
„Huszárcsíny a labdarúgó Ma-
gyar Kupa harmadik fordulójá-
ban szekszárdi módra. Városunk
újra NB III-mas, de változatlanul
magára hagyatott futballcsapata
ismét az országos érdeklődés
homlokterébe került. 

Minden élvonalbeli csapat azért
teljesítette a kötelezőt, van, aki ki-
csit szenvedve, van, aki tíz gólnál
nem adta alább (Zalaegerszeg eny-
nyit lőtt a Bonyhád hálójába), ám a
Siófok csak a kieséssel járó döntet-
lenre volt jó ezen a szerdán, a bra-
vúrt oly hőn óhajtó, az „egy min-
denkiért, mindenki egyért” jegyé-
ben pályára lépő Szekszárdi UFC
ellen. Igen egy újabb epizódot
megint hozzáírhat a krónikás a kis-
csapattá válás szomorú korszaká-
ban a 2002–2003-ban felmutatott
kupabravúrokhoz. Amikor szin-
tén NB III-masként egészen a ne-
gyeddöntőig meneteltek a fiúk a
Magyar Kupában, „eltakarítva az
útjukból többek között az NB I B-
és Kaposvárt, majd a szintén máso-
dik vonalbeli Diósgyőrt, és drámai
nagy csatában vesztettek a Tatabá-
nya ellen. Ez utóbbi meccs azért is
emlékezetes, mert a hetvenes évek
eleji „szekszárdi aranycsapat” tün-
döklése óta, vagyis harminc év el-
teltével újra megtelt a tízezres, va-
lamikori Dózsa-stadion. Micsoda
látvány volt!

Igen, a megyei első osztályig tar-
tó zuhanórepülés időszakában, az

ötvennézős meccse-
ken gyakran nosztal-
giáztak a törzsszurko-
lók: vajon lesz-e még
az életükben olyan
teltházas meccs, mint
az akkori volt, vagy a
2003-mas NB I-es, ak-
kor még Videoton
névre hallgató NB I-es
Fehérvár elleni ütkö-
zet, ami már a legjobb
16 közé jutásért ment,
és csak itt tudtak me-
gálljt parancsolni a
kupaspecialista szek-
szárdiaknak. Az élet
négy év elteltével is-
métli önmagát: mert

az UFC megint elindult nagy hódító
útjára. Előbb túljutott a hasonszőrű
csapatokon, majd most, e hét szer-
dáján egy akkora skalpot gyűjtött,
amilyet neves jogelőd együttesei
sem. Merthogy NB I-es skalpot be-
látható időn belül még egyetlen
szekszárdi együttes sem mondhat
magáénak, de 2007. augusztus 29-
én megtört a jég. 

Jön a néhány rutinosabb öreg-
ből, és a híres agárdi futballakadé-
mián pallérozódó öregekből össze-
gyúrt, NB I-es újonc Siófok, több
tekintélyt parancsoló győzelemmel
a tarsolyában. Annak rendje módja
szerint fölényben játszik és vezet
2-0-ra a két osztállyal lejjebb játszó
kiscsapat ellen. 

A mintegy hétszáz néző már le-
mondóan legyint. „A fák nem nő-
nek az égig, nincs esélyünk a Sió-
fok ellen felkiáltással többen a fél-
időben már haza indultak, és...! A
fiúkat az öltözőben a játékosok
nyelvén, az ő motiválásukhoz na-
gyon értő edző Kniesz Mátyás a
„nincs vesztenivalótok” utasítással
támadó focira szólítja fel. Ilyenkor
egy kiscsapat általában beleszalad
a nagy „zakóba”: öt, hat, néha
nyolc a vége, de itt más a végkifej-
let. A „gyerekek” rejtett energiatar-
talékukat bevetve úgy merészked-
nek át a Siófok térfelére, hogy kez-
denek gólszagú akciókat vezetni,
amitől a közönség kezd lázba jön-
ni. Különösen akkor, amikor egy
jogos 11-es a bátor játék diadala,
amit a nagy gólvadász, a Kajdacs-
ról importált Hencz Balázs be-
lő. Ráront néha a lelkes amatőrök-
re a Siófok, de Horváth Bálint ka-
puvédő parádékat bemutatva
ment. Ha nem, akkor Fortuna bese-
gít, de kit segítsen, ha nem a játék
szeretetéért, önbecsülésért, és kö-
zönségéért focizó csupán „sörért”
focizó amatőröket. Már csak egy
percet kell kibírni, de az UFC kú-
szik, mászik, brusztol, és focizik is.
Csóti révén a 90 percben ott az
újabb, továbbjutást érő szekszárdi
dugó. Újra kupaláz honol Szek-
szárdon: lehet, hogy legközelebb
már a Fradi vagy a Dózsa jön Szek-
szárdra...!? Mindegy: újra kupaláz
van mifelénk. B. Gy.

XVII. évfolyam 27. szám 2007. szeptember 2.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *

Udvariassági látogatásra Szek-
szárdra érkezett csütörtökön
John Nichols. A brit nagykövet
kíséretében helyet kapott Be-
thany Mander, a brit
külügyminisztérium
munkatársa és Eliza-
beth Martin diáklány,
aki a nagykövetség
munkájával ismerke-
dik. A diplomatát és kí-
sérőit dr. Haag Éva al-
polgármester fogadta a
városházán.

Az oldott hangulatú
megbeszélésen Nichols
úr a város terveiről, fej-
lesztési lehetőségeiről, és problé-
máiról érdeklődött – kitűnő ma-
gyarsággal. Dr. Haag Éva átfogó ké-
pet adott Szekszárd helyzetéről, a
tervek között pedig megemlítette

az infrastruktúra és az Ipari Park
fejlesztésének, munkahelyek te-
remtésének fontosságát, valamint
a városközpont rehabilitációját és

a turizmus fejlesztését,
amelyre pályázatokból
uniós pénzt is remél a
város. A brit nagykövet
csodálkozásának adott
hangot, de egyben üd-
vözölte is, hogy a szek-
szárdi önkormányzat a
privatizációs trenddel
ellentétben visszavásá-
rolt két szolgáltatót
(Alisca Terra, Vízmű).
Nichols úr azt is öröm-

mel hallotta, hogy Szekszárdon a
határokon túli kapcsolatokra is
nagy hangsúlyt fektetnek, s ehhez
további jó munkát kívánt a város-
vezetésnek.

A brit nagykövet Szekszárdon NB I-es skalp az UFC övén
Újra kupaláz Szekszárdon
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

SZEPTEMBER 9., 23.

TELJES KÖRÛ JELZÁLOGHITELEZÉS
LAKÁS CÉLRA, ADÓSSÁGRENDEZÉSRE, SZABAD FELHASZNÁLÁSRA
DÍJTALAN ÜGYINTÉZÉSSEL – kérésére akár otthonában is.

Telefon: 06-30/411-72-65 • kövecses.laszlo@ing.hu
KÖVECSES LÁSZLÓ ING Biztosító szerzõdött partner

EURO-ALAPÚ BEFEKTETÉS – garantált hozammal!

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal kibővítette a
gyepmesteri ügyeletet. 2007. augusztus 1-jétől hétköznapokon 18
óráig, illetve szabadnapokon (szombat) 8 és 18 óra között is lehető-
ség van bejelenteni a város közterületein észlelt elhullott állatokat, il-
letve kóbor kutyákat.
A bejelentéseket a következő telefonszámon fogadja a gyepmester:
30/956-8209. Műszaki Iroda

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES KÖZPONT
NYUGDÍJAS TAGOZATA

2007. szeptember 4-én (kedd) 14 órakor 
A BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ FÖLDSZINTI TERMÉBEN

bemutatóval egybekötött előadást tart.
Előadó: Losonciné Zana Judit Etka Jóga Egyesület vezetője

Előadás címe: 
Tegyünk egészségünkért a mindennapokban 

légzéssel, mozgással!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő nyugdíjast!

„Mily égtájon keressem holt anyámat.
Az ablakon halottak holdja süt.
A hiány kóborol, odútlan állat,
Fénybe-fagyott üresség mindenütt.”

Édesanyám,
DR. SIGORA BÁLINTNÉ
született 1917. szeptember 2.

Ma 90 éves lenne.
Szeretettel: Panci

A LISZT FERENC MŰVÉSZETI ISKOLA
értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy pótfelvételit tart 2007. szeptem-
ber 4-én és 5-én (kedd, szerda) 14–18 óráig az alábbi szakokra: 

CSELLÓ, HEGEDŰ, 
MAGÁNÉNEK, RÉZFÚVÓSOK, 
NÉPTÁNC ÉS SZOLFÉZS-ELŐKÉPZŐ.

Szeretettel várjuk a zene iránt érdeklődő gyermekeket!

* * * * *
HIRDETJÜK TOVÁBBÁ a már felvételt nyert, illetve már az iskolában
tanuló gyermekek szülei számára a következőket:

Órabeosztás, tandíj, illetve térítési díj befizetés:
szeptember 5-én és 6-án (szerda, csütörtök) 14–18 óráig.

A felvételi és órabeosztás helyszíne: 
Szekszárd, Széchenyi u. 38.

A SWING MAZSORETT CSOPORT 

FELVÉTELT HIRDET 
általános és középiskolás fiatalok számára. 

A felvételi időpontja és helyszíne:
2007. szeptember 5. 17 óra,

Babits Mihály Művelődési Ház. 
Érdeklődni Huszárikné Böröcz Zsófiánál lehet

a 30/233-90-86-os telefonszámon.

A Bartina Néptánc Egyesület beiratkozása 
a 2007/2008-as tanévre valamennyi néptánc tagozatos

növendéknek:
2007. szeptember 3-4-én (hétfő, kedd) 8–18 óráig. 

2007. szeptember 6-án 17 órakor néptánc
tanszakos összevont szülői értekezlet lesz,

melyre feltétlenül várják a kedves szülőket!
A beiratkozás és szülői értekezlet helyszíne:

Babits Mihály művelődési ház

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Szeptember 20. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

(II. sz. választókerület) 
A hónap utolsó 
keddjén 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
(volt 2. számú Általános Iskola)
Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Szeptember 20. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. emelet
36. sz. iroda

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddjén 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar
Gyakorló Iskolája 
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik 
és negyedik 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal, 
I. em. 40. sz. iroda

III. sz. választókerület
A hónap első 
csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai 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 
hétfőjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

A hónap első 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

Szeptember 11. 
(kedd) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Szeptember 10. és 24. 
(hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-
épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és harmadik 
keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, 
Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
5. számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

A hónap harmadik 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ILOSFAI GÁBOR  képviselő
A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

APRÓHIRDETÉS
GYULÁN kétszobás, öt személy elhelyezé-
sére is alkalmas apartman zöldövezetben
október 18-tól november 1-ig napi 3000 Ft-
ért kiadó, az évi négyhetes üdülési jog el-
adó. Tel.: 30/27-89-817, este: 74/314-852

A Magyar
Vöröskereszt
Tolna Megyei

Területi Nyugdíjas
Alapszervezete és a

Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi

Érdekszövetsége
által meghirdetett vöröshagyma-

megrendelések szállításának
ideje:

2007. szeptember 7. (péntek)
reggel 8 órától, helye:

Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége,

Hunyadi u. 4. sz. parkolója.
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Hétfőn a Belvárosi Kávéházban
mutatkozott be a sajtó előtt a
Vendéglátók Kerekasztala Szek-
szárdért Egyesület.

Tíz szekszárdi vendéglátó egy-
ség (Aranykulacs kisvendéglő, Bel-
la Napoli pizzéria, Főispán étte-
rem, Holiday saláta- és koktélbár,
Húsvasaló vendéglő, Megacentrum
étterem-panzió, Stefán ételbár,
Szász söröző és étterem, Tiffany
kisvendéglő, Zrínyi sörkert) össze-

fogásával idén júniusban alakult
meg az egyesület. A Keszthelyi
Szabolcs elnök vezette szervezet
nem kisebb célt tűzött ki maga elé,
mint Szekszárd melegkonyhás ven-
déglátó egységeinek összefogását
és a magas színvonalú vendéglátás
feltételeinek megteremtését a
gasztronómiai kultúra helyi sajá-
tosságainak megőrzése mellett.

Az egyesület először a Szekszár-
di Szüreti Napokon (szeptember
13–16.) mutatkozik be a nagykö-
zönség előtt, ahol az Ízek Utcájá-
ban egységes arculattal és két-két
tájjellegű étellel – többek között
székely galuskával, főtt füstölt csü-
lökkel, tejfölös bütökkel és birka-
pörkölttel – várják a vendégeket. A
tíz sátorban a négy nap alatt 10
ezer adag étellel készülnek.

A sajtótájékoztatón Matókné Ka-
pási Júlia, a fesztivál főszervezője,
a Babits Mihály Művelődési Köz-
pont igazgatója, valamint Horváth
István polgármester egyaránt üdvö-
zölte a kezdeményezést, az össze-
fogást.

– A „Szekszárd, a jövő városa”
program egyik kiemelt eleme a tu-
rizmus fejlesztése, s ennek része,
hogy a kiváló szekszárdi borok
megfelelő gasztronómiai környe-
zetben jelenjenek meg – hangsú-

lyozta Horváth István, majd hozzá-
tette: a Szekszárdi Szüreti Napokon
a szekszárdi vállalkozásokat sze-
retnénk „helyzetbe hozni”, hiszen
számunkra a legfontosabb érték a
helyi érték.

