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Szeptember 6-án tartotta tanév-
nyitóját a PTE Illyés Gyula Főis-
kolai Kara. Az elsőéves hallga-
tók eskütétele után az új épület-
szárny alapkövét is lerakták.

A megnyitón és az azt követõ alap-
kõ-letételen részt vett többek között
dr. Gábriel Róbert, az egyetem rekto-
ra, Horváth István polgármester és
természetesen Fusz György, a szek-

szárdi kar fõigazgatója is, aki elõtt
több mint félezer elsõs tett esküt. A
Rákóczi utcai új épületszárnyat 180
nap múlva vehetik birtokba a hallga-
tók. Írásunk a 4. oldalon.

Befektetés a jövõbe
Tanévnyitó és alapkõ-letétel a PTE Illyés Gyula Fõiskolai Karán

SVÁJCBAN AZ
ÉLETRE NEVELIK A
GYEREKET

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
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Dr. Gábriel Róbert, a PTE rektora is segédkezett az új épületszárny alapkövének letételénél
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„Éhezünk a valódi értékekre”
A Közjóért elismerõ díj idei kitüntetettje: Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

A történelmi egyházak közül
Szekszárdon az evangélikusé a
legkisebb. Az aktív hívek száma
háromszáz, vasárnaponként mint-
egy kilencvenen látogatják a
Sefcsik Zoltán által tartott isten-
tiszteleteket.

Fekete László

A 2001-ben Pécsrõl elhívott lelkész -
aki egyetemi évei során elõbb bioló-
gusnak készült, végül mégis teológiai
fakultást végzett - szerint a gyülekezet
feladata, hogy az Úristen szavait meg-
értve, továbbadva, egymást biztatva
tudjanak tovább menni az úton.

- Nagy örömömre egy mûködõ
közösségbe érkeztem Szekszárdra -
mondja Sefcsik Zoltán. - Határozott
véleménnyel bíró, nagyon nyitott,
melegszívû embereket ismertem
meg itt. Képzett bibliaoktatók, ön-
kéntes, lelkes hívek fogadtak,
ugyanakkor hitéhséggel is találkoz-
tam. Egy „fogaskerék” lettem a gé-
pezetben, s úgy érzem, tisztelik a
munkámat.

Sefcsik Zoltán hiszi, hogy legfõbb
hivatása, az evangélium hirdetése
mellett feladata a közösség-építés is.

- Ahogy Jézus is közösséget gyûj-
tött maga köré, így lelkipásztorként
feladatom, hogy a helyi közösségek
kialakulását segítsem. Legyen minél
több kis csoport, így mind több hí-
võ ember találhat társakat a maga
korosztálya, érdeklõdése szerint.

Ennek érdekében az istentisztele-
tek mellett egyéb alkalmakat is tarta-
nak. A különbözõ korcsoportoknak
tartott bibliaórák résztvevõi "a
Krisztussal egy asztalhoz ülve" fi-
gyelnek a Jóisten szavára, és meg-
osztják egymással, számukra mit je-
lent az adott bibliai történet. Új kez-
deményezés az Emmaus kör (az el-
nevezés egy a Lukács evangéliumá-
ból származó húsvéti történetbõl
származik), amely a hit megerõsíté-
sét hivatott szolgálni. Mûködik baba-
mama kör, vasárnapi gyermekkör, if-
júsági és ifjú házasok köre, tartanak
családi istentiszteleteket, és minden
év tavaszán gyülekezeti hétvégét
szerveznek Balatonszárszón.

Sefcsik Zoltán - aki Szekszárdon
kívül havonta egyszer Felsõnánán és
Decsen tart istentiszteletet, vasárna-
ponként ?9-tõl pedig Zombán talál-
kozik a hívekkel - az elõdök közül
példaképként Németh Istvánt említi

irodalmi igényessége, embersége és
jó humora okán. Arra kérdésre,
hogy röviden miként lehetne össze-
foglalni a Szentírás üzenetét a má-
nak, így válaszolt.

- Miként a prizma a fehér fényt szí-
nekre bontja, Isten üzenetei úgy ér-
nek célba a különbözõ élethelyze-
tekben. Olyan korban élünk, amikor

éhezünk a valódi, a maradandó érté-
kekre. Az Isten igéje ma ezt kínálja.
Egyfajta origó az információ-áradat
alapvetõ koordináta rendszerében.
Biztos viszonyítási pontot ad. Jézus
mondja: "Gyûjtsetek magatoknak
kincseket a mennyben, ahol sem a
moly, sem a rozsda nem emészti
meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki,
és nem lopják el.  Mert ahol a kin-
csed van, ott lesz a szíved is." (Mt 6,
20-21). A példában Krisztus az Isten
országára figyelõk kincseirõl beszél.
Nem a földi javakról beszél le, csak
az értékek sorrendjét mutatja meg.

Sefcsik Zoltán úgy gondolja, a
most kapott elismerésen keresztül
már nem csak az evangélikus gyüle-
kezethez, de magához a városhoz is
erõsebb kötelék fûzi. A fiatal lelkészt
családja támogatja feladataiban. Fele-
sége, Dugár Éva magyar-történelem
szakos tanár, aki a gyülekezeti mun-
kában is társa. Három gyermeke kö-
zül Réka hatodik, Eszter harmadik
osztályos, míg a legkisebb, Máté
nagycsoportos óvodás. Sefcsik Zol-
tán szabadidejében fotózik, és filme-
ket néz. A szellemi frissesség mellett
a fizikaira is hangsúlyt helyez, ezért
rendszeresen fut és úszik.

„A kitüntetés még több munkára ösztönöz”
A Közjóért elismerõ díj idei kitüntetettje: Óceán Könnyûbúvár Kiemelten Közhasznú Egyesület

Örültem, hogy ismét találkozha-
tom Hortai Tamással, az augusz-
tus 20-án kitüntetett Óceán
Könnyűbúvár Sportegyesület ve-
zetőjével. Hiszen ahogyan mások-
ra, rám is jó hatással van a min-
dig jókedvű, beszédes és igen
szuggesztív fiatalember, aki mon-
dandója közben rendre papírra
vet egy-egy szót, nehogy a
közben „érkező” újabb és újabb
ötletek elszálljanak.

V. Horváth Mária

Az elsõ percekben alig ismerek Ta-
másra. Más a hangja, nem úgy pörög-
nek a szavai. Az elismerés okán meg-
illetõdött férfiú mondatai kicsit szét-
törtek.

- Amikor megtudtam, hogy „Köz-
jóért” elismerést kap az Óceán, alig
akartam elhinni. Számunkra az is óri-
ási kitüntetés, hogy évrõl évre beke-
rülünk Szekszárd Aranykönyvébe.
Õszintén: nagyon váratlanul ért ez a
megtiszteltetés, aminél nagyobb elis-
merés nem érhet egy sportegyesüle-
tet. Kollegáimmal beszélgetve csak
arra juthattunk, hogy a kitüntetés

még több munkára ösztönöz ben-
nünket.

Az Óceánt 1997-ben alapította 12
szekszárdi fiatal, azóta négyszázra
nõtt a képzett búvárok száma. Közü-
lük mintegy 150-en hadra foghatók,
aktívak. E szabadidõs sport szerel-
mesei közül öten-hatan vesznek

részt a mentési munkában, e téren
õk az abszolút profik.

Megalakulásuk után néhány hó-
nappal Bátánál egy nagypapa és két
unokája csónakja a Dunába borult.
Az egyik kislányt nem találták. A me-
gyei rendõrfõkapitány felkérésére
Hortai Tamásék keresték meg... Az-
tán a rendõrség és az Óceán kapcso-
lata egyre szorosabbra fûzõdött, évti-
zede õk kutatják föl a folyók, illetve a
kutak mélyén a bûncselekmények
tárgyi eszközeit. Kézenfekvõ volt,
hogy megalakították a speciális bú-
várszolgálatot.

- Nem fogadtunk el pénzt a mun-
kánkért, költségeinket a támogató-
ink és a sikeres pályázatok fedezik.
Amúgy mindannyiunknak van tisz-
tességes polgári foglalkozása, tehát
nem a búvármunkából élünk. Mivel
felhozta az anyagiakat, elmondom,
hogy támogatói körünk egyre szû-
kül. Dr. Kovács Zoltán ezredesnek, a
rendõr-fõkapitányság rendészeti
igazgatójának nem régiben „feltûnt”,
hogy tevékenységünket nem hono-
rálják. Megállapodtunk egy barátsá-
gos összegben, ami a rezsiköltségün-
ket fedezi.

Hortai Tamást és munkatársait az
évek során számos végzetes tragédi-
ához riasztották. Nagyon is megért-
ve a hozzátartozók gyászát, elhatá-
rozta, hogy a megelõzésre fókuszál.
Két éve járja az iskolákat, gyermek-
otthonokat, s elõadásaiban feleleve-
níti azokat a szörnyûségeket, ame-
lyeknek maga is szemtanúja volt. Hi-
szi, hogy a fiatalok nem csak a szo-
morú történetek hallatán rendül-
nek meg, hanem szavai víz-közel-
ben is figyelmeztetõleg fogják visz-
sza õket.

Ugyancsak a prevenció szándéká-
val fejlesztettek ki egy olyan készülé-
ket, ami kimutatja a pincékben a
mustgázt. Ha a bor forrása idején
bárki szokatlan jelenséget észlel, hív-
ja õket bátran. Szívesen és ingyen
nyújtanak segítséget. Sõt idén õsszel
is néhány pincészet rendelkezésére
bocsátanak kipróbálásra életvédõ
készüléket. Végezetül utalva a cikk
elsõ mondataira, leszögezi:

- Buta ember az, aki ellenségeket
gyûjt magának, ahelyett, hogy bará-
tokat szerezne. Szerintem önmagá-
nak okoz kárt, aki fukarkodik a bará-
tokat gyûjtõ mosollyal, gesztusokkal.

Hortai Tamás elnök
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Sefcsik Zoltán lelkész
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Ha az ember először kerül kapcso-
latba Gyurkovics Jánossal, az
Aranyfürt Mezőgazdasági Szövet-
kezet növénytermesztési ágazat-
vezetőjeként éppen húsz éve
Szekszárdon ténykedő, a közös-
ségépítésre zsigerileg termett fér-
fivel, rögtön ráérez valami olyas-
mire, ami mai zord, befelé forduló
világunkban kiveszőben van.

Bálint György

Ami azonnal megfog: a „Mi van veled?”
kérdés nála nem választ sem váró for-
malitás. Lehet bármilyen elfoglalt, le-
het rossz napja, de ez sohasem érzõdik.
A nyitottság, az õszinteség, a hiteles-
ség, a másokon való egyéni vagy a kö-
zösség által történõ segíteni akarás
szimbóluma, akit hamar elfogadnak az
emberek. A munkahelyén és a ma már
háromszáz fõs tagsággal büszkélkedõ
Újvárosi Katolikus Társaskörben egy-
aránt. A civil szervezethez 1999 júliu-
sában csatlakozott, s a tagság két év el-
teltével kimondta: õ a mi emberünk, õ
kell nekünk világi elnöknek.

Az 53 éves Gyurkovics János nem
protokolláris elnök: napi operatív
ügyek vállalásával, az ötletek megvaló-
sításában, azok programmá emelésé-
ben is roppant aktív. Azt mondja, óriá-
si szerencséje, hogy egy olyan, ezért a
városrészért, a közösségért tenni aka-
ró vezetõtársra lelt itt, mint Horváth
Jánosné Edit, akivel bármilyen prog-
ramba bele lehet kezdeni, akinek ötle-
tei vannak, aki tudja is: kivel, mivel le-
het azt megvalósítani. Ha lehetne, a

most kapott elismerést is megosztaná
vele, illetve a társaskör aktív tagjaival.

- A társaskörben ismertem meg
Gyurkovics Jánost, aki az addigi mun-
kájával, de ami ennél is lényegesebb,
hogy egész lényével bizonyította a
tagság elõtt, hogy ebbe a közösségbe,
erre a feladatra termett - mondja róla
Horváth Jánosné Edit asszony, önkor-
mányzati képviselõ.

„Rendkívül odaadó, segítõkész, bár-
milyen kérést teljesít az ésszerûség, a
teljesíthetõség határán belül” - írja ró-
la az egyik legjobb barátja. A társaskör
egyik legnevesebb, sûrûn hazalátoga-
tó tagja, dr. Csötönyi Sándor sportdip-
lomata is papírra vetette gondolatait
Gyurkovics Jánossal kapcsolatosban:
„Úgy ismertem meg, mint aki az életét

arra áldozza fel, hogy a közösség érde-
keit szolgálja. Emberközpontú, szoci-
álisan roppant érzékeny, mindenkit
maga elé helyez. Sok ilyen emberre
lenne szükség a mai világban.”

Gyurkovics János felsõfokú agrár-
végzettséggel a dalmandi mintagazda-
ságban kezdte hivatását, ahol az igé-
nyes csapatmunkába, a felelõsségteljes
egyéni vállalásokba tanult bele. Köny-
nyen ment, mert erre van igénye, meg
arra a sorstól, az õsöktõl kapott tehet-
sége, hogy szót értsen az emberekkel,
jó cselekedetekre buzdítsa õket. Még
azokat is, akikkel nincs egy hullám-
hosszon. „Hegyi beszédek” nélkül is
hatni tud rájuk. Nem csupán nyolc órá-
ban köti le munkahelye, az Aranyfürt
Mezõgazdasági Szövetkezet, aztán ott

van még a „háztáji”. Az újvárosi társas-
kör invitálásnak mégsem tudott ellen-
állni.

- Hogy mi hozott közéjük? Elõször
is ebben a közösségben egyáltalán
nem tükrözõdik az a szembenállás,
ami a magyar társadalomban a rend-
szerváltozás óta folyamatosan. Pedig
itt sem azonos a véleménye minden-
kinek a világ, a szûkebb haza dolgai-
ról. A másik a mélyen gyökerezõ
igény a hagyományápolásra. Nagyon
büszke vagyok, hogy ezt olyan, nép-
rajzosok által is elismert rendezvé-
nyekkel tudjuk végezni, mint az arató-
ünnep, amely az aratás korhû megje-
lenítésével, majd kétszáz tagunk be-
vonásával minden évben az egyik leg-
nagyobb rendezvényünk.

- Örömmel tölt el az is, amikor lá-
tom, hogy az EU-élelmiszer program-
jához való csatlakozás jóvoltából a tár-
saskör a kisnyugdíjasokon is tud segí-
teni az év vége, az ünnepek közeled-
tével. Mindamellett a tagok a maguk
módján a nehéz élethelyzetben levõ
embereken természetesen megpró-
bálnak segíteni.

- Fokozatos fiatalítást szeretnék
megvalósítani a társaskörben, ami
nem ígérkezik könnyûnek. A progra-
mok, ismeretterjesztõ elõadások, ki-
rándulások számát már nem célszerû
növelni, a minõségen viszont javítha-
tunk. Ami a Szent István Házat illeti:
idõszerû lesz a tetõszerkezet felújítá-
sa, ami anyagi értelemben akár erõn-
ket meghaladó feladatnak is tekinthe-
tõ, de hiszem, hogy hittel erre is képe-
sek lehetünk.

Aki az egész lényével hat
A Közjóért elismerõ díj idei kitüntetettje: Gyurkovics János agrármérnök

Gyurkovics János, az újvárosi társaskör világi elnöke a díjjal
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Tanévnyitó a Fõiskolai Karon
„Az alapkõletétel a jövõbe vetett hitet jelenti” - 535 új hallgató tett esküt

Szeptember 6-án délután tartot-
ta tanévnyitó ünnepségét az in-
tézmény aulájában a Pécsi Tudo-
mányegyetem (PTE) Illyés Gyula
Főiskolai Kara, amelyen az első-
éves hallgatók letették az esküt,
így a „főiskolai polgárság” 535
fiatallal gyarapodott.

