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SZEKSZÁRD JAVÁÉRT DÍJ:
AZ IDEI KITÜNTETETTEK 2. OLDAL 12. OLDAL

Csütörtöktől vasárnapig tart a
Szekszárdi Szüreti Napok idei
programsorozata. A legnagyobb
vonzerőt idén is a szüreti felvonu-
lás és a borudvar jelenti.

Igazán jó választás volt a nyitónap
estéjére az Edda együttes, hiszen Pa-
taki Attiláék hatalmas tömeget von-
zottak a Béla király térre, és remek
hangulatot teremtettek. Arra egyéb-

ként sem lehetett panasz, hiszen a ki-
váló szekszárdi borok és étkek, a szín-
vonalas programok és kirakodóvásár
mellett erre nem is volt ok.

Írásaink a 4-5. oldalon.

Kitárta kapuit a borudvar
Csütörtöktõl vasárnapig tartanak a Szekszárdi Szüreti Napok programjai

HOLLÓS-KONFERENCIA
AZ EGYÜTTÉLÉS
JEGYÉBEN

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

7. OLDAL
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Csütörtök este csak az idõjárás volt szomorú, ennek a társaságnak igazán jó kedve volt
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„Hozzájárulunk a városlakók öröméhez”
A Szekszárd javáért díj idei kitüntettje: a Márker Kft.

A tüke szekszárdi Márkus család
tisztelettel és szeretettel ragasz-
kodik a fához - szögezi le sokad-
szor Márkus István, a Márker
ügyvezetője.

V. Horváth Mária

Nagyapja, Márkus József köztisztelet-
ben álló asztalosmesterként, illetve
mûbútorasztalosként mûködött,
édesapja, dr. Márkus István faipari
mérnök, aki cégében - a fõként bútor-
szerelvényeket importáló - Valum Kft-
ben a most kitüntetett Márker meg-
alapításáig, 1995-ig foglalkoztatta fiát.
Önállósulásában, az új cég létrehozá-
sában a családdal együtt támogatta
szakmailag, lelkileg és anyagilag.

Az eredeti végzettségét tekintve
vízügyi technikus Márkus István
miközben nevetve „szakadárnak”
nevezi önmagát, közli: 

- Kész szerencse, hogy nem va-
gyok faipari végzettségû, mert így si-
mán érvényesül az a sajátos gondol-
kodásmódom, miszerint képes va-
gyok a szakma elhanyagolható sza-
bályait figyelmen kívül hagyni, ezál-
tal a vásárló fejével gondolkodni. 

- Mint például?
- Azt vallom, hogy újszerûség, a

merészség, a színek ízléses variáció-
ja, a bútorok folyamatos formai meg-
újulása a MARKER nagy erénye, s
ezek megvalósításáért gyakran „meg-
vívunk” a szakemberekkel, akik gyak-
ran sztereotípiákban, a már jól bevált
metódusokban gondolkodnak a ki-
forrt technológiákat követve. Jelen-
téktelennek tûnõ, ám más fontos dol-
gokat is elõtérbe helyezünk például
a kereskedelem terén.

Miközben gyönyörködöm az ele-
gáns „korpusz” bútorok - iroda-,
konyha-, kiegészítõ- és szobabútor-
ok sokszínûségében, némi visszate-
kintést kapok a célközönség válto-
zásáról. Míg 2000 elejéig a lakossági
piac volt a meghatározó, a gazdasági
helyzet esetleges változása a vállal-
kozások és a közületek felé nyitot-
tak például új irodabútor termék-
családdal. De ma már a lakberende-
zési vonalat is erõsítik. Ekkor Már-
kus István „lapoz” a számítógépén, s
magyarázza, hogy rugalmas kis cég-
ként miként jelenítik meg a bútoro-
kon a vállalat arculatát, illetve mi-
ként tervezik az adott szobabelsõ

miliõjét. Leszögezi, hogy õk nem
gondolkodhatnak „semmiféle bék-
lyók” között. Majd a fantasztikus lát-
ványterveket is megnézhetem, s po-
tenciális vásárlóként elismeréssel
bólogatok. 

A teljes Márkus család - a szülõk,
Izabella, a feleség (a cég pénz- és
személyügyek irányítója) és kislá-
nyuk, a másodikos Maja - részt vett a

Mûvészetek Házában rendezett
ünnepségen, ahol a város polgár-
mestere átnyújtotta a kitüntetést
Márkus Istvánnak, aki a kapott
gyönyörû csokrot édesanyjának
adta át. 

- Lázadó fiatalként föl-fölmerült
bennem, hogy pályafutásom szín-
tere Budapest, vagy egy külföldi
város lesz, de igaziból el sem tud-
tam képzelni. Mert imádom Szek-
szárdot, ezt az élhetõ, gyönyörû és
meghitt kisvárost.

- S mivel teheti, támogatja is a
városi rendezvényeket, illetve
fontos célokra adományoz. 

- Természetesen nem elvtelenül
és fékevesztetten támogatunk, ha-
nem a valós értékekre figyelünk.

Különös tekintettel azokra a városi
ünnepségekre, megmozdulásokra,
amelyek sikere révén hozzájáru-
lunk a szekszárdiak öröméhez. Az
elmúlt években a támogató odafi-
gyelésünket elismerték, ami na-
gyon jól esett, de hangsúlyozom, az
ügyek pártfogolása soha nem a ki-
tüntetés reményében történik, ha-
nem a városért.

Hetedik generációs mézeskalácsos
A Szekszárd javáért díj idei kitüntetettje: a Petrits család

Nemcsak Magyarországon, ha-
nem tudomásunk szerint az
egész világon egyedülálló váro-
sunk hírét is öregbítő Mézeska-
lácsmúzeum, ahol a látogatók -
számuk az ötvenezerhez közelít
- nem csak a különleges édes-
ségek, hanem a gyertyakészí-
tés menetébe is bepillanthat-
nak. A családi vállalkozást idén
Szekszárd javáért címmel tün-
tette ki a város.

V. H. M.

A cégtulajdonossal, Petrits Józseffel a
múzeum és a kis üzlet elõtti egyik asz-
talnál telepedtünk le, a mézeskalács há-
zat formázó garázskapu elõtt üldögélõ
életnagyságú, bibircsókos képû, bo-
szorkány-szobor - Tövisháti András al-
kotása - közelében. A „Jóságos boszor-
kány” figyelt minket, de hát jobb híján
ez a dolga. A mester felelevenítve a rég-
múltat, a kezdetekrõl beszélt, miszerint
ükapja 1825-ben kezdett el foglalkozni
a nálunk akkoriban honosodó mézes-
kalács készítéssel és a hozzá kapcsoló-
dó gyertyaöntéssel. Azóta a generációk
sora folytatta a szeretett mesterséget.
A családfõk így követték egymást: Jó-
zsef, Gottfried, József, István, József, il-

letve Szilveszter és Péter. Sõt, ma már
a hetedik generáció tagjai - Petrits Jó-
zsef unokái - is bontogatják szárnyu-
kat, amire titokban mindig vágyott az
apa, majd nagypapa. A hét esztendõs
Norbert naponta közli, hogy mézeska-
lácsos lesz. Legyen is az, mivel oly gyö-
nyörûen dekorálja a különbözõ bábu-
kat, hogy az csoda. De négy és fél éves
öccse is boldog, ha besegíthet, sõt a ná-
la egy évvel fiatalabb leányunoka is
örömmel teljesíti a rá bízott kisebb, na-

gyobb feladatokat. De nem hagyható ki
a sorból József felesége, Éva asszony,
„aki mindig azt vállalja, amit éppen
kell”, illetve a két menyük is oszlopos
tagja a szép és illatos termékek garma-
dáját elõállító vállalkozásnak.    

- A Közjóért elismerõ díjat 2001-
ben adományozta nekünk a város.
Mondhatom, ez indította el bennünk
a múzeumalapítás gondolatát. Meg-
vettük ezt a családi házunkkal szem-
közti félkész épületet, s a rokonság-

gal, barátokkal közösen nekiláttunk…
Az összes lakatosmunka nászom, Se-
bestyén Istvén keze-munkáját dicsé-
ri. Így 2003-ban már megnyithattuk a
múzeumot, amit eddig több mint 46
ezren csodáltak meg. - mondja Petrits
József, s mutatja a vendégkönyvet,
amiben az egyik leggyakoribb jelzõ a
„csodálatos”. 

- Az említett elismerést követõen
szép nagy ünnepséget tartottunk
ugyancsak a rokonokkal és barátok-
kal együtt… Hihetetlenül nagy megbe-
csülés számunkra e mostani kitünte-
tés, amit az értesítés után nem is na-
gyon hittem. - folytatta a mester, majd
némi tûnõdés után így szólt: - Fogal-
mam sincs, ki javasolt minket, de sze-
retném az õ kezét is megszorítani,
mert úgy kívánná a tisztesség.  

Természetesen a családi ünneplés
most sem maradt el. Közösen költöt-
ték el az alkalomhoz illõ ebédet, majd
másnap József és Éva asszony a há-
rom nagyobb unokával pár felszaba-
dult napra elutazott Balatonra.

Petritsék - József megfogalmazása
szerint - boldog emberek. Mert nem
csupán az erõs családi kötelék, hanem
a hobbit is jelentõ munka is összeko-
vácsolja õket, miközben tevékenysé-
gük „erõsíti Szekszárd vonzerejét”.

Petrits József cukrászmester Horváth Istvántól vette át a díjat
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Márkus István cégvezetõ
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Egy nagyméretű és két futsal
labdarúgó pálya épül műfüves
borítással a szekszárdi sporttele-
pen összesen nettó 163,7 millió
forintért.

F. L.

Az Országos Labdarógópálya Létesítõ
(OLLÉ) program keretében megvaló-
suló beruházás - melynek támogatója,
a Magyar Fejlesztési Bank 2,8 %-os ka-
matozású, 15-20 éves lejáratú hitellel
segíti a pályaépítéseket - keret-megálla-
podását szerdán, Budapesten írta alá
Horváth István polgármester, Kerekes
László, a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
ügyvezetõje, illetve az OLLÉ-OMV
program, valamint a kivitelezõ Strabag
Zrt., Magyar Aszfalt Zrt. és a Sebõk és
Sebõk Zrt. képviselõje.

Ennek értelmében az egykori sala-
kos pálya helyén egy nagyméretû,
68x105 méteres mûfüves labdarúgó-
pálya létesül villanyvilágítással, labda-
fogó hálókkal, a játékteret övezõ kor-
látokkal és kispadokkal. A büfé mö-
gött, a világítással ellátott jelenlegi
edzõpálya melletti területen pedig
két darab, futsal-méretû, 20x40 méte-
res kispálya épül palánkkal és labdafo-
gó hálóval. Mindhárom pálya alagcsö-
vezéssel készül, s ezzel egy idõben az
egész területen vízelvezetõ rendszert
épít a kivitelezõ, amely majd a közel-
jövõben létesülõ atlétikai pálya csapa-
dék elvezetését is megoldhatja.

