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Eljött hát a nagy nap! A még évek-
kel korábban felvetõdött ötlet,
hogy legyen az akkor már “több
sebbõl vérzõ” Babits Mihály Mûve-
lõdési Házból egy multifunkcioná-
lis közösségi központ - 2013 nyará-
ra kézzel fogható, birtokba vehetõ
valósággá vált.

Augusztus 19., a hivatalos megnyitó
napja - újra a közönségé, újra a szek-
szárdiaké, mindenkié  a Babits! A me-
gyeszékhely kultúrtörténetének meg-
határozó, valamilyen módon minden-
kit megérintõ beruházása ez. A Babits,
az egykori „sima” mûvelõdési ház, 
majd mûvelõdési központ, s mára pe-
dig! Nem túlzás az Agóra-program ré-
vén kultúrpalotának nevezni ezt a kí-
vül-belül látványos, a huszonegyedik
század követelményeinek mindenben
megfelelõ jelentõs beruházást.

Az esztétikum, a modernizmus és
funkcionalitás teljes egysége fogadja a
látogatót. Kint is bent is. A szintén meg-

újított Mûvészetek Házával már nem
csak a nevében alkot szerves egységet.
A két épületet összekötõ 4000 négy-
zetméteres területen egy szép sétapark
jött létre.

Plusz források, 
új kivitelezõ, új lendület

Aki négy év elteltével elõször lép a
házba, minden bizonnyal elismeréssel
nyugtázza a történteket. Olyat lát, ami
az Agóra program keretén belül Szek-
szárd mellett eddig csupán négy város-
ban valósult meg a kulturális megúju-
lás jegyében. A bõvítés, a ráépítés ré-
vén ma már 1050 négyzetméterrel na-
gyobb az intézmény. Olyan színházter-
me lett, amely digitálisan vezérelhetõ
fény- és hangtechnikával mûködik, s
így olyan produkciók is megjelenhet-
nek a megyeszékhelyen, amelyekért
korábban többnyire Pécsre, vagy Bu-
dapestre kellett utazni. Olyan meg-
újult, átalakított nagy rendezvényte-
rem kezdi meg a mûködését, amely a

legmodernebb moziként is funkcio-
nál, s így szeptembertõl premiereket is
tarthatnak, akár 3D-ben is. No és ez-
után nem kell vakargatnia a fejét azok-
nak a rendezvényszervezõknek, akik
ötszáz fõs konferenciát szeretnének
idehozni. Kérem szépen, van méltó
hely erre a célra a Babitsban! Az új kö-
zösségi terek nevezhetõ rendezvény-
terem ennyi ember kényelmes elhe-
lyezésére is alkalmas, a megújult szín-
házteremben pedig még ennél is töb-
ben foglalhatnak helyet.

A ráépített részre is igaz az esztéti-
kum, a modernizmus és a funkcionali-
tás harmóniája. Sulyok Balázs szekszár-
di tervezõ munkáját dicsérõ folyosók
jöttek létre a két emeleten, amit már el
is kereszteltek a ház dolgozói az Ifjúság
útjának. Jobbra-balra teraszok, a köz-
mûvelõdés számára új közösség terek
nyíltak mindkét szinten. Az üvegnek,
mint építészeti technológiának az al-
kalmazása telitalálat, akár egy luxusszál-
loda hallja. Folytatás a 2. oldalon.

Megnyílt a Babits Mihály Kulturális Központ
Szekszárd elmúlt két évtizedének legnagyobb beruházása révbe ért

Szalagátvágás. Halász János államtitkár, Matókné Kapási Julianna igazgató és Horváth István polgármester
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Folytatás az 1. oldalról.
Horváth István polgármester ünne-

pi beszédében kiemelte: nagyon remé-
li, hogy az immáron szupermodern
épület megtelik élettel, a városlakók fel-
fedezik, maximálisan kihasználják az
új Babitsban rejlõ lehetõségeket. A vá-
rosvezetõ említést tett arról is, hogy az
eredeti kivitelezõ, a Hérosz Zrt. csõdje
miatt 2011 októberében nehéz hely-
zetbe került a város, de sikerült úrrá
lenni a problémákon.

– Mintegy húsz százalékos volt a ké-
szültség ekkor, és nagyon gyorsan kel-
lett cselekedni, hogy ne kerüljünk olyan
helyzetbe, mint sokan mások ország-
szerte. Úgy érzem, jó döntést hoztunk,
amikor az RZ Szekszárd konzorcium
tagját, a ZÁÉV Zrt-t hirdettük ki nyertes-
nek az új közbeszerzési eljárás lefolyta-
tása után. Ki kell emelnem a kritikus
idõszakban a városfejlesztési  cégünk
munkáját. Újra lendületbe jött a beru-
házás, aminél igyekeztünk mindent az
eredeti mûszaki tartalommal megvaló-
sítani. Látszott, hogy a 300 milliós ön-

rész nem lesz elegendõ, újabb 350 mil-
liós összegre lett szükség.

- Örömmel jelenthetem ki, hogy ez
nem terhelte a város költségvetését. Si-
keres lobbi-tevékenységünk eredmé-
nyeként újabb pályázati forrásokból
biztosítottuk ezt a jelentõs összeget. A
beruházáshoz 1 milliárd 712 millió fo-
rint uniós,illetve állami forrást nyert el
Szekszárd város önkormányzata.

A polgármester kitért arra is, hogy a
rendszerváltozás utáni legjelentõsebb
szekszárdi beruházásban jó néhány he-
lyi cég is szerepet kapott, amellett, hogy
a teljes tervezésben szekszárdi szakem-
berek kaptak megbízást.

Több, mint puszta
élményszerzés

A Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatója, Matókné Kapási Júlianna
arról is beszélt, hogy az infrastrukturá-
lis változások egy új szakmai-közmûve-
lõdési program megvalósítására kínál-
nak lehetõséget

– Talán szerénytelenség nélkül

mondhatom, hogy intézményünk már
a múltban, jóval szerényebb körülmé-
nyek között is az országos átlagot meg-
haladó színvonalú programokat valósí-
tott meg, az Agóra-programmal pedig
tovább bõvülnek a lehetõségeink. Új
kihívásokkal kell szembenéznünk, s
ezek a ház dolgozói számára is izgal-
mas feladatoknak ígérkeznek - mond-
ta az igazgatóasszony, aki sok szállal kö-
tõdik az intézményhez, annak a hetve-
nes évek óta történõ létezése óta.

- Eddig az élményszerzésen, a kultu-
rális programok nyújtásán volt a hang-
súly - avatott be az elõttük álló feladatok
megváltozásba az intézményvezetõ. - Le-
gyenek nagyon jó színházi elõadások,
koncertek és mûködjenek a bent lévõ
közösségek. Ez ma már csak szükséges,
de nem elégséges feltétele a jó mûködés-
nek. Ma egy ilyen intézmény esetében
ennél jóval többrõl van szó! Újabb part-
nereket kell találnunk és bevonunk,
hogy létezõ, a felszínen nem mindig
megjelenõ társadalmi szükségleteket
elégítsünk ki a közmûvelõdés terén.

– Mi a magunk lehetõségeivel, 26
munkatársunkkal nyitottaknak kell
lennünk az ötletekre - szögezte le
Matókné Kapási Júlianna, majd hozzá-
tette: - Ezért nevezik ezt a programot
Agórának (a szó valójában egy kulturá-
lis piacot jelent), hogy bárki elõállhas-
son elképzeléseivel, s ha ez egy réteget,
egy adott kulturális csoportot tényleg
megmozgat, vagy jó eséllyel megmoz-
gathat, mi ezzel az infrastruktúrával
mögé tudunk állni.

A civilek, a mûvészeti együttesek be-
fogadása, a számukra való jobb feltéte-
lek biztosítása változatlanul kiemelt fel-
adata lesz a kulturális központnak.

- A cél végül is az, hogy minél többen
felkeressenek bennünket. Nekünk a lá-
togatottsággal eddig sem volt gon-
dunk. Meggyõzõdésem, hogy a meg-
újulás után még többen, még szíveseb-
ben jönnek. Elsõ lépésben az a felada-
tunk, hogy mindenkit „visszaterel-
jünk” a házba: az óvodásoktól egészen
a nyugdíjasokig lehetõséget kell bizto-
sítanunk az informális és formális ta-
nulási folyamatok-
nak. Ha koncep-
ciózusan, a partne-
rekkel együttmû-
ködve tálaljuk
mindezt a lakosság

felé, azt gondolom, sikeresek leszünk.
Mert maga az Agóra-program összefo-
gásról, partnerségrõl, vagyis egy komp-
lex gondolkodásról szól.

