
„A tudomány
fellegvára, jó

infrastruktúrával”
Szeptember 2-án délután került sor a PTE
Illyés Gyula Főiskolai Karának harmincadik,
ünnepélyes évnyitójára, melynek során Fusz
György főiskolai tanár, az intézmény főigaz-
gatója kézfogásával hallgatóvá fogadta a „gó-
lyákat” (képünkön). A Himnusz és a Szózat
keretébe foglalt, Babits-verssel és Chopin-da-
rabbal színesített ünnepségen részt vett a kar
vezetésén és persze az elsőéveseken kívül
Horváth István, városunk polgármestere és
Bíró Attila Sándor, a Hallgatói Önkormányzat
elnöke is. (Folytatás a 3. oldalon.)

XVII. évfolyam 28. szám 2007. szeptember 9.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *

Egy magára valamit is adó szüreti napok ren-
dezvénysorozat sikerességében, avagy sikerte-
lenségében alapvetően meghatározó tényező a
borászat megjelenítésére szolgáló borudvar. Eb-
ben az itteniek a belföldi és külföldi vendégek
csodálkozó megelégedésére volt pozitív változás,
ami bejött, amit meg kell tartani, sőt ha lehet, to-
vább színesíteni. Ez utóbbi a borhoz igen csak
kellő gasztronómiával kapcsolatos, hiszen a ven-
déglátósok összefogásával a már „Ízek utcája”
címszó alatt különleges helyi specialitásokat kí-
náló pavilonok is körbeölelik a belvárosi templo-
mot. Természetesen most is lesz lehetősége – ér-
ték alatti áron – megismerkednie a borínyencek-
nek egy neves borászattal. Ezek képviselői gya-
korlatilag péntektől vasárnapig várják az érdek-
lődőket: mindössze ötszáz forintért 4-5-féle bort
lehet kóstolni a borszeminárium egy-egy órája
alatt a katolikus közösségi ház Béla téri díszter-
mében (a megyeháza kapualjból a zaklatottságot
elkerülendő ide költözött a rendezvény), miköz-
ben a borokról gyűjthetnek információkat (Pén-
teki sorrend 16 órától: Bodri-pincészet, Eurobor,
Sebestyén-pincészet, 19 Takler-pincészet. Szom-
bat 16 órától: Brill-pálinkaház, Mészáros-borház,
Heimann-családi birtok, Liszt-pincé-
szet. Vasárnap 16 órától: Neiner-
pincészet, Németh-pincészet, Pálin-
ka-patika).

– Harmincegy borász jelenik meg
az idei Szüreti Napok rendezvényso-
rozaton – mondta Herrné Szabadi Ju-
dit, a Szekszárd Borvidéki Kht. ügy-
vezető igazgatója. – Lesz ismét ven-
dégpincészet a szomszédos tolnai
borvidékről és a tokaji borok is
ugyanúgy jelen lesznek, mint az el-
múlt évben. A 26 pavilonból 14 a bo-

rászoké, 10 a gasztronómiáé lesz, egyet a Tolna-
tej Rt. és a Tarr Kft. is állítat. Örömmel mondha-
tom, hogy 10 pavilon végleg itt marad, a Paksi
Atomerőmű Zrt. Duna–Mecsek Területfejleszté-
si Alapítvány pályázatán ugyanis tízmilliót nyer-
tünk, s ebből tíz saját tulajdonú pavilonnal gaz-
dagodott a Borvidéki Kht. Emellett az OBI-
áruházlánc támogatásának jóvoltából 50 darab
asztalpad-garnitúrával is gazdagodtunk, ami a
borudvar komfortosságát, kényelmét szolgálja.
Az új pavilonjainkat mindjárt a csütörtöki nyitó-
napon 18 órai kezdettel ünnepélyesen felavatjuk,
erre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

– Hol lesz, mit kínálnak idén, és mennyiért ve-
het részt valaki az úgynevezett Borakadémián?

– Az idén a Bezerédj utcában, a Relax-Wellness
központ lesz az esemény helyszíne. A házigaz-
da, ha úgy tetszik a Törley pezsgőgyár lesz. Min-
den elhangzik, amit a pezsgőkről tudni érdemes,
miközben a tradicionális hazai gyár 7-féle italát
kóstolhatják az erre befizetők. Az előadó, pre-
zentáló Qurin Károly lesz, aki a Törley pezsgő-
rend ceremóniamestere. A 4000 forintos részvé-
teli díjban természetesen a több fogásos, az ita-
lokhoz illő ételsor prezentálása is beletartozik.

Borínyencségek, pezsgők
szemináriuma, akadémiája
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

SZEPTEMBER 9., 23.

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal kibővítette a
gyepmesteri ügyeletet. 2007. augusztus 1-jétől hétköznapokon 18
óráig, illetve szabadnapokon (szombat) 8 és 18 óra között is lehető-
ség van bejelenteni a város közterületein észlelt elhullott állatokat, il-
letve kóbor kutyákat.
A bejelentéseket a következő telefonszámon fogadja a gyepmester:
30/956-8209. 

* * * * *
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az
árusítani kívánó mezőgazdasági termelőket, hogy a Várköz utcában
található „nagy” piacon kívül a városban az alábbi helyeken van lehe-
tőség a termékeik értékesítésére:

– Rákóczi u., újvárosi ABC melletti terület
– Béri Balogh Á. u., DÁLIA Áruház melletti terület
– Csatári u., MATCH Áruház melletti parkoló

Felhívjuk az árusok figyelmét, hogy az árusító helyet, illetve a kihe-
lyezett asztalok környékét az értékesítés ideje alatt és azt követően is
tartsák tisztán és a keletkező hulladékot takarítsák el és helyezzék a
hulladékgyűjtőbe. Műszaki Iroda

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozatánál a megrendelt alma átve-

hető: 2007. szeptember 22. (szombat) reggel 7 órától Szent István
téren, a Gemenc parkolóban.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Területi Nyugdíjas Alapszervezete 

és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 
Érdekszövetsége 

értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjast és nagycsaládost, hogy a ked-
vezményes áron téli tárolásra alkalmas alma: Jonatán 80 Ft/kg,
zöld alma 80 Ft/kg, Idared 100 Ft/kg megrendelhető 2007. szeptem-
ber 10-től naponta 8–10 óráig a Dózsa Gy. u. 1. sz. alatt, valamint a
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetségénél a Hunyadi u. 4. sz. alatt,
vagy a 06/70-264-3944-es telefonszámon. 
Szállításról külön hirdetésben tájékoztatjuk kedves megrendelőinket.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes 
Központ Nyugdíjas Tagozat 

szervezésében a Rákóczi u. 8. szám alatti húsbolt (a főiskolával szem-
ben) 2007. szeptember 20-án (csütörtökön) kedvezményes füstölt-
áru árusítást tart reggel 7–11 óra között. Szalámi: 1100 Ft/kg; kol-
bász: 900 Ft/kg; toka- és kenyérszalonna: 400 Ft/kg; zsír: 200 Ft/kg;
véres-májas hurka, disznósajt: 450 Ft/kg; töpörtyű: 600 Ft/kg; sütő-
kolbász: 750 Ft/kg; friss sertéscomb, lapocka: 900 Ft/kg.
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

A Liszt Ferenc Művészeti Iskola 
értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy PÓTFELVÉTELIT TART 2007.
szeptember 12-én és 14-én (szerda, péntek) 14–18 óráig az alábbi
szakokra: CSELLÓ, JAZZ-ZONGORA, JAZZ-TROMBITA, JAZZ-
HARSONA, JAZZ-SZAXOFON.
Szeretettel várjuk a zene iránt érdeklődő gyermekeket!
A felvételi helyszíne: Szekszárd, Széchenyi u. 38.

ÉRTESÍTÉS

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Szeptember 20. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

(II. sz. választókerület) 
A hónap utolsó 
keddjén 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
(volt 2. számú Általános Iskola)
Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Szeptember 20. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. emelet
36. sz. iroda

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddjén 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar
Gyakorló Iskolája 
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik 
és negyedik 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal, 
I. em. 40. sz. iroda

III. sz. választókerület
A hónap első 
csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

A hónap második 
keddjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

A hónap első 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület  

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

Szeptember 11. 
(kedd) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Szeptember 10. és 24. 
(hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-
épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és harmadik 
keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, 
Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
5. számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

A hónap harmadik 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A Szekszárdi
Rendőrkapitányság bűnügyi

osztályának felhívása
A Szekszárdi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el a Btk. 316. §

(1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő
lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes(ek) ellen,
aki(k) 2007. július 31. napon 16 óra és 16.45 óra közötti időben a Szek-
szárd, Mátyás király u. 8. szám alatt található Mátrix Computer számí-
tástechnikai szaküzletből alkalmi lopás módszerével eltulajdonított 1
db Toshiba L-100 típusú notebook-ot. A bűncselekménnyel okozott kár:
149 900 Ft.

Az adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy hasonló módszerrel
Hódmezővásárhely, valamint Szentes illetékességi területén is követtek
el bűncselekményt. A Szentesen, a Hansa 98 Kft. számítástechnikai

szaküzletében történt
lopásról, az ott üzeme-
lő biztonsági kamera
felvételeket készített.

Amennyiben felis-
merik a képen látható
személyt, úgy értesít-
sék a Szekszárdi Rend-
őrkapitányság bűnügyi
osztályát a 74/501-
100/3626 melléken,
vagy a 107, 112, segély-
hívó számon, illetve a
telefontanú zöld szá-
mán.
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Mint az ország megannyi után-
pótlás futballműhellyel rendelkező
településén, így Szekszárdon is
örömmel fogadták az MLSZ által
indított Országos Labdarúgópálya
Létesítő Program (OLLÉ) kiírását,
ám a részletek megismerését köve-
tően hamar alább hagyott a bizako-
dás. A program támasztotta – he-
lyenként feleslegesen – magas tech-
nikai feltételek alaposan megdrá-
gítják a kivitelezést. Egy szabvány
méretű, 105x68 méteres műfüves
pálya költségét nettó 120 millió fo-
rintra tervezték, melynek építése
15 éves futamidővel, évi 12 millió
forintos terhet ró az adott önkor-
mányzatra.

Miután a létesítés tervétől nem
akart elállni, Szekszárd Megyei Jo-
gú Város új lehetőségek után né-

zett. A Horváth István polgármes-
ter vezette delegáció júliusi
bietigheimi útja során találkozott a
holland Desso Sports Systems cég
képviselőjével, és az együttműkö-
dés reményében meghívták Szek-
szárdra. Paul van Dongen úr, a

sportburkolatok gyártásában több
mint 100 éves tapasztalattal rendel-
kező Desso vállalat értékesítési
igazgatója szeptember 4-én érke-
zett a városba a magyar vezérkép-
viselet, a Pannon Metal Kft. ügyve-
zetője és értékesítési vezetője tár-
saságában. A holland szakember
Horváth István és az ezúttal a tol-
mács szerepét is betöltő Máté Csa-
ba, a Szekszárdi UFC ügyvezetője
kíséretében tekintette meg a városi
sporttelepet, a műfüves futballpá-
lya és az ugyancsak tervben sze-
replő műanyag borítású, nemzet-
közi versenyek rendezésére is al-
kalmas atlétikai pálya lehetséges
helyét.

Paul van Dongen úr a bejárást
követően elmondta: cégének –
amely felújította az angol Liverpool

stadionja, az
Anfield Road
gyepszőnyegét, de
pályái megtalálha-
tók többek között
a spanyol Real
Madrid, a holland
Feyenoord, vagy
az ugyancsak an-
gol Arsenal edzés-
központjaiban is –
referencia-munka
lehetne a szek-
szárdi beruházás.
Ilyen létesítmény-
együttest ugyanis
még nem adták át

korábban. A holland szakember
októberre ígérte, hogy cége min-
denre kiterjedő ajánlatát eljuttatja
Szekszárdra, s amennyiben a ter-
vek és a lehetőségek találkoznak,
egymás kezébe csaphatnak a felek.

(fl)

Horváth István polgármester
meghívására a múlt héten Szek-
szárdon járt Rainer Kübler, né-
met testvérvárosunk, Bietigheim-
Bissingen városüzemeltetési cé-
gének (Stadtwerke GmbH) ügy-
vezetője. 

A szakembert a
júliusban Bietighe-
imben járt szekszár-
di küldöttség kérte
fel, hogy tekintse
meg Szekszárd saját
tulajdonú közmű-
szolgáltató cégeit,
és adjon szakmai ta-
nácsokat, ossza
meg tapasztalatait:
milyen további lépé-
sek segíthetik az
ésszerű és profitori-
entált működést.
Kübler úr Tölgyesi
Balázs ügyvezető igazgató kíséreté-
ben előbb az Alisca Terra Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Kft.-vel,
majd a távhőszolgáltató Alfa-Nova
Kft.-vel ismerkedett, végül pedig a
Víz- és Csatornamű Kft. telephe-
lyeit járta be. A tapasztalatokról
Tölgyei Balázs számolt be.

– Bietigheimben a távhő-, az
áram-, a gáz-, valamint a víz- és
szennyvíz szolgáltatás tartozik a
helyi városüzemeltetési cég felada-
tai közé, így az ezeket a területeket
kitűnően ismerő Kübler urat arra
kértük, ossza meg velünk a német
cég 10 éves tapasztalait, a szekszár-
di viszonyokat megismerve vázolja
fel, mi a különbség az ottani és az
itteni rendszer, a kapacitás kihasz-
náltsága között – kezdte az Alisca

Terra ügyvezetője. - Célunk, hogy
profitáljunk a német szakember tu-
dásából, tapasztalataiból, aki tech-
nológiai tanácsokkal is ellátott ben-
nünket. A megbeszélések során ki-
derült, Bietigheimben, egy a mi-
énkhez hasonló nagyságú „piacon”
a magasabb színvonalú technoló-

gia alkalmazásának köszönhetően
mindössze száz munkatárssal lát-
ják el a feladataikat, míg nálunk
csak a vízműnél többen dolgoz-
nak.

Tölgyesi Balázs megerősítette:
fontos volt számukra, hogy egy
már évek óta működő rendszer
„mozgatója” megismerje az elkép-
zeléseiket. Kübler úr visszajelzései
pedig megerősítették a kizárólagos
városi tulajdonban lévő szolgálta-
tók (Alisca Terra, Vízmű Kft.) ügy-
vezetőjét arról, hogy jó irányba in-
dultak el.

A német szakember a napokban
összegzi szekszárdi tapasztalatait,
és beszámolóját a véleményével és
tanácsaival kiegészítve juttatja el
Szekszárdra. (fl)

Máté Csaba, az UFC Szekszárd ügyvezetője tolmá-
csolt Horváth István polgármester és Paul van Dongen
(jobbról a második) megbeszélésén, amelyen a Pannon
Metal Kft. képviseletében részt vett Kovács Zoltán ügyve-
zető (balról) és Nagy Szilvia értékesítési vezető is

Tölgyesi Balázs és Rainer Kübler áttekintették a
szolgáltatócégek működését.