Kerekes László ügyvezetõ igazgató
lapunk kérdésére elmondta: a tervek

szerint a jövõ héten megtörténik a
munkaterület átadása, a kivitelezõ et-
tõl kezdve két hónap alatt vállalta a pá-
lyák megépítését, vagyis december-
ben birtokba vehetik a város és kör-
nyék amatõr és profi labdarúgói. Az
építész-cégvezetõ szerint a hagyomá-
nyosnál jóval olcsóbban karbantart-
ható, a téli idõszakban is kitûnõ
edzéslehetõséget nyújtó pályák fenn-
tartása a városi sportcsarnok feladata
lenne. A mûfüves játékterek bérbe-
adásából - a megyében nincs hasonló
létesítmény - akár a bekerülési költség
50 százaléka is megtérülhet.

A márciusban alapított önkor-
mányzati cég, a Szekszárdi Városfej-
lesztési Kft. kiemelt projektje még az
Agóra-program és a belváros rehabili-
tációja. Elõbbinél már a kiviteli tervek
ellenõrzése zajlik, de mindkettõ eseté-
ben elmondható, hogy az uniós pályá-

zatokat kiíró-felügyelõ fejlesztési ügy-
nökség (NFÜ) késlekedése miatt a
munkák elindulásának idõpontja
megjósolhatatlan.

Idénre ígérik a mûfüves pályákat
A héten Budapesten aláírták a szerzõdéseket - Elindul a Sportcentrum-beruházás

A keretszerzõdést az MLSZ-székházban írták alá a felek
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Hamarosan a szekszárdi gyerekek is mûfüvön gyakorolhatnak
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Költöznek a szekszárdi történelmi emlékhelyek
A trianoni gyásznapot is a városi ünnepek sorába emelnék

n Budapestre kerülhet a 1919-es Már-
tírok emlékmûve, amennyiben a szek-
szárdi lakosság, valamint a közgyûlés
elfogadja az önkormányzat mûvelõdé-
si bizottságának javaslatát. Az 1848-as
emlékmû helyén visszaállítanák az or-
szágzászlót. A trianoni gyásznap is vá-
rosi ünnep lehet.

- Lakossági kezdeményezésre meg-
vizsgáltuk a történelmi emlékhelyek
aktualitását, ennek alapján javasoljuk
az emlékmû lebontását - mondta Hor-
váth István keddi sajtótájékoztatóján.
A polgármester hozzátette: ezt indo-
kolttá teszi, hogy a Wosinsky múze-
um elõtt álló alkotás leromlott állapo-
ta és rossz elhelyezése miatt is baleset-
veszélyes.

Az 1919-es Mártírok emlékmûve,
Makrisz Agamemnon alkotása a tervek
szerint a budatétényi Memento Park-
ban kapna helyet. Mindez az önkor-
mányzatnak nem jelentene plusz ki-

adást, hiszen a bontást saját erõbõl meg
tudja oldani, a szállítás költségeit pedig
átvállalta egy vállalkozó. A múzeum
elõtti területet is rendeznék, így bizton-
ságosabbá válna a beláthatatlan keresz-
tezõdés, ugyanakkor ott kaphatna he-
lyet a 1848-as forradalom emlékmûve.

Ugyanis tervezik az 1939-ben felál-
lított országzászló helyreállítását is,
amelyet 1948-ban a forradalom 100.
évfordulójára alakítottak át '48-as em-
lékmûvé. Horváth István kiemelte:
mindkét történelmi esemény megér-
demli hogy méltón, és külön emlékez-

zenek meg róla. A polgármester hoz-
zátette: szeretné a Szekszárdon 2001
óta megtartott trianoni gyásznapot a
városi megemlékezések közé emelni.

A dr. Tóth Csaba Attila képviselõ
által évek óta szorgalmazott ország-
zászló-helyreállítást egy felajánlásnak
köszönhetõen végéznek el, a ‘48-as
emlékhelyet pedig közadakozásból
és városi támogatással alakítanák ki.
Ugyanakkor kéri az önkormányzat a
lakosokat, hogy a történelmi emlék-
helyek felülvizsgálatával kapcsolatos
észrevételeiket, valamint az elhelye-
zéssel kapcsolatos javaslataikat jelez-
zék, akár postai, akár elektronikus le-
vélben.

Az ügyben várhatóan az októberi
közgyûlés határoz majd. Így, ha pozitív
döntés születik idõben el tudják kez-
deni a munkát és jövõre már mindkét
megemlékezést méltó körülmények
között tarthatják meg. H. É.

Makrisz Agamemnon alkotása a Memento Parkba költözik

A műfüves-pálya

E pálya óriási elõnye - többek kö-
zött -, hogy szélsõséges idõjárási
viszonyok mellett is kiválóan hasz-
nálható sportolásra, hiszen a leg-
modernebb anyagok és technoló-
gia felhasználásával készült, és
kedvezõ élettani hatással bír.
A mûanyag "fûszálak" között gumi-
granulátum biztosítja a rugalmas-
ságot. A szálak között elfolyik a víz,
így akár nagyobb esõzések után
(közben) is használható a létesít-
mény. A játéktér teljesen sima,így
az alapokat elsajátító gyerekek is
örömmel használják. Karbantartá-
sa nagy igénybevétel esetén is
csak havonta egyszer szükséges.
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Ismét fellobbant a szeretet lángja
Az értékeket, és ne bajt keressük a fogyatékkal élõkben

n Kétszázötven piros lufi emelkedett
a magasba tegnap este a Garay téren.
A látványos jelenet a negyedik Szere-
tet lángja rendezvény egyik záró moz-
zanata volt.

Az idõjárás kegyes volt a rende-
zõkhöz, és csak azután kezdett esni,
hogy a koncertek véget értek, me-
lyeken együtt tapsolt és énekelt fo-
gyatékkal élõ és ép. A szervezõ Tol-
na Megyei Siketek és Nagyothallók
Egyesületének képviseletében
Simonné Váradi Zsuzsa elmondta,
hogy pontosan az a céljuk a rendez-
vénnyel, hogy kölcsönösen megta-
nuljuk elfogadni egymást, és nyis-
sunk a másik felé. A fogyatékkal élõ-
ben ne a bajt, hanem az értéket ve-
gyék észre ép társaik.

A programban fellépett többek
között a Bartina Zenekar, az Ifjú Szív
Német Nemzetiségi Táncegyüttes, a
Baka István Általános Iskola, a Fogya-
tékosok Nappali Otthona Szekszárd,
a dombóvári Reménysugár Zenekar,
a Hétszínvilág Otthon, a Gemenc
Tánc Sport Együttes, Kovács Gábor,
a Tolna Megyei Önkormányzat Fo-

gyatékosok Regöly-Majsapusztai Re-
habilitációs Intézménye, a Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesü-
lete, és a Tücsök Zenés Színpad.

Több órányi zenélés után a Szere-
tet lángját jelképezõ fáklya átadása

zárta az eseményt, melyet a Baka Ist-
ván Általános Iskola Hétszínvirág tag-
intézményének képviselõi vettek át.
A következõ évben ugyanis õk lesz-
nek a rendezvény házigazdái.

H. E.

A Garay téri színpadon egymást váltották a fellépõk
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Szüreti sajtófotó
kiállítás nyílt

n A Tolnai Népújság fotóriporterei-
nek képeibõl nyílt kiállítás csütörtö-
kön a Római Katolikus Közösségi
Házban.

Nagy várakozás elõzte meg a me-
gyei napilap fotóriportereinek, Gott-
vald Károlynak és Kiss Albertnek szü-
reti sajtófotó-kiállítását. Nemcsak
azért mert keresni kellett a tárlatnak
otthont adó Római Katolikus Közös-
ségi Ház kulcsát a tegnap esti megnyi-
tó elõtt, hanem ezért is mert minden
betérõ érdeklõdéssel kereste az isme-
rõs arcokat a korábbi szüreti napok
pillanatait megörökítõ képeken.

Megnyitójában Lengyel János fõ-
szerkesztõ kiemelte, hogy azért na-
gyon értékesek ezek a képek, mert
megmutatják, hogy van értelme a je-
lentõs munkának, amit a megyeszék-
hely borászai végeznek, ami által öreg-
bítik a város jó hírnevét. Büszkén tet-
te hozzá, hogy fotósainak bizony van
mibõl válogatni egy-egy kiállításra, hi-
szen évente 10 ezer képet készítenek
az újság számára, melyek a "tolnai va-
lóság tükörképei". Ezek a maguk mód-
ján mutatják meg a dolgokat, ezúttal
az élet vidám pillanatait.
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Megkezdõdött a szüreti napok
Már a „nulladik” napon hatalmas tömeget vonzott a borudvar és az Edda együttes koncertje

n A hivatalos megnyitót ugyan csak
pénteken délután tartják, a Szekszárdi
Szüreti Napok idei rendezvényfolyama
már csütörtökön hömpölygött.

A program kora délután a segítség-
gel élõket és az épeket is megszólító
Szeretet lángja mûsorral kezdõdött a
Garay téren, majd a mûvelõdési ház
üvegtermében nyílott kiállítás
„Sióagárd népmûvészete régen és
ma” címmel. A tárlatot Szabadi Mihály
koreográfus, népmûvelõ ajánlotta az
érdeklõdõk figyelmébe.

A borudvar este hat óra tájban tár-
ta szélesre kapuit a vendégek elõtt,
akik egyre inkább megtöltötték a Bé-
la király teret. A borászok pavilonjai,
az Ízek Utcájában terjengõ finom illa-
tok csalták egyre „beljebb” a kíváncsi-
akat. A „nulladik” nap sztárfellépõje,
az Edda együttes nyolc óra magassá-
gában már zenélt a belvárosi temp-
lom elõtti nagyszínpadon, és több
ezer(!) rajongó elõtt Pataki Attiláék
igazán kitettek magukért: egészen fél
11-ig játszották slágereiket.

A Szekszárdi Szüreti Napok prog-
ramja pénteken - lapzártánk után - az
V. Vásárok Világa Konferenciával foly-
tatódott. A városháza dísztermében
tartott ülésen Dankó Imrére is emlé-
keztek. Délután az Obsitos Házban
kézmûves csoport kiállításának meg-
nyitója, a Mûvészetek Házában Pálffy
István szekszárdi útikönyvének be-
mutatója várt a nagyérdemût. (Az Egy
kis hazai - Szekszárd és környéke cí-
met viselõ kötetet a szerzõ szomba-

ton délután, 13 és 15 óra között dedi-
kálja a TOLLE sátorban.)

A pénteki nap amúgy dúskált a
jobbnál jobb programokban, elég ha
csak az Örökség Országos Gyermek-
tánc Fesztivál résztvevõinek gálamû-
sorát, a Garay téri táncházat, Sebes-
tyén István Német Színházbeli pajzán
meséit, vagy az éjszakai utcabált em-
lítjük.

Ha tehetik, ne hagyják ki a szombat
délutáni szüreti felvonulást se!

Több ezer rajongó elõtt muzsikált az Edda együttes

Népmûvészeti kiállítás nyílt a mûvelõdési ház üvegtermében
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Küzdelem a diszkrimináció ellen
Szekszárdon fogadóóra hétfõnként 9 és 13 között az Esélyek Házában

A társadalom széles rétegeit
érintő szolgáltatást indított útjá-
ra az Egyenlő Bánásmód Hatóság
(EBH) a napokban. A diszkriminá-
ció elleni küzdelem - a társadal-
mi szemléletformálás és a ható-
sági munka erősítése című pro-
jekt közel öt esztendőt át tart, s
lefedi az egész országot. Az uni-
ós pályázat által lehetővé tett
csaknem 915 milliós projekt
mintegy 3500 embert fog közvet-
lenül érinteni.