Halász János, az Emberi Erõforrás-
ok Minisztériuma kulturális államtitká-
ra gratulált a városvezetésnek, a szek-
szárdi polgároknak az új intézmény-
hez, amelyhez hasonló eddig csak Ka-
posváron, Tatabányán, Békéscsabán és
Hódmezõvásárhelyen valósult meg.

A megyén is túlmutató
színházi, zenei események

Tóth Ferenc kormánymegbízott, or-
szággyûlési képviselõ ünnepi köszön-
tõjében arról szólt, hogy a Babits Mi-
hály Kulturális Központ a szûkebb és
a tágabb régió igényeit is szolgálja az
itt ezután megvalósuló koncertekkel,
hangversenyekkel. „Ebbõl bizony
Szekszárd mintegy 40 kilométeres
vonzáskörzetének lakossága, de a Du-
na túlsó partján élõk Bajától Kalocsá-
ig is profitálhatnak” - jegyezte meg a
tisztviselõ.  

Az ember a huszonegyedik század-
ban arra vágyik, hogy ahol él, az ne
csak egyszerûem egy település legyen,
hanem az otthona. Ahhoz, hogy ez így
legyen, sok mindenre van szükség, de
leginkább arra, hogy közösségben él-
hessen, s az itt szerezhetõ élményeket
meg tudja élni. Közösségek hálózata
kell, hogy mûködtesse az adott kultu-
rális létesítményt ahhoz, hogy az való-
ban családias otthonná válhasson.
Szekszárd országosan az elsõk között
teremtett korszerû, modern otthont
az egymásra találásnak, a kulturális ala-
pú közösségi élmények megélésének.

B. Gy.
„Agóra Szekszárd” – A Babits Mi-

hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza multifunkcionális közösségi
központ kialakítása. Pályázat azono-
sítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010

Megnyílt a Babits Mihály Kulturális Központ

Carmina Burana a színpadon
A szegedi balett elõadása az Agóra-nyitóesten

A Szegedi Kortárs Balett Carmina
Burana táncjátéka volt a megújult
Babits Mihály Kulturális Központ nyi-
tóelõadásán augusztus 19-én.

A szabadszájú középkori dalokat
feldolgozó Carl Orff népszerû mûvét
Juronics Tamás koreográfus a rítu-
sok és babonák között, a természet
uralma alatt élõ barbár világba he-
lyezte. Magas színvonalú, kifejezõ
táncjátékát a mindannyiunkban
meglévõ szenvedélyesen forrongó

ösztönöket jelenítette meg. Juronics
ebben az alkotásában a mélyünkbe
lát. Ez a lélekbe gázoló lendületes,
idõnként lírai táncjáték, a Carmina
Burana viharos sikert aratott Szek-
szárdon, a csaknem teltházas Agóra
színházteremben.

A nyitóhét ünnepi eseményei
(báb)színházi elõadással, koncertek-
kel, tárlatvezetéssel és három dimen-
ziós filmvetítéssel folytatódott.

Kovács Etelka
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„Ím, eljött az áldott, új nap zengõ
üdvös ünnepe, szent királyunk,
Istvánunknak!”. E Szent Istvánról
írt korabeli verses históriából vett
idézettel kezdte beszédét Horváth
István, Szekszárd polgármestere a
felújított Agóra Mûvészetek Házá-
ban az augusztus 20-i ünnepi köz-
gyûlésen. 

A polgármester hangsúlyozta: István-
hoz fûzõdik a keresztény állam megala-
pítása, akit – Szent László királyközben-
járásával –, pontosan 930 éve, 1083. au-
gusztus 20-án avatták szentté. Szent Ist-
ván a független magyar állam szimbólu-
ma volt, emléknapját 1945-ig nemzeti
ünnepként tartották számon. Nyolc-
vankilenc óta újra István királyra emlé-
kezhetünk, ugyanakkor sajnálatos,
hogy a diákság nem vesz részt kellõ
számban az ünnepen - hívta fel a figyel-
met a polgármester.

– Szent királyunk olyan törvényeket
alkotott, amelyek az õsi hagyományok-
ból és a keresztény elvekbõl egyszerre
táplálkoznak. István kõsziklára építette
nemzetünk alapjait, feladatunk pedig a
kapott örökség megtartása! - mondta
Horváth István.

Az intelmek betartása a békére, bé-
kességre törekvéssel lehetséges - hang-
súlyozta a polgármester, majd az idei
városi kitüntetetteket méltatta. Ahogy
fogalmazott: a díjak azokat illetik, akik
sokat tesznek városunkért, példát mu-

tatnak, értéket teremtenek! Horváth
István sok sikert, jó egészséget kívánt az
idén elismert személyeknek. ,,Legyen
erõs hitünk, tudjunk összefogni,
együttmûködni egymással!” – zárta
gondolatait a polgármester. 

A „Pro Urbe Szekszárd” emlékplaket-
tet azok kapják, akik a város fejlesztésé-
hez, szociális és kulturális életében ki-
emelkedõ és hasznos munkát végeztek,
s hozzájárultak a város fejlõdéséhez, hír-
nevének öregbítéséhez. Idén dr. Gaál
Attila régész, a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum korábbi igazgatója vehette át e
díjat, aki egyebek mellett számos nagy-

szabású feltárásban, így többek között a
Szekszárd-Palánkvár leletmentésében is
részt vett. A „Közjóért” kitüntetõ díjat a
városért kiemelkedõ jelentõségû tevé-
kenységet végzett személyek, egyesüle-
tek kaphatják meg. Ez alkalommal a
több országos minõsítõ hangversenyen
is sikerrel szerepelt Gagliarda Kamara-
kórus, valamint Harsányi Mária, a ma-
gyar nõi kosárlabda-válogatott egykori
klasszisa, utánpótlás-edzõ vehette át az
elismerést, aki aranyéremig juttatta a
KSC gyermek és serdülõ csapatát, és má-
ig sokat tesz a szekszárdi kosaras után-
pótlás-nevelésért. A díj idei harmadik ki-
tüntetettje Pozsár József, az erdélyi Lu-
gos alpolgármestere, a helyi RMDSZ
szervezet elnöke, aki a Szekszárd és Lu-
gos között immár 20 éve fennálló test-
vérvárosi kapcsolat elõmozdításáért, a
gazdasági és oktatásügyi együttmûkö-
désben játszott szerepéért, és a helyi ma-
gyar közösségért tett áldozatos munká-
jáért vehette át az elismerést.

A „Szekszárd Javáért” kitüntetõ címet
idén a Bodri Pincészet Kft., valamint a
Heimann Családi Birtok Kft. érdemelte
ki, akik sokat tettek a város hírnevének,
(bor)turizmusának népszerûsítéséért.
A díjakat Horváth István adta át.

Kiosztották a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat „Klézli Já-
nos” nívó díját is, amelyet ezúttal Vin-
cenz Babeschke, Radibor polgármeste-
re vehetett át a szervezet elnökétõl, dr.

Józan-Jilling Mihálytól. Babeschke köz-
benjárásával a szászországi Bautzen já-
rás régóta ápol értékes kapcsolatokat
Szekszárddal, ha csak támogatásukat
nézve a szekszárdi Wunderland óvoda
folyamatos szépítését tekintjük. Gazdá-
ra talált a Roma nívó díj is, amelyet a
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat 2013-ban Bacsmai László plé-
bánosnak ítélt oda a „cigány közössé-
gért tett önzetlen munkájáért”. A díjat
Sárközi János József, a cigány önkor-
mányzat elnöke adta át.

A kitüntetettek nevében Heimann
Zoltán köszönte meg a megtisztelõ el-
ismeréseket, egyben megjegyezte:
örömteli, hogy a szekszárdi bor az utób-
bi idõben divatba jött. Ezt követõen
Horváth István polgármester megszeg-
te az ünnepi kenyeret, majd a frissen ki-
tüntetett, dr. Szabó Szabolcs karnagy ál-
tal dirigált Gagliarda Kamarakórus egy
dalcsokrot adott elõ Szent István király
tiszteletére. Az ünnepi mûsorban Ko-
vács Gergõ az „56 csepp vér" címû mu-
sicalbõl énekelt egy dalt, Orbán György
elõadómûvész elszavalta József Attila: A
Dunánál címû költeményét, a Bartina
Néptáncegyüttes tagjai pedig kalotasze-
gi táncot adtak elõ.

