
Az év végére ígérték, de szeptem-
ber végére kész lett a Tavasz utca
felújítása. Az elmúlt pénteken Hor-
váth István polgármester, dr. Haag
Éva, a körzet képviselője és Kőmű-
ves József, az építő KÉSZ Kft. veze-
tője adta át a lakóknak a szilárd
burkolatú úttestet és az új járdát.

Kis ünnepség volt a mintegy három-
száz méteres zsákutcában – ahol a
megfordulást segítendő, a kivitelező
körforgalmat is épített -, s az esős, hû-
vös időben többször szóba került a
nyári kánikula. A lakók dicsérték az
építőket, akik becsülettel, keményen
dolgoztak a forró nyári napokon is,
hogy szép és jól járható legyen ez a Má-
tyás király és Zrínyi utca keresztező-
déséből nyíló utca.

Az átadó ünnepségen Horváth Ist-
ván polgármester elmondta: nem pá-
lyázati pénzből, hanem a város költ-
ségvetéséből, a szekszárdiak befizetett
adójából, 38,5 millió forint értékben

épült meg 344 méter hosszan az asz-
faltburkolatú úttest, a százméternyi fe-
detlen, s kétszer ilyen hosszú fedett
árok, de kialakítottak 25 gyalogos- és
gépkocsibejárót, és megújult 330 mé-
ternyi járda is.

Az építkezés idején nehéz volt a köz-
lekedés az utcában, ezért Horváth Ist-
ván polgármester megköszönte a la-
kók türelmét, akik a hagyományos sza-
lagátvágásban is segédkeztek.

- szepesi -

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
XXIII. évfolyam, 35. szám                                                                Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2013. október 6.

Őszre lett kész a Tavasz utca
Közel negyven millió forintból szilárd burkolat és új járda is épült

Szalagátvágás a megújult Tavasz utca avatóünnepségén

Az Idősek Világnapja alkalmából
Szekszárd önkormányzata nevé-
ben Horváth István polgármester
köszön(t)ő gálaműsorra hívta meg
a város nyugdíjasait a Babits Mi-
hály Kulturális Központba.

Az október 1-ére szóló meghívót so-
kan fogadták örömmel, amit mi sem bi-
zonyít jobban, mint hogy a tervezett
gálamûsorból három (!) teltházas elő-
adás lett.

– Köszönöm, hogy elfogadták a
meghívást. A város vezetése ezúton is
szeretne köszönetet mondani idős pol-

gárainak, akik sokat tettek szeretett vá-
rosunkért – mondta köszöntőjében
Horváth István polgármester. - Szeret-
nénk egy kis mosolyt csalni az Önök
arcára, egy kis gondtalan szórakozást
ajándékozni Önöknek, s visszaadni egy
kicsit abból a sok munkából, amit kor-
osztályuk városunkért, Szekszárdért
tett. Ezt egy hagyományteremtő ren-
dezvénynek szánjuk, mert meggyőző-
désünk, hogy a városnak akkor van jö-
vője, ha a múltat, az idősebb generáci-
ót tiszteljük és megbecsüljük.

A polgármester köszöntőjében kie-
melte: minden vendég figyelmébe

ajánlja a megújult kulturális közpon-
tot, amelynek 575 férőhelyes színház-
termében vannak éppen, s amely Ma-
gyarország egyik legmodernebb szín-
házterme. Az egész épület - rendez-
vénytermével és kiállító termeivel -
büszkesége a városnak, miként a kö-
zelmúltban átadott Béla király tér, va-
lamint a folyamatban lévő több, a város
lakóinak kényelmét szolgáló fejlesztés.

– Ezzel is szeretnénk megteremteni
a feltételeket, hogy az Önök gyermekei,
unokái ne vágyódjanak el Szekszárd-
ról - mondta Horváth István.

Folytatás a 3. oldalon.

Az időseknek szólt a köszönet
Kovács Kati és Nádas György három teltházas gálamûsort adott
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Őszi lomtalanítás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
őszi lomtalanítást október 14. és
18. között végzi az Alisca Terra
Kft. Az egészségügyi miniszter ren-
delete szerint a nagydarabos hulladé-
kot a közterületre kirakni csak az el-
szállítás napján lehet. Kérünk min-
denkit, hogy a lomtalanítási program-
ban megjelölt lakóhely szerinti szállí-
tás napján reggel 6 óráig helyezze ki
hulladéktároló edénye mellé az elszál-
lítandó hulladékot. A részletes – utca-
neveket is tartalmazó – lomtalanítási
program a Szekszárdi Vasárnap kö-
vetkező számában jelenik meg, illetve
az Alisca Terra Kft. és az önkormány-
zat honlapján megtekinthető.

A szállítás napján késve kihelyezett
hulladékot a szolgáltató nem szállítja el!
Az akció során gumiabroncsot, építési
törmeléket, veszélyes hulladékot, elekt-
ronikai hulladékot, ipari hulladékot,
egyéb ömlesztve kihelyezett hulladékot
az Alisca Terra Kft. nem szállít el!

Ünnepséggel emlékeztek a laktanya évfordulójára

A szekszárdi laktanya önálló helyőr-
séggé válásának 77. évfordulója al-
kalmából tartottak megemlékezést
hétfő délelőtt a megyeszékhelyen.

Pécsről érkeztek 1936. szeptember 30-
án azok a katonák - a magyar királyi 4.
határőrezred bakái -, akik első lakói vol-
tak a négy és fél hektáros laktanyának.
Őket negyvennégy októberében a
szovjet katonák követték, majd bő más-
fél évtized után ismét magyaroké lett
a laktanya.

Az ünnepség szervezője, Kovács Já-
nos alezredes, a Budai Nagy Antal lak-
tanya volt parancsnoka, a Honvéd Ha-
gyományőrző Egyesület szekszárdi
szervezetének és a Magyar Nemzetőr-
ség Tolna megyei szervezetének veze-
tője elmondta, a laktanya lebontása
után a falon lévő két emléktábla a had-
kiegészítő parancsnokság Bezerédj ut-
cai épületére került. Köszönhetően Va-

nyur Tibor ezredesnek, a hadkiegészí-
tő és nyilvántartó parancsnokság or-
szágos parancsnokának, aki befogadta
a táblákat addig, amíg méltó helyet ta-
lálnak a számukra.

Az egyik táblát még 1992-ben ké-
szíttette a Honvéd Hagyományőrző
Egyesület, a 18. és a 48. Magyar Kirá-
lyi Honvéd Gyalogezred hősi halottai-

nak emlékére, míg a másikat éppen
tíz esztendeje állították a Magyar Ki-
rályi Honvédség Tolna megyei kato-
nái emlékezetére. Az ünnepi megem-
lékezésen részt vett Ács Rezső, Szek-
szárd alpolgármestere, Csillagné Szánt-
hó Polixéna, az önkormányzat humán
bizottságának elnöke és Kvanduk Ta-
más őrnagy.

Üzletközpont épül a hajdani „kaszárnya” helyén
Száz új munkahelyet teremt a közel 5 milliárdos, Tartsay utcai beruházás

Szinte napra pontosan 77 évvel az-
után, hogy az első helyőrség bevo-
nult a szekszárdi laktanyába, meg-
kezdődött a „civil élet” a korábbi
katonai objektum területén: elhe-
lyezték az alapkövét a jövő nyárra
elkészülő INTERSPAR - Family Cen-
ter üzletközpontnak.

Az elmúlt évtized során a belvárosnak
ezen a részén gyakorlatilag az enyészet
lett az úr.  Tervek, álmok születtek, mi-
ként lehetne hasznosítani ezt az érté-
kes területet. Végül 2006-ban a megyei
önkormányzat nettó 375 millió forin-
tért értékesített 2,2 hektárt a volt hon-
védségi ingatlanból. A vevő a mostani
beruházó volt. A Magnum Hungária
cégcsoport az ország egyik legna-
gyobb ingatlanfejlesztője, számos la-
kóparkot és kereskedelmi központot
létesített már az országban.

A szekszárdi INTERSPAR – Family
Center üzletközpont ünnepélyes alap-
kő-letételét megelőző sajtótájékozta-
tón Márton András, a cégcsoport pro-
jektmenedzsere elmondta: 2006 óta
folynak a beruházás előkészületei, sok
tárgyalás, egyeztetés, engedély meg-

szerzése után idén nyáron bontották le
a hajdani Budai Nagy Antal laktanya
sok éve üresen álló épületeit, s kezdték
meg az építkezést.

A 4-5 milliárdos beruházás során egy
két részből álló, összesen 8642 négy-
zetméteres épület készül, amelynek na-
gyobbika a 6985 nm-es INTERSPAR hi-
permarket. Az 1500 nm-es Family Cen-
ter bérlőivel még nincs megállapodás,
terveik szerint három nagy üzlet lesz, de
az is lehet, hogy öt - mondta a projekt-
menedzser. Az üzletközpont mellett
268 parkolóhelyet alakítanak ki. A ter-
veket az INVEX Kft. készítette, a gene-

rál kivitelező a dunaújvárosi Grabarics
Kft. Velük már az előkészületek során
felvette a kapcsolatot a város vezetése,
s megállapodtak, hogy a kivitelezés so-
rán helyi vállalkozásokat alkalmaznak.

– A városnak sikerült a beruházókkal
abban is megállapodni - mondta Hor-
váth István polgármester -, hogy az új
kereskedelmi centrum építésével egy
időben jelentős forgalom korszerûsí-
tésre is sor kerül. Megépül a Hunyadi
úton egy ötödik, jobbra kanyarodó sáv,
s a Tartsay úton is lesz egy közlekedési
csomópont az áruházak egyik bejára-
tánál. Épül ugyanis egy bejárat a Holub

utca felől is, ahol a beruházó megvásá-
rolt hét garázst, s azokat lebontva alakí-
tanak ki egy csomópontot.

Az ünnepségen a polgármester be-
szélt arról is, hogy a beruházás eredmé-
nyeként Szekszárdon száz új munkahely
jön létre. „A városban már kialakultak a
lakosság vásárlási szokásai, megvan a je-
lentősége a helyi kis boltoknak, így az új
hipermarket a meglévő nagy áruházak-
nak jelent inkább konkurenciát” – fo-
galmazott Horváth István.

Kiss Tamás, a Spar Magyarország
Kft. expanzió-mûszaki vezetője arról
beszélt, hogy a szekszárdi lesz az első
teljesen új koncepciójú, úgynevezett
3000-es típusú „friss üzlet”, ahol na-
gyobb figyelmet fordítanak a piaci jel-
legû kiépítésre 

Erwin Schmuck, a társaság igazga-
tóságának német elnöke elmondta,
hogy Szekszárdon a 32. INTERSPAR
áruház épül, amely jelenleg a cég leg-
nagyobb projektje. Ezt követően acél-
hengerbe zárták az alapkő letételi ok-
iratot, a megyei lap aznapi számának
egy példányát, néhány magyar pén-
zérmét, majd az urnát elhelyezték az
üzletközpont déli oldalán. - szepesi -
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Címét megőrizve 2013-ban is
Szekszárd lett az ország legkedvel-
tebb borvidéki települése a 25
ezer fő feletti kategóriában.