Matókné Kapási Júlia a civil szfé-
rára kevéssé jellemző gyorsaságot,
aktivitást tartotta példaértékűnek,
és kiemelte: hosszú távú együttmű-
ködésben gondolkodnak a kerek-
asztallal, hiszen az egyre nagyobb
tömeget vonzó fesztivál látogatóit
csak összefogással szolgálhatják ki
színvonalasan.

Az egyesület további szekszárdi
vendéglátó egységek jelentkezését
is várja. A belépés feltétele legalább
egy év működés és két alapító tag
ajánlása.  (fl)

Ízek szekszárdi utcája

Közel egymillió forint gyűlt ösz-
sze azon a jótékonysági esten,
amelyet Szekszárd belga testvér-
városában, Waregemben rendez-
tek az elmúlt hét végén.

A kétévente esedékes „Magyar
esten” a Horváth István polgármes-
ter vezette szekszárdi küldöttség –
a Csapó Károly és dr. Horváth Kál-
mán főzte – vegyes pörkölttel és jó-
féle szekszárdi borral kínálta a
mintegy 250 fős vendégsereget. A
kitűnő magyaros hangulatról a
Bartina táncosai és zenekara gon-
doskodott. A jótékony célú esten
közel egymillió forint gyűlt össze,
amellyel immár hagyományosan
mintegy félszáz szekszárdi diák
egyhetes belgiumi kirándulásához
járulnak hozzá az adakozók.

A szekszárdi delegáció belgiumi
látogatásának hivatalos részeként
tanulmányozta a testvérváros ön-
kormányzati cégeinek (kommuná-
lis vállalat, víz- és csatornamű, re-

gionális szemétégető és komposz-
táló, szelektívhulladék konténer-te-
lep) működését. Utóbbi annyira el-
nyerte a szekszárdiak tetszését,
hogy vizsgálják a hazai megvalósít-
hatóságot.

– A waregemi tapasztalatokat
összegezve megerősödött bennünk
az az elhatározás, hogy megfelelő
szerkezetű irányítás mellett az ön-
kormányzat igen is jó gazdája lehet
a szolgáltatóknak és a városüze-
meltetési cégnek – értékelte a láto-
gatást Horváth István polgármes-
ter.

A szekszárdi delegációt fogadta a
januártól regnáló új waregemi vá-
rosvezetés Kurt Vanryckeghem
polgármesterrel az élen. A megbe-
széléseket követően a felek megál-
lapodásban rögzítették, hogy a jö-
vőben a két város közösen indul bi-
zonyos európai uniós pályázato-
kon, és a magyar estek mintájára –
a „páratlan” esztendőkben – belga
esteket tartanak Szekszárdon. (fl)

Magyar est
Waregemben

„Pénzügyi szolgáltatást, termé-
ket csak bizalmat sugárzó, ügy-
félbarát környezetben lehet érté-
kesíteni” – hangsúlyozta Nyirati
Ferenc felügyelőbizottsági elnök
a Kristály-cégcsoport irodaházá-
ban megszépült ügyféltér hétfői
avatóján. 

A partner bankok képviselői
mellett a korszerűsítésben, felújí-

tásban részt vevő cégek is meghí-
vót kaptak. Az ünnepségen Hor-
váth István polgármester köszöntő-
jében kiemelte: a teljesen szekszár-
di tulajdonban lévő cég a bizonyí-
ték arra, hogy a multik mellett a ki-
sebb vállalkozások is sikeresek le-
hetnek a maguk területén, s erre
büszke a város is, amely megbe-
csüli helyi értékeit.

Jóváhagyott társulási
megállapodás

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése augusztus 29-i rend-
kívüli ülésén jóváhagyta a Bátaszékkel és a bátaszéki kistérség
önkormányzataival kötendő hulladékgazdálkodási társulási
megállapodást azzal a kiegészítéssel, hogy a közgyűlés felhatal-
mazza Horváth István polgármestert és Tölgyesi Balázst, az Alisca
Terra Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a díjképzésről, a díjak beha-
jtásának módjáról, illetve a települési hulladéklerakók rekultivá-
ciójáról folytasson tárgyalásokat a társulásban érintett önkor-
mányzatok képviselőivel.

Megszépült a Kristály-
cégcsoport irodája



A nemzetközi hírűvé lett szek-
szárdi történelmi borvidék egyik
legnevesebb borásza, aki nevével
(Takler-pincészet), eddigi eredmé-
nyeivel és munkásságával, tüke
szekszárdiságával szimbolizálja az
itteni szőlészetet, borászatot. Ha
elkezdünk valamilyen körben
Szekszárd kuriózumairól, jellegze-
tességeiről beszélni, megkerülhe-
tetlenül, az első mondatok elhang-
zása után képbe kerül a borászat,
refelexióként máris érkezik néhány
név, s ezek egyike garantáltan a
Takler – különösen, ha magyar bo-
rokat valamilyen szinten már isme-
rő külföldivel beszélgetünk. Igen,
az ezredfordulóra stílszerűen be-
érett a gyümölcs, megtudhatta a
borvilág, hogy mit jelent, ha az
adottságok (löszös, de kötött talaj,
a lágyan ívelő lankák, a kedvező
mikroklíma, az általában kedvező
időjárás) a hagyománytisztelő mes-
terségbeli tudással, alapossággal, a
korszerű borászati technológiák al-
kalmazásával egyesül. A régi típu-
sú szövetkezetiség rabságának
páncélburkából kilépve olyan
küvék, kékfrankosok, kadarkák ke-
rültek ki ebből a pincészetből,
amikre nem csak a fogyasztók, de a
borversenyek ítészei  is ráéreztek.
A vörösboros világpiacon izgal-
masságot, érdekességet, új típusú
gyümölcsösséget, új illatot, új ízt
hozó magyar borok között is ma-
gas polcon jegyzik a Decsi-hegyen
meggyökeresedő Takler-pincésze-
tet. 

Azt mondják a borínyencek: a
Takler-féle Regnumban csúcsoso-
dik ki mindaz, aminek palackjáért
jobb helyeken már  négyezer forin-
tot is le kell szurkolnia annak, aki
tényleg valami különlegességre vá-
gyik. Nem csoda, hogy a tipikus
családi gazdaság már minden
olyan elismerést, címet begyűjtött,
amit ebben a szakmában be lehet
gyűjteni: bordeux-i arany- és ezüst-
érem, ugyanilyen elismerések, a
kontinens valamennyi rangos meg-
mérettetésén – Zürichtől a Vinares-
en át egészen a Wine Challenge-ig.
Természetesen ő is – szekszárdi
borásztársa, Vesztergombi Ferenc-
hez hasonlóan – megkapta a szak-
ma legrangosabb hazai kitünteté-
sét: 2004-ben neki ítélték oda, az
Év Borásza címet. Most pedig az
úgynevezett állami rangos minisz-
tériumi kitüntetés birtokosa lett a
szekszárdi pincészet, amit idősebb
Takler Ferenc magától a tárcaveze-

tőtől, Gráf Józseftől vehetett át a
napokban.

– Jó érzés tudni azt is, hogy nem
csak a szakma ismer el bennünket,
ezáltal a ki tudja már hányadszor
bizonyító borvidékünket is, hanem
az állam is magas szinten – mond-
ta a két, szintén borász fiával (And-
rással és Ferenccel) egy jelképes
triumvirátust alkotó rangidős pin-
cészetvezető. – A közelebbi és a tá-
volabbi múltban nem volt jellem-
ző, hogy az agráriumon belül a bo-
rászokat ily módon elismerik, ref-
lektorfénybe helyezik, öt borrégió-
ból emeltek ki termelőket, pincé-
szeteket. Gráf József agrárminisz-
ter, mint sok mindenben, ebben is
változásokat tett, ami azért jelzi,
hogy ő ezt az ágazatot nem csak a
protokoll szintjén tartja fontosnak
– mondta elöljáróban id. Takler Fe-
renc kitüntetése apropóján, majd
még hozzátett a megkezdett gon-
dolatmenethez. – A miniszter úr
egyébként azzal, hogy aláírásával
támogatta a Magyar Bormarketing
Kht. létrejöttét, az eddigi nem haté-
kony állami helyett, elismerte,
hogy az ágazat versenyképességét,
a magyar borok piacra jutását úgy
lehet elősegíteni, ha ennek megol-
dását nem egy állami szervre, ha-
nem a magukat megszervező borá-
szokra bízza. Az már megint egy
más kérdés, hogy a bürokrácia
malmai lassan őrölnek, de lassan
tényleg eljön az a nap, hogy a bor
eltörölt jövedéki adójának nyolc fo-
rintjából ötöt a bormarketingre,
hármat pedig az ellenőrzésre tud-
nánk fordítani, ez nagy előrelépés
lenne az elmúlt tíz-tizenöt év hely-
benjárása után.  B.Gy.
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Augusztus 20-a alkalmából több szekszárdi polgár ve-
hetett át országos és városi elismerést. Az adományozó
és a kitüntetést kapó mellett nagyon sokan örültek fő-
nökük, beosztottjuk, családtagjuk, szomszédjuk, isme-
rősük tevékenységének e módon való megbecsülésé-
nek. 
A Szekszárdi Vasárnap egy-egy kis portréval fejezi ki
valamennyi kitüntetett iránti nagyrabecsülését.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Tisztességgel 
a közérdekért!

Nincs félnivalónk 
az újvilág boraitól

Miniszteri elismerés (is) a Takler pincészetnek

Él városunkban valaki, aki-
nél több tisztséget manap-
ság talán nem sokan tudhat-
nak magukénak. Érdekvéde-
lem, önkéntes munkák, ka-
ritatív feladatok és számos
közkedvelt program elindí-
tója. Ő Illés Tamás, aki töb-
bek között a Vállalkozói Sza-
lon és a Szekszárdi Civil
Kerekasztal elnöke, s aki
agilitásával, szervezőkészsé-
gével, sokéves irányítói ta-
pasztalattal a háta mögött
érdemesült ki a magas ran-
gú kitüntetésre, a Köztársa-
sági Érdemkeresztre, amit
Sólyom László államelnök-
től vehetett át.

– Meggyőződésem, ehhez
az érdemhez jó adag szeren-
cse is kellett a sokévi kiterjedt
közéleti munka mellett. Ez az
elismerés, úgy vélem, elsősor-
ban a civil szektort illeti, egye-
bek között a vállalkozói sza-
lon lassan tízéves munkássá-
gát is dicséri. Fogalmam sincs, ki
volt a javaslattevő, csupán egy tele-
fonhívást kaptam: hogy készüljek a
kitüntetésre.

– Kezdetben – majd később – mi-
lyen területeken tevékenykedett? 

– Már főiskolás éveimben sikere-
sen szerveztem ifjúsági klubdél-
utánokat, már akkor véremmé vált
e munka. Később Szekszárdon az
Art Kontakt Kulturális Egyesületet
segítettem, melyen keresztül a
ZUG programszervezését, feszti-
váljait koordináltuk. Ezenkívül
még részt vettem a SporTolna
Triatlon Fesztiválok kivitelezésé-
ben. Jelenleg a Magyar Vállalkozói
Szalont, a Fogyatékosok Megyei
Sportszövetségét, valamint a Városi
Civil Kerekasztalt vezetem, de
egyik alapító tagja vagyok a Rotary
Clubnak. Utóbbi területén nem
mindig jellemző a zökkenőmentes
előrehaladás. Ez a formáció 2003-
ban alakult meg az önkormányzat
ösztönzésére. Igényük volt arra,
hogy valaki folyamatosan tárgyal-
jon, egyeztessen a 280 működő

szervezettel. Létre kellett hozni egy
legitim érdekérvényesítő fórumot.
A feladat bonyolult, hiszen nekünk
kell felvállalnunk a teljes civil szek-
tor érdekérvényesítését. 

– Mikre a legbüszkébb?  
– Eddig nyolc alkalommal ren-

deztük meg sikeresen Szekszárd
Város Örömünnepét. Igaz, mi csak
négy-hatezres tömeget tudunk ösz-
szeszervezni, mégsem kell szé-
gyenkeznünk: hiszen példaértékű,
hogy mindez a történelmi egyhá-
zak, civil szervezetek és az önkor-
mányzat összefogásával valósul
meg.

– Nem lehet egyszerű mindezt
összeegyeztetni.

– Valóban. A túl sok elkötelezett-
ségnek a mindenben támogató csa-
ládom látja a kárát, mivel szabad-
időm gyakorlatilag alig adódik. Az
évek során világossá vált, a „bőség
zavara” a minőségi munka rovásá-
ra mehet. Mivel a minőség elkötele-
zettje vagyok, néhány tisztségemet
másra ruházom át.  Gy. L.
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Futótűzként terjedt a városban a
hír, hogy dr. Simon László pro-
fesszor, aki 26 éven át vezető fő-
orvosként irányította a kórház
gasztroenterológiai osztályát, le-
köszönt, sőt nemcsak a kórház-
ból, hanem a városból is távozott.
Az intézményen kívül az üzletek-
ben, az utcán és mindenütt lehe-
tett hallani távozásáról a legkü-
lönbözőbb „hangszerelésben”:
keserűen, meglepetten, lehangol-
tan, elképedve… A város közgyű-
lése „Pro Urbe Szekszárd” Emlék-
plakettel ismerte el a számos or-
szágos és európai tisztséget betöl-
tő, rendszeresen publikáló, s a
város hírnevét öregbítő tanát úr
tevékenységét, aki már sok kitün-
tetést tudhat magáénak. 2000-
ben például szülővárosa, Jászbe-
rény adományozott neki pro urbe
díjat.

