kulturált és biztonságos körülmények kö-
zött.  

– Hol és mikor lehet beiratkozni?
– Az elsõ beiratkozás szeptember 7-én, 16-18 órá-

ig lesz a mûvelõdési központ emeleti termeiben. A
további beiratkozásokra lehetõség nyílik minden
kedden a fenti idõpontban szeptember 28-ával be-
zárólag. Aki szeptember 14-ig jelentkezik, és befize-
ti a teljes kurzust, tíz százalék kedvezményt kap a
tandíjból. A tandíjat igény szerint kamatmentes
részletekben is lehet fizetni.

„Azért szeretek a Talentba járni, mert egyszerre
kedves és szigorú a légkör. Ezáltal sokkal jobban és
sokkal többet lehet tanulni.” – vallja Béres Bence
gimnazista.

„A nyelviskolában a kiscsoportos foglalkozások
nagyon tetszettek. A változatos feladatoknak
köszönhetõen bõvült a szókincsem, sokat segí-
tett abban, hogy bátran beszélgessek angolul” –
mondja a sikeres érettségi vizsgát tett Mészáros
Emília.

„Három éve kezdtem itt angolt tanulni, telje-
sen kezdõként. Nagyon megszerettem a nyel-
vet, élvezem a nyelvtanulást, mert jó hangulatú-
ak az órák, és minden segítséget megkapunk” –
így Pataki Gábor mérnök.

Szeretettel várjuk régi és új tanítványainkat!
Érdeklõdni és jelentkezni lehet a 06-70/9311-

899, illetve a 06-30/4545-086-es telefonszá-
mon, valamint e-mailen a judith.v@freemail.hu
vagy a totheri@freemail.hu címen. 

„Központban az angol”
www.talentschool.atw.huVörös Judit (jobbról) és Kovácsné Tóth Erika
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Szeptember 7. (kedd) 14 óra
A Mentálhigiénés Mûhely Önkén-

tes Központ Nyugdíjas Tagozat ren-
dezésében a táncteremben: Ékes
László Mitõl sikeres az Apám kenyere
címû könyvének bemutatója. A köte-
tet bemutatja a szerzõ. A belépés díj-
talan!

Garay Zsibvásár
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és

Mûvészetek Háza szeptember 4-tõl
minden hónap elsõ szombatján, 9 és
12 óra között „Használt holmik kéz
alatti zsibvásárát” rendezi meg a
Garay téren.

Jó állapotú, saját tulajdonú, nem ke-
reskedelmi mennyiségû ruházat, ház-
tartási eszközök, könyvek, sportsze-

rek, régiségek, egyéb használati és
dísztárgyak „filléres” adásvétele.

Helyfoglalás: augusztus 25. és szep-
tember 3. között a Babits mûvelõdési
házban. Egy árusítóhely regisztrációs
díja 1000 Ft. Az árusításhoz saját fel-
szerelés (asztal, ponyva) szükséges.

Információ: 74/529-610

Mûvészetek Háza
Színek és formák Tolna megyé-
ben. .Tolna megyében élõ, alkotó és el-
származott képzõmûvészek tárlata.
Megtekinthetõ: október 31-ig, hétfõ ki-
vételével naponta 10-18 óráig. Jegy:
400 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak
200 Ft. Csoportok számára díjtalan.

Mûvész presszó
Szeptember 15-tõl október 31-ig 

Szatmáry Juhos László szobrászmû-
vész festményei.

Panoráma mozi
NAGYTEREM
Szeptember 2-8. 

16.00 és 17.30: KUTYÁK ÉS MACSKÁK
– A RUSNYA MACSKA BOSSZÚJA
–színes, szinkronizált, amerikai vígjáték
20.00: ÚJRAKEZDÕK – színes, feli-
ratos, amerikai vígjáték

ART TEREM
Szeptember 2-8. 
17.00: SEMMIT MAGAMRÓL –

színes, feliratos, ír film 
19.00: MR. NOBODY – színes,

feliratos, kanadai filmdráma

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

FELLÉPNEK: R-Go, OMEGA, Csík
Zenekar, Vivat Bacchus, Bordalno-
kok, Muslinca Férfikar és még so-
kan mások

LESZ MÉG: Szüret Szépe 2010-vá-
lasztás, Kiállítások, Szüreti vásár,
Borok utcája, Ízek utcája, Vidám-
park.

