
Igazán büszkék lehetünk azokra a
szekszárdiakra, akik az országos
„Te szedd!” akciónaphoz csatlakoz-
tak szeptember 14-én, szombaton.

Az időjárás nem volt kegyes ahhoz a kö-
zel 130 önkénteshez, akik a környezet
szeretve annak rendbetételére vállal-
koztak. Az egész délelőtt szemerkélő
eső ellenére a 3-4 éves gyerekektől kezd-
ve a nyolcvanon felüliekig minden kor-
osztály képviseltette magát - éppúgy,
mint tavaly - a lehetőségeikhez mérten.

A munkát koordinálók igyekeztek a
városban és körülötte olyan pontokat
ajánlani az önkénteseknek, hogy min-
denki találjon a hozzá közeli, vagy ké-
pességeinek leginkább megfelelő „ne-
hézségû" szemetes helyet. 

Sajnos még mindig akad bőven vá-
lasztási lehetőség, így a munka egy idő-
ben 13 helyszínen folyt. A 9-től 12 órá-
ig tartó szorgoskodás eredménye 222
zsák, vagyis közel 2 tonna szemét. En-
nek több mint fele, 125 zsák Tót-völgy-
ből került elő egy néhány négyzetmé-
teres területről. Ez a szomorú tény is a
szurdok-takarítások szükségességét,
fontosságát támasztja alá.

„Remélem, egyszer megérjük, hogy
az a fajta gondolkodás kiveszik a fejek-
ből, hogy amit nem látunk, az nincs, és

a bokrok eltakarnak mindent. Vannak
környezetkímélőbb módszerek arra,
hogyan szabaduljunk meg feleslegessé
vált tárgyainktól, például az ingyenes
hulladékudvarokban, amelyekből im-
már kettő is mûködik Szekszárdon” – fo-
galmazott Bodó Katalin, a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” program felelőse.

Köszönet mindazoknak, akik sokat
segítettek, hogy minden hulladék a
megfelelő helyre kerüljön. A „Te szedd!”
akcióban a magánszemélyek mellett
részt vettek: 608.sz. Schola Caritatis
Cserkészcsapat, Alisca Terra Kft., Arany-
kulacs Kisvendéglő, Ács Rezső, Csillag-

né Szánthó Polixéna, Duna Dráva Nem-
zeti Park, EcoSensus NKft., Fidelitas, Ga-
ray János Általános Iskola, Garay János
Gimnázium, Horváth István, Közép-Du-
nántúli Környezetvédelmi Vízügyi Igaz-
gatóság, Máté Péter, Országos Nyugdí-
jas Polgári Egyesület, Rádió Antritt, Sa-
ni Luludyi Egyesület, Szekszárdi Civil
Kerekasztal, Szekszárdi Járási Hivatal,
Szekszárd város polgármesteri hivatala,
Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete,
Szekszárdi Polgárőr Egyesület, Szek-
szárdi Vasárnap, Tolna Megyei Kor-
mány Hivatal, Völgy Méhészet, Waldorf
Óvoda, Wosinsky Mór Megyei Múzeum.
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Az időjárással is dacoltak az önkéntesek
Közel százharmincan gyûjtöttek szemetet a „Te szedd!” akciónapon

Balparásztán is zsákszámra gyûlt a szemét
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Az Alfa-Nova felkészült a télre
A szolgáltató kérése: nyissák ki a radiátorszelepeket!

Bár a mínuszok még odébb van-
nak, a hajnali hidegek jelzik: köze-
leg a fűtési időszak. Hogyan készül
a téli hónapokra a Szekszárdon
több mint 5500 lakást meleggel el-
látó Alfa-Nova Kft., erről tájékozta-
tott Csukle Tibor területi igazgató.

Csőcsere, javítások, nyomáspróbák,
korszerûsítés - ez volt a program az Al-
fa-Novánál a nyár eleje óta. A Mikes ut-
cában egy szakaszon kicserélték a fûtés
távvezetékét, a Bezerédj utcában hő-
központokat korszerûsítettek, és nyo-
máspróbákat végeztek. Ilyenkor a 6 bá-
ros üzemi nyomás kétszeresével ter-
helik a vezetékeket, s miután a csőhá-
lózat több mint fele már 30-40 éves, bi-
zony előjöttek a gyenge pontok. Ilyen-
kor könnyebb ezeket orvosolni, mint
télen, nem beszélve arról, hogy akkor
a javítás fûtés-kimaradással járna.

Az utómunkák még folynak, de a
rendszer már mûködőképes. Az előírás
az, hogy szeptember 15-től bármikor
fûteni tudjanak, s ennek idén is meg-
felelnek. Erre egyébként csak akkor ke-
rül sor, ha három egymást követő na-
pon 12 fok alatti az átlaghőmérséklet,
vagy ha egy nap 10 fok alatt marad a hő-
mérő higanyszála. A hőmérséklettől
függetlenül akkor is bekapcsolják a táv-

fûtést az épületekben, ha azt a közös
képviselők kérik.

Szeptember 15. nem csak a fûtőmû
számára határidő, hanem a lakók szá-
mára is. Ettől kezdve már nem lehet a la-
kásokban a fûtésrendszeren olyan át-
alakításokat végezni, amely annak „leü-
rítését” igényli. Az Alfa-Nova kérése,
hogy a lakók a radiátorszelepeket min-
denütt nyissák ki, állítsák a legmelegebb
fokozatra, mert az esetleg szükséges lég-
telenítést csak így lehet elvégezni. 

A szekszárdi lakások igen nagy ré-
szében már régóta nem csak a lakás
nagysága, hanem a radiátorokon lévő
költségosztók alapján, nagyjából a
ténylegesen elfogyasztott hőmennyi-
ségnek megfelelő díjat kell fizetnünk.
A legtöbb radiátoron folyadékos költ-
ségosztó van, s ezeknél az elpárolgott
folyadék mennyisége alapján számol-
ják ki a fizetendő összeget. Pontosabb
mérést eredményezhetnek a digitális
mérők, mert azok csak akkor számol-
nak, mikor a radiátor fût. Több lakó-
épületben már kicserélték digitálisra a
költségosztókat. Ezt a cserét - miként a
leolvasást - viszont már nem az Alfa-No-
va, hanem a Techem Kft. végzi.

Az igazgató beszélt arról is, hogy a fo-
gyasztók igen gyakran nem fizetnek a
fûtésért és a meleg vízért. Sokszor nem

is azok, akik nem tudnak fizetni, ha-
nem olyanok, akik feledékenységből,
vagy inkább „sajátos takarékosságból”
maradnak adósak. Az utóbbi időben -
részben egy külső cég közremûködé-
sével - a fizetési kötelezettség betartá-
sát eredményesen megszigorították. A
notórius adósoknál először a melegvíz
szolgáltatást szüneteltették, s ezt köve-
tően voltak napok, amikor 30-40-en ér-
keztek befizetni hátralékukat.  

Szekszárdon a fûtőmû vezetői évti-
zedek óta keresik az új megoldásokat. A
nyolcvanas években, az országban az
elsők között készíttettek repülőgépről
hőfotókat a városról télen, amelyek
megmutatták, hol szökik a meleg. Ké-
sőbb Szekszárdon szerelték fel legha-
marabb a radiátorokra a termosztati-
kus szelepeket, és a költségosztókat,
majd itt állítottak üzembe gázmotoro-
kat, amelyek áramot termeltek, s a hul-
ladék-hő segítette a fûtést. A gázmoto-
rok most nem mûködnek, mert a villa-
moshálózat gazdái nem veszik át itt ter-
melt áramot. Jelenleg is folyik viszont
egy olyan beruházás, ami gazdaságo-
sabbá teszi a fûtést. Egy, a többinél ki-
sebb, 5 megawattos kazánban zöldhul-
ladékkal, faaprítékkal és - lévén Szek-
szárd a bor és a szőlő városa - szőlőve-
nyigével is fognak tüzelni. - szepesi -

Hétfőn nyit
a fedett uszoda

Egy igazán sikeres szezont követően
szeptember 22-én, vasárnap este be-
zár a Szekszárdi Családbarát Strand-,
Élmény- és Termálfürdő.

A második idényében 80 ezer láto-
gatót vonzó létesítmény idén is több
remek programnak adott otthont. A
Sport utcai strandfürdőben rendeztek
Egészségnapot Szentgyörgyi Romeo-
val (képünk) és szûrővizsgálatokkal, a
Magyar Úszás Napjához csatlakozva 10
km-es stafétát hirdettek, az augusztus
11-i fürdőnapon pedig az Irigy Hó-
naljmirigy csapata adott fergeteges
koncertet. Volt itt strandkézilabda tor-
na, és bemutatkoztak a Szekszárd és
Térsége Közhasznú Egyesület tagjai is.

Szeptember 23-án, hétfőn reggel
6.30 órától már a fedett uszoda várja a
fürdővendégeket, akiket szauna és
szolárium is vár naponta 20 óráig.
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A szekszárdi borok hírneve újra a
régi. Nem véletlen, hogy a Magyar
Bor Akadémia már három ízben is
szekszárdi borásznak ítélte oda a
szakma legrangosabb kitünteté-
sét. A kivívott elismerést, jó hírt
őrizni, ápolni kell. A történelmi bor-
vidéken működő borászatoknak
ezért is régi törekvése, hogy a leg-
jobb szekszárdi “fajtákat” egy
egyedi, a minőséget is szavatoló,
csak a mi borvidékünkre jellemző
borospalackba zárják. 

A héten a város önkormányzata, a bor-
vidék, a borászok céhe, a Borvidék
NKft. képviselői és hét borász több órás
vita végén kiválasztotta a palackot, s
meghatározta, milyen borok kerülhet-
nek az egyedi üvegbe. A borosüveget
egy osztrák tulajdonban lévő győri cég
több terve közül választották ki. A dön-
tés alapján egy elegáns, sötétzöld színû,
magas nyakú - a burgundi borok tradi-
cionális megjelenésére hasonlító -, hat-
száz grammos palack lett a kiválasztott,
amelyen körben négyszer szerepel a vá-
ros neve és címere. A magas nyak nem
csak a szép forma miatt fontos, hanem

hogy beleférjen a legjobb boroknak du-
káló 49 milliméteres dugó is. 