V. Horváth Mária 

A színvonalas mûsor övezte megnyi-
tón részt vett dr. Gábriel Róbert, az
egyetem rektora, dr. Farkas Ferenc és
dr. Horváth Béla rektor-helyettesek,
Horváth István, Szekszárd polgármes-
tere, dr. Pálos Miklós, a megyei közgyû-
lés alelnöke, s természetesen Fusz
György, a szekszárdi kar fõigazgatója.

Ünnepi köszöntõjében a fõigazga-
tó kiemelte, hogy bár az újonnan fel-
vett hallgatók élete alaposan megvál-
tozik, ám kívánja, hogy e falak között
érezzék jól magukat, s minél több tu-
dásra tegyenek szert, hiszen az élet-
ben csak ez által boldogulhatnak.
Hogy mindez megvalósuljon, az okta-

tók felelõsségteljesen igyekeznek fel-
adatukat maximálisan ellátni. Mint fo-
galmazott, bízik benne, hogy a fõisko-
lai polgárság nyújtotta elõnyöket jól
használják ki a hallgatók. A fõigazgató

emlékeztetett arra, január elején lesz
tíz esztendeje, hogy a fõiskola a PTE-
hez tartozik.

- Azóta folyamatosan és jelentõsen
nõ a hallgatói létszám, új szakokkal
gyarapodtunk és gyarapodunk, sõt
idén két egyetemi szakot is elindí-
tunk. Ezzel együtt õrizzük a hagyomá-
nyainkat, arculatunkat, ám élünk az
egyetemhez tartozás elõnyeivel.

A diákok szüleihez szólva Fusz
György hangsúlyozta, hogy õk az el-
következendõ esztendõkben komoly
terheket vállalnak, a fõiskola pedig -
karöltve a hallgatókkal - mindent meg-
tesz, hogy „gyermekeikbõl jó szakem-
berek váljanak”.

A fõigazgató kiemelte, hogy az isko-
la elõtti részen hamarosan megkezdõ-
dik egy korszerû oktatási központ
építése. A 270 millió forintos beruhá-
zás révén a ma igényeinek megfelelõ
nagy elõadóval és informatikai ter-
mekkel bõvül a fõiskolai kar, de fej-
lesztik a kollégiumot, a gyakorlóisko-
lát és a konyhát is.

Dr. Gábriel Róbert rektor az egye-
temet Dél-Dunántúl legnagyobb „cé-
gének” nevezve elmondta, hogy 30

ezer a hallgatói létszám, a dolgozók
száma pedig hatezer, így az ország
egyik legnagyobb egyetemi intézmé-
nye a PTE. A közel tíz évvel ezelõtti in-
tegrációval kapcsolatban kiemelte, az
idõ igazolta, hogy annak idején jó
döntést hoztak. Kitért arra is, hogy ta-
valy a pécsi székhelyû Szõlészeti és
Borászati Kutató Intézetet az egye-
temhez kapcsolták, ami Szekszárd
számára is haszonnal jár. A kapcsolat
és a munka a borairól híres városunk
szakemberei révén is élénkülhet.

Ezután következett a jövõ február
végén átadásra kerülõ épületszárny
alapkõletétele. Fémhengerbe helyez-
ték a PTE alapító okiratát, egy Illyés
Gyula emlékérmet, a Szekszárdi Va-
sárnap, illetve a Tolnai Népújság az-
napi számát, valamint egy palack
szekszárdi bort.

Az ünnepség Horváth István kö-
szöntõjével folytatódott. Polgármeste-
rünk - kapcsolódva Benjamin Frank-
lin mondásához, miszerint „A legjob-
ban fizetõ befektetés mindig a tanu-
lásba való beruházás” -, kijelentette,
bízik benne, hogy e befektetések sora
megváltoztatja az országot. Az érték-
teremtéssel kapcsolatosan hangsú-
lyozta: örül, hogy a hallgatók a tanulás-
ra, a nehezebb és hosszabb útra tet-
ték a voksukat, s nem a könnyû ügyes-
kedésre. Éppen ezért köszönetet
mondott a szülõknek, akiknek áldoza-
tos kitartására igen nagy szükség van. 

- Jó tanulást és boldogulást kívánok
a hallgatóknak, s hiszem, hogy együtt
építhetjük tovább a jövõ városát. Kap-
csolódva a kezdõdõ építkezéshez, le-
szögezem, hogy az alapkõletétel a jö-
võbe vetett hitet jelenti. Bízom ben-
ne, hogy a szekszárdi fõiskolásoknak
sikerül majd itt elhelyezkedniük, de
remélem, hogy a távolabbról érkezet-
tek közül is többen Szekszárdon lel-
nek fészekre - fejezte be köszöntõjét
Horváth István. Végül dr. Pálos Miklós
szólt a diáksághoz, kiemelve a sikeres-
séghez mindenképp szükséges kitar-
tást, hitet és elkötelezettséget.

Az új szárnyban egy 150 fõs elõadót és négy szemináriumi termet
alakítanak ki. A régi épületbõl ide kerül a porta és ruhatár is

Áthelyezik a névadó szobrát

A héten megkezdõ-
dött az építkezés a Fõ-
iskolai Kar Rákóczi ut-
cai fõépülete elõtti te-
rületen. A beruházás
miatt útban volt Illyés
Gyula egész alakos
szobra, így azt a kivi-
telezõ ZÁÉV Rt.
alvállakozója leemelte
a talapzatról. Janzer
Frigyes alkotása - a
mûvész hozzájárulásá-
val - az új épület-
szárny elkészülte után
a fõbejárattól jobbra
kap méltó elhelyezést,
addig raktározzák. 

Fotó: L. P.

n Szeptember 7-én elkezdõdött a
„Szépítsük együtt Szekszárdot!” 
mozgalom iskolai hulladékgyûjtõ
programja.

Hétfõn délután a Baka István Álta-
lános Iskola 160 diákja lepte el az
intézmény melletti parkot és az utcá-
kat, buzgón gyûjtve az elszórt hulla-
dékot. A résztvevõ diákságot a Polgár-
õrség, a Közterület felügyelõk, az If-
júsági Unió, a Mentálhigiénés Mû-
hely tagjai, és néhány civil önkéntes
kísérte végig az útvonalon. Nekik ez-

úton szeretnénk köszönetet monda-
ni a segítõkész közremûködésért. 

A lelkes jelenlévõk egy óra leforgá-
sa alatt 4 köbméternyi hulladékot
gyûjtöttek össze. Találtak autó lökhá-
rítót, televíziót, hûtõajtót, vasalót,
széket, mobiltelefont, stb… Az iskola
és a szülõk is büszkék lehetnek gyer-
mekeik teljesítményére.

A következõ, szeptember 14-ei hul-
ladékgyûjtõ napunkon a Dienes Valé-
ria Általános Iskola mintegy 190 tanu-
lója vesz részt.

Szemetet gyûjtöttek a bakások

Egy autó elhagyott lökhárítóját is begyûjtötték a diákok
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Új eszközök a tûzoltóságon
Védõsisakokkal és feszítõ-vágó berendezéssel bõvült az arzenál

■ A szekszárdi tûzoltóságot fenntartó
önkormányzat az önrész biztosításá-
val 2007-ben nyújtott be pályázatot az
állomány Gallet védõsisakjainak cse-
réjére, Dräger légzésvédõ eszközök és
Weber feszítõ-vágó készülék beszer-
zésére, valamint egy kétezer literes
gépjármûfecskendõre.

A nyertes pályázatok révén a sisa-
kok és a feszítõ-vágó már megérkezett
a lánglovagokhoz, bemutatásukra
csütörtök délelõtt került sor városunk
tûzoltó-laktanyájában.

A hetven, a legújabb követelmé-
nyeknek is megfelelõ Gallet védõsisak
mellett egy Weber típusú tápegység,

vágókészülékek,
egy feszítõ és hat
nyomóhenger
segíti a jövõben
a szekszárdi tûz-
oltók munkáját.

Mindazon esz-
közökkel kap-
csolatban, me-
lyek részét képe-

zik ugyan a nyertes pályázatoknak,
ám eddig még nem érkeztek meg,
Horváth István polgármester így fo-
galmazott: a legfontosabb, hogy a be-

avatkozó állomány a lehetõ legna-
gyobb biztonságban tevékenyked-
hessen.

Sarkadi Ferenc tûzoltóparancsnok
diavetítéses tájékoztatóját követõen
városunk tûzoltói rögtönzött bemuta-
tóval szemléltették a feszítõ-vágó be-
rendezés mûködését és gyakorlati al-

kalmazhatóságát, hasznosságát.
Sarkadi alezredes rámutatott: egyre
több mûszaki mentési feladat során
kell a beavatkozás gyorsaságát és szak-
szerûségét biztosítani - ehhez adja
meg az alapvetõ feltételeket a feszítõ-
vágó és kiegészítõ berendezései.

Kosztolányi

Mûszaki mentéseknél jó szolgálatot tesz a feszítõ-vágó berendezés
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Sarkadi Ferenc

Átadták a TolnAgro
új raktárbázisát
Az ország legmodernebb állatgyógy-
ászati-logisztikai beruházását adták
át pénteken Szekszárdon. A TolnAgro
Állatgyógyászati Kft. és a New
Copharm Hungária Kft. közös vállal-
kozásának eredményeként 2400
négyzetméterrel növekedett a raktár-
bázis. Az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program keretében a beruhá-
zás 48,7 millió forintot nyert el. Az új
beruházást dr. Süth Miklós szakál-
lamtitkár, országos fõállatorvos, Hor-
váth István Szekszárd polgármeste-
re, dr. Pálos Miklós a megyei közgyû-
lés alelnöke és dr. Varga József, a Tol-
nAgro igazgatója avatta fel.

Szüret Újvárosban
Szeptember 18-19-én tartja 14. Szüre-
ti rendezvényét a Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus Társaskör. A Szent
István Házban (Rákóczi u. 69.) pén-
teken 17.00-kor hálaadó szentmise
lesz. Szombaton 13.30-kor fényképez-
kedés a Szüreti felvonulás résztvevõ-
ivel, 15.00 órakor szüreti felvonulás,
majd 19.00 órától Szüreti bál a Já-
kob Band zenekarral. Érdeklõdni és
asztalt foglalni Horváthné Editnél le-
het (tel.: 20/524-6820).

HÍRSÁV
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Tücskök a szuper-produkcióban
Szekszárdi fiatalok énekelnek és táncolnak a Freddie Mercury szeánsz-koncerten

A korábbi sikeres közös munka
okán Miklós Tibor zeneszerző-
szövegíró meghívta legújabb ze-
nés darabja, a Queen egykori
énekese, Freddie Mercury életét
dalain át felelevenítő emlék-kon-
certre a szekszárdi Tücsök Zenés
Színpad nyolc tagját.

F. L.

A gyulai premiert követõen augusz-
tus közepén a Margitszigeti Szabadté-
ri Színpadon mutatták be az „Egy bo-
hém rapszódiája” címet viselõ sze-
ánsz-koncertet, amelyben hazai sztá-
rok - Tóth Vera, Tóth Gabi, Varga Mik-
lós, Serbán Attila, Puskás Peti, Szomor
György, Zentai András - a rockzene le-
gendás alakjára, a 17 éve elhunyt
Freddie Mercury-ra emlékeztek. Az
egyedi és nagyszabású produkcióban
magyar nyelven szólaltak meg a leg-
csodálatosabb Queen-világslágerek,
Miklós Tibor költõi fordításában. (A
szerzõi jogok tulajdonosai elsõ alka-
lommal járultak hozzá, hogy Queen-
slágerek idegen nyelven szólaljanak

meg.) Az ismert dalok nemcsak
Freddie Mercury karizmatikus sze-
mélyiségét idézik meg, hanem össze-
függõ láncot alkotva a kivételes ké-
pességû zenész életébe is bepillan-
tást nyújtanak. A kétrészes, két órás
show-t látványos panorámavetítés,
valamint nagy létszámú zenekar és
tánckar kíséri.

Mint azt Béresné Kollár Éva mûvé-
szeti vezetõ lapunknak elmondta, a
Tücsök Zenés Színpad az elmúlt közel
15 évben olyan szintre fejlõdött,
amely alkalmassá tette komoly dara-
bokat színpadra állítására is. Ezek kö-
zül az elsõ a „Légy jó mindhalálig” mu-
sical volt, amelyet „Az ellopott futár”
követett. A Rejtõ Jenõ mûve alapján

készült zenés színpadi mû során dol-
goztak együtt Miklós Tiborral, aki a
Szekszárd Jazz Quartet repertoárjá-
ból választott zenéhez írt új szövege-
ket. A sikeres elõadások egyenes kö-
vetkezménye volt, hogy nyolc fiatal -
Kövendy Eszter, Nyul Zsófia, Kovács
Gergõ, Vecsei László, Béres Máté, Hu-
nyadi Adrienn, Mádi Gábor és
Spanicsek Valentina - is bekerült a fõ-
városi produkcióba. A 16 fõs ének- és
tánckar mellett többségüknek prózai
szerepük is van, illetve Szomor
Györggyel együtt éneklik a Rádio Ga-
ga címû számot. A koncert zenei
anyaga már CD-n is megjelent, a szek-
szárdiak pedig tovább öregbíthetik a
város és a zenés színpad jó hírét, hi-
szen a darab hamarosan országjáró
körútra indul, s talán a szekszárdiak is
láthatják...

Béresné Kollár Éva elárulta: a tücs-
kök idén még több meghívásnak tesz-
nek eleget, s emellett hamarosan el-
kezdõdnek a Miklós Tibor-Kemény
Gábor szerzõpáros új, kifejezetten a
zenész színpad számára írt darabjá-
nak próbái.

Jelenet az „Egy bohém rapszódiája” címû koncertbõl

Biztos védettséget az oltás nyújthat
A Balassa János Kórház kultúr-
termében nagy érdeklődés mel-
lett tartottak továbbképző tanfo-
lyamot, amelyen neves szakem-
berek a calici vírusról, valamint
az influenzás fertőzésről - külö-
nös tekintettel az új típusúra -
tartottak előadásokat. 

Sas Erzsébet

Az elõadók - dr. Reuter Gábor, dr. Szücs
Mária, dr. Almási István, dr. Bali Ildikó és
dr. Harangi Ferenc - közül hármukat
kértük meg, hogy foglalják össze az elõ-
adásuk legfontosabb gondolatait.

Dr. Reuter Gábor (az ÁNTSZ DDRI
Regionális Virológiai Laboratórium
laborvezetõje): - Számításaink szerint a
H1N1 típusú influenzajárvány az or-
szág lakosságának mintegy 30 százalé-
kát fertõzi meg. A legnagyobb problé-
mát az jelenti majd, hogy egy szûk in-
tervallumban egyszerre sokan fertõ-
zõdnek meg. Tudomásul kell venni,
hogy bárki megfertõzõdhet, senki sem
lehet tökéletesen immúnis. Egyedül az
oltás nyújt majd reményeink szerint
teljes védettséget. Miután ez mindany-
nyiunkat érinti, fontos, hogy mindenki
jól informált legyen, ezért következete-
sen és rendszeresen figyelje az esemé-
nyeket, melyekre az elektronikus és
írott sajtó azonnal reagál. Többfélekép-
pen fertõzõdhetünk meg, - miután a ví-

rust bármikor és bárhol elkaphatjuk -,
s azt is fontos tudni, hogy az oltástól
számítva közel 2 hét telik el az immu-
nitásig. A legérintettebbek a krónikus
légúti megbetegedésben szenvedõk, a
cukorbetegek, a várandós anyák.
Egyébként pedig minden korosztály
veszélyeztetett, s természetesen a kró-
nikus betegségben szenvedõknek
még jobban kell odafigyelniük maguk-
ra, s lehetõleg megelõzni a fertõzést.