– Mindaz, amit tolmácsolt, na-
gyon jólesik. Valóban Budapestre
költöztem, hiszen egyedül, csalá-
dom nélkül semmiképpen nem
maradtam volna Szekszárdon.
Most legalább a korábbinál jóval
több időt tölthetek együtt a kosár-
labdában is igen tehetséges 11 esz-
tendős Fanny unokámmal. Más-

részt az év végén, vagy a jövő év
elején mindenképpen nyugdíjba
vonultam volna, hiszen hamarosan
betöltöm azt a 65 évet, ami a veze-
tő álláshoz kötött. Egyetemi tanár-
ként ugyan beosztottként marad-

hattam volna az osztályon, de úgy
éreztem, jobb egy olyan rendszer-
ben aktívan nem részt venni,
amelynek az elveivel és a végrehaj-
tási gyakorlatával nem értek egyet.   

– Folyik az egészségügy szükséges
átszervezése, alakulhat a dolog,
de…

– Azt mindenki tudja, hogy a re-
formokra alapvetően szükség van,
hogy az átszervezést végig kell vin-
ni. De bolond az az építész, aki egy

épület rekonstrukcióját nem az ala-
pok megerősítésével kezdi, hanem
a tetőt építi át. Sajnálatos módon
olyan kisebbség kezébe került az
egészségügy irányítása, amelynek
elveivel ugyan néhány momentum-
ban egyet lehet érteni, ám a végre-
hajtás módjával semmiképpen.
Borzasztóan sajnálom, hogy el-
mentem Szekszárdról, de számos
ok – ezt egyáltalán nem akarom
részletezni – miatt már nem tud-
tam annyit segíteni az intézmény-
nek, amennyit szerettem volna.
Ám a munkát nem hagyom abba,
hanem továbbviszem azt az orszá-
gos gasztroenterológiai szakfel-
ügyelői feladatot, amellyel egy év-
vel ezelőtt az ÁNTSZ bízott meg.
Természetesen ezt is csak akkor
folytatom, ha segítséget tudok
nyújtani azoknak a kaotikus álla-
potoknak a kivédésében, amelye-
ket a már említett csoport által
konstruált módszerváltás és erő-
szakos megszorítások tömege oko-
zott.

Beszélgetésünk végén a kitünte-
tett professzor megjegyezte:

– Szekszárd nevét nem a magyar
egészségügy volt miniszterének, a
frusztrált Molnár Lajosnak (né-
hány évig vezette a fül-orr-gége
osztályt – a szerk.) a nevével fogják
emlegetni, hanem az én munkatár-
saim és a kórház minden tagja te-
vékenységének elismerésével.

V.H.M. 

Segíteni akar a kaotikus
állapotok kivédésében
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Babai Zoltánnak 32 éves pedagó-
gusi pályája megbecsülésének je-
leként az államalapítás ünnepe
alkalmából „A Köz Szolgálatáért”
érdemjel bronz fokozatát adomá-
nyozta az önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszter. A szek-
szárdi Ady Endre Középiskola és
Szakiskola tanév végén nyugdíj-
ba vonult igazgatójának vezetése
alatt az intézmény az ország
egyik legnagyobb szakmunkás-
képzőjéből elismert szakképző
iskolává fejlődött.

A tolnai származású Babai Zol-
tán öt évig dolgozott szakmájában,
gépészmérnökként, majd 1974-ben
– akkor már szekszárdiként – az
505-ös Szakmunkásképző Intézet-
ben kezdett oktatni. Az évtized vé-
gén a Rózsa Ferenc Szakmunkás-
képző igazgatója lett, de két év
múlva visszatért a Séd-patak part-
jára, ahol 1981-től 2007-es nyugdíj-

ba vonulásáig irányította az 505-
öst, majd utódát, az Ady Endre Kö-
zépiskolát. Vezetése alatt az intéz-

mény részese volt a Pénzügymi-
nisztérium kísérletének: vállalko-
zói iskolává alakult, amely többek
között az építőiparban tevékenyke-
dett. Babai Zoltán és kollégái alapí-
tották meg a Magyar Szakképzési
Társaság Tolna megyei szervezetét,
vezetésével az iskola kétszer is
nyert világbanki pályázaton és az
elsők között szerzett ISO minősí-
tést.

„A kollégáimmal igyekeztünk
mindig megfelelni a kor elvárásai-
nak” – mondja Babai Zoltán. „Idő-
közben ugyan több szakma – így
például a csőszerelő is – eltűnt, de
minden évben hoztunk valami
újat. Úgy gondolom, egy igazgató-
nak menedzserszemlélettel kell ren-
delkeznie, hiszen ma a munkaerő-
piac szabja meg a szakképzési irá-
nyokat.”

Az Ady Endre Középiskolában és
elődjében nagy volt a diáklétszám
ingadozása, hiszen amíg 1981-ben
és az elmúlt tanévben is mintegy
1400 gyerek járt az iskolába, volt
olyan esztendő, hogy számuk a
2100-at is meghaladta. „Az intéz-
ményben az elmúlt évtizedben első-
sorban az arányok tolódtak el: a
szakmunkásképzés irányából a
szakközépiskolai és technikumi

képzés felé, s úgy gondolom, ez így
van jól” – mondja a kitüntetett, aki-
nek pályáján az 1996-os esztendő
hozta a legnagyobb traumát: a vál-
lalkozói iskolamodell állami leépí-
tésekor ugyanis sok kollégájától
volt kénytelen megválni.

Babai Zoltán amúgy örömmel
emlékezik a kitűnő kollektívákra, s
mint meséli, nagy szerencséje volt,
hogy olyan igazgatóhelyettesekkel
dolgozhatott, akik önállóan vitték a
saját területüket. 

Az immár nyugdíjas direktor
szeptember végén elköltözik Szek-
szárdról, és felesége szülővárosá-
ban, Esztergomban talál új otthon-
ra. A váltás amúgy kézenfekvő, hi-
szen fiai a fővárosban élnek, s így
közelebb kerül hozzájuk és három
unokájához, akikkel – mint mond-
ja – gyorsan telik az idő. S hogy mi-
vel tölti immár megszaporodott
szabadidejét? „Mint oly sokan, ma-
gam is szeretek olvasni, kertészked-
ni, kirándulni” – avat be magánéle-
tébe Babai Zoltán. „Van egy régi ál-
mom is: édesapám asztalos volt, s
miután én is nagyon szeretem a fát,
azt tervezem, hogy az új házunkba
magam készítek majd el néhány
bútort.”  

(fekete)

Az új iránt fogékony igazgató
egyik szemével

a munkaerőpiacot figyelte



Közel negyven éve, hogy örökre
itt hagyta városát dr. Hadnagy Al-
bert, megyeszékhelyünk egyik
kiválósága. Szellemével, fáradha-
tatlan igyekezetével, mellyel át-
mentette az utókornak megyénk
kulturális örökségének legjavát.
Munkásságával a mai napig talál-
kozhatunk, ha kirándulást te-
szünk környékünk kastélymú-
zeumaiba, vagy ellátogatunk a le-
véltárába. Idén, augusztus 20-án
posztumusz  Pro Urbe-díjat ka-
pott Szekszárd városától az egy-
kori főlevéltárnok. Leányával, dr.
Gutai Miklósné Hadnagy Ilonával
emlékeztünk rá…

– Miként indult  édesapja  karri-
erje?

– Családunk a trianoni tragédia
után került Erdélyből Tolna megyé-
be. Apám középiskolai tanulmá-
nyait  a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó kollégiumban végezte. Mivel
a háború után semmi remény nem
maradt, hogy tanulmányait a ro-
mán egyetemen folytathassa, úgy
döntött, az anyaországban próbál
szerencsét. Kiváló eredményei ré-
vén rögtön bekerülhetett  az Eöt-
vös-kollégiumba. 1924-ben, az
egyetem elvégzése után a Bécsi
Történeti Intézetben folytatta a
doktori fokozathoz szükséges ku-
tatásait, ahol is Szekfű Gyula volt
munkatársa. Avatása után pályázta
meg az itt akkor megüresedett főle-
véltárnoki helyet, amely állást – je-
les eredményeinek köszönhetően –
azonnal el is nyert. 

– Szólna a személyiségéről?  
– Szerény, csendes, elvhű ember

volt. Barátja, Andrásfalvy Bertalan
mondta róla egyszer: igazszerető,
igazkereső ember, aki a nehéz
időkben is megtartotta elveit. Cso-
dálatosan jó apa volt, aki hazasze-
retetre, emberségre tanított ben-
nünket.

– A háborús években  a levéltár-

ban óriási anyagmentésbe kez-
dett…

– 1942-ben, a háború alatt kezd-
te meg a levéltár anyagának elrejté-
sét a megyeháza börtönében. Kato-
nai szolgálat miatt ezt a munkát
nem tudta befejezni. A gazdátlanul
maradt levéltár anyagait szétszór-
ták, az elrejtett iratok tetejét szét-
bontották, a levéltári berendezése-

ket teljesen megsemmisítették. A
háború után hadifogságból vissza-
térve megkezdte a károk helyreho-
zatalát. Fiatal lányként, emlék-
szem, nyaranta örökké úton vol-
tunk, s a környék kastélyaiból –
egyebek mellett az Apponyi, Csa-
pó, Katalin-pusztai, kajdacsi kas-
télyállományból – gyűjtöttük a
megmaradt anyagokat. Ennek kö-

szönhetően kerül-
tek elő igen régi
oklevelek, búto-
rok, festmények. E
mellett sikerült
még édesapámnak
közel húszezer kö-
tetnyi  könyvanya-
got összerendez-
nie, amely szintén
a levéltár anyagát
gazdagítja.

– Hogyan alakult
a család sorsa az
ötvenes években?

– A forradalom
alatt beválasztották
a 16 tagú helyi for-
radalmi bizottság-
ba. Ugyanúgy

helytállt, mint másutt, s neki is kö-
szönhetően, semmiféle atrocitás
nem történt Szekszárdon. Embere-
ket menekített meg a bebörtönzés-
től és a kivégzéstől, 1956 után azon
munkálkodott, hogy a börtönbe
zártak családtagjai anyagi támoga-
tását megszervezze és bátor támo-
gatók hozzájárulását eljuttassa a
szűkölködőknek.

– A hatvanas években ismét neki-
foghatott szenvedélyének, a helyi
múlt felfedésének…

– 12 éven keresztül kutatta Liszt
Ferenc történetét, akinek négyszeri
szekszárdi látogatásáról és Augusz
Antalhoz fűződő barátságáról je-
lentetett meg  tanulmányt Liszt
szekszárdi kapcsolatairól címmel.
Emellett folytatta a Háry János léte-
zéséhez kapcsolódó kutatásait.
Legalább tízezer iratot nézett át,
mire összeállította a vele kapcsola-
tos elméletet, s kijelenthető lett
nagy bizonysággal: Háry Garay Já-
nosnak volt egyik belső cselédje.
Édesapám ezzel tulajdonképpen
életet lehelt az addigi legendába. 

– Milyen ismeretségi körben moz-
gott? 

– Nagy barátságba került Illyés
Gyulával, Féja Gézával, Andrásfal-
vy Bertalannal, Mészöly Miklóssal,
s nem utolsósorban Babits testvéré-
vel, Istvánnal, akivel ugyancsak
rendszeres levelezésben állt. Mikor
apám meghalt, Illyés azt írta édes-
anyámnak: „...ilyen érték nem tű-
nik el. Bennem is tovább él, vigasz-
talóan, bátorítóan…”.

– Mit üzenne dr. Hadnagy Albert
a mai fiatalságnak?

– Édesapám nagyon büszke volt
székelységére, magyarságára. Ez-
zel az értékvilággal élve üzenhetne
összefogást a mának minden szin-
ten, s hogy a mai fiatalságban na-
gyobb hajlandóság legyen úgy ha-
zaszeretet, mint becsület és hagyo-
mányőrzés tekintetében. Hiszem,
hisszük: az az ember, aki nem be-
csüli a múltat, annak jövője sem le-
het!

Gy. L.
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Nem kiszolgál, egyszerűen

„csak” jó ügyet szolgál
„Pro Urbe Szekszárd” Emlékpla-
kettet adományozott augusztus
20-án a város a nagy tisztelet
övezte Szabadi Mihály koreográ-
fusnak, népművelőnek, nép-
táncoktatónak, néphagyomány-
kutatónak.

Amennyiben eddigi valamennyi
kitüntetést felsorolnánk, bizony
nem maradna hely magára a kö-
zösségformáló emberre. Csak em-
lékeztettetünk a két legutóbbira:
közművelődési tevékenységét Bes-
senyei György Díjjal ismerték el,
idén pedig a Csokonai Vitéz Mihály
Alkotói Díjat vehette át a szakmi-
nisztertől. De a többi elismerésről
is egyaránt elmondhatjuk, egyetlen
adományozót sem vezérelt politi-
kai megfontolás, hiszen Szabadi
Mihály soha nem volt „kiszolgáló”,
hanem mindig „csak” a jó ügyet
szolgálta.  

Amikor nyugdíjba vonult a tanár,
a mester, elhatározta, minden ál-
dott nap ír 10-20 sort, hogy meg-

örökítse emlékeit, s
hogy „karbantartsa”,
csiszolja elméjét. Ta-
valy elkezdte rendsze-
rezni az igényes fel-
jegyzéseket, amelyek-
ből értékes kötet állt
össze, s idén tavasszal,
70. születésnapjára
meg is jelent „Álmok,
emlékek, gondolatok”
címmel szülőfalujá-
nak, Sióagárdnak em-
léket állító könyv,
amelyben elbeszélések
is helyet kaptak. Érthe-
tően tisztelői, tanítvá-
nyai úgy elkapkodták a
kötetet, mint a cukrot.