V. H. M.

A közelmúltban elindított projekt ke-
retében 20 egyenlõ bánásmód refe-
rens mûködik a megyékben, illetve a
fõvárosban. Valamennyi referens jo-
gász végzettségû, akiket az EBH szigo-
rú felvételi eljárás keretében választott
ki elsõsorban azok közül, akik az
egyenlõ bánásmód területén komoly
referenciákkal rendelkeznek. Ezek a
szakemberek a jelzett öt év folyamán
személyes kapcsolatot alakítanak ki és
tartanak a panaszosokkal, így helyi
szinten tudnak információt szolgáltat-
ni, valamint segítséget nyújtani a hoz-
zájuk fordulóknak, sõt jogi tanácsok-
kal is ellátják a polgárokat. Másképpen:
õk lesznek az összekötõk az állampol-
gárok és az EBH között.

Szekszárdon szerdán, sajtótájékoz-
tató keretében mutatatta be az Esé-
lyek Házában az igazgató, Mátisné Or-
sós Julianna dr. Burrat Husam ügyvé-

det, aki mostantól ellátja megyénkben
a szerteágazó feladatkört. Az EBH refe-
rense elmondta, hogy a különleges fel-
tételek között és helyzetben élõk
problémáival foglalkozik, azaz a diszk-
rimináció által érintett csoportokba
tartozókkal, mint például a romákkal,
a fogyatékossággal élõkkel, vagy a fog-
lalkoztatás területén hátrányos helyze-
tûeknek számító negyven éven felüli
nõkkel. Amennyiben problémájuk ki-
vizsgálását követõen fény derül a
diszkriminációra, meghozzák a hatá-
rozatot, ami ellen nem élhet fellebbe-
zéssel az „elkövetõ”, legfeljebb bíró-
sághoz fordulhat. Dr. Burrat Husam
megjegyezte, hogy lehetõségük van az
ilyen ügyekben született határozatok
nyilvánosságra hozatalára.

Megyénk EBH referense arról is
szólt, hogy minden hét hétfõjén 9 és
13 óra között fogadóórát tart az Esé-
lyek Házában, de havi rendszeresség-
gel a kistérségek központjainak pol-
gármesteri hivatalaiban, könyvtárai-
ban, illetve közösségi helyein is várja
majd a hozzá fordulókat, sõt nem lesz
ritka, amikor õ maga kutatja föl a
problémás eseteket. Reméli, hogy eb-
ben segítségére lesznek a civil szerve-
zetek, akikkel szoros együttmûködést
szándékozik kialakítani.

A komplex programról rendszere-
sen beszámolunk, de a továbbiakban
w w w. e g y e n lo b a n a s m o d . h u
weblapon további információkhoz
juthatnak az érdekeltek, illetve a kör-
nyezetükbe tartozók.

Mátisné Orsós Julianna és dr. Burrat Husam a tájékoztatón

n A Szüreti Napok társrendezvé-
nyeként a városháza dísztermé-
ben tartotta elsõ tájékoztatóját a
közelmúltban szervezõdött Szõlõ-
Szem Mozgalom. A Szõlõ-Szem
Õrség tagjai mozgalom logóját vi-
selve vettek részt az eseményen.

Horváth István polgármester
köszöntõjében hangsúlyozta,
hogy a lehetõségekhez mérten az
önkormányzat az állampolgári
kezdeményezésre létrejött Szõlõ-
Szem Õrség mögé áll, támogatja,
segíti annak munkáját. Kiemelte
az önkormányzatokkal, a rendõr-
séggel, a közterület-felügyelõkkel,
a polgárõrökkel, a mezõõrökkel
és a többi civil szervezettel való
együttmûködés fontosságát. Az
eddigi munka elismerése mellett
megfogalmazta a kistérségi össze-
fogás szükségességét is, aminek
kialakításában a meghívott pol-
gármesterek sokat tehetnek.

Pócs Margit a közmûvelõdési
és civil kapcsolatok referense (a
Mentálhigiénés Mûhely elnöke)
felajánlotta a Bûnmegelõzési

Munkacsoport további segítségét
a biztonságkultúra terjesztésé-
ben, és segítõik önkéntes munká-
ját a bûnözés lélekre gyakorolt ká-
rosító hatásának csökkentésében.

Kopasz Árpád nyá. rendõr dan-
dártábornok, a munkacsoport ve-
zetõje elõadásában bemutatta a
márciusban indult szervezõdési
folyamatot, amelynek a polgáro-
kat segítõ eredménye a Szõlõ-
Szem Õrség mûködése az idei szü-
ret kezdetétõl. Pataki Rezsõ, a va-
gyonvédelmi kamara elnöke rész-
letes tájékoztatót adott a jogi sza-
bályozásról és a polgárok (ön)vé-
delmi lehetõségeirõl, míg Borda
Károly, a mozgalom vezetõje és
egyik alapítója részletesen ismer-
tette az eddigi eredményeket, az
Õrközpontok mûködését. A részt-
vevõk javaslatokkal, vállalásokkal
gazdagították a tanácskozást.

Ha tanyatulajdonosként, szõ-
lõsgazdaként, vagy csak önkéntes
segítõként szeretne csatlakozni a
mozgalomhoz, kérjük hívja Borda
Károlyt (20/9149-641).  K. Á.

Szõlõ-Szem Mozgalom indult
A 2008-ban elfogadott egészségügyi statisz-
tikai rendelet elõírásainak megfelelõen az Eu-
rópai Unió tagállamaiban Európai Lakossági
Egészségfelmérésre (ELEF) kerül sor. Ma-
gyarországon az adatgyûjtést a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre, az Egész-
ségügyi Minisztérium támogatásával. Az adat-
felvétel fõ célja a lakosság egészségi állapotá-
nak, életmódjának és az egészségügyi szol-
gáltatásokkal való elégedettségének megis-
merése. Ezek az információk - az uniós adat-
igények kielégítése mellett - hozzájárulhatnak
a szükséges egészségpolitikai intézkedések
meghozatalához és az egészségügyi ellátó-
rendszer minõségének javításához.
Magyarországon az ELEF 449 településen,
a 15 éves és idõsebb, magánháztartások-
ban élõ lakosság körében, 7000 fõ megkér-
dezésével zajlik 2009. szeptember 15. és
október 30. között. A sorszámozott igazol-
vánnyal rendelkezõ kérdezõbiztosok a fenti
idõszakban keresik fel a véletlen mintavétellel
kiválasztott személyeket, és kérdõívet tölte-
nek ki az egészségi állapotukról, életmódjuk-
ról, az egészséget befolyásoló egyéb ténye-
zõkrõl, illetve az egészségügyi ellátórend-
szerrel kapcsolatos véleményükrõl.

Az ELEF válaszadóinak egy kisebb csoport-
ján az Országos Élelmezés- és Táplálkozás-
tudományi Intézet (OÉTI), mint az ÁNTSZ or-
szágos intézete, felmérést végez az Egész-
ségügyi Minisztérium támogatásával. Az Or-
szágos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot
Vizsgálat (OTÁP) Magyarországon egyedülál-
ló módon országos reprezentatív mintán, mé-
résekre alapozva határozza meg a túlsúly, az
alultápláltság és a hasi elhízás elõfordulását.
A vizsgálatra az ország 120 településén kerül
sor a 18. életévüket betöltött felnõttek körében
2009. szeptember 15. és november 30. kö-
zött. A vizsgálat 2 részbõl áll: táplálkozási nap-
ló kitöltése, valamint igazolvánnyal rendelkezõ
egészségügyi személyzet által végzett test-
súly, testmagasság és derék-körfogat méré-
sek. Ezek alapján a szakemberek összefüg-
gést keresnek a táplálkozási szokások, a táp-
láltsági állapot és egyes betegségek között. Az
adatok birtokában tudományosan megalapo-
zott, a lakosság egészségének javítását célzó,
hatékony intézkedések válnak lehetõvé.
A felmérés megkezdése elõtt a mintába beke-
rült személyeknek tájékoztató levelet külde-
nek. A kérdõívet kitöltõ ajándékot kap, továb-
bá részt vehet nyereménysorsolásokon is.

Lakossági egészségfelmérés kezdődik

HÍRSÁV

Szeptember 24-én
lesz közgyûlés
Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése szeptember 24-én (csütörtö-
kön) 9 órakor, a Polgármesteri Hi-
vatal konferencia termében tartja
rendes ülését. A képviselõk elé kerül
többek között az önkormányzat el-
sõ féléves gazdálkodása, a helyi épí-
tészeti értékek védelmérõl szóló ren-
delet módosítása és a Bursa Hunga-
rica ösztöndíjpályázat is. A nyilvá-
nos ülésének elõterjesztései a
www.szekszard.hu honlapon (Ön-
kormányzat/közgyûlés napirend-
jei) tekinthetõk meg.

Rendkívüli véradás
a szüreti napokon
A Magyar Vöröskereszt rendkívüli
véradást szervez szeptember 19-én,
szombaton 14 és 17 óra között a Dó-
zsa Gy. u. 1. szám alatti székház-
ban. Önzetlenségüket elõre is köszö-
ni a Magyar Vöröskereszt.
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Hollós-konferencia az együttélés jegyében
Újabb nézõponttal gazdagodott a jeles tudósnak szentelt emlékév

Szekszárd Önkormányzata s a
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kara
szeptember 17-én rendezett röp-
ke konferenciát, mellyel a jeles
tudósnak szentelt év újabb néző-
ponttal gazdagodott.

n A résztvevõket dr. Boronkai Dóra
fõigazgató-helyettes szíves köszön-
tõjében emlékeztette az eddigi ese-
ményekre, s arra, hogy a tudom ány
és közmûvelõdés értékeire minden-
kor nyitott intézmény szívesen ad
helyt mind az új szempontú értéke-
lésnek, mind a színvonalas ismeret-
terjesztésnek - nem utolsó sorban lel-
kes diákjai épülésére. Dr. Horváthné
Papp Ibolya szervezõ házigazdaként
ösztönzött a szellemi kalandokkal ke-
csegtetõ elõadásokra, melyekben va-
lóban élvezetet lelt a szerény, de lel-
kes közönség.

Dr. Vida Gábor akadémikus, az
MTA Ökológiai és Botanikai Kutató-
intézetébõl az élõvilág földrajzi és
tárgyi határait legyõzõ szavai és ké-
pei szemléletesen érzékeltették, Mi-
ért van szükségünk az életközössé-
gekre, s bennük a gombákra?
Amennyire biológiai kérdés ez, ma
már legalább ugyanannyira társadal-

mi, hogy az élõlények - köztük az
ember - milyen táplálékhálózatba
szervezõdnek, s annak folyamatai
miként hatnak múltra, jelenre, jövõ-
re. Szemléletes példái között az óce-
ánoktól a hétköznapokig láthattunk
az összefüggésekbe, s bennük az in-
kább az állatokhoz közelebb álló
gombák szerepére. Ha errõl leg-
többször nem is veszünk tudomást,

1,5-tõl 13 millióig taksálják a gom-
bafajták számát.