A fórum résztvevői döntöttek arról
is, hogy csak a borvidékre jellemző bor,
vagyis kadarka, kékfrankos és bikavér
kerülhet ezekbe a palackokba. Mégpe-
dig csak a legjobb, hibátlan tétel, amely-
nek minőségét egy zsûri szavatolja
majd. Tagjai vakon kóstolják és minősí-
tik a borokat, s az csak akkor palackoz-

ható ilyen üvegbe, ha a zsûri tagjainak
75 százalékánál „átment a rostán”. Ha
netán valamelyik pincészet mégsem az
elfogadott bort tölti a különleges pa-
lackba, öt évre kizárják annak haszná-
latából. Javaslatként elhangzott, hogy
az egyedi üvegekbe kerülő kadarkát leg-
alább 2000, a kékfrankost 3000, míg a
bikavért 3500 forintos palackonkénti
áron kínálnák. Ezt indokolja az is, hogy

ezek a palackok kétszer olyan drágák,
mint a hagyományosak.

Jelenleg mintegy 5 millió palack szek-
szárdi bor kerül évente piacra. A terv,
hogy ebből jövőre százezer már az új,
különleges üvegben kínálja magát. En-
nek érdekében írta alá a megállapodást
Eszterbauer János, a Szekszárdi Borá-
szok Céhének elnöke, Herrné Szabadi
Judit, a Szekszárdi Borvidék Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója, Heimann Zol-
tán, a  Szekszárdi Borvidék elnöke,  Kő-
vári László, az önkormányzat gazdasági
és pénzügyi bizottságának elnöke, s a
borászok.

Ma az országban egyedül a tokajiak-
nak van – sok évtizedes múltra vissza-
tekintően – a borvidékre jellemző, azt
jelképező saját palackja. Jövőre a szek-
szárdiaknak is lesz. Az első évben a mos-
tani megállapodást aláíró hét borász
töltheti legjobb borait a palackokba, de
a létszám nem kötött. Aki kíván, csatla-
kozhat, ha a zsûri megfelelőnek találja
a palackozni kívánt borát, borait. A bo-
rosüvegek gyártójával úgy állapodtak
meg, hogy öt év alatt félmillió „szek-
szárdi” palack készül, de ha kell, többet
is készítenek. - szepesi -

Címeres üveg a legjobb szekszárdi boroknak
Jövőre legalább százezer, egyedi palackos kadarka, kékfrankos és bikavér kerülhet forgalomba

Közel egy tucat terv közül választották ki a „szekszárdi palackot”

A német piacot célozzák meg a marketing-akcióval
Egy előre megszervezett marke-
tingmunka részeként, német borá-
szati szakújságírók érkeztek Szek-
szárdra, hogy az ottani szaklapok-
ban beszámoljanak a szekszárdi
borvidéken tapasztaltakról.

A szekszárdi borászatok megbízásából
- kizárólag az ő költségeik terhére - egy
német marketingcég szervezi a helyi
borok még jobb megismerését célzó
eseményeket, programokat. Első lé-
pésként  egy a hattagú németországi
szaksajtós csoport töltött el néhány na-
pot a borvidéken, meglátogatva az ak-
cióhoz csatlakozó 10 élvonalbeli szek-
szárdi pincészetet. A delegáció elláto-
gatott a régi Garay Étterembe költöző
Garay Pince borkóstolóval egybekö-
tött megnyitójára is.

– Már hat pincészetet meglátogat-
tunk, még négy vissza van, ezért egy
óránál többet nem időzhettünk az ét-
teremben, ahol a felszolgált csúcsbo-

rok némelyikével már találkoztunk itt
tartózkodásunk során, amelyikkel
még nem, azokkal meg biztosan fo-
gunk – mondta német sajtós delegáció
egyik tagja.
–Mi tudtak a borvidékről?

– Azt, hogy Szekszárdon és környé-
kén jellemzőek a mediterrán stílusú, a

bordeaux-i nagy borokhoz hasonlítha-
tó, de azoktól a helyi sajátosságok meg-
jelenítése miatt eltérő, új, izgalmas ízek-
kel, illatokkal. A kékfrankossal, mint kö-
zép-európai tájfajtával már korábban
találkoztunk, de nem gondoltuk, hogy
ekkora potenciál van ebben a fajtában,
amit itt, Szekszárdon tapasztaltunk. A

kadarkát nem nagyon tudtuk hová ten-
ni. Ez a fajta a színével, fûszeres-gyü-
mölcsösségével igazi kuriózum lehet a
vörösborok piacán. Találkoztunk más
olyan fajtákkal is, ami a világban má-
sutt is létezik, elterjedt, de itt - a jelekből
ítélve - merőben mást produkál.

A német szakújságírók úgy látják, a
vörösborban erősen importorientált
országukban - a telített és sokszínû né-
met piacon - az eddiginél erőteljeseb-
ben lehetnek ott ezek a magyar borok.
A szekszárdiak ugyanis a spanyol, az
olasz és a francia, de az új világ borok-
hoz képest is tudnak valami újat, izgal-
masat produkálni. Ezért, a reménybeli
üzleti sikerért bizony dolgozni kell. „Az
út elején járunk még” – jegyezték meg
a német vendégek.

Mint megtudtuk, a következő lépés
egy nagyszabású berlini borbemutató
lehet, még az idén, amelyen a most
meglátogatott tíz szekszárdi borász
csúcsboraival jelenne meg.  B. Gy.

A német újságírók a Garay téren

FO
 T

Ó
: A

 S
Z

ER
Z

Ő
 F

EL
V

ÉT
EL

E

03_03.qxd  2013.09.18.  19:17  Page 1



4 2013. szeptember 22.MOZAIK

Bővül a kerékpárút-hálozat
Az esős idő ellenére sem maradt
el a Tedd félre a kocsit és tekerj
egy kicsit! – Autómentes nap
Szekszárdon programja.

Igaz, nem néhány százan, csak hat ke-
rékpáros indult el kedden délután a Ga-
ray térről, hogy a Sió Árvízkapuig te-
kerjen. Baka György, a Zöldtárs Kör-
nyezetvédelmi Alapítvány vezetője, a
program egyik szervezőjeként el-
mondta, azokra, akik most nem tudtak
részt venni a túrán, számítanak a hét-
végi Lösz-szurdik tanösvény túrákon.

Ács Rezső, Szekszárd alpolgármeste-
re a kerékpár túra indításakor arról szá-
molt be, hogy a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség döntése szerint a közössé-
gi közlekedés fejlesztésére 150 millió
forintot nyert a város. A tolnai megye-
székhelyen tovább bővítik a térfigyelő
kamera rendszert, részben a forgalma-
sabb közlekedési útszakaszokon, illet-
ve az illegális hulladéklerakó helyeken.

A tíz kilométeres kerékpárút háló-
zat tovább nő: a buszpályaudvar és a
Hunyadi utca között épül új szakasz.
Készülnek új kerékpártárolók is - Ács
Rezső szerint Szekszárdnak, amely tag-
ja a klímabarát települések szövetsé-
gének, ez “kötelessége is”.

Az autómentes naphoz csatlakozott
a Gemenc Volán, és ingyen szállította
az utasokat a városban.

Kővári László (jobbról) és Ács Rezső is ott volt a startnál

Fesztivál-start:
több ezer látogatót várnak

Csütörtök este - lapzártánk után  -
régi-új helyén, a Béla király téren
megnyitotta kapuit a borudvar, s
ezzel nem hivatalosan elkezdő-
dött a Szekszárdi Szüreti Napok
2013-as rendezvénye.

Persze nem ez volt az első esemény a
négy nap alatt több tucat színes, tar-
talmas programot kínáló gasztro-kul-
turális fesztiválon. Csütörtökön kora
délután fellobbant a “Szeretet Lángja”
a Szent István téri színpadon, ami este
a Gymes együttes lemezbemutató
koncertjének adott helyet. A szüreti
mulatság első napján sorra nyíltak a ki-

állítások is: a Babits Mihály Kulturális
Központban a sárközi mindennapok-
ba nyerhettünk bepillantást, a Fürdő-
ház utcai Bormúzeumban Cseh Gábor
és Forrai Ferenc tárlata látható, míg a
Bárka Szalon mûvészei az Obsitos Ud-
varban tárták alkotásaikat a nagykö-
zönség elé.

A Béla király téren 19 pavilonban 37
pincészet és 2 pálinkaház kínálja ne-
dûit - az idei vendég a Balatonfüred–
Csopaki Borvidék -, a kóstolás közben
megéhezett vendégeket pedig hat ét-
terem várja az Ízek Utcájában.

A szüreti napok hétvégi programját
lapunk 11. oldalán olvashatják.

Már a nyitónapon sok vendéget vonzott a borudvar Fotó: Lehőcz P.
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Több évtizedes munkássága elis-
meréseként Pro Urbe Szekszárd
emlékplakettet vehetett az idei
Szent István napi városi ünnepsé-
gen dr. Gaál Attila régész, a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum címze-
tes igazgatója Horváth István pol-
gármestertől.

Dr. Gaál Attila két éves volt, amikor  csa-
ládját Szekszárdra sodorta a háború.
Édesapja a közellátási hivatalban ka-
pott munkát, s ők a múzeum közelé-
ben, egy lerobbant cselédlakásban ren-
dezkedtek be. A régész a városnak azt
az arcát is ismeri, amelyet sok generá-
ció már nem láthatott. A múzeum kö-
zelében akkoriban még családi házak
álltak, a Wosinsky, Kölcsey és Lajos ki-
rály utcának nem volt szilárd burkola-
ta, a sétakert - amelynek gondozását a
háború alatt elhanyagolták - valóságos
dzsungellé változott. Ebben a kis “pa-
radicsomban” játszottak pajtásaival.
Kisgyermekként Novák Sándor igaz-
gató lányának játszótársaként sok időt
töltött a múzeumban. Meghatározó él-
mények voltak ezek számára.