Augusztus 20-án, pontban este nyolc
órakor 3200 fő emelte magasba és koc-
cintott borospoharával a Prométheusz
parkban. Az eseményhez 24 helyi bo-
rász ajánlotta fel a szükséges bort.

A programra kilátogatóknak, illetve
a koccintásban résztvevőknek a szer-
vezők ezúton köszönik, hogy hozzájá-
rultak a megyeszékhely sikeréhez. A
cím megszerzésével népszerûsítettük

borvidékünket és komoly marketing
potenciált szereztünk Szekszárdnak.

Köszönet a támogatásért a következő
borászoknak, pincészeteknek: Bodri
Pincészet, Bősz Adrián, Dúzsi Tamás,
Eszterbauer Borászat, Fekete Borpince,
Ferger-Módos Borászat, Halmosi József,
Heimann Családi Birtok, Hetényi Pin-
cészet, Karácsonyi József, Lajvér Avant-
garde, Márkvárt Pince, Mészáros Bor-
ház, Neiner Pince, Pálos Miklós, Prant-
ner Ferenc, Sárosdi Pince, Schieber Pin-
cészet, Sebestyén Pince, Takler Pince,
Tüske Pince, Twickel Szőlőbirtok, Vesz-
tergombi Ferenc, Vesztergombi József.

A Prométheusz parkban 3200-an koccintottak
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Szekszárd a legkedveltebb borváros
Huszonnégy borász adta a poharakba valót

Ács Rezső lett
az év képviselője

A szekszárdi III. számú választókerület
képviselője, Ács Rezső vehette át az
„Év képviselője 2013” díjat az idei Ál-
lampolgári Részvétel Hetén (ÁRH).

Ácsné Oláh Gabriella, a Szekszárdi
Civil Kerekasztal elnöke elmondta,
hogy 247 javaslat érkezett a hét folya-
mán, ebből 123 szavazatot kapott az al-
polgármester. Az ajánlásokhoz indok-
lást is fûztek a lakosok, ezekből kide-
rül, hogy az emberek úgy látják, Ács
Rezsőhöz bizalommal lehet fordulni,
mindig próbál segíteni, korrekt, szim-
patikus, önzetlen, hozzáértő, hasznos
és jó döntéseket hoz.

A múlt pénteki ünnepségen okle-
véllel ismerték el a díjazottat, valamint
átvehette Laki Erzsébet, a Bárka Mûvé-
szeti Szalon tagjának festményét. A
programsorozat zárásaként a héten ta-
nult foxtrottot mutatták be az ÁRH
résztvevői, és felkérték az alpolgár-
mestert is: tartson velük. Kiderült, hogy
Ács Rezső nemcsak képviselőként áll-
ja meg a helyét, de remek táncos is.

A Mentálhigiénés Mûhely Közössé-
gi Szolgáltató Központja, a Kék Madár
Alapítvány, a civil kerekasztal és az ön-
kormányzat által közösen szervezett
Állampolgári Részvétel Hetét össze-
gezve Ácsné Oláh Gabriella elmondta:
egyre többen vesznek részt a progra-
mokon.

„Csak” elbódultak
a halak a Sión

A vártnál kisebb mértékû a Kaposból
érkezett szennyező anyag miatti hal-
pusztulás a Sión - tájékozatott a Közép-
Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDVI)
igazgatója. Csonki István elmondta: a
Szekszárd mellett a Sióból kiemelt ha-
lak 90 százaléka bódult állapotban volt,
az elpusztult halak mennyisége mini-
mális. A bódult halakat oxigénnel dú-
sított vízben szállították el, tározóba
helyezik ki őket, ahol átmossák, majd
később visszaengedik őket a Sióba.

A szennyezés a Sió teljes halfaunáját
érintette. A szennyezés a Sió szekszár-
di szakaszán át a Dunába jutott, ám ott
nem okozott gondot.

A Magyar Cukor Zrt. kaposvári cu-
korgyárából a múlt héten folyt ki két-
háromezer köbméternyi vinasz (cu-
kortalanított melasz), amely a Kisgáti
patakon keresztül jutott Kaposba, s on-
nan a Sióba.

Folytatás az 1. oldalról.
Horváth István polgármester szín-

padra kérte, és köszönetet mondott a
gálamûsor szervezésében részt vett
nyugdíjas klubok vezetőinek: Dózsa
Gyulánénak (Babits nyugdíjas klub),
Papp Józsefnének (Platán nyugdíjas
klub), Zádor Bélánénak (Mentálhigié-
nés Mûhely nyugdíjas klub) és Szege-
di Dezsőnének (Polgári nyugdíjas
klub). A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont – amely otthont adott a rendez-
vénynek – valamennyi munkatársa
nagy szeretettel üdvözölte a gálamû-
sorra érkezőket, udvariasságukkal, ked-
vességükkel már az érkezésnél jó ér-
zést keltve a meghívottakban.

A mûsor első fellépőjét Horváth Ist-
ván jelentette be. A közönség nagy
tapssal fogadta egyik legkedvesebb
táncdalénekesét, Kovács Katit, akinek

egyedülálló hangján túl-
menően fantasztikus hu-
mora van, melyet elő-
adása alatt többször is
rmegcsillantatott. Ko-
vács Kati sok nézőtéren
ülőhöz hasonlóan örök
fiatal. Az éneklés, a hu-
mor és a sport tartja fia-
talon. Berobbant a szín-
padra - állandó zenei kí-
sérőjével, Koncz Tibor
zeneszerzővel -, s ahogy
egymás után énekelte a
számait, a közönség egyre jobban ol-
dódott. Egy pillanat alatt közvetlen
kapcsolatot alakított ki a nézőkkel, tán-
colt, s minden manírtól mentes szín-
padi léte felidézte azt a Kovács Katit,
akiért évtizedekkel ezelőtt ugyanez a
közönség rajongott. A legszebb sláge-

reivel ajándékozta meg közönségét,
így felcsendült az „Indián nyár”, az
„Úgy szeretném meghálálni”, vagy a
„Találkozás egy régi szerelemmel”.
Ezek a régi dalok minden résztvevőt
egy kis nosztalgiázásra késztettek, visz-
szaidézték fiatalságuk szép emlékeit.

A mûsor második részében ismert
humoristánk, Nádas György lépett a
közönség elé, aki örömmel mesélte el,
hogy mennyire meglepődött, hogy a
régi mûvelődési ház helyén ezt a kívül-
belül csodálatos épületet találta. Kovács
Katihoz hasonlóan mindig is szeretett
Szekszárdon fellépni, mert sehol az or-
szágban nincs olyan hálás és fantaszti-
kus közönség, mint itt. Mûsorában a
celebvilág elé tartott görbe tükröt, vic-
cei a tolarencia, a másság, a felelősség-
vállalás fonákságairól szóltak.

A nosztalgiázás és a vidámság után a
résztvevőket a rendezvényteremben
terített asztalok várták, melyet a nyug-
díjas klub tagjai készítettek elő. A ven-
dégfogadás alatt folytatódott a beszél-
getés, ami többnyire így zárult: „Ha
előbb nem, jövőre ugyanitt újra talál-
kozunk.” Sas Erzsébet

Az időseknek szólt a köszönet a világnapon

Nyugdíjas klubok vezetői a polgármesterrel

Roma-napi gálaműsor
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat értesíti a szekszárdiakat,
hogy október 5-én, szombaton 20 órá-
tól a városi sportcsarnokban tartja ha-
gyományos roma-napi gálamûsorát,
melynek sztárvendége Kökény Attila.
A programra a belépés ingyenes, min-
den érdeklődőt szeretettel várnak!
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Rendhagyó programok a Zene Világnapján
A szekszárdiak a helyi járatú autóbuszon muzsikával kezdték a napot

A Zene világnapja alkalmából szí-
nes, olykor rendhagyó programok
várták a közönséget Szekszárdon.

A programot a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ szervezte a Liszt Ferenc
Zeneiskola közremûködésével. Sokféle
mûfaj melódiáival találkozhatott a szek-
szárdi hallgatóság a legkülönfélébb
helyszíneken: helyi buszjáraton, erké-
lyen, téren, iskolákban - igazolva Dés
László és Nemes István sokszor eléne-
kelt dalának igazságát: A zene az kell. A
világnapi rendezvény mûsoraiban sze-
repet vállalt az Ifjúsági Fúvószenekar, a
Szekszárdi Ifjúsági Vonószenekar, a Tü-
csök Zenés Színpad, a Liszt Ferenc Ze-
neiskola rézfúvós együttese és a Szek-
szárd Junior Stars. Az együttesek mel-
lett több szólista is közremûködött ab-
ban, hogy ez a nap felejthetetlen él-
mény legyen a hallgatóságnak, így Mül-
ler Beáta, Póla Petra, Radnai Erzsébet
és Kovács Gergő énekesek.

A nap „megkoronázásaként” a Liszt
Ferenc Pedagógus Kórus és a Szek-
szárdi Kamarazenekar adott ünnepi
hangversenyt az Agóra Mûvészetek
Házában. Az 1965-ben alakult Liszt Fe-
renc Pedagógus Kórus mûsora igazán
ünnepivé tette az estet: Halmos László:
Minden földek címû mûvét énekelték

elsőként Simon Péter vezényletével. A
folytatásban Kodály Zoltán: Horatii
Carmen - A szép énekszó múzsájához
címû kórusmûve csendült fel, de el-
hangzott Erkel Ferenc-Garay János: Kö-
ri kördala és a 200 éve született Giu-
seppe Verdi Nabucco címû operájából
a Rabszolgák kara is. A kórust a nívó-
díjas Szekszárdi Kamarazenekar kö-
vette. A zeneirodalom ritkán játszott,
vagy méltatlanul elfeledett gyöngysze-
meit felkutató és közkinccsé tevő, Föl-
desi Lajos hegedûmûvész vezette ze-
nekar ezúttal egy másik gyöngyszemet
is bemutatott. A mûvészien hegedülő

horvát kislány, Noami Konforta nagy
sikert aratott a szekszárdi közönség
előtt is. Előbb Brahms: Scherzo hege-
dûre és zongorára címû mûvét adta
elő - zongorán Lozsányi Tamás mûkö-
dött közre -, majd Bach d-moll két he-
gedûre és zenekarra írott versenymû-
vét játszotta Kuti Róberttel.

Az ünnepi hangverseny zárásaként
együtt lépett fel a pedagógus kórus és
a kamarazenekar, s olyan nagyszabású
mûvekkel ajándékozták meg a hallga-
tóságot, mint Beethoven: Isten dicső-
sége, Gounod: Mise címû darabja, vagy
Mozarttól az Ave Verum. K. E.

A pedagógus kórus és a kamarazenekar közös produkciója

Játékos tudomány
Játékos tudomány - a fizika csodája. El-
més játékok interaktív kiállítása lesz
október 14-19. között a Babits Mihály
Kulturális Központ Bakta termében.

Érdekes jelenségeket bemutató esz-
közök, csalafinta képek galériája, ott-
hon elkészíthető kísérletek, logikai já-
tékok. Nyitva: hétfőtől péntekig 8.00-
18.00, szombaton: 8.00-13.00 óráig.
Belépő: 400 Ft/fő. Iskolás csoportok-
nak előzetes bejelentkezés alapján.