Dr. Szücs Mária (ÁNTSZ DDRI Epi-
demiológiai Osztály vezetõje): - A be-
jelentett fertõzõ betegségek 60%-a
hasmenéses tünetekkel járó fertõzés.
Emellett jelentkezhet még hányinger,
hányás, láz. Ezek megelõzésére fon-
tos, hogy mindenki ismerje a legfon-
tosabb teendõket, melyekkel elkerül-
hetik a fertõzést. A megelõzéshez
hozzátartozik a személyi higiéné - a
gyakori kézmosás munkahelyen és
odahaza -, továbbá az otthon ápolt be-
teg - gyerek vagy felnõtt - után fertõt-
lenítõ szerek alkalmazása, a környezet
megfelelõ rendben tartása. Nagyon
fontos a tisztaság, ahol beteg van a
családban, ott ez hatványozottan is lé-
nyeges. Elengedhetetlen a fertõzõ be-
teggel érintkezõ tárgyak, mosdó, WC,
stb. fokozott tisztántartása, fertõtlení-
tése. A konyhai higiénét betartani
mindig kiemelt feladat, ez kiterjed a
különbözõ áruk jól zárható csomago-
lására, s a hûtõszekrényben való meg-

felelõ és azonnali tárolásra, az ételek
jó átsütésére, fõzésére. 

Dr. Almási István (a Balassa János
Kórház higiénés osztály vezetõje): A
calici vírus-járvány évrõl évre „bekö-
szön”, az elõzõ évi immunitás sajnos
nem véd meg bennünket az új törzsek
ellen. Kórházunkban tíz éve nagy
hangsúlyt fektetünk betegeink fertõ-
zésének megelõzésére. Ezen a felderí-
tõ és megelõzõ feladaton egy nagyon
jó és összeszokott csapat dolgozik,
ezért kijelenthetjük, hogy a calici ví-
rusra is az idõbeni felismerés, az elkü-
lönítés a megoldás. Miután minden év-
ben elkerülhetetlen, hogy kórházunk-
ban is megjelenjen a vírus, az ilyen jel-
legû elõadásokat nagyon fontosnak
tartom, ugyanis az itt elhangzott té-
mák - amelyeket kiváló szakembertõl
hallhatunk - segítik a felkészülést az
egészségügyi dolgozók számára. A fer-
tõzõ betegségek esetében a felderítõ
munkának, az idõfaktornak nagy je-
lentõsége van. Ha nem derítjük fel idõ-
ben, akkor nem is tudunk hathatósan
védekezni ellene. A gyors, azonnali in-
tézkedés rendkívül fontos, amelyhez
az ÁNTSZ munkatársaival való jó mun-
kakapcsolatunk a garancia. Közös tá-
jékoztatás, együttmûködés, azonnali
intézkedés az alapja a fertõzés megelõ-
zésének, s ha már kialakult, akkor a to-
vábbterjedés legrövidebb idõn belüli
megakadályozásának.
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Szekszárdra jön
Jiøí Menzel

Az Oscar díjas cseh filmrendezõ, Jiøí
Menzel részvételével filmvetítéssel
egybekötött közönségtalálkozót ren-
deznek október 17-én (szombat)
17.30 órai kezdettel a Mûvelõdési Ház
színháztermében. A programban ve-
títésre kerül a világhírû alkotó 1980-
as Sörgyári capriccio címû vígjátéka.
A filmvetítést követõen a rendezõvel
Szabó G. László és Kindl Gábor be-
szélget. 

Belépõdíj: 1900 Ft. VIP-belépõ
(cseh sör kóstolóval) 8000 Ft. Jegyek
elõvételben a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház pénztárában vásárolhatók.

Mesés léleképítõ
Berecz Andrással

Berecz András
P r í m a - d í j a s
ének- és mese-
mondó lesz a
nyári szünet
után folytatódó
Léleképítõ-soro-
zat elsõ vendé-
ge. A népszerû
mûvész Kaptár-
bontás címû elõadását szeptember 14-
én, hétfõn 18 órától hallgathatják meg
az érdeklõdõk a mûvelõdési ház szín-
háztermében. A belépés ingyenes.

Berecz András
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Klasszikustól a kortárs õsbemutatóig
Szeptember 17-én tartja õszi elsõ premierjét a Magyarországi Német Színház

Mindenki találhat az érdeklődésének megfe-
lelő előadást a Magyarországi Német Színház
(DBU) 2009/2010-es évadjának műsorában:
egy újabb klasszikus darabot, a DBU színpa-
dán még soha nem látott Kleist-művet, egy
kortárs magyar drámát Görgey Gábortól, egy
klasszikus mesét, egy kétnyelvű turnédara-
bot iskolások számára és végül egy ősbemu-
tatót: egy Raoul Wallenbergről szóló színda-
rabot.

Kovács Etelka

Elsõként Heinrich von Kleist (1777-1811) szatirikus
krimikomédiáját, Az eltört korsót mutatják be. Az
alapötletben egy örökérvényû helyzetre ismerhe-
tünk: egy bírósági tárgyalás során a bíró kénytelen
önmagát bûnösként leleplezni. Az elõadásban felvo-
nulnak a XVIII. század Németalföldjének hús-vér
alakjai: a ravasz bíró, a furfangos írnok, a naiv szerel-
mes lány, a tisztes gazda meg a fia, és a korsója vesz-
tét sirató parasztasszony. A szerzõt Goethe és Schil-
ler mellett bátran a legnagyobb klasszikusok közé
sorolhatjuk. Archaikus nyelvezetét olyan külföldi
vendégmûvészek hozzák közel a közönséghez, mint
Verena Koch, a Landestheater Linz rendezõnõje,
vagy Doris Buchrucker, a müncheni Residenz The-
ater színmûvésznõje, aki a korsóját sirató asszonyt je-
leníti meg. A lányát a társulat egyik új tagja, a Hanno-
verbõl érkezett Lena Stamm játssza, a másik új tag, a
berlini Gregor von Holdt szintén fõszerepet játszik,
a falubírót alakítja. A színpadképért és a jelmezekért
is egy vendégmûvész, Tömõ Ilona Ágnes, a Lan-
destheater Linz látványtervezõje felelõs. A premiert
szeptember 17-én, csütörtökön tartják.

Egy kétnyelvû, kétszereplõs bohóctörténettel
indul õszi turnéra a társulat október 5-én. A Veszett
tárgyak: ein Herz und andere Dinge címû színjá-
tékból kiderül, hogy egymásra talál-e Anna, aki
csak magyarul beszél, és August, aki csak németül
tud, mialatt rendet teremtenek a káoszból egy játék

segítségével. A színjáték szerzõje Rike Reiniger, né-
met drámapedagógus, aki mint munkájáról el-
mondta, a színjátékon keresztül tanít, nem csak a
színházról, hanem például, amire ez a darab is alkal-
mas a toleranciáról, a kultúrák különbözõségérõl.
Az eredetileg német-angol nyelven írt színjátékot
maga a rendezõ, Tóth András Ernõ és Bajnok Gá-
bor magyarította.

Vajon elsül-e stukker? Megtudhatjuk de-
cember 8-án Görgey Gábor abszurd drá-
májából. A Komámasszony, hol a stukker?
groteszk lélektani játékát, a hatalomért fo-
lyó értelmetlen küzdelem komédiáját a te-
mesvári Florin Gabriel Ionescu adaptáció-
jában viszi színre a társulat.

A Német Színház 2009/2010-es évadjá-
nak legjelentõsebb nemzetközi produkci-
ója Ernst Pichler osztrák rendezõ-író
Raoul Wallenberg svéd diplomata életét
feldolgozó drámája. Wallenberg 1944-ben
zsidók ezreit mentette meg Budapesten a
deportálástól. A valós történelmi esemé-
nyeket feldolgozó darab hazai, német
nyelvû õsbemutatóját a szerzõ kifejezet-
ten a Magyarországi Német Színházba ter-
vezte. A magyarul 2008-ban megjelent
Wallenberg, avagy végjáték a
Lubjankában címû darabot svéd rendezõ,
Jenny Nörbeck állítja színpadra. Érdekes-
ség, hogy a mû magyar származású svéd
díszlettervezõjének édesanyja Wallen-
berg munkatársa volt. Az elõadást nem
csupán a hazai közönségnek szánják, de
svéd, osztrák és izraeli érdeklõdésre is szá-
mot tarthat Frank Ildikó, a színház igazga-
tónõje szerint. A bemutatót 2010 február-
jában tartják.

A legkisebbek idén a Grimm-testvérek
klasszikusát, a Hamupipõkét láthatják.
Folytatódik a Mesék a bõröndbõl sorozat
is, de egyelõre meglepetés, hogy melyik

mese rejtõzik a kofferban.
Frank Ildikó elmondta, hogy a 2010-es pécsi Euró-

pa Kulturális Fõvárosa program része lesz május 23.
és 29. között az a szekszárdi színházi találkozó, amely-
re magyar darabot játszó külföldi társulatok kaptak
meghívást. Eddig egy-egy bécsi, linzi, bautzeni, nagy-
szebeni, és egy bolzanói német színház jelezte rész-
vételét. Igazán színes találkozónak ígérkezik.

Az eltört korsó (Der zerbrochne Krug) plakátja 

Tóth Viktorral a jazz „hazatért” Szekszárdra
Mentora, Molnár Ákos szerint érettek a szaxofonos saját szerzeményei

Nagy sikerű, telt házas koncertet
adott kedden este a Művészetek
Házában Tóth Viktor. A zenei 
pályáját Szekszárdon kezdő 
alt-szaxofonost amerikai és svéd
művészek kísérték.

F. L.

Öt évvel ezelõtt lépett utoljára közön-
ség elé Szekszárdon Tóth Viktor, s most
is elkápráztatta hallgatóságát. A hang-
szeres játékára jellemzõ dinamikus,
mégis érzékeny kifejezésmód hatott:
a „hazai” publikum szûnni nem akaró
tapssal jutalmazta a produkciót. A mû-
sorban ezúttal zömmel saját szerzemé-
nyek hangzottak el. A lendületes, színes
dallamok megszólaltatásában két kivá-
ló muzsikus, Henry Franklin amerikai
nagybõgõs és Robert Ikiz, török szár-

mazású svéd dobos volt Tóth Viktor se-
gítségére.

A kiskunhalasi származású fiatal-
ember 15 évesen került a szekszárdi
zeneiskolába, ahol Molnár Ákos a jazz-
re irányította figyelmét. Általa ismerte
meg az alapvetõ jazz-frazeálást, és elsa-
játította az improvizáció alapjait. Két
évet dolgoztak együtt, de azóta is tart-
ják a kapcsolatot.

- Viktor a hetvenes évek eleji önma-
gamra emlékeztetett - elevenített fel a
koncertélményt Molnár Ákos. - Öt éve
még szférikus, avantgárd muzsikát
csinált, azóta lelkileg sokat erõsödött,
ami hatással van a zenéjére. Kitûnõ
saját szerzeményei egy élete teljében
lévõ, ugyanakkor érzékeny mûvészrõl
„árulkodnak”. Mindig óriási feladat
nagy muzsikusokkal együtt játszani,
Viktor ezt is kiválóan oldotta meg.

Tóth Viktor altszaxofon-játékát Henry Franklin amerikai nagybõ-
gõs és Robert Ikiz török-svéd dobos kísérte
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„Hogy Istent tudjuk átölelni egymásban”
Meghitt istentisztelet és búcsú zajlott a Remete-Kápolnánál

„Szép látnunk, hogy a kápolna nemcsak kí-
vülről-belülről újul meg közadakozásból az
évek során, hanem ahhoz való kötődésünk
is egyre nagyobb!” – kezdte beszédét dr.
Bíró László, szekszárdi születésű katolikus
tábori püspökünk a Remete kápolna mel-
lett szeptember 6-án megtartott, a Szűz
Mária születésének ünnepére létrehívott
Istentiszteleten.

Gyimóthy Levente

A püspök úgy látja, évrõl évre egyre többen érkeznek
Kisboldogasszony napján „városunk eme régi-régi
szent helyére”, hogy a boldogságos Szûz Mária szüle-
tésének élményét lélekben átéljék. „Kell, hogy ragasz-
kodjunk eleink hagyományaihoz, mert ha ezen érté-
keket õrizzük, általuk mi magunk is értékesebbé vá-
lunk!” - folytatta dr. Bíró László. Emlékeztetõül felidéz-
te a kápolna történetét, melyet már eredetileg is Kis-
boldogasszonynak szenteltek, s melynek küldetése
nem más, mint üzenethordozás az ember titkáról, a
világról, és Jézus Krisztusról e meghitt, felsõvárosi
helyszínen. A püspök elmondta: az egyház Szûz Má-
riát elõre ünnepli e napon, úgy, mint azt az édesanyát,
aki feltétele annak, hogy megváltónk megszülethes-

sen. „Jézus megszületett, szüntelen születik és szület-
ni fog az emberek szívében!” - idézte a régi egyház-
atyák üzenetét. Ezen az ünnepen, ahogyan elõre ün-
nepeljük Jézus világra jövetelét, úgy minden megfo-
gant emberben elõre tisztelhetjük Jézust. Bíró püs-
pök rámutatott: az apró emberben már látni a jót,
amelyet megvalósít majd. „Minden gyermek közös fe-
lelõsségünk, hogy Krisztus-hordozóvá válik-e, vagy
mindezen értékek árulójává lesz! A lehetõség adott,
hogy minden élet gazdagságot hordozzon az odafigye-
lés, törõdés által” - tette hozzá dr. Bíró László.

A püspök a kápolnával kapcsolatban
kiemelte: az épület értékvesztett vilá-
gunkban az ember tiszteletére hív ben-
nünket, hogy Krisztus hordozójává le-
gyünk, s hogy Istent tudjuk átölelni
egymásban! Rávilágított XVI. Benedek
pápa üzenetére, mely újra meghirdette
az „Imádkozzál és dolgozzál!” õsi jelsza-
vát, s melyben megtestesült a régi Eu-
rópa egyensúlya az ima és a munka kö-
zött. Úgy véli, nem lehet a templom és
a hétköznapok között törés, s az igazi
kereszténység ebben az egyensúlyban
teljesedhet ki: együtt lenni Istennel a
hétköznapokban, valamint találkozni

vele a templomban! - vallja a püspök. A marxista
ideológia kereszténység-ellenes múltjáról szólva ki-
fejtette: Jézust akárhányszor zártuk fogalmak sírjá-
ba, és hengerítettünk köveket a sírja elé, õ onnan
újra és újra kijön. Õ a második Isteni személy: em-
berré vált, s szüntelen közöttünk él. Édesanyja szü-
letésében pedig Isten és a Világ együvé tartozását,
s a lét egységét érezhetjük át - zárta beszédét dr. Bí-
ró László püspök.

Az istentisztelet után ünnepi körmenet indult a
Béla-király térre.

„A közlekedési szabályokat meg kell tanulni!” 
Rendõr az iskoláknak - Nyereményjáték a szabályosan közlekedõknek - Fix-bírságok

n Nagy figyelmet fordít a közlekedési
balesetek megelõzésére a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság (TMRFK) karölt-
ve a Tolna Megyei Baleset-megelõzési
Bizottsággal (TMBMB). Ennek jegyé-
ben tartott sajtótájékoztatót szerdán dr.
Kovács Zoltán ezredes, a TMRFK rendé-
szeti igazgatója, a TMBMB elnöke és dr.
Szecsei Zsolt alezredes, a TMRFK közle-
kedésrendészeti osztályvezetõje, a
TMBMB ügyvezetõ elnöke.