– A napi adagomat
változatlanul papírra vetem, s már
a századik oldal körül tartok. Most
a megye közművelődési történeté-
nek 1960-as éveit idézem fel, s na-
ponta születnek új elbeszélések.
Valahány a falumból „indul”, de

„Fáklyaéletével utat mutatva…”

jócskán tartalmaznak publiciszti-
kai elemeket is – hangzott az össze-
foglaló, majd kérésemre rátért
azokra a településekre, ahol jelen-
leg is munkálkodik: szaktanácsai-
val segíti az együtteseket, de termé-

szetesen koreográfiákat is készít.
Megkérdeztem, hogy „falura sza-
bottakat”?

– A parasztember mindenütt
egyforma, a paraszti kultúra
ugyanazokból a gyökerekből szár-

mazik. Ezek állandóak, tehát kiin-
dulási pontul szolgálnak. Amiben
különböznek a települések, az
mind bennem van, bennem él, hi-
szen ismerem valamennyit.

Az utóbbi Tolna megye minden
településére érvényes, hiszen évti-
zedeken át rendre járta ezeket, s
olyankor nem a faluvezetők irodái-
ban ücsörgött… Szóval a megyé-
ben, de távolabb is mindenütt meg-
süvegelik Szabadi Mihályt, amire –
mint fogalmaz – ugyancsak gondo-
san figyel, nehogy elmaradjon a
visszaköszöntés. Igazságtalan len-
ne, ha nem emlékeznénk meg a
Bartina együttes megalapításáról, a
húsz éven át tartó vezetéséről, s a
hozzá kötődő sok száz gyermekről
és fiatalról, akiknek immár gyer-
mekei, talán unokái ismerkednek a
mester műveivel. De még valami!
Tűnődnek-e azon, vajon kinek ju-
tott eszébe az első Szekszárdi Szü-
reti Napok megszervezése, vagy
1968-ban kinek az ötlete nyomán
rendezték meg az első szekszárdi
néptáncfesztivált? A név kézenfek-
vő: Szabadi Mihály. Sőt, Bogár Ist-
vánnal együtt találták ki a ma is tö-
megeket vonzó Sárközi lakodal-
mat… V.H.M.
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Szervezőkészség és 
hagyományápolás

Létezik egy sokak számára is-
mert mozgalom, szervezet, mely
ismeretterjesztő füzetecskéket ad
ki és árusít országszerte. E kis-
könyvek 1977-től adnak eligazí-
tást a kirándulóknak, a történe-
lem iránt érdeklődőknek a helyi
nevezetességekről, miközben
kedvet adnak a további utazások-
hoz, hazai túrák szervezéséhez.
Miről is van szó? Természetesen a
„Tájak-Korok-Múzeumok” szer-
vezetről. Az idén immár 30 éves
múlttal rendelkező egyesület
szekszárdi elnökével, a 2007-es
Közjóért díjazottjával, Andrásné
Marton Zsuzsával beszélgettem
tevékenységükről, a mozgalom
jövőjéről… 

– El sem tudom mondani, annyi-
ra meglepett, amikor megérkezett

az értesítés: díjazott lettem. Retten-
tően meghatott, ugyanakkor fele-
lősségérzettel tölt el, hogy nekem
ítélték ezt az elismerést a város ré-
széről. 

– Pályáját óvónőként kezdte. Mi-

kor merült fel, hogy egy ismeretter-
jesztő és szervező munkakörre vált? 

– 1986-ban adódott egy lehető-
ség, ami számomra kihívás is volt.
Sikerrel pályáztam meg a Wosins-
ky Mór Megyei Múzeum múzeum-
pedagógusi állását. Mélyvízbe
csöppentem, s hamar rájöttem:
más jellegű egy nevelési és más egy
oktatási–ismeretterjesztő intéz-
ményben tevékenykedni. Kezdet-
ben iskolások tárlatvezetését, törté-
nelmi foglalkozásokat szerveztem,
majd elindítottam látogató-órákat,
klubfoglalkozásokat a kisebbek-
nek.

– Kapcsolatba került a Tájak-
Korok mozgalommal.

– 1988-ban hirdetett meg a buda-
pesti egyesület egy országos vetél-
kedőt, melynek első fordulójára

felkérték a szekszárdi
kollégákat is. A lebo-
nyolítás már az én asz-
talom lett. A vetélkedőt
követően felkértek,
alakítsam meg az egye-
sületet. Múzeumunk-
ban már működött a
műgyűjtők klubja, s er-
re „építkeztem”. A ta-
gokkal kezdetben ha-
vonta egyszer találkoz-
tunk, s kirándulni csak
egyszer mentünk éven-
te. A jórészt nyugdíja-
sok alkotta csapat lét-
száma ma már 400 fö-
lötti, ami országosan is
egyedülálló, ahogyan
az évi 15–20 kirándulás

is. Múzeumlátogatásokat szerve-
zünk, természetvédelmi tájakat ba-
rangolunk be, sőt társklubjaink
közreműködésével a történelmi
Magyarország több városába is el-
jutottunk. Gy. L.

Képmutatás nélküli 
felebaráti szeretet

„Nálad nagyon jó helyen
van a kitüntetés”

ször meglepett, de rá-
jöttem, ez náluk így
természetes. Ugyanis a
nyitottá tett parókián –
ahol „reggeltől estig
tart a fogadóóra”, jöt-
tek és mentek a gyüle-
kezeti tagok: egyikük
hivatalos okmányért
lépett be, másikuk „új-
fajta sütit” hozott, amit
Katalin asszony a saját
készítésűvel viszon-
zott. Amikor mindezt
most felidéztem, Balá-
zsi Zoltán a bibliából
származó, ám saját fi-
lozófiájaként elfoga-
dott mondattal vála-
szolt.

– Gyülekezetünket a vallási meg-
győződés mellett „a képmutatás
nélkül való felebaráti szeretet” tart-
ja össze. Isteni áldásnak tartom az
empátiás készséget és az emberek
elfogadásának képességét. Amikor
Szekszárdra jöttem, őszintén köze-
ledtem a hívőkhöz. A hatás-vissza-
hatás elmélete alapján remekül ala-
kult a kapcsolatrendszer. 

A börtönlelkészi szolgálat 2000-
ben indult be, az uniós elvárások

szerint, emlékeztetett a lelkész úr,
aki nyomban élt a kihívást jelentő
lehetőséggel, a heti bibliaórákkal
és az elbeszélgetésekkel. Eleinte
mindezek meglehetősen nyomasz-
tották, ahogyan az ajtók fémes csa-
pódása is. De már mindezt meg-
szokta, sőt jó érzéssel töltik el a
„bentiek” megnyilvánulásai, hi-
szen sokan sírva lépnek eléje, ám
mosolyogva távoznak…

V.H.M.

Balázsi Zoltán református lelkész
hét éve szolgál Szekszárdon. A
hét esztendő rövid időnek tűnik
ahhoz, hogy a város „Közjóért”
kitüntető címet adományozzon
bárkinek is. Ám a hét esztendő
ahhoz is kevésnek tűnik, hogy ez
idő alatt kívül és belül megújul-
jon az ezertagú gyülekezet temp-
loma, a lelkészlakás, a gyüle-
kezeti ház és az egyház tulajdo-
nában lévő Comenius iskola, sőt

már a „kántorház” felújítása is
folyik.

– Ez nem csupán az én érde-
mem, hanem a harminc presbiteré
és a gyülekezeté egyaránt – közölte
a leghatározottabban Balázsi Zol-
tán. De én továbbra is a hét évet
forszíroztam. Amikor először ké-
szítettem interjút a lelkész úrral,
otthonukban fogadott feleségével,
dr. Thury Katalinnal együtt. Köz-
vetlenségük, barátságosságuk elő-

Szinte egész Szekszárd ismeri és
tiszteli Béresné Kollár Éva zenei
könyvtárost, akinek a város Köz-
jóért kitüntetést adományozott.
Ennek egyik „velejárója” a napok
„meghosszabbodása”. Úton-útfé-
len megállítják, kezet szorítanak
vele, gratulálnak neki, miközben
sorolják azokat az érdemeit, em-
beri tulajdonságait, amelyek a
szűkre szabhatott nacionáléjá-
hoz tartozhatnak.   

De özönlöttek hozzá az sms-ek,
az e-mail-ek, és a telefonhívások.
Például: „Nálad nagyon jó helyen
van a kitüntetés”, „A város sokak
nevében köszönte meg tevékenysé-
gedet ezzel a díjjal”. Szóval örü-
lünk – az örömöt szerezni szerető –
Éva megérdemelt elismerésének, s
nem csak azért, mert „Általad a vá-
ros sokaknak szerzett örömöt”.   

Az ötgyermekes családban fel-
nőtt Béres Évi – sokan így emlege-

tik – pici korától tanult
zongorázni, majd követ-
kezett a magánének-
szak, érettségi után Pé-
csen, a Tanárképző Főis-
kolán történelem-ének-
zene szakon diplomá-
zott, s mivel az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár
zeneműtárában helyez-
kedett el, elvégezte a
könyvtárszakot, mégpe-
dig kicsi gyermeke, az az-
óta egyetemista, Csaba
mellett. Ám az idén érett-
ségizett Máté jövetele
után „sem vett vissza”.
Folyamatosan szervezte a
komolyzenei táborokat,

Folytatás a 8. oldalon.
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„Nálad nagyon jó helyen

van a kitüntetés”

Akiben az igazság és 
a sport összefonódik

zenei versenyeket, kamarakóruso-
kat alapított, éneket tanított, s tett
mindent, ami a zenével kapcsola-
tos. Az iskolai kórusok után a Pe-
dagógus Kórus tagja lett, ezzel egy
időben az akkor igen nagy népsze-
rűségnek örvendő Szinkron együt-
tesben zongorázott és énekelt.
1995-ben létrehozta a ma már or-
szágszerte, sőt külföldön is ismert
és elismert Tücsök Zenés Színpa-
dot. Utóbbi tevékenységéhez ren-
geteg segítséget kap „szintén ze-

nész” férjétől, aki a gyermekek ré-
szére már két CD-nyi dalt írt az el-
múlt években. 

Kérdéseinkre adott válaszaiból
kiderült, hogy Béres Évi nem tud és
nem is szeret „nemet” mondani,
hogy a rengeteg plusz időt az éjsza-
káiból „lopja”, hogy akkor boldog,
ha egy-egy csoporttal sikerül meg-
szerettetnie a (komoly)zenét, s
hisz a zene közösségformáló, ösz-
szetartó erejében. A város és a vá-
roslakók pedig Béres Éviben hisz-
nek. V.H.M.

Szekszárd Közgyűlése a több év-
tizedes ügyészi, illetve az igaz-
ságszolgáltatás terén folytatott
munkájáért, továbbá sportveze-
tői tevékenységéért és a színvona-
las szekszárdi kosárlabdasport
feltételeinek megteremtése érde-
kében való elévülhetetlen érde-
meinek elismeréseként „Közjó-
ért” kitüntető díjat adományozott
dr. Sólyom Bódog részére.

Dr. Sólyom Bódog Baranya me-
gyei földműves családból szárma-
zik – szülei öröksége: a kötelesség-
tudat és a szorgalom
meghatározó jelleggel
bírt élete során. A pé-
csi Nagy Lajos Gim-
náziumban érettségi-
zett, majd ugyaneb-
ben a városban végez-
te felsőfokú jogi ta-
nulmányait is. 1960-
tól a Szekszárdi Váro-
si Ügyészségen dolgo-
zott fogalmazóként. A
ranglétrát végigjárva
tevékenykedett városi
ügyészként, megyei
főügyészségi ügyész-
ként, osztályvezető
ügyészként és megyei
főügyész-helyettes-
ként. 2001-ben a cím-
zetes fellebbviteli fő-
ügyészségi ügyészi cí-
met kapott. Közel harminc éven
keresztül irányította a megyei fő-
ügyészség büntetőjogi szakterület-
ét, folyton törekedve az igazság ki-
derítésére, egyszersmind az ártat-
lanság vélelmét messzemenően fi-
gyelembe véve.

Három évtizede választották a
Szekszárdi Dózsa SE kosárlabda-
szakosztályának elnökévé. Felül-
múlhatatlan lelkesedéssel munkál-
kodott mindig azon, hogy a szek-

szárdi női kosárlabdacsapat első
osztályú szinten maradjon, továb-
bá, hogy az utánpótlás feltételei
biztosítottak legyenek. A Sió Kupa
Nemzetközi Női Kosárlabda Torna
szervezője ’77 óta. Sportdiplomá-
ciai kapcsolatait kiváló szintre
emelte. Elévülhetetlen érdemei
vannak a kosárlabda révén a
Waregemmel történt testvérvárosi
kapcsolat kialakításában is. Immár
harminc éve a Kosárlabda Klub el-
nöke. Mintegy húsz éve a Tolna
Megyei Kosárlabda Szövetség és a
Sportegyesületek Tolna Megyei

Szövetségének elnöki teendőit is
ellátja. Tevékenységét mindig kizá-
rólag társadalmi munka keretében
végezte.