SZŰRÉS. A Mentálhigiénés Mûhely
nyugdíjas tagozata ingyenes ortopé-
diai szûrést és vizsgálatot szervez ok-
tóber 8-án, 15-én, 22-én és 29-én. Je-
lentkezés: kedden és pénteken 8-10
óráig (Szent István tér 10.), vagy a
06/20-415-48-67-es telefonon.

Helyesbítés
Szeptember 29-i számunkban, „A Sár-
köz kincsei a Babitsban” címû írá-
sunkban helytelenül írtuk, hogy a ki-
állítás munkacsoportjának a vezetője
Decsi-Kiss Jánosné volt. A kiállítást a
Tolna Megyei Népmûvészeti Egyesü-
let kiállítás-rendező csoportja szervez-
te, Decsi-Kissné pedig a Szellemi Kul-
turális Örökség Nemzeti Jegyzékére
felterjesztő munkacsoportot vezette.
A tévedésért az érintettek és olvasóink
szíves elnézését kérjük!
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Élőben a köztévén a szekszárdi hagyományos szüret
Vágó Bernadett, Kóbor János és Rákay Philip is a tolnai megyeszékhelyet népszerûsítette

Szombat reggel a köztévét nézők
határon innen és túl Szekszárdra,
pontosabban egy hagyományos
szekszárdi szüretbe „csöppentek”.
A megyeszékhely is csatlakozott
ugyanis az „Itthon vagy – Magyar-
ország szeretlek!” elnevezésű kez-
deményezéshez, melynek lényege
az volt, hogy a részt vevő 1300 te-
lepülés bemutassa értékeit, ha-
gyományait.

Az élő mûsort, a produkciót Szek-
szárdról indította 9 órakor a Magyar Te-
levízió. A nézők a szekszárdi hagyomá-

nyos szüretbe pillanthattak bele, a be-
jelentkezés helyszíne a festői Iván-völgy,
Németh János pincészete volt. A mû-
sorvezető, Fábián Barna társaságában a
házigazda és Horváth István polgár-
mester köszöntötte a nézőket. A város
első embere elmondta, hogy Szekszárd
több mint 2000 éves szőlőtermesztési
hagyományokkal bír, és a borvidéken
majd 4500 tanya és pince van, így
egyértelmû volt, hogy a mûsorban a vá-
ros olyan „produkcióval” rukkolnak
elő, amire igazán büszkék lehetnek.

A nap folyamán az első bejelentke-
zést további kettő követte, melyekben

a Bartina néptáncosain, a Muslinca fér-
fikaron, valamint a szüretelőkön felül
az „Itthon vagy – Magyarország sze-
retlek!” ötletgazdája, az M1/M2 inten-
dánsa, Rákay Philip és az ugyancsak
szekszárdi származású musicalszí-
nésznő, Vágó Bernadett is képernyőre
került. Előbbi elmondta, hogy gyerek-
korában rengeteg szüreten részt vett
Szekszárdon, és most is örömmel láto-
gatott haza, erre az eseményre. Vágó
Bernadett szintén örömmel és szere-
tettel jön haza a szüleihez. Az Operett
Színház tagja elmondta: szeret ugyan
Budapesten élni, de a sokszor sze-

mélytelen fővárosban személyiségé-
ben megőrizte kisvárosi mentalitását.
A délutáni, harmadik élő bejelentke-
zésben többek között Kóbor János vá-
laszolt a riporter kérdéseire a szüreti
munkák közepette. A legendás Omega
együttes frontembere ugyan bátaszéki
származású, de szívesen jön Szek-
szárdra, ugyanis szereti a várost és már
több barátot is szerzett a megyeszék-
helyen. Számuk ezen a napon a borvi-
dék „nagy öregjeivel”, Márkvárt János
és Bodri Pista bácsival gyarapodott,
akik jókedvûen anekdotáztak a
„Gyöngyhajú lány” előadójával.Hagyományos szüret: népviseletbe öltözött gyerekek kereplőkkel

Vágó Bernadett és Rákay Philip is Szekszárdról indult...
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Nagykorú lett az újvárosi szüreti bál

Tizennyolcadik alkalommal tartották
meg a Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör tagjai a közösség
igen régi hagyományokkal bíró szüre-
ti bálját és felvonulását.

E tradicionális, a XX. század elejéig
visszanyúló szüreti esemény komoly
szervező munkát igényel a rendezők ré-
széről – tájékoztatta lapunkat Horváth
Jánosné Edit, a Társaskör általános el-
nök-helyettese. A társaskör mintegy 30-
40 tagja már szeptember 18-án kívül-
belül kitakarította a Szent István Házat,
kötényeket, ingeket is vasaltak. Az ese-
mények sora pénteken folytatódott,
amikor Antal Géza apát szentmisét mu-
tatott be az újvárosi katolikus temp-
lomban. Szeptember 21-én, szombat
reggel 8 órától már a Szent István Ház
feldíszítését végezték a segítők, dél kö-
rül pedig a hús előkészítése is folyt. A
hagyományos csoportkép is elkészült,
sőt kuglóffal is megkínáltak valamennyi
újvárosit, aki a Szent István Házba ellá-
togatott, vagy csak elsétált a kapu előtt.
A 14.15-kor, rendőri felvezetéssel a tár-
saskör által feldíszített szüreti harang-
gal útnak indult a mintegy 60 fős menet
– közte a hároméves gyermektől a 84
éves néniig számos újvárosi lakos - a Bé-
la király térre. A szekszárdi Szüreti Na-

pok látványos szüreti felvonulásán az új-
városiak a Bezerédj utcán a Szent János
és Pál kápolnáig, majd a főutcán végig-
sétálva érkeztek vissza a Béla király tér-
re. Az újvárosiak csoportja díszes, látvá-
nyos menet volt, hiszen négy lovas hin-
tóból, s egy parasztkocsiból állt - utób-
bin tíz borkínáló foglalt helyet. A feladat
igen közkedvelt, s e tisztet Újvárosban
egyre inkább a fiatalok veszik át. Idén a
bíró és a bíróné szerepét Schneider Mi-
hály és felesége, a jegyző és jegyzőné
szerepkörét pedig ifj. Darabos Fábián és
Zsidi Gyöngyi alakította.

Miután a felvonuláson járt csoport a
Szent István Házba visszatért, már javá-
ban főtt az ünnepi alkalomra a birkából
és szarvasból készített ízletes báli va-
csora. Este Horváth István polgármes-
ter és a társaskör világi elnöke, Gyurko-
vics János köszöntőjével kezdődött a
felhőtlen hangulatú bál, s a nosztalgikus
dallamokban utazó Sláger Band egészen
hajnali 2 óráig „húzta” a talpalávalót. A
rendezvényen, ahol dr. Csötönyi Sándor
is tiszteletét tette, természetesen a tom-
bolasorsolás sem maradt el. A fődíj idén
a szüreti „harang” volt: egy vasvázra min-
tegy 40 kg szőlőt, paprikát, továbbá a
legkülönbözőbb féle őszi terméseket
aggattak. Gyimóthy Levente

Kiállítás-ajánló
KOVÁCS FERENC 75. „Az én festésze-
tem az életigenlés” — vallja Kovács Fe-
renc festőmûvész, tanár. Valóban, az
élet szépségét látjuk, ha végigtekin-
tünk az Agóra Mûvészetek Házában a
szüreti napok idején megnyílt retros-
pektív kiállításán, amely immár a 75.
önálló tárlata. Az alkotásokon feltáruló
tájakból nyugalom árad. Úgy érezhet-
jük magunkat, mintha a természetben
járnánk, vagy vízparton üldögélnénk.
Hiszen a bonyhádi mûvész ars poeti-
cája szerint csak azt festi, amit lélekkel
be tud fogadni. Kovács Ferenc kiállí-
tása október 31-ig tekinthető meg az
Agóra Mûvészetek Házában, hétfő ki-
vételével naponta 10-18-ig.

A BETŰK VILÁGA. Betûk. Naponta talál-
kozunk velük, mégsem gondolunk be-
le, hogy mennyi fogalom, játék kap-
csolódik hozzájuk. Forrai Ferenc ti-
pográfus, tervezőgrafikus ezt mutatja
meg a szüreti napok alatt a Bormúze-
umban megnyílt kiállításán. A grafikus
sok borásznak tervez címkét. Ezekből
az igényes munkákból láthatunk jó né-
hányat ezen a látványos kiállításon. For-
rai címkéin a kisbetûket is érdemes el-
olvasni, az üvegeket pedig több irány-
ból is megnézni, mert a címkék min-
denhonnan más arcukat mutatják.

A Szekszárdi Szüreti Napok egyik
legnagyobb tömeget vonzó esemé-
nye a Republic együttes koncertje
volt. A rajongók érdeklődve várták,
változott-e a népszerű zenekar az
énekes, Bódi László (Cipő) halála
után. A koncert előtt Boros Csabá-
val beszélgettünk.

– Órákkal a fellépés előtt találkoz-
tatok a zenekar fan clubjával, akik
minden koncertre elkísérnek ben-
neteket.

– Szeretettel fogadtak bennünket itt
Szekszárdon, s reméljük a közönség
most is olyan fantasztikus lesz, mint
mindig. Elkerülhetetlen arról beszél-
nem, hogy ez az év a zenekar számára
nagyon nehéz, átértékelő és jövőt ter-
vező esztendő. Elsősorban a „kemény
mag” - amely velünk volt a tragédiában
is -, tudatosította, hogy a 23 év alatt el-

ért sikerek, a közönség szeretete köte-
lez bennünket a folytatásra. Nagy erőt
ad, hogy Cipő nemcsak az elmúlt több
mint két évtizedben volt velünk, de
örökre velünk marad. Tudjuk, ő is azt
kívánná, hogy folytassuk. 

– Gyötrelmes út vezethetett odáig,
hogy tovább kell lépni, hiszen az
nem lehet, hogy az a sok gyönyörû,
zenéjében igényes, szövegében tar-
talmas dal többé ne hangozzék el.

– Az élet hihetetlenül kiszámíthatat-
lan, mert éppen Cipő egyik álma válik
hamarosan valóra – sajnos már nélkü-
le. Verebes István színész-rendező régi
terve volt, hogy színpadra visz egy da-
rabot, amelyben a Republic a dalaival
szerepel. A rendező érdeklődését is da-
laink szövegei keltettk fel, amelyek ma-
gukban hordozzák az élet örömeit, de
az elmúlás pillanatait is. A József Attila

Színház december 14-én mutatja be ezt
a zenés darabot, a címe „Hattyúdal”. A
jövőről szólva: Cipő emlékkoncertjéről
készült CD most jut el a közönséghez.

– Felsorolnál pár olyan dalt, ami-
ről az előzőekben beszéltél?

– „Csak a szívemen át”, „A csend be-
szél”, „Ha még egyszer láthatnám”,

„Szeretni valakit valamiért”, és még so-
rolhatnám. A dalaink az élet nagy kér-
désein túlmenően a körülöttünk zajló
mindennapokról, érzésekről, pillanat-
nyi benyomásokról is szólnak. 

– Kedves gesztus a rajongóitoktól,
hogy a koncertekre egyforma pó-
lóban jelennek meg, amelyen egy
hal látható...