Tavaly indították el a megyében az is-
kolarendõr programot, amihez eddig
65 iskola - közte valamennyi szekszárdi
általános iskola, de több középiskola is -
csatlakozott. Ennek a lényege, hogy
minden iskolának van egy rendõre, aki
gyakran ellátogat a tanintézetbe, elõ-
adásokat tart, s bárki bármilyen problé-
májával fordulhat hozzá. Ezáltal is erõ-
södik a pedagógusok és a tanulók kap-

csolata a rendõrséggel. A közeli jövõ-
ben ötletládákat szerelnek föl az isko-
lákban, illetve rendszeresen jelentkez-
nek hírlevelekkel. Az iskolarendõr min-
den eseményt rögzít a naplójában. Az
elsõsöknek láthatósági mellényt oszta-
nak ki, de a kicsik üzenõ-füzetet is kap-
nak. A hasznos irkában mesét, kifestõ-
oldalakat találnak, s minden oldalra pi-
rossal szedett fontos tudnivaló s került,
mint például „A közlekedési szabályo-
kat meg kell tanulni”, vagy „Balra nézz,
jobbra nézz”, ha át akarsz kelni az úton.

A tájékoztató következõ témája a
közlekedés biztonságáért program
volt. A szakemberek elmondták, hogy
a tavalyi esztendõ baleseti adatai re-
ményteljesek voltak, a megyében szám
szerint - függetlenül a gépkocsik szá-
mától és egyéb körülményektõl -
mindössze annyi közlekedési baleset

történt, mint 1968-ban. Megjegyezték,
öröm, hogy ebben az évben idõará-
nyosan nem nõtt a közúti balesetek
száma. Idén eddig 288 sérüléses bal-
eset történt, míg tavaly szeptember 9-
ig e szám 280 volt. Szeptemberben és
októberben a TMBMB által finanszíro-
zott, nyereményjátékkal egybekötött
akció folyik megyénk közútjain.
Amennyiben az ellenõrzések során a
gépjármûben minden rendben találta-
tik, s annak vezetõje betartotta a közle-
kedési szabályokat, annak nyeremény-
szelvényt töltenek ki a rendõrök. A
szelvények sorsoláson vesznek részt:
nyerhetnek egy LCD televíziót, egy ke-
rékpárt, egy DVD lejátszót, valamint
húsz szerencsés 7-7 ezer forintos
könyvutalványt kap.

Végezetül a közigazgatási hatósági el-
járás változásairól tájékoztatta a sajtó

képviselõit a két fõrendõr, mégpedig a
mobilozás, a biztonsági öv be nem kap-
csolása, a gyermekülés hiánya, valamint
a bukósisak nélküli motorozás tekinte-
tében. Míg eddig a büntetést illetõen a
rendõr mérlegelhetett, mostantól a jog-
szabály által meghatározott összegû
közigazgatási bírságot kell fizetnie a
szabálysértõnek. A kézben tartott mo-
biltelefon használata lakott területen 10
ezer forint, lakott területen kívül 15
ezer forint, autópályán 20 ezer forint
büntetést von maga után. Ugyaneze-
ken a helyeken aki nem kapcsolja be a
biztonsági övet, az 10, 20, illetve 30 ezer
forintot fizet, s ugyanennyivel büntetik
a bukósisakot nem használó motoroso-
kat is. A gyermekek gyermekülés nél-
küli utaztatása 15, 30, illetve autópályán
45 ezer forint közigazgatási bírság
megfizetését vonja maga után.  V.H.M.

Bíró László püspök (középen) celebrált misét



SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK
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Hangulati felvezetésképpen a ta-
valyi szüreti napok történéseiből
láthattak összeállítást azok, akik
részt vettek szerda délelőtt a kö-
zelgő Szekszárdi Szüreti Napok
sajtótájékoztatóján.

V. H. M.

Immár ötödik alkalommal a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza a rendezõje városunk egyik leg-
jelesebb fesztiváljának. A ház igazgató-
ja, Matókné Kapási Julianna a tájékoz-
tató elején közölte, hogy a nehéz gaz-
dasági körülmények nem mennek a
színvonal rovására. A négy napos szü-
reti kavalkád költségvetése 25 száza-
lékkal kevesebb a tavalyinál, vagyis 16
millió forint. Ennek kétharmadát a tá-
mogatók állják, egyharmadát pedig a
bevétel teszi ki.

Az igazgató bevezetõjében kiemel-
te, hogy elsõsorban az idei újdonságo-
kat ismerteti. A részletes programo-
kat bárki megtalálhatja a z interneten
(www.szekszardiszuretinapok.hu,
vagy a www.szüretinapok.hu, sõt mai
lapszámunkban is. Programfüzetet a
mûvelõdési ház és a polgármesteri hi-
vatal portáján, valamint a Tourinform
irodában kaphatnak.

Januártól szemléletváltozás követ-
kezett be a fesztiváloknál, ugyanis
egy-egy kijelölt értékelõ testület
megfelelõ szempontrendszer alap-
ján minõsíti a nagy rendezvényeket,
így a szüreti napokat is. Ennek jegyé-
ben is több változás történik, ame-
lyek gazdagítják a programot. Elké-
szült az új logó, saját honlapja van a
rendezvénynek. Bekapcsolnak élet-
minõség-javító - például szûrések,
egészséggel, illetve annak megõrzé-

sével kapcsolatos tanácsadás - prog-
ramokat, de véradásra is sor kerül.
Szem elõtt tartják a környezettuda-
tosság szabályait, a hátrányos helyze-
tû csoportokat - például a fogyaték-
kal élõket - is bevonják a rendezvény-
be, fellépési lehetõséget biztosítanak
számukra.

Az állandó programok mellett lesz-
nek kísérõ, illetve társrendezvények
is. Az elsõként említettbe tartozik pél-
dául a Mûvészetek Házában nyíló VI.

Országos Színesnyomat Grafikai
Triennálé, az Örökség Országos Gyer-
mektánc Fesztivál, amelyen tíz cso-
port lép föl. A Vásárok Világa címmel
konferenciát tartanak. A társrendez-
vények között említjük a Szõlõszem
mozgalom és szõlõõrség kistérségi
polgármesteri tájékoztatót, illetve a
megye speciális sportolóinak II. Sport
és szabadidõs napját.

Herrné Szabadi Judit, a társrende-
zõ Szekszárdi Borvidék Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetõje elmond-
ta, hogy csütörtökön délután hat óra-
kor nyílik a borudvar. A felállított 25
pavilonból 17-ben a borászok kínálják
a jobbnál-jobb nedûiket, háromban a
fõtámogatók mutatkoznak be, ötben
pedig szekszárdi éttermek étkei csá-
bítják a vendégsereget. Az említette-
ken kívül két pálinkaház is felsorakoz-
tatja italait. A borászok kizárólag pa-
lackos boraikat vonultatják föl, me-
lyekhez természetesen üvegpohár
dukál. Akik a borkóstoló blokkját fel-
mutatják, ingyen kapnak sajtot a
Tolnatej pavilonjában.

Dr. Haag Éva alpolgármester egy
kérdésre válaszolva elmondta, hogy a
fesztiválra - egy kivétellel - Szekszárd
valamennyi testvérvárosából érkezik
delegáció.

Idén is több tízezer embert várnak a programokra

A kisebb költségvetés ellenére a színvonal marad
A pincészetek 17 pavilonban kínálják boraikat - Idén is lesz Ízek Utcája

Premier: „Egy kis hazai”
Pálffy István dedikálja szekszárdi útikönyvét

A Szüreti Napok programjainak kere-
tében egy könyvbemutatóra is sor ke-
rül. Pálffy István, a neves televíziós
szakember egy magyar-
országi útikönyvsoro-
zatot készít, melynek
második kötete Szek-
szárdról és térségérõl
szól. A közel 200 olda-
las, számtalan színes fo-
tóval és érdekes beszá-
molókkal tarkított kiad-
vány hiánypótló a ma-
ga nemében, hiszen ki-
fejezetten turistáknak
és a térséget megláto-
gatni kívánó emberek-
nek szól.

Pálffy István úti-
könyvének hivatalos
bemutatója szeptem-
ber 18-án (pénteken)
15 órakor lesz a Mûvé-
szetek Házában. A ki-
adványt Horváth Ist-
ván polgármester kö-

szöntõje után a szerzõ ajánlja az ér-
deklõdõk figyelmébe. A könyvet a
Szüreti Napok megnyitója után, pén-

teken 17.15 órá-
tól, illetve szom-
baton 13.30 órá-
tól a városháza
melletti TOLLE-
sátorban lehet
megvásárolni.

Pálffy István
szeptember 18-
án 17.15 és 19.00,
míg 19-én 13.30
és 15.00 óra kö-
zött dedikálja úti-
könyvét a fenti
helyszínen.

A kiadvány a
késõbbiekben
megvásárolható
lesz a szekszárdi
Tourinform iro-
dában és hama-
rosan a könyves-
boltokban is.A könyv borítója

Fejleszt a Bodri Pincészet
Jövõ májusra készül el a beruházás

■ Országos viszonylatban sem elha-
nyagolható fejlesztésbe kezdett a Bod-
ri Pincészet. Palackozó üzemet, bortá-
rolót és konferenciatermet építenek. A
fejlesztésekrõl sajtótájékoztatón szá-
molt be a közelmúltban Bodri István és
Dunai Ágnes tulajdonos, valamint Hor-
váth István, Szekszárd polgármestere.

Az ütemezés szerint Heimann Fe-
renc pinceépítõ mester tervei alapján
májusra készülnek el a beruházással.
A palackozó és tároló technikát magá-
ba foglaló komplexum 2100 négyzet-
méternyire bõvül, s ezzel az ország
egyik legnagyobb pincéje válik. A ter-
vek 310 embert befogadó, pincekon-

ferenciák tartására al-
kalmas tereket is ma-
gukban foglalnak, de a
vendégek elszállásolá-
sát is biztosítják majd.
A beruházás 230 millió
forintba kerül, az ösz-
szeg felét Európai Uni-
ós forrásból fedezik.

Horváth István ki-
emelte: külön öröm
számára ez a fejlesztés
és a helyi borászok ösz-
szefogása, mert az egyé-
ni törekvések viszik
elõre a várost, de csak
együtt vihetik igazán
Szekszárd jó hírnevét.

Bodri István (balról) és Horváth István
polgármester az építkezésen



Szeptember 17. csütörtök

14.00-18.00 Garay tér: „Szeretet lángja” mûsor a se-
gítséggel élõk számára. Rendezõ: Tol-
na Megyei Siketek és Nagyothallók
Egyesülete (TOSINA) 

16.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház üvegtermében:
„Sióagárd népmûvészete régen és ma” kiállítás
megnyitója a Tolna Megyei Népmûvészeti
Egyesület alkotóinak munkáiból

18.00 Béla király téri buszfordulóban: a Borudvar
tárja szélesre kapuját

18.30 Római Katolikus Közösségi Házban: Sajtófotó
kiállítás - a Tolnai Népújság fotóriportereinek
tárlata.

20.00 Béla király téri nagyszínpadon: Edda koncert
a Tarr Kft. támogatásával

Szeptember 18. péntek

10.00-14.00 Polgármesteri Hivatal dísztermében: 
V. Vásárok Világa Konferencia - „In
memoriam Dankó Imre”

14.00 Obsitos Házban (Garay tér): „Szõlõ, bor, drá-
gakõ, asszony” a Mûhelykaland kézmûves cso-
port kiállításának megnyitója

15.00 Mûvészetek Házában: Pálffy István: „Egy kis
hazai - Szekszárd és vidéke” címû útikönyvét
bemutatja a szerzõ. Köszöntõt mond: Horváth
István, Szekszárd Megyei Jogú Város polgár-
mestere.

A szerzõ a Szüreti Napok ünnepélyes megnyitója (17
óra) után dedikálja a könyvet a városháza melletti
standon, ahol megvásárolható lesz a Szekszárd és tér-
ségét bemutató turisztikai kiadvány.
16.00, 17.00, 18.00 ÉS 19.00 Római Katolikus Plé-
bániahivatal közösségi termében: Borszeminárium.
Jegy: 500 Ft.
16.00 Béla király téren: A szekszárdi Ifjúsági Fúvós-

zenekar koncertje. Karnagy: Kovács Zsolt.
17.00 Béla király téri nagyszínpadon: a Szekszárdi
Szüreti Napok ünnepélyes megnyitója. Köszöntõt
mond Horváth István országgyûlési képviselõ, Szek-
szárd Megyei Jogú Város polgármestere. Közremû-
ködik: a szarvasi Pálinkamuslincák és a szekszárdi
Muslinca férfikar.
17.30 Garay téren: Kutyával Õrzött terület, WU2,

Hippie Track – koncertek
17.30 Béla király téri nagyszínpadon: Gyermektánc

Gála, az Örökség Országos Gyermektánc Fesz-
tivál résztvevõivel

19.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház márványtermé-
ben: „A bor ruhája” címmel boroscímke és
grafikai kiállítás Forrai Ferenc munkáiból.
Megtekinthetõ: október 4-ig

20.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház színháztermé-
ben: a Duma színház humorestje. Fellépnek: Hadhá-
zi László, Beliczai Balázs, Dombóvári István és Csen-
ki Attila. Jegy: 2200 Ft. Kapható a színházi jegypénz-
tárban H-P-ig 14-18 óráig, és a szekszárdi Tourinform
Irodában (Béla király tér 7.) 9-17 óráig
20.30 Garay téren: Táncház. Zenél a Csurgó zenekar

21.00 Borudvarban: a Pécsi Bordalnokok énekelnek.
22.00 Borudvarban: Italdal-párbaj a szarvasi Pálin-

kamuslincák és a szekszárdi Muslinca férfikar
között

22.00 Német Színházban: „Szegény ember bõrpus-
kája” – Sebestyén István székely mesemondó estje.
Jegy: 700 Ft. Kapható a Mûvelõdési Ház színházi jegy-
pénztárában H-P-ig 14-18 óráig, és a szekszárdi Tour-
inform Irodában 9-17 óráig
22.00 Garay téren: utcabál a Veracruz zenekarral

Szeptember 19. szombat

10.00 Béla király téri nagyszínpadon: Gyermektánc,
az Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál
résztvevõinek mûsora

10.00 Garay téren: Mozgásmûvészeti bemutatók 
11.00 Mûvészetek Házában: VI. Országos Színesny-
omat Grafikai Triennálé – „Digitális nyomatok” kiál-
lítás megnyitója. Megtekinthetõ: 2009. november 2-
ig, hétfõ kivételével munkanapokon 9-17 óráig
11.00 Béla király téri nagyszínpadon: „Zene-bona,

szana-szét” a Honvéd Táncszínház produkció-
ja gyermekeknek

13.30-17.00 Véradás a Magyar Vöröskereszt Tolna
Megyei szervezete székházában (Dózsa Gy. u. 1.)
15.00 SZÜRETI FELVONULÁS a Béla király tér-Bez-

erédj u.- Széchenyi u.- Szt. László u.-Béla király
tér útvonalon. (A felvonulást a www.pixeltv.hu
élõben közvetíti.)