Dr. Kevey Balázs, a PTE Termé-
szettudományi Kar egyetemi do-
cense a Dél-Dunántúl gyertyános
tölgyesei és bükkösei jellegzetessé-
geit, közös és egyedi jellemzõit, s
olykor még világszerte is ritkaság
számba menõ növényeit mutatta
be. Ez utóbbi jelzõt még csak a Bá-
náti bazsarózsa érdemli meg, de - ha
nem figyelünk - egyre több kevésbé
színpompás, de nem kevésbé fon-
tos növényünk is kivívhatja. Az Ara-
nyos barabolytól az Illír sáfrányon
át a Kakasmandinkóig kápráztatták
és gondolkodtatták el azokat, akik a
jövõben a legtöbbet tehetnek értük.
Mert ehhez kevés a mikroklíma, a
talajadottság, de még a szubmedi-
terrán hatás is.

Dr. Töttõs Gábor, a fõiskolai kar
docense Hollós László szeretett
gombái címmel abból adott ízelítõt,
hogy mennyire kutatlan terület volt
hazánkban a szarvasgombászat jeles
szülöttünk elõtt, s ezt tévhitek is
erõsítették. Az elõadó számos pél-
dán érzékeltette, mi mindenre nem
használta a tudós a gombát, mely
sebgyógyítástól a tinta- és élesztõké-

szítésig s persze a finom étekig való-
ban sokoldalú.

Hogy nemcsak a gomba, hanem
kutatója is az volt: ez Kaczián János-
nak, a Honismereti Egyesület elnöké-
nek elõadásából derült ki mindenki
számára. A sokoldalú Hollós László
címmel színes és ámulatba ejtõ kör-
képet láttunk a tudós, tanár, gyûjtõ,
szak- és szépíró értékeirõl. „A valóság
azonban még gazdagabb” - mondta
befejezésül a levéltáros helytörté-
nész, akit - akárcsak a többi elõadót -
a hallgatóság lelkes tapssal, a város
pedig nemes borral köszöntött.

Hollós László gombatudós

nSzeptemberi fekete-fehérek címmel
nyílt meg múlt csütörtökön Decsi Kiss
János képzõmûvész grafikai kiállítása
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár por-
tagalériáján. A tárlat október elejéig lá-
togatható.

A színek összessége, illetve a színek
hiánya - ekképpen jellemeztük tanul-
mányaink során a fehéret és a feketét.
Decsi Kiss János grafikáin a fekete-fe-
hér túlmutat ezen: jó és rossz, Istent
keresõ és Istentõl eltávozott, hites és
hitetlen fogalmait vetítik elénk a filo-
zófiai igényességig vitt ember- és
lóábrázolások. A tökéletesség és an-
nak keresése látható a könyvtár porta-
galériáján látható
kiállításon, mely-
bõl vitathatatlanul
kiviláglik: Decsi
Kiss János jó em-
ber, aki az Úr útja-
in jár, s azokon jut
el újra meg újra kö-
zénk, hozzánk is.

Kiállítást és kiál-
lítást megtekintõt
a könyvtárigazga-
tó Liebhauser Já-
nos köszöntött, a
tárlat mögötti vi-

lágba pedig Kubanek Miklós tanár,
újságíró engedett bepillantást. Köz-
remûködött Németh Judit verssel
(például László Ibolya, a Decsi Kiss
Jánost fiaként szeretõ szerkesztõ, új-
ságíró, költõ Októberi áhítat címû
költeményével) és Decsi Kiss András
gitármuzsikával és megzenésített
verssel. Elénekelte Adytól a Föl-földo-
bott kõ strófáit is - és biztosak lehe-
tünk benne: bár olykor Decsi Kiss Já-
nos is „Szédül, elbusong s lehull a
porba”, mindig újra visszaszáll, szá-
zadszor is, utolszor is. Ezúttal szintén:
egy hónapra, fekete-fehér, szeptem-
beri grafikáival. Kosztolányi

n A Léleképítõ-elõadássorozat szep-
temberi vendége Berecz András Ma-
gyar Örökség- és Príma-díjas ének- és
mesemondó volt. A dr. Tóth Csaba At-
tila vendégeként, a Kaptárbontás cí-
mû estjével fellépõ népmûvész hétfõi
elõadását mintegy félezer ember hall-
gatta végig a Babits mûvelõdési ház
színháztermében. Az elõadást megelõ-
zõen és azt követõen Vesztergám Mik-
lós tárogatómuzsikáját élvezhette a
publikum, a megboldogult Cseh Ta-
más és László atya egykori Léleképítõ-
elõadók elõtti fõhajtásként is.

Berecz András, a „kicsi ember”, aki
azért jött Szekszárdra, „hogy nekünk
itt ágáljon”, szembejövõ fákról, görbe
utakról, jó épületes nagy borzalomról
és fel-alá szaladgáló idõrõl beszélt kö-
zönségének. A hallgatóság ugyan he-
lyenként hangosabb, engedetlenebb
és értetlenebb volt az illendõnél és az
elvárhatónál, ám Berecz a nehézsége-
ket mindig tréfával és jó szóval hidalta
át, figyelemre méltón játszva hangszín-
nel és hangerõvel, énekkel és mesével.

Az ötvenkét éves elõadó, aki egykor
segédmunkásként és útkarbantartó-
ként is kereste kenyerét, édesanyjától
tanulta az elsõ dalokat, aki a szép emlé-
kû, televízió elõtti idõkben monopol-

h e l y z e t b e n
mondott mesét,
a fabulák hõsei
pedig kardos és
puskás, gyilkoló
vetélytársak nél-
kül éltek tovább
a gyermek emlé-
k e z e t é b e n .
Utóbb aztán me-

semondóvá és népdaloktatóvá tette a
sors; tanítóként és vendégoktatóként
(persze elõadóként is) a világ számos
pontján megfordult már.

Berecz, aki folyamatosan, ízesen és
lebilincselõen mesél, jól tudja, s han-
goztatja is, hogy mindaz, amit mond,
nem csupán az övé, hanem mindany-
nyiunké. Ha ezt megfontoljuk, talán
eljutunk ismét az élõszó helyén törté-
nõ értékeléséig. Nem feledve ugyan-
akkor, hogy „a levitt hangsúly értéke
az aranyéval vetekszik”. Berecz kö-
zönsége örömére mintegy másfél
órát követõen jutott el a hangsúly le-
viteléig, ajándékul egy szólást adva át
a hallgatóságnak:

Egy fa kidõl: messze hangzik - nõ az
erdõ: ki hallja?

Van fülünk rá, csupán figyelni
kell… Kosztolányi Péter

Az erdõ növekedése
Berecz András léleképítõ elõadása a Babitsban

Berecz András

Közöttünk az Úr útjain
Decsi Kiss János tárlata a könyvtárban

Decsi Kis János (jobbról) a megnyitón Fotó: K. A.

Előadás
a múzeumban
A Hollós-emlékévhez kapcsolódó
rendezvényét tart szeptember 23-
án, szerdán 17 órakor a Tolna Me-
gyei Tudományos Ismeretterjesztõ
Egyesület. A Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum könyvtártermében
Kaczián János nyugalmazott levél-
táros, helytörténész A sokoldalú

Hollós László címû elõadását hall-
gathatják meg az érdeklõdõk.
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Erdei iskolában jártak a negyedikesek
A „Szépítsük együtt Szekszárdot!” programban vettek részt a Dienes diákjai

n Egyházaskozáron, egy helybéli vál-
lalkozó által megálmodott, s eleink ha-
gyományait, korabeli szokásait, vala-
mint õsi háziállatait bemutató portán
járt a Dienes Valéria Általános Iskola
negyedikes évfolyama. A programban
48 kisdiák 6 pedagógussal vett részt. 

Szeptember elsõ hete rendhagyó
volt tehát, de annál értékesebb tudás-
sal, honismerettel gazdagodtak taní-
tók és diákok egyaránt. A gyermeke-
ket kísérõ pedagógusok lapunknak el-
mondták: annak ellenére, hogy sok
gyermek elõször töltött hosszabb
idõt szülei nélkül, felettébb élvezték,
hogy különleges környezetben ismer-
kedhettek meg a népi kultúra és tu-
dás õsi mibenlétével. 

A Szuppi Ifjúsági Szálló, Erdei Isko-
la- és Lovas Udvar közel 15 éve foglal-
kozik iskolás csoportok honismereti
fogadásával. Programjaik során a
gyermekek közelebbrõl megismer-
kedhettek azokkal a háziállatokkal,
melyek évszázadok óta hozzátartoz-
nak a magyarság mindennapjaihoz.
Simogathattak, etethettek lovat, nyu-
lat, kecskét, szamarat, de a lovaglás
sem maradhatott el. Mindezek egy vá-
rosi kisdiák számára különleges érté-
kekkel bírnak. Az erdei iskola munka-

társai segítségével a Dienes diákjai
magaslesrõl, holdfényben figyelhet-
ték a vadakat, az erdõt, s a csillagokat,
de belekóstolhattak az íjászkodás, a
kardforgatás tudományába is. Kéz-
mûves foglalkozásokon bõrbõl mobil-
tartót, karkötõket készíthettek, de a
perecsütés rejtelmeit is elsajátíthat-
ták. A közeli Bikal tájházában régi né-
pi bútorokat, és hagyományos gazda-
sági eszközöket tekinthettek meg. Az
erdei iskolában kipróbálhatták még,
milyen a csángómagyar népviselet,
énekóra keretében csángó népdalo-

kat tanulhattak, és különleges népi já-
tékokat tanultak az osztályok. 

A tanév hétfõn - immár az alsóvá-
rosban - természetvédelemmel folyta-
tódott: a Dienes iskola közel 200 tanu-
lóval vett részt a ,,Szépítsük együtt
Szekszárdot!” programban. A diákok
8-tõl fél kettõig 5 köbméter szemetet
gyûjtöttek, aminek 90 százaléka(!) ci-
garettacsikk volt. A következõ héten a
katolikus iskola diákjai takarítanak a
városközpontban, emellett 22-én
korlátfestés lesz az Ellõhegy utcában.

Gyimóthy Levente

A Dienes iskola diákjainak egy csoportja a program zászlajával

Szelektív gyûjtés
az iskolákban is

n Bevezetné a szelektív hulladékgyûj-
tést a szolgáltatási területén található
valamennyi oktatási intézményben az
Alisca Terra Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Kft. – hangzott el a cég
csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Kõvári Ildikó kommunikációs refe-
rens elmondta, a felhívást szeptem-
ber 16-án küldték ki, s eddig Szekszár-
dról három óvoda, öt általános iskola
és négy középiskola jelezte, részt ven-
ne a programban. Összesen 33 tele-
pülés 48 óvodájának és 59 iskolájának
ajánlották fel ezt a lehetõséget. Né-
meth László üzemeltetési igazgató
kérdésünkre elmondta, a szelektív
hulladékgyûjtési programot még az
idei évben el szeretnék indítani. Az
oktatási intézményekben mûanyagot
és papírt 60 literes tartóedényekben
lehet majd elhelyezni. Ezeket, aho-
gyan a hulladék-elszállítást is, az Alisca
Terra díjmentesen biztosítja.