– Ennek hármas jelentése van. Első
közös dalunk címe az „Ahogy a halak”,
aztán Cipő kedvenc helye a Kispesti
Halászcsárda volt, s végül, hogy a Re-
public 1990. február 23-án, a halak
jegyében alakult meg. Sas Erzsébet

A beszélgetéshez a Retro Étterem
biztosította a helyszínt, amely a zene-
kart és rajongóikat is vendégül látta.
Köszönet Abella Miklós menedzsernek
az interjú elkészítéséhez nyújtott se-
gítségért.

„Ösztönösen megyünk előre”
Beszélgetés Boros Csabával, a Republic zenekar alapító tagjával, basszusgitárosával

Idén is fellobbant
a Szeretet Lángja

A Szekszárdi Szüreti Napok egyik nyi-
tórendezvényeként immár nyolcadik
alkalommal lobbant fel a Szeretet láng-
ja, amely az eltelt idő alatt valódi mû-
vészeti és emberi értékeket közvetítő
színpadi előadássá vált. Az idei ren-
dezvény házigazdája a látássérültek
megyei egyesülete volt.

A szüreti napok immár hagyomá-
nyos közvélemény-formáló rendezvé-
nyének célja az ép társadalom tagjait
egy kicsit közelebb vinni azokhoz az
emberekhez, akik valamilyen fogya-
tékkal, hátránnyal élnek, ezzel is se-
gítve, hogy jobban megértsék, befo-
gadják őket. Horváth István polgár-
mester nyitóbeszédében a szeretet
fontosságát hangsúlyozta. Mint mond-
ta, fontos, hogy tudjunk szeretetet ad-
ni azoknak az embertársainknak, akik
fogyatékkal, vagy segítséggel élnek, és
példát mutatnak nekünk abban, hogy
a hátrányok ellenére is tartalmas, teljes
életet képesek élni.

Dr. Pálos Miklós, a megyei közgyûlés
alelnöke köszöntőjében a lelkünkben
élő lángról beszélt, amely sohasem al-
szik ki, mert a szeretet táplálja. A meg-
nyitót követően a Szent István téren
felállított színpadon zenés, táncos, ver-
ses produkciókat láthatott a közönség.
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Az univerzumnak humora van
Újra a PTE Illyés Gyula Karon „éjszakáztak” a kutatók

Lassan Szekszárdon is hagyománnyá
válik a Kutatók Éjszakája tudományos
fesztivál megrendezése, amelynek
egyik helyszíne idén is a PTE Illyés
Gyula Kara volt. Az egyetemi kar szep-
tember 27-én zömmel az általános és
középiskolás korosztály számára kínált
interaktív ismeretterjesztő előadáso-
kat, de az óvodások sem maradtak
program nélkül: ők kalotaszegi festett
madaras, virágos népmûvészeti motí-
vumokkal ismerkedhettek meg a „Cif-
ra szoba Mérából” címû hagyomá-
nyőrző kiállításon Adorjáni Endre mû-
vésztanár kalauzolásával (képünkön).

A tudományos rendezvényen a leg-
többen Péter Miklós és tanítványa,
Haffner Máté (I. Béla Gimnázium), a
Neumann János Nemzetközi Tehet-
ségkutató Programtermék verseny 4.
helyezettjének „LegoRobotika” címû
bemutatójára voltak kíváncsiak. Az ér-
deklődők kisméretû szerkezetek auto-
matizálási versenyeken felmerülő fel-
adatmegoldó képességeiről nyerhettek
tanúbizonyságot. Ettől eltérő témában
adott elő Tóth Sándor és Hága Kriszti-
án, az MME Szekszárdi Csoportjának
tagjai, akik a madárvonulás kutatásába,
a madárgyûrûzés rejtelmeibe avatták
be a hallgatóságot. Egy másik előadá-
son a gabona őrlésének régi technoló-

giájáról is sok minden kiderült Sárfány
László (Ökocsiga Egyesület) hajóma-
lom, vízimalom és szélmalom makett-
jeinek segítségével. Dr. Oroszi Viktor
(IGYK GTI) vendégtanár Törökor-
szágról szóló ismeretterjesztő előadá-
sán paradicsomos bulgur salátát is le-
hetett kóstolni, de a jelenlévőknek Oro-
szi doktor a Gyûrûk ura forgatási hely-
színén, Új-Zélandon szerzett élményei-
ről is izgalmas beszámolóval szolgált.

Este prof. Katz Sándor fizikus, az EL-
TE Elméleti Fizikai Intézetének tanára
már az ősrobbanás részecskefizikai as-
pektusait tette közérthetővé, egyben
arra is rávilágított: az univerzumnak hu-
mora van. A professzor arról is szót ej-

tett, hogy a fizika még nyitott kérdése-
inek kiszámítása 1000 milliárd mûve-
let/másodperc teljesítményû szuper-
számítógépekkel is évtizedek munká-
jába kerülne.

A Kutatók Éjszakai Kávéházában dr.
Nagy Janka Teodóra az „Alma és fája”
gondolat mentén beszélgetett vendé-
geivel a mûvészetek és a tudomány
összefüggéseiről. Többek között Tari
József minikönyv-gyûjteménnyel ren-
delkező nyomdász, dr. Tari Eszter fes-
tőmûvész, Adorjáni Endre szobrász-
mûvész, valamint Heimann Zoltán bo-
rász beszélt pályája kiteljesedéséről, tu-
dományos munkáról, családról.

Gyimóthy Levente

Négy évszak az
ezerarcú borvidéken
A borvidék ábrázolásával kapcsolatos
fotópályázat három évvel ezelőtt indí-
tott útjára a városi önkormányzat, a
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. és
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Az idei
kiírásra mintegy ötven pályamû érke-
zett, s a Jantner László fotómûvész ve-
zette zsûrinek ezúttal sem volt könnyû
dolga, amikor a több tucatnyi jó téma-
választású, kidolgozott szekszárdi táj-
képek között rangsorolnia kellett. Az
idén annyiban nehezítették a pályázók
dolgát, hogy minden évszakban kellett
legalább két képet produkálni a bor-
vidékről. Ettől lett még szebb, még iz-
galmasabb a vetélkedés.

Az idei legjobbak alkotások termé-
szetesen felkerültek a városháza eme-
leti folyosógalériájának falára. A leg-
jobbnak járó díjat az idén is Major Vil-
mos vehette át Horváth István polgár-
mestertől a díjkiosztó ünnepségen. 

– A természetjárás a hobbim, s en-
nek nálam is velejárója a fotózás, amit
persze amatőrként mûvelek – árulta
el az első helyezett fiatalember, aki 13
képet küldött be a pályázatra, s akinek
jutalma egy két személyre szóló, két
éjszakás hajdúszoboszlói pihenés. A
második helyezett Szabó Balász lett, a
harmadik helyezetnek járó díjat egy
kisgyermekes anyuka, Nagy Gabriella
vehette átképeknek. B. Gy.

Legyen a múzeum mindenkié!
Újdonságokkal várja a látogatókat a 8.
Múzeumok Őszi Fesztiválja (MŐF),
Szekszárdon október 1. és 16. között.
Ez a fesztivál - mint a címben foglalt jel-
mondat is tükrözi - az egyszerû múze-
umbarátoktól a szakmai közönségig,
minden korosztálynak szeretne érde-
kes programokat kínálni.

A szentendrei (Skanzen) Múzeumi
Oktatási és Képzési Központ (MOKK),
amely idén  immár 7. alkalommal ka-
pott megbízást a fesztivál koncepció-
jának és tematikájának kidolgozására
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériumától, négy új témakört kínál a
múzeumok számára. Ezek egyike a
„16+ Múzeumi Találkozások – Diákok
buli előtt” témakör a középiskolás kor-
osztály érdeklődését próbálja felkelte-
ni. Ezt a dinamikus korosztályt a leg-
nehezebb megnyerni az információs

forradalom és a szórakoztatás új útjai-
nak korában, miközben egyszerre há-
romféle eszközre figyelnek. Az ilyen
ingerdömpingben élő fiatalokat nem
könnyû a múzeumok felé terelni.

A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei
Múzeum azonban megpróbálkozik ez-
zel. Kétféle programot is kínál elsősor-
ban középiskolások, főiskolások szá-
mára. Egy karaoke show-t, amelyen a
„Szekszárd Retro - Azok a 60-as, 70-es
évek…” címû időszaki kiállításhoz kap-
csolóan adhatnak elő dalokat a zsûri és
a közönség előtt. Egy két témakör ha-
tármezsgyéjén álló programmal is ké-
szülnek „Kincsek a homokban - Ho-
gyan dolgozik a régész és a restaurá-
tor?” címmel. Ez kapcsolódik egy má-
sik új témakörhöz is. A „Tárgydoktor
rendel!” bepillantást enged a tárgyak
„lelkébe”, restaurálásának történetébe. 

A megyei múzeumban október 8-án
lesz a „Kalandtúr a pincétől a padlásig”,
amely évek óta minden alkalommal
rendkívül sikeres. A MŐF zárásaként,
október 16-án a „Múzeumok délidő-
ben - Kultúrmorzsa, kultúrkorty, kul-
turális tere-fere” témakörben rendha-
gyó időpontban hívják múzeumláto-
gatásra az érdeklődő felnőtteket - kü-
lönös tekintettel a fenntartó és társin-
tézményei köztisztviselőit, közalkal-
mazottait. A résztvevők a Szekszárd
Retro időszaki kiállításban gyermek-
koruk, szüleik fiatal korának tárgyi em-
lékeivel ismerkedhetnek.

Káldy Mária, a MOKK igazgatója elis-
merően szólt lapunknak a megyei mú-
zeum múzeumpedagógiai mun kájáról,
kiemelve a MOKK megyei koordináto-
rát, Andrásné Marton Zsuzsanna tevé-
kenységét. Kovács Etelka

Protestáns-napi
zenés hangverseny

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes tisztelettel és szeretet-
tel hív és vár minden érdeklődőt “Pro-
testáns-napi zenés hangversenyére”,
október 13-án 17 órára az evangélikus
templomba (Luther tér 1.).

Áhítatot tart: Lemle Zoltán Csoko-
nai alkotói-díjas református lelkipász-
tor. Köszöntőt mond: Csillagné Szánt-
hó Polixéna, Szekszárd MJV önkor-
mányzata Humán Bizottságának elnö-
ke. A mûsort ismerteti: Németh Judit
előadómûvész.

Közremûködnek: Tillai Tímea ének-
mûvész (szoprán), Lemle Zoltán (te-
nor), Halmi Gábor énekmûvész (bas-
szus), Lozsányi Tamás orgonamûvész.
Karnagy: Naszladi Judit.

Minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak, a belépés díjtalan!
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A Közjóért kitüntetést esztendőről
esztendőre a Szekszárdért kiemel-
kedő tevékenységet folytató sze-
mélyeknek, egyesületeknek ado-
mányozza a város önkormányzata.
Idén augusztus 20-án a Gagliarda
Kamarakórus Egyesület is meg-
kapta e rangos díjat. A remekül
teljesítő egyesületet a megalaku-
lás óta az elnöki tisztet is betöltő
Kajsza Béla közreműködésével
mutatjuk be olvasóinknak. 