Referencia lehet a
szekszárdi sportközpont

Bietigheimi példa
Német szakember segíti 

a szekszárdi szolgáltatók működését

Az Illyés Gyula Főiskola Kar,
Szekszárd egyetlen felsőoktatási
intézménye, amely immár har-
mincéves, a ’90-es években önálló
főiskolaként működött, majd a Pé-
csi Tudományegyetem egyetlen
nem pécsi székhelyű karává vált.
Hallgatókat négy tudományterüle-
ten képez, jelenleg hat (BA) alap-
szakon: kommunikáció és média-
tudomány; magyar; óvodapedagó-
gus; szociális munkás; tanító; tu-
rizmus–vendéglátás szakon, amely
paletta kiegészül hét felsőfokú
szakképzési szakkal. A sokszínű
és -szintű képzési profil dinami-
kus fejlesztési stratégia eredmé-
nye, amely egyben folyamatos inf-
rastrukturális fejlesztést is jelent.
Az oktatói kar szintén megfelel a
színvonalas képzési követelmé-
nyek kihívásainak: annak fele dok-

tori, illetve tudományos fokozattal
rendelkezik.

Lapunk megkeresésére Mohai
Kinga továbbképzési és marketing
ügyvivő elmondta, hogy jelenleg
mintegy 2200 fő folytatja tanulmá-
nyait a karon – közülük pedig 518
az elsőéves. Ez a szám a 435 első
körben az Illyés Gyulára felvételt
nyert hallgató és a 83 pótfelvételi-
zett gólya összegeként adódik. Az
elsőévesek körülbelül fele vett
részt az évnyitó ünnepségen vasár-
nap, melyen az arra kiválóan érde-
mes felsőbbévesek díjazására is
sor került.

A megjelenteket elsőként kö-
szöntő Fusz György főigazgató el-
mondta, hogy harminc éve mint-
egy 100 hallgatóval kezdték meg a
főiskola első évét. A döntést, emel-
te ki, amelynek eredményeként

2000-től a PTE-hez tartoznak, ma
is helyesnek tartják; ez különben
az egyetlen nem pécsi kar, muta-
tott rá, és reményeik szerint hama-
rosan egyetemi karrá válhat. Az in-
tézményt különben a tudomány
fellegvárának nevezte, és jónak mi-
nősítette a kar infrastruktúráját.

Fusz György felhívta a figyelmet
a közelmúlt változásaira mind a
felvételi eljárás és a bolognai rend-
szer, mind pedig az oktatáspolitika
és a növekvő terhek tekintetében.
Ez utóbbi, húzta alá, nem rajtuk
múlik, az oktatáspolitikával kap-
csolatosan pedig úgy vélekedett,
hogy amennyiben az jó, nem szol-
gája, hanem alakítója a piacnak.
Megjegyezte, hogy 10–15 év múlva
olyan értelmiség irányítja majd a
közéletet, amilyet most képeznek.
A főigazgató hangsúlyozta továb-

bá, hogy a gyakorlóintézményeket
(így az óvodát, az általános iskola
és alapfokú művészeti intéz-
ményt) folyamatosan felújítják és
fejlesztik. 

Horváth István polgármester kö-
szöntője következett soron, mely-
ben a hallgatókat tájékoztatta ar-
ról, hogy a város és a főiskola cél-
jai sokban egyeznek. Ezért, tette
szóvá, kívánatos, hogy egymás
hátországa is legyenek, és hogy ne
két, párhuzamosan futó egysávos
főútként vezessen az útjuk a jövő
felé, hanem mint egy kétsávos au-
tópálya. Végül Bíró Attila Sándor
HÖK-elnök kapott szót, tudatosí-
tandó, hogy a gólyatábor után már
másfajta megpróbáltatások várnak
az elsőévesekre, akiknek tudatá-
ban kell lenniük felelősségüknek.

Kosztolányi Péter

Harmincadszor nyitották meg az évet a főiskolán
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SZEPTEMBER 13. CSÜTÖRTÖK
16.00 Béla téri buszfordulóban 

A Borudvar tárja szélesre kapuját
Kínálata: szekszárdi nemes borok a test és a
lélek vidámkodására, jó muzsika mellett

20.00 Béla király téri nagyszínpadon
Bikini együttes koncertje
A koncert a Gemenc Autó Centrum támo-
gatásával jött létre

21.30 Borudvarban
Kovács János és cigányzenekara
játszik

SZEPTEMBER 14. PÉNTEK
14.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház

üvegtermében 

a Dombóvár–Szõlõhegyi Hímzõ
Szakkör, a Kaposszekcsõi Hímzõ
Szakkör, valamint Szathmári Tamás
szekszárdi fazekas kiállítása 

A tárlatot megnyitja: Viliminé dr. Kápolnás
Mária történész, muzeologus

15.50 Béla király téren Tarr-kvíz

16.00 Béla király téren kezdetét veszi 
a Kisinasok Kézmûves Tanodája

16.00 Béla király téren
Alisca Brass Band koncert

16.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház
márványtermében

Jegenyés János iparmûvész 
a ház homlokzatára tervezett
üvegreliefjének ünnepélyes átadása 

Köszöntõt mond: Horváth István ország-
gyûlési képviselõ, Szekszárd Megyei Jogú
Város polgármestere és Matókné Kapási Júlia,
az intézmény igazgatója

16.00 Római Katolikus Plébániahivatal
Közösségi termében
Borszeminárium: Bodri Pincészet
Jegyek kaphatók a helyszínen 500 Ft-os áron.

16.50 Béla király téren Tarr-kvíz

17.00 Béla király téri nagyszínpadon

A SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA

Köszöntõt mond Horváth István országgyûlési
képviselõ, Szekszárd Megyei Jogú Város pol-
gármestere
Közremûködik: a szekszárdi Muslinca Férfikar.
Mûvészeti vezetõ: Lányi Péter

16.50 Garay téren Tarr-kvíz

17.00 Garay téren

ForceFeedBack, Riff-Raff, Collection

Koncertek közben 
17.50-kor és 18.50-kor Tarr-kvíz

17.00 Római Katolikus Plébániahivatal
közösségi termében
Borszeminárium: Eurobor Kft.
Jegyek kaphatók a helyszínen 500 Ft-os áron.

17.30 Béla király téri nagyszínpadon
GYERMEKTÁNC GÁLA
az Örökség Országos Gyermektánc
Fesztivál résztvevõivel

18.00 Megyeháza kertjében a Borkútnál
„Énekelt versek”
Elõadják: a Komjáth(i)yak
közben: „Tréfás székely fonó” mesék,
népdalok, anekdoták Sebestyén István
ének- és mesemondó elõadásában

18.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház
színháztermében
Junge Philharmonie Ostwürttemberg
(Aalen) zenekar hangversenye
Belépés díjtalan.

18.00 és 19.00 Római Katolikus
Plébániahivatal közösségi termében
Borszeminárium 18: Sebestyén
Pince, 19: Takler Pince
Jegyek kaphatók a helyszínen 500 Ft-os áron.

18.00 Relax-Wellness Központban
Borakadémia 

20.00 Garay téren Tarr-kvíz
20.30 Garay téren TÁNCHÁZ

Zenél: a Csurgó zenekar
20.30 Borudvarban 

a 4 Mustkétás énekel
20.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház

színháztermében
Fábry Sándor kabaréestje
Az est a Gemenc Volán Zrt. támogatásával jött
létre. • Jegy: 2500 Ft

21.30 Béla király téren, a Borudvarban
a Muslinca Férfikar bordalokat ad elõ

22.00 Garay téren
UTCABÁL
a No More Blues együttessel

SZEPTEMBER 15. SZOMBAT
9.00 Garay téren Szüreti Futás 

Olimpiai ötpróba
Rajt–cél: Garay tér • 9 órakor közös rajttal
indul mind a három táv 
(7 km, 14 km, 28 km ).
Nevezni a helyszínen 7.30 órától 
Indulási feltételek: egyéni próbakönyv 500 Ft
Nevezési díj: diák (18 életévig): 200 Ft
Nevezési díj: felnõtt: 400 Ft
Programfelelõs: Csirzó Zoltán
Érdeklõdni: 30/69-40-716, 20/32-75-053

20/46-99-588

9.50 Garay téren Tarr-kvíz
10.00 Garay téren GYERMEKTÁNC

az Örökség Országos Gyermektánc
Fesztivál résztvevõinek mûsora

9.50 Béla király téren Tarr-kvíz
10.00 Béla király téren

JÁTSZÓ FERTÁLY kinyitja kapuját
10.00 Béla király téren

Kisinasok Kézmûves Tanodája
10.00 Béla király téri nagyszínpadon

GYERMEKTÁNC
az Örökség Országos Gyermektánc
Fesztivál résztvevõinek mûsora

10.00–14.00 Megyeháza dísztermében
III. VÁSÁROK VILÁGA 
nyitott szakmai konferencia

10.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház
márványtermében
„DUGÓRELIEFEK” Zalai Károly
képzõmûvész kiállításának megnyitó-
ja
A kiállítást megnyitja: Baky Péter festõmûvész
Közremûködik: Környei Attila gitár, a Liszt
Ferenc Mûvészeti Iskola növendéke
A tárlat megtekinthetõ: 2007. szeptember 28-
ig, a ház nyitva tartási rendje szerint

11.00 Mûvészetek Házában
Jan Polacek képzõmûvész és 
Puha Ferenc festõmûvész 
kiállításának megnyitója
Megnyitja: Novotny Tihamér mûvészeti író
Közremûködik: Hepp Andrea fuvolán, 

Lányi Péter zongorán
Megtekinthetõ: 2007. október 15-ig, hétfõ
kivételével munkanapokon 10–18 óráig

11.20 Béla király téren Tarr-kvíz
11.30 Béla király téri nagyszínpadon

A pécsi Márkus Színház MÁTYÁS
KIRÁLY SZÁRNYAI címû gyerekmûso-
ra
Az elõadást a McDonald’s Szekszárd támo-
gatja.

15.00 Béla király tér–Bezerédj u.–Széchenyi
u.–Szent László u.–Béla király tér
SZÜRETI FELVONULÁS
A Szüreti Napok leglátványosabb
eseménye, színpompás viseletek, 
kiváló muzsika, menettánc!
A néptáncegyüttesekhez óvodák,
iskolák, városrészek civil közösségek,
lovasok ötletgazdag formációkkal csat-
lakoznak. 

16.00 Béla király téren
Kisinasok Kézmûves Tanodája

16.00 és 17.00 Római Katolikus
Plébániahivatal közösségi termében
Borszeminárium 16: Brill Pálinkaház,
17.00: Mészáros Borház
Jegyek kaphatók a helyszínen 500 Ft-
os áron.

16.30 Béla király téri nagyszínpadon
Borrendi avató

16.50 Garay téren Tarr-kvíz

17.00 Garay téren 
Filarmonici di Casola (Ravenna)
ifjúsági fúvószenekar koncertje

16.55 Béla király téren Tarr-kvíz
17.00 Béla király téri nagyszínpadon

SZÜRETI MÛSOR 
Fellépnek a felvonulásban részt vevõ
néptáncegyüttesek, benne: 
Szüret Szépe választás

18.00 és 19.00 Római Katolikus
Plébániahivatal közösségi termében
Borszeminárium 18: Heimann Családi
birtok, 19: Szekszárd Zrt.
Jegyek kaphatók a helyszínen 500 Ft-os áron.

18.00 Relax-Wellness Központban
Borakadémia „A pezsgõkészítés
rejtelmei” címmel Quirin Károly
pezsgõszakértõ, a Törley Pezsgõrend
ceremóniamesterének elõadása. 
Jegyek korlátozott számban igényelhetõk
Herrné Szabadi Juditnál 30/23-55-160-as
számon. Ára: 4000 Ft, amely tartalmazza az

ételsor és a kóstoló árát.

18.30 Megyeháza kertjében, a Borkútnál 
Szõlõhegyi szatírikon 
tréfás pásztorjáték • Szerzõ: Kis Pál
István • Elõadja: az I. Béla Gimnázium
Létra Színháza

18.30 Garay tér színpadán 
Tücsök Zenés Színpad bemutatója

20.00 Garay tér színpadán 
Szekszárd Big Band koncertje

20.00 Mûvelõdési Ház színháztermében
ExperiDance Táncszínház bemutatja
Román Sándor koreográfiáját
„EZEREGYÉV” címmel 
Jegy: 3000 Ft

20.00 Borudvarban 
a Bartina zenekar muzsikál

21.00 Borudvarban
Énekel: a Muslinca Férfikar

22.00 Garay téren
„Holnap hajnalig” diszkó – 
DJ. Johnny D’ark
Johnny d’Ark az amerikai–tanzán származású,
sokszínû dj. neve sokatok számára ismerõs-
nek tûnhet a vadonatúj Palace Gold mixlemeze
kapcsán.

SZEPTEMBER 16. VASÁRNAP
9.50 Béla király téren Tarr-kvíz
9.50 Garay téren Tarr-kvíz

10.00 Béla király téren
Játszó Fertály hagyományos és
történelmi játékokkal

10.00 Béla király téren
Kisinasok Kézmûves Tanodája

Szekszárdi Szüreti Napok
2007. SZEPTEMBER 13–16.

ÁÁÁÁLLLLLLLLAAAANNNNDDDDÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMOOOOKKKK    
Szeptember 13-án 16 órától vasárnap estig
• Béla téri buszfordulóban BORUDVAR, szekszárdi borászok kitelepülései 

• A Megyeháza elõtti parkolóban ÍZEK UTCÁJA 

• A múzeum sarkától a Garay Gimnáziumig VIDÁMPARK

• Az Obsitos-házban FORRAI FERENC BOROSCÍMKE KIÁLLÍTÁSA

• A Római Katolikus Plébánia Közösségi termében 
BORSZEMINÁRIUM, TEMATIKUS BORKÓSTOLÁS, BORETIKETT

Szeptember 13-tól szeptember 30-ig
• a Belvárosi Kávéházban 

SZATMÁRI JUHOS LÁSZLÓ bronz kisszobor KIÁLLITÁSA tekinthetõ meg.

Szeptember 14-én pénteken 10 órától vasárnap 18 óráig
• Béla király tér füves területén OLD TIMER AUTÓKIÁLLÍTÁS

• Liszt Ferenc téren Autókiállítás 

• A Garay tértõl a Megyeháza parkolójáig KÉZMÛVES ÉS IPARMÛVÉSZETI KIRAKODÓ-
VÁSÁR, benne KISINASOK KÉZMÛVES TANODÁJA, JÁTSZÓ FERTÁLY

A rendezvény ideje alatt a Prométheusz-parkból HÕLÉGBALLONOS REPÜLÉS.
Idõpontegyeztetés és jegyvásárlás a helyszínen.
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10.00 Béla király téren
Ifjúsági Fúvószenekar koncertje

10.00 Garay téren
„Miénk itt a tér” 
Mozgásmûvészeti csoportok fellépése
Swing Mazsorett és Tánc Egyesület
Aerobic Sportklub Szekszárd
Szöcske Akrobatikus Rock and Roll
Sporttánc Egyesület
Art Contact Mozgásszínház
Gemenc TSE latin táncok

11.10 Béla király téren Tarr-kvíz

13.10 Garay téren Tarr-kvíz

15.00 Béla király téren
Kisinasok Kézmûves Tanodája

15.00 Garay téren „János vitéz”
a pécsi Márkus Színház felnõtt mûsora
Az elõadást a McDonald’s Szekszárd támo-
gatja.

16.00 Garay téren
Liszt Ferenc Mûvészeti Iskola
hangszeres szólistáinak bemutatója

16.00 Béla király téri nagyszínpadon
CHARLIE-KONCERT
A koncert a NobelSmile támogatásával jött
létre.

16.00,17.00 és 18.00 Római Katolikus
Plébániahivatal közösségi termében
Borszeminárium 16: Neiner András,
17: Németh János, 
18: Pálinka Patika
Jegyek kaphatók a helyszínen 500 Ft-os áron.