Kõvári Ildikó elmondta, a prog-
ram során az iskolákban és óvodák-
ban a tanároknak és a diákoknak tá-
jékoztató elõadást tartanak a szelek-
tív hulladékgyûjtésrõl. Ezenkívül az
intézmények között egy egész évben
zajló versenyt hirdetnek, amelynek
nyertesei között értékes díjakat fog-
nak kiosztani. Ny. G.
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Dr. Ganczer
Péter, a Balassa János Kórház ortopéd-traumatológus szakorvosa,
és Gaál Zsófia, a Zöldtárs Alapítvány civil koordinátora. Beszélge-
tésünk apropója az Autómentes Világnap, amely a mozgást ünnep-
li. Vendégeim szakterülete a mozgást akadályozó betegségek,
azok gyógyítása, valamint a környezettudatos életmódra való tö-
rekvés. (Régi ismeretségünkre való tekintettel tegeződünk.)

Egy férfi:
Dr. Ganczer Péter

Egy nõ: 
Gaál Zsófia

- Gyermekkorod óta ismerlek, így
jól tudom, hogy nagy álmod volt az
orvosi hivatás. Miért éppen az or-
topédia-traumatológia szakterüle-
tet választottad?

- Az egyetemen IV. éves voltam,
amikor az ortopédián töltöttem a
gyakorlati idõmet. A dr. Moser Tamás
fõorvos úr által vezetett szakmai
munka nagyon megtetszett, ez befo-
lyásolta a döntésemet. Szerencsére,
amikor végeztem, éppen volt hely az
ortopédián.

- Milyen betegségekkel foglalkozik
az ortopédia, sok esetben összeté-
vesztik a reumatológiával...

- Valóban mindkét szakterület moz-
gásszervi megbetegedésekkel foglal-
kozik, viszont amíg a reumatológia
konzervatív kezeléseket alkalmaz, ad-
dig az ortopédia a mozgásszervi bete-
geket, sportsérüléseket, degeneratív
elváltozásokat mûtéti beavatkozással
gyógyítja. Gondolok itt a csípõízületi,
térdízületi kopásokra, lábdeformi-
tások helyreállítására, ezeknek operá-
lással való gyógyítására. 

- Mitõl keletkeznek a mozgásszervi
betegségek?

- Különbözõ okai lehetnek. Sérülé-
sek, jelentõsebb ízületi tengely-elté-
rések, amelyek lehetnek örökölt,
vagy szerzett elváltozások. Kopásos
folyamatok, amelyek okát a mai na-
pig pontosan nem ismerjük. Ezek
mind az ortopédia szakterületéhez
tartoznak. 

- Tehetünk-e valamit saját érde-
künkben, hogy megelõzzük e beteg-
ségeket?

- Fontos a rendszeres testmozgás, s
most nem az élsportra gondolok. Ezt
kisgyermekkorban kell elkezdeni,
mert az eredmény már gyermekkor-
ban megmutatkozik: sokkal kevesebb
a deformitás a korán, rendszeresen és
irányítottan mozgást gyakorló gyere-
keknél.

- Amikor már jelentkeznek a pana-
szok, melyek az elsõ teendõk? 

- Elõször a gyógyszeres kezelés:
porcerõsítõ, injekciós kezelések java-
soltak. Ha azok már nem segítenek,
akkor a kopás mértékétõl függõen
döntjük el a mûtét típusát. 

- Milyen sporttevékenység az, ami-
vel megelõzhetjük, megõrizhetjük,
szinten tarthatjuk a mozgásszer-
vi betegségünket, és nem ártha-
tunk vele? 

- Az ízületeket nem terheli az úszás,
vagy naponta fél óra séta. A túlsúly,
amely ezeket a betegségeket elõidéz-
heti, felerõsítheti, mind a kevés moz-
gásszegény életmód eredménye. A
térdproblémák 30-40 %-ának is a súly-
felesleg az oka. Éppen ezért a fõ cél a
prevenció lenne, hiszen minden mû-
tétnek kockázata van. Az ortopédia az
utóbbi pár évtizedben hatalmas fejlõ-
désen ment keresztül, így a mai mo-
dern protézisek segítségével a bete-
get teljesen panaszmentessé tudjuk
tenni, javítva ezzel az életminõségét.

- Egyetemista korodban aktívan
sportoltál, úsztál, dzsúdóztál, ma-
napság a munka és a család mellett
mennyi idõd jut a mozgásra?

- A családom - feleségem, fiam és
kislányom - a munka mellett teljesen
kitölti az életemet. Ha viszont van egy
kis szabadidõm, akkor nagy örömmel
biciklizünk Nándi fiammal.

- Miért éppen a környezetmérnöki
hivatást választottad?

- Környezettudatos családban nõt-
tem fel. Apukám és anyukám is ve-
gyészmérnök, s éppen e hivatást gya-
korlók tudják a legjobban, hogy olyan
sok mindennel mérgezzük földünket,
hogy ez sokáig nem tartható. 

- Akkor szinte „természetes” volt,
hogy olyan munkahelyet keresel,
ahol tehetsz e jelenség ellen...

- A Veszprémi Egyetemen szerzett
diploma után egy darabig pályakezdõ
munkanélküli voltam, majd a Zöld-
társ Alapítványnál kaptam lehetõsé-
get, mint fõállású környezetvédõ. 

- Mi az alapítvány fõ célja?
- A megye lakosságának környezet-

tudatossá formálása. Ez ugyan egy ki-
csit hivatalosan hangzik, viszont igaz:
különbözõ programokkal próbáljuk
népszerûsíteni, s ha kis lépésenként
is, de eredményeket elérni.

- Kérlek, sorolj fel párat a prog-
ramjaitokból!

- A legközelebbi, a szeptember 22-
ei „Autószegény nap” Szekszárdon,
amelynek célja, hogy érzékelhetõen
kevesebb gépjármû közlekedjen a vá-
rosban. A program részeként 22-én
délután 14.30-tól biciklitúra indul
Szekszárdról Õcsénybe.

- Mi a programjaitok üzenete?
- Szeretnénk, ha az emberek tudato-

san tennének az egészségesebb, élhe-
tõbb környezetért. Hiszek abban,
hogy rájönnek: ezzel saját gyermekeik
egészségét, életét óvják. A szülõk több-
sége gépkocsival hozza-viszi a gyerme-
két, s itt nem csak arról van szó, hogy
idõt spórol meg, de közben a gyerek
nem mozog, ráadásul megrövidíti az
együtt töltött idõt. Az embereket ne-
héz leszoktatni a modernizáció vívmá-
nyainak felesleges használatáról. Ez
egy társadalmi probléma, valahol itt
kezdõdik az elidegenedés... 

- A klímaváltozást mennyire befo-
lyásolja az egyre szennyezettebb
levegõ?

- Szekszárd városa csatlakozott a „Klí-
mabarát” Települések Szövetségéhez,
amely reményt ad arra, hogy felkészül-
jünk a klímaváltozás okozta nagyobb
negatív természeti változásokra.

- Van a felkészülésnek érezhetõ, lát-
ható eredménye az alapítvány
munkája nyomán?

- „A sok kicsi sokra megy” elvét kö-
vetve egyre több embert próbálunk
meggyõzni, elültetni bennük a gondo-
latot, hogy a mozgás egyrészt öröm,
másrészt a saját egészségét védi, mi-
közben a földet, a vizet, a levegõt sem
szennyezi. Ha például magyar termé-
keket vásárolunk, nemcsak a hazai
gazdálkodót támogatják, akik a helyi
embereknek adnak munkát, az áru-
cikket nem kell messzirõl szállítani,
ami ugyancsak környezetszennyezõ.

- Mint mondtad, a hivatásod élet-
forma, ahol a nap minden pillana-
ta „eléd hozza” a feladatot...

- Igen, a szabadidõmet is ez tölti ki.
Nagyon szeretek emberek között len-
ni, ami ennek a hivatásnak az alapja. A
barátaimmal nagyokat beszélgetünk.
A párommal olyan fiatalok vagyunk,
akik hiszik: jó felé tudjuk formálni a
világot. Egészségesebb világ felé, ahol
az emberek nem akarják felélni a kör-
nyezetüket, felelõsséggel dolgoznak,
védik gyermekeik jövõjét.Gaál Zsófia és dr. Ganczer Péter hivatásában az egészséget szolgálja
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A mozgás az egészséges életmód alapja



Régente természetesen mulat-
tak - ha szerényebb formában
is, mint mostanában, de ezen

kívül is akadt mesélnivaló.
A Tolnavármegye 1904. szeptem-

ber 4-én írta: „Molnár József hegyõr
hasonnevû fia este a parásztai
völgybe atyjának vacsorát vitt, és
kérésére ott maradt szõlõt õrizni.
Úgy 10 óra tájban, mikor az úton ha-
ladt, sípjával apjának jelezte, merre
jár. A Dömötör-szõlõbõl hirtelen lö-
vés dördült el, mely a legény kalap-
ját fejérõl az út túlsó felén levõ szõ-
lõbe vitte. Molnárban azonban
majdnem megfoghatatlan módon
kárt nem tett. A nyomozás szerint a

lövést Bese Ferenc, a Dömötör-szõ-
lõ õrzõje tehette, aki akkor éjjel ott
a méhesben aludt, és körülbelül
azon idõtájban, hogy az esetleges éj-
jeli szüretelõket elijessze, tett is egy
lövést, csakhogy bemondása szerint
más irányba.”

Ugyanez a lap öt év múlva, 1909.
szeptember 19-én a legényegylet azna-
pi és katolikus olvasókör 26-i esemé-
nyére hívogatott. Az utóbbi „tündéri
fényben ragyogó villanygömbökkel
megvilágított kerthelyiségében tánc-
cal egybekötött szüreti mulatság”: eh-
hez vidám beharangozó dukál.

„A szüreti mulatság sorrendje: 1.
Délután 4 órakor hegyközségi öreg
bíró választás általános és titkos vá-

lasztójog alapján. (Minden belépõ
szavazati joggal bír, s egy-egy szava-
zólapot kap.) Dobos Marci hegyköz-
ségi kisbíró közhírré teszi, misze-
rint a filoxéra, peronoszpóra és
lisztharmatnak dacára, s ha sok esõ-
zés nem lészen, Isten kegyelmébõl

bõ szüret lészen. 3. A megválasztott
hegyközségi bíró alkalmi program-
beszéddel megnyitja a szüretet. 4. A
csõszök, csõsznõk és puttonyosok
Garay bandája mellett szüreti nótá-
ra gyújtanak. 5. Szabad lopás - jó
pénzért - a kör házalapja javára; a bí-
rói szentencia ugyanis az új végre-
hajtási törvény dacára rögtön
végrehajtatik minden szõlõfürtsik-
kasztáson ért halandón! 6. Birka,
csutora és szõlõkoszorú kisorsolása.
Szerpentin- és konfetticsata. 7. Szü-
ret után mustkóstolás, halpaprikás
és tánc, ameddig jól esik, de hajnal
4 után semmi szín alatt.”