– Kezdjük kórustörténelemmel...
– Szívesen, de előbb nézze meg Szat-

mári Juhos László gyönyörû szobrát,
amit a kitüntetés mellé kaptunk... Te-
hát, a kórus 2000-ben alakult mintegy
tíz szekszárdi és környékbeli taggal. Ze-
neszerető emberekként valamennyien
saját örömünkre kezdtük az együtté-
neklést. A kórus mai létszáma 25 fő, mi
férfiak mindössze heten vagyunk. Az
idő múlásával egyre igényesebb, mûfa-
jilag változatosabb mûvek kerültek a re-
pertoárunkba, amivel párhuzamosan
egyre több helyen mutatkozhattunk
be. Anducska Adrienn karnagy – konk-
rét és átvitt értelemben is – vezényle-
tével igazi kórussá váltunk. Egyre több
felkérést kaptunk, amelyeknek szíve-
sen tettünk eleget. „Az énekel az or-
szág” projektben például minden esz-
tendőben számítanak ránk.

– Honnan toborozták a tagokat?   
– A rendőrtől a jogászig, a tanártól a

mûhelyvezetőig az élet minden területe
képviselteti magát. A történetet folytat-
va elmondom, hogy 2005-ben alakul-
tunk egyesületté, s attól kezdve a már
megszokott fellépéseken kívül önálló
hangversenyeket is adtunk, sőt hazai és
külföldi fesztiválokon is rendre fellép-
tünk. Már az egyesületté válás évében -
nagy megmérettetésünk eredménye-
képpen - a rangos zsûri „Fesztivál-kó-
rus” minősítéssel díjazta előadásunkat. 

– Szekszárd város is nagyra tartja
munkásságukat, s nem kizárólag a
mostani kitüntetésükre gondolok...

– Nagy megtiszteltetést jelentett, ami-
kor 2006-ban Szekszárd kiemelt mûvé-
szeti együttesei közé kerülhettünk, ami
– bátran mondhatjuk - oda-vissza elő-
nyös. Ez a gyakorlatban egyebek között

azt jeleneti, hogy a város felkérésére fel-
lépünk, s mint civil szerveződés, az ön-
kormányzat támogatását élvezhetjük.
Az előbb említetthez tartozik az évi két
önálló és ingyenes hangversenyünk,
melyeket a karácsonyi ünnepkörben, il-
letve Szent László nap táján adunk – a
közönség nagy érdeklődése közepette.

– A kórus élén váltás történt.
– Igen. Anducska Adrienn más el-

foglaltsága miatt 2010-ben megvált tő-
lünk, s ekkor vette át a karnagyi és a
mûvészeti vezetői tisztet dr. Szabó Sza-
bolcs, aki nem sajnálva az időt, s vállal-
va a leterhelő munkát, irányítja újabb és
újabb sikerek felé a csapatot.

– Egyesületi elnökként mennyire
szerteágazó a munkája?

– A szervezési feladatok hárulnak
rám, de a pályázatok ügyintézése, bea-
dása az én „asztalom” is.

– Akadtak sikeres pályázataik?
– Hát hogyne! Ezek révén sikerült

remek táborokat szerveznünk, ami az
általában heti egy próbát is gyarapítja
naponta hat-hét órányival, mellette jól
szolgálja a csapatépítést, és a barátsá-
gokat is mélyíti. Több házaspár is tag-
ja az együttesünknek, és örömmel me-
séljük, hogy az egyik pár a kórus által
talált egymásra. Évadzáró és évzáró
hangversenyeink után a párokkal
együtt tartunk közös vacsorát, ahol
megköszönjük a nélkülözött időt a
nem éneklő pároknak. Voltunk már
Máriagyûdön, s most ismét oda készü-
lünk. Több táborunk volt már Német-

kéren is, ahol nagy sikerû templomi
hangversenyt adtunk, de jól sikerült a
keszthelyi és a siófoki pár nap is. 

– Nagyon elegánsak a ruháik. 
– Több öltözetünk is van, beleértve

az emblémás pólóinkat is. Gondolom, a
lányok reneszánsz jellegû piros ruhájá-
ra gondol. Mi olyankor a hozzáillő sötét
öltönyhöz piros nyakkendőt kötünk.
Nagy Zoltánné Zsuzsa, a népmûvészet
mestere gyöngyökből fûzött nyakdí-
szekkel és fülbevalókkal támogatja a kó-
rust. Említenék még – a városon és Zsu-
zsán kívül – néhány támogatót, akik-
nek sokat köszönhetünk. Több vállal-
kozás segít bennünket, köztük a meg-
hívókat, plakátokat ingyen készítő Ke-
rényi Nyomda.

– Ritkán tapasztalni az Önéhez ha-
sonló lelkesedést, miközben objek-
tív és kiegyensúlyozott marad.

– Köszönöm. Azon kívül, hogy csa-
ládunkban mindenki zeneszerető, azt
tapasztalom a kórustagokkal egyetem-
ben, hogy a belső késztetésû éneklés
öröm, az együtténeklés pedig átsegíti
az embert a nehézségeken.

– Kérem, mutassa be a már szóba
került családot és természetesen
magát is. Hajdan az AFIT-nál talál-
koztunk.. 

– Kezdetben nem éreztem az autók,
a javításuk iránti elhivatottságot. Vélet-
lenek sora után alakult így az életem.
Amint látja, végül nem bántam meg, hi-
szen jelenleg is „autózom”: a kórház
szervizét vezetem, ahol nem csak az in-
tézet jármûveivel foglalkozunk...

– Gyerekek, unokák?
– Párommal, Katával együtt öt gye-

reknek és nyolc unokának örülhetünk.
Utóbbiak - Flóra, Cecília, Máté, Mártika,
Etuska, Lujza, Barna és Virág - közül a
legidősebb 21 esztendős, a legkisebb
egy éves múlt. 

– A mai napig Decsen élnek?
– Nem, Sióagárdra költöztünk. Há-

zunk megvásárlásánál fontos szempont
volt, hogy a méretes ebédlőben elférjen
két asztal, amit mind a 18-an körbeül-
hetünk. Ez a világ egyik legcsodálato-
sabb dolga. V. Horváth Mária
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Közjóért díjat kapott a Gagliarda Kamarakórus
Kajsza Béla: „Az együtténeklés átsegít a nehézségeken”

Kajsza Béla, a Gagliarda Kamarakórus Egyesület elnöke
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A meg fej té st október 14-ig vár juk címünkre: 7100 Szek szárd, Bé la ki rály tér 8. Szeptember 22-i rejt vé nyünk meg fej té se:
Herczeg Ferenc: A Gyurkovics-fiúk. A Babits Kiadó köny vajándékát Jánosi Jeromos (Barátság u. 14.) nyerte. Gratulálunk!

Elsős anyukaként indultunk el kislá-
nyommal a katolikus iskola táborába, a
szekszárdi Sió Motelbe. Kíváncsiság
volt bennem. Szerettem volna köze-
lebbről megismerni az elsős gyereke-
ket, kislányom osztálytársait és a taní-
tó néniket. Vágytam arra, hogy együtt-
létünk vidám és jókedvû legyen. Az él-
mény várakozáson felüli volt.

Nagyon szép, barátságos lakhelyünk
volt, 4 kislány és 3 kisfiú volt a hálótár-
sam és ideiglenes családom. A gyere-
keknek és nekem is új volt ez a felállás,
de mindent megtettünk, hogy jól érez-
zük magunkat. Esténként mindig kicsit
bővült a tábor létszáma: anyukák, apu-
kák érkeztek munka után segíteni, hogy
a kicsiknek is könnyebb legyen meg-
szokni a tábori életet. Nekünk szülők-
nek, de a pedagógusoknak is új volt a fel-
adat, hiszen a ránk bízott gyerekek min-

den problémájukkal, nehézségeikkel, de
örömeikkel is hozzánk fordultak. 

Az első nap délutánján megismer-
kedtünk a tábori szabályokkal, majd
ügyességi vetélkedőn vettünk részt. A
pedagógusok jobbnál jobb feladatok-
kal várták a gyerekeket az állomásokon.
Másnap környezet órával kezdtünk: tú-
rázni mentünk az óvodásokkal együtt a
környékre. Megfigyeltük a természet
őszi jellegzetességeit, leveleket gyûjtöt-
tünk, melyekből délután csodaszép ké-
peket készítettek a gyerekek. Vacsora
után „rókavadászat” vette kezdetét. A
vidám játék és a közös hálaadás után
senkit sem kellett altatni...

Pénteken a kis elsősök újabb útra in-
dultak a „hegyekbe”. Ezúttal nem csak
nézelődtünk, hanem sok okos dolgot
tudtunk meg a vidékről Erika és Eszter
nénitől. Délután atlétikai versenyen

mozgatták meg magukat a gyerekcsa-
patok, este pedig Ki mit tud?-on mu-
tathatták meg a gyerekek, ki miben
ügyes. Szombaton aztán könnyes bú-
csút vettünk egymástól és a tábortól.

Köszönöm a szülők nevében min-
den pedagógusnak ezt a felejthetetlen
évkezdést! Köszönjük a leleményessé-
güket, hogy a gyerekeink „pótszülei”
lettek, hogy vigasztalták őket, a bete-
gekkel együtt virrasztottak! A tábor és
a programok még jobban összeková-
csolták az osztályközösségeket. Új ba-
rátságok szövődtek, a régiek megerő-
södtek. A vidám, jó hangulatú együtt-
lét alatt sokat tanulhattunk egymástól
és egymásból. Köszönjük a Jóistennek,
hogy hozzásegített minket ehhez az él-
ményhez, és hogy végig velünk volt,
segített és vezetett mindnyájunkat.

Oláhné Hága Mónika

Katolikus iskolások az „erdei” táborban

Léleképítő
dr. Csókay Andrással
Október 14-én,
hétfőn 18 órai
kezdettel foly-
tatódik a nép-
szerû Léleképí-
tő sorozat. A
Garay Gimná-
zium díszter-
mében dr. Csó-
kay András, nemzetközi hírû kereszt-
yén agysebész vall életéről, hivatásá-
ról, hitéről. Előadásának címe: Agyse-
bészet imádsággal. A belépés ezúttal is
díjtalan.

Foltvarró tanfolyam
A Babits kulturális központ a Szek-
szárdkörnyéki Foltvarró Egyesület köz-
remûködésével foltvarró alaptanfolya-
mot hirdet. Információ és jelentkezés
személyesen az intézményben Csabai
Zsuzsanna programfelelősnél, telefo-
non a 74/529-610-es számon, vagy a
zsuzsi@babitsmuvhaz.hu e-mail címen!
Jelentkezési határidő: október 15.

ALMA.A Mentálhigiénés Mûhely nyug -
díjas tagozatánál megrendelt alma át-
vehető október 6-án (vasárnap). a Ge-
menc parkolóban. Az 1-150 sorszámig
7-9 óráig, 150-350-ig 9-11 óráig. A sor-
számokat hozzák magukkal!