Az ünnepséget követõen a jelenlévõk
megkoszorúzták a Szent István szobrot,
majd a város az új Babits kulturális köz-
pontban egy fogadás látta vendégül a dí-
jazottakat. Gyimóthy Levente

„Feladatunk a Szent Istvántól kapott örökség megtartása”
Hatan vehették át idén a város kitüntetõ díjait az augusztus 20-i ünnepi közgyûlésen

Az idei kitüntetettek csoportja a Szent István szobor elõtt
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Az augusztus 20-i városi ünnepség este a Prométheusz parkban folytatódott,
ahol 20 órakor több ezren koccintottak egyszerre kiváló szekszárdi borokkal
a „Koccint az egész ország” elnevezésû rendezvényen, majd a Magyar Álla-
mi Népi Táncegyüttes Naplegenda címû táncelõadását láthatta a közönség.
A program késõ este színpompás tûzijátékkal zárult.
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Augusztus 16-án este az Agóra Mû-
vészetek Háza adott otthont a Eu-
roChoir kórus fellépésének. Ez az
Európai Kórusszövetség - Europa
Cantat - egyik kiemelkedõ kórus-
rendezvénye, melyet 1982 óta min-
den évben más országban szervez-
nek meg.

Az EuroChoir igazi európai kórus, tag-
jai 18-30 évesek, akiket meghallgatás
útján választanak ki, hogy képviseljék
országukat és elõadjanak egy közös
produkciót. Az idei program felvezetõ
rendezvénye az „EUROPA CANTAT
XIX Pécs 2015” nemzetközi kórusfesz-
tiválnak. Idén két nemzetközileg elis-
mert karnagy által választott mûveket
énekelt az Európa 23 országából érke-
zõ 64 énekes, köztük hét magyar fiatal.
Dr. Lakner Tamás balkáni és magyar
kóruszenét, Alessandro Cadario olasz
kortárs és populáris, új trendeket köve-
tõ darabokat tanított. Mindkét karnagy
13-13 órát próbált az együttessel, s e
szûkre szabott idõ során komoly mû-
sort sikerült a lelkes társaságnak meg-
tanulni, és igen jó színvonalon bemu-
tatni a szekszárdi közönségnek.

A mûsort három blokkra osztva hall-
hattuk. Elsõként Alessandro Cadario
vezényelte P. Clausetti két mûvét, me-
lyeket a szerzõ 17 éves korában írt.

Ezért is választotta az olasz karnagy e fi-
atal kórusnak a koncertre. Kiemelke-
dõen szép volt B. Bettinelli: Gia mi
trovai di Maggio címû mûve, mely kön-
nyed táncosságával, és záró, lágyan ol-
vadó disszonanciáival kényeztette a kö-
zönséget. Cadario olasz szíve „átsugár-
zott” e mûvek szellemiségén.

A Dr. Lakner Tamás vezényelte Or-
bán György darab, a Daemon irrepit
callidus (Setteng az ördög) valósággal
azt az érzetet keltette, mintha egy új kó-
rus lépett volna színre. Nagy hévvel,
tûzzel - ez a „sodrás” jellemzi a darabot
- tanulták, s igyekeztek bemutatni a kó-
rusmûvet. A magyar nyelvû mûvek ne-
hézségét a szöveg megértése mellett fõ-

leg a kiejtése okozza. Dr. Lakner Tamás
elmondta, hogy természetesen min-
dent lefordítottak angolra, de nyelvünk
finomságait nem lehet pontosan átad-
ni, hogy az úgy hangozzék, mindenki
úgy értse, mintha az anyanyelvét hall-
gatná. A karnagy visszaemlékezett,
hogy a próbák folyamán a társaság át-
lendült egy ponton, s – mivel érzékeny,
kórus múlttal rendelkezõ fiatalokról
van szó – kezdték megérezni a parlan-
do és rubato nyújtotta szabadságot.
Örömteli volt ezt „viszonthallani” Jár-
dányi Pál: Árva madár címû mûvében,
Bartók Béla Négy szlovák népdalában,
Kodály Zoltán Esti dalában. Felcsendült
még Deák Bárdos György: Eli, Eli címû

darabja, Nógrádi Péter Weöres Sándor
verseire írt két remek karakterdarabja,
Blues és Rumba címmel és a balkán ze-
nei világát mutatta be Dragan Suplevs-
ki: Rum dum dum címû kórusa. Ez után
rövid próba következett: a közönség
közremûködésével szólalt meg Dés
László: A zene az kell kezdetû sikerszá-
ma, melyhez minden jelenlévõ öröm-
mel és jó hanggal csatlakozott.

Közismert dallamok következtek ez-
tán: Freddy Mercury lírai dalát a Cold-
play egyik slágere követte, majd
Michael Jacksont idézték a fiatalok.
Domenico Modugno világslágerét is-
mét jókedvûen énekelte együtt a kó-
rus és a hallgatóság: Volare, oh, oh...

Négy nap, két koncert - a közös
munka után most mindenki hazauta-
zott. Jó volt látni, menyire „élt” ez a kó-
rus, mindenki felnézett a kottából a
karnagyokra, a hangzás és minden szó-
lam nagyon arányos, kiegyenlített volt.

Matókné Kapási Julianna, a Babits
Mihály Kulturális Központ igazgatója
záróbeszédében elmondta, nagy meg-
tiszteltetés, hogy a kórus a pécsi Ko-
dály Központ után Szekszárdon, e meg-
újult intézményben is bemutatkozott.
A koncert szervezõi: Zsolnay Örökség-
kezelõ Nonprofit Kft, Europa Cantat,
Babits Mihály Kulturális Központ. 

Lakatos Orsolya

„Énekeljenek együtt az európai kórussal!”
Dr. Lakner Tamás rövid próbát tartott a közönségnek
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Száznégy határon túli magyar
nemzettársunk tett állampol-
gári esküt városunkban Szent
István királyunk ünnepén,
augusztus 20. alkalmával. 

A többek között Lugosról és Déva kör-
nyékérõl, valamint a Vajdaságból érke-
zett honfitársaink a városházáról vo-
nultak át a belvárosi római katolikus
templomba, ahol megkezdõdött a szí-
vet melengetõ, felemelõ szentmise és
állampolgársági eskü, amelyen több
százan vettek részt. 

A meghitt hangulatú eseményen el-
sõként Bacsmai László köszöntötte a
leendõ állampolgárokat. A katolikus
plébános beszédében kiemelte: Szent
István királyunk egyszerre volt férj,
édesapa és államférfi, akinek hálát ad-
va megköszönhetjük, hogy még a Kár-
pát-medencében élünk. Hálát adha-
tunk azért is, hogy a magyar nemzet
teste újra gyarapodhat a kettõs állam-
polgárság felvételének lehetõségével.
Szent István nem alkudott meg az el-
lenséggel, hanem távol tartotta magát
és népét a rombolók hadától.

– Elsõ szent királyunk abban is eré-
nyes volt, hogy nem csupán saját ere-
jében bízott, hanem Istenbe vetette bi-
zodalmát – hangsúlyozta a plébános,
aki arra is felhívta a figyelmet: húsz éve
csökken a házasságkötések száma, s
évente egy kisvárossal vagyunk keve-
sebben. Örömteli ugyanakkor, hogy az
új kormány családpolitikája arra ösz-

tönzi az embert: a családok merjenek
(egyel) több gyermeket vállalni!

– Tettekben mennyien vagyunk ke-
resztények? - tette fel a kérdést Bacsmai
László, majd felhívta a figyelmet arra:
sokan úgy élnek, mintha Isten nem is
létezne. Az új alkotmányról szólva Szek-
szárd plébánosa kiemelte: fontos, hogy
az Isten nevével kezdõdik, s az alapve-
tõ emberi értékeken, azaz a család mél-
tóságán, s a férfi és nõ életközösségén
alapul. Bacsmai László végezetül, Szent
István király közbenjárását kérve, áldást
kért nemzetünkre. Ezt követõen dr.
Kaszó Gyula református és Sefcsik Zol-
tán evangélikus lelkészek a plébánossal
közösen megáldották az új kenyeret. 