Történelem, sport, zene

„Hivatalosan” kisiskolás korában járt
először múzeumlátogatáson. Igaz, ak-
kor még nem fogta meg a hely szelle-
me, barátaival a hajópadló réseiből a
búzaszemeket piszkálták ki, ugyanis a
múzeum a háború után magtárként
funkcionált. A második alkalommal
már felső tagozatos volt, erős történel-
mi érdeklődéssel. Ezt máig nagy tiszte-
lettel emlegetett tanárának, Kubanek
Gyulánénak köszönheti. Nusi néni a
történelem és az irodalom szeretetével
nem csak őt, de sok tanítványát is el-
varázsolta. Dr. Gaál Attila kedvence a

török hódoltság kora volt, rongyosra
olvasta az Egri csillagokat, A koppányi
aga testamentumát. Amikor barátaival
csatlakozott a múzeumbaráti körhöz, a
sors különös kegye folytán - dr. Mészá-
ros Gyula múzeum-igazgató társaságá-
ban - a város határában lévő egykori tö-
rök palánkvár frissen felszántott kör-
nyékére járhattak terepmunkára.

Amikor a pályaválasztásra került a
sor, nem volt könnyû dolga. A sport is
jelentős helyet töltött be az életében:
megyeválogatott atléta volt, de úszás-
ban és kézilabdában is ügyeskedett. Ze-
nével is foglalkozott, az ifjúsági zene-
karban klarinéton játszott. A zeneta-
nári pálya is felmerült, de “szerencsé-
re” a konzíliumba nem vették fel. A Ga-
ray gimnáziumban érettségizett, s vé-
gül Mozolai János tanár úrnak (is) kö-
szönhetően történelem-testnevelés
szakon folytatta tanulmányait Pécsett.

Út a megyei múzeumba

A diploma megszerzése után mind-
össze fél évet tanított, amikor a me-
gyei múzeumba éppen munkatársat
kerestek. Az 1969-es év már a jól is-
mert épületben találta, ezúttal mint se-
géd-muzeológust. A munka mellett el-
végezte a történelem szakot az ELTE
karán, majd a palánkvári ásatások
anyagából doktorált Szegeden. Köz-
ben egy izgalmas feltárás vette kezde-
tét: Dombóvár határában egy telepü-
lés temetőjének feltárásán dolgozott,
ahol az iflákok Tolna megyei jelenlé-
tének bizonyítékát találta. A simon-
tornyai és a dunaföldvári várak kiállí-
tásainak rendezése mellett megvaló-
sult gyermekkori álma is: elkezdhette
a Szekszárd melletti palánkvár feltárá-
sát. A tíz évig tartó munka volt pálya-
futása egyik legnagyobb feladata. 

A nyolcvanas évek közepén Bölcske
határában, a Duna medrében végzett
feltárást. Kollégájával, Szabó Gézával
úttörői lettek a magyarországi víz alat-
ti régészeti kutatásoknak. A szintén év-
tizedes munka során egykori római
erődítmény maradványaira bukkan-
tak, ahonnan a IV. század fontos írásos
emlékei kerültek elő. A feltárt hatalmas
oltárkövek közül nyolc ma is a megyei
múzeum előtt áll. Később búvárrégé-
szeti jártasságának köszönhetően kér-
ték fel szakértőnek egy dél-afrikai ha-
jófeltáráshoz, amely életének egyik leg-
különlegesebb élménye volt.

Dr. Gaál Attila 1993 és 2011. között
volt a megyei múzeum igazgatója,
munkássága elismeréseként 2004-ben
a Magyar Köztársasági Arany Érdem-
keresztet kapta meg Mádl Ferenc ál-
lamfőtől. Munkájában családja - felsége,
Anita és két lánya, Orsi és Dóri - is tá-
mogatja, így a címzetes direktor a
nyugdíjas éveiben sem szakadt el mun-
kahelyétől. Régi adósságát törleszti,
amikor az évek során feltárt leleteket
dolgozza fel, többek között a török pa-
lánkvárral kapcsolatos teljes anyag el-
készítését és publikálását. 

A közelmúlt ásatásai közül a Béla ki-
rály téri feltárástól több szakmai ered-
ményre számított, ám a külső körül-
mények sajnos behatárolták a kutatást
végzők lehetőségeit. A múzeumban lát-
ható kiállítások közül jó szívvel ajánlja
a 60-as, 70-es évek Szekszárdját felele-
venítő Retro-tárlatot. Azt az időszakot,
amikor a megyei múzeumba, egyetlen
szekszárdi munkahelyére érkezett. Dr.
Gaál Attilának sokat jelent, hogy a város
ilyen magas kitüntetéssel ismerte el
munkáját, amit a megyei múzeum
munkatársaként, majd igazgatójaként,
de a városért végzett. (V.M. - F.L.)

2013. szeptember 22. 5KITÜNTETETTEK

Dr. Gaál Attila élete összeforrt a megyei múzeummal
A címzetes igazgató Pro Urbe Szekszárd díjat vehetett át a városért kifejtett tevékenységéért

Dr. Gaál Attila régész, a megyei múzeum címzetes igazgatója
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Kis Pál István
Derék legények

vagyunk
Kiss Bencének Szekszárdról

Tedd le ide, tedd le, kérlek,

sétálókedved, s pihenőkédet!

Tudom, az a cigaretta,

mily makacsul parázslók vagyunk mi,

de miért is kellene épp erről leszokni…

Leülök én is persze,

melléd, ha csak egy percre,

hogy aztán a padról felkelve újra,

menjünk, mert hosszú,

s lám, nem visz egy szuszra 

a szekszárdi dombokat idéző utca.

Vigyázz, a lépcsőn! 

Itt lefelé nem illik botlani!

Ez már a megcélzott jó hírû borozó. 

Itt vár reád alig bátyád Szakolczay,

Lajosunk, az ítész és jeles üstfoltozó,

s vele alig öcséd, a Gacsályi Jóska,

könyvész, ki népéért dúdoló helóta…

soroljam-e még, a kedvedre gyûlteket?

Szerény, de bőséges a trakta,

az ízeket tetézi a pohár,

s benne jófajta, nem holmi alföldi,

szekszárdi Kadarka.

Az evés-iváshoz tán még nem,

a mulatáshoz kell az ének.

Daloljunk hát vigadó bárdok,

békedalt az őrült világ

összes hentesének!

Daloljunk tavaszról, a nyárról,

mustcsorgató őszről, jégvirágos télről,

csak évszakolódjuk, elég lesz a gyászból,

daloljuk ki borunk, szépen poharanként,

a legszebb venyigéből.  

Kóstoljuk meg a férfias Kékfrankost, 

a Bikavért, az Ó-vöröst, az asszonyos cuvét,

itt van szeretőd is, Sauvignon kisasszony,

csak rajta víg trubadúr, dalolj, s a tiéd!

Kedvedre dalolj, s mi a felkent cimborák,

ha kell, hajnalig vívjuk e szent csatát,

és fehéret pösölünk, bár vöröset iszunk,

mert mi, csak úgy, mint velünk Te, 

derék legények vagyunk!

tégy poharat 
fehér terítőre
krizantém is 
illatozzon ott
kenyér meg sajt
dió és alma

szerény vendég érkezik
nevezetes névtelen
nézz a szemébe

úgy megnyitja magát
alig látható már
jázminvirágban
fordul a nap felé

figyelj magadba
és megérzed őt
csendet hoz
hûs zamatokat

bora tûzzel telt
mint a jól érlelt lélek

kérdéssel felel
nekünk kérdezőknek

diófák hûvösében ülve 
poharunkat megemeljük:
igyál értünk, Láthatatlan
ideje felderülnünk

kortyolgassunk egy kis
csopakit, arácsit, tüzes somlóit
vagy elegáns villányit
könnyû sebünkre homokit

tetterős vörös egrit
badacsonyi kéknyelût
és száraz szentgyörgyhegyit
szenvedélyes szerelemre szekszárdit

Szent János-áldásként igyunk 
hegyaljait, aszút vagy szamorodnit 
költők szavait lélegezzük s igyunk 
„a többit majd hozza a bor”

Baka Györgyi
Jázmin és bor - bordal Hamvas Béla emlékére

Dicső Zsolt
Kadarkadal

Diófa vet árnyat
a hûs pinceszájra.

Ott lenn kancsó járja,
s pohár falán pára

kényes könnye csorran.

Az első telt pohár
tiszteli a gazdát.

A tőkét másodján,
s a harmadik aztán
barátságra koccan.

Néma nemes hordók,
misztikus mámorok
bíbor terhét hordó,
hét országra szóló
jó kadarkabornak.

Kiürül-megtelik,
bujdosik a pohár.

A kadart élteti,
érte szól a fohász

amúgy férfi módra:

Folyjon a bor, folyjon!
Szekszárdi hordókból

soha ki ne fogyjon,
s mind poharat fogjon

aki még ma józan.

A szőlő és a bor előtt
tisztelgő összeállítás a

Szekszárdi Szüreti Napok
alkalmából jelent meg.

Szerzők: Baka Györgyi, Dicső
Zsolt, Erdélyi Z. János, Gacsályi
József, Jankovics Zoltán, Kis Pál

István, Szkárosi Endre.
Az összeállítást készítette:

Kis Pál István.

Szatmári Juhos László:
Egy ősz

Mûvészeti körkép a Szeks
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Ez az évszak
az az évszak,
amikor mind elenyész,
ami nyáron
füves  ágyon
a melegben heverész.

A bogyóban
csupa jó van,
ha a szőlő nehezül,
ha kiforr a
bor, a nóta
a nedûbe települ.

Bizony innék,
iszogatnék,
s alig állnék hétrét,
de a dalba
s a kadarba
beleszól a mérték.

Sose félek,
hogy az élet
szomorító heget üt,

az a dal van
a kadarban,
ami zendít hegedût.

Klarinéthang
belerikkant, 
kifeszíti a tüdőt,
csodaprímás
odacifráz,
hogy eláll a levegőd.

Bizony innék,
iszogatnék,
s alig állnék hétrét,
de a dalba
s a kadarba
beleszól a mérték.

Fogy a lélek,
de föléled

viharos szép ütemén:
brumi brácsa
dohogása
kimerítő tünemény.

Aki fázna,
vihorászva,
ahogy illik, be-bedönt,
úgyis érnek
borús évek,
azután meg jön a csönd.