Mindezt azonban nem városi tá-
mogatással kívánták megoldani, s
erre a felhívás humorosan céloz.
„Kérelem! Minthogy Józsué és
Káleb boldog kora óta még soha
nem csüngtek alá Noé apánk szívde-
rítõ nedût öntõ ültetvényein oly sû-
rû csoportokban a köpcös fürtök,
mint ezen õszi rózsás napokban
Szekszárd bikavért csörgedezõ szõ-
lõkoszorús bércein, azért, hogy kö-
rünknek valóban bõ szüretje lé-
gyen, felkérem a kör tisztelt szõlõs-
gazdáit: szíveskedjenek mind több
és mind szebb szõlõt (szabad akár
kosárszámra is!) küldeni a kör helyi-
ségébe...” Kétségünk se legyen:
megtették…

Ha sokan részt is vettek, egy vala-
ki biztosan nem. Bajnóczi Gábor
kõmûves pallér 20-án, „hétfõ dél-
után esküdött meg a szekszárd-
belvárosi templomban... Amint a
nászmenet hosszú sorokban haladt
a lakodalmas házhoz, az egyik utca-
sarkon elõugrott Németh Mária 25
éves cselédlány, és Bajnóczit leön-

tötte vitriollal, amely az újdonsült
férj arcán és nyakán égési sebeket
mart…” A lány önként jelentkezett, s
elmondta: hat évet élt együtt Buda-
pesten a pallérral, kétéves gyerme-
ke is van tõle, de õ ezért még gye-
rektartást sem fizet. Nem csoda, ha
lesült a képérõl a bõr.

Lanius Excubitor

Szekszárdiak szüret táján...
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ÓDON DERÛ 239.

Ódon időben

SZEPTEMBER 21-ÉN

85 éve, 1924-ben Baja és Szek-
szárd vívta az elsõ hivatalos bajnoki
labdarúgó mérkõzést.
SZEPTEMBER 22-ÉN

125 éve, 1884-ben itt született
Rády József huszár-ezredes, kard-,
tõr- és párbajtõrvívó, olimpiai csa-
patbajnok.
SZEPTEMBER 23-ÁN

120 éve, 1889-ben, míg a csend-
õrök a nagyvendéglõ ellenkezõ bér-
lõjét kísértek be, a szomszéd órást
rablók fosztották ki. 70 éve, 1939-
ben állami nyomásra hirdet német
tannyelvû oktatást a gimnázium.
SZEPTEMBER 24-ÉN

85 éve, 1924-ben itt kezdte pályáját
Faludi Ferenc gimnáziumi tanár,
igazgató.
SZEPTEMBER 25-ÉN

160 éve, 1849-ben Augusz Antalt
megyénk császári kormánybiztosá-
vá nevezték ki.
SZEPTEMBER 26-ÁN

100 éve, 1909-ben meghalt Thaly
Kálmán: Béri Balogh Ádámról tanul-
mányt, fája megóvásáráról levelet
írt. 80 éve, 1929-ben a Szekszárd-
bátai Ármentesítõ-társulat fennállása
60. évfordulóját ünnepelte.
SZEPTEMBER 27-ÉN

85 éve, 1924-ben múzeumunk
igazgatója, Kovách Aladár Tolna ne-
vének eredetérõl értekezett.

Térkép, út, célállomás

„Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk,
hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat? Jé-
zus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és
az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis
énáltalam.” (Jn 14,5)

Néhány évvel ezelõtt megadatott számomra, hogy
feleségemmel együtt egy hetet Finnország gyö-
nyörû tájain pihenhessek. Lelkes turistaként ér-
keztünk meg az egyik nyugati kis városba. Elõvet-
tük a térképünket, majd hosszú perceken át pró-
báltuk megtalálni rajta a helyünket, de sehogy sem
sikerült. Egyszerûen nem tudtuk, hol vagyunk,
merre kellene mennünk. Az egyetlen mentõ lehe-
tõség az volt, hogy egy szimpatikusnak tûnõ járó-
kelõt megszólítottam, kértem, hogy segítsen. Õ
mellénk lépett, egy pillantást vetett a térképre,
majd gyengéd együttérzéssel ezt mondta: de hi-
szen ez nem is ennek a városnak a térképe! Majd
megfordította a kezünkben szorongatott informá-

ciós lapot, és rajta lévõ „jó térképen” könnyedén
és derûs lélekkel megmutatta a helyet, ahol állunk,
s az irányt, amelyet érdemes tartani...
Az az érzésem, hogy sokan küszködnek útkeresõ
problémával: keresik a helyüket, a célirányt. Sok-
szor megremeg életünk térképe a kezünkben, és
talán elkeseredve keressük a segítséget. Azt hi-
szem, sok mai Tamás kiáltása visszhangzik: „hon-
nan tudnánk az utat?” Az egyetlen reményünk,
hogy van Valaki, aki irgalmas annyira, hogy közel
jöjjön hozzánk, és megszólítható legyen, van Vala-
ki, aki ismeri Isten országának számunkra idegen
területét, és a mi emberi útjainkat is. Van Valaki, aki
megmutatja az igazi térképet: a Valóságot, az Éle-
tet, s benne az utat, a célt...  Jézus Krisztus hajol
hozzánk, hogy együttérzéssel, szelíd erõvel tudas-
sa velünk: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.”

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

E V A N G É L I U M

A polgárista lányok sem akartak lemaradni
(Borgula mester egykorú fotója)



JEGYZET

„Neuralgia? Nem szabad
eluralgnia.”
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A rejtvény megfejtését 2009. szeptember 29-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Szeptember 6-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Ezer szín tört a kertre a nyári zöld alól” (Csorba Gyõzõ:
Szeptember). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Falusi Mónika, Wosinsky ltp. 32. és Mészáros Mar-
git, Barátság u. 14.  A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Depressziós általában nem egyik pillanatról a másik-
ra lesz az ember. Nagyon sok kisebb-nagyobb testi-

lelki traumának kell érnie az embert ahhoz, hogy részben
vagy teljesen megrendüljön a bizalma az õt körülvevõ vi-
lágban, emberekben. Engem például mindig megdöbben-
tett, sõt elborzasztott az, hogy semmiféle képzettséggel sem
rendelkezõ szélhámosok minden feltûnés nélkül lehetnek
a politikai elittel együttmûködõ magas rangú banki szak-
emberek, ügyvédek, közgazdászok, pszichiáterek (Eger-
ben az egyikrõl kiváló véleménnyel voltak a felettesei), és
csak a véletlennek volt köszönhetõ a leleplezõdésük. Az eg-
ri fõorvos szanitéc volt a II. világháborúban, egy rutin
adatellenõrzésen bukott le, a 8 általánost végzett banki
szakembert egy sikkasztás leplezte le. Azt meg végképp
nem értem, hogy az ilyen elképesztõ esetek kapcsán mi-
ért nem teszi föl senki sem azt a kérdést, hogy ezek a szél-
hámosok hogyan voltak képesek feltûnés nélkül betölte-
ni olyan beosztásokat, amelyekhez több féle felsõfokú vég-
zettség, szakvizsgák, továbbképzések szükségesek? Vagy
igaz lenne az a tapasztalati tény, hogy bizonyos szint fe-
lett és alatt nincs szükség semmiféle szakképzettségre?

Persze, a kultúra, a mûvészetek területén is akad épp
elég meghökkentõ eset. Az 1970-es évek közepén az

ÉS-ben (Élet és Irodalom) megjelent egy grafika, amelyet
egy feleslegessé vált összekuszálódott pamutgombolyag
darabokról készített a mûvész. A mû alá csak annyi
volt írva: rajz. Ezt a tömör és egyszerûségében is sokat
sejtetõ címet a lap minden olvasója (nehogy mán mû-
veletlennek látszon!), munkatársa, szerkesztõje, még a
lap fõszerkesztõje is (voltak a lapban a rajzhoz hason-
latosan érthetetlen írások is) minden különösebb észre-
vétel nélkül tudomásul vette, csak a mû alkotója rekla-
mált, hogy fordítva közölték a grafikáját. A lap követke-
zõ számában megtörtént a helyreigazítás és az elnézés-
kérés. A rajz újraközlése jelentõsen megemelte a lap pél-
dányszámát. Ennél jobb tréfát 1920-ban a párizsi diá-
kok eszeltek ki. Közjegyzõ által hitelesített körülmények
között egy szamár farkára ecsetet kötöttek, és azt idõn-
ként különbözõ színû festékes vödörbe mártották, hogy
a szamár zseniális festõi tehetségét kibontakoztathassa.
A festménynek Naplemente az Adrián címet adták, és
egy rangos nemzetközi tárlaton második díjat nyert.
Bele sem merek gondolni, hogy milyen következményei
lettek volna annak, ha ezek a pernahajder diákok nem
festõecsetet, hanem kormánypálcát kötöttek volna a
szamár farkára. Bár az is igaz, én még nem találkoztam
olyan szamárral, amelyik bolond is lett volna.

Bálint György Lajos
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Nyerõbb lehet a mai csapat a tavalyinál
A Sió Kupa fényei és árnyai az Atomerõmû-KSC Szekszárd tükrében

Arra a kérdésre, hogy milyen le-
het az új szekszárdi női kosár-
labda-csapat a következő sze-
zonban, jelzésértékűen immáron
negyven éve a Sió Kupa ad vá-
laszt.

Bálint György

Ez a tradicionális torna ízelítõt ad abból
is, mi változott a középmezõnyhöz so-
rolható riválisoknál - mert közülük leg-
alább egy mindig él a meghívással -, no
és valamelyik hazai nagycsapat is - ezút-
tal a MiZo-Pécs 2010 - garantáltan pályá-
ra lép a szekszárdi tornán. A régen mar-
kánsan jellemzõ külföldi jelenlét már a
múlté. Kár, hogy így alakult, de errõl
legkevésbé a Sió Kupa megmentését
prioritásként kezelõ házigazda klub te-
het. Nosztalgiázunk persze - különösen
a mûsorfüzet értékes, múltidézõ infor-
mációi között tallózva -, de azok az idõk
már elmúltak. Különben is: tavaly egy
szegedi légiós sérülése okán indulatok-
tól sem mentes szakmai vita kerekedett
arról, hogy a testtõl és a szellemtõl jóval
nagyobb igénybevételt követelõ mo-
dernkori kosárlabdában szabad-e két
nap alatt akár négy meccset is lejátszat-
ni egy-egy csapattal? Nos, ma már nem
ilyen veszélyeket magában hordozó tor-
na a Sió Kupa. Idõt hagyva a regenerá-
lódásnak, a régi és a frissen szerzett se-
bek „nyalogatásának”, a helyosztóval
együtt három meccs és kész. Minden-
ki mehet a dolgára...