A következõkben Parrag Katalin,
Szekszárd önkormányzatának anya-

könyvvezetõje köszöntötte a jelenlé-
võket. Megköszönte, hogy a jelenlévõk
Szekszárd városát választották eskü-
tételük színhelyéül. „Ameddig élünk,
magyar ajkú népek, megtörni lelkünk
nem lehet soha. Szülessünk bárhol,
Földünk bármely pontján, legyen a
sorsunk jó, vagy mostoha…” Ezzel, a
Székely himnuszból vett idézettel
kezdte ünnepi beszédét Szekszárd pol-
gármestere. Horváth István úgy fogal-
mazott: megtisztelõ, s felemelõ érzés,
hogy 104 nemzettársunknak adhatja
át a magyar állampolgárságot igazoló
dokumentumot Szent István szentté
avatásának 930-ik évfordulóján. A pol-
gármester emlékeztetett: immár há-
rom ünnepi alkalommal érkeztek vá-
rosunkba eskütevõk az elcsatolt terü-

letektõl egészen Ausztráliáig. Horváth
István kiemelte: az 1920. június 4-i tri-
anoni békediktátum igazságtalan és
méltánytalan volt nemzetünkkel szem-
ben. Mindennek ellenére népünk
mind szellemi, mind gazdasági érte-
lemben képes volt megerõsödni! A
polgármester úgy látja, gyógyító,
gyógyuló Magyarországra van szük-
ség, ahol az önbecsülés, a haza és a
nemzettudat, s a szeretet játssza a fõ-
szerepet! „Minden szekszárdi, minden
magyar ember számára öröm ez a
nap” – mondta Horváth István, s ez al-
kalomból a tiszteletbeli szekszárdi pol-
gár címet adományozta az esküttevõ
új honfitársainknak.

Az állampolgársági eskü a Szózat
hangjaival zárult – Kollár Tamás orgo-
nakíséretében. 

Határon túli nemzettársainkat a
késõbbiekben oklevél-átadás és foga-
dás várta a Városházán, ahol Ács Re-
zsõ alpolgármester is köszöntötte az
új állampolgárokat. Mint mondta,
büszke rá, hogy Szekszárdon él, ame-
ly város igen befogadó településsé
vált. Kitûnik ez abból is, hogy más vi-
déki városok nagyságrendjéhez viszo-
nyítva lényegesen több esküt tudott
befogadni a település. „A szekszárdi-
ak szívesen fogadják a nemzettársa-
kat!” - jelentette ki, majd, az immáron
tiszteletbeli szekszárdi polgárok elõtt
úgy fogalmazott: ha visszatérnek, ha-
za fognak érni mindenkor!

Gyimóthy Levente

„Gyógyító, gyógyuló Magyarországra van szükség!”
Felemelõ honosítási ünnepség a belvárosi katolikus templomban

Magyarokként léphetünk át a határon

Varga Anasztázia férjével, Dániellel és két kislányuk-
kal, Imolával és Villõvel érkeztek a vajdasági Óbec-
sérõl Szekszárdra. - Az, hogy megkaptuk e lehetõsé-
get, nagyon jó érzés volt, hiszen mi is magyarok va-
gyunk, voltunk és leszünk is, bár a Vajdaságot és Ma-
gyarországot országhatár választja el. Megtisztelve
éreztük magunkat, hogy ismét, igazából, végre ma-
gyarokként tudunk átlépni e határt, s az, hogy úgy
érezhetjük: a Trianon okozta sebek gyógyulnak -
mondta el lapunknak az édesanya.

A család többször járt már Szekszárdon rokonláto-
gatáson, hisz több szállal is ide kötõdnek. Anasztázia
óvónõ, férje, Dániel pedig egy helyi kisiparos cég asz-
talos mûhelyében dolgozik. Gyermekeik iskolások:
Imola hamarosan felsõ tagozatos lesz, Villõ harmadik
osztályba jár. A kislányokról megtudtuk, mindketten

az óbecsei Petõfi Sándor magyar kultúrkörben táncol-
nak, de szavalnak is. Utóbbiról tanúbizonyságot adtak
az állampolgársági esküt követõ városházi fogadás so-
rán, ahol Imola Majthényi Flóra: Mi a haza? címû ver-
sét, Villõ pedig Schrenk Éva: Magyar táj címû költemé-
nyét mondta el gyönyörû magyarsággal.

Nem fogadtak el minket magyarnak

A már nyugdíjas Burján házaspár, Erzsébet (Elisa-
beta) és István (Stefan) fiúkkal, István Mártonnal
(Stefan-Martin) érkezett a dél-erdélyi Pusztakalánból,
Vajdahunyad mellõl.

– Egy kicsit rosszul esett, hogy akkor nem fogad-
tak el bennünket magyaroknak, habár mi oda tartoz-
tunk mindig - mondta az idõs hölgy a gyalázatos,
2004. december 5-i népszavazásról. - Amikor 2010-
ben az új magyar kormány meghozta a kettõs állam-
polgárságról szóló törvényt, azt gondoltuk, végre jött

valaki, aki javítást akar tenni, s lehetõséget ad, hogy
állampolgárok legyünk mi is. Az állampolgársághoz
vezetõ adminisztratív út ugyan hosszú, de örömmel
csináltuk végig. Köszönhetõen annak, hogy sok ro-
konunk él Szekszárdon, Bonyhádon és Sombereken,
arra gondoltunk, itt tesszük le az állampolgársági es-
küt. Amikor eljöttünk a városba, Parrag Kati anya-
könyvvezetõ nagyon szépen útba igazított bennün-
ket - mesélte az elõzményeket Erzsébet. Fiúk, István
korábban mérnökként dolgozott Temesváron, jelen-
leg gyógyszertári ügyintézõként tevékenykedik. Szü-
lei Vajdahunyadon dolgoztak: István és Erzsébet is
almérnök volt a helyi vasfeldolgozó kombinátnál. A
férfi alpolgármester is volt Vajdahunyad városában,
a román forradalom után, '90-ben az RMDSZ egyik
alapítója volt. Az ifjabbik Istvánnak is van már család-
ja: felesége ugyan román anyanyelvû, de négyéves
kisgyermekük szintén magyar állampolgár.

Az esküt tevõk és az érdeklõdõk megtöltötték a belvárosi templomot
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A nagy melegben sem álltak le a civilek
városszépítõ munkái Szekszárdon. Jú-
lius 18-án a Wesselényi utca 10. és 12.
lépcsõház lakóival közösen takarítot-
tuk ki a parkolót és újra festettük a
parkolójeleket. 

Július 20-án a Csacska szurdik Kis-
bödõ tetõre vezetõ útvonalán folytat-
tuk útkarbantartó munkánkat. A 27
résztvevõnek több, mint 70 köbmé-

ter földet sikerült összelapátolnia, így
most már ez a 300 méteres útszakasz
is megtisztulhatott (képünk).

A szurdik-takarító munkát az Iván-
völgyben kívánjuk folytatni, mely kö-
zel 600 méteren igényli az önkénte-
sek segítségét. Ezúton is várom azok
jelentkezését, akik segíteni szeretné-
nek (tel.: 30/49-48-028). 

Bodó Katalin programfelelõs

„Zsákolj Te is!” A szlogen az Alisca
Terra Regionális Hulladékgazdál-
kodási Kft. csütörtökön meghir-
detett kampányát jelenti. A szolgál-
tató a házhoz menõ zsákos szelek-
tív hulladékgyûjtés új rendszerét
vezeti be szeptember 16-tól a me-
gyeszékhelyen. 

A családi házas övezetekben és egyes
tömbházak lakóinak a gyûjtõszigetek-
re sem kell elvinni a szelektíven gyûj-
tött hulladékot, mivel szeptember 16-
tól minden hétfõn elég lesz zsákokban
kihelyezni azt a hulladéktároló mellé,
míg a kartonokat, papírlapokat össze-
kötözve is elszállítják az Alisca Terra
Kft. dolgozói. Fontos, hogy a zsákokba
külön-külön kerüljön a mûanyag, a pa-
pír, a fém és zöldhulladék. Ehhez
különleges zsákokat sem kell vásárol-
ni, csupán az a szolgáltató kérése, hogy
a szelektíven gyûjtött hulladékot jól el-
különítve, és mindig csak hétfõn he-
lyezzék el kukáik mellett a városlakók.
Az eddig már bejáratott és jól mûködõ
szolgáltatások, mint a zöldhulladék és
a használt étolaj begyûjtése, vagy az
évi kétszeri lomtalanítás továbbra is
megszokott módon mûködik, használ-

hatók a gyûjtõszigetek és hulladékud-
varok.