Jelenleg a Rotary Klub vezetősé-
gi tagja; karitatív tevékenységet is
végez. 45 évi ügyészi munkásságá-
ért több elismerésben részesült,
sportvezetői tevékenységéért pedig
’84-ben Sportérdeméremmel, ’94-
ben „Eszterházy Miksa” érdem-
éremmel díjazták. KoP

Közel harminckét kötet, Berzse-
nyi-, Helikon-díj, Csokonai, Ber-
zsenyi Irodalmi Társaság tagsá-
ga, Krúdy Irodalmi Kör, Dicenty
Dezső Kertbarát Kör tagságok,
névadója egy érettségi tételcím-
nek. Több évtizedes irodalmi te-
vékenysége, 56-os nagykanizsai
forradalmi szerepe, karitatív
részvétele városunk közéletében
vezetett oda, hogy végül oly sze-
retett ihletőjétől, Szekszárd váro-

sától „Közjóért” kitüntető címet
vehessen át 2007-ben. Ő Darvas
Ferenc költő, akivel tengernyi vá-
ratlan élmény, esemény történt
az elmúlt évtizedekben, s aki so-
hasem csüggedt el, mindig ott és
akkor folytatta, amikor már min-
dent elveszettnek hitt…

– Természetesen nagy örömmel
fogadtam a kitüntetést. Boldogság,
hogy a város is gondolt rám és eb-
ben a megtiszteltetésben részesül-

Közel fél évszázada 
a kerékpársportért

Aligha találunk olyan szekszár-
dit, aki ne hallott volna Schnei-
der Konrádról (Kakasd, 1941.).
Az ő neve fémjelzi városunk ke-
rékpársportját, országszerte, de
még a határainkon túl is megha-
tározó szaktekintélyként isme-
rik. Augusztus 20-án Szekszárd
Közgyűlése sportvezetői és neve-
lői munkájának elismeréseként a
„Közjóért” kitüntető
díjat adományozta
részére.

Számos kupa sora-
kozik Schneider Kon-
rád kerékpárboltjá-
nak, a Szekszárdi
Szabadidős Kerékpá-
ros Egyesület „főhadi-
szállásának” polcán.
Ez a sok-sok serleg
mind a 2000-ben ala-
kult egyesület sporto-
lóinak győzelmeit
mutatja, ebben az év-
ben már 9 országos
bajnoki címet szerez-
tek. Tanítványai ko-
rábban is 10–15 ma-
gyar bajnokságot
nyertek egy szezon-
ban, összesen mintegy 300-at. Ver-
senyzőként többször volt országos
bajnok terep szakágban a Csepel
SC csapatával.

1956-ban barátaival tartott a
Szekszárdi Spartacus Kerékpáros
Szakosztályának edzéseire, és az
előzőleg labdarúgással, birkózással
foglalkozó fiatalember hamarosan
egy életre eljegyezte magát a kerék-
pársporttal. Nemsokára szép ered-
ményeket ért el, 1965-ben már első
osztályú minősítést szerzett. 1971-
ben újra Szekszárdra hívták ver-
senyzőnek és edzőnek a Szekszár-
di Szövetkezeti Spartacushoz. Az ő
érdeme, hogy városunk a 70-es, 80-
as években kerékpáros fellegvárrá
vált. 1975-re szakosztálya az or-
szág legeredményesebb csapata
lett. Ebben az évben indított útjára
Pálinkás Istvánnal és Petrits József-
fel együtt egy azóta minden évben

megrendezett nemzetközi ver-
senyt, a Gemenci Nagydíjat. 1978-
ig igazolt sportolóként kerékpáro-
zott, de nagyobb büszkeséggel töl-
tik el neveltjei kiváló eredményei,
amelyeknek köszönhetően több-
ször szövetségi kapitánnyá válasz-
tották. Pályafutására visszatekintve
Pálinkás Csaba az 1977-ben Bécs-
ben megrendezett junior világbaj-

nokság pályaversenyének 1000 mé-
teres időfutamában elért 5. helye-
zésére a legbüszkébb. Ugyanitt az
országúti csapatversenyben a 36
induló közül 8. helyet szerzett ma-
gyar válogatottat kizárólag szek-
szárdi versenyzők alkották: Halász
László, Halász Zoltán, Liska Pál és
Pálinkás Csaba. Tehetséges fiatalok
ma is találhatók Szekszárdon, de
anyagi okok miatt elit kategóriájú
felnőtt versenyzőnk nincsen.

Örül, hogy elismerték a közel 50
éve a kerékpársportért végzett
munkáját. Szeptember 5-én tölti be
66. életévét, az SZSZKE ügyvezető
elnökeként még mindig aktív, bár
az edzéseket ma már fia, Schneider
Gábor vezeti, fontos tanácsokkal
látja el a versenyzőket. Ameddig az
egészsége engedi, folytatja sportve-
zetői tevékenységét.  K. E.

Folytatás az 7. oldalról.

„Még a rosszat is  megköszöntem…”
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése az egy évtizede foly-
tatott építőipari és kereskedelmi
tevékenységük, a megbízható és
folyamatosan fejlődő kivitelezői
munkájuk, valamint a városunk
épített környezetének színvona-
las fejlesztésében kifejtett érde-
meik elismeréseként adomá-
nyozta a „Szekszárd Javáért” ki-
tüntető címet a társaságnak.

Czank Géza és Szablár Klára ala-
pította az Sz+C Stúdió Kft.-t 1997-
ben. Hat éve főállásban dolgoznak
a társaságban, sőt már egyik lá-
nyuk is a családi vállalkozásban te-
vékenykedik. A 3 fővel indult kis
cég egy bérelt üzletből hamarosan
kinőtte magát – ma már saját telep-

helyén működik, és majd 20 főt
foglalkoztat.

Az építőanyag-kereskedelem te-
vékenységük egyik fő ága; a széles
anyagkínálatot szaktanácsadással
párosítják. Működésük másik irá-
nya az építőipari kivitelezés, olykor
saját beruházás keretében. Részt
vesznek a panelprogramban, to-
vábbá számos helyszínen fővállal-
kozóként terveznek és építenek
csarnok- és ipari épületeket. 

A közelmúltban elkészült Obsi-
tos Udvarházat saját beruházás-
ként kivitelezték a városközpont-
ban. E beruházás példamutató a jó
minőségű anyagok beépítése, az
igényes kivitelezés és a helyi kép-
zőművészek alkotásainak elhelye-
zése szempontjából, továbbá a ha-

táridő túlteljesítése te-
kintetében is.

Az Sz+C Stúdió Kft.
cégfilozófiája a minő-
séget, a megbízható-
ságot, az emberséget
és a folyamatos fejlő-
dést helyezi előtérbe.
Ugyanakkor mindun-
talan hangoztatják:
„Csak a dolgunkat vé-
gezzük!” „Velünk
gyerekjáték!”, vélik.
Ehhez persze igen
fontos a korrekt, ha-
táridőre történő elszá-
molás is.

A lokálpatriotizmus
a cégnél a helyi vállal-
kozók foglalkoztatá-
sában, a városi ren-

Városunk közgyűlése a közel két
évtizede folytatott lokálpatrióta
tevékenységük, aktív közszerep-
lésük és a lakosság igényeit min-
dig kiszolgálni kívá-
nó hozzáállásuk el-
ismeréseként ado-
mányozta e kitünte-
tő címet a társaság-
nak.

A Korrekt Bt. 1992-
ben alakult családi
v á l l a l k o z á s k é n t
Tancsáné Ágh Piroska
és férje, Tancsa Zol-
tán alapító tagokkal.
A cég ’94-ben alakult
át kft.-vé. Ez évben
egy 400 m2-es üzletet
nyitottak. A vevőkört
elsősorban kispénzű
vásárlók képezték (az
alacsony árrés követ-
keztében), és a multi-
nacionális kereskedelem megjele-
nése előtt főképp az ő árérdekeiket
tartották szem előtt.

Elsősorban a magyar gyártású
termékek arányának a lehető leg-
magasabb szinten tartására töre-
kedtek. A változásokat követendő a

cég, amelynek az évek során össze-
sen 16 alkalmazottja volt, ’96-ban
megnyitotta a Nagykereskedők
Áruházát, amelyben a helyi és kör-

nyékbeli kiskereskedőket látja el
háztartási papíráru, mosó- és tisztí-
tószerekkel, kozmetikumokkal.
Ma már ez a fő tevékenységük.

dezvények támogatásában és kiállí-
tásokban való részvételben is meg-
jelenik. Két éve a Kereskedelmi és
Iparkamara Nívódíját és a Regioná-
lis Kereskedelmi és Iparkamara Mi-

nőségdíját, idén pedig a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium Csa-
ládbarát Munkahely Díját nyerték
el. Az ISO-n túl ÉMI-minősítéssel is
rendelkeznek. KoP

tem. Fontosnak tartom, hogy ta-
valy elismerő oklevelet kaptam a
megyei közgyűlés elnökétől.

– Mesélne-e 56-os szerepvállalá-
sáról?

– Akkoriban Nagykanizsán éltem
és dolgoztam egy telefonközpont-
ban… Jött egy karszalagos úr és fel-
kért minket, csatlakozzunk a forra-
dalmi mozgalomhoz. Trikolór
zászló kíséretében mentünk a lak-
tanyához, hogy a katonaságot meg-
győzzük: álljanak mellénk, ne lője-
nek. 

– Csányi Lászlóval,  későbbi iro-
dalmi támogatójával hogy ismerke-
dett meg?

– Amikor Szekszárdra kerültem,
ő az MTI tudósítója volt. Telexgép
távírójavításra mentem ki hozzá.
Közben kihasználva a lehetőséget,
megmutattam neki verseim, majd
gyakran találkoztunk. Folyamato-
san példálózott Petőfivel, Arany-
nyal, mivel számára nem a modern

költői irányzatok voltak
meghatározóak. Így az álta-
la javasolt módszerekkel al-
kottam. Az eredmény?
1987-ben a Berzsenyi Iro-
dalmi Társaság meghirde-
tett egy országos pályáza-
tot, amelyen a legnagyobb
meglepetésemre Berzsenyi-
Helikon díjjal jutalmazták
egyik novellámat. A díját-
adás az elegáns Festetics-
kastély tükörtermében zaj-
lott. A pénzjutalom, mely-
lyel fedezni tudtam későbbi
köteteim kiadását, sokat je-
lentett további munkám-
hoz.

– Ars poeticája?
– Úgy vélem, lelkünkön

keresztül kell, hogy hasson
az észre a költemény. Csak így azo-
nosulhat a befogadó a mondaniva-
lóval. Nincs más út. Fontos szá-
momra az érthetőség. 

– Ha eddigi életútját kívülről
szemléli, miként vélekedik önma-
gáról?

– Jó példázat erre az, hogy én

még a rosszat is megkö-
szöntem. Ötször voltam
a halál árnyékában.
Nem véletlen, hogy
most készülő kötetem, a
„Fénybe kapaszkodón”-t
doktoromnak ajánlom.
Életemben egyenlő
arányban jelent meg jó
és rossz. 

– Mit üzenne a fiatal
költőnemzedéknek?

– Tanulva és igazat
hagyva Csányi László-
nak, azt üzenem a fiata-
loknak, tartsák mindig
szem előtt az érthetősé-
get, ne menjenek el di-
vatos irányba, mert az
múlandó. Az érthetőség,
ami bármikor követhető,

s gondolatilag, lelkileg könnyen át-
járható: csak ez vezethet a mara-
dandósághoz!  

Gy. L.

SZ+C STÚDIÓ KFT.

„Velünk gyerekjáték!”
T. KORREKT ÜZLETHÁZ KFT.

A legfontosabb a család, 
a nyugalom és az őszinteség

„„„„SSSSZZZZEEEEKKKKSSSSZZZZÁÁÁÁRRRRDDDD    JJJJAAAAVVVVÁÁÁÁÉÉÉÉRRRRTTTT””””    KKKKIIIITTTTÜÜÜÜNNNNTTTTEEEETTTTÕÕÕÕ    CCCCÍÍÍÍMMMM

Folytatás a 10. oldalon.
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Tancsa Zoltán, a kft. társtulajdo-
nosa elmondta, hogy felesége tevé-
kenysége alapvető fontosságú a cég
életében és nagyon fontos szerepe
van a „háttér”, a család, az otthon
nyugalmának megteremtésében.
Három egyetemista fiuk van, akik a
sport és a tanulmányaik terén min-
dig kitűnő teljesítményt nyújtottak. 

A társaság ’97 óta szinte az ösz-
szes önkormányzati fenntartású
intézmény beszállítójává vált, ki-
elégítve különleges igényeiket is. A
jótékonysági rendezvényeken,

gyűjtéseken is mindig részt vesz a
cég, és a lebonyolításhoz anyagi
vagy tárgyi támogatást nyújt. Tulaj-
donosai a város közéletében is ak-
tív szerepet vállalnak, és közösen
fejtik ki karitatív, illetve a környe-
zetet segítő tevékenységüket. Rész-
vételük igen szerteágazó: a csel-
gáncs- és a rádióamatőr-klub mel-
lett tesznek a világháborús emlék-
művek megóvásáért, és segítik vá-
rosunk gazdasági bizottságának
működését is. A legfőbb cél a kft.
működtetése mellett az, hogy átad-
hassák gyermekeiknek ezt a törek-
vést, életfelfogást. KoP

rendelkező családi vállalkozás öt
éve 24 településen mintegy 24 000
előfizetőt tudhatott magáénak. Ap-
ja távozását követően ifj. Tarr Já-
nos tapasztalata meghozta gyü-
mölcsét: a cég folyamatosan fejlő-
dik, és már a harmadik szolgáltatá-
sukat is elindították,
egy éve már telefonál-
ni is lehet a Tarr Kft.
hálózatán belül; a vál-
lalkozás a távközlés-
ben is elismerést ví-
vott ki.

A működés nyere-
ségességét számadat-
ok is alátámasztják:
az 5 szomszédos me-
gyére kiterjedő háló-
zat száznál több tele-
pülésen szolgálja
mintegy 60 000 előfi-
zető kényelmét. 

A társaság bevétele-
inek jelentős hánya-
dát különféle fejlesz-
tésekbe forgatja visz-
sza, hiszen sokszor,
sok helyen ott volt és
van, ahol elkel a segí-
tő kéz. 