Bizony innék,
iszogatnék,
s alig állnék hétrét,
de a dalba
s a kadarba
beleszól a mérték. 

De mi isszuk,
iszogatjuk,
ha a bort úgy mérték,
hogy aszongya:  
„Mi a gondja?
Az akó is mérték!”

Gacsályi Jó zsef 
Előhegyi bordal

2013. szeptember 22. 7MŰVÉSZET

Baky Péter:

Zeusz és Háry

találkozása

itt még mindig
szélfújta levél az ember

nincs célszerûség se játék
és leverik a pincezárat

betemet kimos az élet
mint szurdikot a víz

minden ugyanaz
álmodban fojt meg a város

Szekszárdhoz kába képek

fûznek:

Borokkal megszentelt vidék,

bimbózó lánykák, zsenge

szûzek,

lankálló dombok, hol a kék

emlőjû fürtöt égi tûznek

lángja epeszti, mint a rét

szélén a kócos-karcsú fûzet,

mely lombját szomjan nyit-

ja szét.

Magam is szomjazom, ha
útam
a pincék mellett elvezet:
megállok s gégém megremeg:

Dicső bikák vérébe fúltan
– ha méla nirvánába hulltam –
angyal-mell szoptat engemet.

Jankovics Zoltán
minden ugyanaz

Mészöly Miklósnak

Erdélyi Z. János
Szonett a szekszárdi bikavérhez

sör or bor
két nagy kult
mennyei tor
pokoli pult
free egyiptom
call-görögök
nem is t'om
hol kujtorogok

na persze noé
hol is élünk mi
hübrisz és phoné
berber atamán
a Kárpátok tövén
úgy ám komám
elemes 
dombokon
tetemes
lapályon
sör or bor
ide foly
ha nem hoz
az encián
hab ciánt
hárem-hosszt
a Tiszán át

Tokaj komló-
vesszein
saját
malátát
csepegtetni

sörre bor
mindenkor
borra sör
minden kör
grappával
centírozva
alávaló
ha szomjazol
igyál bort
ha a szomj az öl
igyál sört

a lányka-barát
ne igya
a lányka borát
nyalja a nektárt
másfele tájt
s ha szûk az odú
félre ne dûlj
cseppen nedû
elegendû
dionûszosz
vesszein

mégsem a bú
sem a szer-
telenség
a szermentes
borderû
mely barátság
s együttlét
szertartás-
mestere
jó szó
baráti
félmosoly
nyújtózó
elvi vita
közös
történeti
röhögés
lánkya-mosoly
asszonyi csín
korba-botolt
férfiak, ím:
sör bor pálinka
mértékkel
csak lazán
na jó hazám
ki borba dûl
mind laza
de ki lesz az
na jó de ki
ki visz haza

Szkárosi Endre
Borderű, sörború

szárdi Szüreti Napokra
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A látszat nem tükrözte a valósá-
got. Ha valaki távolról érkezve vizs-
latja a Minerág Kft. kísérleti tele-
pén a kukoricatermést, és nem is-
meri 2013-as szántóföldi agrárme-
teorológia valóságot, az nem tudja
mire vélni azt a nagy pesszimiz-
must, ami a magyar kukorica ter-
melőket jellemzi.

A hitetlenkedőt érdemes Szekszárd ha-
tárától 20-30 km-re, északabbra vinni,
ahol látva a kontrasztot, minden megvi-
lágosodik. A kísérleti telep bizony etalon
a napraforgó és a kukorica terén. Ah-
hoz, hogy ilyen nagy, egészséges kuko-
ricacsöveket láthassunk, kell a kitûnő
talaj, a legkorszerûbb technológia, az
időben elvégzett növényvédelem. Ön-
magában még ez is kevés lett volna ah-
hoz, hogy itt hektáronként akár nyolc
tonnát is betakaríthassanak. Farkas
György telepvezető elárulta: ehhez bi-
zony „mázli” is kellett.

„Csakúgy, mint tavaly, a kukorica be-
érése szempontjából a legkritikusabb
júliusi és augusztusi időszakban - ami-
kor az aszály elvégezte besárgító pusz-
títását az ország egyetlen területét sem
kímélve - az idén is jutott kis mennyisé-
gû, életmentő csapadék.”

A legkevesebb panaszra még itt, Tol-
nában van ok, s ezen belül is Szekszárd

és a Sárköz térségében a legideálisabb a
helyzet. A szokásos hektáronkénti
nyolc-tíz tonna közötti termésről senki
sem álmodhat, de az említett térség ter-
melői közül nem kevesen lesznek olya-
nok, akik azért a hat tonnát elérik, mi-
közben máshol ennél egy-másfél ton-
nával szerényebb átlagokkal számolnak.

Tolna a maga 100 ezer hektáros ve-
tésterületével az ország legnagyobb ku-
koricatermesztő megyéje, és a fenti át-
lagokkal tartja vezető szerepét. Ez per-
sze kevésbé vigasztalja a termelőket,
amikor a korábban megszokott jöve-
delmezőségi szint megint csökken. In-
formációink szerint, ha a termelő meg-
adja azt, ami kell a növénynek, egy hek-
tár kukorica önköltsége 160-200 ezer
forint között mozog. És akkor tessék
számolni...

A szûkös évhez jön még egy olyan
nyomott felvásárlási ár, amit a fajtabe-
mutatón résztvevő Vancsura József, a
Gabonatermelők Országos Szövetségé-
nek elnöke egyszerûen katasztrofális-
nak nevezett. A hatvanezer forintos ton-
nánkénti ár most negyvenezernél tart.
Várni, tárolni kell, de meddig? Amikor
még a búza is ott tornyosul a magtárak-
ban? Nehéz napokat élnek meg a Kár-
pát-medencei gabonatermelők.

Dr. Vörös Géza, a megyei kormány-
hivatal talaj-és növényvédelmi igazga-

tóságának igazgatója vázolta a tenyész-
időszak legfontosabb termesztéssel
kapcsolatos tényezőit, és felhívta a fi-
gyelmet a kukorica kártevői elleni még
szakszerûbb védekezésre, amit egyes
termelői csoportok az utóbbi időben
mintha elnagyolnának.

– A talaj vízellátottságán múlott min-
den – állítja Gyurkovics János, a min-
tegy hatszáz hektáron gazdálkodó Schi-
eber birtok növénytermesztési ágazat-
vezetője. - Azt látjuk, hogy a jó termő-
helyen korán vetett fajták jobban beér-
tek. Addig, míg nem lesz meg az első
aratás - ezt szeptember végére tervez-
zük -, nem becsülünk termésátlagot.

– A helyzetet súlyosbította a kukori-
cabogár és -moly elleni védekezés elha-
nyagolása, vagy esetenként a teljes hiá-
nya. A száraz idő parazitái megtámadják
a növényt, megfertőzik a szemet, az pe-
dig a szarvasmarhát, s így jutunk el az af-
latoxinos problémához, amikor a lea-
dott tejet ki kell önteni – vázolta az ösz-
szefüggéseket a kukoricával tudomá-
nyos igényességgel foglalkozó igazgató.

A bemutatón a gazdák, termelőkö-
zösségek 14 vetőmagtermelő társaság,
több mint száz fajtájának hozadékát te-
kintették még.  Az érdeklődés fókuszá-
ban a szélsőséges időjárás ellen na-
gyobb védelmet ígérő, úgynevezett
stressz-tûrő fajták kerültek.  B. Gy.

Gyenge termés, alacsony felvásárlási ár
Szekszárdon és a Sárközben az átlagnál több kukoricát takaríthatnak be

Vásár újvárosban

Alma, barack, fokhagyma és fûszer-
paprika volt a sláger a Szekszárd-Újvá-
rosi Római Katolikus Társaskör által
szervezett újvárosi zöldség-gyümölcs
vásáron. A társaskör általános elnök-
helyettese, Horváth Jánosné Edit arról
tájékoztatta lapunkat, hogy ezúttal is a
társaskör tagjai, újvárosi termelők kí-
nálták portékáikat. A kínálatban meg-
található volt a golden és gála alma, de
a sárga-, a fehérhúsú és a nektarin ba-
rackfélékből is válogatni lehetett. A ba-
rackokat a tavalyelőtt elhunyt Eckert
József családja árusította. A zöldségek
közül jól fogyott a makói őszi fok-
hagyma, továbbá az őrölt fûszerpapri-
ka. Horváthné Edit elmondta: a ko-
rábbi sikerre való tekintettel szeretnék
a vásárt több alkalommal megismétel-
ni az ősz folyamán. Gy. L.
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Dr. Répásy István, a megyei kór-
ház szülészeti és nőgyógyászati
osztályát vezető főorvos hét esz-
tendeje dolgozik Szekszárdon. Jel-
lemvonásai közül munkatársai kö-
vetkezetességét, kitartását és em-
pátiáját emelik ki. Irányítása alatt
évről-évre alakult, korszerűsödött,
szépült az osztály – ezekről olykor
lapunk is beszámolt – jórészt ado-
mányokból. A főorvos úgy fogal-
maz: fontos, hogy a kismamák, a
betegek és a látogatók esztétikus
és meghitt környezetben örülje-
nek, vagy reménykedjenek.  

– Pécsről, a megyei kórházból ér-
kezett Szekszárdra. Miért? 

– Mindig gyakorló orvos voltam, amit
jórészt Bódis professzor irányítása alatt
végeztem, átvéve tőle a gyógyítás szem-
léletét és a betegellátás magas szintû tu-
dományát. A sokévi gyakorlatot köve-
tően pályáztam meg jelenlegi osztály-
vezetői pozíciómat. Úgy tartottam,
hogy már megszereztem a szükséges
munkatapasztalatokat ahhoz, hogy sa-
ját lábon, „akár egy lábon” is megálljak,
vagyis önállóan dolgozzam, s egy jó csa-
patot irányítsak. A rend kedvéért jegy-
zem meg, hogy a szekszárdit megelőző
pályázatomat a professzor „most itt van
rád szükség” kérésére vontam vissza,
ám később ezt az állást ő maga javasol-
ta. Nézze azt a nagyméretû fényképet:
a régi pécsi csapat. Már felmerült ben-
nem, hogy meg kellene örökíteni az it-
teni gárdát is...   