16.30 Béla király téri nagyszínpadon: Borrendi avató
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Római Katolikus Plébá-
niahivatal Közösségi termében: Borszeminárium.
Jegy: 500 Ft.
17.00 Béla király téri nagyszínpadon: „Must jön a ja-
va” – szüreti mûsor és Szüret Szépe 2009 választás.
Fellépnek a felvonulásban résztvevõ néptánc együt-
tesesek és a Vivát Bacchus énekegyüttes

17.00-18.30 Béla király téren: Kisinasok Kézmûves
Tanodája
17.00 Garay téren: Harcmûvészeti bemutatók
18.30 Garay téren: a Szekszárdi Tücsök Zenés Szín-
pad és vendégeinek közös show mûsora
18.30 Német színházban: „A csoda” – A borteremtés
misztériuma a város borászainak és lelkes polgárai-
nak elõadásában
20.00 Garay téren: a Sheket világzenei együttes kon-
certje
20.00 Mûvelõdési Ház színháztermében: „Ki népei
vagytok?” és a „A helység kalapácsa” – a budapesti
Honvéd Táncszínház mûsora. Jegy: 2600 Ft. Kapha-
tó a színházi jegypénztárban H-P-ig 14-18 óráig, és a
szekszárdi Tourinform Irodában 9-17 óráig

21.00 Borudvar-
ban: a szekszárdi
Muslincák énekel-
nek
22.00 Béla király té-
ri nagyszínpadon:
Junior Stars Big
Band koncertje
22.00 Garay téren:
Disco 
23.00 Borudvar-
ban: a bogyiszlói
népi zenekar mu-
zsikál

Szeptember 20. vasárnap

10.00 Béla király téri nagyszínpadon: az Alisca Brass
Band koncertje

10.00 Garay téren: Gyermekszínjátszók mûsora:
Alsónánai Aprók Színjátszó csoport „A mi mesénk”
címû elõadása
A Garay János Általános Iskola és AMI színjátszó cso-
portjainak bemutatói:
Kis Gadra csoport: A tök és a csikó, Áprilisi tréfa
Garay-Comenius csoport: La Fontaine mesék
Csipet-Csapat: Arany János: A bajusz
15.00 Béla király téri nagyszínpadon: No Fashion

koncert (Bon Jovi tribute)
15.00 Garay téren: Mozgásmûvészeti csoportok elõ-

adásai
15.00-17.00 Béla király téren: Kisinasok Kézmûves
Tanodája - kézmûveskedés gyerekeknek
16.00 Béla király téren: A pécsi Márkus színház „Má-
tyás király szárnyai” címû elõadása
16.00, 17.00 ÉS 18.00 Római Katolikus Plébániahiva-
tal Közösségi termében: Borszeminárium. Jegy 500 Ft.
16.40 Béla király téri füves területen: Art Contact
mozgásszínház elõadása
17.00 Béla király téri füves területen: A „PAD” Irodal-

mi Egyesület mûsora
17.30 Garay téren: All Stars koncert
19.00 Béla király téri nagyszínpadon: Rúzsa Magdi
koncert a a Tolnatej Zrt. támogatásával
21.00 Borudvarban: Magyarnóta Kedvelõk Baráti

Köre énekel

Kísérõrendezvények:

VI. Színesnyomat Grafikai Triennálé - Digitális
Nyomatok. Helyszín: Mûvészetek Háza

Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál
2009. SZEPTEMBER 19-20. 
Résztvevõ csoportok:
Biatorbágyi Sóvirág Gyermektánccsoport
Budapesti Kiskincsõ Gyermektánccsoport
Csornai Pántlika Gyermektánccsoport
Gyõrújbaráti Cseperedõk Gyermektánccsoport
Kapuvári Kis Platán Gyermektánccsoport
Kecskeméti Kisbetyár Gyermektánccsoport
Nyíregyházi Móra Gyermektánccsoport
Székesfehérvári AMI Gyermektánccsoportja 
Szekszárdi Bartina Utánpótlás csoport
Szennai Zselic Gyermektánccsoport

V. Vásárok Világa Konferencia 
Szeptember 18., Polgármesteri Hivatal díszterme
(Béla király tér 8.)
Program:
10.00 Megnyitó Köszöntõt mond a konferencia le-

vezetõ elnöke.
10.20 In memoriam - Dr. Dankó Imrére emlékeznek
az együttmûködõ szervezetek képviselõi

A Szekszárdi Szüreti Napok      2009 r



10.45. Vásárok Világa IV. - A 2008. évi konferencia
elõadásaiból szerkesztett kiadvány bemutatása
11.15 Az ónodi vásárok régen - Elõadó: Dr.Viga Gyu-
la etnográfus, Herman Ottó Múzeum
11.45 Az ónodi vásár ma - Elõadó: Bacsó János, 
Ónod község polgármestere
12.30 A vásárok jövõje az uniós követelmények tük-
rében - kerekasztal beszélgetés
13.00 Betérõ vendégfogadó - Elõadó: Szabó Zoltán et-
nográfus
13.30 Vásárba menet, vásárból jövet. Sárközi embe-
rek vásári szokásai - Elõadó: Dr. Balázs Kovács Sándor
néprajzkutató, Wosinsky Mór Megyei Múzeum
14.00 Hozzászólások
14.15 A konferencia zárása

Kistérségi Polgármesteri tájékoztató a Szõlõ-
szem Mozgalomról és a Szõlõõrségrõl
Szeptember 17., csütörtök, 10.00.
Helyszín: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala

Szekszárd-újvárosi Római Katolikus Társaskör
14. Szüreti rendezvénye. Helyszín: Szent István
Ház (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)
szeptember 18. péntek 17.00-kor hálaadó szentmise
szeptember 19. szombat
13.30-KOR fényképezkedés a Szüreti felvonulás részt-
vevõivel
15.00 Szüreti felvonulás
19.00 Szüreti bál a Jákob Band zenekarral
Érdeklõdni és asztalt foglalni Horváthné Editnél lehet.
(Tel.: 20/524-6820, horvathne.edit@citromail.hu).

A természetes életközösségek konferencia Hol-
lós László tiszteletére
2009. szeptember 17. 14.00 óra

Rendezõ és helyszín: PTE Illyés Gyula Fõiskolai
Kar fõépület (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

Információ: Horváthné Papp Ibolya 528-300

A Szekszárdi Szüreti Napok 
Kiemelt fõtámogatója: 

A TARR KFT.

Fõtámogatók:
•TolnAgro Állatgyógyászati Kft.
•Tolnatej Zrt.
•Paksi Atomerõmû Zrt. 
•OTP Bank

Kiemelt támogatók:
•Alisca Bau Kft.
•Austrotherm Kft.
•CIB Bank
•Gemenc Volán ZRT.
•QSCH Termelõ és Kereskedelmi Kft.

Támogatók: 
•Marley Magyarország Rt.
•Szekszárd Növény Zrt.
•Szekszárd-Paksi Kft.
•Murexin szekszárdi gyár
•Európai Kádárok Kft.
•Danubiusbeton Dunántúl Kft.
•Ergonom Kft.
•Elektrolit Kft.
•Agrármarketing Centrum
•Mészáros Zoltán felsõvárosi lakatosmester
•Márker Kft.
•Kotányi Hungária
•Heimann Kft.
•Romcar Kft.
•Szerencsejáték Zrt.
•Tolna Megyei Önkormányzat
•Bomba
•Pepsi
•Sió
•Heineken
•Szentkirályi Ásványvíz
•BAT

Médiatámogatók:
•Tolnai Népújság
•Rádió Antritt

•Alisca Rádió
•Szekszárdi Vasárnap
•Vengria Magazin

Együttmûködõ partnereink:
Alisca Terra, ÁNTSZ Szekszárd, Bata Kft, E.ON Szek-
szárd, Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szerveze-
te, PIXEL Tv, Szekszárd Polgármesteri Hivatal Mû-
szaki Osztály, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság, TV8,
Városi Tûzoltóparancsnokság, Városi Rendõrkapi-
tányság

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának rendezvénye 
RENDEZÕ: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza. Társrendezõ: Szekszárd Borvidék Kht.
INFORMÁCIÓ: 74/529-610 telefonszámon, 
info@babitsmuvhaz.hu e-mailen, 
SZÁLLÁSINFORMÁCIÓ: Tourinform Irodában tel:
74/315-198, e-mail: szekszard@tourinform.hu vagy a
Szekszárd Turisztikai Kft-nél.

A MÛSORVÁLTOZÁS JOGÁT A RENDEZÕSÉG
FENNTARTJA!

További információ:
www.szekszardiszuretinapok.hu, 

www.szuretinapok.hu.

  2009 részletes programja

CSÜTÖRTÖKTÕL VASÁRNAP ESTIG 
Béla téri buszfordulóban Borudvar, szekszárdi
borászok kitelepülései 
A megyeháza elõtti parkolóban Ízek Utcája, 
A Múzeum sarkától a Garay gimnáziumig
Vidámpark 
A Mûvelõdési Ház üvegtermében Népmûvészeti
kiállítás
A Római Katolikus Közösségi Házban Sajtófotó-
kiállítás 
A Mûvész Presszóban Adorjáni Endre
szobrászmûvész kiállítása 
A Belvárosi Galériában „Ideje van a bornak és
örömnek…” képzõmûvészeti tárlat
Obsitos Házban „Mûhelykaland” kézmûves
kiállítás

PÉNTEKTÕL-VASÁRNAPIG
Liszt Ferenc téren Autókiállítás 
Babits Mihály Mûvelõdési Ház márványtermében
„A bor ruhája” Forrai Ferenc kiállítása
A Garay tér- Béla király tér- Bezerédj u. területein
kirakodóvásár
Béla király téri füves területen Házunk Tája kiállítás
és vásár 

SZOMBATON ÉS VASÁRNAP 14,00-18,00 ÓRÁIG
„Zöld-sziget” Környezetvédelem és egészség-
nevelés program
számítógépes rizikómérés (szív-és érrendszeri
betegségek) testzsír- és vérnyomásmérés
diétás és életmódtanácsok, AIDS felvilágosítás,
szûrések 

„NULLA HULLADÉK PROGRAM”
Az ország egyik legnagyobb civil szervezetének, a
Hulladék Munkaszövetségnek (HuMuSz) a Nulla
Hulladék Programja látogat el a Szekszárdi Szüreti
Napokra információs standjával és interaktív
kiállításával. Az érdeklõdõk játszva mérhetik le
tudásukat a tudatos vásárlás és a komposztálás
témakörében. 
Gyakorlatias tanácsokkal, kiadványokkal szol-
gálunk hulladék megelõzésrõl, fogyasztás-
csökkentésrõl, újrahasználatról, komposztálásról,
szelektálásról. A legkisebbektõl a leg-
nagyobbakig mindenkit szeretettel várunk
pénteken és szombaton a Házunk Tája Belsõ
Udvarban!

Szervezõ: A Zöldtárs Alapítvány 
és Szekszárd Megyei Jogú Város

A Szüreti Napok állandó programjai



A Gemenc Volán Zrt. értesíti a Tisztelt
Utazóközönséget, hogy a Szekszárdi
Szüreti Napok rendezvényei miatt a
helyi járatok terelõ úton közlekednek
az alábbiak szerint.

Szeptember 15-én (kedden)
üzemkezdettõl 21-én (hétfõn) üzem-
zárásig a Béla király tér teljesen le lesz
zárva, ekkor az 1-ES, 7-ES, 7A, 7B, 88-
AS ÉS 89-ES vonalon közlekedõ jára-
tok a Béla király téri megállóhelyet
nem érintik.

Szeptember 16-án (szerdán)
üzemkezdettõl szeptember 21-én
15.00  óráig a Szent István tér le lesz
zárva. Az útlezárás miatt a helyi autó-
buszjáratok az alábbi terelõ útvona-
lon közlekednek:

1-ES, 7-ES, 7A ÉS 7B VONALON:
Autóbusz-állomás - Hunyadi u. -

Holub u. - Wesselényi u. - Széchenyi u.
- Szent László u. - Bartina illetve Mun-
kácsy u. és a járati útvonalon tovább
(vissza ugyanez az útvonal).

2A VONALON:
Palánk - Posta - Nyomda - Wesselé-

nyi u. - Holub u. - Autóbusz-állomás
4-ES VONALON:
Autóbusz-állomás - Hunyadi u. -

Holub u. - Wesselényi u. - Széchenyi u.
- Szent László u. és a járati útvonalon
tovább (vissza ugyanez az útvonal).

4A VONALON:
Patyolat - Bencze F. u. -Wesselényi

u. - Széchenyi u. - Szent László u. és a

járati útvonalon tovább (vissza ugyan-
ez az útvonal).

4Y VONALON:
TESCO Áruház - Kórház - Nyomda -

Szent L. u. és a járati útvonalon tovább
(vissza ugyanez az útvonal).

5-ÖS, 5Y, 6-OS ÉS 6Y VONALON:
Autóbusz-állomás - Holub u. - Wes-

selényi u. - Kórház és a járati útvona-
lon tovább (vissza ugyanez az útvo-
nal).

Szeptember 19-én (szombaton)
a szüreti felvonulás miatt 14.45 órától
várhatóan 17.00 óráig a Bezerédj u. -
Széchenyi u. - Szent László u.  útvonal
is lezárásra kerül, ekkor a terelõútvo-
nal a következõ:

4-ES VONALON:
TESCO Áruház - Autóbusz-állomás -

Zrínyi u. - Damjanich u. - Kadarka u. -
Mérey utca, ahonnan a  járati útvona-
lon folytatja az útját (vissza ugyanez
az útvonal).

4A VONALON:
TESCO Áruház - Bencze F. u. -

Holub u. - Zrínyi u. - Damjanich u. -
Kadarka u. - Mérey u. és a járati útvo-
nalon tovább (vissza ugyanez az útvo-
nal).

7-ES VONALON:
Autóbusz-állomás - Holub u. - Wes-

selényi u. - Kórház - Május 1. u. - Fûtõ-
mû - Alisca u. - TESCO Áruház (vissza
ugyanez az útvonal).

89-ES ÉS 98-AS VONALON:
TESCO Áruház - Kórház - Wesselé-

nyi u. - Holub u. - Zrínyi u. - Damja-
nich u. - Rákóczi u. és a járati útvona-
lon tovább (vissza ugyanez az útvo-
nal).

A felvonulás miatt az 1-ES helyijárat
az Autóbusz-állomásról Hosszú-völgy-
be 14.40 helyett 14.15 órakor, Hosszú-
völgybõl az Autóbusz-állomásra 14.57
helyett 14.32 órakor indul. A 16.40
órakor Autóbusz-állomásról Hosszú-
völgybe és a 16.57 órakor Hosszú-
völgybõl Autóbusz-állomásra induló
járatpár nem közlekedik.

A helyi járatok a terelõúton találha-
tó megállóhelyeken megállnak.

A helyközi járatok 2009. szep-
tember 16-án üzemkezdettõl szep-
tember 21-én 15.00 óráig a Szent Ist-
ván tér lezárása miatt az alábbi terelõ
útvonalon közlekednek: 

6-OS ÚT IRÁNYÁBÓL érkezõk, indu-
lók: Újvárosi templom - Damjanich u.
- Zrínyi u. - Mátyás király u. - 56-os út -
Autóbusz-állomás. A járatok a Gimná-
zium helyett a Zrínyi u. 17. sz. alatti
megállóhelyen állnak meg.

BÁTASZÉK IRÁNYÁBÓL érkezõk:
Kórház - Wesselényi u . - Holub u. - Hu-
nyadi u. - Autóbusz-állomás. A járatok
a Gimnázium helyett a Holub utcai
helyi megállóban állnak meg.

Szüreti felvonulás

Felhívjuk a rendezvénylátogatók fi-
gyelmét, hogy a szeptember 19-ei Szü-
reti felvonulás a Béla király térrõl indul,
a Bezerédj u.- Széchenyi u.- Garay tér
torkolatán át a Rákóczi u. elejéig. A fel-
vonuló csoportok nagyrésze a Béla tér-
re érkezik, így a közönség a díszes szü-
reti menetbõl legtöbbet a Garay tér-
Széchenyi u. mentén láthat. Kérjük,
hogy aki a felvonulást szeretné látni, in-
kább ezeken a területeken keressen
helyet magának. Köszönjük.

Átmenetileg módosul a buszközlekedés

Tisztelt Bezerédj
utcai lakosok

Bizonyára értesültek arról, a Szekszár-
di Szüreti Napok idén szeptember 17.
és 20. között kerül megrendezésre. Az
önök utcája rendezvények helyszíné-
vé vált. Szeretnénk tájékoztatni Önö-
ket, hogy  szeptember 17-én, csütörtö-
kön, 12 órától az utca zsákutcává válik,
majd 18-án hajnalban a Hadkiegészítõ
parancsnokság elõtt lezárásra kerül.

A területre csak behajtási enge-
déllyel, illetve lakcímkártya felmutatá-
sával lehet bejutni. Kérjük, hogy saját
autójuk védelme érdekében, azokat
ne hagyják az utcán, a parkolókban. A
felvonulás és a vásár miatt erõs sze-
mélyi forgalom várható az utcában.
Megértésüket és türelmüket ezúton
is köszönjük!