Az elmúlt évek során támogatás-
ban részesült számos önkormány-
zat, alapítvány és szekszárdi ren-
dezvény, nevezetesen: Tolna Me-
gyei Gyermek és Ifjúsági Közalapít-
vány, Fehér Bot Alapítvány, Szek-
szárdi Meddőségi Alapítvány, Dél-
Tolnáért Egyesület, I. Béla Gimná-
zium Szakképzési hozzájárulás
formájában, Babits Mihály művelő-

dési ház, Szekszárdi Szüreti Napok
főtámogatója már második éve, Ge-
menc Nagydíj, az Én Ovim Alapít-
vány, hátrányos helyzetű roma csa-
ládok, Tolna Megyei Mentálhigié-
nés és Rehabilitációs Alapítvány,
Tolna Megyei Gyermekotthonok

Igazgatósága, Pecze és Társa Kon-
certiroda, Cora Egészségvédő Ala-
pítvány, Kosárlabda Sport Club,
Rotax Max Bt. – Autós Gyorsasági
Országos Bajnokság, Szekszárd Ju-
nior Stars, Szekszárdi Evangélikus
Alap, Senior Atlétikai Klub és Óce-
án Könnyűbúvár Egyesület. KoP

A kitüntetésátadás képeit
készítette: Nagy Ágnes

Városunk közgyűlése a majd két
évtizede folytatott magas szintű
távközlési szolgáltatásuk, a helyi
és megyei intézmények támoga-
tása és szponzorálása elismerése-
ként a „Szekszárd javáért” kitün-
tető címmel jutalmazta a Tarr
Kft.-t.

A Tarr Építő, Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Kft. 17 éve működik je-
lenlegi formájában. A vállalkozás
’78-ban indult – ekkor kezdte id.

Tarr János megalapozni azt a mun-
kát, amelyet aztán a fia, Tarr János
vitt tovább a kijelölt úton. Először
Szekszárdon és Dombóváron indí-
tották el a kábeltelevíziós szolgálta-
tásukat. A piaci igényeknek megfe-
lelni kívánó vállalkozás a megye
egyre több településén építette ki a
hálózatát; ezzel egyidejűleg jött lét-
re a Tarr Kft. a jelenlegi formában.

Fejlődésük folyamatos volt, a tíz
éve optikai gerinchálózattal, most
pedig internet-szolgáltatással is

T. Korrekt Üzletház Kft.

TARR KFT.

Magas szintű szolgáltatás,
kiemelt szponzoráció

Folytatás az 9. oldalról.

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat a helyi németség szol-
gálatában kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok elismerésére alapított
nívódíjat, hogy személyüket és munkásságukat megfelelően értékelve
példaként állíthassa a jelen és az utókor elé. A Szekszárdi Németségért
Klézli János-díj 2007. évi kitüntetettje: Professzor Dr. Kaltenbach Jenő.

Nyakas László szekszárdi vállalkozó hosszú ideje támogatja a Roma
Kisebbségi Önkormányzat által  szervezett kulturális programokat és
hagyományőrző csoportjaikat, személyes részvételével is megtiszteli a
programokat. A roma kisebbségi önkormányzat ezért Roma Nívódíjjal
kívánja elismerni a kisebbségükhöz való emberségét és tenni akarását.
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Szerettem volna egy-egy arcképpel
is bemutatni azt a két embert, aki-
nek életútja megyeszékhelyünkre
vezetett, s itt is ért véget, ehelyett
kényszerűségből – átvitt és valósá-
gos értelemben – csupán művükkel
illusztrálhatom e cikket.

A jámbor Bocsor Antal ugyan-
csak meglepődhetett, amikor az or-
szágos hírű helyi dalárda 1882.
szeptember 2-án este
szerenádot adott ab-
laka alatt. Másnap,
aranymiséjekor a vá-
ros- és megyeházát s
a templomot is nem-
zetiszín lobogók dí-
szítették, Szekszárd
bírája pedig míves al-
bumot nyújtott át ne-
ki tisztelői névsorá-
val.

A Szekszárd Vidéke
életrajzában megírta:
„1807. november 27-
én született Devecser-
ben, Veszprém me-
gyében, szegény ipa-
ros szülőktől. Már
mint kisgyermek jeles
tanuló volt s a köny-
veket különösen sze-
rette.” Veszprém,
Győr és Pécs jelzik ta-
nulása állomásait, s
Baranya székhelyén

lett papnövendékké. Dunaföldvá-
rott káplánkodott 1832-ben, Paks-
ra, majd Pécsre, és 1844-től az éle-
te fő művét felmutató Faddra ke-
rült. Neki köszönhető ugyanis,
hogy – a Bartal György és országos
gyűjtés támogatása nyomán – „új
gót stílű impozáns római katolikus
templom” – amilyen ennek hatásá-
ra az újvárosi is lesz! – magasodha-

tott fel 1865-re. 
Mindezt már

új állomáshelyén
nyugtázhatta a
címzetes pré-
post. Az itt töl-
tött húsz év álta-
lános megbecsü-
lést szerzett szá-
mára. „Nemes
jelleme, szívé-
lyes s mindenki
iránt lekötelező
barátsága, ven-
dégszeretete, a
szegények jóte-
vője, a közügyek
buzgó harcosa,
mindezek jelle-
mezték őt mint
papot, mint em-
bert. Pártfogója
volt továbbá a
nemzeti kultúrá-
nak, az iskolá-
nak, az emberi-

lem szakán 1957-ben végzett, 1961-
ben a Pécsi Pedagógiai Főiskola
magyar tanári szakán szerzett okle-
velet. Szikszói könyvtáros 1951-
ben, a budapesti Népkönyvtári
Központban 1952-től 1954-ig, az
Országos Széchényi Könyvtárban
1954–1955 közt munkálkodott. A
Tolna Megyei Könyvtár feldolgozó
csoportvezetője, a helytörténeti
gyűjtemény megszervezője lett
1955-től. A megyei levéltár könyv-
táros főmunkatársaként dolgozott
1978-tól nyugdíjazásáig. Számos
bibliográfia, kiállítás és tanulmány
mellett nevéhez fűződik az első
Tolna megyei életrajzi lexikon a Ko-
rok és emberek összeállítása is,
amely lendületet adott a további
helytörténeti kutatásnak. Főbb
önálló művei mind Szekszárdon je-
lentek meg: Nyomdák és nyomdá-
szok, Vándorúton: útleírások, fel-
jegyzések, naplók, levelek Tolna
megyéről, Szekszárd város nyomdá-
szata, Garay János levelei, Bor az
étlapon.

Talán jobban figyelhetnénk
mindkettőjük megbecsülésére…

Dr. Töttős Gábor

ségnek, a társadalomban az igazi
haladás barátja.” Így emlékeztek rá
azok is, akik halála, 1885. július 20-
a után – felekezeti különbség nél-
kül – utolsó útjára kísérték.

Kevésbé látványos, de más téren
legalább ilyen hasznos egy XX. szá-
zadi életút. „Szegény volt, de ön-
szorgalmából lett azzá, ami lett” –
mondták Bocsorról, de mondhat-
nánk róla is. Sipter Gézáné Annus
Olga – Annus József író testvére,
Sipter Géza mérnök felesége –
Békéssámsonban született 1929.
május 12-én és Szekszárdon 1992.
szeptember 8-án hunyt el. A Buda-
pesti Pedagógiai Főiskola könyvtár
szakán 1953-ban, az ELTE történe-

Bocsor Antal főműve –
Faddon

Sipter Gézáné leghíresebb
könyve

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 114.

Két kor két embere

ÓDON
IDŐBEN

Szeptember 3-án 125 éve, 1882-
ben köszöntötték Bocsor Antal
aranymisés belvárosi plébá-
nost. 40 éve, 1967-ben hunyt el
Szekszárdon Túrós Lukács
mesterszakács.

Szeptember 4-én 105 éve, 1902-
ben lelkész- és tanítógyűlésen
támogatták a pécsi egyházme-
gyei tanítóegylet megalakítá-
sát.

Szeptember 5-én 205 éve, 1802-
ben befejeződött az első me-
gyei kórház építése. 

Szeptember 6-án 125 éve, 1882-
ben esküt tett a megyei tör-
vényszék új elnöke, dr. Palu-
gyay Gusztáv. 90 éve, 1917-ben
Hollós László szegények segí-
tésére tanulmányt jelentetett
meg A tojás és eltartása cím-
mel.

Szeptember 7-én 120 éve, 1887-
ben Perczel Dezső alispánunk
leköszönt, mert honatyává vá-
lasztották. 

Szeptember 8-án 230 éve, 1777-
ben a remetei búcsú támogatá-
sáról döntött a mezőváros. 15
éve, 1992-ben halt meg Sipter
Gézáné Annus Olga könyvtá-
ros, helytörténész, több kötet
szerzője.

Szeptember 9-én 75 éve, 1932-
ben született Lőrinczy Gyula
építészmérnök, előadómű-
vész, a Szekszárdi Jazz Quar-
tett tagja.

EVANGÉLIUM
A XX. század  szentje és példaképe

Lisieuxi Szent Teréz
Született 1873. január 2-án, meghalt 1897. szeptember 30-

án. Kispolgári család kilencedik gyermeke, négyéves, ami-
kor édesanyját elveszíti. 1883. március 25-én súlyosan meg-
betegszik, de pünkösd napján csodás módon meggyógyul...
Elmondása szerint a Szűzanya megjelent neki és rámosoly-
gott. Talán ez az esemény jellemző leginkább egész továb-
bi életére: szenvedés és mosoly. 

Teréz ezt a két ajándékot kapta Istentől. Nem véletlen,
hogy erősen vonzotta – már egészen kicsi korában – a szer-
zetesi pálya. Életrajza szerint 1886 karácsonyán élte át a
megtérés kegyelmét. Megértette, Isten a felebaráti szeretet-
re hívta meg őt. 

Kedvenc lelki olvasmánya: Kempis Tamás: Krisztus kö-
vetése. Amikor Teréz átlépte a lisieux-i Kármel kolostorá-
nak küszöbét 15 éves volt. Elöljárói és édesapja ellenezték,
korainak tartották ezt a lépést, ő azonban mindent megtett
ennek érdekében, még XIII. Leó pápát is megkérte közben-
járásra egy római zarándoklat alkalmával. Jézus Krisztust
mindennél jobban kell szeretnünk – mondta, és első kolos-
torbeli feladatait, a takarítást, a mosást, és a többi nehéz és
szennyes munkát ezzel a lelkülettel és lelkesedéssel végez-
te. Az első öt esztendőben rengeteget szenvedett, nemcsak
a testi, hanem lelki bajoktól is. Azonban minden szenve-
dést örömmel fogadott, mert úgy érezte, ezzel az Úr tudtá-
ra adta, hogy csak a kereszt által akar lelket adni neki, így
történt, hogy a szenvedés iránti készsége olyan fokban nö-
vekedett, ahogyan növekedtek szenvedései. Ez a bátor gyer-
meklány, akit legtöbben mint kedvesen mosolygó, rózsa-
csokrot ölelő szentképet ismertünk meg, a legsötétebb lel-
ki szenvedéseken ment keresztül.

1896 nagypéntek éjszakáján megtudja: halálos beteg. Et-
től a naptól kezdve egészen haláláig készül a Találkozásra,
készül mennyei hazájába, a „Fény országába”. Felfedezi és
meg is fogalmazza hivatását: „Az én hivatásom a szeretet.”
Miközben félelmetes kísértései vannak a hit és remény
kérdéseiben, és állandó fizikai fájdalmak is gyötrik, nem
szűnik meg társaival törődni, bízni és mosolyogni. 
„Nagyobbá lennem lehetetlen – írja – olyannak kell elvisel-
nem magamat, amilyen vagyok, minden tökéletlenségem-
mel együtt, de keresni akarom az eszközt, hogy egy kis
úton menjek az égbe, nagyon egyenes, nagyon rövid, egé-
szen kis úton” írja. 

„Szeretnék felvonót találni, amely egészen Jézushoz visz
fel, mert nagyon kicsiny vagyok ahhoz, hogy a tökéletesség
lépcsőin kapaszkodjak felfelé.” – Megtalálja az ő kis útját,
mely mindenkié lehet. „Istenem, szeretlek!” – ezek az utol-
só szavai. Erről a pillanatról jövendölte: „A küldetésem csak
most kezdődik. Az a küldetésem, hogy másokat megtanít-
sak arra, hogyan szeressék Istent... hogy megmutathassam
a lelkeknek az én kis utamat.” Nagyon hamar 1923-ban bol-
doggá, 1925-ben szentté avatták. A missziók védőszentje
lett. A szeptember 16-án kezdődő Budapesti városmisszió
keretén belül érkezik hazánkba ereklyéje.

Kis Szent Teréz csontereklyéjét tisztelhetjük Szek-
szárdon, a Belvárosi templomban 2007. szeptember 3.
hétfő este 6 órától egész éjjel 4-e, kedd reggel 8 óráig.

Hétfőn este fél 7-kor két püspökös szentmise (Mayer Mi-
hály és Takács Nándor püspök urak), majd filmvetítés Teréz
életéről, utána éjfélig imaórák a lelkiségi csoportok vezetésé-
vel. Éjféltől reggelig egyéni virrasztási lehetőség a templom-
ban. Kedden reggel 7 órakor püspöki szentmise és az ereklye
elbúcsúztatása. Ezen a szentmisén részt vesznek a katoli-
kus iskolások és a Kolping iskola tanulói is képviseltetik
magukat. Mindenkit sok szeretettel várunk, és kérjük Kis
Szent Teréz közbenjárását egyházunkért, városunkért és
hazánkért. Bacsmai László plébános 



HA3KMP. Mielőtt bárki is a meg-
fejtésen töprengene, eláruljuk: ez
a félévszázados jubileumát az
idén ünneplő Szekszárdi Rádiós
Amatőrklub saját maguk által te-
lepített első adójának hívójele
volt. Első vezetője Müller Károly
Baranyából érkezett, így a kód is
innét származik. 