A kampány célja, hogy csökkenjen a
kommunális hulladék mennyisége,
ami az Európai Uniós elõírások, a be-
vezetett lerakási díj miatt (egy kuka
esetében 188 Ft) jelentõsen növeke-
dett. Jelenleg a Szekszárdon keletkezett
évi 9557 tonna hulladéknak mindösz-
sze 13 %-át gyûjtjük szelektíven, s ez a
szám hazai viszonylatban még kedve-
zõnek mondható. Ezt az arányt javíta-
ni kell, miként azon is változtatni kell -
s ezért is támogatásra érdemes az Alis-
ca Terra Kft. kezdeményezése -, hogy a
lerakásra kerülõ hulladék 72%-a szelek-
tíven gyûjthetõ lenne. Ezt már Horváth
István országgyûlési képviselõ, Szek-
szárd polgármestere hangsúlyozta, mi-
közben a lakossági együttmûködés
fontosságáról is beszélt. A szekszárdi
emberek nyitottak az új kezdeménye-
zésekre és egyre inkább környezettu-
datosak, a szolgáltató pedig igyekszik
megfelelõ infrastruktúrát biztosítani,
újító kezdeményezésekkel segíteni a
szelektív hulladékgyûjtés népszerûsí-
tését - tette hozzá a városvezetõ. 

Ács Rezsõ alpolgármester, a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke

elmondta, hogy a társulás mintegy 100
településen szolgáltat, a 220 ezer em-
bert ellátó nyolc szolgáltató közül ki-
emelkedik az Alisca Terra Kft. Nem-
csak azért, mert a lerakott hulladék
40%-át helyezi el, hanem innovatív
kezdeményezései példaértékûek. Sike-
res a nyár elején meghirdetett „Hulla-
dékból adomány” címû program, amely
során civil szervezetek javára fordít-
ják a hulladékudvarokban leadott,
szelektíven gyûjtött hulladékok után
járó forintokat. Most újabb akciót hir-
dettek meg, melynek célja szintén az,
hogy minél kevesebb szemét kerüljön
a lerakóba. A szelektív gyûjtés óvja a
környezetet és jóval olcsóbb, gazdasá-
gosabb. 

A 21. század hulladékgazdálkodása
túlmutat a hagyományos megoldáso-
kon, társadalmi kapcsolatrendszert fel-
tételez - tette hozzá a társulás elnöke.
Ezt a gondolatot testesíti meg a „Zsá-
kolj Te is!”  kampány, amely két rész-
bõl áll. Szekszárdon köztiszteletnek ör-
vendõ közéleti személyek és civil szer-
vezetek bevonásával kíván szólni a fel-
nõtt lakossághoz. Ebben szerepet vál-
lalt Heimann Zoltán boros gazda, a
Szekszárdi Borvidék elnöke, dr.

Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó
Szövetség elnöke, továbbá az Unio
Box Team Szekszárd, a Bartina Nép-
tánc Együttes, valamint a KSC Szek-
szárd is. Tevékenységük révén valami-
lyen módon mindannyian kapcsolód-
nak a zsákhoz, zsákoláshoz. Õk jelen-
nek majd meg a kampány részleteit
bemutató szórólapokon, kiadványok-
ban. A kampány másik részében a gye-
rekekhez kíván szólni a szolgáltató: en-
nek vidám, zsákos figuráit a szintén
szekszárdi Weisz Béla rajzfilmtervezõ
alkotta. Ennek jegyében és új közre-
mûködök bevonásával újulnak meg a
cég iskolai és egyéb, gyerekeknek szó-
ló kreatív foglalkozásai és játékos ren-
dezvényei.

A házhoz menõ zsákos szelektív hul-
ladékgyûjtést az Alisca Terra Kft. ha-
marosan Tolnán és Bátaszéken is beve-
zeti. Ezt már Artim Andrásné, a cég
igazgatója jelentette be. A „Zsákolj Te
is!” kampány ott is folytatódik majd, hi-
szen az emberek nagyobb része azo-
nosul, elfogadja a szelektív gyûjtés fon-
tosságát. Sokan azonban nem teszik
meg a gyûjtõedényekig vezetõ pár
száz métert, ezért a szolgáltató megy
házhoz.

Lozsányi György Soma augusztus 27-
én, kedden 17 órától az Agóra Mûvé-
szetek Házában mutatja be a kalin-
ingrádi „Mikael Tariverdiev Nemzet-
közi Orgonaverseny” mûsorát.

A versenyprogramban olyan dara-
bok szerepelnek, mint Johann Sebas-
tian Bach: Esz-dúr prelúdium és fúga;
Maurice Duruflé: Prelúdium és fúga

ALAIN nevére; Felix Mendelssohn-
Bartholdy: c-moll prelúdium és fúga;
Luc Antonini: Interlude; César
Franck: h-moll korál; Marcel Dupré:
g-moll prelúdium és fúga; Maurice
Duruflé: Toccata. A tehetséges szek-
szárdi muzsikus nyilvános fõpróbájá-
ra minden érdeklõdõt szeretettel vár-
nak, a belépés díjtalan.

Orgonaverseny: nyilvános fõpróbaSzépítsük együtt Szekszárdot!

Egyszerûsödik a hulladékszállítás Szekszárdon
Kibõvül a szelektív hulladékgyûjtés rendszere a megyeszékhelyen
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Hit, szorgalom, becsület… és mások segítése
Lakatos Lajos: „Számomra a kettõs identitás minden velejárójával együtt természetes”

Az Érdekli? Bemutatjuk soroza-
tunk utolsó részében Lakatos La-
jossal, a megyei kormányhivatal
igazságügyi szolgálatának munka-
társával készült interjút olvashat-
ják. Decemberben, egy sikeres pá-
lyázat jóvoltából alakíthatták ki a
bûnmegelõzési és áldozatsegítõ
feladatokat ellátó munkahelyeket,
a megyében összesen tízet.  

– A három szekszárdi munkatárs
miért éppen a Várközben, a városi
rendõrkapitányságon végzi a mun-
káját?

– Mindenütt így szervezõdött a do-
log, hiszen feladataink sora a rendõr-
ség munkájához kötõdik, s a bûncse-
lekmények anyagi, pszichikai áldoza-
tai is e helyen jutnak el legegyszerûb-
ben hozzánk, illetve így biztosított a
közvetlen munkakapcsolat a rendõr-
ség munkatársaival. Más szempont-
ból is logikus az irodánk helyszíne,
hiszen a bajbajutottaknak, sértettek-
nek nem kell kiballagniuk a Keselyûsi
útra, az igazságügyi szolgálathoz, sõt
sokaknak tudomásuk sincs e számuk-
ra megnyílt lehetõségrõl. Itt a Várköz-
ben viszont a segítségre szorulókat
nyomban hozzánk irányítják. Mond-
hatni, intézmény vagyunk az intéz-
ményben, miközben a rendõrség vál-
láról terhet veszünk le, hiszen nekik
nem igen jut idejük a sértettek „pá-
tyolgatására”.  

– Leegyszerûsítve: itt a rendõrsé-
gen nincs is felettesük?

- Hogy is fogalmazzak? A dolog igen
újszerû, hiszen komoly és kiegyensú-
lyozott a szakmai kapcsolatunk a bûn-
megelõzésiekkel. Itt a városi kapitány-
ságon pedig a bûnmegelõzési osztály-
vezetõ, illetve a rendõrkapitány koor-
dinálja, mentorálja a munkánkat.

– Nem volt nehéz beilleszkedniük
ebbe az „egyenruhás” szervezetbe?
Bár magam nagyon szeretek itt dol-
gozni, hiszen a közvetlenség, a jó
légkör, a segítõkészség már-már
példátlan.

– Mi is abszolút nyitottságot, befoga-
dó és együttmûködési készséget, ter-
mészetes, magától értetõdõ kollegal-
itást tapasztaltunk, tapasztalunk.

– Persze, Lajos is nyitott,
közvetlen, szakmáját sze-
retõ és tudó ember, aki
eleve nem fukarkodik a
segítségadással. Ez oda-
vissza mûködik.

– Már szinte közhellyé
vált, ám jó szlogenje a mi
munkánknak az, amit az
egyik ügyfelünk mondott:
„bár a rendõrségen voltam,
de engem nem kihallgattak,
hanem meghallgattak. S a
kettõ között óriási a különb-
ség". Én is úgy érzem, hogy
meghallgatni kicsit több, ki-
csit más, mint kihallgatni. 

– Milyen végzettségû Ön és kollegái?
– Szociális munkás vagyok, a kollega-

nõm jogász, a harmadik munkatárs pe-
dig a Fehér Gyûrû Nemzetközi Áldozat-
segítõ Szervezetet képviseli. Magyarul:
az állami és a civil segítõk együtt dol-
goznak - mégpedig egyetértésben. Itt
nálunk folyik a döntés-elõkészítés, a
döntéshozatal pedig az igazságügyi
szolgálatnál. Amikor bejön hozzánk a
sértett, úgymond felkínáljuk neki az
állam biztosította lehetõségeket. Ám
amennyiben még ezeken túlmenõen
másra is szüksége van, akkor lép be a
civil áldozatsegítõ.