17.00 Megyeháza kertjében a Borkútnál
„Költõnk és bora” irodalmunk jelesei
a szekszárdi hegy levérõl 
dr. Töttõs Gáborral, az Alisca Borrend
krónikásával

17.10 Garay téren Tarr-kvíz

17.30 Garay téren ALL STARS KONCERT

17.40 Béla király téren
Tarr Kft. kvízjáték és nyeremények
sorsolása

18.30 Garay téri színpadon 
JUNIOR STARS KONCERT

20.00 Borudvarban 
a Csurgó zenekar muzsikál

21.30 Borudvarban Muslinca Férfikar

TÁRSRENDEZVÉNYEK

Örökség Országos
Gyermektánc Fesztivál

2007. szeptember 14–15. 

• Budapesti Bihari János Mûvészeti Iskola
Aprók csoportja

• Budapesti Törekvés Táncegyüttes Suttyó
csoportja

• Gyõrújbaráti Csobolyó Cseppek

• Kalocsai Hétszínvirág Mûvészeti Iskola
Tátika csoportja

• Kaposvári Együd Árpád Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény Galagonya
csoportja

• Keszthelyi Pacsirta Együttes
gyermekcsoportja

• Péterrévei Tiszamente Közmûvelõdési és
Népmûvészeti Egyesület Gyermek és
Felnõtt Néptánccsoportja

• Százhalombattai Forrás Néptánc Együttes
Gyermek csoportja

• Szombathelyi Szivárvány Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény Mákvirág
csoportja

• Szabadkai Magyar Népkör Topogós és
Figurás Gyermektáncegyüttese

PROGRAM: 

Szeptember 14. péntek

17.30–19.00 Béla király téri nagyszínpadon
GYERMEKTÁNC GÁLA,
az Örökség Országos Gyermektánc
Fesztivál gálamûsora

20.30–22.00 Garay téren
TÁNCHÁZ muzsikál a Csurgó zenekar

Szeptember 15. szombat

10.00–11.00 Béla király téri nagyszínpadon
GYERMEKTÁNC, a fesztivál
résztvevõinek mûsora

10.00–11.30 Garay téren
GYERMEKTÁNC, a Fesztivál
résztvevõinek mûsora

15.00–17.00 Szüreti felvonulás – vidám
menettánc énekkel, muzsikával

III. Vásárok Világa
Konferencia 

Jogtörténeti közelítések a vásárhoz, 
a szõlõhöz és a borhoz

Megyeháza, díszterem, Béla király tér 1.

2007. szeptember 15. (szombat) 

10–14 óráig

A Szekszárdi Szüreti Napok programjába illesz-
kedõ rendezvény célja, hogy a témához kap-
csolódó kutatások eredményei hozzáférhetõvé
váljanak a szakma és a nagyközönség számá-
ra is. A konferencia a vásárok világának felidé-
zésén túl azok sokszínûségét is be kívánja mu-
tatni. A 2007. évi konferenciaprogram elsõsor-
ban a vásárhoz kötõdõ jogtörténeti kutatások-
ból ad ízelítõt.

10.00 Megnyitó
Köszöntõt mond dr. Puskás Imre, a Tolna
Megyei Közgyûlés elnöke. 
Közremûködik: Pató Lili, a Bartina Néptánc
Egyesület népdalénekese

10.20 Vásárok Világa II.
A 2006. évi konferencia elõadásaiból
szerkesztett kiadványt bemutatja: dr. Szabó
Géza Ph.D régész, fõmuzeológus Wosinsky
Mór Megyei Múzeum, Tolna Megyei Egyed
Antal Honismereti Egyesület Szekszárd

10.45 Adásvétel a 17–18. századi
vásárokban
Prof. Dr. Homoki Nagy Mária Ph.D tan-
székvezetõ egyetemi tanár, SZTE ÁJK Magyar
Jogtörténeti Tanszék, Szeged

11.15 Vásárjog a középkorban
Dr. Béli Gábor Ph.D egyetemi adjunktus PTE
ÁJK Jogtörténeti Tanszék, Pécs

11.45 „Vásári bicskások” és társaik: vásári
tolvajlások a 18–19. századi Makón
Dr. Nagy Janka Teodóra Ph.D fõiskolai
tanár, PTE IGYFK, Szekszárd

12.15 K Á V É S Z Ü N E T

12.30 Hegyközségek jogtörténeti szemmel

Dr. Kajtár István, az MTA doktora, tanszék-
vezetõ egyetemi tanár, PTE ÁJK Jogtörténeti
Tanszék, Pécs

13.00 Bor és törvényhozás a magyar
joghistóriában
Dr. Mezey Barna, CSc. tanszékvezetõ egyete-
mi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam és
Jogtörténeti Tanszék, Budapest

13.30 Hozzászólások

13.50 A konferencia zárása

A konferencia rendezõi:
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza és a 
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület

I. Magyar Interdiszciplináris
Humorkonferencia

A HUMOR.

A humor társadalomtudományi
megközelítésének lehetõségei

2007. szeptember 13–14.
http//www.igyfk.pte.hu/humorkonf

HUMOR ÉS NYELVÉSZET/FOLKLÓR
nemzetközi szimpózium 

2007. szeptember 14–15.
http://www.igyfk.pte.hu/humorsymposium-

english 

http://www.igyfk.pte.hu/humorszimpozium

A rendezvények helyszíne: 

PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar 
Szekszárd, Rákóczi út 1.

Telefon: 74/412-133; 74/528-300

Programbizottság:

T. Litovkina Anna, a Programbizottság elnöke
(e-mail címe: litovkin@terrasoft.hu)

Barta Péter, a Programbizottság társelnöke
(e-mail címe: bar13846@iif.hu)

Védnökök: Braun Márton országgyûlési képviselõ,
dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem
rektora, Halmai Gáborné országgyûlési
képviselõ, dr. Hiller István Oktatási és
Kulturális Minisztérium, miniszter, Horváth
István Szekszárd Megyei Jogú Város pol-
gármestere, országgyûlési képviselõ,
dr. Lénárd László, a Pécsi Tudományegyetem
volt rektora

KÍSÉRÕ PROGRAMOK

Testvérvárosi
Zenei Találkozó 
2007. szeptember 14–15.

Felelõse: Berlinger Attila Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatal nem-
zetközi kapcsolatok referense

A szombati felvonulás teljes útvonala:
Béla király tér–Bezerédj u.–Széchenyi
u.–Szent László u.–Béla király tér. A

menet 15 órakor indul. Ezen a területen teljes útzár lesz 14.45-től várható-
an 17 óráig. Tisztelettel kérjük az érdeklődőket, hogy a felvonulás teljes
hosszában időben foglalják el helyeiket!
A rendezvény ideje alatt parkolási tilalom van érvényben: a Bezerédj u.,
Béla király tér, Vörösmarty u., Dózsa Gy. u., Szent István tér, Garay tér terü-
leteken.
A közbiztonság és a város lakóinak zavartalan szórakozása érdekében és az
autók biztonsága miatt kérjük a vendégeket és a belváros lakóit NE HAGY-
JÁK A FENTI UTCÁKBAN A JÁRMŰVEIKET! 
Amennyiben a járműveket az utcán hagyják, fenti okok miatt kénytelenek
leszünk azokat elszállíttatni. Megértésüket köszönjük.

* * * * *
A rendezvény ideje alatt – a felvonulás kivételével – a taxi szolgáltatás a Szé-
chenyi utcából és az Augusz I. utcából zavartalanul működik.

* * * * *
Tájékoztatjuk a Borudvar látogatóit, hogy a borkóstolás kizárólag a hely-
színen vásárolható borospohárból történik, a pohár mellé TOLLE sajtkósto-
ló jár minden kedves vásárlónak.
Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!

Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza rendező
Szekszárd Borvidék Kht. társrendező

FIGYELEM!

Folytatás a 6. oldalon.



A Gemenc Volán tájékoztatója

SZERETETTEL HÍVJUK
A

SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS TÁRSASKÖR

12. SZÜRETI RENDEZVÉNYÉRE
A SZENT ISTVÁN-HÁZBA (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

Ha egy igazi, hagyományos szüreti bálba vágyik, 
látogasson el hozzánk a Szent István-házba

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA:

Szeptember 14-én, pénteken
17.00 órakor HÁLAADÓ SZENTMISE az Újvárosi templomban 

megemlékezéssel a támogatóinkról és 
az év közben elhunyt társasköri tagokról.
A szentmise után a Szent István-házban pogácsával
és borral vendégeljük meg a szentmisén
résztvevőket.

Szeptember 15-én, 
szombaton
13.30 órakor a Szüreti Felvonulás

résztvevőiről fénykép- és
videofelvétel készül az
Újvárosi templom előtt.
Ugyanekkor a Szent Ist-
ván-házban vendégeinket
kuglóffal kínáljuk.

14.15 órakor elindul a TÁRSASKÖR SZÜRETI FELVONULÁSA a
Béla térre, ahol felvezetői lesznek a szüreti felvonulá-
son részt vevő csoportoknak.

15.00 órakor SZÜRETI MARHAGU-
LYÁS ÉS BIRKAPÖRKÖLT készítése
kezdődik a Szent István-ház udvarán,
melyet vacsorára 
20 órakor krumplival együtt kínálunk.

15.00 órakor megkezdődik a városi Szüreti Felvonulás, mely után
a Társaskör felvonulói a Szent István-házba térnek
vissza, közben a városban levőket és az újvárosiakat
köszöntik.

A SZÜRETI BÁL PROGRAMJA

19.00 órakor MEGNYITÓ
19.15 órakor a Társaskör Népdalkörének műsorával

kezdődik a bál.
19.30 órakor Vacsora
A bálban a zenét a Jákob Band szolgáltatja; a bál ideje alatt büfé áll

a kedves vendégek
rendelkezésére; lesz
tombolasorsolás,
melyen a főnyere-
mény a Szüreti Fel-
vonuláson a város-
ban bemutatott sző-
lőharang lesz.

A bál ideje alatt a szüreti előkészületekről és a
felvonulásról készült felvételek kivetítésre
kerülnek.

Kedves vendégeinket szeretettel várjuk, 
s mindenkinek jó mulatást kívánunk!

Érdeklődni és asztalt foglalni Horváthné Editnél lehet 
(Szekszárd, Batthyány u. 14. Telefon: 20/524-68-20,

horvathne.edit@citromail.hu).

A társaskör vezetősége a változtatás jogát fenntartja.

2007. SZEPTEMBER 9.6666 SZÜRETI NAPOK
XV. Tolna Megyei Jogász Nap 

2007. szeptember 14.

Fõ téma: Reformok és jövõkép

A Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei
Szervezetének nyitott szakmai konferenciája a
Vármegyeháza dísztermében, a Tolna Megyei
Önkormányzattal közös szervezésben

9.30 Regisztráció, a vendégek fogadása

10.00 A megjelenteket köszönti 
dr. Herbert Éva, az MJE Tolna Megyei
Szervezetének elnöke    

10.10 Megnyitó – dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei
Közgyûlés elnöke

10.20 Az ügyészség alkotmányos helyzete
és jövõképe
Dr. Kovács Tamás legfõbb ügyész

11.00 Reformok, átalakulások a közjogász
szemével
Dr. Kiss László alkotmánybíró

11.40 Szünet

12.00 Az ügyvédi hivatás jövõje: 
Újabb reformok vagy zsákutca
Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara
elnöke

12.40 A kormányzás átalakításának
tapasztalatai
Dr. Sárközy Tamás tanszékvezetõ egyetemi
tanár

SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI
KATOLIKUS TÁRSASKÖR

12. SZÜRETI RENDEZVÉNYE
Helyszín: Szent István Ház

(Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

Elsõ Szekszárdi 
Kertészeti Vásár

a Panoráma Mozi elõtti téren

2007. szeptember 14–16-ig
10.00-18.00 óráig

Faiskolák és virágkertészetek árusítása

Információs elõadások

AZ ÍZEK UTCÁJÁBAN 
A HELYI ÉTTERMEK SPECIALITÁSAIRÓL ÉS

TÁJJELLEGÛ ÉTELEKRÕL 
A VENDÉGLÁTÓK KEREKASZTALA

SZEKSZÁRDÉRT EGYESÜLET GONDOSKODIK:

• ARANYKULACS KISVENDÉGLÕ
• BELLA NAPOLI ÉTTEREM
• HOLIDAY SALÁTA ÉS KOKTÉLBÁR
• HÚSVASALÓ VENDÉGLÕ
• MEGACENTRUM ÉTTEREM
• STEFÁN ÉTELBÁR
• TIFFANY KISVENDÉGLÕ
• ZRÍNYI ÉTTEREM ÉS 
• BÍRÓ MÁRTON PECSENYÉS

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget,
hogy a Szekszárdi Szüreti Napok ren-
dezvényei miatt a helyi járatok terelõ úton
közlekednek az alábbiak szerint.

Szeptember 11-én (kedden) üzemkezdettõl 17-
én (hétfõn) üzemzárásig a Béla tér teljesen le
lesz zárva, ekkor az

1-es és 10-es vonalon közlekedõ járatok a Béla
téri megállóhelyet nem érintik, helyette a
Szent László utcai megállóhelyen állnak meg.

Szeptember 11-én (kedden) üzemkezdettõl
üzemzárásig az 5-ös vonalon közlekedõ jára-
tok Autóbusz-állomás – Gimnázium – Nyom-
da – Kórház (vissza ugyanezen) útvonalon
közlekednek. A járatok a Szent László utcai
és a Béla téri megállóhelyet nem érintik, he-
lyette a Nyomda megállóhelyen állnak meg.

Szeptember 12-én (szerdán) üzemkezdettõl 17-
én 14 óráig a Szent István tér le lesz zárva.
Az útlezárás miatt a helyi autóbuszjáratok az
alábbi terelõ útvonalon közlekednek:

1-es, 10-es vonalon:
Autóbusz-állomás – Hunyadi u. – Holub u. –
Wesselényi u. – Széchenyi u. – Béla tér és a
járati útvonalon tovább (vissza ugyanez az út-
vonal).

2-es, 13-as, 14-es vonalon:
Autóbusz-állomás- Hunyadi u. – Holub u. –
Wesselényi u. – Széchenyi u. és a járati útvo-
nalon tovább (vissza ugyanez az útvonal).