A Szekszárdi Szüreti Napok rendezvényhelyszíne



92009. szeptember 13. ÉRDEKLI? BEMUTATJUK

Békés politizálás a kocsmákban
Svájcban a gyerekeket az életre nevelik, és kevésbé pátyolgatják, mint idehaza

Legutóbb a negyedikes gimnazis-
ta ikerpárral, Krómer Bencével
és Balázzsal beszélgettem. A jel-
képes stafétabotot nem saját,
vagy szüleik korosztályából való
embernek, hanem az ötvenhatos
disszidensként Svájcban élt, és
bő tíz évvel ezelőtt végleg haza-
térő nyugalmazott mérnöknek,
Tóth Gábornak, vagy ahogy ők
emlegetik, „Svájci Gábornak” ad-
ták tovább. 

V. Horváth Mária

- Miért hagyta el az országot 1956-
ban?

- Politikai okok miatt hoztam meg a
döntést, de ismerni kell az elõzménye-
ket is. Székesfehérváron születtem
1936-ban, ott szereztem mûszaki tech-
nikusi végzettséget. Jól tanultam, így
szerettem volna egyetemre menni. Az
igazgató azonban ellenezte, mert szüle-
im vallásosan neveltek. Nem is vettek
fel a Budapesti Mûszaki Egyetemre...
Ekkor egy ismerõsünk javaslatára
üzem-technikusnak szegõdtem az
inotai erõmûbe, remélve, hogy „mun-
káskáderként” elérem a célomat. Így is
lett: az igazgató és a párttitkár ajánlása
révén felvettek a Miskolci Rákosi Má-
tyás Nehézipari Egyetemre, ahol 1956
szeptemberében megkezdtem a tanul-
mányaimat.

- Röviddel azután kitört a forra-
dalom...

- Így van. Mivel engem arra tanítot-
tak, hogy bánjak csínján a szóval, mert
a falnak is füle van, rettenetesen fél-
tem, amikor a KISZ-gyûlésen szidták a
rendszert, Amerikával példálóztak.
Egy, vagy két nappal október 23-a után
Miskolcra is elért a forradalom. A kör-
nyék nehézipari üzemei az egyetemet
kérték fel az események irányítására.
Néhányunkat a rendõrség lefegyvere-
zésével bíztak meg, noha nekem sem-
miféle katonai tapasztalatom nem volt.
Nem ütköztünk semmiféle ellenállás-
ba, átadták a fegyvereket, amit aláírá-
sunkkal kellett igazolnunk.

- Hova vitték a puskákat, piszto-
lyokat?

- Szétosztottuk az egyetemen. Ami-
kor hallottuk, hogy Debrecen felõl kö-
zelednek az oroszok - akik a Tiszáról
azt hitték, hogy a Szuezi Csatorna -,
megállapodtunk a helyi honvédséggel,
hogy segítjük egymást. Az oroszok hír-
szerzése sokkal jobb volt, mint a mi-
énk, így a laktanyát és bennünket is be-
kerítettek. Alig 15 perces, sok áldozat-
tal járó tûzharc után egy napra bezár-
tak bennünket az egyetemre. Nem tö-
rõdtek velünk, úgyhogy simán meg-
lógtunk.

- És irány a nyugati határ?
- Majdnem. Az ígért amerikai segít-

ség elmaradása miatt nagyon elkese-
redtünk, majd november elején - talán
5-én - elindultunk gyalogosan Buda-
pestre. Érdekes volt, hogy az orosz tan-
kok felvettek bennünket, pedig nem is
stoppoltunk. Persze, kívül kellett utaz-
nunk, hát félõ volt, hogy a mieink majd
bennünket lõnek le. Szóval hazautaz-
tam a szüleimhez. Édesanyám ugyan
sírdogált, de biztatott. Szerencsére a
papám nem volt odahaza, mert õ nem
engedett volna el.

- Milyen gondolatokkal indult a ha-
tár felé, és mikor sikerült átlépnie?

- Az járt a fejemben, hogy Brazíliába,
erõmûvek építésére megyek. A határ-
hoz közel megaludtam, de elõtte jól
berúgtam… Minden disszidens-jelöltet
minden pincébe behívtak, hogy még
utoljára kortyoljanak jó magyar bort.
Rábafüzesnél, november 23-án a kisha-
tárõröknek is köszönhetõen szeren-
csésen átjutottam Ausztriába. Egy hó-
napig lágerben éltem, majd egy svájci
delegáció engem is kiválasztott, s a ka-
rácsonyt már Sionban töltöttem. Mivel
nem beszéltem németül, egy évig egy
elektromotorgyárban dolgoztam, s
közben elsajátítottam a nyelvet. A kö-
vetkezõ esztendõben már mûszaki fõ-
iskolára jártam a Zürich melletti
Winterthurban - ott elismerték a tech-
nikusi végzettségemet -, s egy megértõ
fiatal családnál laktam. A munkahelye-
men kívül dolgoztam még az acélszer-
kezeteket gyártó Bülach-ban, illetve a
200 ezer alkalmazottat foglalkoztató

világcégnél, a Sulzernél, ahol erõmûve-
ket terveztem.

- Mikor nõsült meg? 
- Még fõiskolásként vettem feleségül

egy osztrák lányt. Két fiunk és két lá-
nyunk született, s hat unokánk van. Va-
lamennyien Svájcban élnek. A három
idõsebb unoka hamarosan eljön hoz-
zánk egy kis nyaralásra, országjárásra.

- Bocsánat, de ezt nem egészen ér-
tem...

- Éppen tíz évvel ezelõtt sokadik lá-
togatásra jöttem haza, amikor megkér-
tek, hozzam el Szekszárdra egy roko-
nuk hamvait. Természetesen megtet-
tem. Amikor a megadott címet keres-
tem, az egyik szomszéd - a mostani fe-
leségem, Anikó anyukája - igazított út-
ba. Ekkor ismerkedtünk meg és szeret-
tünk egymásba az akkor már özvegy
Anikóval. Miután leérettségizett mind-
két gyermeke, õ is kijött Svájcba. Pon-
tosabban ide-oda ingáztunk, majd ami-
kor nyugdíjas lettem, hazatelepültünk.

- Szép házat vásároltak itt...
- A svájci két szobás lakásomat elad-

tam, annak az árából vásároltuk egy be-
fejezés elõtt álló szintes házat, amit a
magunk elképzelései szerint alakítot-
tunk át, s még maradt is valamennyi
pénzbõl. Megjegyzem, nagyon élvez-
tem az építkezést, mivel ismét tevé-
kenykedhettem.

- Nem akarok a zsebében kutakod-
ni, de gyanítom, hogy a nyugdíja jó-
val meghaladja a magyar átlagot.

- Igen, de ez „áldozattal” is járt. Svájc-
ban ugyanis van egy nem túl magas ál-
lami nyugdíj, amihez a negyven év alatt
befizetett privátnyugdíj adódik. Az
utóbbiból profitálok most.

- Svájcban mennyire közvetlenek
az emberek? Barátkoznak a szom-
szédok? 

- Tartják a három lépés távolságot,
de nagyon udvariasak, és szükség ese-
tén segítenek. Ha alaposan megisme-
rik egymást, és kialakul az abszolút bi-
zalom, akkor örök barátság születik.
Ott nem tapasztaltam olyat, hogy ma
egy tálból cseresznyézünk, holnap
meg nem ismerjük egymást. Persze,
ott is megvan minden háznak a maga
bajkeverõje...

- Most következnek a fiúk által emlí-
tett sztorik?

- Mondhatjuk úgy is... A kisbabákkal
és a gyerekekkel kapcsolatos felfogás is
más, mint idehaza. A gyermeknevelést
közel sem oly mértékben támogatják,
mint a magyarok. A világon sehol sincs
ekkora anyagi pártfogás, mint itt. A
másik: hogy Svájcban és még sok or-
szágban a gyerekeket az életre nevelik,
s ugyancsak kevésbé pátyolgatják,
mint Magyarországon.

- Miként politizálnak a svájciak?
- Az alkotmány úgy kezdõdik, hogy

„Az állam én vagyok”. Igen, én fizetek
adót, amit valamilyen formában vissza
is kapok. És itt? Nem akarnak adót fi-
zetni, kapni viszont annál inkább.
Szóval a politizálás... Esténként megtel-
nek a kocsmák, az emberek ott beszél-
nek meg mindent, ott folyik a közélet.

- Ne nyelje le a mondandóját!
- Miért tenném? A nyolcvanas évek-

ben mindenki mindenkirõl jelentett a
rendõrségnek. Szerintem ma is valami-
lyen formában megfigyelik az embere-
ket, bár ezt nem ismerik be.

- Együnk elméletben valami speciá-
lis svájci ételt...

- Lehet az fondü, raklett, vagy rösti.

- Az utóbbi köret?
- Ha csak a félig fõtt, lereszelt krump-

lit döngölik a palacsintasütõbe, akkor
igen, és kolbászfélék, vagy szaftos hú-
sok járnak hozzá. Ha azonban sonka-
darabokkal, szalonnával jól megpakol-
ják, akkor fõételként fogyasztják. Ro-
pogós és nagyon finom.

- Várom a javaslatát.
- Örülnék, ha Marázi Ferenc fod-

rászmestert faggatná, de nem csak a
szakmájáról, hanem a képzõmûvé-
szetrõl és sok másról. Rengeteg min-
denhez ért.

Tóth Gábor éppen tíz évvel ezelõtt tért végleg haza, Szekszárdra
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A
véletlen hozta úgy, hogy 65 év
különbséggel csaknem ugyan-
arra a napra esett két lovas em-

léket, s ráadásul megyénk székhelyét
idézõ esemény.

A Vasárnapi Ujság szeptemberi hí-
rét - hetilaphoz illõen - kissé megkésve
1859. október 2-i 40. száma közölte
Lótenyésztési díjak címmel. „Szeg-
szárdon folyó hó 10-én ment végbe az
állampénztárból engedvényezett dí-
jak kiosztása. Versenyre 41 ló jelent
meg, éspedig anyakanca csikajával ál-
ladalmi hágóhelyekrõl 20, magánhá-
gatásból 11, hároméves kanca állami
hágatásból 6, magánhágatásból 4.
Ezekbõl 10 ló találtatott díjra érdemes-
nek, s tulajdonosaik kaptak: Orbán Já-
nos Attaláról Somogyból 25 aranyat;
Baliss Imre Fonóról, Somogyból 15
aranyat; Puska György Göllérõl, So-
mogyból, Végh János Taszárról, So-
mogyból, Hajdek János Felsõ-Nánáról,
Tolnából, Wenk János Zombáról, Tol-
nából, Deres János Göllérõl, Somogy-
ból, Orbán Lõrinc Attaláról, Somogy-
ból, fönnevezett Puska György és Már-
ton Albert Göllérõl, Somogyból fejen-
ként 6 aranyat. Egészben véve 88
arany osztatott ki, és ezenkívül két ló-
tenyésztõ dicsérõ elismerést kapott.

Tehát a szegszárdi versenyhelyen
is Somogy nyerte el a pálmát. Mint

tapasztaltuk, a pesti gyepen is több-
nyire somogyi lovak nyerik a paraszt-
gazdák számára kitûzött díjakat, mi
oda mutat, hogy minden fáradság-
nak és nemesb törekvésnek megvan

a maga »arany«-
gyümölcse!”

Aligha lehet
kétségünk afelõl,
hogy jelen lehe-
tett ezen a
lódíjazáson egy
18 éves arab fiú,
aki ekkor látta
elõször várme-
g y e h á z á n k a t ,
ahol majd 1876-
ban magyar ál-
lampolgári esküt
tesz. Fadlallah

el'Hedad Mihály, hiszen róla
van szó, még 1856 októberé-
ben találkozott a szír sivatag-
ban Brudermann ezredessel
és ló vásárló küldöttségével,
akiknek még jó császári ara-
nyakért is nehezen adták el
lovaikat a szegény arabok.
Az akkor tizenöt éves arab
fiú olyannyira szerette saját
hátasát, hogy kérte apját,
hadd menjen a ménnel a tá-
voli ismeretlen országba.

Az osztrák tisztek meg-
kedvelték, karddal ajándé-
kozták meg, ami törzse ha-
gyományai értelmében a fel-
nõtté avatást is jelentette szá-
mára. Elsõ bonyodalma ak-
kor volt, amikor Ferenc Jó-
zsef a trieszti lipicai méntele-
pen leereszkedõen éppen e

kardra tette kezét, s azt Fadlallah egy-
szerûen félrelökte. Mindenkiben
meghûlt a vér a felségsértés láttán, de
az uralkodó - egyszer életében - eltûr-
te ezt, sõt a fiút tisztnek taníttatta. Az
iskolát a deli arab 1865-re végezte el.
Hosszan szolgált az ozorai méntele-
pen, keresztnevét is a helyi plébános-
tól kapta, majd fokozatosan emelke-
dett a méneskari tisztbõl - egyedüli
arab származásúként - tábornokká a
Monarchiában.

Neki köszönhetjük, hogy az 1900.
évi párizsi világkiállításon - nagynevû
vetélytársakat megelõzve - mi kaptuk
az arab telivérek elsõ díját, amit az ál-
tala hozott Obajan egyik ivadéka érde-
melt ki. Alighanem vasból lehetett, hi-
szen 33 képpel és egy térképpel
1904-ben megjelent Utazásom

Mesopotámiában és Irak-Arábiában
címû saját mûvében írta, hogy szülõ-
földjén méneskari ezredesként 85
nap alatt 3600 kilométeres távolságot
lovagolt. Honpolgárunk, a honi lipi-
cailó-tenyésztés megújítója 1924.
szeptember 17-én hunyt el.

Dr. Töttõs Gábor

Két lovas emlékünk
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Ódon időben

SZEPTEMBER 14-ÉN

125 éve, 1884-ben a szõlészeti-
borászati kormánybiztos igazolta a
helybeli Himmel Lõrincnek: feltalált
akonahúzója tartós.
SZEPTEMBER 15-ÉN

105 éve, 1904-ben Babits Mihály
lelkesült levélben számolt be Kosz-
tolányi Dezsõnek a Hollós-ház le-
égésérõl.
SZEPTEMBER 16-ÁN

135 éve, 1874-ben Májer-Arlow
Mária írta tanintézetérõl: „Gondvi-
selésemre bízott növendékeim ve-
lem és férjemmel egy családot ké-
peznek.”
SZEPTEMBER 17-ÉN

85 éve, 1924-ben elhunyt a szíriai
Fadlallah el'Hedad Mihály, a lipicai-
ló-tenyésztés megújítója, aki Szek-
szárdon tett honpolgári esküt.
SZEPTEMBER 18-ÁN

100 éve, 1909-ben a megye leg-
nagyobb adófizetõinek listáján ötö-
dik s a helyiek közül leggazdagabb
volt Wolf Henrik.
SZEPTEMBER 19-ÉN

490 éve, 1519-ben a pápa utasí-
tást küldött a volt szekszárdi apát,
Tolnai Máté eskü alóli feloldására.
SZEPTEMBER 20-ÁN

50 éve, 1959-ben meghalt váro-
sunk egykori képviselõje, a Tolna-
megyei Hirlap szerkesztõje, Dulin
Jenõ ügyvéd, államtitkár.