– Milyen segítséget tudnak nyújtani?
– Sokfélét. Jogit, ha szükséges, pszi-

chológiait, a krízishelyzetbe kerülteket
azonnali anyagi támogatásba részesít-
hetjük, akár egy órán belül pénzhez
juttatja a bajba kerülteket az igazság-
ügyi szolgálat. A segítségek mellett
gyakran kiemelik ügyfeleink a meghitt
közegben történõ beszélgetést, ami
szakmai tanácsokat sem nélkülöz.
Mindezért nagyon hálásak. Bennünket
e rövid idõ alatt több mint százan ke-
restek fel.

– Különleges inget visel.
– Szeretem az ilyen jellegû holmikat…

Úgy érzem, nálam a roma és nem roma
kettõs identitás jól mûködik, igyekszem
megtalálni a középutat, kicsit húzok és
engedek is. A ruházatommal ennyit
rendszeresen láttatok az én autentikus
roma lényembõl, ami viszont a beszé-
dembõl, stílusomból nem derül ki.

– A kettõs identitás nem zavarja
semmiben?

– Á, dehogy. Én legalább annyira
büszke vagyok a magyarságomra, mint
a romaságomra. A kettõt egészséges
együtt kezelni, mindig úgy, ahogy az
adott közeg elvárja, vagy ahogyan én
érzem az adott pillanatban. Ne higgye
azonban, hogy ezen nekem folyamato-
san görcsölnöm, vagy gondolkodnom
kell, számomra e kettõsség minden ve-
lejárójával együtt természetes.

– De a helyzetek, vagy éppen a kö-
zeg „belejátszik”?

– Persze, de nem erõltet semmire.
Például amikor hazamegyek Nagy-
dorogra, s édesapámmal beszélgetek,
magától adódóan buknak elõ az ott
megszokott szófordulatok, s elõjön a
hajdan belém rögzült stílus, az adott el-
várás meghatározottsága miatt is. Más
közegben pedig a magyar énembõl
adódó vonásokat tolom elõtérbe, azzal
együtt, hogy én egy autentikus cigány-
ember vagyok, aki teljesen nem asszi-
milálódott, hanem a két „oldalam”
egyensúlyban mûködik. Szerintem ez
így normális.

– Járjunk még egy kicsit iskolába.
- Mint már említettem, a Pécsi Tudo-

mányegyetem Illyés Gyula Karának
szociális munkás szakán végeztem kö-
zösségszervezõ specializációval.              

– Mosolyog és meghatódik...
– Mert annak idején a környezetem

nem jósolta volna meg, hogy elsõgene-

rációs értelmiségivé leszek. Gyerek-
ként nagyon is az átlaghoz tartoztam,
halmozottan hátrányos helyzetû család-
ból származom. Igaz, hogy a humán be-
állítottságom már általános iskolában
kimagaslott, de a reáltárgyak nem vol-
tak a barátaim. Nyolcadikban például
kémiából… na, ezt hagyjuk. Viszont a
tanáromnak egy kontra-produktív
mondata, hogy „segítõ szándékkal meg-
adom a kettest, mert ebbõl úgysem lesz
továbbtanulás”, lendített rajtam. Mon-
dandójával berzenkedtem, s mivel édes-
apám ács-állványozóként mûködött, én
is megszereztem ezt a tisztességes szak-
mát. Nem részletezem a dolgot, de ott
is lebeszéltek a további tanulásról, a
gimnáziumról. Akkor is jött a „csakazér-
tis” érzés, felnõttként sikeresen leérett-
ségiztem. Attól kezdve viszont meg-
szûntek az ilyen „segítõ szándékú, ám
halálra ítélõ megjegyzések”.

– Diáktársai, illetve tanárai már
másképpen viszonyultak önhöz?

– Igen. Eleinte kuriózumnak számí-
tott, hogy van az osztályban, illetve az
évfolyamon egy roma. Ez akkor már va-
lamiféle pozitív visszacsatolás volt, sõt
egyre jobban bátorítottak a jó jegyek, az
elfogadás. Romaságom hátrányát soha
nem tapasztaltam, túl nagy tüskéket
nem kaptam. Az is megfogalmazódott
bennem a fõiskolán, ha ott vagyok, an-
nak már súlya van. Állítom, hogy szár-
mazásomnak rendre az elõnyét, a hasz-
nát - példaként a mostani munkámat is
említhetem - és a produktumát tapasz-
taltam. Az is jó volt, hogy a fõiskolán so-
kaknak segíthettem a lovári nyelv elsa-
játításában. Megjegyzem, hogy ami álta-
lában a hátrányt illeti, az nem a roma
származásból adódik, hanem szociali-
zálódásunk színterébõl. 

– Az interjún kívül többször említet-
te édesapját.

– Neki csak hála és köszönet jár a kon-
zervatív, katolikus neveltetésünkért és a
belénk (négyen vagyunk testvérek) ülte-
tett életfilozófiájáért, ami a hitet, a szor-
galmat, a becsületet ötvözi, a segíteni
akarással egyetemben. A törhetetlen hit-
élet mellett az emberekbe való hitet is ér-
tem, hiszen minden életkoromban meg-
talált egy-egy olyan tanár, aki bíztatott,
aki erõt adott. V. Horváth Mária
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E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 2-ig várjuk szerkesztõségünk címére: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Június 30-i rejtvényünk megfejtése: Giovanni Boccaccio: Dekameron. Könyvet nyert: Bozzay Lászlóné (Tartsay ltp. 49.).

Kis híján a Szent István Ház folyosó-
jára is padokat kellett tenni, akkora
érdeklõdés övezte a Szekszárd-Új-
városi Római Katolikus Társaskör
augusztus 20-i ünnepségét. 

A zsúfolásig megtelt rendezvényte-
remben a társaskör népdalkörének
tagjai Mentes Mihály 1891-es szerze-
ményét, az „Isten, hazánkért térde-
lünk elõdbe…” kezdetû, a magyar szen-
tek himnuszaként ismert dalt adták
elõ, könnyeket csalva az idõsebbek
szemébe.

Gyurkovics János, a társaskör világi
elnöke köszöntõjében arról szólt, a
Pécsváradon sütött Magyarok Kenye-
rébõl idén is jut tagjaiknak, egyben
megköszönte a sióagárdi arató ünne-
pen való részvételt, munkát. Antal Gé-

za apáttól, a társaskör egyházi elnöké-
tõl megtudhattuk: 100 tonna búzát si-
került összegyûjteni, amelynek nagy
részét Böjte Csaba testvér Dévai Szent
Ferenc Alapítványának adják át.

Az apát Szent Istvánról elmondta: a
hagyomány úgy tartja, Esztergomban a
király ablakában éjszaka is világosság
volt, mert folyton imádkozott.  István
személyesen is ápolta a betegeket. „Mi,
akik itt vagyunk, akarjuk, hogy orszá-
gunk ismét Szent István országa le-
gyen” – fogalmazott Antal Géza, aki
megáldotta a nemzet kenyerét. Az ün-
nepség a múlt felidézésével, egy kis fil-
mes összeállításban folytatódott, amely
dr. Horváth Írisz munkáját dicséri. A
filmben egyebek mellett az 1896-ban,
Götz Sándor Szekszárd-Újvárosi plébá-
nos ösztönzése nyomán alapított

Szegzárd Újvárosi Katholikus Ifjúsági
Egyletrõl esett szó, majd az utódszerve-
zet mindennapjaiba kaphattunk bete-
kintést, amely a kommunista uralom ál-
tali az 1949-es feloszlatásáig számos fel-
olvasóestet, színházi- és ismeretterjesz-
tõ elõadást, borkóstolót, illetve mûked-
velõ estéket szervezett, mûködésének
elsõ virágkora pedig Horváth Károly
esperes úr vezetésének idõszakára
(1936-49) tehetõ. Róla nevezte el az
1991-ben újjáalakult egyesület 2011-ben
alapított díját.