5-ös, 6-os vonalon:
Autóbusz-állomás – Hunyadi u. – Holub u. –
Wesselényi u. – Kórház és a járati útvonalon
tovább (vissza ugyanez az útvonal).

Szeptember 15-én (szombaton) a szüreti felvo-
nulás miatt 14.40 órától 18 óráig a Bezerédj
u. – Széchenyi u. – Szent László u. útvonal is
lezárásra kerül, ekkor a terelõútvonal a követ-
kezõ:

9-es vonalon:
TESCO Áruház – Holub u. – Zrínyi u. – Dam-
janich u. – Rákóczi u. és a járati útvonalon to-
vább (vissza ugyanez az útvonal).

10-es vonalon:
Autóbusz-állomás – Holub u. – Wesselényi u.
– Kórház – Május 1. u. - Fûtõmû – Alisca u.
– Csatár (vissza ugyanez az útvonal).

14-es vonalon:
Autóbusz-állomás – Zrínyi u. – Damjanich u.
– Kadarka u. – Mérey utca, ahonnan a járati
útvonalon folytatja az útját (vissza ugyanez az
útvonal).

15-ös vonalon:
Árnyas u. – Kórház – Wesselényi u. – Holub
u. – Zrínyi u. – Damjanich u. – Rákóczi u. és
a járati útvonalon tovább (vissza ugyanez az
útvonal).

A felvonulás ideje alatt az 1. sz. helyijárat nem
közlekedik.
A járatok a terelõúton található megállóhelyeken
megállnak.

Folytatás az 5. oldalról.

A MÛSORVÁLTOZÁS JOGÁT A RENDEZÕSÉG FENNTARTJA!

Rendezõ: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza Társrendezõ: Szekszárd Borvidék Kht., 
Herrné Szabadi Judit 30/235-51-60

Információ: www.babitsmuvhaz.hu címen, 74/529-610 telefonszámon, info@babitsmuvhaz.hu e-
mailen és a Tourinform irodában tel: 74/529-611, e-mail: szekszard@tourinform.hu 

Fõtámogató: Tarr Kft. Szekszárd

Kiemelt támogató: Dental Plus Kft., Tolnatej Zrt, BricoStore Szekszárd, OBI Áruház Szekszárd

Támogatók: Alisca Autócentrum Kft. • Alisca Bau Kft. • Autó Center Kft. • Autó City Kft. • Schneider
Autóház Pécs • Collective Security • Gemenc Autó Centrum • Gemenc Volán Zrt. • Duna-Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány • Elektrolit Kft. • Európai Kádárok Kft. • Exclusive Change Szekszárd •
Ha-Ho Kontakt Kft. • Kaffka Kft. Kaposvár • Kereskedelmi és Hitelbank Szekszárd • McDonald’s
Szekszárd • Noguchi-Peters Kft. • OTP Bank Nyrt. Szekszárd • Paksi Atomerõmû Zrt • Palatrans
Kft. • Romcar Kft. • Sz+C Stúdió Kft. • Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.
• UniCredit Bank szekszárdi fiókja • 

Médiatámogatók: Alisca Rádió • Rádió Antritt • Tolnai Népújság

Együttmûködõ partnereink: Alisca Terra • ÁNTSZ Szekszárd • E.ON Szekszárd • PIXEL TV • Szek-
szárd Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály • Szekszárdi Polgárõr Egyesület • Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság • Tolna Megyei Közútkezelõ Kht. • Tolna Megyei Önkormányzat • Tol-
na Megyei Rendõrfõkapitányság • Városi Tûzoltóparancsnokság • Városi Rendõrkapitányság •
Waldorf Óvoda
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A magyar szarvasgombászok
szeretnék még szorosabbra fűzni
kapcsolatukat Szekszárd városá-
val, ahonnan a világhírű mikoló-
gus (gombaszakértő) dr. Hollós
László indult.

Dr. Vikor Judit, a Magyar
Szarvasgombász Szövetség elnök-
helyettese, dr. Bratek Zoltán ad-
junktus, az Első Magyar Szarvas-
gombász Egyesület elnöke, Né-
meth Jenő erdész, valamint Kasó
Zoltán szekszárdi szarvasgombász
a Németországban élő prof. dr.
Lelley Jánossal érkezett a város-
házára az elmúlt héten, ahol dr.
Haag Éva alpolgármester fogadta a
delegációt.

A szakemberek a Jedlik-pályáza-
ton belül folyó kutatási projekt ke-
retében működnek együtt, ahol is
felmérik a természetes élőhelyeket,
valamint Magyarország kísérleti
szarvasgomba ültetvényeit. A gom-
batermesztés kutatásában kiemel-
kedő nemzetközi elismerésnek ör-
vendő német vendégprofesszor
maga kérte, hogy szeretne a föld-
alatti gombák világhírű tudósa, dr.
Hollós László emlékének szülővá-
rosa meglátogatásával tisztelegni.

A látogatás során a szakemberek
arra kérték az alpolgármestert,
hogy a szekszárdi főiskola vezetése
segítségével járjon közben a pécsi
egyetemen: hozzanak létre egy mi-
kológiai központot a tolnai megye-
székhelyen. A megbeszélés után a
vendégek ellátogattak Hollós Lász-

ló Babits utcai szülőházához is,
ahol Lelley professzor újabb ötlet-
tel állt elő: támogatók segítségével
vegyék meg az ingatlant, s a világ-
hírű tudós tiszteletére – a Zrínyi ut-
cai iskolában működő emlékszoba
anyagát is felhasználva – alakítsák
át azt emlékházzá. A német szak-
ember jelezte: támogatja a város
azon tervét is, hogy ismét rendez-
zenek Hollós László emléknapot
Szekszárdon.

Új színfolttal bővült a
Megyenap

A Tolna megyei német kisebbség
a kezdetektől, 1999 óta minden
évben együtt ünnepel mindany-
nyiónkkal, amikor arra emléke-
zünk, hogy a Tolna vármegyének
pecsétet adományozó királyi dip-
lomát I. Lipót király kancelláriá-
jában 1699. szeptember 1-jei kel-
tezéssel állították ki. Most elő-
ször jó hangulatú, szívmelengető
gálaműsorral léptek a közönség
elé a Megyenap
előestéjén.

A magyar és a
magyarországi né-
met nemzetiség
himnuszának el-
éneklése után első-
ként dr. Puskás Im-
re, a megyei köz-
gyűlés elnöke kö-

szöntötte a Babits Mihály Művelő-
dési Ház színháztermében szép
számban egybegyűlteket. Örömét
fejezte ki a Megyenap új kapcsoló-
dó rendezvényének létrejötte felett,
amelyben megmutatkozik a Tolna
megyeiek összetartozása és egy-
ben a közösségek teremtő erejének
fontossága. Biztosította a német ki-
sebbségi önkormányzat vezetőit a
jövőbeni zökkenőmentesebb
együttműködésről. Majd Sárközi
János József, területi nemzetiségi
és kisebbségi koordinátor üdvözöl-
te a közönséget. Mint mondta, két-
ség nem fér hozzá, hogy ez a zenés
gálaműsor ugyanúgy tradícióvá vá-
lik, mint a német nemzetiség által
már 17 alkalommal megrendezett
nagy sikerű Pünkösdi Fesztivál. Dr.
Józan-Jilling Mihály, a Tolna Me-
gyei Német Kisebbségi Önkor-
mányzatok Szövetségének elnöke
Friedrich Schiller Hoffnung (Re-
mény) című költeményével vezette
be gondolatait. Felvázolta – a nem
karddal, hanem ekével érkezett –
Tolna megyei német nemzetiség
szintén közel 300 éves történetét,
hányattatott sorsát, amelynek so-
rán mindig ott pislákolt a remény,
az álom „egy szebb, jobb hazáról”.

A gálaműsor megmutatta, hogy
a küzdelmes évszázadok ellenére a
magyarországi németség megőriz-
te jókedvét. Igazi mulatság követ-

kezett. A Tolna megyei német nem-
zetiségi tánccsoportok, kórusok,
zenekarok, népdalénekesek és a
Magyarországi Német Színház fel-
lépésének vidám és lírai pillanatait
a lelkes közönség ujjongása, vas-
tapsa és időnként éneke kísérete. A
bonyhádi Kränzlein tánccsoport
műsorában a pergő lépésekre egy
tréfás koreográfia következett,
színpadra léptek a táncoló patások.

Egyikük tejet is adott,
amiért sör volt a jutalma.
Öröm volt látni, hogy a
legtöbb hagyományőrző
csoportban gyermektől a
nagymamáig, nagypapáig
együtt szerepelt minden
generáció, nem kell tehát
attól tartani, hogy elve-
szik a tradíció a következő

évtizedekben, évszá-
zadokban. 

Nem csak a nemze-
dékek, de a nemzetek
összefogására is fel-
hívta a figyelmet ez a
gálaműsor. Az ünnep-
ség záróműsorszáma-
ként fellépő paksi fú-
vószenekar spanyol
dallamokat is felvett
repertoárjába. Az est a
nemzetek együttmű-
ködésére létrejött Eu-

rópai Unió himnuszának eléneklé-
sével zárult, és egy hangulatos va-
csora követte a Szent István Közös-
ségi Házban. 

K. E.

A Tolna vármegyének pecsétet ado-
mányozó királyi diplomát I. Lipót
király kancelláriájában 1699. szep-
tember 1-jei keltezéssel állították
ki.

Remény
Álmodnak egy szebb, jobb hazáról,
Ez álom minden emberé:
Lihegve tör a földi tábor
Egy felragyogó cél felé!
A föld tavaszra, télre válik –
Az ember remél mindhalálig.

Remény az út, a cél, a pálya.
A gyermek hűen él vele,
Remény az ifjú délibábja,
Remény az aggnak élete:
Ha fáradt teste sírba űzi,
Reménységét a sírra tűzi.

S ez nem valami lázas eszme
Bomlott agyvelők éjjelén;
A lélek harsog messze, messze:
Nagyobbért, szebbért élek én! –
S amit a lélek hangja hirdet,
Az nem csalhat meg soha minket!

1924. április 25. 

Emlékszoba után emlékház
Hollós Lászlónak?

DR. HOLLÓS LÁSZLÓ 1859. június 18-án született
Szekszárdon. A budapesti műegyetemen fizika- és ké-
miaszakon végzett, bécsi tanulmányai után kémiából
szerezte meg első doktori címét. Később tanári okleve-
let szerzett állat- és növénytanból, ásványtanból és
földrajzból, így 1890-ben állást kapott a budapesti egye-
temen, majd 1891-ben a kecskeméti Állami Főreálisko-
lában. 

Hollós érdeklődésének és munkásságának középpontjába egy idő után a
gombák kerültek: a világon ismert gombafajtákat számtalan új leírással
gazdagította. Néhány éven belül ő lett a világ egyik leghíresebb mikoló-
gusa (gombaszakértő). Hollós kutatásai egyre inkább a talajban termő
gombákra, közülük is a különleges szarvasgombákra (Tuber) irányultak.
A gombákról szóló első nagy könyvével, az 1903-ban megjelent „Magyar-
ország Gasteromycetái” című munkájával kiérdemelte az akadémiai tagsá-
got. „Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi” című könyvét az
MTA 1917-ben – mint az utóbbi hét év legjelentősebb magyar nyelvű tudo-
mányos munkáját – Marczibányi-díjjal jutalmazta.
Hollós László 1911-ben megvált a kecskeméti iskolától, nyugdíjba vonult,
és hazatért szülővárosába, Szekszárdra. Tudományos munkáját is abba
akarta hagyni, de egy idő után már ezt a vallomást vetette papírra: „...A ti-
tokzatos erdő csodás világa újból megragadta egész valómat, ismét meg-
szerettem az egyetlen igaz könyvet, a természet könyvét, mely nem embe-
ri tákolmány, még egyszer olvasni, gyönyörködni akartam benne, újra
gyűjtő lettem.” Szekszárdon halt meg 1940. február 16-án.
Dr. Hollós László több mint száz tudományos cikke, tanulmánya és köny-
ve, közel 480 általa fölfedezett új gomba (amelyhez 70 ezret ismernie kel-
lett!) méltán őrzi emlékét, aminek megidézéséhez Szekszárd 1959-ben és
1970-ben tudományos ülésszakkal adózott, a 2002-es dr. Hollós László vá-
rosi emléknapon a II. Számú Általános Iskolában emlékszobát avattak tisz-
teletére.

A szarvasgomba
A szarvasgomba – sok más föld
alatt élő rokonához hasonlóan –
életközösséget alkot egy fával vagy
cserjével, úgy, hogy annak gyökeré-
hez kapcsolódik. A fa könnyebben
jut ásványi anyagokhoz a gomba
segítségével, a gomba viszont más
tápanyagokat – például cukrot –
kap a fától. Általában 10–30 centi-
méterre a föld alatt él, ezért nem
könnyű megtalálni.
Szinte mindenki hallott már róla.
Tudjuk, hogy ritka csemege, hogy
disznókkal, kutyákkal keresik,
majd kiássák. A föld alatt él és feke-
te, ezért régen az ördöghöz tartozó-
nak hitték, és csalással, hamisság-
gal hozták kapcsolatba. Mondják,
hogy a szarvasbikák bőgés előtt et-
től kapnak erőre, és az emberek
közt is becses szerelmi ajándéknak
számít. Ízletes és ritka, tehát drága,
és előkelő: jól mutat a menükár-
tyán, az étlapon, de főleg egy szelet
libamájon.
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MMMMÁÁÁÁRRRR    AAAA    PPPPEEEENNNNNNNNYYYY    MMMMAAAARRRRKKKKEEEETTTT    MMMMEEEELLLLLLLLEEEETTTTTTTT    IIIISSSS!!!!
SAJÁT VÁGÓHÍDRÓL SZÁRMAZÓ, 

MINDIG FRISS SERTÉS-, MALAC-, MARHA-,

BIRKA-, valamint BAROMFIHÚSOK,

HÁZIAS CSEMEGE- ÉS FÜSTÖLT ÁRUK 

SZÉLES VÁLASZTÉKA.

Alkalmanként borjú és bárányhús is kapható.

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás.

MEGRENDELÉST FELVESZÜNK.

• Rákóczi u. 8. (a fõiskolával szemben)
Telefon: 317-112  

• Béri Balogh Á. u. 79. (a Penny Market mellett)
Telefon: 317-878 

Rácsodálkozhatunk megyénk
természeti szépségeire, a hagyo-
mányokat őrző események emléke-
zetes pillanataira. Új szemszögből
láthatjuk a jól ismertet és felfedez-
hetjük az eddig észre sem vettet. A
Megyenap alkalmából rendezett
Az én Tolna megyém című fotókiál-
lítás felülmúlta a várakozásokat, 28
megszállott fotós közel 150 képben
tárja elénk miként látja szűkebb
hazáját. A megyei önkormányzat
által meghirdetett pályázatra beér-
kezett művek magas színvonalát
mutatja, hogy a Baky Péter festő-
művész által vezetett szakmai zsű-
ri két harmadik helyezettet hirde-
tett, öten pedig dicséretben része-
sültek.