Legyõzték a BSE-t
Pungor Krisztinán kívül - a rutinos,

Zalaegerszegrõl érkezõ irányító összes-
ségében jó benyomást tett - nincs új,
már a jelenlétével erõsítést jelentõ arc
a szekszárdi csapatban. (A Pakson ko-
sarazó amerikai English felesége, aki
hétközi edzéseken és próbajátékon
vett részt, a jelekbõl ítélve nem kap
szerzõdést a klubnál.) A szoros büdzsé
okán nem lesz - amúgy hõn óhajtott -
„csukott szemmel” is segíteni tudó
amerikai, vagy éppen szerb légiós. Ag-
godalomra azonban semmi ok: a felké-
szülési torna is jelezte, hogy a fiatal csa-
pat játékosai önmaguk lehetõségei kö-
zepette fejlõdnek, egyre többet tud-
nak majd hozzátenni a csapatmunká-
hoz. Bálint Rékától, Bozóki Bettinától
és az Universiadét megjárt Jekatyerina
Szavercsenkótól láttunk olyan dolgo-
kat - a legyõzött BSE, az oktatott Baja,
majd a döntõben a Pécs ellen -, ami táp-
lálhatja a reményeket, hogy a BSE, a Za-
laegerszeg, a Szolnok ellen - akár itt,
akár ott - lehet esélye a KSC-nek a gyõ-
zelemre az 5-8. helyek egyikéért folyta-
tott küzdelem során.

Egyetért ezzel a tavaly Szolnokról
érkezett Szavercsenkó is, és fontosnak
tartja a versenyfutásban, hogy tényleg

kezd összeérni ez az alapembereit te-
kintve együtt maradt gárda. „Sajnos a
tavalyi évemre rányomta bélyegét az a
makacs, a játékban és edzésben is za-
varó lábfejsérülés, aminek következté-
ben csak a bajnokság vége felé kosa-
raztam megközelítõleg úgy, ahogy va-
lójában tudok. Jól telt a nyár, tétmecs-
cseket játszhattam az Universiadén,
így a kondíciómat, a formámat meg-
õrizve vágtam neki az újabb kemény
felkészülésnek. Remélem, én is és csa-
pat is egy igazán jó évnek nézünk elé-
be” - mondta bizakodóan a Szekszár-
don magát remekül érzõ „Kátya”.

Centerek és a védekezés
A csapat összerakásán a tõle meg-

szokott alapossággal tüsténkedõ
Ujhelyi Gábor vezetõedzõ persze
nem értékeli túl a BSE elleni sikert, a
pécsiek elleni „méretes zakó” ellenére
biztató periódusokat, mind az egyéni,
mind a csapatteljesítmény tükrében,
de jó érzés számára, hogy jóval elõ-
rébb tartanak a felkészülésben, mint
tavaly ilyenkor.

- Ott tartunk, ahol egy ilyen munka
után tartani kell - jegyezte meg a tré-
ner. - Kezd kialakulni egyfajta harcos-
ság a csapatban. Néhány játékosnál
már kezd letisztulni az, amit játszani
akarunk, de én azért még láttam nagy
kuszaságokat a fejekben, ami legfõkép-
pen a csapat védekezésünkben mutat-
kozik meg. Egész pontosan a center és
a mezõnyemberek kapcsolatában.

- Nevezetesen?
- A centereink nem szoktak hozzá,

hogy a mai kosárlabdában le kell üt-
közni, ki kell tolni az ellenfelet, hogy

ne a palánk alatti pozícióban kapják
meg a labdákat. Ezt az edzéseken is
sokkal keményebben kellene csinálni.
Egy euroligás center ellen az ebbéli hi-
ányosságok azonnal kijöttek. A másik,
hogy a besegítésekrõl sorra lekéstünk,
miként a kizárásokban és a lapattanók
megszerzésében is késtünk.

Túl drága lett volna
Bukovszky és Varda

A Sió Kupán föltûnt a két egykori
szekszárdi játékos: Bukovszky Mónika
és Daniela Varda. Elõbbi a zalaiakat,
utóbbi a BSE csapatát erõsítve.

- Bizonyára a kispad meghosszabbí-
tása, vagy kulcsjátékosok esetleges sé-
rülése miatt is napirenden lehetett a
két rutinos játékos visszaigazolása -
kérdeztük Herr Péter ügyvezetõ elnö-
köt, aki a magyar klubvezetõktõl nem
megszokott õszinteséggel avatott be
bennünket a tárgyalásokba.

- Természetesen mind a két játékos-
sal tárgyaltunk. Bukovszky esetében a
zalaiak ajánlata kereken egy millióval
volt magasabb a miénknél. Vardára a
kisegítõ center pozícióban lett volna
szükségünk, amiért csak a régi fizeté-
sének felét tudtuk felajánlani, de a
BSE kétezer eurójával nem tudtunk,
és nem is akartunk versenyezni. Hi-
szen van egy Bozókink, és egy Jevtu-
senkónk, akik sokat fejlõdtek az el-
múlt évben, s akiknek már meg kell
tudni oldani a rájuk szabott komo-
lyabb feladatokat.

- Egy garantáltan erõsítést jelentõ
komolyabb játékosra sem költenek,
ha ilyen lehetõség fölbukkan?

- Nekünk erre továbbra sincs szaba-
don felhasználható több ezer eurónk.
Kacérkodtunk persze azzal a gondo-
lattal, ha adódik egy olyan nagy kali-
berû játékos, akiért tényleg megéri ál-
dozatot hozni, akkor valahogy elõte-
remtjük a gázsit - még ha ez esetleg
(bér)feszültséget okozott volna a csa-
paton belül, mert nincs jelentõs kü-
lönbség a játékosok fizetése között. A
Zalaegerszegrõl Gyõrbe távozó válo-
gatott Horváth Zsófinak be is ígér-
tünk félmilliós fizetést, de azzal a
3000 ezer eurós gázsival, amit ott
ajánlottak neki, már képtelenek vol-
tunk versenyezni.

- Mi történik, ha ne adj Isten, kulcs-
játékosok válnak harcképtelenné hó-
napokra?

- Erre van forgatókönyvünk. Erre az
esetre belsõ átcsoportosítással olyas-
valamire nem költünk, amire most
igen, és a szponzoraink segítségével
látok arra esélyt, hogy három-négy
millió forint erejéig tudunk hozni
olyan hazai, vagy külföldi játékost, aki
a bajnokság végéig segíthet bennün-
ket céljaink elérésben.

- Mi a cél az idén?
- A nyolcba kerülés. Roppant nehéz

lesz persze elõrelépni, de nagyon bí-
zom abban, hogy a BSE-vel, a Szolnok-
kal, a Zalaegerszeggel, vagy a tavaly
bennünket megelõzõ Vasas-Csatával
a korábbiaknál eredményesebben
vesszük fel a harcot. Az eddigi felké-
szülési meccseken látható az elõrelé-
pés - pedig több játékos még messze
van az igazi formájától -, s ez minden-
képpen biztató dolog

Jekatyerina Szavercsenkó idén
is kulcsszerepet kap a KSC-ben

Szekszárdi streetball-siker a döntőn

A KSC Szekszárd kadet csapatának három kosarasából álló Zsákoló Kiscsa-
jok gárdája gyõzött a XVI. adidas Streetball Challenge országos döntõjében
Körmenden, szeptember 12-én. Simon Anikó, Árvay Júlia és a csapkapi-
tány, Schönhardt Lilla alkotta trió megnyerte a helyi fordulót az 1995-96-ban
született lányok között, ahonnan egybõl a fináléba jutottak. Mind az öt mér-
kõzésükön sikert arattak annak ellenére, hogy csapattársuk, Mácsik Nikolett
betegség miatt hiányzott, így cserére nem volt lehetõségük. K. E.
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ATLÉTIKA. Másfél évtizede nem do-
bott senki 60 méter fölött a Tolna me-
gyei atléták közül. A legutóbbi megye-
bajnokságon Bakó Zoltán, az AC Szek-
szárd junior korú gerelyhajítója 60.38
méterre repítette a szert, amivel köze-
lít a számban megyei csúcstartója,
Posta Endre 1992-ben elért 62.62 mé-
teres eredményéhez.

KÉZILABDA. A két Tolna megyei NB
I/B-s nõi kézilabda csapat szekszárdi
idénynyitóján a papírforma érvénye-
sült. Az anyagerõsebb UKSE a szüne-
tig eldöntötte a mérkõzést a második
vonalba több éves szünet után vissza-
térõ Tolna KC ellen (22-13), s végül
12 góllal gyõzött (37-25). A hazaiak
legeredményesebb játékosa a 9 gólig
jutó Mizsák Dorina volt, a vendégek-
nél Reisch Gabriella 11-szer talált a
kapuba.

Az NB II Délnyugati csoportjának
bajnoki nyitányán a Szekszárdi Fe-
kete Gólyák KC háromgólos veresé-
get szenvedett hazai pályán a Moh-
ácstól (19-22). A hazai csapat leg-
eredményesebbje a 6 gólos Göttlin-
ger Lilla volt.

KERÉKPÁR. Kiss Máté, a Szekszárdi
Kerékpáros SE versenyzõje az U15-ös
korosztályban a mosonmagyaróvári
kritérum bajnokságon, majd a Rajkán
megrendezett páros ob-n is begyûj-
tötte az aranyérmet. Steig Gábor ta-

nítványa - aki az idei év felfedezettje a
kerékpársport országuti szakágában -
ezzel immár ötszörös országos baj-
nok. A kritérium bajnokságon kitû-
nõen szerepeltek a Szekszárdi Szabad-
idõs KE kerekesei is: az U13-ban Mar-
kos Márkó harmadik, Balogh Tamás
negyedik, Szabó Patrik pedig ötödik
lett. Az U15-ösöknél Gyenes Dávid a
negyedik helyet szerezte meg. Ugyan-

csak negyedik lett Kiss Ákos az U17-
esek, és Steig Gábor (mindkettõ
SZKSE) a felnõttek versenyében. A
szenioroknál, a 40 év felettiek kate-
góriájában Balázs Tibor a második,
Schneider Gábor (mindkettõ SZSZKE)
pedig a 7. helyen ért célba.

KOSÁRLABDA. A MiZo-Pécs 2010
együttesének sikerét hozta a hétvé-
gén, Szekszárdon zajlott jubileumi, 40.
Sió Kupa nemzetközi nõi kosárlabda
torna. A döntõben pécsiek a házigaz-
da Atomerõmû-KSC Szekszárd gárdá-
ját múlták felül (90-47). A torna har-
madik helyén a BSE végzett, megelõz-
ve a ZTE-NKK, a Vasas-Csata és a Ba-
jai NKK együttesét. A torna legjobb já-
tékosának a pécsi Iványi Dalmát vá-
lasztották, a legjobb szekszárdinak
Jekatyerina Szavercsenko bizonyult.
Az elmúlt idény legjobb szekszárdi ko-
sarasának járó vándordíjat - melyet
még 1987-ben a legendás szekszárdi
mesteredzõ, Szabó Ödön alapított - a
KSC korosztályos válogatottja, Bálint
Réka vehette át.

LABDARUGÁS. Elszenvedte második
vereségét a Szekszárdi UFC labdarúgó
csapata az NB III-as bajnokság Dráva-
csoportjának ötödik fordulójában a
Bogád SE otthonában (1-0). Az UFC
hét ponttal a hatodik helyen áll a baj-
nokságban, nyolc egységgel lemarad-
va a listavezetõ Bajától.