A hőskorszakban 1957-től aktív
rövidhullámú forgalmazás jellemez-
te amúgy megyei szervezetként mű-
ködő szekszárdiak ténykedését. Két
évvel később már Valkay Lajos ré-
vén szekszárdi vezetője lett a klub-
nak, s ekkor az adó már egy 20 wat-
tos, kétsávos berendezés volt, a ve-
vőkészülék pedig egy SADÍR és egy
NV-1 nehézegységes. Ezzel az ösz-
szeállítással havi 2–300 összekötte-
tést tudtak megvalósítani – többnyi-
re a HA3NA ténykedésének kö-
szönhetően. Igen, a fehér asztalok-
nál okkal fölemlegetődött a régmúlt,
szerencsére a ma is még aktív tagok
közül ketten, Harangozó János és
Pál Géza, a későbbi klubtitkár ott
voltak a startnál, így a hiteles törté-
netek, anekdoták szép számmal ke-
rültek elő az elmúlt hétvégi jubileu-
mi összejövetelen. Az emlékezés
filmkockái pergésének közepette el-
hangzott Horváth György, Csende
Sándor, Kláb János, Toronyi György
és Tarr János neve is, akik a szó leg-
igazibb értelmében aktív tagok vol-
tak. A hőskorszak feltétlenül emlí-
tést érdemlő eseménye, hogy ki-
használva a tranzisztoros technika
terjedését: Szekszárdon épült meg
az országban az elsők között az
elektronikus gyorsbillentyű, amit
még a hetvenes években is használ-
tak a szekszárdi rádióamatőrök,
akiknek volt szerepe a szekszárdi
Kálvária-tetőn telepített úgynevezett
TV-relé kiépítésében. Ezzel segítet-
ték, hogy a TV-adás mihamarabb és
jó minőségben fogható legyen a me-
gyeszékhelyen és a környéken.

Az úgymond honvédelmi irá-
nyultság és a társadalmi hasznosság

mellett a hetvenes évektől már a ver-
senysport-orientáció, a rádió távírá-
szat kapott hangsúlyt a klub életé-
ben. Időközben kinevelődött egy er-
re fogékony újgenerációs garnitúra.
Az irányváltáshoz, a fejlődéshez föl-
tétlenül hozzájárult az, hogy egy
modern rövidhullámú gyárberende-
zést kapott a klub. Az új korszak el-
indítói a Weisz-testvérek voltak, a
felejthetetlen emlékű János, és a
klubnak mindmáig emblematikus
fontossággal bíró elnök, Weisz Lász-
ló, akik maguk is rendkívül eredmé-
nyes versenyzők voltak, akik miatt
egyre többen kaptak kedvet a sport-
ág űzéséhez a megyeszékhelyen.

– A hetvenes évek elején indul-
tunk el ebbe az irányba, előbb az or-
szágos versenyeken jeleskedtünk,
versenyzőink kezdtek helyet köve-
telni maguknak a különböző kor-
osztályú válogatottakba – vezetett
vissza a múltba bennünket Weisz
László, a Szekszárdi Rádióamatőr
Klub elnöke. – Kisebb-nagyobb
nemzetközi szinten számottevő
eredményeink már itt-ott-amott je-
lentkeztek, de az e tekintetben való
frontáttörést 1989-ben tette le a
sportág asztalára a klub: Császár Va-
lér révén Európa-bajnoki címet sze-
reztünk.

Ha egy üzlet beindul, mondhat-
nánk. Merthogy nem sokkal ezt kö-
vetően már a rendszerváltozás után
maga Weisz László Eb-elsőséget
szerzett. No, de mindezt még lehe-
tett, tudták überelni, mert fellépett a
szintre Hudanik Antal, aki a jelek
vételében, adásában olyan színvo-
nalon teljesített, hogy világbajnok-
ként érkezett haza. Hogy mindez
nem a szerencse, a véletlen műve
volt, a szimpatikus sportember az-
zal igazolta, hogy a rá következő év-
ben idehaza, Siófokon képes volt
megvédeni világbajnoki címét.
Mindeközben pedig egyre dinami-
kusabban fejlődött a szekszárdi
klubnál is a rádiós tájfutás, ami a
média számára is jobban eladható
sportág.

– Győri Balázs, Weisz Csilla, We-
isz Andrea ért el olyan eredménye-
ket, melyekkel bekerültek az utazó
válogatott csapatba, és Eb-ken, vb-
ken bizonyíthattak, több más nem-
zetközi verseny mellett. Volt csapat
Eb-bronzunk, ezüstünk, de az 5–8.
helyeket is megkaparintották ver-
senyzőink a válogatott színeiben –
konkretizálta a legfényesebb sikere-
ket az elnök, aki akkor és most is
mindig igyekezett a háttérbe marad-
ni, nem kért egyáltalán a reflektor-
fényből, jóllehet segítsége, tapaszta-
lata is számított egy-egy rádiótáví-
rász, vagy éppen vevővel a kezében
az erdőben köröző versenyző sike-
reinél.

– Mi van a sikerek mögött, meny-
nyire kell megdolgozni érte ebben a
sportágban?

– Nálunk jórészt egyéni edzések
vannak, mindenki saját maga igyek-
szik megoldani a morzézástól a fu-
tásig szinte mindent. Hetente egy-
szer, vagy alkalmasint kétszer szok-
tunk kimenni úgynevezett vevős
edzésre. A nemzetközi versenyhez
közeledve ezt naponta megteszi a
versenyző, az egy-két óra edzés
ilyenkor kell. Ehhez alapadottság-
ként jó fül kell és rengeteg monotó-
niatűrés, kellő kitartás, figyelem-
koncentráció, és ennek megszerzé-
se azért eléggé sok edzéssel, mun-
kával jár. Ezt vagy vállalja a fiatal
vagy nem.

Az informatikai robbanás, a kom-
puterőrület időszakában nem köny-
nyű levinni az egykori MHSZ-épü-
letbe a srácokat aztán még nehe-
zebb megtartani őket a sportág szá-
mára. De a szekszárdi klub a rend-
szerváltozás utáni nehéz időszakot
is túlélte, mi több: ekkor kezdett el
igazán prosperálni nemzetközi po-
rondon.

– Antal Bíborka, Dénes Nikolett
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Világbajnokot is adott a klub a távírászatban
Még jobban közhasznúak is tudnának lenni....



és Pálma Péter, Kövecses Dániel or-
szágos viszonylatban jó eredményei
már jelzik, akár az ezredforduló kör-
nyéki eredményesség is visszatérhet
a klubhoz. Most is őrizzük azt a po-
zíciónkat, amit az elmúlt fél évszá-
zadban kivívtunk magunknak a ha-
zai rádióamatőr sportban. A buda-
pestiekkel, a nyíregyháziakkal, a
salgótarjániakkal és a siófokiakkal,
ha úgy tetszik egy lapon emlegetnek
minket. 

A CSERHÁT-TETŐRE
VÁGYNAK

Ennek ellenére eléggé „szoc-reál”
körülmények között magukra ha-
gyottan megtűrtként élik napjaikat a
szekszárdi klub tagjai, akiknek a re-
zsiköltség előteremtése se túl egy-
szerű manapság, s akkor még fej-
lesztési–fejlődési lehetőségekről egy
szót sem szóltunk.

– Azt hiszem, hogy hosszabb tá-
von itt már nem maradhatunk a
szétdarabolt, valamikori MHSZ-épü-
letben. Ahhoz, hogy magában a rá-
dióforgalmi sportban, ennek klasz-
szikus ágában előre tudjunk lépni,
ki kell költöznünk innen. Mi a Cser-
hát-tetőre szeretnénk, a terveket
már elkészítettük, bemutattuk az
önkormányzatnak is. Modern ver-
senyállomást szeretnénk létrehozni,
ahol nagyantennákat lehet csinálni,
komoly teljesítményű adóval lehet
dolgozni – különösebb zavaró té-
nyező nélkül, ami itt a városban
nem megoldható.

– Mitől jó ez a városnak, túl azon,
hogy lesznek e sportágnak sikeres
szekszárdi művelői az elkövetkezen-
dő években?

– Ez attól lenne közhasznú, hogy
még inkább kapcsolódni tudnánk a
katasztrófavédelmisek tevékenysé-
géhez, akikkel most is van együtt-
működési megállapodásunk. Ha ez
az állomás megépül, akkor nekik
biztosítunk egy úgynevezett kap-
csolódási fogadópontot. Ha külföld-
ön igen távoli helyeken van magyar
egység, aki ide be tud forgalmazni,
akkor mi azzal kapcsolatot tudunk
létesíteni – mondta Weisz László,
aki egyébként számtalanszor be-
szélt a Földet körbejáró hajósokkal,
többet között a legenda Fa Nándival
is, ha nagyon akart volna, akkor az
űrbe jutott magyar származású
Simonyi Károllyal is kapcsolatba
léphetett volna az ő sajátos kommu-
nikációjukon keresztül.

Ha a távközlési hálózatok a mai
különböző katasztrófákkal fenyege-
tett világunkban egyszerre becső-
dölnének, nem mindegy, hogy mi-
lyen színvonalú „rádiós hullámlova-
gok” ténykednek egy országban,
vagy annak különböző régióiban.

B. Gy.
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M A T Ó K  O P T I K A
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 28. • Telefon: 74/511-808

DIVATÁRU-
VÁSÁR

2007 szeptember 5-én,
szerdán 8–14 óráig

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi
előcsarnokában.
AJÁNLATAINK:

• Akciós nyári szoknyás-nadrá-
gos kosztümök 
már 5000 Ft árban

• Blúzok, szoknyák, 
topok 2000 Ft

• Ruhaturkáló 500 Ft-ért

MÁR ŐSZI KOLLEKCIÓ:
• Hosszú ujjú szoknyás-nadrá-

gos kosztümök 40-54
méretig.

• Női kötött kardigánok
• Hosszú ujjú mosható bléz-

erek 4X méretig
• Női nadrágok 56-os méretig

Várjuk az érdeklődőket!

A SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK
ideje alatt a belváros teljes területén út-
lezárásokra, forgalomkorlátozásokra és

parkolási tilalomra lehet számítani. A közlekedésre vonatkozó korlátozások
a város lakóinak zavartalan, nyugodt szórakozását szolgálják. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendezvény hetében szeptember 11-től
szeptember 17-ig a Borpavilonok építése és bontása miatt a Béla király tér,
szeptember 12-től szeptember 17-ig a múzeum sarkától az Széchenyi utcá-
ig a Vidámpark miatt, az úttest lesz lezárva.

A rendezvény ideje alatt szeptember 14-től szeptember 16-ig az ÁNTSZ
székháztól a Skála sarokig a Széchenyi u. lesz lezárva a forgalom elől. A
szombat délutáni felvonulás ideje alatt a Bezerédj u.–Széchenyi u.–Szent
László u.–Flórián u.–Béla király tér útvonalon lesz lezárás kb. 18 óráig. Eze-
ken az utcákon kérjük, hogy a rendezvény teljes ideje alatt ne parkoljanak,
ne hagyják autójukat a kijelölt parkolóhelyeken SEM. 

Az otthagyott gépkocsikat a rendezőség elszállítja, a szállítás költsége a
gépkocsi-tulajdonosokat terheli. Autómentő: 74/510-910, 74/410-510

Az időszakosan módosított helyi buszközlekedésről, egyéb részletekről a
Szekszárdi Vasárnap következő számában, a napi sajtóban és rádiókban
adunk folyamatosan tájékoztatást. 

Türelmüket ezúton is köszönjük. Rendezőség

FIGYELEM!
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

E L Ő Z E T E S
NYOMJA A SÓDERT 

A SHOWMAN!

Fábry Sándor 
a Szüreti Napokon

szeptember 14-én, pénteken
20 órakor 

a színházteremben
Jegyár: 2500 Ft 

A Szüreti Napokon,
szeptember 15-én, szombaton

20 órakor 
a színházteremben az 

EXPERIDANCE TÁNCSZÍNHÁZ

EZEREGY ÉV
című produkciója

A Teremtő angyalaival (a Föld és az első
emberpáros, Ádám és Éva megteremtésé-
vel) Lucifer pedig ördögeivel alakítja eb-
ben az egész estét betöltő táncvízióban az
arányokat. A jó és a rossz – klasszikus ér-

telemben vett – csatája a magyar történe-
lem nagy metszéspontjaiban csúcsosodik
ki. Az ezeregy éves magyar történelem fel-
jegyzésre érdemes, nagy pillanatainak fel-
villantásával monumentális és egyedülálló
kísérletet élvezhet a közönség – az alkotó
optikáján keresztül.

Jegyár: 3000 Ft
Mindkét előadásra jegyek kaphatók
2007. augusztus 10-től a színházi jegy-
pénztárban munkanapokon 14–18 óráig

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Augusztus 30.–szeptember 5. 

16, 18 órakor VIGYÁZZ, KÉSZ,
SZÖRF!

20 órakor A FANTASZTIKUS NÉ-
GYES ÉS AZ EZÜST UTAZÓ

KISTEREM
Augusztus 30.–szeptember 5. 