A legelgondolkodtatóbb, legsok-
rétűbb, műfajilag legváltozatosabb
alkotásokat az első helyezettől, a
dombóvári Tilinger Sándortól lát-
hatjuk. A pályázatra egyedül ő
nyújtott be portrét, nem egyszerű

képmást. A látványon túlmutatnak
melankolikus kompozíciói a Bon-
tás és az Elmúlás. Különleges fény-
ben mutatja meg a Templomi ülő-
padot. A Duna, a holtágak, tavak, a
víz érdekes, sokszínű témája töb-

beket megihletett. Így a második
helyezett, tolnai Pámerné Büky
Klárát, aki a nyugalom képeit alkot-
ta meg: a vízben tükröződő néma
fákat, a fodrozódó víz felé hajló tör-
zseket rendezte kompozícióba. Az
egyik harmadik helyezett, a gerjeni
Máté Dénes variációkat készített
egy témára: Tél a Dunán. A jégzaj-
lás zaklatott mégis fenséges látvá-
nyától a mozdulatlanságot jelentő
jégbefagyott csónakokon át a fale-
vél megdermedt szépségéig. E ké-
pek ridegségével szemben a másik
harmadik helyezettet a párás leve-
gő lágysága ihlette tájképei megal-
kotására, és a virító sárga Madocsai
repceföld találkozása a kék éggel,
közte a kettő keveredéséből egy
keskeny zöld sáv, amely magában
rejti a templomot. A színek játéká-
ra épül, a dicséretben részesültek
közül, Gábris Anna Mediterrán
hangulat című felvétele is. Ezzel
szemben Málinger János ragaszko-
dott a fotóművészet hagyományai-
hoz, és lemondott a színek kifeje-
zőerejéről, alkotásai éppen ezáltal
sokatmondóak. Néptánc című fotó-
ja jól érzékelteti a forgó mozgást,
legalább annyira élő, mint Kirchné
Máté Réka kedves, színpompás
életképei. Présházak című alkotása
azon kevesek közé tartozik, amely
utal arra, hogy És Tolnában megte-
rem a szőlő, amint Radva Ferenc
fehér és kékszőlőültetvényt ábrá-
zoló képének címe mondja. Az ötö-
dik dicséretben részesült Bobály
Lajos nem csak a színek, de a for-
mák kifejezőerejére is építi Bony-
hádi mozaik című alkotását.

A kiállítás szeptember 9-ig te-
kinthető meg a Művészetek Házá-
ban. A nagysikerű pályázatot jövő-
re is meghirdeti a Tolna Megyei Ön-
kormányzat. K. E.

A mi fotókiállításunk

A kiállítást dr. Pálos Miklós, a megyei
közgyűlés alelnöke nyitotta meg

Elblinger Ferenc fizikatanárt so-
kan ismerik megyeszerte, diá-
kok, tanár kollégák, szülők és ba-
rátok. Akik pedig ismerik, tudják
milyen szenvedéllyel és alázattal
hódol érdeklődése tárgyának: a
fényképezésnek. Középiskolás
kora óta örökíti meg műemléke-
inket, a digitális korszak bekö-
szöntével azonban – saját szó-
használatával élve – mindenfélét
fényképez. 

Kedden délután nyílott meg a
megyei könyvtárban jubiláló kiállí-
tása Kálváriák címmel. Huszonkét
gyönyörű fotó tárul az érdeklődő
szeme elé, amint átlépi az intéz-
mény kapuját, s mint azt már tőle
megszokhattuk, alaposan átgon-
dolva, igényesen vezet minket egy
csodás világ belsejébe a tanár úr: a
falon függő művészettörténeti átte-
kintés nyújt segítséget az alaposab-
ban tájékozódni vágyóknak. 

Ha az ember kiállítás-megnyitó-
ról ír, hosszú sorokat szokás meg-
tölteni a közreműködők felsorolá-
sával, természetesen fontos min-
den elhangzott mondat, dallam,
ám mi mégis próbáljunk meg arra
az egységes, gondolatra serkentő,
katarzis-élménynek nevezendő tör-
ténésre koncentrálni, aminek ré-
szesei lehettünk egymás tudása ál-
tal. Spanicsek Valentina és Hollósi
Boglárka fuvolajátéka, Liebhauser
János és Póla Károly köszöntő sza-
vai, Németh Judit Adyt tolmácsoló
hangja által.

Vastag, szürke felhők, kopogó
eső, csöndbe állt utca, hideg szél
fúj. Esernyők és kabátok csöpög-
nek, könyvtárba lépő emberek.
Minden korosztály képviselteti ma-
gát, az újonnan érkezők a már em-
lített művészettörténeti táblát ol-
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Útravaló az iskolaév kezdetén
„…mert az Úr ad bölcsességet, az Ő szájából
tudomány és értelem származik.” (Péld. 2:6)

Az iskolakezdés izgalmakat hozó heteiben a nehéz táskát cipelő első
osztályos kisgyermek egy teljesen új környezetbe cseppenve, idegen
gyerekek között, szokatlan felnőttek társaságában próbálja feldolgozni a
változás okozta érzéseit. A nagyobbacska barátainak, osztálytársainak
örömmel meséli el a nyári élményeit.

Az évkezdés lazább napjai után egyre inkább előtérbe kerül a minden-
napi munka, a megoldásra váró feladatok sora, az ismeretekben való előre-
haladás. Nagy odafigyelést, sok szeretetet, empatikus készséget kíván a
pedagógusok részéről a gyermekekkel való foglalkozás. Úgy kell látni már a
legkisebbet is, mint aki nemcsak testben, ismeretben, hanem lélekben is
fejlődni kíván. Nem vonatkoztathatjuk el a lényeges dolgokat egymástól, és
egyiket a másik kárára, vagy hasznára, nem fordíthatjuk. Az ember,
kiváltképpen a gyermek, mint Isten alkotása, lelkületében sokkal bonyo-
lultabb, mint korábban hitte, vagy tanította az antropológia. Az emberi lélek
titkainak feltárásában, létünk csodálatos világának, Isten Krisztusban meg-
jelenő kegyelmének megismerésében kíván segítséget nyújtani a hitoktatás
és a konfirmációi előkészítés. Minden gyermek számára adott annak a
lehetősége, hogy szervezett formában tartott hittanórákon vegyen részt. Ez
évtől a református hitoktatás pénteken délutánonként, külön alsós és felsős
csoportokban a Bezerédj utcai gyülekezeti teremben lesz, a konfirmációi
előkészítés ugyancsak pénteken a Kálvin téri Lelkészi Hivatalban. Ez alkal-
makkal való éléshez elsődlegesen a szülőknek a gyermekeik iránt érzett
felelőssége fontos. Emlékezzünk csak vissza arra a szép ünnepnapra, ami-
kor szülők, keresztszülők és nagyszülők a templomban, Isten és a gyüle-
kezet előtt arra nézve tettek fogadalmat, hogy gyermeküket úgy nevelik és
neveltetik, hogy majd, ha felnőnek, eljussanak a Krisztus ismeretére és a ró-
la való bizonyságtételre. E fogadalmukat komolyan vette Isten, és aki ennek
eddig nem tett eleget, mulasztását pótolhatja, hisz még az iskolai év elején
vagyunk. Bizonyos vagyok abban, hogy minden jelentkező gyermeket
örömmel fogad a hitoktató, aki azzal a szándékkal végzi munkáját, hogy a
bibliai történeteket üzeneteik gazdagságában megjelenítse a gyermekek
előtt, életkori sajátosságaiknak megfelelő módon. A jól megértett bibliai Ige
nyomán kapja a gyermek Isten ajándékaként a hitet, ami átsegíti majd ifjú
életének buktatóin, és amin keresztül összeköttetve érzi magát teremtő,
megtartó Istenével.

Keressük az Isten közelségét, fogadjuk hálaadással áldásait, hogy kitel-
jesedett életet élhessünk az igazi értékek ismeretében és birtokában. „Mert
aki megnyer engem, nyer életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot” (Péld. 9:35).

Minden oktatónak és tanulónak azt kívánom, hogy ez így legyen.
Balázsi Zoltán

református lelkész

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0337-04

Intézmény-akkreditációs 
lajstromszám: AL-0010

Kedvezményesen szerezhet OKJ-s szakmát 
a következő tanfolyamokon:

• Önköltségesek részére: részletfizetési kedvezmény.
• Munkanélküliek részére: munkaügyi központi támogatás 

IDEGENFORGALMI SZAKTERÜLET
• Idegenvezető • Idegenforgalmi menedzser 
• Idegenforgalmi ügyintéző • Valutapénztáros és ügyintéző
• Falusi vendéglátó

KERESKEDELMI SZAKTERÜLET
• Kereskedelmi menedzser • Marketing- és reklámmenedzser 
• Marketing- és reklámügyintéző

VENDÉGLÁTÓ SZAKTERÜLET
• Szakács • Pincér • Élelmezésvezető • Takarító

NYELVTANFOLYAMOK kezdő és haladó szinten:
• Angol • Német • Francia • Olasz • Spanyol

Kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari 
SZAKKÖNYVEK, NYELVKÖNYVEK, 
KAZETTÁK ÉRTÉKESÍTÉSE.

Részletes tájékoztatás és jelentkezés: 
7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21. 
(bejárat a Találka tér felől) 
Telefon/fax: 74/418-779 • E-mail: kit@kit.hu Esély 

a sikerre!

vassák, amiből megtudni, hogy az
ellenreformációt követően először
Itália északi részén kezdtek kálvá-
riákat építeni. Hazánkba osztrák
közvetítéssel a XVII. század végén
érkeztek csak el az alkotások. Kez-
detben kápolnaszerű építmények
voltak csupán, amelyek teraszán
helyezték el a kálvária-jelenetet.
Ilyet láthatunk a bátaszéki fényké-
pen, amelynek tárgya 1762-ből
ered. Mint mindenütt, itt is megje-
lent a tömegesség fogalma, miután

is a XVIII. századra terjedt el a hár-
maskereszt állításának szokása.
Főleg az egykori mezővárosokban
látni ilyet, mint például Szekszárd,
Paks, Dunaföldvár, Szakcs. 

A képek mintha oldanák az
egyes belépők amúgy állandósult
elszigeteltségét, mind többen kez-
deményeznek beszélgetést, régi
diákok találnak régi tanáraikra,
megindul a mosolyos, élénk párbe-
széd. Ismerősök intenek a fejek fö-
lé emelt kezükkel, köszönések, to-

rokköszörülések jelzik: a melegben
itt és most kezdődik valami jó, ma
is tisztelettel ismerjük el valaki kö-
zösségért végzett munkáját…

A kálváriák történetének követ-
kező állomása a „népi” kőfaragó
központok kialakulása, tudjuk
meg, a Dunántúlt jobbára a me-
cseknádasdi német kőfaragók

munkái uralják. S a ma közismert
hármaskeresztből és a tizennégy
stációból álló forma a XIX. század
elejére alakult ki. Elérkezünk az
utak mellett álló keresztekhez,
amelyeknek állítása meglehetősen
későn terjedt el, olyan szentekhez
kapcsolódik e szokás, mint Nepo-
muki János, Orbán, vagy Flórián.
Fülünkben ott cseng még a vers:
„Havas Krisztus-kereszt az erdőn, /
Holdas, nagy, téli éjszakában: / Ré-
gi emlék. Csörgős szánkóval / Vala-

mikor én arra jártam / Holdas,
nagy, téli éjszakában.” És megint
csak Ady fogalmaz meg, csak ővele
üzenhetünk, mint sárguló papírra
a talán meggondolatlanul vésett,
mégis éltet ontó feketetus írás:
„Csörtettek bátran a senkik / És
meglapult az igaz ember…” Va-
gyunk jó páran, akik meglapulunk,
ezerféle okból. Leginkább, mert
nem tehetünk mást, mert meg
akarjuk őrizni magunkat, azt, amit
még nem tártunk föl másnak, és

azt, amit szerel-
mes őrületben,
azóta is vágyva
tárnánk, egyre
csak tárnánk…
Ezért is oly fonto-
sak az ilyen kiállí-
tások: együtt le-
hetünk, együtt él-
hetünk meg vala-
mit, ami nem hét-
köznapi, ami a
mindennapokban
vesz körül min-
ket, mégsem fo-
gadjuk be üzene-
tét, és egy másik

ember optikája kell ahhoz, hogy
csodává kristályosodjon a mi szá-
munkra is. 

Bizony sokan lehetünk hálásak
ezekért a képekért, mint ahogyan a
láttatni tudás képességéért is, ami-
vel egy művész a befogadás, a mű-
alkotás felé terelgeti a halandókat. 

Panyi Zita

Hétköznapi kálváriák…
Gondolatok Elblinger Ferenc kiállításáról
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S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében

SZEPTEMBER 12-ÉN, SZERDÁN
8–16 óráig

NADRÁG- ÉS KOSZTÜMVÁSÁR
40-50% engedménnyel a készletből!

• Szövetnadrágok 2000–2500 Ft
• SZTRECCSNADRÁGOK 2500–3000 Ft
• Szoknyakosztüm 12 900 helyett 4900–6500 Ft
• Nadrágkosztüm 14 900 helyett 5900–7300 Ft
• CSÍKOS ÉS KOCKÁS nadrágkosztümök

(színes és fekete csíkos) 7500–8500 Ft
• Blúzok, ingek, tunikák 

(nagy méretekben is!) 2500–3000 Ft
• Bélelt zakók, alkalmi ruhák!

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ-, PAPLAN- ÉS
FÜGGÖNYVÁSÁR

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében

SZEPTEMBER 12-ÉN, SZERDÁN
8–15 óráig.

• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt
ágyneműk, lepedők

• Törölközök, párnák, plédek, ágytakarók,
anginok

• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök,
kötények

• Függönyök (vitrázs, jackard, voile, organza,
... stb.) széles választékban

• Téli mosható paplanok 2600 Ft
• Téli gyapjúval töltött paplanok 3800 Ft
• Mágneses derékalj 11 800 Ft
• Kétszemélyes paplanok, plédek is kaphatóak!

A Szekszárdi Szüreti Napok kere-
tében olyan különleges rendez-
vények sorára kerül sor, amelye-
ket a humor kapcsol össze. Szep-
tember 13–14-én kerül sor az I.
Magyar Interdiszciplináris Hu-
morkonferenciára, amely a hu-
mor társadalomtudományi meg-
közelítésének kérdéskörét taglal-
ja. E rendezvény – úgymond –
folytatása a Humor és nyelvé-
szet/folklór című nemzetközi
szimpózium, ami 14-től 16-ig
tart. Szeptember 13-án délben
nyílik „A humorban a magyarok
nem ismernek tréfát” címmel –
természetesen humoros témákat
megörökítő képekből – rendezett
fotókiállítás. Mindhárom rendez-
vénynek a harmincadik születés-
napját ünneplő Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Főiskolai
Kara (PTE IGYFK) ad otthont. A
kiállítást Fusz György főigazgató
nyitja meg. A főépületben tartan-
dó előadások és szekcióülések
nyilvánosak és ingyenesek, aho-
gyan az aulában egy hónapon át
látható kiállítás is.