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala • Felelős szerkesztő: 

Fekete László • A szerkesztőség címe:
Polgármesteri Hivatal, jegyzői titkárság,

Szekszárd, Béla király tér 8. 
• E-mail: szekvas@gmail.com 

• Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663
• Terjesztés: Kék Bt. 30/213-4373 HUISSN
1215-4679 • Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda

Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46.
• Tördelés: Kiss Eszter
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Merőben új megközelítés a terápiában
Sokakat érintő témában, a rákgyógyí-
tás friss eredményei tekintetében ren-
dezett konferenciát a Magyar Rákelle-
nes Liga Szekszárdi Alapszervezete. A
Babits Mihály Kulturális Központban
prof. dr. Lisziewicz Júlia, Marie Curie-
ösztöndíjas biológus-vegyész adta köz-
re a rák elleni küzdelem  „állását”.

A doktornő a Semmelweis Egyetem
Kórélettani Intézetében a vakcina-fej-
lesztéssel kapcsolatos kutatásokat fel-
ügyeli. Nevéhez fûződik a DermaVír
elnevezésû, AIDS ellenes gyógytapasz
kifejlesztése is. Dr. Lisziewicz Júlia elő-
adásában felhívta a figyelmet: a jövő a
rák elleni küzdelem terén személyre
szabott vakcinákról és mellékhatások
nélküli gyógymódokról szólhat. E vak-
cinák a szervezet saját immunválaszát
felhasználva kezelnék a beteget - mel-
lékhatások nélkül. A rák elleni terápiá-
ban lényeges, hogy a szervezet sejtjeit
külső eszközök nélkül kényszerítik, is-
merjék fel a „betolakodót”, s azt pusz-
títsák is el. A külső segítség a sejtek sza-
porodására szolgálna, annak érdeké-
ben, hogy a szervezet védekező rend-
szere olyan információkat kapjon,
amellyel azonnal tudja, mi a feladata. A
kutatónő a HIV-vírus elleni kutatásai
során azért a tapasz fejlesztésével pró-
bálkozott, mivel e módszerrel lehet leg-
gyorsabban és legoptimálisabban ki-
váltani egy immunválasz-reakciót. Az

immunválaszra specializált sejtek a
bőrben találhatók.  Ezek a nyirokcso-
mókhoz viszik az információt, ahol a
válasz keletkezik, ha egy baktérium,
vagy vírus bekerül a szervezetbe. A
DermaVir tapasz mechanizmusa lé-
nyegében hasonlít az immunrendszer
természetes élettani mûködéséhez,
nincs jelentős mellékhatása, mert a
vakcina a szervezet saját immunvála-
szát alakítja át - világított rá a doktornő.

A konferencián a Magyar Rákellenes
Liga elnöke, prof. dr. Simon Tamás a
méhnyakrák kialakulásáért felelős HPV
vírus veszélyére irányította rá a figyel-
met. E fertőzés védőoltással megelőz-
hető, költségei ellenben igen magasak.
Hazánkban először a főváros V. kerü-
leti önkormányzata támogatta a  lá-
nyok beoltását: azóta több település
vette át a nemes példát. A rendszeres
szûrés is lényeges lenne, ám ezt igen-
csak elhanyagolják hazánkban, pedig a
betegség időben történő felismerése a
gyógyulás esélyét is növelné.

A Magyar Rákellenes Liga szekszár-
di szervezete fáradhatatlanul szervezi
a konferenciákat, s ehhez az Emberi
Erőforrások Minisztériuma is gratulált.
Szikla József elnök lapunknak el-
mondta: október 7-én a méhészkedés
veszélyforrásainak megelőzéséről, va-
lamint a méz egészségmegőrző szere-
péről szerveznek előadást.  Gy. L.

IGYK hallgatói fesztivál a Garay téren
A Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyu-
la Kara szeptember
18-án a Garay-téren
rendezte meg hall-
gatói fesztiválját.
Immáron negyedik
éve élvezhetik az
egyetem hallgatói,
illetve Szekszárd vá-
ros lakói a változa-
tos programokban
bővelkedő ese-
ményt. A rendez-
vényt dr. Horváth Béla dékán és Hor-
váth István, Szekszárd polgármestere
nyitotta meg. A köszöntők után a kar
Környezetkultúra szakos hallgatóinak
munkáiból összeállított Kreatív tárla-
tot tekinthették meg a vendégek. 

Az egyetem hallgatói mellett kiemelt
szerepet kaptak Szekszárd és környé-
ke középiskolásai, akik nem csak részt-
vevői, de előadói is voltak a fesztivál-
nak. Változatos zenés, táncos és iro-
dalmi produkciókat hallhattak és lát-
hattak az érdeklődők az I. Béla Gim-
názium, az Illyés Gyula Gyakorlóiskola
AMI Tánctagozata, valamint a Szent
László TISZK Székhelyintézmény és
Bezerédj Tagintézmény diákjainak tol-
mácsolásában.

Gaál László, az Ifjú Szív Német Nem-
zetiségi Táncegyüttes vezetője - a Die-

nes iskola negyedik osztályosaival kar-
öltve - közös táncra invitálta az össze-
gyûlteket. Ezzel is erősíteni kívánták
az Európai Mobilitási Hét azon célki-
tûzését, hogy a közös identitások jegy-
ében felhívják a figyelmet a fenntart-
hatóságra és a környezettudatosságra.
A zenei és mûvészeti produkciók mel-
lett egy látványos divatbemutatónak is
tanúi lehettek a látogatók. 

Az egyetemi kar Irodalomtudomá-
nyi és Nyelvészeti Intézete filmes játé-
kot (SNITT) rendezett. A szabályok ér-
telmében a rövidfilmnek egyetlen
snittből kellett állnia, tehát mindössze
két gombnyomás volt engedélyezve.
Utómunkálatokra nem volt lehetőség,
a kész anyagnak 1,5 és 3 perc között
kellett lennie. A felszerelést a kar biz-
tosította. (igyk)

Sok érdeklődőt vonzottak a programok
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Színház a Babitsban
Több éves szünet után októbertől
már nem kell Budapestre, vagy vi-
déki nagyvárosokba utazniuk
azoknak, akik magyar nyelvű színi-
előadásokra ülnének be.

A színházba járó szekszárdi és kör-
nyékbeli közönség olyannyira kiéhe-
zett a nívós darabokra, hogy a megújult

Babits Mihály Kulturális Központ Agó-
ra Színháztermébe meghirdetett Mú-
zsa-bérlet előadásaira már valamennyi
hely elkelt. A felnőtt közönség az Or-
feum-bérlet darabjaira válthat jegyet -

korlátozott számban -, 3300 forintos
áron.

A 2013/14-es színházi idény október
10-én, csütörtökön 19 órakor indul. Zá-
vada Pál népszerû regényét, a Jadviga
párnáját az Orlai Produkció “álmodta”
színpadra. A főbb szerepekben többek
között Ónodi Esztert, Gáspár Sándort

és Pokorny Liát
láthatják a Múzsa-
bérletek tulajdo-
nosai. A darabot
Hargitai Iván ren-
dezte.

Október 28-án
(hétfő) 19 órától
az Orfeum-bérlet
első előadásán
Andrew Lloyd
Webber musical-
jét, a József és a
színes szélesvász-

nú álomkabátot viszi színre a Sziget
Színház, Pintér Tibor rendezésében.

Az óvodás, illetve kisiskolás bérlet el-
ső előadása, a Micimackó november
12-én 10 és 14.30 órakor kezdődik.

József és a színes szélesvásznú álomkabát

Október 3-9.
19 óra: HAJSZA A GYŐZELEMÉRT
(RUSH) - színes feliratos amerikai-né-
met életrajzi dráma (16).

Október 7-9.
17 óra (október 11-12., 15 óra) HÓPI-
HE (SNOWFALKE – THE WHITE GO-
RILLA) - színes szinkronizált spanyol
animációs film (6).

Október 10-16.
17 óra: DON JON - színes szinkron+fel-
iratos amerikai vígjáték (12)

19 óra (hétfőn 15 óra-
kor is): GRAVITÁCIÓ
(GRA VITY) - színes fel-
iratos angol-amerikai
sci-fi (12)

Október 17-23.
17 óra: CSALÁDI 
ÜZELMEK (WE’RE
THE MILLERS) -
színes szinkronizált 
merikai vígjáték
(16)

19 óra: METALLICA THROUGH THE
NEVER - színes feliratos amerikai ze-
nés film (12). 3D

Október 24-30.
17 óra (péntek, szombat 15-kor is):
GLADIÁTOROK GYÖNGYE (GLADI-
ATORI DI ROMA) - színes szinkroni-
zált olasz animációs film (6). 3D

Október 24-30.
19 óra (hétfőn 15 órakor is): IDŐRŐL
IDŐRE (ABOUT TIME) - színes szink-
ronizált angol vígjáték (12)

Az Agóra Mozi októberi műsora
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„Magyar ifjúsági bajnokaink további
fejlődése, a nemzetközi szinten való
helytállás szempontjából nagyon fon-
tos, hogy versenyzőink egyre több, szá-
mukra elérhető nemzetközi versenyen
is elinduljanak” –  mondta az ifjúsági
korcsoportban meghatározó szerepet
betöltő Gemenc Judo Klub vezetőed-
zője, Szepesi  József. Természetesen
három versenyzővel indultak a von-
záskörzet egyetlen, nemzetközi verse-
nyén, a paksi Atom Kupán is, ahol kö-
zel tíz ország versenyzői léptek tata-
mira léptek az utánpótlás korosztály-
okban, ahol egy-egy súlycsoportban át-
lagosan 25-30 versenyző nevezett.

Ács Balázs (55 kg) és Mátics András
(60 kg) továbbra is remek formában
versenyezett. Többszörös ifjúsági baj-
nokhoz méltó módon mindketten
mind az öt mérkőzésüket megnyerték,
így aranyéremmel térhettek haza az
atomvárosból. Mellettük Berlinger Gá-
bor (66 kg) képviselte a Gemenc JK szí-
neit, aki egy korábbi vállsérülés miatt
hosszabb kényszerpihenőre kénysze-
rült. A visszatérés remekül sikerült, hi-
szen három győzelemmel az ebben a

mezőnyben igen értékes ötödik helyet
szerezte meg. Szepesi József okkal re-
ménykedik, hogy Ács, Mátics és Sárecz
Márton után ő lehet a szekszárdi klub
újabb sikerembere az ifjúsági korosz-
tályban. Berlinger két fontos idei verse-
nyen, az országos csapatbajnokságon,
illetve az ifjúsági B-korcsoport országos

bajnokságán is bizonyíthat. Az előbbit
Budapesten, a másikat pedig - novem-
ber 13-án - Szekszárdon rendezik.

Sárecz az ifjúsági olimpián

Ez utóbbira nagyon készülnek a
szekszárdi dzsudokák, hiszen ki nem
akarná megvédeni a bajnoki címét ha-

zai környezetben. De nagyon fontos a
csapatbajnokság újbóli megnyerése is
– tavaly ugyanis az UTE visszavette tő-
lük s bajnoki címet. De könnyen meg-
eshet, hogy az idén már nem is az új-
pesti lila-fehérek, hanem a Kaposvár
számít majd fő riválisnak a bajnoki cí-
mért folytatandó küzdelemben. Na-
gyon készül mindkét megméretésre a
Gemenc JK. Megeshet, hogy ott lesznek
egy szlovéniai és egy ukrajnai erős ver-
senyen is két-három versenyzővel.