– Szóval csapot-papot ott hagyott?
– Nem. A család maradt, bár akkor

már a négy gyerek közül – mindannyi-
an fiúk – egyik sem volt kicsi. Felesé-
gem – alapvégzettsége szerint pedagó-
gus – sem vált volna meg szívesen a
munkahelyétől, az egyetemtől, no és a
gazdasági válság „sem engedte” eladni
pécsi ingatlanunkat, így hát én ingáz-
gatok. Nem terhel meg túlzottan.

– Volt már orvos korábban is a csa-
ládban?

– Édesapám sebész volt, majd osz-
tályvezető főorvosként a móri kórhá-
zat igazgatta. Öcsém szintén sebész, és
magam is sebészként kezdtem a gyó-
gyítást. Mondhatnám, hogy véletlenül

lettem szülész, ám „felsőbb utasításra”
átrendezés történt az adott kórházban.
Sebészként a manuális készségem már
megvolt, s idővel igen megszerettem
ezt a szakterületet is. 

– Térjünk vissza Szekszárdra. Úgy
tudom, hogy itt meglehetősen ma-
gas a szülések száma.

– Igen, tavaly 1246 szülést vezettünk
le kollégáimmal, de a „rendes” mûtéti
forgalom se alacsony.

– A császármetszések aránya? 
– Tavaly nálunk 439 baba született

császárral. Az édesanya és a baba egész-
sége érdekében több okból is alkal-
mazni kell ezt az eljárást. Soknak találja
a számot? Az is, bár az arány az országos
átlagnak megfelel, viszont az európai-
hoz képest magas. Annak ellenére,
hogy teljes mértékig spontán szülés
párti vagyok, mégis gyakran alkalmaz-
zuk a császárt. Ezt nem szívesen részle-
tezném, csak annyit jegyzek meg, hogy
a magas számot gyakorta a jog agresz-
szivitása indokolja. Ha valami gond adó-
dott a babával, az elkeseredett szülők
nyomban ügyvédhez fordultak. Hiába
derül fény arra, hogy nem a szakma hi-
bázott, akkor is – ahogy mondani szok-
ták – kabátlopásba keveredett a szülész.
Ilyen esetekben később az ember nem
keresi az igazát, vagy az elégtételt a bí-
róságon, nem teszi ki magát újabb két-
három éves procedúrának.

– Unokái között van „császáros”?
– Nincs. Négy unokám van, közülük

három nálam született, a negyedik –
mondhatni – csak véletlenül egy má-
sutt mûködő kollegánál. 

– Közeli hozzátartozóként merte
vállalni a szülések levezetését?  

– Természetesen. Egyik fiam felesé-
ge már ismeretségük előtt is hozzám
járt vizsgálatokra, hát kinél szült volna?
De tudja, a születés utáni nagy öröm
bennem is mûködött, ám a szülések so-
rán elvonatkoztattam, csak a feladattal
törődtem. Amúgy meg a szülés termé-
szetes folyamat, a lényeg, hogy fölösle-
gesen ne avatkozzunk bele. Mind a
négy baba – két fiú és két kislány – ter-
mészetes úton született. Anyukáik jó al-
katú, sportos, a szülésre jól felkészített
lányok, föl sem merült a császármet-
szés. Az unokák szépek, okosak és
egészségesek! A családnál tartva el-
mondom, hogy a legidősebb fiam órás
lett, s már itt Szekszárdon is vannak ér-
dekeltségei. A másodikból bíró, a har-
madikból patikus lett, a legkisebb pe-
dig a Budapesti Mûszaki Egyetem vég-
zőse, mechanikus-informatikus szakon
tanul, illetve hamarosan államvizsgázik.  

– Sok az abortusz itt a környéken? 
– Sok? Rengeteg az eldobott élet. A

korosztály nagyon változó. A közel-
múltban egy 14 esztendős kislánynak
szakítottuk meg a terhességét, de 45

évesek is vannak, akik meg akarnak sza-
badulni a nem kívánt babától. Tavaly
641 (!) terhesség-megszakítást kellett
elvégeznünk. Nagyon elgondolkodta-
tó, hogy a „megbotlott” lányok ponto-
san tudnak mindent a teherbe esésről,
a védekezésről és mégis... 

– A megszakítások száma éppen fe-
le a szülésekének. Erre mondják,
hogy a nők bármit megtesznek
azért, hogy legyen, illetve ne legyen
kisbabájuk. Igaz, vagy csak plety-
ka, hogy a vízbe jutott fogamzás-
gátló anyagok is akadályozzák a
teherbe esést? 

– Ez nem pletyka! A vizelettel ürülő
fogamzásgátló szerek kumulálódnak a
vízben. Talán ragaszkodni kellene az ás-
ványvízhez, de a hazai csapvíz megfe-
lelő. Talán ajánlatos a kis víztisztító be-
rendezés beiktatása. Ezen felül a babát
váró hölgyeknek ajánlom, hogy szedje-
nek korszerû magzatvédő vitaminokat,
már három hónappal a tervezett fo-
gamzás előtt. Ezeknek nincs káros ha-
tásuk, és a baba egészségesebb lesz. 

– Mondják, hogy olykor igen ke-
mény éjszakai ügyeletek vannak.
Ilyenkor hányan vannak beosztva? 

– Az osztályra tizenegyen - ebből két
szakorvos -, vagyis egy teljes stáb. Mel-
lettük otthon vannak a készenléti ügye-
letesek, akik a betegellátás érdekében
bármikor behívhatóak. Ha altató or-
vosra van szükség egy váratlan éjszakai
mûtéthez, tíz percen belül ő is rendel-
kezésre áll. 

– A kisbaba világra segítése sok év
után is örömöt okoz az orvosnak?

– Persze, eufórikus érzés. Meglátni az
anyuka és az apuka boldogságát, együtt
hallgatni a pici felsírását... elmondha-
tatlanul gyönyörû.

– Jó, ha az apa is ott van a szülésnél?
– Hát hogyne, s már mi is rég hozzá-

szoktunk. Hogy kinek jelent a legtöbbet
az apa részvétele? A gyermeknek. Hi-
szen az apuka a szülés pillanatát átélve
abszolút közel kerül a babához, s majd
az anyukához hasonlóan vesz részt a na-
pi teendőkben. A többség a gyermek-
éhez igazítja szabadidejét. 

V. Horváth Mária
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A természetes szüléstől a császármetszésig
Dr. Répásy István: „tavaly 641 terhesség-megszakítást kellett elvégeznünk”

Dr. Répásy István osztályvezető főorvos
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E he ti rejt vé nyünk meg fej té sét szep tem ber 30-ig vár juk cí münk re: 7100 Szek szárd, Bé la ki rály tér 8. Szeptember 8-i
rejt vé nyünk meg fej té se: Eötvös József: A falu jegyzője. Köny vet nyert: Jakab Iván (Kölcsey ltp. 24.). Gratulálunk!

Kutatók éjszakája
Garay János Gimnázium,

szeptember 27-én, 16.00–21.00 óráig
1. NYITOTT LABOR
16–18 óra: Látványos fizikai és kémiai

kísérletek általános iskolásoknak
18–20 óra: Az elektron regénye (El-

blinger Ferenc); Rovarokról másképpen
(Dr. Krausz Krisztina); Igaz-e vagy kitalá-
ció? – avagy: Hogyan épül fel egy emberi
sejt? (Pápai János); Csillagászati érdekes-
ségek (Szabó Gyöngyvér– Maul Edina);
Számítógépes grafikai érdekességek (Wes-
sel Ármin); Fizikai mérések a Hevesy-la-
borban (Dombai Tamás–Morvai Rudolf)

2. JÁTÉKOS TERMÉSZETTUDOMÁNY
16–20 óra: Logikai, kombinatorikai és

a problémamegoldó készségeket fejlesz-
tő játékok 10 év felettieknek

3. A TÖRTÉNELEM KUTATÓI
16–19 óra: Játsszuk újra a magyar tör-

ténelem nagy csatáit! – Baltavári Tamás
számítógépes programjának segítsé gével.

16–18 óra: Szimbólumok a keresztény
festészetben – avagy: Hogyan készül egy
tudományos ismeretterjesztő előadás?
(Töttős Gábor)

18–19 óra: A gyorsírás kialakulása az
ókori Rómában (Dr. Gesztesi Enikő)

19–20 óra: A világvége-jóslatok népe –
A maja kultúra érdekességei (Nagy László)

20–21 óra: Játékos esti vetélkedő a szek-
szárdi általános iskolásoknak, a GJG hon-
ismereti szakköröseinek szervezésében

Infó: www.kutatokejszakaja.hu.

Isten, áldd meg a magyart, jó
kedvvel, bőséggel.

(Kölcsey Ferenc: Himnusz)

A szüreti fesztivál közeledtével eszem-
be jutott egy pár „boros” szólás-mondás:
„A bor a némát is megtanítja szólani”; „A
borban lakik az igazság”; „Bölcset is meg-
bolondít a sok bor”; „Minden jó bornak
ki kell forrnia magát”; „Többen halnak
borban, hogysem tengerben”, vagy ép-
pen „Barátot bor közt, bort sajt után, lo-
vat istállóban, leányt bálban ne válassz.”

Azt talán sejtjük, hogy a hétvégén a
„jó kedvből” lesz elég, ha a bőségből
nem is, de hadd tárjam az olvasó elé en-
nek a néhány himnuszi szónak a bibliai
vetületét. A mi fülünk legtöbbször ezt a
mondatot úgy érti, hogy holmi vigas-
ságra, vigalomra, valamiféle gondtalan-
ságra kérjük Istent, hogy áldjon meg
bennünket azzal. A régiek azonban jól
tudták, hogy a jó kedv, az megmagya-

rázva, mai nyelven így hangzik: jó ke-
gyelem, jó kegy. A Biblia emlékeztet
minket Mózesre, aki így szól Istenhez:
„Ha jó kedvet találtam a Te színed előtt,
járj mivelünk, mutasd meg a te utai-
dat, hogy megismerhesselek téged”
(2Móz 33,13). Jó kedv azt jelenti, ke-
gyelem. Mit kérünk, mit imádkozunk?
Áldd meg, Isten, a magyart kegyelem-
mel. Ne kicsit, hanem bőségesen, mert
nagy szükségünk van rá, hogy kegyel-
met nyerjünk az élő Istentől. E népnek
nagy szüksége van rá. Kölcsey megér-
tette: ez az, amire igazán szükségünk
van. Nemzeti imádságot írt, hogy imád-
kozzon minden magyar, mert ez a jövő.