T. Litovkina Anna habilitált főis-
kolai tanár, a Nemzetközi Humor-
kutató Társaság tagja, a rendezvé-
nyek programbizottságának elnö-
ke mielőtt rátért volna a rendezvé-
nyekre, elmondta, hogy mintegy
nyolcvan előadót, s legalább húsz
fotóst vonz városunkba. A nemzet-
közi szimpóziumra 12 országból –
USA, Izrael, Lengyelország, Olasz-
ország, Finnország… – érkeznek a
humor kutatói, mondhatni szak-
emberei. Az egyik szekcióülésre
ellátogat Horváth István polgár-
mester Szekszárd testvérvárosai-
nak küldötteivel egyetemben. 

Bizonyára felkelti olvasóink ér-
deklődését annak a néhány elő-

adásnak a címe, amelyek az első-
ként kezdődő konferencián hang-
zanak el. Küllős Imola (13-a, de. 10
óra) az 1956-os forradalom humo-
rát elemezve „Akasztófahumor a
legvidámabb barakkban” címmel
tart előadást. Vajon „Miért nem
nevetnek a vicceinken a japánok?”
A választ szintén csütörtök dél-
előtt kaphatjuk meg Hidasi Judit-
tól. A vidáman és frissen ébredők
pénteken reggel fél kilenckor érte-
sülhetnek Balázs Gézától „A nyelvi
humor alakváltozatairól”. (Itt most
kihagyhatatlan az a csöppet sem
megszívlelendő elváltoztatott köz-
mondás, amit T. Litovkina Anna és
Vargha Katalin legújabb gyűjte-
ménykötetében találtam: „Aki ko-
rán kel, egész nap álmos.”)

Folytatva a péntek – már – dél-
előttöt: A vicc anatómiájáról és
élettanáról Lendvai Endre előadá-
sa következik, majd – a második
kávé után – Nemesi Attila László:
A nyelvi humor változatai és prag-

matikája Kabos Gyula filmalkotá-
saiban című fejtegetésében. Szin-
tes filmekhez kötődik Varga Anna
fél egykor kezdődő mondandója
Az 1917-es forradalom paródiája a
szovjet filmvígjátékokban. (Szin-
tén kihagyhatatlan a már említett
kötet egyik kifordított közmondá-
sa, miszerint „Jobb kapni, mint ad-
ni”. Szívből kívánjuk, kapjanak
minél több élményt és tudást az ér-
deklődők.) 

A szeptember 14-én kezdődő
Humor és Nyelvészet/folklór nem-
zetközi szimpózium nyelvei az an-
gol, a német, a francia és az orosz.
A 12 ország 23 egyeteméről és ku-
tatóintézetéből érkező ötven mun-
katárs közül négyen plenáris ülé-
sen tartanak előadást, a többség –
a nyelvi különbözőség okán vá-
lasztott – szekcióüléseken és
kerekasztal beszélgetéseken szólal
föl. 

A humorban a magyarok nem is-
mernek tréfát fotókiállítására a Ka-
posvári Egyetem Művészeti Főis-
kolai Kara Fotóművészeti Tanszék-
ének diákjai hozzák el a humor je-
gyében született alkotásaikat. E
tanszék programja Magyarorszá-
gon egyedülálló. Egyébként több
hallgató fotóival rendszeresen ta-
lálkozhatunk az országos és helyi
lapokban.

– Célunk a két tudományos ren-
dezvény és a fotókiállítás eredmé-

nyeinek maradandóvá tétele tudo-
mányos és népszerű kiadványok
formájában. A megcélzott csopor-
tok: elsősorban kutatók, egyetemi
oktatók és hallgatók, középiskolai
tanárok és diákok, másodsorban
mindenki, akit érdekel a humor tu-
dományos megközelítésben is, be-
leértve a külföldi diplomatákat és
üzletembereket – fogalmazott T.
Litovkina Anna, majd kifejtette,
hogy a kiadványok létrejöttéhez
szponzorokat keresnek, például
azért is:

– Mert a tervezett konferencia-
kötetek nemcsak a rendező intéz-
mény (PTE IGYFK) tudományos
rangját növelik, hanem Szekszárd
város nevét is ismertté teszik azon
országok társintézményeiben,
ahonnan az előadók érkeznek.

A humorkonferencián és a
humorszimpóziumon elhangzó
előadásokból készülő válogatást a
Tinta Könyvkiadó rendezi kötetbe,
illetve az Akadémiai Kiadó gondo-
zásában megjelenő nemzetközi fo-
lyóirat is egy számot áldoz e ne-
mes célra. Mind a két kiadvány an-
gol, nemet, francia és orosz nyel-
ven jelenik meg. A magyar nyelvű
előadások kiadását szintén a Tinta
Könyvkiadó vállalta magára.

A fotókiállítás anyagából három
kiadványt terveznek kiadni: fotóal-
bumot, valamint reprezentációs
célokra igen alkalmas kis és nagy-
méretű naptárt. Ezeket a fotók
mellett jeles magyar személyisé-
gektől – tudósoktól, színészektől,
zenészektől, sportolóktól, politi-
kusoktól – származó humoros idé-
zetek, valamint idegen nyelvekre
fordítható viccek, közmondás-pa-
ródiák teszik még értékesebbé és
maradandóbbá.

V.H.M.

„A humorban a magyarok nem
ismernek tréfát”

Városunkban rendezik az I. Magyar Interdiszciplináris
Humorkonferenciát

A rendezvényekről további információkat találnak a
http//www.igyfk.pte.hu/humorkonf
http//www.igyfk.pte.hu/humorszinpózium honlapokon.
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Ha valaki szeret belebonyolódni az
évszámokba, érdemes elmerülnie
legrégibb ipari vállalatunk történe-
tében, amelynek engedélyét – je-
gyezzük meg a rend kedvéért –
1862. szeptember 13-án kapta meg
Ujfalusy Lajos, akit rokona,
Babits Mihály büszkén
emlegetett.

Igen ám, de a nyom-
da fennállásának 50.
évfordulóját 1913-ban
ünnepelték, az utód-
vállalat pedig 1983-
ban ülte a 125. évfor-
dulót, így 1863 s 1858
lenne az indulás ideje.
Talán mindkettő igaz, de
még igazabb két
korabeli anekdota.
Az elsőt Bodnár Ist-
ván hagyta ránk. 

„Borzsák Bandi bácsi holtig tartó
barátságot tartott Ujfalusy Lajossal,
aki büszke volt nyomdájára, mert
amikor első tulajdonosa, Perger
megalapította, a nyomda érdeké-
ben Bezerédj még Kossuth-tal is le-
velet váltott. Büszke volt azért is,
mert szerinte az ő nyomdájából
sajtóhiba nélkül kerülnek ki a
nyomtatványok, mivel a nyomás
előtt azokat ő maga is át szokta
nézni. Borzsák éppen kéziratot vitt
Boda Vilmos volt országgyűlési
képviselő lapjába, amelynek ő is
belső munkatársa volt. S amikor
belép, egy pillantást vet egy éppen
akkor gépből kikerült nyomtat-
ványra. Elmosolyodik s már készen
volt tréfájával: 

– Na, mit csinálsz, kedves Lajos

bácsi? – Korrigálom a mai lap első
oldalát. – Akkor tele is lesz megint
sajtóhibával! – Mit sajtóhibával? Je-
gyezd meg, hogy amit én egyszer
átnézek, abban soha sincs hiba. –
Nono, Lajoskám. Nincsen olyan

nyomtatvány, melyben, hogy-
ha akarok, hibát ne talál-

nék. Például, mit nyomtok
most? – A vármegyei köz-
gyűlési meghívót. – Át-
nézted? – Át. – Hát azért
én látatlanban is merek
fogadni, hogy abban is
van hiba. – Fogadjunk.

De mibe? – Ha elvesztem,
én fizetem a kompániának

a vasárnapi sört. Ha megnye-
rem, egy jó vacso-
ra – a szőlődben. –
Várj, előbb még át-

nézem... – Átnézted? – Át. Na most
állom a fogadást. – Én is. No, lás-
suk csak Lajos bácsi. Hát ez mi?

Diadallal mutatta fel a sajtóhiba
nélkül való nyomtatványt. Nem is
volt abban egyéb hiba, mint hogy a

Ujfalusy – az első megyei lap
iránt tanúsított érdeklődés miatt –
1874 elején (hiába írja a Szekszárd-
monográfia, hogy a ’90-es évek-
ben!) „Angol-országból John Lilly
et Comp. gyárából egy önkirakó
gyorssajtót rendelt, mely meg is ér-
kezvén, a felállítás ellenőrzése vé-
gett az említett gyártelep egyik üz-
lettársa körülbelül három hétig itt
tartózkodott. Dicséretére legyen
mondva, a szegzárdi vörösbor,
mellyel boldog-boldogtalan – mint
szokás – kínálgatta, annyira meg-
tetszett neki, hogy a három hét
alatt kevés pillanata volt, melyben
a beszámíthatatlanság jogkedvez-
ményében ne részesülhetett volna.
De hogy a jó vörösborra még a kö-
dös Albionban is visszaemlékezik,
tanúsítja azon körülmény, hogy
fent nevezett nyomdász egy rész-
letfizetésről lejárt váltókat egyene-
sen a Szegzárdi Borkereskedő
Részvény-Társulatnak küldött,
azon kéréssel, hogy szállítsanak ér-
te vörösbort, sőt kilátásba helyezte,
miszerint egyéb követeléseivel is
hasonló eljárást fog követni” – írja a

közgyűlési meghívó alatt a főispán
neve így ékeskedett: Perczel Ispány
Főisvány.”

A korabeli újság az ötvenéves ünnepen

Csak egy ilyen kézisajtó jelen-
tette az első üzemet...

A Szekszárdi Nyomda címe-
re a jubileumi kiadványon

MESÉLŐ EMLÉKEINK 52.

A Szekszárdi Nyomda őse

ÓDON
IDŐBEN

Szeptember 10-én 95 éve, 1912-
ben halt meg Szekszárdon
Varasdy Lajos megyei tanfel-
ügyelő, számos oktatáspoliti-
kai mű írója.

Szeptember 11-én 115 éve, 1892-
ben Horváth Ignác népiskolai
tanítónknak a magyar és a vi-
lágtörténelmet összehasonlító
műve jelent meg.

Szeptember 12-én 105 éve, 1902-
ben beiktatták a megyeszék-
hely második rabbiját, dr.
Rubinstein Mátyást, aki a Tal-
mud és a Biblia érintkező
pontjait kutatta, és 1944-ben
osztozott hívei sorsában.

Szeptember 13-án a Helytartóta-
nács Ujfalussy Lajosnak enge-
délyezte, hogy a Szekszárdi
Nyomda őselődjét megnyissa.

Szeptember 14-én 190 éve, 1817-
ben jelent meg a megyeszék-
hely fia, Schwartzer Antal Első
esméretek a siketnémák szá-
mára című könyve.

Szeptember 15-én 105 éve, 1902-
ben igazi csodának számított,
hogy a szekszárdi címzetes
apát, Steinberger Ferenc ide lá-
togatott.

Szeptember 16-án 130 éve, 1877-
ben Szekszárd fia, Székely Fe-
renc, a későbbi megyei levéltá-
ros első írása jelent meg a Vég-
találkozás címmel.

A PTE IGYFK GYAKORLÓISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÉS GYAKORLÓÓVODA
KÉPZŐ- ÉS TÁNCMŰVÉSZETI KAR

BEIRATKOZÁST HIRDET. 
Képző- és iparművészet

• Rajz • Festészet
• Szobrászat • Grafika
• Kerámia • Textil
• Művészettörténet

(szabadon választható)
Beiratkozás ideje: 
2007. szeptember 10–14-ig

16–18 óráig.
Helye: Szekszárd, Mátyás király u.

Művészeti Iskola (Gyakorló-
óvoda épülete, I. emelet). 

Tel.: 06/30-443-25-07, Kis Ildikó

Táncművészet:
• Balett • Néptánc
• Modern tánc

Beiratkozás ideje:
2007. szeptember 10. 16–18 óráig
Helye: Szekszárd, Mátyás király u.

Művészeti Iskola (Gyakorló-
óvoda épülete, balett-terem). 

Tel.: 74/528-338
A TANÉV KEZDETE: 
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Amikor megtudja a szekszárdi
cselgáncssport meg-, illetve átmen-
téséből oroszlánrészt vállaló egy-
kori remek versenyző, majd edző-
ként is bizonyító Szepesi József,
hogy az idén ő a megyei sportki-
tüntetett, a Sípos Márton-díj újsü-
tetű gazdája, a még mindig jókö-
tésű javakorabeli ember azért egy
kicsit őszintén rácsodálkozott a
dologra. Főleg azok után, amikor
fölsorolták neki, hogy ezt olyan
edzői kiválóságok kaphatták csak
meg, mint Sáth Sándor, Schneider
Konrád, Németh Gyula, Barina
József vagy az ő sportágában az
általa is jól ismert olimpiai és világ-
bajnokokat nevelő paksi tréner,
Hangyási lászló az egykori szek-
szárdi dózsás klub- és versenyző-
társ. „Na mi a szösz, hogy kerültem
ilyen díszes társaságba”, ahol
olyan generációkat az egészséges
életmódra ránevelő, az élsport
utánpótlását évtizedeken át biz-
tosító testnevelő legendák is szere-
pelnek, mint Mozolai János, Bor-
bély Viktor, vagy éppen Bonyhád-
ról Ónodi Szabolcs. „Szepi bá” a rá
jellemző őszinteséggel elmereng
magában a díj névadójával kapcso-
latosan is valahogy eképpen: „vala-
mi fenomenális lehetett ez a szek-
szárdi gazdatiszt, aki a húszas évek
elején egy korabeli kezdetleges
szekszárdi fürdőben edzegetve
elindul az országos versenyeken,
aztán csak uk-muk-fuk hiteles vi-
lágcsúcsot úszik.” Aztán roppant
sajnálkozni kezd Sípos Márton
roppant tragikus sorsa, korai halála

okán: „Legalább
azt adta volna
meg neki a sors,
hogy elindulhas-
son egy világba-
jnokságon –
sajnálkozik a róla
elnevezett rangos
megyei kitün-
tetés legújabb
birtokosa.

A VERSENYZŐI
MÚLT SEGÍT

Amiatt persze
egyáltalán nem kell aggodalmas-
kodnia, hogy ő érdemesült-e erre?
Több okból is stimmel az idei
választás. A szekszárdi dzsudó het-
venes évekbeli aranykorának,
Varga Ferenc és Papp Endre mellett
az egyik meghatározó versenyzője,
aki a 63 majd a 65 kg-os súlycso-
portban többszörös junior orszá-
gos csapatbajnok, egyéniben dobo-
gós helyezéseket gyűjtött be a
különböző országos bajnoksá-
gokon, több hazai rendezésű verse-
ny megnyerése mellett. Egy olyan
időszakban, amikor a mai létszám
minimum triplája mozgott a tata-
min egy-egy súlycsoportban. Ami-
kor például olyan nemzetközi
klasszis dobálta az ellenfeleket az ő
súlycsoportjában, mint Tuncsik
József, aki az olimpián kívül szinte
mindent begyűjtött. Hozzá kap-
csolhatóan például egy életre szóló
nagy győzelmet is raktároz emléke-
zetében Szepesi József.