Sárecz Mártont, a klub 66 kg-os súly-
csoportban jeleskedő bajnokát minden
bizonnyal feldobja az a napokban köz-
zétett nemzetközi szövetségi döntés,
miszerint a jövő évi, kínai ifjúsági olim-
piára a Nemzetközi Judo Szövetség (IJF)
egyedül őt jelölte a magyar ifjúsági fiúk
közül. (Rajta kívül Gercsák Szabina kép-
viseli a magyar színeket az ifjúsági öt-
karikás játékokon.) A hírt óriási meg-
tiszteltetésként fogadták a szekszárdi
klubnál, ahol - tekintettel a növekvő ver-
senyzői létszámára - a jövőben Szepesi
Dávid, a klub egykori válogatott ver-
senyzője, jelenlegi edzője főállásban lát-
ja el a szakmai munkát.  B. Gy.

Két értékmérő siker a nemzetközi Atom Kupán
Sárecz Márton egyetlen magyar fiúként indulhat jövőre Kínában, az ifjúsági olimpián

Sárecz Márton eredményeivel szolgált rá a szövetség döntésére

„Kibérelték” a dobogót kajakosaink Dunaújvárosban
Visszatérő vendégek voltak a Du-
naferr Kupa dobogóján a szekszár-
di kajakosok: Jámbor Attila vezető-
edző tanítványai 9 arany-, 6 ezüst-
és 3 bronzérmet szereztek szep-
tember 21-én Dunaújvárosban.

A szekszárdiak 24 versenyzője közül
kiemelkedett Bodnár Barna, aki az if-
júsági mezőnyben az 500 és a 2000
méteres versenyszámot is megnyerte,
valamint 200 méteren bronzérmet
szerzett a felnőttek között.

Bár az erős szél jelentősen nehezí-
tette a versenyzők dolgát - és a 18 egye-
sület versenyzői gyakran népes mező-
nyöket alkottak -, a szekszárdiak még-
is kiváló eredményeket értek el. Bod-
nár mellett Ádám Alexa, Mercz Marcell
és Fődi József is megnyerte futamát, de
az SZKKSE gyermek fiú és kölyök lány
váltója is diadalmaskodott a 3x200 mé-
teres távon, a kezdők között pedig
Csizmazia Dóra tudott nyerni. A klu-
bok közötti rangsorban eredményeink

alapján a szekszárdiak az előkelő 2. he-
lyet szerezték meg.

A szekszárdiak jobb helyezései,
2000 méter: MK-1, gyermek I. fiú: 1.
Fődi József, 2. Müller Bence. K-1, gyer-
mek I. leány: 2. Ács Anna. Gyermek II.
fiú: 1. Mercz Marcell, ... 4. Czemmel Bá-

lint, ... 6. Jávor Péter. Gyermek II. le-
ány: 1. Ádám Alexa. MK-2, gyermek fiú:
2. Jávor Péter-Müller Dániel, ... 4.Wie-
demann Márk-Posta Döme. K-1, kölyök
fiú: 1. Bodnár Balázs. Kölyök leány: 3.
Balogh Zsófia, 4. Nagy Viktória. Serdü-
lő fiú: 6. Szekeres Zsolt. Férfi ifi: 1. Bod-
nár Barna.

500 méter: K-1, férfi ifi: 1. Bodnár
Barna. Női serdülő: 6. Balog Zsófia.

200 méter: K-1, férfi felnőtt: 3. Bod-
nár Barna.

Váltó: MK-1 férfi gyermek: 1. Mercz
Marcell-Jávor Péter-Müller Dániel, 2.
Czemmel Bálint-Müller Bence-Fődi Jó-
zsef. Női gyermek: 2. Ádám Alexa-Ács
Anna- Bartos Zsófia. K-1, férfi kölyök:
4. Bodnár Balázs-Korsós Zsolt-Takács
Márk. Női kölyök: 1. Balogh Zsófia-Kor-
sós Zsófia- Nagy Viktória. Férfi serdü-
lő: 5. Pozsonyi Bence-Märcz Tamás-
Ádám Patrik.

Szabadidős (2003): MK-1, fiú: 2.
Molnár Bálint. Kezdő lány: 1. Csizmazia
Dóra, ... 3. Kiss Virág.  K. E.

Bodnár Barna remekelt

SPORTHÍREK
KÉZILABDA. Újabb siker az NB I/B-s
bajnokságban, és továbbjutás a Magyar
Kupa harmadik fordulójába – ez a
Szekszárdi Fekete Gólyák KC legutób-
bi mérlege. A bajnokságban a forduló
előtt 4. helyen álló Szombathely ott-
honában nyertek fölényesen Fauszték
(22-37), míg az MK szerdai játéknapján
az “osztálytárs” Nagyatádot küldték ha-
za nagy veréssel Tabajdi Ferenc edző
tanítványai (34-18).

KOSÁRLABDA. Könnyedén jutott be
a Hepp Kupa legjobb 16 csapata közé
az Atomerőmû-KSC Szekszárd, amely
az NB II-es Szigetszentmiklós ottho-
nában nyert simán (50-94). A jövő he-
ti, Vasas elleni bajnoki rajtra készülő
csapat vezetése nem marasztalta Hei-
zer Andreát és Gergely Dominikát.

LABDARÚGÁS.Újra nyert a Szekszárd
az NB III Közép-csoportjában. A Tolle
UFC Fejes Péter góljával 1-0-ra győzött
Komlón, és hatodik a bajnokságban.
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A ZSARI Galéria 13. alkalommal
rendezte meg a Galériás Estéket,
amelyen hagyományosan az iroda-
lom, a képzőművészet és a zene
egy-egy képviselője volt a vendég.

Az est közönségét Zsírosné Ari, a galé-
ria tulajdonosa köszöntötte, s mutatta
be a három mûvészeti ág vendégeit.
Győrffy József festő Paksról hozta el
képeit, melyekkel már számtalan kiál-
lításon mutatkozott be. Sokoldalúságát
bizonyítja, hogy pasztell, tûzzománc,
akril, olaj, akvarell képeiben gyönyör-
ködhetett a közönség. A dunakömlődi
származású festő igyekszik szülőfalu-
ját, annak változását megörökíteni.
Egyik legszebb munkája, a Stáció dísze
lett gyermekkora helyszínének. A ter-
mészet áll hozzá a legközelebb.  Ki-
rándulásai, utazásai során szerzett él-
ményeit „érleli”, s amikor készen áll fe-
jében a kép, akkor nyúl az ecsethez. A

festés mellett hegedül, egyik képén
meg is örökítette hangszerét.

Nagy Vendel némi öniróniával, sok
humorral és kevés keserûséggel be-
szélt az elkövetkező évről, amely élet-
ében a 60. születésnapot, irodalmi
munkásságában a 40. évet, s a beteg-
ségében megélt 20 évet jelenti számá-
ra. Utalt valamikori újságírói munkás-
ságára, „Lila madonna” címmel megje-
lent könyvére, később novelláira, ver-
seire. Harmadik évében járó „Megszó-
lalok” címû online újságja egyre nép-
szerûbb. Nemcsak itthon, de Ameri-
kától Ausztráliáig vannak olvasói, a mai
napig 113 ezren jeleztek vissza, hogy
várják a következő számot.  Verseiből
dr. Galigerné Pártai Erika, az estek ál-
landó előadója olvasott fel, melyek kö-
zül a legaktuálisabbak a szüretről, s
borról, a pincék hangulatáról szóltak.

A Tücsök Zenés Színpad tagjai már
az est bevezetőjében énekkel köszön-

tötték a hallgatóságot. Mûvészeti veze-
tőjük, Béresné Kollár Éva áttekintést
adott a hosszú évek szorgalmas, kö-
vetkezetes munkájával elért eredmé-
nyeikről. A könnyûzene világától a
népdalig mindenben otthon vannak,
Szekszárdon nincs olyan rendezvény,
ahol ne szerepelnének. Szociálisan ér-
zékenyek, s az ilyen szervezetek ren-
dezvényeire mindig örömmel men-
nek. Az éneklésen kívül színházi elő-
adásban is kipróbálták magukat, neves
színészekkel állhattak egy színpadon.
Az est folyamán József Attila megze-
nésített verseit adták elő, majd ízelítőt
adtak igazi világukból, a musical da-
lokból is. Az est végén a Tücskök a kö-
zönséget is meg énekeltették, majd a
szokásos szeretetvendégség közben -
almás pite, frissen szedett szilva, pogá-
csa, töltött batyu és finom borok ke-
rültek az asztalra – kötetlen beszélgetés
alakult zárta az estet.  Sas Erzsébet
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Nem babonás Galériás EstékHírek a Babitsból
PÁLYÁZAT. A Babits Mihály Kulturális
Központ pályázatot ír ki az AGÓRA
KÁVÉZÓ és az AGÓRA ÉTTEREM üze-
meltetésére. A 70 nm-es, detektívrács-
csal zárható kávézó, a 90 nm-es, mele-
gítő konyha és étterem, valamint a 80
nm-es terasz üzemeltetésére kiírt pá-
lyázattal kapcsolatos tájékoztató - hely-
színbejárással - és a dokumentáció át-
vétele október 9-én (szerdán) 16 órak-
kor lesz a kulturális központban (Szt.
István tér 10.). Minden érdeklődőt sze-
retettel várnak!

BARTINA SZENIOR. A Bartina Nép-
tánc Közhasznú Egyesület október 16-
i kezdéssel szenior csoport megalakí-
tásához várja mindazokat, akiknek
táncos alapképzettségük van, szeret-
nének újra jó hangulatú táncpróbá-
kon részt venni. A csoport vezetője:
Nyemcsok Pál. A jelentkezéseket a
20/964-1678-as telefonszámon, vagy a
bartina@babitsmuvhaz.hu e-mail cí-
men várják október 15-ig.

KÖNYVTÁRAK ÖSSZEFOGÁSA AZ EMBERI
KAPCSOLATOKÉRT - 2013. OKTÓBER 7–13.

GYERMEKKÖNYVTÁR (AUGUSZ I. U.5.)
Október 8. (kedd) 15.30

Családi O-ben. Emberi kapcsolatok –
generációk találkozásai. Találkozás dr.
Bíró László tábori püspök, a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Kar családreferensével

Október 9. (szerda) 14 óra
Baráti O-ben. Érezd magad jól a bő-
rödben! Önismereti foglalkozás barát-
ságról, szerelemről Bíró Beáta peda-
gógus, mentálhigiénés szakemberrel

Október 11. (péntek) 14 óra
Befogadás, elfogadás. Beszél a kéz. Ta-
kács Mari illusztrátor, grafikus papír-
színházas előadása hallóknak és hallás-
sérülteknek

Október 12. (szombat) 16–20-ig
Hétszínvirág – családi délután. 