LÁTVÁNYOS SZÜRETI FELVONU-

LÁS szombaton 15.00 órától

DUMASZÍNHÁZ

szeptember 17-én pénteken a
színházteremben (jegy: 2000 Ft,
kapható a színházi jegypénztárban
munkanapokon 14-18 óráig.)
RÉSZLETES PROGRAM:

www.babitsmuvhaz.hu
www.szüretinapok.hu

Szekszárdi
Szüreti Napok
szeptember 16-19.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
AGORA-program eltolódása miatt,
lehetõségünk nyílt a 2010/11-es
SZÍNHÁZBÉRLETEK meghirdeté-
sére.
Az átépítés idõpontjának bizonytalan-
sága miatt a sok éve megszokott so-
rozatokat ezúttal két féléves rend-
szerben, azaz õszi és tavaszi évadra
bontva tudjuk kínálni Önöknek.
Az õszi évad elõadásait 2010 októ-
berétõl december 20-ig tartjuk meg,
ami azt jelenti, hogy a bérleteket is
kétszer, õsszel és tavasszal lehet
majd megújítani.
Továbbra is várjuk kedves bérletese-
inket, és minden színházbarátot a

Hegedûs-, a Sárdy-, a Micimackó-
és a Süsü-bérletek elõadásaira. (A
bérletek továbbra is négy-négy elõ-
adásból állnak.)
Részletes mûsorunkat, kérjük, ke-
resse szeptember 6-tól hirdetési felü-
leteinken: a www.babitsmuvhaz.hu
honlapon, a Tolnai Extrában, a Szek-
szárdi Vasárnapban, a Tolnai Króni-
kában, valamint a szüreti napok ideje
alatt szórólapjainkon.
Régi bérletek megújíthatók:
2010. szeptember 29.-október 8-ig
Új bérletek válthatóak: október 11-
október 15-ig. Gyerekbérletek vált-
hatóak: szeptember 29.-október 8-
ig a mûvelõdési házban.

Kedves Színházbarátok!

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Ön-
kormányzatok Szövetsége a megye-
nap keretében idén is megrendezi  a
Tolna Megyei Német Nemzetiségi Gá-
lamûsort.

A rendezvény idõpontja: 2010. au-
gusztus 28. (szombat) 17.00 óra.

A rendezvény helyszíne: a szek-
szárdi Garay János Gimnázium dísz-
terme. (Szekszárd, Szt. István tér 7/9.)

A rendezvényen fellépnek:
– Györkönyi Német Nemzetiségi

Hagyományõrzõ Kórus
– Mözsi Német Nemzetiségi Ha-

gyományõrzõ Kórus
– Németkéri Német Nemzetiségi

Tánccsoport
– Nagymányoki Német Nemzetisé-

gi Ifjúsági Fúvószenekar
A belépés díjtalan !

Árverési felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala egyfordulós verseny-
tárgyalás keretében értékesítésre
meghirdeti az alábbi beépítetlen in-
gatlanokat: szekszárdi 5794/14 hrsz.,
5794/15 hrsz., 5320/23 hrsz. és a szek-
szárdi 1062 hrsz.

Az értékesítési versenytárgyalás
szabályait, valamint az ingatlanok rö-
vid bemutatását tartalmazó doku-
mentáció átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal II. emelet 56-57. sz. irodáján,
illetve letölthetõ a város internetes
portáljáról (www.szekszard.hu).

A részvétel és az értékesítés egyéb
feltételeirõl a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és -fejlesztési Igaz-
gatóságán, a 74/504-159-es telefon-
számon, illetve elektronikus levél-
ben, a varga.andras@szekszard.hu e-
mail címen lehet érdeklõdni.

Amatõrök
úszóversenye

A Szekszárdi Vízmû SE a „Tegyél Egész-
ségedért, Talponmaradásodért” Sport-
mozgalom és a Szekszárdi Nagy Sport-
ágválasztó keretében idén második al-
kalommal rendezi meg Szekszárd vá-
ros nyílt amatõr úszóversenyét.

Szeptember 11-én (szombat) 9 órá-
tól várnak a városi uszodába korra és
nemre való tekintet nélkül minden
úszni tudót, aki nem igazolt verseny-
zõ vizes sportágakban (úszás, triatlon,
öttusa). A családi és baráti váltók
3x33,3 m-es viadala mellett tíz korcso-
portban, 18 egyéni számban hirdet-
nek versenyt, a távok egy hossztól
egészen 400 méterig terjednek, így ki-
ki erõnléte szerint választhat.