– A Honvéd Kupán
1976-ben, ami annak
idején minden évben
egy mini kontinensvi-
adallal felérő verseny
volt összekerültem
azzal a kubai Hector
Rodrigezzel, aki meg-
fosztotta Tuncsikot
attól, hogy olimpiát
nyerjen. Életem
meccse volt, úgy áll-
tam neki, mintha
olimpiai döntő lenne.
Nálam hiába próbálko-
zott a belső combbal,

nem jött össze neki, hatalmas álló
és földharc közepette a torna óriási
meglepetését szolgáltatva megny-
ertem a meccset, a tornát sajnos
nem, de ez a frenetikus győzelem
bőven kárpótolt ezért.

VISSZAVÁGYÓDÁS 
A TISZTA DZSUDÓBA

A „Dózsa” megszűnése, a rend-
szerváltozás utáni bizonytalanság
negatív hatása a sportágra Szek-
szárdon, kellő aggodalommal töl-
tötte el. Mint gyerekek között azért
népszerű, Ázsiából érkező divat-
sportként fennmaradt a sportág,
amit a felettébb gyérülő állami és
rendőrségi támogatás mellett egy-
két tehetősebb szülő céges segít-
sége fenntartott, de versenysport-
beli kibontakozásról objektív okok
miatt nem nagyon beszélhettünk
ekkor. A saját egzisztenciáját azért
a gázszerelő szakmájából szép las-
san megteremtő Szepesi József a
kilencvenes évek közepén egyre
intenzívebben tekintett a számára
legendás, a lepusztulás állapotához
közel került Tartsay edzőterem
felé. Volt azért ennek egy nagyon is
érthető szubjektív oka: az alma
nem esett messze a fájától. Fia,
Dávid az otthoni szőnyegen már
bontogatta szárnyait, ami nagy
motivációt jelentett, hogy vissza-
térjen a szőnyegre a kellő edzőpa-
pírok birtokában. Persze, meg kel-
lett vívnia a maga kis magyaros
háborúját az akkori dzsudó klub-
ban, bizonyítani kellett elszánt-
ságát, hiteleségét a létesítmény-

fenntartó és szponzorok szülők
felé. Amikor ez sikerült és még
több gyerekkel megindult az érde-
mi munka: fontos volt, hogy ne
csak a hazai elitbe gyorsan berob-
banó Szepesi Dávidról szóljon a
történet az ezredforduló idején. Fia
eljutott a válogatottságig, a magyar
bajnoki címig, a Magyar Kupa
győzelemig, de jöttek föl mellette
olyan korosztályos országos baj-
nokságokon győző és dobogós
versenyzők, mint Tibai, Nász, de
volt az ő korszakában legalább fél-
tucat pontszerző versenyző a szek-
szárdi dzsudó klubnál. Miközben
persze az ő közbenjárásának ered-
ményeként épült, szépült, bővült
az edzőterem, és a létezéshez
szükséges szponzorszerzésben is
jeleskedik.

Afféle megszállott mindenesként
viszi az ügyeket Szepi bá a
Tartsayban, de most már a térde
miatt az élversenyzéssel felhagyó
fia, Dávid is vesz le a válláról ter-
heket. A létszámmal nincs gond
alapvetően, ám a mai gyerek már
más motivációkkal érkezik, amit
Szepi bá, nehezen tud megérteni...
Pedig ő változatlanul magas hőfo-
kon izzik, nehezen fogadna el
„valahogy elvagyunk szemlélettel”
országos eredmények nélküli
hosszabb korszakot. Vívja a
csatáját fejben a mai gyerekekkel,
akikben meg van a lehetőség, hogy
az ő nyomdokaira lépjenek, de
mégsem akar annyira sikeres lenni
az a fránya gyerek, mint ő anno.
Vívja a csatáját több hazai edzővel
a sportágba befurakodó orosz
birkózótechnika ellen, ami tisztáta-
lanná, áttekinthetetlenné teszi a
dzsudót. „Föl kell vennünk ellene a
harcot oly módon, hogy tiszta tech-
nikát tanítok, oktatok és ebből nem
engedek. Mást, tőlem idegen dol-
got, én nem vagyok hajlandó a
gyerekeknek átadni. Hiszem, hogy
a klasszikus képzettségű gyerekek
hosszú távon eredményesen veszik
fel a harcot, a grundbirkózó tech-
nikát használókkal szemben, nagy
a sportágban a felzúdulás, hogy az
új módit engedik. Van három-négy
nagyon ügyes gyerekem most is,
akikkel vannak terveim. Talán
most, hogy végre egy komoly saját
versenyt, egy diákolimpiát ren-
dezhetünk a közeli napokban, ahol
ki is mutatják már „oroszlán-
körmeiket.” B. Gy.

2007. SZEPTEMBER 9.11112222 S P O R T

ZÖLDKÁRTYA 
benzines és dízel gépjárművekhez és

MÁR TEHERAUTÓRA IS.
Személygépkocsi és haszonjármű

DÍZELDIAGNOSZTIKA,
ADAGOLÓK SZAKSZERŰ FELÚJÍTÁSA

BOSCH-szakműhelyünkben

FUCHS-OLAJSZERVIZ
BOSCH-olajszűrőkkel 

Német minőségben munkadíj felszámítása nélkül

Várjuk szakműhelyünkben!

KSZE Gépszolg. Kft.
Szekszárd, Páskum u. 2.

Tel.: 74/410-748 • Fax: 74/410-183

ELŐZŐ LAPSZÁMUNK lapzártájával egy időben ért véget, a Szek-
szárdi UFC–Siófok Magyar Kupa labdarúgó-mérkőzés a 32 közé jutá-
sért. Első oldalas tudósításunkban sajnálatos módon nem írtuk ki a
döntetlent eredményező, továbbjutást jelentő második gól szerzőjét a
védőből középpályássá előlépő Csóti nevű szekszárdi játékos teljes
nevét. 
Nos a meccset egy roppant szemfüles góllal 2-2-re alakító, az NB I-es
csapat kiesését okozó, a bravúrgyőzelmet elősegítő védőből középpá-
lyássá előlépő, az egész meccsen jól játszó saját nevelésű szekszárdi
játékost, Csóti Norbertnek hívják. 
Reméljük nevével még találkozhatunk a későbbiek során.

Az olimpia bajnokot is „földre tette” egyszer
Sportágmentő is az új Sípos Márton-díjas
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A rejtvény megfejtését 2007. szeptember 18-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Augusztus 26-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Reisz Ilona, Riadt szemek
Nyerteseink: dr. Rodler Miklós, Mészáros L. u. 5. és Fehér Józsefné, Ezerjó u. 25. A könyveket pos-
tán küldjük el a nyerteseknek.

Próbálom,
próbálkozom

Próbálom reálisan nézni a körülöttem lévő
világot, mint csillagász távcsövén keresztül a
világmindenséget, tudva, hogy amit lát, az
már réges-régen nincsen. Azok a képek hét-
nyolcmilliárd éves állapotokról adnak felvi-
lágosítást, ennyi időnek kellett eltelni ahhoz,
hogy a fény onnan az irdatlan messziségből
ide érjen, hogy láthassa a csillagász a saját
szemével, de hogy most mi a helyzet ott a vi-
lágmindenség távoli zugában, azt éppen úgy
nem lehet tudni, mint azt, hogy mi is valójá-
ban a helyzet a Föld nevű bolygón, ezen be-
lül is Magyarországon. Vajon Győzike még
mindig csak plébekről énekel a még szeren-
csére jó egészségnek örvendő jó édesanyjá-
nak, hogy kelljen már föl a sírjából, és nézze
meg (hogy ez a gyerek mért akarja megríkat-
ni mindenáron az anyját!?), hogy mi lett a
fiából, vagy már élő énekhangja is van, és az
is hétoktávosra tágult, ahogy tágult világ-
egyetem? De az is lehet, hogy a valóságban
ma már Magyarországon is euróval fizetnek,
csak még nem ért ide a fény, amely rávilágí-
tana a konvergencia program sikerére a rop-
pant messziségből. Szóval próbálom, pró-
bálkozom elhitetni magammal, hogy az,
amit most látok magam körül, az már régen
nincsen. Nincsenek korrupciók, hazugsá-
gok, gazemberségek, kétszínűségek, átveré-
sek, ezek mind-mind már rég nem léteznek,
hiába látom én úgy még távcsövön át is,
hogy de bizony léteznek, tudják, a távolság
miatt nem láthatom, pedig lehet, hogy a Föl-
dön (még Magyarországon is) amióta jöve-
delmezőbbé tették a becsületességet a gaz-
emberségnél, azóta mindenki becsületes,
tisztességes ember lett. Nagyon szépen meg-
kérem azokat, akiknek a szeme sokkal éle-
sebb az enyémnél, hogy árulják el nekem,
hogy ők mit látnak, mert szeretném már
végre tudni, milyen az a világ a valóságban,
amelyikben most élek.

Bálint György Lajos

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ, 
50 FŐS SZEKSZÁRDI KFT.

FŐKÖNYVELŐT KERES
FELVÉTELRE.

Feltétel: • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
• mérlegképes könyvelői regisztráció
• szakterületen szerzett 

min. 3 év középvezetői gyakorlat.

Jelentkezni: 2007. szeptember 21-ig
a 7101Szekszárd, Pf.: 115 címre küldött 

részletes szakmai önéletrajzzal lehet.
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

E L Ő Z E T E S
NYOMJA A SÓDERT 

A SHOWMAN!

Fábry Sándor 
a Szüreti Napokon

szeptember 14-én, pénteken
20 órakor 

a színházteremben
Jegyár: 2500 Ft 

A Szüreti Napokon,
szeptember 15-én, szombaton

20 órakor 
a színházteremben az 

EXPERIDANCE TÁNCSZÍNHÁZ

EZEREGY ÉV
című produkciója

A Teremtő angyalaival (a Föld és az első
emberpáros, Ádám és Éva megteremtésé-
vel) Lucifer pedig ördögeivel alakítja eb-
ben az egész estét betöltő táncvízióban az
arányokat. A jó és a rossz – klasszikus ér-
telemben vett – csatája a magyar történe-
lem nagy metszéspontjaiban csúcsosodik
ki. Az ezeregy éves magyar történelem fel-
jegyzésre érdemes, nagy pillanatainak fel-
villantásával monumentális és egyedülálló
kísérletet élvezhet a közönség – az alkotó
optikáján keresztül.

Jegyár: 3000 Ft
Mindkét előadásra jegyek kaphatók
2007. augusztus 10-től a színházi jegy-
pénztárban munkanapokon 14–18 óráig

ZUG PROGRAM 
FILM KLUB
11. Idő van 

R.: Gothár Péter
18. Júlia és a szellemek 

R.: Federico Fellini
25. Viharos hétfő 

R.: Mike Figgins

JAZZ KLUB 
05. Chase
12. If
19. Blood, Sweat & Tears
26. Szilézia Blues Band

KERTMOZI
13. Falfúró R.: Szomjas György
20 Tűz van, babám! 

R.: Milos Forman
27. Indul a bakterház 

R.: Mihályfy Sándor

ROCK KLUB 
14. U2
21. Uriah Heep
28. Rolling Stones
Kezdési időpontjuk 20.00 óra
A felsorolt programok ingyenesek

DEUTSCHEN BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Szeptember 14. 14 óra
Szeptember 17. 17 óra
Szeptember 18. 14 óra
Szeptember 19. 14 óra
Szeptember 20. 10 óra

W. BUSCH: MAX UND MORITZ

Folytatódik 
az Olimpiai Ötpróba!

A májusi kerékpárverseny után futóversennyel folytatódik az Olimpiai Ötpróba
versenysorozat.
A következõ próbára 2007. szeptember 15-én (szombat) a Szekszárdi
Szüreti Napok keretén belül kerül sor, az indulók egy 7, 14 vagy 28 km-es
futóversenyen vehetnek részt. A rajt-cél helyszíne ezúttal a Garay tér lesz.
A futás útvonala a városközponton keresztül halad, a leghoszszabb távon
indulók a Keselyûsi út végén fordulnak vissza. A pontos útvonalat a nevezés-
nél kiosztott szórólapokon találhatják meg a résztvevõk, a segítõink az
állomáspontokon is tájékoztatást adnak.
A szintidõ könnyen teljesíthetõ, hiszen a rövid távnál 1 óra, a közepes sza-
kasznál 2 óra, a hosszú távnál pedig 4 óra áll rendelkezésre.
Nevezni a helyszínen lehet 7.30-tól, az indulás 9 órakor egy közös rajttal
történik.
Akinek még nincs, érdemes próbakönyvet váltani, amelyben az összegyûjtött
pontokat értékes ajándékokra lehet beváltani!
További információ: 
Tel.: 30/694-07-16, 20/469-95-88, 20/327-50-53, 30/321-33-03
E-mail: tolnaiotkarika@freemail.hu

A futóverseny a Márker Kft. támogatásának köszönhetõen jött létre!

Szeptember 2-án, vasárnap került
sor a 22. Nike Budapest Nemzetkö-
zi Félmaratonra. Kelet-Közép-Euró-
pa legnagyobb félmaratoni verse-
nyén 7000 futó áll rajthoz, közülük
5600-an egyéni versenyzőként telje-
sítették a 21,097 kilométeres távot,
800 fő párosban vágott neki a meg-
mérettetésnek, 600-an pedig a 3,5
kilométeres Nike Ligetkört válasz-
tották. Több mint 1000 külföldi is
ellátogatott a magyar fővárosba,
hogy ebben a csodálatos környezet-
ben teljesítsék „a legyőzhető távol-
ságot”.

A mezőny 10 órakor a Városliget-
ből vágott neki a versenynek, és alig
több mint egy órára volt szükség
ahhoz, hogy az első versenyző, a
pécsi Ott Balázs átszakítsa a célsza-

lagot. A PFK futója 1:07:19-es idővel
győzött, s ezzel ő lett a Magyar Köz-
társaság félmaratoni országos baj-
noka is, míg a hölgyeknél Papp
Krisztina diadalmaskodott 1:12:09-
es idővel. A profi futók után folya-
matosan érkeztek az amatőrök is,
majdnem másfél órán keresztül
hömpölygött a tömeg a célba.

Szekszárdi színekben 21 futó tel-
jesítette a félmaratoni távot, közü-
lük a legjobban az 5000 méteres
magyar csúcstartó Csillag Balázs
szerepelt. Az AC Szekszárd sokszo-
ros magyar bajnoka 1:11:28-as idő-
vel abszolútban a 20., míg kategóri-
ájában a 6. helyen zárt. A leggyor-
sabb szekszárdi hölgy, Mezei Ágnes
(1:45:01) a nők versenyében a 26.
lett.