Útravaló
az iskolai év kezdetén
„... mert az Úr ad bölcsességet, az Õ szájából tu-
domány és értelem származik”. (Péld. 2:6)

Az iskolakezdés izgalmakat hozó heteiben a nehéz
táskát cipelõ elsõ osztályos kisgyermek, egy telje-
sen új környezetben cseppenve, idegen gyerekek
között, szokatlan felnõttek társaságában próbálja
feldolgozni a változás okozta érzéseit.
A nagyobbacska: barátainak, osztálytársainak
örömmel meséli el a nyári élményeit.
Az évkezdés lazább napjai után egyre inkább elõ-
térbe kerül a mindennapi munka, a megoldásra vá-
ró feladatok sora, az ismeretekben való elõrehala-
dás. Nagy odafigyelést, sok szeretetet, empatikus
készséget kíván a pedagógusok részérõl a gyer-
mekekkel való foglalkozás. Úgy kell látni már a leg-
kisebbet is, mint aki nemcsak testben, ismeretben,
hanem lélekben is fejlõdni kíván. Nem vonatkoztat-
hatjuk el a lényeges dolgokat egymástól és egyiket
a másik kárára, vagy hasznára nem fordíthatjuk. Az

ember, kiváltképpen a gyermek, mint Isten alkotá-
sa, lelkületében sokkal bonyolultabb, mint koráb-
ban hitte, vagy tanította az antropológia.
Az emberi lélek titkainak feltárásában, létünk cso-
dálatos világának, Isten Krisztusban megjelenõ ke-
gyelmének megismerésében kíván segítséget
nyújtani a hitoktatás és a konfirmáció elõkészítés.
Minden gyermek számára adott annak a lehetõsé-
ge, hogy szervezett formában tartott hittanórákon
vegyen részt. Ez évtõl a református hitoktatás pén-
teken délutánonként, külön alsós és felsõs csopor-
tokban a Bezerédj utcai gyülekezeti teremben lesz,
a konfirmáció elõkészítés ugyancsak pénteken a
Kálvin téri Lelkészi Hivatalban. Ez alkalmakkal való
éléshez elsõdlegesen a szülõknek a gyermekeik
iránt érzett felelõssége fontos. Emlékezzünk csak
vissza arra a szép ünnepnapra, amikor szülõk, ke-
resztszülõk és nagyszülõk a templomban, Isten és
a gyülekezet elõtt arra nézve tettek fogadalmat,
hogy gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy

majd ha felnõnek eljussanak a Krisztus ismeretére
és a róla való bizonyságtételre. E fogadalmukat ko-
molyan vette Isten, és aki ennek eddig nem tett
eleget, mulasztását pótolhatja, hisz még az iskolai
év elején vagyunk. Bizonyos vagyok abban, hogy
minden jelentkezõ gyermeket örömmel fogad a hit-
oktató, aki azzal a szándékkal végzi munkáját, hogy
a bibliai történeteket üzeneteik gazdagságában
megjelenítse a gyermekek elõtt, életkori sajátossá-
gaiknak megfelelõ módon. A jól megértett bibliai
Ige nyomán kapja a gyermek Isten ajándékaként a
hitet, ami átsegíti majd ifjú életének buktatóin, és
amin keresztül összeköttetve érzi magát teremtõ,
megtartó Istenével.
Keressük az Isten közelségét, fogadjuk hálaadás-
sal áldásait, hogy kiteljesedett életet élhessünk az
igazi értékek ismeretében és birtokában. „Mert aki
megnyer engem, nyer életet, és szerzett az Úrtól
jóakaratot”. (Péld. 9:35).
Minden oktatónak és tanulónak azt kívánom, hogy
ez így legyen.            

Balázsi Zoltán
református lelkész

E V A N G É L I U M

Fadlallah el'Hedad Mihály

Lipicai ló és tenyésztõje
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A rejtvény megfejtését 2009. szeptember 22-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Augusztus 30-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „A nyárutónak méla bája megejti árva lelkemet” (Juhász
Gyula: Aktuális strófák).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Barcza Józsefné, Kõrösi u. 14/A és Arató Lajosné, Rákóczi u.
92. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Néztem, ahogy leszállnak egy búzatábla kellõs kö-
zepén, és hirtelen elfutott a pulykaméreg. Odaro-

hantam: - Maguknak is csak annyi eszük van, mint ne-
kem fölösleges! Nem látják, hogy ez egy mezõgazdasági
terület, amit valami megmagyarázhatatlan okból az
idén nem tett tönkre se a jég, sem az uniós támogatási
pénzek elmaradása. Sõt, még a világgazdasági válság-
nak is valahogy sikerül elkerülnie a figyelmét. Ráadásul
uniós támogatással teljesen feleslegesen már elkészült
egy minden igényt kielégítõ leszállópálya önöknek. És
még magukat tartják egyesek szuperintelligesnek!
- Jóember, ne idegeskedjen. Ez az egyetlen káros szenve-
délyem - lépett hozzám egy szürkészöldes színû ûrlény. -
A hosszú, kimerítõ utazás után ennyi kikapcsolódás ne-
kem is jár. Az jobb lenne, ha részegeskednék, kábítóznék
és verném az asszonyt, meg a gyerekeket?! - Egyébként
is - pörgettem tovább magam.
- Mi a jó fészkes fenéért nem hagynak nekünk békét?! Azt
hiszik, nincs elég bajunk nekünk maguk nélkül is? Nem-
rég érkezett a csepeli szabadkikötõbe vámmentesen egy
hajórakomány H1N1 vírus!!
Én csak parancsot teljesítek. Ne énrám legyen mérges, ha-
nem az idióta fõnökömre, aki ide küldött. Azt hiszi, ne-
kem ez szórakozás? De befogom a pofám, örülök, hogy
újra van biztos állásom. Ha az ember morgolódni me-
részel, könnyen arcába vágják, hogy hapsikám, el lehet
tolni az ûrbiciklidet!
- Ne beszéljen! - ámultam el. - Maguknál is léteznek ilyen
gondok?
- Ajaj! ha látná a két galaxisunk közé kifeszített szociá-
lis hálót, sírva fakadna! Maga azt el sem tudja képzelni,
milyen sötét lyukak tátonganak rajta, és azok csak nye-
lik az ezerféle címen kirótt adókat, járulékokat, elvoná-
sokat.
Én megértem magukat, és rettenetesen sajnálom önöket.
Lendítene az ügyükön egy békés molotovkoktélos de-
monstráció a Kossuth-téren?
Az ûrlény csak legyintett: ilyesfajta megmozdulásokkal
van teli a világûr, jóember! Egyébként azért vagyunk itt,
mert a csillagrendszerváltozás nálunk is elodázhatat-
lanná vált. Értesüléseink szerint önök ezt röpke 20 esz-
tendõ alatt tökéletesen megoldották. Nem tudna ajánla-
ni nekünk egy-két kiváló szakembert.
- Dehogyisnem - hajoltam tölcsérszerû füléhez, és kapás-
ból sorolni kezdtem azoknak a neveit, akik egykettõre
helyre tudnák billenteni a világmindenség gazdasá-
gi/pénzügyi egyensúlyát. Különösen egy rózsaszínû víz-
ibivalybõr táskára hívtam fel a figyelmüket, hogy azt a
nagy kapkodásban még véletlenül se felejtsék elvinni!
Hogy mért hagyták itt õket bivalybõrtáskásostul, költség-
vetésestül? Máig sem értem!  

Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY
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Nem lett pénz az erõsítésre, de...
A NB I/B-s kézilabda-bajnokság megnyerését tervezgeti az UKSE Szekszárd 

Varga Jenőnek, az UKSE elnöké-
nek a szokásosnál melankoliku-
sabb hangulatára - élünk a gya-
núperrel - nemcsak az őt kínzó
szénanátha, de más is hathat.
Már megint a föníciaiak által ki-
talált pénz, illetve annak hiánya
lehet a „kórokozó”.

Bálint György

Ha ez a helyzet, akkor tényleg jó, hogy
nem erõltették a papíron elérhetõvé
váló NB I-es indulást. Az ügyvezetõ -
mint új MKSZ elnökségi tag - jó, hogy
nem lobbizott a csapat élvonalbeli sze-
repléséért, most nehezen tudna szem-
benézni, egyezkedni azokkal, akiknek
már júniusban megígért volna valami
csábító ellenszolgáltatást. Nincs kelle-
metlen szituáció, de az elnök egyked-
vûségének az lehet az oka, hogy szá-
molni kell azzal is: jövõre sem lesz ez
alapvetõen másképpen, de az sem zár-
ható ki teljességgel, hogy még rosz-
szabb lesz.

Egységben, erõben
verhetik a mezõnyt

- Az az igazság, a pénz dönti el alap-
vetõen, ki hányadik helyen végez -
utal a közhelyszerû, de igaz, a sport-
ban sokszor felvetõdõ megállapításra
az UKSE elsõ embere. Persze azzal
nyugtatgathatja magát, hogy a Siófok,
amely tavaly alaposan bevásárolt, úgy
tudott csak a szekszárdiak elõtt vé-
gezni, hogy az UKSE kikapott Szom-
bathelyen...

A halvány reménysugárnál több,
hogy az együtt maradt, a beálló Gulya

Krisztinával és az ugyancsak Pécsrõl
érkezett balszélsõvel, Horváth Petrá-
val stabilizált csapat az egységével,
taktikai repertoárjának bõvülésével, a
keményebb védekezésével meghatá-
rozó lehet az NB I/B-ben. Persze nem
tudni, milyen játékerõt képvisel a má-
sik kiesõ, a Vasas, mert a Pécs szemlá-
tomást meggyengült, s azt sem, hogy
képes lesz-e Kovács Jenõ együttese
mondjuk Kozármislenyben, vagy
Marcaliban „behúzni” az oly fontos
gyõzelmet. Mi akkor hát a generálisan
erõsíteni nem tudó UKSE konkrét
célja az idén?

- Amondó vagyok, hogy a maxi-
mum legyen a cél, ám ha leverjük a
magasra tett lécet, de csak kicsivel,
nem éljük meg csalódásként - mond-
ja az elnök. - Vagyis, bár az erõvi-
szonyok akkor lesznek kristálytisztán
ismertek, ha már elindult a bajnok-
ság, jelöljük meg az elsõ helyet, a baj-
nokság megnyerését. Ezzel újabb
megerõsítést kapnánk: kikre is lehet
igazán számítani a hõn óhajtott élvo-
nalban, aminek persze a feltételeit
még elõ kell teremteni.

- Az alapcsapat, a játékosok pers-
pektíváit, adottságait nézve alkal-
mas az élvonalra?

- Meggyõzõdésem, hogy igen, s ott
vannak még a serdülõ és ifjúsági válo-
gatottjaink: Kurucz Annamária, Samu
Virág és Szekercés Luca, akikbõl sze-
retnénk szintén élvonalbeli játékoso-
kat nevelni.

Kész játékosok helyett...
Kovács Jenõ, a második évét kezdõ

vezetõedzõ annak ellenére azonosul a

bajnoki cím megszerzését kitûzõ cél-
lal, hogy tudja: az UKSE nem számít
favoritnak, hiszen nem tudtak mérkõ-
zést eldönteni képes játékost igazolni.
A tréner nyolcas listájáról egyetlen
név sem érkezett. Ahogy mondani
szokás: innét, pontosabban így lenne
szép nyerni.

- A mezõny ismeretében az Érdet
kiemelkedõnek kell említenünk - kez-
dett bele az edzõ. - Az új idényre leiga-
zolták például Balog Beát a Vasasból,
Pádár Margót a Nyíradonyból és
Szrnka Hortenziát a Debrecenbõl. A
Gyõri ETO második csapata - még ha
meccsrõl-meccsre változik is a játék-
ereje - mindenképpen dobogó esé-
lyes. A Kispest még „fekete ló” szá-
momra, a hírek szerint hasonló ké-

pességû a mi csapatunkhoz. A többi
gárda, így a Nagyatád, a Marcali és a
Kozármisleny is erõsödött önmagá-
hoz képest. Nem lesz egyszerû az
aranyérem megnyerése, de szeretem
a kihívásokat.

- Fauszt Éva eredményessége mel-
lett mik a további versenyképesség-
beli tényezõk?

- Az agresszívebb, keményebb vé-
dekezésre való átállás jeleit tapaszta-
lom, ugyanakkor leraktuk a nyitott vé-
dekezés alapjait. No és az erõlétünk,
amire roppant nagy hangsúlyt fektet-
tem: a kemény edzések mellett sokat
mérkõztünk a hétvégi rajtig.

Fauszt nem türelmetlen
A bajnoki nyitányon a szomszéd-

vár, az NB I/B-be visszatérõ Tolna KC
lesz az ellenfél. Az egykor éppen Tol-
náról indult Fauszt Évát csapata ütõ-
képességérõl kérdeztük.

- Roppant nehéz dolgunk lesz, de
így is bízom az erényeinkben: az egy-
séges csapatjátékban, a fiatalok fejlõ-
désében, a kondíciónkban, amivel el-
lensúlyozhatjuk a kész játékosokat
igazoló riválisaink erejét.

- Mi van, ha nincs bajnok cím, felju-
tás? Kötõdés ide vagy oda, 22 évesen,
nem kevés korábbi NB I-es mérkõzés-
sel, folyamatos csábítással Fauszt Éva
„köszöni szépen”, hogy itt is lehetett?

- Nagyon bízom az NB I-ben.
Itt(hon) akarok maradni, ezért két
évet írtam alá. Aki vinni akar, annak
ki kell tudnia vásárolni a szerzõdé-
sembõl.

A sportág szekszárdi hívei remélik,
erre nem kerül sor...

Fauszt Éva bízik az NB I-ben

Kulissza
Újabb kínai pingpongos érkezett Szek-
szárdra. A klub történetében a negye-
dik, de az elõzõeknél  (Zhu Ying, Li
Meng Jiao, Li Boyu) fiatalabb. Li Siyu
mindössze 14 éves, de egyáltalán nem
néz ki gyereknek, mint mifelénk az
ilyenkorú leányzók. Sáth Sándor szak-
mai igazgató ugyanúgy a pekingi sport-
iskola európai exportkontingensébõl
merít, mint tavaly, vagy azt megelõzõ-
en. Ami Li játékában elsõ blikkre föltû-
nik: nincs tollszár, nincs magasra földo-
bott labda, nincsenek asztalfölötti labda-
öldösések, jellemzõje viszont a kétolda-
li, roppant kemény és labdabiztos táma-
dójáték, ami mifelénk általában ered-
ményes. Mintha eleve az európai aszta-
liteniszre készítették volna föl odaát...
Sáth mester egyelõre nem nyilatkozik se
róla, se a tavalyi csorba (hetedik hely a
Szuper Ligában és a bajnokságban) ki-
küszöbölésére készülõ csapatáról. Va-
jon szerzõdteti a kínai tinilányt?

Az biztos, hogy jobban megfontol min-
dent, mint máskor. Különösen légiós
ügyben. Nincs könnyû helyzetben,
mert jellegzetes diplomatatáskájában
most sem lapulnak euró-kötegek. Már-
pedig ezerdolláros játékosoktól sok-
szor nehéz a megváltó szerepét várni,
bár az asztaliteniszben alacsonyabb
az árfekvés jóval, mint a fociban vagy
a kosárlabdában. Arra a feladatra,
amire Szekszárdon kell egy légiós, jó
kapcsolati tõkével lehet találni még a
már említett összegnél egy kicsit ol-
csóbban is frontembert. A kínai nem
biztos, hogy azonnal az lesz, de akkor
ki? Nem kis dolog, hogy a tavalyi csa-
patból megmaradt Tóth Edina már a
felnõtt válogatottba is bekerült, de õ
még is csak védõ beállítottságú, akitõl
korszerû stílusánál fogva sem várha-
tó el, hogy halomra nyerje a meccseket,
különösen a KSZL-ben.
Ki lesz hát a frontember? - morfondí-
rozok magamban, mert ilyen termé-
szetû kérdésre a mostanság felettébb
meditatív mester egyáltalán nem vá-

laszol. Legalábbis szeptember középé-
ig nem. Várja már nagyon Irina Mot-
sikot, az ifjúsági Eb-t nyert ukrán
utánpótlás csapat magyar gyökerek-
kel bíró tagját. Nem zsákbamacska õ,
mint a tavaly idehozott Akibanova,
akit már elküldtek. Lesz egy magyar
szerzemény is: a szolnoki illetõségû,
az NB I-es Békés színeiben játszó Ha-
raszti Nóráról van szó, akit szinten föl
kell emelni a hazai Extra, illetve a Kö-
zép-Európai Szuper Liga nívójára. Túl
sok a kérdõjel, de az is lehet, hogy e so-
rok írójának gondolkodása hibádzik
a Szekszárd AC-vel kapcsolatosan mo-
mentán.
A sokat látott Sáth Sándor mester
nem mondja, de egyfajta gondolat-
olvasóként mégis azt vizionálom:
más lehet most a koncepció. Jöjjenek
a még sikerre és munkára éhes fiata-
lok, küzdjenek meg a frontember
szerepéért, kapcsolódjanak be, vegye-
nek részt a klubéletben - mégha eset-
leg ugródeszkának is tekintik a szek-
szárdi állomást...