Mit kérünk, amikor jó kegyelmet ké-
rünk? Noéról azt olvassuk, hogy kegyel-
met talált az Úr előtt, azaz meg tudott áll-

ni a bûn sodrásában. Az, hogy kegyel-
met talált, az átformálta az életét, és meg-
tartatást jelentett. Megtartatást a bûntől,
megtartatást jelentett az ítélettől is, és az
özönvíz büntetésétől. Aztán azt olvas-
sunk a 2Korinthus 9,8-ban - csakhogy
jól értsük a kegyelmet – „Isten pedig ha-
talmas arra, hogy rátok árassza min-
den kegyelmét, hogy mindenben, min-
denkor teljes elégségetek lévén minden
jótéteményre bőségben legyetek”. Mi a
kegyelem? A kegyelem az, ami minden-
ben és mindenkor eleget ad. Megelégít.
Mi sokszor azt mondjuk, kevés, vagy azt
mondjuk, hogy sok - bár ez a ritkább. A
kevésnél is és a soknál is több az elég.
Igen, a kegyelem az, ami megelégít és
felkészít arra, hogy jótéteményre alkal-
masak legyünk. Minden jótéteményre.

Isten, áldd meg a magyart kegye-
lemmel bőségesen, mert rászorulunk.
Hogyan bátorkodhat az ember az Isten
kegyelmét kérni? A Zsidók 4,16 ezt
mondja: „Járuljuk azért bizalommal a
kegyelem királyi székéhez, hogy irgal-
masságot nyerjünk és kegyelmet talál-
junk, amikor segítségre van szüksé-
günk”. Himnuszunkban ezt mondjuk
ki: Istenünk, jövünk a Te kegyelmes ki-
rályi trónusodhoz, hogy a jó kedv és a
bőség jellemezzen minket!

A jó kedv bőség nélkül semmit sem
ér, a bőség jókedv nélkül szintén! Ideje
van az étel és az ital fogyasztásának, de
adja az Úr, hogy mindig legyen ránk igaz
a kettő együtt a Zsidók 13,9 szerint:
„Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik
meg a szív, nem pedig ételektől, mert
azoknak semmi hasznát nem veszik
azok, akik velük élnek.”

Papp Barnabás
baptista lelkész

Evan gé li um

Jó kedv és bőség
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SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK 2013.
A „Kiváló Fesztivál” díjas gasztro-kulturális rendezvény szombati és vasárnapi programja  

SZEPTEMBER 21., SZOMBAT

10.00: Csurgó Zenekar gyermek-
koncert. Közremûködnek az Örökség
Gyermektánc Fesztivál együttesei - Bé-
la király téri színpad

10.00:  Mozgásmûvészeti bemutató:
kSwing Mazsorett és Tánc Egyesület -
közremûködik a Tolnai Ifjúsági Fúvó-
szenekar; „Hot Iron” súlyzórudas cso-
port; Szekszárdi Mozgásmûvészeti Stú-
dió; PTE Illyés Gyula Gyakorló Iskola és
AMI Táncmûvészeti Tagozata; Gemenc
TáncSport Egyesület - Szent István té-
ri színpad

11.00: Borfilozófia és Borköltészet.
A PAD Irodalmi Folyóirat szerzőinek
zenés irodalmi mûsora. Közremûköd-
nek a Komjáthyak - Béla király téri
színpad

11.00: „Apa figyelj rám!” Halász
Judit előadása a TolnAgro Kft. támo-
gatásával - Babits Mihály Kulturális
Központ, Agóra Színházterem - belé-
pőjegy: 1800 Ft

13.30-17.00: Véradás. A Magyar Vö-
röskereszt várja a magát egészségesnek
érző, 18-65 év közötti véradókat. Hoz-
zák magukkal személyi igazolványukat
és TAJ-kártyájukat - Dózsa György utca

15.00: Szüreti Felvonulás
Bezerédj és Széchenyi utca

16. 30: Borrendi avató - Béla ki-
rály téri színpad

17.00: Must jön a java – szüreti mû-
sor, benne Szüret Szépe választás -
Szent István téri színpad

17.30: Az Alisca Brass Band és a Gyu-
lafehérvári Fúvószenekar mûsora - Bé-
la király téri színpad

19.00: Bor, Ethosz és Misztérium. Ga-
ray János: Az obsitos és Kis Pál István:
Csoda címû, a bibliai kaánai mennyeg-
zőt megidéző verses misztériuma. Elő-
adják a szekszárdi misztériumjátékos
polgárok, zenélnek a Komjáthyak, köz-
remûködnek a kakasdi Sebestyén Ádám

Székely Társulat táncosai - Nemzeti Bo-
rozó udvara

20.00: Budapest Bár koncert a
TolnAgro Kft. támogatásával - Babits

Mihály Kulturális
Központ, Agóra
Színházterem - be-
lépőjegy: 3000 Ft

20.00: Szeret ze-
nekar népzenei
koncert - Béla ki-
rály téri színpad

22.00:  Disco - ut-
cabál - Szent István
téri színpad

22.00: Szekszárd Junior Stars Big
Band koncert - Béla király téri színpad

SZEPTEMBER 22., VASÁRNAP

10.00: Mozgás- és harcmûvészeti
bemutatók: “Szöcske” Akrobatikus
’R’N’R; Iberican Tánc Egyesület; Le-
ung Ting Wing Tsun Kung Fu Szek-
szárd; Kaze Shinkendo Dojo japán
kardvívó harcmûvészek - Szent István
téri színpad

10.00: Tücsök Zenés Színpad mûso-
ra - Béla király téri színpad

11.00: Perzeus királyfi csudálatos tet-
tei,  az Ort-Iki Báb- és utcaszínház gyer-
mek előadása - Béla király téri színpad

15.00: Vásári attrakciók, az Ort-Iki
Báb- és utcaszínház produkciója - a Bé-
la király tértől a Szent István térig

„Az idő lefényképezése” – videó fesz-
tivál - Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Táncterem, Agóra Mozi

16.00: Roma Hungaricum – baran-
golás a verbunkos zene körül az Állami
Mûvészegyüttes koncertje az Alisca Ag-
rárház Kft. támogatásával - Szent Ist-
ván téri színpad

16.00: Szekszárd Big Band koncert -
Béla király téri színpad

18.00: Dirty Slippers koncert - Szent
István téri színpad

18.00: Harmonika Virtuózai. Molnár
György és koncertzenekara játszik az
Alisca Agrárház Kft. támogatásával - Bé-
la király téri színpad

A Babits Mihály Kulturális Központ
jegypénztárának nyitva tartása: hét-
főtől–péntekig: 14.00-20.00 óráig,
szom baton: 16.00-20.00 óráig. A belé-
pőjegyes rendezvényekre jegyek elővé-
telben és az előadások előtt kaphatók.

A Mentálhigiénés Mûhely Közösségi
Szolgáltató Központja, a Kék Madár Ala-
pítvány, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tisztelettel meghívja Önöket az
Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) ren-
dezvényeire, a Garay térre.

Szeptember 23., hétfő
14.00 Az ÁRH ünnepélyes megnyitója:

Csillagné Szánthó Polixéna, a humán bi-
zottság elnöke és Ácsné Oláh Gabriella,
a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke.
Közremûködik: Tücsök Zenés Színpad,
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, Szekszár-
di Mozgásmûvészeti Stúdió (MMS). Vá-
rosi civil szervezetek bemutatkozása, ki-
települése, kézmûveskedés, kérdőívek ki-
töltése. Szabad Tér- Szabad Vélemény (szí-

nes cetlik), javaslattétel „Az év képvise-
lője 2013” díjra

16.00-16.15 Átmozgató torna Müller
Ágnes vezetésével, Örömtánc tanulása

17.00 órától „Az idősek és az idősödők
helyzete”. Hegyesiné Orsós Éva előadása
a Babits Mihály Kulturális Központban

Szeptember 24., kedd
14.30-15.30 MMS fellépése 
14.00-16.00 Közös játék a Szent József

Katolikus Iskola diákjaival
16.00-16.15 Átmozgató torna Tóthné

Prantner Lillával - Örömtánc tanulása
17.00 órától „Nők helyzete Európában

és Magyarországon” - kerekasztal beszél-
getés az Encián Közösségi Térben
(Bajcsy Zs. u.). Háziasszony: Dömötörné
Solymár Orsika

Szeptember 25., szerda
Kézmûveskedés, játék a Sani Luludyi

Egyesülettel
14.30-15.30 MMS fellépése 
16.00-16.15 FITT Jóga Frey Timi és Sza-

bó Vera vezetésével - Örömtánc tanulása 
17.00 órától „Állampolgári Részvétel a

fiatalok és a szülők körében”
Salamon Eszter előadása a vasútállo-

más Civil Közösségi térben
Szeptember 26-án (csütörtökön)

14.00 órától Garay tér
Könyv csere-bere,  MMS fellépése,
FITT átmozgató torna Asztalos Adri-

enn vezetésével - Örömtánc tanulása
17.00 órától „Fókuszban a fogyatékos-

ság” – kerekasztal beszélgetés a Mozgás-
sérültek Tolna Megyei Egyesületének
nagytermében. Háziasszony: Ácsné Oláh
Gabriella 

Szeptember 2., péntek
Könyvtári Nap 
14.00-17.00 Kézmûveskedés a Kéz-

Csodák Hagyományőrző Egyesülettel
14.00-16.00 Kis Kutatók délutánja a

Szent József Katolikus Általános Iskola di-
ákjaival, Szegedi Dezső vezetésével

16.00-16.15 Átmozgató FITT torna Ste-
iner Anitával 

16.15-16.45 Ifjúsági Fúvószenekar
17.00 órakor: az „Év Képviselője 2013”

díj ünnepélyes átadása. Kőzremûködik:
„Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemze-
tiségi Néptáncegyüttes, Tücsök Zenés
Színpad, Szekszárdi Mozgásmûvészeti
Stúdió.