A TÜCSÖK ZENÉS SZÍNPAD EGYESÜLET
FELVÉTELT HIRDET
IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKCSOPORTJÁBA 
kizárólag jó hallású, színpadot kedvelő

6–18 éves korú fiatalok részére!
A meghallgatás helyszíne és időpontja:

Babits Mihály Művelődési Ház
2007. szeptember 11. (kedd) és 18. (kedd) 17 óra

Előzetes információ a 30/2164-051-es telefonszámon
Béresné Kollár Éva művészeti vezetőtől kérhető.

GARAY TÉRI HÍREK 
Szekszárdon lesz a Szent Korona

hiteles másolata
Szeptember 17-én, hétfőn lesz egy éve, hogy robbant az öszödi böszme
beszéd! A Garay téri tüntetők is készülnek az évfordulóra.
Ezen a napon 19 órára a Szent Korona Lovagrend tagjai Szekszárdra hoz-
zák és a Garay téren megtekinthető lesz a Szent Korona hiteles mása,
amelyet Hummel Gizella ötvös készített. Az esten előadást tart várható-
an dr. Papp Lajos szívsebész és dr. Bakos Batu. Beregszászi Olga mű-
vésznő énekel, végül közös imádsággal és a himnusszal zárul az este.
Természetesen a Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt is minden este
lesz tüntetés a Garay téren. Stílusosan borászok szólalnak fel, tarta-
nak rövid előadásokat.
Találkozó minden eset a Garay téren 19.56-kor.

M E G H Í V Ó
A Szekszárdi Védegylet és Szabó György mérnök
tisztelettel hív minden érdeklõdõt

a dunaújvárosi új Pentele-híd megépülésével kapcso-
latos rendezvényre.

Helyszín: Szekszárd, Szász sörözõ.
Idõpont: 2007. szeptember 10. hétfõ este.

Gyülekezõ és helyfoglalás 18 óra 30-tól, 
a rendezvény 19 órakor kezdõdik. 

A résztvevõk az est folyamán megtekintik A dunaújvárosi Pentele-
híd építése címû filmet, amelyet Reinisch Egon készített az elsõ ka-
pavágástól a híd átadásáig, valamint meghallgatják Kolozsi Gyula,
a VIA-PONTIS Kft. ügyvezetõ igazgatójának elõadását, melynek cí-
me: Hová vezetnek a Magyarországon épülõ utak és hidak.
Az elõadó a Pentele-hídon kívül az M7-es Kõröshegyi-völgyhíd, a
Párkány–Esztergomi Duna-híd és az M8-ason épülõ Márkó-völgyhíd,
valamint a komáromi Duna-híd és a budapesti Szabadság-híd felújí-
tásának vezetõ mérnöke. 
Az est további részében beszélgetés és eszmecsere történik.
Az esten részt venni a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt
csak elõzetes telefonos bejelentkezés esetén lehetséges. 

Jelentkezni dr. Tóth Csaba Attilánál lehet 
a 30/9319-428-as telefonszámon. 

22. Nike Budapest 
Nemzetközi Félmaraton
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Az EKHO TOURS
ajánlatai

ZAKYNTOS apartmanban, 12 napos 59 900 Ft/főtől
+ járulékos költségek

TÖRÖKORSZÁG félpanzióval 75 900 Ft/főtől
+ járulékos költségek

PARÁLIA busszal 29 900 Ft/főtől
TUNÉZIA félpanzióval 54 900 Ft/főtől

+ járulékos költségek
EGZOTIKUS UTAZÁS:
INDIAI KÖRUTAZÁS 14 napos 399 999 Ft/főtől

+ járulékos költségek
ÜNNEPI AJÁNLAT:
Október 19–23. PRÁGAI SZÁLLÁS

3*-os szállodákban 20 900 Ft/fő/3 éj
Folyamatosan érkező akciónkról, további ajánlatokért

érdeklődjenek irodánkban!
Kedvezményes repülőjegyek (fapados repülőjegyek foglalása is!)
nemzetközi autóbuszjegyek, tanár- és diákigazolványok értékesítése,
baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése irodánkban.
EKHO TOURS, Szekszárd, Arany J. u. 16.
Tel.: 74/511-099, Tel./fax: 74/413-849
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu   www.ekhotours.hu

Ha azt gondoljuk, csupán napja-
inkban ráncoljuk aggodalmasan
homlokunk a vers, a próza jövőbeni
alakulásával kapcsolatban, bizonyára
elmélkedésünk legelején járunk. A
kérdés szinte minden korban adott,
mint ahogyan a tamáskodás, vagy
épp a megingathatatlan optimizmus
is. Valójában nem az az érdekes,
hogy ki mit gondol, sokkal inkább
az, hogy mi vezérli meggyőződését,
nézőpontjának alakulását. 

Az 1907-ig a Veigelsberg Hugó ne-
vet viselő publicista, szerkesztő, kri-
tikus és író háborgó lelkének lenyug-
vását mi másnak, mint a zeneóriás
Wagner gondolatindító állításának
köszönhette. Ignotus vasúti olvasmá-
nyául választotta ugyanis a zeneszer-
ző egyik röpiratát, melyben a követ-
kező kinyilatkoztatást találta: „…a
költészet számára a fejlődésnek már
csak két útja állhat nyitva. Vagy vég-
képp átlép az absztrakció mezejére,
fogalmak tiszta kombinálásába, a vi-
lágnak a gondolati, ezek velejeképp a
logikai törvények magyarázatával va-
ló ábrázolására – ez az, amit a filozó-
fia művel. Vagy mindenestül egybe-
olvad a zenével, mégpedig azzal a faj-
tával, melynek minden bírását a bee-
thoveni szimfónia fedte föl előt-
tünk…” A legenda szerint Ignotus ek-
kor térdére ejtette olvasmányát, majd
félálomba ringatva magát a vonat za-
katolásától sebesen járó gondolatait
próbálta rendezni. Művészetek és
műfajok című esszéjében ekképp ír
az élményről: „A nyelv, mint kultúr-
nyelv a nagy költőktől való kifejlesz-
tés és tökéletesítés során túlságos tö-
kéletes lett…” „…a szavak (de a szin-
taktikai fordulatok is) egyrészt elkop-
tak, nincs benyomuló s érzékeltető

erejük, az embernek egyik fülén be-
mennek, másikon ki, másrészt meg-
fordítva, nagyon is megélesedtek s
elhatárolódtak…” A majdani iroda-
lompártoló hiányolja azon erőt, mel-
lyel puszta jelentésükön túl érzelme-
ket, rebbenő hangulatokat tudnának
tolmácsolni – bezzeg a zene! Igen ér-
zékletesen vall minden művész örök
problémájáról, a másik műfaja iránti
reménytelen, már-már szerelminek
mondható vágyakozásról, s annak el-
érhetetlenségéről: „A versköltőt ma
úgy elreményteleníti a zene, mint el-
reménytelenített volt a tudákos költőt
a tudomány, a leíró költőt a festé-
szet.” Ami pedig a filozófiai oldalt il-
leti, úgy vélte nincs olyan történet és
cselekmény, melynek héjai ne lettek
volna sebészi tökéletességgel lehánt-
va, a gyökerekig föltárva és elemez-
ve. Mi marad hát? – kérdezhetnénk.
Az esszét tovább lapozva megleljük a
potenciális válaszok egyikének csírá-
it: „A szóval való közlés számára vál-
tozatlan, sőt gazdagabban s bőveb-
ben, mint valaha, megmarad, amit
azelőtt filozófiának neveztek s tudat-
lanul tudománynak véltek, de ami
valójában a gondolatnak ugyanolyan
lírája, mint volt a régi költészet az ér-
zésnek.” A szépen kanyarított válasz
bizonyára megnyugtathatta a
Baumgarten-díjjal is kitüntetett, ké-
sőbbi Nyugat-főszerkesztőt. Nem
volt mellékes az akkori kortárs iroda-
lom jeles személyeinek valódi irodal-
mi termése sem. Hogy Ignotus igaza
mennyire számít igaznak a jelen kö-
rülmények között, azt döntse el ki-ki
saját maga. Egy mindenesetre igaz:
akkoriban még nem vettek át elődeik-
től szövegeket kizárólag a terjedelem-
alapú írói bérezés miatt… Panyi Zita

1. feladvány – KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

IGNOTUS.
Erről a névről a diákok többségének egy barátság jut eszébe, mely
mindenekelőtt a szellemiségen alapult. A XX. század hajnalán is foga-
lomnak számító lapszerkesztő egyike volt azon keveseknek, kik saját
korukban pontosan értették, mi több, pontosan érteni akarták Ady
Endre verseit. Ez pedig nagy szó… Nemcsak a Nyugatban való meg-
jelenést biztosította a költőzseninek, ám művészete előtti főhajtásáról
is biztosította a bús szemű magyart. A korabeli időkben még ildomos-
nak számított egymás megjelent műveit méltatni, akár szóban, akár
írásban, jól-rosszul törekedni egymás értésére, kisebb centrumokban
is a pezsgő szellemi élet megteremtésére… 

Ignotus egy esszéjével is teszi mindezt, a következőképpen ír:
„Ady Endrének sokféle a mondanivalója – körülbelül minden, ami
embert nyugtalanít, férfit felver, művelt lelket megkap, s egy magyart
megkínoz, megráz vagy lesújt.” „ Hogy igaza van-e, hogy joga van-e
hozzá? Bolond kérdés; meg tudja csinálni, tehát igaza van és joga van
hozzá.” 

A feladvány: Igőnotus esszéjének címe megegyezik Ady egyik
verzsének címével, amely egy síró, nyerítő és búgó
hangszerről szól. Mi a cím? 

Ignotus így elmélkedik a versről: „Akasszanak fel, ha értem. De
akasszanak fel, ha hat-hét irodalomban, melyet nyelvtudással megkö-
zelíthetni: sok vers akad ilyen egész értelmű, ilyen mellet és elmét be-
töltően teljes kicsengésű…” PZ

Szeptemberi köszöntő…
…álljon itt minden Kedves Olvasó, ám ezúttal leginkább az általános, s a
középiskola padjait koptató diákok, valamint a magukat irodalombará-
toknak vallók üdvözlésére! A Szekszárdi Vasárnap – az iskolakezdéssel
párhuzamosan – ezentúl hétről hétre szól literátor-lelkű olvasóihoz e
hasábokon, ahol is tanéven át tartó versenyt hirdet diákoknak, iskolák-
nak.

Minden alkalommal egy a tananyaghoz fűződő irodalmi érdekességet
olvashatnak az érdeklődők; anekdotától kezdve egy-egy magvas gondo-
laton át egészen az adott életút emelkedőkkel és buktatókkal teli
történetéig, olykor egy-egy irodalmi rejtély nyomába eredünk majd…
Ezzel párhuzamosan egyik héten az általános iskolás, másik héten a
középiskolás korosztályt szólítjuk meg a rovathoz kapcsolódó feladvány
keretében. 

Minden hónap végén közöljük a verseny aktuális állását mindkét
kategóriában (K=középiskolás, Á=általános iskolás), nevezetesen, hogy
mely iskola küldte be a legtöbb helyes választ szerkesztőségünk címére.
A választ beküldő személynek tehát fel kell tüntetni saját neve mellett az
iskola nevét is, ahová jár, no meg a borítékra ráírni a „LITERÁTOR”
jeligét. 

Minden félév végén eredményhirdetés, amikor is a győztes iskolát
(tanulókat, tanárokat egyaránt) az őszinte elismerésen túl meglepetés
várja.

Az irodalom segítségével szólunk a fiatal korosztályhoz, mert Babits
szavaival élve úgy gondoljuk: „…kell ma a bástya az omló világban...”
Kell olvasni, kell a könyv, kell az írott szó, kell gondolataink szabatos
kifejezése, kell az életük elején járó diákoknak a jó példa, kell az útmu-
tatás, kell a tartalom…  Panyi

ŐSZI ÁRUINK MEGÉRKEZTEK!
ÓRIÁSI ÖLTÖNY-, KOSZTÜM- ÉS KABÁTVÁSÁR!
• Öltönyök (46-58-as méretig) 24 800 Ft helyett 14 800 Ft Ft
• FÉRFI SZÖVETNADRÁG AKCIÓ:

(46–58) 1 db  4 800 Ft, 2 db  7 000 Ft
(60–70)  1 db  5 800 Ft, 2 db  8 000 Ft

AKCIÓS FÉRFI SZÖVETMELLÉNYEK 1 000 Ft
AKCIÓS FÉRFI SZÖVETZAKÓK 4 800 Ft
Férfi átmeneti kabátok, ingek, nyakkendõk!

Nõi nadrágkosztümök  13 800 Ft
Pelerinek 14 800 Ft-tól 
Vékony átmeneti dzsekik 2 900 Ft-tól 

SZÖVETKABÁTOK 
BEVEZETÕ ÁRON 16 800 Ft-tól 

Nyári készletbõl megmaradt szoknyák, blézerek,
kosztümök FÉLÁRON amíg a készlet tart! 

CSAK 1 NAPIG! EZT NE HAGYJA KI! 

S Z E K S Z Á R D ,
Babits Mihály művelődési központ, 

Szent István tér 10. (mozi előtere)

SZEPTEMBER 10-ÉN,
HÉTFŐ 9–16 ÓRÁIG

IRODALMI IDÉZŐ 1.

IGNOTUS IGAZA…
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EGYPERCES KRIMI

Motiválatlan, garázda jellegű
rongálások

A sokat látott és tapasztalt rendőrök is olykor megdöbbenve értetlenked-
nek. Például amikor – feltehetően – fiatalok a hajnalig tartó buli után be-
mennek a sírkertekbe: fejfákat, emlékműveket döntögetnek, ütnek, vágnak,
rongálnak, mint a napokban is, ám most egy családi kriptáról két kőből ké-
szült vázát is magukkal vittek. Valószínű, ők maguk sem tudják, miért,
mondta Király Balázs főhadnagy, a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnmeg-
előzési és kommunikációs referense.

Ezeket a bűntetteket nevezik hivatalosan motiválatlan, garázda jellegű
rongálásnak. Vannak olyan ifjú zsiványok, akik „felkészülten” mennek a te-
metőkbe. Miután rendesen berúgtak, előveszik a zsebükben tárolt festék
spray-ket, s összevissza fújják a síremlékeket. Azt latolgattuk Király Balázs-
zsal, hogy ezek az ocsmányságokat elkövető lelketlen gonosztevők vajon
fölfogják-e, hogy tettükkel kegyeletet sértenek. Vajon gondoltak-e arra, mi-
lyen érzés lenne, ha az ő nagyszüleiknek, más hozzátartozóiknak a sírját
rombolnák szét hozzájuk hasonló kis hülye randalírozók.

Az is a kérdések sorába tartozik, vajon a szülők tudnak-e a beste kölyök
tetteiről? S ha tudnak is, vajon érdekli-e őket? Lehet, hogy az utóbbira „nem”
a válasz, hiszen ahogyan nevelték – inkább nem nevelték – őket, elképzel-
hető, hogy szerintük ezek a „balhék” még beleférnek.

Király Balázs közölte, hogy ennek az országszerte terjedő „kórnak” a
visszaszorítása, a gaztettek elkövetőinek elkapása érdekében itt gyakrabban
járőröznek a temetőkertek környékén, amibe a polgárőröket is bevonják.

– hm –

www.gibzone.hu
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