Megyei duatlon
diákolimpiai
döntő Szekszárdon
Aki szeret kerékpározni, és fut
is, ha kell, próbálja ki a duatlont!
Szeptember 20-án délelõtt 9
órai kezdettel kerül megrende-
zésre a Tolna megyei duatlon di-
ákolimpia döntõje a szekszárdi
városi sportcsarnoknál kijelölt
versenyközponttal.
A diákok 6 korcsoportban, ama-
tõr és profi bontásban különbö-
zõ, életkoruknak megfelelõ tá-
vokon versenyeznek.
Rajtuk kívül a felnõtt senior kate-
góriájú sportbarátaink is össze-
mérhetik tudásukat a 3 km-es
futó, 12 km-es kerékpáros,
majd újabb 1,5 km-es futótávon.
Részletek: www.triatlon.hu. 
E-mail: triatlon@triatlon.hu. Tel.:
74/510-844
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház
Szeptember 14-én, hétfõn, 18 órakor

Léleképítõ. Vendég: Berecz And-
rás Príma-díjas ének- és mesemondó.
A népszerû mûvész elõadásának cí-
me: Kaptárbontás. A belépés díjtalan.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház
üvegtermében a Lugosi Képzõmûvé-
szeti Egyesület kiállítása látható szep-
tember 14-ig. A belépés díjtalan.

Kedves Színházbérleteseink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mû-

velõdési Ház átépítése (AGORA pá-
lyázat) miatt 2009 õszétõl nem tud-
juk színház-bérletsorozatainkat elin-
dítani.

A lehetõségek szerint mégis szeret-
nénk Önöket kárpótolni következõ
ajánlatunkkal. Négy elõadást kínálunk
valamennyi bérletesünknek (Hege-
dûs-, Sárdy-, Garay bérlet) azzal az ak-
cióval, hogy a meghirdetett jegyárak-
ból (csak elõvétel esetén) 200 Ft-os
kedvezményt biztosítunk.

Elõadások:
Szeptember 18. (péntek) 20 óra
a Duma Színház humorestje
Fellépnek: Beliczai Balázs, Hadhá-

zi László, Csenki Attila, Dombóvári
István.

Kedvezményes jegy: 2.000 Ft.

Szeptember 19. (szombat) 20 óra
A világhírû és világjáró budapesti

Honvéd Táncszínház: Ki népei
vagytok (I. táncszvit) és A helység ka-
lapácsa (táncjáték-bohózat) elõadása. 

Kedvezményes jegy: 2400 Ft.

Október 27. (kedd) 19 óra
Operett Gála, az InterOperett ki-

váló mûvészeinek, táncosainak fellép-
tével. Szólisták: Molnár Marica
(primadonna), Nagy Ibolya (prima-
donna), Boncsér Gergely (bonviván),
Szász Kati (szubrett), Csere László
(táncos komikus). Terefere tánckar.

Karmester: Farkas Pál, a Váci Szim-
fonikus Zenekar karnagya.

Kedvezményes jegy: 2300 Ft.

November 11. (szerda) 19 óra
Vaszary Gábor - Fényes Szabolcs -

Szemes Iván: Az ördög nem alszik -
Bohózat két részben, a Budapesti FO-
GI Színház elõadása.

Szereplõk: Benkóczy Zoltán, Straub
Dezsõ, Beleznay Endre, Fogarassy And-
rás, Fogarassy Bernadett, Oszter Ale-
xandra, Bodrogi Attila, Benedek Gyula,
Beszterczei Attila, Balázs Andrea, Bo-
ros Ádám. Rendezõ: Straub Dezsõ.

Kedvezményes jegy: 1800 Ft.

Várjuk kedves bérleteseinket az elõ-
adásokra annak reményében, hogy a
2011-ben az újjáépült, megszépült
Színházban újra bérleteseink sorában
köszönthetjük Önöket!

Panoráma Mozi
Nagyterem
Szeptember 10-16.
17:30: Jégkorszak 3. - A dínók

hajnala - színes szinkronizált ameri-
kai animációs film

20:00: Brüno - színes feliratos
amerikai vígjáték (18)

Art terem
Szeptember 10-16.
17:00, 19:00: Rózsaszín sajt - szí-

nes magyar film (16)

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Közös ellenõrzés
a parlagfûmentes

belterületekért
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a
parlagfû-mentesítés hatékonyságának
növelése, illetve a megelõzés érdeké-
ben 2009. szeptember 16-án, Szek-
szárd belterületén ismételten közös
helyszíni ellenõrzést végez a Tolna Me-
gyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal Növény- és Talajvédelmi Igazgató-
sága, valamint a Polgármesteri Hivatal.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a belte-
rületi telkes lakóingatlanok mellett ki-
emelten ellenõrizendõ területnek mi-
nõsülnek:

- óvodák, iskolák, kórházak sport-
pályák, közintézmények környéke,

- kertvárosi részek, zöldövezetek,
- turisztikai célpontok,
- beruházások (építkezések, föld-

munkák).
Parlagfûvel fertõzött területek be-

jelentéseiket megtehetik személye-
sen, írásban, illetve az következõ in-
gyenes zöldszámon is: 80/204-835.

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata kiemelten fontosnak
tartja a parlagfû elleni védekezést.
Kérjük a tisztelt szekszárdia együtt-
mûködését! 

Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzõ

A Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központ, a Szekszárdi Civil
Kerekasztal, a Közösségi Kezdemé-
nyezéseket Támogató Hálózat és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tisztelettel meghívja Önö-
ket az Állampolgári Részvétel Hete
szekszárdi rendezvényeire.

Szeptember 23. (szerda) 13.30 órá-
tól a Garay téren: az Állampolgári
Részvétel Hete és a Siketek Nemzet-
közi Hete ünnepélyes megnyitó ren-
dezvénye. Térzenét ad a Szekszárdi If-
júsági Fúvószenekar, vezényel Kovács
Zsolt karnagy

Megnyitó: dr. Kósa Ádám, a Siketek
és Nagyothallók Országos Szövetsé-
gének elnöke, EU-s képviselõ, dr.
Haag Éva alpolgármester, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

Roadshow: a Siketek és Nagyothal-
lók Országos Szövetségének vándor
programja. Városi civil szervezetek
bemutatkozása

***
Szeptember 23. (szerda) 18.00 óra-

kor a PTE Illyés Gyula Fõiskolában:
„Ha én képviselõ lennék…” - párbe-
széd az ifjúság és a város képviselõ-
testülete között

Szeptember 24. (csütörtök) 10.00
órakor a MÁV pályaudvaron: „Állo-
más” ünnepség. A MÁV és a Szekszár-
di Civil Kerekasztal megállapodásá-
nak ünnepélyes aláírása, a „MÁV a ci-
vilekkel, civilekért” program indítása,
a „várótermi civil tér” átvétele

***
Szeptember 25. (péntek) 14.00-

18.00 órakor a Garay téren: „Szabad
tér - szabad vélemény” interaktív kö-
zösségi rendezvény.

Az Ifjú Szív Táncegyüttes 19. szüle-
tésnapi ajándékmûsora (vendég: Has-
tánc együttes)

Tücsök Zenés Színpad Egyesület,
Gemenc TáncSport Egyesület, Personi
non grati Egyesület. Vendég a Crasy
Dance Sport Táncegyesület (Pápa).

„Az év képviselõje 2009” kitüntetõ
cím átadása

Zárszót mond dr. Haag Éva alpol-
gármester

Délutánonként a Garay téren folya-
matosan várjuk az állampolgárok és
civil szervezetek üzeneteit a jelen és
jövõ politikusainak, és javaslataikat
„Az év képviselõje 2009” kitüntetõ
címre.

Tedd, teHETED!

Állampolgári Részvétel Hete
Szekszárd, 2009. szeptember 21-27.

Várják a megyei
mesemondókat

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza, a Rádió Antritt, a
Babits Kiadó Kft. és a Tolnatáj Televí-
zió meghirdeti „Szerencsének szeren-
cséje” elnevezésû Tolna megyei mese-
mondó versenyét, Benedek Elek szüle-
tésének 150. évfordulóján.

A versenyre amatõr mesemondók
jelentkezését várjuk több kategóriák-
ban. Általános iskolások: alsó tagoza-
tosok (6-10 évesek), felsõ tagozato-
sok (11-14 évesek), középiskolások
(14-18 évesek) , fõiskolások, egyete-
misták (19-26 évesek), felnõttek (26-
60 éves), szépkorúak (60 év fölött).

A jelentkezõk egy Benedek Elek
mese (vagy részlet), és egy magyar
népmese megjelölésével nevezhet-
nek. Nevezési díj: 1000 Ft. Informá-
ció: Gonda Mária (Tel.: 74/511-247).

Miért hiszek?
A Miért hiszek? címû elõadássorozat
vendége szeptember 15-én, 18 órakor
a Római Katolikus Plébánia közösségi
termében (Béla király tér 9.): Kocsi
György teológus, Zamárdi plébánosa.

Az elõadó a helyszínen dedikálja a
Kairosz Kiadó által megjelentetett ri-
portkönyvet, melyben neves közéleti
személyek vallanak hitükrõl.

A belépés díjtalan.

A SzőlőSzem
Mozgalom
tájékoztatója
A SzõlõSzem Mozgalom tisztelet-
tel meghívja Önt szeptember 17-
én, csütörtökön a szekszárdi Pol-
gármesteri Hivatal tanácstermé-
ben - a Szekszárdi Szüreti Napok
keretében, annak társrendezvé-
nyeként - megrendezésre kerülõ
SzõlõSzem mozgalom-tájékozta-
tóra. 

PROGRAM:

10.00 Megnyitó: Horváth Ist-
ván Szekszárd polgármesteré-
nek köszöntõje

10.10 - 11.00 Elõadások:
A Szõlõszem Mozgalom és a

szõlõszem õrség, a vagyonvéde-
lem jogi szabályozása.

Elõadók: Kopasz Árpád ny.r.
ddtbk., Borda Károly és Pataki
Rezsõ,

11.00 - 12.00 Elért eredmé-
nyek, célok, módszerek, ajánlá-
sok - irányított beszélgetés

Minden meghívottat szeretet-
tel várunk! 

Kérjük, hogy részvételi szán-
dékát, a 06/20/9 149 641 telefon-
számra szíveskedjen jelezni szep-
tember 16-án 16 óráig!
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Töltött ponty gombával
Hozzávalók: 

l kb. 1-1,5 kilogrammos tisztított, egész-
ben hagyott ponty

l 1 kis fej vöröshagyma
l 3 darab tojás
l 1 üveg szeletelt gomba
l 2 deciliter tejföl
l 3 evőkanál liszt
l 1 deciliter tej
l 2-3 deciliter fehérbor
l só l törött bors 
l 1 evőkanál törött paprika

A hagymát apró kockára vágva üveges-
re pirítjuk, majd megszórjuk a liszttel,
és gyorsan felengedjük a tejjel. Gyorsan
dolgozzunk, mert hamar sűrű lesz. Tűz-
ről levéve egyenként dolgozzunk bele 2
darab tojást, ízesítsük sóval, törött bors-
sal, apróra vágott petrezselyemzölddel.
Legvégül keverjük bele a gombát. Ezzel
töltsük meg a halat, és hústűvel jól tűz-
zük össze. Egy akkora tepsibe tegyük a
halat, amibe ha marad töltelék, azt is
bele tudjuk halmozni. Öntsük a hal alá
a fehérbort és 10 dekagramm marga-
rint. A 2 deciliter tejfölt keverjük ki a
megmaradt 1 tojással, pirospaprikával
és sóval, borssal, majd öntsük a halra.

Közepes lángú sütőben süssük készre.
Párolt rizzsel és tartármártással nagyon
finom. Ha marad a tepsiben fehérboros

lé, öntsük a tartármártáshoz!
(A recept a Hollós László-emlékév alkal-

mából hirdetett gyűjtésből származik.)

Meggyszínû,
üde, gyümöl-
csös illatú vö-
rösbor. Ízében
sziporkázó pi-
ros gyümöl-
csök, egy kis
szilva, barátsá-
gos savak, hosz-
szú lecsengés
– ebben a sor-
rendben. Ki-
csit bájos, ki-
csit csajos, és
mindenkép-
pen kiválóan
harmonizál a
pont yhoz.
Fogyasztása
15-17°C-on
ajánlott.

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.

Borajánló
Bősz Adrián:
Menoir 2007
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KÖZLEMÉNYEK

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON Hungária
áramszolgáltató értesíti a lakossá-
got, hogy korszerûsítési munkák mi-
att szeptember 16-án 8 órától 10
óráig Baranya-völgy, Csötönyi-völgy,
Faluhely és Gesztenyés zártkertek
területén, szeptember 17-én 10-tõl
12 óráig a Béke telep és a Bogyisz-
lói u. területén áramszünet lesz.
Ugyancsak áramszünet lesz a Köl-
csey ltp. 3-9. szám alatt szeptember
17-én és 21-én, 8-tól várhatóan 17
óráig, a Kölcsey ltp. 10-15. szám
alatt szeptember 22-én, 8 és 17 óra
között, valamint szeptember 23-án
8:30 órától várhatóan 12:30 óráig a
dr. Hirling Á. u., a Csalogány u. 1-
18., az Alisca u. 36.,38.,44. és
46., illetve a Csatári u. 48-50-52-
54-56-58. szám alatt. A szolgáltatás
átmeneti szüneteltetése miatt kérik
a lakosság megértését!

CSIRKEÁRUSÍTÁS. A nyugdíjasok te-
rületi érdekszövetsége és a Vörös-
kereszt megyei nyugdíjas alapszer-
vezete szeptember 14-én (hétfõ),
5.30 és 7 óra között frissen vágott
és tisztított csirkeárusítást tart (600
Ft/kg) a készlet erejéig, a Hunyadi
u. 4. szám alatt.

SZIGETVÁRI KIRÁNDULÁS. Mozgás-
sérültek Tolna Megyei Egyesületé-
nek Szekszárdi és Szekszárd kör-
nyéki csoportja kirándulást szervez
szeptember 24-én Szigetvárra. A
2200 Ft-os részvételi díj az útikölt-
ség mellett tartalmazza a fürdõbelé-
põt és az ebédet is. Érdeklõdni és
jelentkezni lehet ügyfélfogadási idõ-
ben (hétfõn és szerdán 8-12 óráig)
az irodában.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Szeptember 22. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület:

Szeptember 29. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Szeptember 22. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Szeptember 29. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtökén 17-18

óráig, I. Béla Gimnázium és Informatikai

Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

Augusztus 31-én, hétfõn 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-17 óráig. Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Szeptember 15. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Szeptember 7. (hétfõ) 17-18 óráig

Szeptember 21. (hétfõ) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap elsõ és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ, EDIT képviselő

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon, polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

APRÓHIRDETÉS

Úszótanfolyam indul szeptember 18-
tól, 6-14 éves korú gyermekeknek
Szekszárdon, a Fõiskola uszodájában,
pénteki napokon (16.15-tõl). Bõvebb
felvilágosítás a 74/315-590-es telefon-
számon.
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