„Ez a díj a szeretetrõl szól” – köszön-
tötte Szekszárd polgármestere, Hor-
váth István a Társaskör tagságát és az
idei díjazottat, dr. Csötönyi Sándort, a
Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) el-
nökét. A polgármester emlékeztetett
arra, a történelem többször átírta Szent

István ünnepét, amely az összefogás, az
összetartozás, s a keresztény hit legna-
gyobb ünnepe. Horváth István méltat-
ta a társaskör tagságának munkáját is,
amelyben „a hétköznapokon is nem-
zet és Szekszárd város építéséért dol-
goznak”, s megköszönte áldozatvállalá-
sukat. Dr. Csötönyi Sándor, aki saját be-
vallása szerint „ide mindig hazatér”, az
ünnepségen így fogalmazott: bárhol já-
rok a világban, Chicagótól Kínáig, min-
dig önökre gondolok”, majd megkö-
szönte a szeretetet, amely õt övezi a
társaskör részérõl.

A meghitt pillanatokat a népdalkör
zárta a magyarság régi himnuszának,
a Boldogasszony anyánk elõadásával,
végül a résztvevõk ízletes vadpörköltet
kóstolhattak a Szent István Ház udva-
rán. Gyimóthy Levente

Szüreti bemutató
A Szekszárdi Dicenty Dezsõ Kertbarát
Kör szeptember 3-án (kedd) kirándu-
lást szervez szüreti bemutatóra, a pécsi
Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet-
be. A különbusz 7.30–kor indul a Ge-
menc Hotel parkolójából. Korlátozott
számba még jelentkezni lehet Hladics
Károlynál (30/827-3331). Az 500 Ft/fõ
részvételi díj tartalmazza az utazás és
borkóstoló költségét.

Füstöltáru vásár
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és Tolna Megyei Vörös-
kereszt Nyugdíjas Alapszervezete ér-
tesíti tagjait, hogy augusztus 26-án,
hétfõn 6 órától akciós füstöltáru vá-
sárt tartanak a Hunyadi u. 4. szám alatt.
Ugyanitt száraztészta, ételízesítõ, ét-
olaj és õrölt paprika is kapható. Szere-
tettel várnak minden vásárlót.

Dr. Csötönyi Sándor vehette át idén a Horváth Károly díjat
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A legkisebb pénzért fociznak az új NB III-ban
Az UFC-re jellemzõ erények az erõsebb bajnokságban is érvényesülhetnek

Elindult az elmúlt hétvégén az át-
szervezések után létszámában
erõsen lecsökkent  NB III-as labda-
rúgó bajnokság, melynek nyitó
fordulójában a Tolle UFC Szek-
szárd 1-0-ra nyert a Dunaharaszti
MTK otthonában.

A korábbi hat helyett már csak három
csoport maradt, így több tucatnyi NB
II-es gárda került  vissza a színvonalá-
ban a korábbiakhoz képest  jelentõsen
erõsödõ harmadik vonalba. A Tolle
UFC Szekszárd azzal, hogy ezüstérmes
lett a régi rendszerû NB III Dráva-cso-
portjában, automatikusan tagja lett a
harmadik vonal Közép csoportjának.
A 16 csapatos csoportba néhány dél-
dunántúli együttes mellett több más
országrészbeli, illetve megannyi átala-
kult, fuzionált pesti együttes kapott be-
sorolást. ez egyben az utazási költsé-
gek emelkedését is magával vonja, hi-
szen a szekszárdiaknak el kell majd
utazniuk Csongrád- és Békés megyé-
be, illetve Pest megyei csapatokhoz is.

Az UFC gárdája jelentõs átalakuláson
nem ment át a nyár folyamán. Hogy
erõsödött-e, avagy sem az együttes já-
tékereje, erre majd a mérkõzések meg-
adják a választ. Az MTK-hoz visszatérõ,
és a felnõtt élvonalbeli csapatban azon-
nal foglalkoztatott Horváth Péter pót-
lása nehezen megoldható a támadósor-
ban, de Juhász Máté és Szólómájer Mik-
lós távozása - noha két alapemberrõl
van szó - a jelekbõl ítélve nem okoz ma-
jd ekkora gondot. Merthogy hazatért
Paksról az élvonalbeli egyletnek is sok
esetben hasznára levõ, vagy félszáz NB
I-es meccsen pályára lépõ Mészáros Ist-
ván, valamint az NB III-as tapasztala-
tokkal bõségesen rendelkezõ, az el-
múlt évtizedben több csapatot is meg-

járt, szintén egykori szekszárdi nevelé-
sû hátvéd, Tóth Péter is. Nagy remé-
nyeket fûz Kvanduk János vezetõ edzõ
az NB II-es Kozármislenybõl érkezõ
Schmidt Zsolt játékához is. Nemkülön-
ben a Bonyhádról érkezõ tehetséges
Márk-testvérpár, Attila és Krisztián játé-
kához, akik éppen ebben az acélosodó
harmadik vonalban bizonyítani szeret-
nének, s örömmel fogadták a megye-
székhely klubjának invitálását.

– Nem panaszként mondom, csu-
pán tényszerûen megemlítem, hogy a
játékosoknak adható juttatások, költ-
ségtérítések, egyéb motivációs ténye-
zõk alapján már sereghajtó, utolsó  he-
lyen állunk egy ilyen listán - jegyezte
meg Kvanduk János. - Ellenben tovább-
ra is megvan az az erkölcsi tõkénk, ami
az erõsebb bajnokságban való helytál-
lás, akár egy újabb jó szereplés záloga
is lehet, ami már régebb óta funada-
mentuma az UFC-nek. Akik maradtak,

akik jöttek, náluk nem pénzkérdés
Szekszárdon játszani. Sokkal inkább ér-

zelmi, s ebbõl a klubunknál létezõ jó
közösségi szellembõl a csapat is újfent
profitálhat. Jobbak lehetünk azoknál a
csapatoknál, amelyeket tapasztaltabb
játékosok alkotnak, de az a kohézió,
ami bennünket jellemez immáron
több generáción átívelõen, nincs meg
minden vetélytársunknál.

Nincs pontos kép a csoport erõvi-
szonyairól, ezért is lesz jelentõsége az
elsõ öt fordulónak, de még inkább az
õszi zárásig eltartó idõszaknak. Az UFC
- köszönhetõen a három éve a csapat-
tal szisztematikusan dolgozó, játéko-
sok által kedvelt Kvanduk János szak-
mai munkájának - szervezettségben, já-
téktudásban - leszámítva az élvonalbe-
li játékosok sokaságával megerõsített,
s íg bajnoki címet szerzett Dunaújvá-
rost - a  mezõny többi csapata fölé nõtt.
Most ez - amikor az új bajnokság erõvi-
szonyaival igazán senki sincs tisztában
- nem lehet elvárás.

– Változott a keret, más lesz a szerke-
zet, játékunk is ehhez igazítottan válto-
zik, már átalakulóban van. Ezzel együtt
is, arra törekszem, hogy az a rövidpasz-
szos, kombinatív, a szurkolóink által
kedvelt játékot, ami tavaly sikerre veze-
tett, megõrizzük - mondta az edzõ. -
Azok után, ami az edzõmeccseken visz-
szaköszönt, amilyen a hangulat az öltö-
zõben, az, hogy úgy általában a gyorsa-
ság területén a tavalyinál is jobb hely-
zet, s az, hogy két olyan rutinos játékos
tért vissza Mészáros István és Tóth Pé-
ter személyében, akiknek már az után-
pótlás korosztályban edzõje voltam -
mindenképpen óvatos bizakodással
tölt el - mondta Kvanduk János.

A Tolle UFC Szekszárd elsõ hazai
mérkõzését augusztus 25-én, vasárnap
17.30 órakor vívja az Orosháza ellen.

B. Gy.

A Tolle UFC Szekszárd új igazolásai, álló sor (balról): Tóth Péter,

Márk Attila, Pap Miklós, Márk Krisztián. Guggolnak (balról):

Mészáros István, Kun András és Schmidt Zsolt

Kvanduk János vezetõedzõ

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala • Felelõs szerkesztõ: 

Fekete László • A szerkesztõség címe:
Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,

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

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

Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46.
• Tördelés: Kiss Eszter
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Amerikát is megjárták a szekszárdi dzsúdósok
Szepesi József: „Nem vagyunk távol a világ legjobbjaitól”

Az ifjúsági bajnoki címek, hazai
ranglistavezetõ titulusok, nemzet-
közi megméretéseken szerzett elõ-
kelõ helyezések után oly hõn óhaj-
tották a Gemenc Judo SE verseny-
zõi, edzõi és a szülõk egy része is,
hogy a szekszárdi fiatalok eljussa-
nak az idei világversenyekre. Nem
volt egyszerû történet, hiszen az
Eb Észtországban, a világbajnok-
ság pedig Amerikában zajlott.