18.00 órakor zárszót mond: Máté Pé-
ter önkormányzati képviselő, az „Év Kép-
viselője 2012” kitüntetettje

Örömtánc

Állampolgári Részvétel Hete - szeptember 23-27.
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SZEP TEM BER 19-21. és 23-25.
17 óra: HAL BAL HÉ (SeeFood) -

szí nes, ma gya rul be szé lő, ma láj-kí nai
ani má ci ós víg já ték   (93 perc, 2011).
Ren de ző: Aun Hoe Goh. 

SZEP TEM BER 19-21.
19 óra: Z VI LÁG HÁ BO RÚ (World

War Z) - szí nes, ma gya rul be szé lő,
ame ri kai-mál tai ak ció-hor ror   (116
perc, 2013). Ren de ző: Marc Forster. 3D

SZEP TEM BER 23-25.
19 óra: R.I.P.D. - SZEL LEM ZSA -

RUK (R.I.P.D.) - szí nes, ma gya rul be -
szé lő, ame ri kai ak ció-víg já ték   (96
perc, 2013). Ren de ző: Robert Schwen -
tke. 3D

SZEP TEM BER 26-28.
17 óra: GRU 2 (Des pi ca ble Me 2)

- szí nes, ma gya rul be szé lő, ame ri kai
ani má ci ós film   (98 perc, 2013). Ren -
de ző: Chris Re naud, Pierre Cof fin. 3D

19 óra: TÛZ GYÛ RÛ (Pa cif ic
Rim) - szí nes, ma gya rul be szé lő, ame -
ri kai sci- fi   (131 perc, 2013). Ren de ző:
Guiller mo Del Toro. 3D

SZEP TEM BER 30-OK TÓBER 2.
17 óra: SZÖRNY EGYE TEM

(Mon sters Uni ver si ty) - szí nes, ma -
gya rul be szé lő, ame ri kai ani má ci ós
film   (110 perc, 2013). Ren de ző: Dan
Scan lon. 3D

19 óra: AZ ACÉL EM BER (Men of
Steel) - szí nes, ma gya rul be szé lő, ame -
ri kai-ka na dai fan tasz ti kus ak ció film
(143 perc, 2013). Ren de ző: Za ck Sny -
der. 3D

Jegy árak: 1000 Ft (2D), illetve
1200 Ft (3D)

Va sár nap szün nap.
Te le fon szám: 74/529-610
www.babitsmu v haz.hu, www.szek -

szardago ra.hu
A mû sor vál to zás jo gát fenn tart ják!

AZ AGÓRA MOZI MŰSORA
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Két héttel a bajnoki rajt előtt lezaj-
lott Sió Kupa ízelítőt adott: ilyen
végsőkig kiélezett csaták várható-
ak az alapszakaszbeli mérkőzése-
ken a KSC Szekszárd, a ZTE, az
MTK és a Cegléd között a női NB
I/A csoportos bajnokságban. A
mezőny ötödik tagja, a Vasas ezút-
tal is gyengébbnek tűnik riválisai-
nál, de a mérleg nyelve szerepét
még betöltheti az egyik legjobb
utánpótlás-nevelő klub.

A B-csoportos TFSE sima, 30 pontos le-
győzése után a várható bajnoki küz-
delmeket előrevetítő nagy meccseket
játszott a házigazda Szekszárd legfőbb
riválisaival, a ZTE NKK és a BSE-ből lett
MTK csapatával. Az előbbi, csoportel-
sőségről döntő találkozó a hosszabbí-

tásban dőlt el (90-92-re) a zalaiak javá-
ra, de az ígért lendületes, bátor játék
jellemezte az új KSC-t, amelyben re-
mekül mutatkozott be a Pécsi EAC-tól
érkező szerb Latinka Dusanics, úgy-
szintén a 22 éves, klasszikus center Ko-
valcsik Emese, de voltak biztató mo-
mentumai a mezőnyposztokon sze-
replő Heizler Andreának és Gergely
Dominikának is. Ennél is több az irá-
nyító poszton már tavaly üstökösként
feltûnt, saját nevelésû Studer-testvér-
párnak. Már a 15 éves Ágnes is érett ar-
ra, hogy a csapatot dirigálja, nővére,
Zsuzsa pedig különösen az MTK ellen,
drámai véghajrában kicsikart egy pon-
tos győzelemmel (79-78) végződő
meccsen játszott kitûnően. Döntő szi-
tuációkban adott gólpasszokat, sőt ko-
sarat is szerzett. Nem kell hát aggódnia

Magyar Gergely vezetőedzőnek, ha az
első számú karmester, Maja Scsekics
valami oknál fogva nem állhatna ren-
delkezésére. 

Persze érző-
dött, hogy kiló-
ban, magasság-
ban, rutinban
nem ártana, ha
még bővülne a
Szekszárd, amely
korábban sosem
készült ennyire

bő kerettel, mint most, amikor egy-egy
posztra akár három játékos is akad. Eb-
ben segíthet a szerda este befutott
amerikai játékos.  A 23 éves, 186 cm
magas Shamika Singleton (képünkön)
legutóbb a félamatőr WBCL bajnok-
ságban szereplő Texas Storm csapatá-

ban szerepelt. A centerposzton bevet-
hető játékos a hétvégi Göcsej Kupán
mutatkozhat be az atomosoknál: a KSC
a zalai tornán megmérkőzik a házigaz -
da ZTE NKK, a PEAC és a horvát Zag-
reb együttesével. A Szekszárd első baj-
noki mérkőzésén hazai környezetben
fogadja a Vasas csapatát, október 9-én. 

A 44. Sió Kupa végeredménye: 1.
PINK Pécs 424, 2. ZTE NKK, 3. KSC
Szekszárd, 4. MTK, 5. TFSE, 6. Vasas.

Különdíjak. A torna legeredmé-
nyesebb játékosa: Zele Dorina (KSC
Szekszárd, 85 pont). A torna legjobb
játékosa: Iványi Dalma (PINKK Pécs
424). Szabó Ödön-díj (az elmúlt év leg-
jobb szekszárdi játékosa): Studer Ág-
nes. Dr. Pető Gyula díj (a torna
legsportszerûbb játékosa): Simon Ani-
kó (KSC Szekszárd).  B. Gy.

Bajnoki tükörképet adott a Sió Kupa
A bőség zavara, de már áldása is jelen van a KSC Szekszárdnál

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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Minden eddiginél többen, mintegy
160-an álltak rajthoz szeptember
15-én a szekszárdi Dynamic Triat-
lon Club által immár ötödik alka-
lommal megrendezett megyei du-
atlon versenyen, amely diákolim-
pia és nyílt verseny is volt egyben.

Már reggel gyerekek és kísérőik nyü-
zsögtek a városi sportcsarnok előtti té-
ren és a versenyközpontban, köztük a
legifjabbak, két ötéves: Vén Véda és Mé-
száros Máté. Ezen a napon fiatalabb
korosztályoké volt a főszerep, mivel a
rendszeresen induló felnőttek - a Dyna-
mic TC tagjai - most inkább a lebonyo-
lításban segédkeztek. A viadal legidő-
sebb szekszárdi indulója így az 1970-es
születésû Sziegl Ernő, az I. Béla gimná-
zium tanára volt, aki visszatérő „ven-
dég” a Dynamic TC versenyein. Abban,
hogy az iskolás korcsoportok voltak a
legnépesebbek, szerepe volt a Tolna
Megyei Diáksport Tanács közremûkö-
désének is, miután a Magyar Diáksport
Szövetség immár két éve a duatlont is
„bekapcsolta” a diáksport versenyek
közé. A megyei egyéni bajnokság első
négy helyezettje, csapatban (4 fő) pe-
dig az első kettő nemenként és kor-
csoportonként továbbjut a diákolim-
pia országos döntőjére, amit idén ok-
tóber 6-án, Lakitelken rendeznek meg.

A katolikus, a Garay, a Waldorf, a
Gyakorló, a Babits és a Dienes iskolából

is sokan versenyeztek. Olyan nagy lét-
számú mezőnyök jöttek össze, hogy az
újonc 2 (2003-2004) és a gyermek
(2002-2001) korosztály indulóit a szer-
vezők kénytelenek voltak kettéválasz-
tani. „Örömteli, hogy a korábbi évekkel
ellentétben, most számos középisko-
lás is rajthoz állt” – mondta Szélné Ba-
jor Ágnes főszervező. A sportolók Szek-
szárd mindkét gimnáziumát, és a Csa-
pó szakközépiskolát képviselték. So-
kan érkeztek Őcsényből, de Bátaszék
mellett Simontornyáról és Tamásiból
is, sőt a siófoki és a mohácsi duatlonis-
ták is eljöttek.

Korábban az indulók zöme triatlon-
ban igazolt versenyző volt. Azok közül
azonban, akik az előző vasárnap rajt-
hoz álltak, mindössze 13-an neveztek.

Mindez arra mutat, hogy az eredetileg
a Dynamic sportolói számára verseny-
zési lehetőséget biztosító megméret-
tetést már egyáltalán nem nevezhetjük
háziversenynek. „A visszatérő sok gye-
rek és felnőtt is megerősít bennünket
abban, hogy érdemes megrendezni a
versenyeinket” – értékelt Szélné Bajor
Ágnes.

A Dynamic TC október 12-én tartja
a hagyományos Berta Tibor emlék-
versenyt, amit a fedett uszodában és
környékén rendeznek meg. Szeretet-
tel várnak gyerekeket, családokat, ba-
ráti társaságokat a triatlon váltóver-
senyre. 

Szekszárdi eredmények: Újonc
I. fiú: 1. Máté Csaba, ... 3. Török Ber-
talan (mindkettő PTE Gyakorló Ált.

Isk.). Lányok: 1. Pap Emma (Garay Ált.
Isk.), 2. Sulyok Hanna, 3. Csirzó Ágnes
(mindkettő PTE Gyakorló Ált. Isk.).
Újonc II.: fiúk: 3. Propp Kristóf (PTE
Gyakorló Ált. Isk.). Lányok: 2. Pápai
Anna (Dienes Ált Isk.), 3. Ottófi Lili
(PTE Gyakorló Ált Isk.).