16.30: „Kakukk, kakukk, a zene
szól…” Népek dalai, Radnai Erzsébet
gyermekmûsora

17–20: Héthatárra szóló vigasság kós-
tolóval. Arcfestés Pogrányi Györgyivel,
kézmûves foglalkozás. Közös vacsora

18 óra: Lábita Színház – Csernik
Szende székely lábbábos előadása                      

19 óra: Elvarázsolt éjszaka - Kovács
József bûvész mûsora

Október 13. Könyves vasárnap,
9–16 óra: rendkívüli nyitva tartás,

csatlakozás az országos játékokhoz,
rejtvények, kvízek

10 óra: Süni Játékóra - Cseke Klári ze-
nepedagógussal

FŐKÖNYVTÁR (SZÉCHENYI U. 51.) 
Október 9. (szerda) 16.30

Gutai István Földönfutók, hontalanok
– Menekülés Bácskából, könyvbemu-
tató. Vendég Teleki Júlia, a Hol vannak
a sírok? címû könyv szerzője. Közre-
mûködik: Németh Judit 

Október 10. (csütörtök) 16 óra
Nemessányi Gyöngyi mûvésztanár ak-
varell kiállítása. Megnyitja Adorjáni
Endre szobrászmûvész, közremûköd-
nek a Garay iskola és AMI diákjai

Október 11. (péntek) 16.30
Pókok és rovarok – az ízeltlábúak és az
ember kapcsolata. Péntek Attila László
biológus vetítettképes előadása

Október 13. (vasárnap) 9–19 óra
KÖNYVES VASÁRNAP: új olvasók-
nak ajándék beiratkozás, féláras átirat-
kozás, ingyenes internet használat, óri-
ási könyvvásár, rejtvények, kvízek aján-
dékkönyvekért

17 óra: MISZTRÁL EGYÜTTES - Ba-
bits Mihály költeményei a verséneke-
sek előadásában a könyvtár udvarán
(esőhelyszín: Német Színház).

XXIII. Pszichológiai Kultúra Hete
A 25 éves Mentálhigiénés Mûhely és a
Babits Mihály Kulturális Központ ok-
tóber 7. és 11. között tartja a XXIII. Pszi-
chológiai Kultúra Hete rendezvényso-
rozatát és a csatlakozó Szekszárdi Ba-
bahordozó Napok eseményeit a kul-
turális központ (Szent István tér 10.)
tánc-, illetve Csatár termében.

Október 7., hétfő
17.00: Megnyitó. Köszöntők: Csil-

lagné Szánthó Polixéna, Szekszárd MJV
humán bizottságának elnöke, Matók-
né Kapási Júlia, a Babits Mihály Kultu-
rális Központ igazgatója

In memoriam: Prof. Dr. Buda Béla
(vetítéses emlékezés)

A mentálhigiéné magára találása.
Előadó: Török Iván, a Magyar Mentál-
higiénés Szövetség tiszteletbeli elnö-
ke. Közremûködők: Tücsök Zenés
Színpad; 2. számú Bölcsőde és Óvoda

Október 8., kedd
17.00: “Személyes hullámhosszon” -

Kerekasztal beszélgetés a személyes
lelki segély szolgálatok tapasztalatairól,
lehetőségeiről.

Október 9., szerda
9.00-12.00: Szekszárdi Babahordozó

Napok I. a Mentálhigiénés Mûhely
„Életfa” Családi Köre szervezésében

9.30 A kötődő nevelés pszichológiai

háttere. Előadó: Győrkő Enikő pszi-
chológus

10.30 A szülés utáni első órák fon-
tossága. Előadó: Brachamerné Széles
Lívia védőnő, IBCLC laktációs taná-
csadó

17.00 Családi Mozaik (helyszín: Csa-
tár-terem). Múlt – jelen – jövő, emlé-
kek, történetek, tervek. Benne: Válto-
zások a családban. Előadó: Dr. Koltai
Mária PhD. pszichiáter, kiképző pszi-
choterapeuta (Pécs)

Október 10., csütörtök
17.00 Fókuszban az önkéntesség -

kerekasztal beszélgetés. Résztvevők:
Heilmann Józsefné, Horváth Tímea,
Pék Györgyi, Kajsza Péter. Moderátor:
Pócs Margit.

Október 11., péntek
9.00-12.00 Babahordozó Napok II.
9.30 Hordoznék, de hogyan tegyem,

hogy jó legyen? Tanácsadók: Kereki Il-
dikó ClauWi hordozási tanácsadó; Már-
kus Marietta hordozási tanácsadó

10.30-12.00 Itt van az ősz - kézmûves
foglalkozás természetes anyagokkal,
tombola

15.30 Kapcsolat Színház: „Színház az
egész világ, és színész benne minden
férfi és nő”. Játékmester: Bodony Iván
A programok ingyenesen látogathatók.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. OKTÓBERI FOGADÓÓRÁI

HOR VÁTH IST VÁN pol gár mes ter
Október 15. (kedd), 16-18 óráig
Pol gár mes te ri Hi va tal, I. em., pol gár -
mes te ri tár gya ló

DR. GÖT TLINGER ISTVÁN
al jegy ző, min den szer dán 10-12 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 40. sz. iro da

DR. HAAG ÉVA al pol gár mes ter
II. sz. vá lasz tó ke rü let
Október 17. (csütörtök), 16-17 órá ig
Garay J. Ált. Is ko la és AMI (Zrí nyi u.)

ÁCS RE ZSŐ al pol gár mes ter
A hó nap har ma dik hét fő jén 14-15 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 36. sz. iro da. 
III. sz. vá lasz tó ke rü let
Október 3-án tartotta.
I. Bé la Gim ná zi um és In for ma ti kai Szak-
 kö zép is ko la, Ka dar ka u. 25-27.

DR. HOR VÁTH KÁL MÁN kép vi se lő
I. sz. vá lasz tó ke rü let
A hó nap má so dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Ka dar ka ut cai óvo da.

DR. TÓTH GYU LA kép vi se lő
IV. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 16-17ig.
Ba bits Mi hály Ál ta lá nos Is ko la.

KŐVÁ RI LÁSZ LÓ kép vi se lő
V. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap má so dik hét fő jén, 18-19 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fsz. 4.

CSIL LAGNÉ SZÁN THÓ PO LI XÉ NA
kép vi se lő, VI. sz. vá lasz tó ke rü let
A hó nap má so dik kedd jén 16-17 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

LEM LE BÉLÁNÉ kép vi se lő
VII. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap el ső szer dá ján, 17-18 órá ig
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

MÁ TÉ PÉ TER kép vi se lő
VI II. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap má so dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

DR. HAD HÁZY ÁKOS kép vi se lő
IX. sz. vá lasz tó ke rü let.

Ba ka Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
Bejelentkezés a 30/551-4653-es számon.

FA JSZI LA JOS kép vi se lő
X. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Sző lő he gyi Óvo da, könyv tár épü let

HAL MAI GÁBORNÉ kép vi se lő
A hó nap el ső és har ma dik csü tör tök jén.
16.30-18.00 órá ig.
Szek szárd, Mi kes u. 24.
Be je lent ke zés: 74/510-663 te le fo non. 

ILOS FAI GÁ BOR kép vi se lő.
A hó nap má so dik szer dá ján 17-18 órá ig,
Mi kes u. 24.

DR. TÓTH CSA BA AT TI LA
kép vi se lő
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

ZA JÁK RI TA kép vi se lő
A hó nap utol só hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

Felhívás a rókák veszettség elleni vakcinázásról
A veszettség gyógyíthatatlan, em-
bernél, állatnál egyaránt halálos
kimenetelű betegség. A betegség
legfőbb terjesztője a RÓKA.

A védekezés leghatékonyabb, legkor-
szerûbb módszerét – a rókák veszett-
ség elleni vakcinázását – Európában
évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 ok-
tóberében hazánkban is megkezdő-
dött a rókák vakcinázása.

A vakcinát tartalmazó fólia kapszu-
lát az ember számára bûzös, de a rókák
által kedvelt ízû és szagú csalétekbe rej-
tik, amely gyufásdoboz alakú és nagy-
ságú, szürkésbarna színû. A róka, mi-
közben megeszi a csalétket, szétrágja a
kapszulát is, így a vakcina bejut a szer-
vezetébe. A csalétek kihelyezése kis
magasságból, repülőgépről történik.

A csalétekbe helyezett vakcina em-
berre, állatra ártalmatlan, veszélyt
nem jelent.  A kihelyezett csalétekhez
ennek ellenére nem szabad hozzá-

nyúlni!  Semmi esetre sem szabad fel-
vágni vagy széttörni, mert a vakcina ví-
rus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, seb-
be kerülhet. Amennyiben ez mégis
megtörténik, az alábbi biztonsági elő-
írásokat kell alkalmazni:

a.) ha a vakcina ép bőrfelületre ke-
rül, elegendő a jódtartalmú fertőtlení-
tőszerrel vagy ennek hiányában 70 %-
os alkohollal történő lemosás. Mind-
kettő beszerezhető a gyógyszertárak-
ban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer
használata során keletkezett barnás folt
szappanos lemosással eltávolítható.
Ilyen jellegû érintkezés esetén védőol-
tásra nincs szükség;

b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy
nyálkahártyára kerül, haladéktalanul
orvoshoz kell fordulni! 

A helyi vakcinázási kampány meg-
kezdésétől számított tizennégy napig
(október 18-ig) az ebeket megkötve
vagy zárva kell tartani, és csak pórázon
szabad közterületre vinni.  A jelzett idő-
szak alatt a kezelt területen a járási fő-

állatorvos ebzárlatot és legeltetési ti-
lalmat rendelt el!

Ezek a korlátozó intézkedések első-
sorban a vakcinázás hatékonyságát se-
gítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy le-
gelő állatok ne vehessék fel a rókák szá-
mára kihelyezett csalétkeket.

Aki a vakcinázott területen elhullott,
vadon élő vagy háziállatot talál, a tete-
met hagyja érintetlenül, és haladékta-
lanul értesítse a legközelebbi állat-
orvost, a helyi önkormányzatot
vagy vadásztársaságot!

Kérjük, hogy a fentiekről gyermek-
ét is tájékozassa.

További felvilágosítással az Önök
körzetében élő állatorvosok és orvo-
sok szolgálnak.

A helyi vakcinázási kampány
időpontja: 2013. október 5–7.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Állategészségügyi és

Állatvédelmi Igazgatóság

„A civil szervezetek
működési környezetének

javítása”
ÁROP-1.1.14-2012-2012-0019

A Tolna Megyei Civil Információs
Centrum (CIC) Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatának támoga-
tásával civil szakmai konferenciát szer-
vez „A civil szervezetek mûködési kör-
nyezetének javítása” címmel.

A rendezvényen előadást tart dr. La-
torcai Csaba Nemzetiségi és Civil Tár-
sadalmi Kapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkár. 

Időpont: 2013. október 10. (csü-
törtök), 17.00 óra

Helyszín: Szekszárd Megyei Jogú
Város polgármesteri hivatala, konfe-
rencia terem (Béla király tér 8.)

Program:
16.30: Regisztráció
17.00: Köszöntőt mond Horváth

Mária, a CIC irodavezetője és Horváth
István, Szekszárd polgármestere

17.20: Előadást tart dr. Latorcai Csa-
ba helyettes államtitkár

18.30: Konzultáció
A szervezők minden civil szervezet

képviselőjének megjelenésére feltét-
lenül számítanak!

A program előzetes regisztrációhoz
kötött, regisztrálni október 7-ig lehet
a Tolna Megyei Civil Információs Cent-
rumnál (cím: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 6., e-mail: cic@tolna.net).
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