Az ilyen célra meglehetõsen gyéren
csordogáló állami pénzek miatt segí-
tõkész támogatókra, és persze jelen-
tõs önerõre is szükség volt, de össze-
jött! A szekszárdi különítmény - ref-
lektorfényben az ifi bajnokokkal, Ács
Balázzsal, Mátics Andrással, Sárecz
Mártonnal és Boros Bencével - meg-
járta a Baltikum egyik szép országát,
aztán átszelték a nagy vizet, hogy ta-
tamira lépjenek Floridában, a 77 or-
szág több mint félezer versenyzõje
részvételével megrendezett világbaj-
nokságon.

Mire mentek a szépreményû szek-
szárdi srácok a cselgáncssport korosz-
tályos világ elitjével szemben? Tallin-
ban csak a tapasztalat jutott osztályré-
szül - persze az sem kevés -, ám az Ame-
rikában nyújtott teljesítményük után
Ács Balázs és Sárecz Márton okkal biza-
kodhat. Ezt teszi a Gemenc JK vezetõ
edzõje, Szepesi József is, aki felelevení-
tette a világbajnokság szekszárdi vo-
natkozású történéseit.

Ács és Sárecz
a nyolcaddöntõig jutott

– Az 50 kg-osok között szereplõ Ács
Balázs, és a 66 kilósok mezõnyében
versenyzõ Sárecz Márton két-két mér-
kõzést is megnyert, s mindketten csak
a nyolcaddöntõben maradtak alul. Ács
Balázst egy belga, Sárecz Marcit pedig
egy orosz állította meg. Utóbbi na-
gyon szoros csatában vesztett. Az 55
kg-ban induló Mátics András és az egy
súlycsoporttal feljebb szereplõ Boros
Bence (66 kg) már az elsõ körben bú-
csúzott.

– Sajnos, utóbbi két versenyzõm-
nek pechje volt: az idáig a nemzetközi
porondon a legjobb eredményt pro-
dukáló Mátics mindkét világversenyen
megkapta a mezõny legjobbjait, akik
ellen sansztalan volt. Borost sem fo-
gadta kegyeibe a sorsolás, õ is roppant
nehéz ellenfeleket kapott mindjárt az
elsõ körben. Boros egy korábbi
nemzetközi válogató versenyen vállsé-
rülést szenvedett, ami végig zavarta a
felkészülésben és még inkább a ver-
senyzésben. Meggyõzõdésem, hogy
legközelebb õk is nyert meccseket
produkálnak.

– A következõ világversenyen akár
az érem is összejöhet? 

– Ez realitás. Részint azért, mert
technikailag-taktikailag nem mara-
dunk el az élmezõnytõl, ezt határo-
zottan állítom. Azt is illik figyelembe
venni, hogy a korosztályon belül a mi-
eink egy évvel fiatalabbak voltak el-
lenfeleiknél, ami itthon még áthidal-
ható, de nemzetközi szinten nem. Bí-
zom benne, hogy az elkövetkezendõ
egy évben mindegyik versenyzõnk
tovább fejlõdik, erõsödik. A testi, ana-
tómiai fejlõdés Ácsnál, Máticsnál és
Sárecznél is a súlycsoportváltás szük-
ségességét vetíti elõre, ami azért jár-
hat zökkenõkkel, hiszen bele kell erõ-
södniük az eggyel magasabb súlycso-
portba, de nem tartok attól, hogy ez
az eredményességüket negatívan be-
folyásolná.

– Persze most, 17 évesen még több
munka, a késõbbi sikerek érdekében
további áldozatvállalás kell, mint ed-
dig ahhoz, hogy egy-egy súlycsoport
harminc-negyven nemzeti legjobbja
között is kiemelkedjünk egy-egy vi-
lágversenyen. Leültünk a gyerekekkel,
a szülõkkel is, és pozitív visszajelzést
kapott az edzõi stáb. Szeptemberben
egyénileg lebontva újra átbeszéljük az
általunk kívánatos szakmai progra-
mot, az edzõtáborokat, azokat a kü-
lön edzéseket, amelyeket más klubok
versenyzõivel kell elvégezni fejlõdé-
sük érdekében.

B. Gy.

KÉZILABDA. Felkészülési tornát nyert
a Szekszárdi Fekete Gólyák KC  NB I/B-
s nõi csapata Orosházán. A másodosz-
tály tavalyi ezüstérmese a csoportküz-
delmek során 33-24-re verte a Vasas
SC-t, és hasonló magabiztossággal  bánt
el  az NB I-es újonc egriekkel (37-27).
A döntõben a házigazda Orosháza el-
len is jól teljesített Tabajdi Ferenc
együttese, amely a torna legjobb játé-
kosának választott Fauszt Éva vezérleté-
vel 30-19-re gyõzött, s lett tornagyõztes.

KERÉKPÁR. Egy bronzérmet és két
értékes pontszerzõ helyezést szerzett
a Szekszárdi Kerékpáros SE csapata a

július végén lezajlott országos hegyi
bajnokságon. Az U17-es korosztályban
az elsõ éves, zömében idõsebbekkel
versenyzõ Istlstekker Zsolt az értékes
3. helyet szerezte meg, míg klubtársa,
a vele egy korcsoportban versenyzõ
Balogh Tamás a 6. lett. Az U15-ösök
mezõnyében induló Ács Vince 5. helye
elfogadható, azonban Steig Gábor csa-
patvezetõ-edzõnek némi hiányérzete
van, mert érmes helyezést várt ver-
senyzõjétõl.

KOSÁRLABDA. Megkezdte felkészülé-
sét a 2013/2014-es NB I-es szezonra az
Atomerõmû-KSC Szekszárd nõi együt-

tese. A tendencia folytatódik: újabb te-
hetséges fiatalok kerültek Szekszárdra.
A center Kovalcsik Emese a BSE-tõl, a
bedobó Heizer Anna Tatáról érkezett.
A szekszárdiak játékosa a szintén a be-
dobó poszton számításba vett Kalocsai
Dorina, s olybá tûnik, visszatérhet a
csapathoz a korábban itt nevelkedett
Gergely Dominika, akinek a leigazolá-
sáról próbajáték után dönt a klubveze-
tés. A csapat szerkezetének megerõsí-
tésére napirenden van egy fiatal külföl-
di center leigazolása is.

ÍJÁSZAT. Augusztus 10-11-én a Ma-
gyar Íjász Szövetség rendezte az idei
3D országos bajnokságot. A verseny-
nek Borsodnádasd adott otthon, azon

belül is a Máté-hegyi Ökopark. A Tol-
nai Tájak ÍE csapata ezúttal 5 fõ uta-
zott, igazán szép eredményeket elér-
ve: Szaka Zsombor gyermek férfi csi-
gás kategóriában 1. helyet, míg testvé-
re, ifj. Szaka Gyula a serdülõ férfi csi-
gások közt versenyezve a 3. helyet sze-
rezte meg. . Kerner Bálint férfi kadett
csigás kategóriában, 2. Mezei Ádám
férfi ifjúsági vadászcsigás kategóriá-
ban 1. helyet gyûjtött be, míg id. Bó-
ka László a felnõtt férfi csigás kategó-
riában 4. helyet. A Tolnai Tájak ÍE
sportolói újabb versenyekre készül-
nek: az õsszel megrendezésre kerülõ
FITA 3D világbajnokságon, Szardínia
szigetén Bóka László képviseli a szek-
szárdi klub színeit.

A Miamiban rendezett világbajnokságon szerepelt szekszárdi

küldöttség, középen Szepesi József vezetõedzõ

S P O R T H Í R E K
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Szekszárdi a 75 ezredik látogató
Töretlen népszerûségnek örvend az élményfürdõ

Csütörtök délután immár a 75 ezredik
vendéget köszöntötte Horváth István
polgármester a Szekszárdi Családbarát
Strand-, Élmény- és Termálfürdõben.
A szerencsés látogató a szekszárdi Mó-
ra Viktória, aki barátjával, a kecskemé-
ti Szabó Györggyel, és annak két gyer-
mekével, Szabó Zalánnal  és Gellérttel
érkezett a strandra. Nem elõször, hi-

szen körükben (is) nagy népszerûség-
nek örvend  a megyeszékhely élmény-
fürdõje, amelyet tucatnyiszor kerestek
már fel az idén, s amely hangulatával,
szolgáltatásai színvonalával és tisztasá-
gával lopta be magát a szívükbe.

Horváth István polgármestertõl egy
15 ezer forint értékû fürdõbelépõt ve-
hettek át.
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