Gyermek, fiú: 2. Borza Bálint (Ba-
bits M. Ált. Isk.). Lányok: 2. Tumpek
Fanni, 3. Ádám Alexa (mindkettő PTE
Gyakorló Ált. Isk.).

Serdülő fiú: 1. Arató Balázs (1999,
Garay J. Ált Isk.) 2. Szemerei Levente
(PTE Gyakorló Ált. Isk.). Lányok: 1. Ba-
logh Zsófia, 2. Korsós Zsófia3. Egle Lu-
ca (mindhárom PTE Gyakorló Ált. Isk.)

Ifjúsági, fiú: 1. Póra Bendegúz
(Csapó D. Szakközép Isk.), 3. Keresztes
László (Garay J. Gimnázium). Lányok:
1. Zákányi Eszter, 2. Kövér Fanni, 3.
Propszt Amanda (mindhárom I. Béla
gimnázium).

Junior, fiú: 1. Schranz Dániel, 2.
Tumpek Péter (mindkettő Garay J.
Gimnázium), 3. Domokos Bence (I. Bé-
la gimnázium). Lányok: 1. Farkas Vivi-
en, 2. Stefán Kata, 3. Elek Zsófia (mind-
három Garay J. Gimnázium).

Felnőtt I., férfi: 1. Zákányi Tamás
(Dynamic TC), 2. Fehér Tamás, 3. Zsig-
mond Péter. Nők: 1. Arató Csilla
(Dyna mic TC). Felnőtt II., férfi: 1. Mé-
száros László (Dynamic TC).

Szenior, férfi: 2. Sziegl Ernő, 3.
Metzger Gábor (Dynamic TC). K. E.
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Nevezési rekord a megyei duatlon versenyen
A korábbi évekkel ellentétben ezúttal sok középiskolás rajthoz áll a diákolimpiai döntőn

Érkezés a kerékpáros depóba, indulás a második futásra

Kilenc arany-, hat ezüst- és két
bronzérmet szereztek a Szekszárdi
Kajak-Kenu Sportegyesület ver-
senyzői a Vígh Sándor Kajak Duat-
lon Emlékversenyen, Kaposváron.

Ezen a különleges versenyen, amellyel
a Kaposvári Vízügyi Sport Club, és a de-
sedai vízi sporttelep 2010-ben 77 éves
korában elhunyt alapítójára emlékez-
tek, a korcsoportokat születési év sze-
rint tovább bontották, így több spor-
toló távozhatott sikerélménnyel. Ösz-
szesen 14 számban indulhattak a gye-
rekek, hogy megméressék magukat az
1000 méter kajakozásból, 900 méter
futásból és zárásként még 1000 méter
kajakozásból álló versenyen.

Számos esetben népes mezőnyben
győztek a szekszárdiak, mint a serdülő
fiúknál Pozsonyi Bence kitûnő ver-
senyzéssel, ugyanitt Szekeres Zsolt a má-
sodik helyet szerezte meg. Hasonló volt
a forgatókönyv a Kölyök IV-es korosz-
tályban versenyző lányoknál is: Korsós
Zsófia aranyérme után az ezüst is Szek-
szárdra került Balogh Zsófia remek ver-
senyzésének köszönhetően. Nagy Vik-
tória, akit “felneveztek” ebbe a korcso-
portba, tartotta a lépést a mezőnnyel,
azonban a futást követő beszállásnál bo-
rult. Mégsem tért haza üres kézzel: kor-
osztályában ezüstérmet szerzett.

„Szokásos jó formájukat hozták a
szekszárdi klubban versenyző gyer-
mekek, mindenki nagyon jól küzdött”

- értékelték a versenyt az SZKKSE ed-
zői, Jámbor Attila és Inger Nikoletta.

Szeptemberben még három meg-
mérettetés vár a szekszárdi kajakosok-
ra: 21-én a Dunaferr Kupa Dunaújvá-
rosban, 28-án a Népszerûsítő Maraton
Budapesten, másnap pedig a Nagy Zol-
tán Emlékverseny Szolnokon. Október
első hétvégéjén aztán a sukorói keret-
feltöltőre utaznak, ahol Ádám Alexa
mellett Mercz Marcell, Nagy Viktória,
és Bodnár Balázs is kvalifikálhatja ma-
gát a korosztályos válogatottba .

Az egyesület várja a 2003-2004-es
születésûeket, hogy csatlakozzanak si-
keres csapatukhoz. K. E.

Az SZKKSE kajakosainak kapos-
vári eredményei: MK-1 gyermek I.

fiú: 1. Müller Bence MK-1 gyermek I. le-
ány: 1. Ács Anna 4. Koleszár Zsófia MK-
1 gyermek II. fiú: 1. Mercz Marcell 3. Já-
vor Péter 4. Müller Dániel 5. Czemmel
Bálint 6. Posta Döme MK-1 gyermek II.
leány: 1. Ádám Alexa 5. Bartos Zsófia
MK-1 kölyök III. fiú 2. Horváth Ádám 2.
MK-1 kölyök III. leány: 1. Mercz Maja 1.
K-1 kölyök III. fiú: 1. Takács Márk 4. Jan-
kovics Merse K-1 kölyök III. leány: 2.
Nagy Viktória K-1 kölyök IV. fiú: 2. Bod-
nár Balázs K-1 kölyök IV. leány: 1. Kor-
sós Zsófia 2. Balogh Zsófia MK-1 kezdő
fiú: 4. Tarr János MK-1 kezdő lány 2001-
2002-2003: 1. Csizmazia Dóra 2. Kiss Vi-
rág MK-1 kezdő lány 2004-2005 3.
Märcz Kata K-1 serdülő fiú: 1. Pozsonyi
Bence 2. Szekeres Zsolt

Szekszárdi éremeső a kaposvári kajak duatlonon
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁI

HOR VÁTH IST VÁN pol gár mes ter
Szep tem ber 3-án tartotta
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
Szep tem ber 24. (kedd) 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
Szep tem ber 5-én 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.

A hó nap utol só pén te kén 14-15 órá ig.
Ba ka Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

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.

A Nyitott Világ Alapítvány minden évben
megszervezi diákjai számára a bécsi uta-
zást, ahol nem csak a nyelvet gyakorolják,
de a várost is megismerik a fiatalok.

Ugyan többször jártam már Ausztriá-
ban, de sosem a nyüzsgő nagyváros képe
maradt meg, hanem a nagy hegyek, a sí-
pályák. Pedig Ausztria több ennél: a nyel-
vet tanulni, a látni vágyó ember paradi-
csoma.

Elsőként Schönbrunn-ba látogattunk, s
bár már jártam ott korábban, a német ide-
genvezetéssel most sokkal élvezetesebb

volt. Csak figyeltem és kihallottam az is-
merős szavakat, és megértettem, hogy mi-
ről van szó, mert meg akartam érteni. A
legnagyobb érdem az idegenvezetőé volt,
aki meg tudta értetni velünk az osztrák ki-
ejtést. Rengeteg kitartás és koncentráció
szükséges ehhez, de még így is maradnak
„homályos részek”. Ennek az útnak és az
egész nyelvtanulásnak is a türelem és a ki-
tartás a lényege. Visszatekintve az első nap
volt a legfárasztóbb és legmegerőltetőbb,
mégis tudott meglepetéssel szolgálni. A
nap végén úgy éreztem, hogy nem tudok

semmit. Aztán jött az esti német óra, és
egyszerre csak eszembe jutottak a szavak,
visszacsengett még a szövegkörnyezet is.
Ezt hívják passzív nyelvtanulásnak? 

A következő napokban már természe-
tesebbé vált a német nyelv és használta is.
Az újságolvasás is a mindennapjaink ré-
szévé vált. Rengeteg nevezetességet is-
mertünk meg, csodálatos helyeken jár-
tunk. Úgy éltünk, mint a bécsiek: közle-
kedtünk a városban, osztrák ételeket et-
tünk, magunkba szívtuk a város hangula-
tát, és egyre jobban értettük az osztrák né-
metet. Nagyon sokat tanultunk: történel-
met, mûvészettörténetet, kultúrát. Engem

a parlamenti idegenvezető motivált legin-
kább, aki Chilében született, de tökélete-
sen beszélt németül. Az ENSZ-központban
is a soknyelvûség volt szembeötlő. A mú-
zeumokban képet kaptunk arról, hogy mi
a szerepe egy ilyen intézménynek. Az es-
ti koncert számomra örökre szóló élmény
marad. Csodálatos helyen, a Hofburgban
rendezték, és egy igazi bécsi Mozart-Stra-
uss koncert volt. 

Rengeteg élménnyel gazdagodtam.
Nyelvtanulás szempontjából szerintem ez
a legmegfelelőbb hely. Egy hét alatt annyi
tudás „ragad” az emberre, mint máskor ke-
mény hónapok alatt. Nádasdi Lili

Bécsben járt a Nyitott Világ

Magyar embernek
magyar tánc!

„Tanfolyam a néptánc alapok elsajátí-
tásáért” III. kurzus a Babits Mihály Kul-
turális Központ és a Bartina Néptánc
Közhasznú Egyesület közös szervezé-
sében, október 7-től, hétfőnként 19.00-
21.00 óráig, 10 alkalom (alkalmanként
2 óra) . Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ táncterme. 

Tanfolyamvezető: Matókné Kapási
Julianna, közremûködnek a Bartina
Néptáncegyüttes táncosai.

Jelentkezni lehet szeptember 30-ig
személyesen az információszolgála-
ton, a 74/529-610-es telefonszámon,
vagy az info@babitsmuvhaz.hu e-mail
címen. 

A tanfolyam díja: 12.000 Ft/fő, illet-
ve 18.000 Ft/házaspár.

FÜSTÖLTÁRU. A Szekszárdi Nyugdíja-
sok Területi Érdekszövetsége és a Vö-
röskereszt megyei nyugdíjas alapszer-
vezete füstöltáru vásárt tart szeptem-
ber 23-án, hétfőn 6 órától a Hunyadi u.
4 szám alatt. Ugyanitt száraz tészta, ét-
olaj, ételízesítő és őrölt paprika is kap-
ható lesz. Várnak minden nyugdíjas és
nagycsaládos vásárlót.
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