Nevezés: telefonon (74/412-035),
vagy e-mailben: vizmuse@szdviz.hu,
illetve a helyszínen 1 órával a verseny
rajtja elõtt. Nevezési díj nincs, de egy
versenyzõ legfeljebb három egyéni
számban indulhat!
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Augusztus 17. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
A képviselõ úr augusztusban 
nem tart fogadóórát.
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Augusztus 24. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda
V. sz. választókerület
Augusztus 31. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
augusztus: harmadik hétfõ, 14-15 óra
polgármesteri hivatal, 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztusban nem
tart fogadóórát.
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
Fogadóóra bejelentkezés alapján:
telefon: 30/9861-903
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztus
hónapban nem tart fogadóórát
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztusban nem
tart fogadóórát.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fszt. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
Fogadóóra bejelentkezés alapján:
telefon: 06/20-942-7848
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
Augusztus hónap elsõ keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztus
hónapban nem tart fogadóórát
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztus
hónapban nem tart fogadóórát

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztus
hónapban nem tart fogadóórát
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
Augusztusban a hónap harmadik
csütörtökén, 16.30-18.00
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
Csak elõzetes egyeztetés után:
telefon: 06/30-551-4653
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A képviselõ úr augusztusban beje-
lentkezés (30/931-9428) után tart fo-
gadóórát.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig, polgármesteri hivatal fszt. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem
tart fogadóórát.

KÖZLEMÉNY

KIRÁNDULÁS. Mozgássérültek Tol-
na Megyei Egyesülete szeptember
14-én (kedd) kirándulást szervez
Agárdra, a Velencei-tóra. Részvételi
díj: 2300 Ft/fõ. Jelentkezni lehet
személyesen a csoportvezetõknél
az egyesület irodájában, ügyfélfoga-
dási idõben: hétfõ, kedd, szerda
8.30-tól 12.30-ig.

ISKOLAKEZDÉS. A Tolna Megyei Vö-
röskereszt iskolakezdésre használt-
ruha-adományozást tart augusztus
30-án, hétfõn 8 és 9 óra között a
szervezet Dózsa Gy. u. 1. szám alat-
ti székházában. Szeretettel várják
tagjaikat, a nagycsaládosokat és
minden rászorulót.

APRÓHIRDETÉS

ELADÓ HÁZ. Szekszárd egyik leg-
szebb részén, a vároközponthoz kö-
zel, csendes környezetben, a Hársfa
utca 6 sz. alatt két család együttélé-
sére is alkalmas családi ház eladó.
Irányár: 29 M forint. Érdeklõdni:
06/20-946-7111-es számon. 

VIRÁG. Fiatal, rózsaszín leanderek,
Szekszárdon eladók. T.: 74-314-
852, 06-20-517-4393

Megemlékezés
Sziráki Józsefné

halálának 
1. évfordulójára

„Mosolygó arcodat 
nem látjuk többé,

drága emléked 
bennünk él örökké.”

Szeretõ családod

„Tiszta, rendezett, virágos porta”
Új elemmel bõvült a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program

Városunkban tapasztalható az önkor-
mányzat lakosságra gyakorolt ösztön-
zõ hatása környezete szépítésére, a
kulturált városkép kialakítására. En-
nek az ösztönzésnek a következõ
programja a „Tiszta, rendezett, virá-
gos porta”. Célunk, hogy a lakossággal
összefogva környezetbarát, kulturált,
vendégváró városképet alakítsunk ki,
és kiterjesszük, ápoljuk a magyar kert-
kultúrát. 

A program augusztusban indul el
és szeptember 10-ig tart. Ez idõ alatt
lehet önként jelentkezni, vagy jelölni
rendezett, virágos, példaként állítha-
tó portákat a feltüntetett elérhetõsé-
geken. Külön kategóriát állítottunk
fel a társas- és családi házas övezetek-
ben, telephelyeknek, vendéglátó- és
kereskedelmi egységeknek, valamint
az intézményeknek.

A beérkezõ jelöléseket egy zsûri
fogja pontozni, melynek eredményét
szeptember 17-én hirdetik ki. 

Folytatódnak a lakosság részérõl ér-
kezõ önkéntes felajánlások is. Augusz-
tus 28-án, szombaton a Béri Balogh
utcában élõ szülõi közösség játszótér-
felújítást szervez a 113-as számú ház
elõtti játszótéren. Az önkéntes mun-
ka 9 órától kezdõdik. A délelõtt folya-
mán szeretnénk a padokat, kézi sze-
meteseket és a játszótéri eszközöket

lefesteni. Minden ehhez szükséges
elõkészületeket, eszközt és nyers-
anyagot az önkormányzat biztosít, az
önkénteseknek csak egy kis idõt kell
szánni a nemes feladatra.

A Bottyán-hegyen több utcában ta-
lálhatók kopott korlátok. Ezek festésé-
hez is várjuk tenni akaró közösségek
jelentkezését. További információ a
www.szekszard.hu oldalon a „Szépít-
sük együtt Szekszárdot!” program ol-
dalán belül található.
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