Úszóverseny
az amatõröknek

■ Az egészséges életmód jegyében
szervezik meg az elsõ amatõr úszóver-
senyt a szekszárdi uszodában. Az októ-
ber 3-án, szombaton 9 órakor kezdõdõ
küzdelemre tíz éves kortól bárki ne-
vezhet. Tizennyolc egyéni versenyszá-
mot indítanak, amelyet korcsoporton-
ként (tízévenkénti leosztásban) díjaz-
nak. A családi váltóban pusztán az a ki-
kötés, hogy legalább az egyik tag szü-
lõ, vagy nagyszülõ legyen. Nevezni elõ-
zetesen a 74/412-035-ös telefonszá-
mon, illetve a vizmuse@szdviz.hu ema-
il címen lehet, illetve a verseny napján
kilenc óráig a helyszínen.

Az ötletgazda, Maller Béla maga is
az úszás szerelmese, ezért gyermekek
és felnõttek körében egyaránt nép-
szerûsítené ezt a sportágat. A rende-
zõk - a polgármesteri hivatal, a Szek-
szárdi Vízmû Kft., a Szekszárdi Vízmû
SE és a megyei úszó szövetség - célul
tûzték ki a lakosság rendszeres test-
mozgásának elõsegítését a „Tegyél
Egészségedért, Talpon-maradáso-
dért!” sportmozgalom jegyében.

- A hangsúly ezúttal a részvételen
van, így azt is várjuk, aki eddig nem
kereste fel az uszodát. Teremtsünk
együtt hagyományt, és érezzük jól
magunkat - hangsúlyozta Gaál Zoltán,
a Vízmû SE elnöke. M. Á.

Sporthírek

Kiss Máté immár ötszörös 
országos bajnok
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n A Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központ, a Szekszárdi Civil Kerekasz-
tal, a Közösségi Kezdeményezéseket
Támogató Hálózat és Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata tisz-
telettel meghívja Önöket az Állampol-
gári Részvétel Hete szekszárdi rendez-
vényeire.

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 képviselõtes-
tülete 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.

Javaslataikat „Az év képviselõje
2009” kitüntetõ címre bedobhatják
a Garay téren és a Városházán ta-
lálható gyûjtõefódénybe is.

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

Richter
Egészségváros

A Richter családi programja az egész-
ség és egy jó ügy szolgálatában, „Tégy
az egészségért, tegyünk a közössé-
gért!” mottóval indult. A roadshow
szeptember 26-án, szombaton érkezik
Szekszárdra. A Garay téri helyszíneken
10 és 18 óra között ingyenes szûrése-
ken (prosztata, csontritkulás, kolesz-
terinszint és vérnyomásmérés, bõr-
gyógyászati szûrés) vehetnek részt az
érdeklõdõk, és elõadásokat hallgathat-
nak az Agóra sátorban többek között
a csontritkulás kezelési lehetõségeirõl,
az Alzheimer-betegségrõl, vagy a fo-
gamzásgátlásról. A szûréseket egész
napos tanácsadás (pl. onkológia, nõ-
gyógyászati és kardiológiai) kíséri. Di-
etetikus és gyógytornász 12 és 16 óra
között tart foglalkozásokat. Az egész-
ségnap résztvevõi betegségekkel kap-
csolatos önismereti és önvizsgáló tesz-
teket tölthetnek ki.

A családi programok között lesz
fitnesz- és életmód tanácsadás Katus
Attilával, gyermeksarok és bábjáték a
Madzagbáb Együttes elõadásában.

A Richter 2 millió forint adományt
ajánl fel a Balassa János Kórház szá-
mára. Ezt az adományalapot a rendez-
vényre kilátogató és annak program-
jaiban aktívan résztvevõ lakosok nö-
velhetik. További info és részletes
program: www.egeszsegvaros.hu.

n Az EU az unió országaiban szeptem-
ber 22-re autómentes világnapot hirde-
tett meg. A világnap Magyarországon
2002 óta inkább egy teljes hétre kiszé-
lesedõ „mobilitás hét”-té kezd válni.

Az autómentes világnapra elsõ al-
kalommal 1997-ben a franciaországi
La Rochelle-ben került sor. Az ese-
mény célja, hogy felhívja a figyelmet a
motorizáció és az elavult közlekedés-
szervezés által okozott súlyos környe-
zeti és egészségi problémákra. A mo-
torizáció egyszerre áldás és átok is.
Áldás, mert lehetõvé teszi az egyén és
a család szabad helyváltoztatását, a tá-
voli munkábajárást, és átok, mert a
milliónyi gépjármû folyamatos üze-
meltetésével a globális klímaváltozás
egyik fõ okozója. Az okozott termé-
szeti, környezeti, egészségügyi károk
nemcsak a jelenben élõket, hanem a
jövõ nemzedékeket is terhelik. A kö-
zösségi közlekedés (busz, vonat) el-
sorvasztása családok tömegeit haj-
szolja a teherbíró-képességüket meg-
haladó személygépkocsi vásárlásba,
és fenntartásba. A jelenlegi túlzott
motorizáció az ember egészségét
fenntartó mozgás ellen hat.

„Rendszeres mozgással általában
megelõzhetõk a mozgásszervi, ízületi
betegségek, és az egyre gyakoribb or-
topédiai mûtétek” - mondja dr. Tóbi

Zoltán, a Balassa János Kórház orto-
péd fõorvosa. Dr. Lascsik László, a
bonyhádi kórház kardiológus fõorvo-
sa szerint „az életkornak és fizikai álla-
potnak megfelelõ, hetente rendszere-
sen végzett mozgás - persze megfele-
lõ táplálkozással - karbantartja a szívet
és az érrendszert. Márpedig minden-
ki annyira egészséges, amennyire
egészségesek az erei és a szíve.”

A Zöldtárs Környezetvédelmi Ala-
pítvány a szekszárdi önkormányzattal
és az Ifjúsági Unió Szekszárd Egyesü-
lettel együttmûködve szeptember 22-
e, az Autómentes világnap alkalmából
„Autószegény napot” szervez Szek-
szárdon. 

A program keretében felhívással
fordulunk a város óvodái, általános- és
középiskolái, valamint az önkormány-
zati fenntartású szervezetek felé,
hogy ezen a napon lehetõleg a gyalo-
gos, kerékpáros, vagy az ingyenes tö-
megközlekedést válasszák a személy-
gépkocsi helyett.

Délután 14.30-kor Szekszárdról ke-
rékpáros túra indul Õcsénybe a Béla
király térrõl a Bezerédj u.-Béri B. Á. u.-
õcsényi összekötõ út-Õcsény Fõ u.-
Keselyûsi út- Hunyadi u.- Liszt F. tér
útvonalon. A kör hossza mintegy 20
km. A kerékpáros túrát a Szekszárdi
Rendõrkapitányság biztosítja, az eset-

leges mûszaki mentést a Sinn Kft. vál-
lalja. A kerékpártúrát Horváth István
polgármester és Csillag Balázs, az
5000 méteres síkfutás magyar csúcs-
tartója vezeti. A beérkezõket a Liszt F.
téren a Dunarét Kft. fogadja ingye-
nes, 100%-os gyümölcslé kóstolóval és
az IFU pedig egy kis csokival.

Az Ifjúsági Unió Szekszárd Egyesü-
let 16 órától „autómentes rendez-
vényt” tart a Szent István téren, 16.30-
tól pedig az Baka iskola (volt Ötös)
mellett kerékpáros bemutatót szer-
vez a Fanatix Mountenbike Club
Egyesület. A Zöldtárs Alapítvány által
szervezett program a kerékpáros be-
mutatóval ér véget.

Szervezõk: Zöldtárs Környezetvé-
delmi Alapítvány, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata.

A szekszárdi autószegény nap
együttmûködõi, támogatói: Ge-
menc Volán Zrt. (szeptember 22-én
térítésmentesen a helyijáratú bu-
szközlekedés), Városi Rendõrkapi-
tányság, Fanatix Mountenbike Club
Egyesület, Dunarét Kft., Sinn Kft.
(www.bringakölcsönzés.hu).

A szervezésben a TanÖsvény Egye-
sület és az Ifjúsági Unió Szekszárd
Egyesület vesz részt. További info:
Zöldtárs Alapítvány: Gaál Zsófia,
74/414-217, 20/299-8960.

Autószegény nap: szeptember 22.

JAVASLATTÉTELI LAP
A javasolt önkormányzati képviselõ neve: _____________________________

A javaslat tényeken alapuló indoklása (az indoklás olyan konkrétumokat tar-
talmazzon, amelyek bizonyítják, hogy a képviselõnek a választókörzetével,
illetve a szekszárdi polgárokkal élõ, közvetlen a kapcsolata, munkájában tá-
maszkodik a lakosok véleményére, igényli észrevételeiket.)

Én azért javaslom, mert __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

E javaslat csak név és cím megjelölésével válik érvényessé!

A javaslattevõ neve: _______________________________________________

Címe: 7100 Szekszárd, ____________________________________________

Szekszárd, 2009. szeptember 21-27. ___________________________
aláírás
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KÖZLEMÉNYEK

A CUKORBETEGSÉGRÕL. A Tolna Me-
gyei Felnõtt Diabetesesek Közhasznú
Egyesületének következõ elõadása
szeptember 29-én, 14 órai kezdettel
lesz a kórház kultúrtermében, a „Lila
épületben”. Dr. Tornóczki János fõor-
vos beszél a cukorbetegségrõl. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak!

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON Hungária
áramszolgáltató értesíti a lakosságot,
hogy korszerûsítési munkák miatt
szeptember 22-én, kedden 8 órától
várhatóan 17 óráig a Kölcsey ltp. 10-
15. sz. (Kölcsey óvoda) alatt, szep-
tember 23-án, szerdán 8.30-tól
12.30-ig a dr.Hirling Á.u., Csalogány
u. 1-18., Alisca u. 36., 38., 44., 46.
sz., Csatári u. 48-58. szám alatt,
szeptember 24-én, csütörtökön
8.30-tól várhatóan 12.30 óráig a Bem
u., HáryJ. u., Népfront u., Béri B. Á.
u. 23-51. sz.,Szabó D. u., Benczur
u., Bercsényi u. területén áramszünet
lesz. Kérjük a fogyasztók megértését.

ALMAVÁSÁR. A Vöröskereszt megyei
nyugdíjas szervezete és a szekszárdi
nyugdíjasok érdekszövetsége értesíti
a nyugdíjasokat és nagycsaládosokat,
hogy kedvezményes áron téli tárolás-
ra alkalmas alma (Idared, Golden,
Jonagold) megrendelhetõ szeptem-
ber 21-tõl 25-ig a Dózsa Gy. u. 1.
alatt, 8 és 10 óra között.

AKCIÓS ÁRUK. A szekszárdi nyugdí-
jasok érdekszövetsége és a megyei
vöröskereszt nyugdíjas szervezete
szeptember 21-én 6.30 és 10 óra
között füstöltárukat, száraztésztát, ét-
olajat, ételízesítõt és paprikát árusít a
Hunyadi u. 4. alatt.

FÜSTÖLTÁRÚ VÁSÁR. A Mentálhigié-
nés Mûhely Önkéntes Központ Nyug-
díjas Tagozat szervezésében a Rákó-
czi u. 8. szám alatti, valamint a Béri B.
Á. utca 79 szám alatti húsbolt szep-
tember 24-én (csütörtök) kedvezmé-
nyes áron füstöltáru árusítást tart, reg-
gel 7 és 11 óra között. Várnak minden
nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót.

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.
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