16 órakor KONYEC – AZ UTOLSÓ
CSEKK A POHÁRBAN

18 órakor A FANTASZTIKUS NÉ-
GYES ÉS AZ EZÜST UTAZÓ

20 órakor TRANSYLVANIA

A lakosság immár másfél éve fordul bi-
zalommal a Rákóczi utca 19. szám
alatt lévő céghez elektromos és elekt-
ronikai hulladékok elszállításával, bon-
tásával kapcsolatban. Ismertté váltak
a megyében, ami persze nem véletlen.
Ingyenes házhoz szállással gyűjtik be
a nagy mennyiségű elektromos hulla-
dékot, így sok ember válláról lekerül
az elszállíttatás terhe. Megbízhatóan,
precízen dolgoznak az év minden sza-
kában. 

Nem csupán magánszemélyektől vár-
ják a fölössé vált elektronikai berendezé-
seket, cégek szintén fordulhatnak hozzá-
juk, legyen szó hűtőgépről, klímaberende-
zésről, vagy akár monitorról. Természete-
sen a bennük lévő veszélyes összetevők
sem jelentenek gondot, mint festékpat-
ron, kondenzátor, elemek, akkumuláto-
rok, a sort hosszan lehetne folytatni. 

A KT-Dinamic Kft.-t 2004 februárjában
alapították, az év júliusától vette át a Szek-
szárdi Szociális Foglalkoztató működteté-
sét az önkormányzattól feladat-átvállalási
szerződés keretében. A rehabilitációs
akkreditációval működő cég átlag ötven
embert foglalkoztat, javarészt megválto-
zott munkaképességű személyeket. Az

elektronikai hulladék átvételén túl profiljuk
másik fő ága a munka- és védőruházat ké-
szítése. Egy cég, szokták mondani, akkor
áll biztos lábakon, ha több tevékenységet
űz. Nincs ez másként jelen esetben sem,
hiszen a kft. varrodát üzemeltet, rendelke-
zik műanyag-konfekcionáló és elektroni-
kai bontó részleggel, szemeteszsákokat,
műanyag tasakokat gyártanak a fóliakon-
fekcionáláson belül, a bérmunka-vállalást
illetően pedig gyárak részére végeznek
szerelési feladatokat, nyomdaipari kisegí-
tő tevékenységet. 

Legtöbbünknek persze a textil- és mun-
karuházati bolt jut eszébe, ahol a széles
spektrumon mozgó munka- és védőruhá-
zat mellett találkozhatunk divatáruval, la-
kástextíliával, népi és iparművészeti ter-
mékekkel egyaránt. A KT-Dinamic Kft.
szeretettel várja már meglévő és leendő
üzleti partnereit a Rákóczi utca 19-es
szám alatt – szolgálatukkal egész évben
Önökért!

KT-Dinamic  Kft.
Rehabilitációs Foglalkoztató
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19.
Tel./fax.: 74/315-103
ktdinamic@freemail.hu (x)

ELEKTRONIKAI HULLADÉK? 

Vigye bátran a KT-Dinamic Kft.
Rehabilitációs Foglalkoztatóhoz!

SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK
Fõ támogató: TARR Kft. 

2007. szeptember 13–16.
• Színházi produkciók, koncertek 

Csütörtök: Bikini • Péntek: Fábry Sándor • Szombat: EXPERIDANCE 
Vasárnap: Charlie • Pécsi Márkus Színház • Folklórmûsorok

Muslinca Férfikar
• Szüret Szépe 2007 választás
• Szüreti vásár Vásári mutatványok, történeti és ügyességi játékok
• Kézmûves bemutatók • Kiállítások
• Borudvar kiváló szekszárdi borokkal, muzsikával

Borrendi avató – Borszeminárium – Borakadémia
• Ízek Utcája • Utcabál hajnalig 
• Vidámpark • Autós kiállítások
• LÁTVÁNYOS SZÜRETI FELVONULÁS szombaton 15 órától
• A rendezvény ideje alatt HÕLÉGBALLONOS SÉTAREPÜLÉS

a Prométheusz Parkból.

Kísérõrendezvények: 
Szeptember 13–14. I. Magyar Interdiszciplináris

Humorkonferencia
Szeptember 14. XV. Tolna Megyei Jogász Nap
Szeptember 14–15. Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál 

Testvérvárosi Zenei Találkozó
Szeptember 14–16. Elsõ Szekszárdi Kertészeti Vásár
Szeptember15. III. Vásárok Világa Konferencia

Információ: www.babitsmuvhaz.hu • Telefon: 74/529-610
A MÛSORVÁLTOZÁS JOGÁT A RENDEZÕSÉG FENNTARTJA!

Fõ támogató: Tarr Kft., Szekszárd • Kiemelt támogató: Dental Plus Kft., Tolnatej Zrt.,
BricoStore Szekszárd • Támogatók: Alisca Autócentrum Kft., Alisca Bau Kft., Autó Center
Kft., Autó City Kft., Collective Security, Gemenc Autó Centrum, Gemenc Volán Zrt., Duna-Me-
csek Területfejlesztési Alapítvány, Elektrolit Kft., Európai Kádárok Kft., Exclusive Change
Szekszárd, Ha-Ho Kontakt Kft., Kaffka Kft., Kaposvár, Kereskedelmi és Hitelbank Szekszárd,
McDonald’s Szekszárd, Noguchi-Peters Kft., OBI Áruház Szekszárd, Otp Bank Nyrt. Szek-
szárd, Paksi Atomerõmû Zrt., Romcar Kft., Sz+C Stúdió Kft., Szekszárd–Paksi Vízgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Kft., UniCredit Bank szekszárdi fiókja
Médiatámogatók: Alisca Rádió, Rádió Antritt, Tolnai Népújság
Együttmûködõ partnereink: Alisca Terra, ÁNTSZ Szekszárd, E.ON Szekszárd, PIXEL TV,
Szekszárd Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály, Szekszárdi Polgárõr Egyesület, Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tolna Megyei Közútkezelõ Kht., Tolna Megyei Ön-
kormányzat, Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság, Városi Tûzoltóparancsnokság, Városi
Rendõrkapitányság, Waldorf Óvoda

* * * * *
SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS TÁRSASKÖR

12. SZÜRETI RENDEZVÉNYE
Helyszín: Szent István Ház (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

Szeptember 14-én, pénteken:
17.00 órakor HÁLAADÓ SZENTMISE az Újvárosi templomban 
Szeptember 15-én, szombaton:
15.00 órakor Részvétel a Szüreti Felvonuláson
19.00 órakor SZÜRETI BÁL MEGNYITÓJA 

a társaskör népdalkörének mûsorával 
19.30 órakor Vacsora
22.00 órakor TÛZIJÁTÉK
Érdeklõdni és asztalt foglalni Horváthné Editnél lehet (Szekszárd,
Batthyány u. 14. Tel: 20/524-68-20, horvathne.edit@citromail.hu).

Ez egy olyan filmklub, ahol kíváncsiak vagyunk arra
is, hogy te mit gondolsz a filmről, a világról, az embe-

rekről…, önmagadról. Ha érezted már, hogy mozi után még lenne miről beszélget-
ni, akkor téged is várunk minden hónap 1. és 3. hétfőjén!
Szeptember 3. hétfő, 19 óra: CSAPD LE CSACSI! Színes magyar vígjáték, 80

perc, 1990 • Rendező: Tímár Péter
Szervező: KlubNext Szekszárd • Helyszín: Menta Kávéház & Koktélbár – Szek-
szárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. (a Fasoron, a Mártírok tere sarkán)
A FILMKLUB INGYENES!

NEXT Filmklub
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– Most kezdem a nyolcadik osz-
tályt. Negyedik után szüleim úgy
döntöttek, hogy a felső tagozatot a
biztosabb továbbtanulás megala-
pozása miatt én is Szekszárdon vé-
gezzem el. Testvérem akkor már
bejárt, tehát eleinte segített az el-
igazodásban.

– Ő hányadikos?
– Gergő most második osztályos

a Garay János Gimnáziumban.
– Simán bekerültél a szekszárdi

iskolába? Nem izgultál az új kör-
nyezet miatt?

– Szerencsére a bejutással nem
volt semmi gond, igaz, a matemati-
ka és a német felvételire rendesen
kellett készülnöm. Annyira jól sike-
rült, hogy nyomban bejutottam a
„C”-be, a német nemzetiségi
osztályba… Az ötödik osztály előtti
nyáron rossz volt, mert tényleg tar-
tottam az új helyzettől, de hamar
megszoktam, nem volt semmi
gond.

– Osztálylétszám, lányok–fiúk
aránya?

– A létszám változik, az év végén
23-man voltunk. Az arány nagyon
jó, körülbelül azonos a fiúk és a lá-
nyok száma. Nincs klikkezés, min-
denki mindenkivel jóban van, iga-
zán valamennyien elégedettek le-
hetünk az osztályközösséggel.

– Szó volt már a továbbtanulás-
ról. Konkrétan…?

– A Garay gimnáziumba jelent-
kezem, ahova remélhetem, hogy
felvesznek, mivel csak három né-
gyesem van, a többi ötös. Utána
szeretném elvégezni az orvosi
egyetemet, bár ez még alakulhat.
Mivel anyukám is orvos – fogszak-
orvos –, vonz ez a pálya. Igaz, én az
általános orvosira mennék.

– Bemutatod a szüleidet?
– Anyu – dr. Böhm Márta – Szed-

resen és Tengelicen fogorvos, apu –
Kustos Géza – agrármérnök, most
egyéni vállalkozó.

– Édesanyádnak úgymond két
munkahelye van, nyilván sokat
dolgozik. Odahaza segítetek neki? 

– Persze, Gergő is, én is. Beoszt-
juk. Egyikünk porszívózik, mási-
kunk felmos, de bármit elvégzünk.
A hétvégék a legjobbak. Olyankor
anyu és apu együtt főz, de mi is be-
segítünk: megtisztítjuk a zöldséget,
vagy a krumplit. És beszélgetünk…

– Szóval beszélgetős a Kustos csa-
lád.

– Igen, én elsősorban anyuval be-
szélem meg a problémáimat, de
apuval is gyakran „dumcsizunk”.
Az utóbbi egy-két évben Gergővel
nagyon jól alakult a kapcsolatunk,
s remélem, mindig ilyen marad. Ha
buliból megjön, s én már alszom,
fölébreszt és meséli, mi minden
történt. Mert közös szobánk van.
Nem mintha nem lehetne megol-
dani a külön helyiséget, de mi eh-
hez ragaszkodunk, ahogyan egy-
máshoz is.

– Akkor most „olvassunk”. Sok
könyvetek van?

– Rengeteg. Szüleim is sokat ol-
vasnak és én is nagyon szeretek ol-
vasni. Már nagycsoportos korom-
ban ismertem a betűket. Úgy gon-
dolom, ha szüleim nem kedvelnék
az olvasást, akkor e téren én is más
lennék. Mert az biztos, hogy a szü-
lők példája megragad a gyerekek-
ben. Elsősorban a fantáziaregénye-
ket kedvelem. Most éppen egy
olyan könyvet fejeztem be, ami
2800-ban játszódik, s a bolygók
közti utazásokról szól. Nagyon
érdekes… 

– Viszonyod a kötelező olvasmá-
nyokhoz?

– Változó, de nem azért, mert
előírták… Például a Kőszívű ember
fiai nekem nehéz olvasmány volt,
pedig történelemből is ott tartot-
tunk, mint a cselekmény. Később
még egyszer elolvastam, akkor már
közelebb állt hozzám. Kedvencem
A Pál utcai fiúk.  

– Meg is hatódtál a történeten?
– Persze. Még a fiúknak sem ciki

megilletődni egy szívhez szóló re-
gényen, vagy filmen.

– Tetszik, hogy egy alig 14 éves if-
jú hölgynek mindenről határozott
véleménye van, s mint hallom, nem
is rejti véka alá. Sőt, átgondolt dön-
téseket is hoz.

– Ez általában is jellemző a tizen-
négy évesekre… Például: a barátnő-
immel mindenben számíthatunk
egymásra, beleértve a vélemény-
nyilvánítást is, ami azért is jó, mert
esetenként az ember megvizsgálja,
akár felülbírálja a korábbi viselke-
dését, vagy döntését. De előfordul
olyan eset is, amikor úgy látom, va-
lamelyik osztálytársammal igaz-
ságtalan volt az egyik tanár – akivel
nagyon jó kapcsolatban vagyunk –
akkor az óra után ezt elmondom,

elmondjuk neki. Ilyenből még soha
nem volt probléma. 

– Adódik a kérdés, milyen típusú
tanárt tartasz „jónak”, s kit kevés-
bé annak? 

– Nem zavar, ha szigorú a tanár,
s komoly elvárásai vannak. Mert
azt szeretné, hogy minél többet
tudjunk, s hogy könnyebb legyen a
középiskolában. De a lényeg, hogy
szeressen bennünket. Volt egy ta-
nárunk, aki kemény volt, sokat kö-
vetelt, mégis közel álltunk hozzá.
Amikor nyugdíjba ment, megsirat-
tuk. Az is nagyon fontos, hogy jól
magyarázzon, mert akkor már az
órán megtanuljuk a tananyag nagy
részét, amit soha nem felejtünk el.
Ez a tanár is ilyen volt, de Adri né-
ni is, aki szinte minden magyar
órára képeket hoz, szemelvényeket
olvas, látható, hogy értünk készül
fel. Azokat a tanárokat nem kedve-
lik különösebben a diákok, aki a
szigorát kiabálással hozza tud-
tunkra, az órákon moccanni is ti-
los, viszont kizárólag a tankönyv-
ben leírtakat adja elő, csakis arról
beszél.  

– „Beszélni” viszont te is remekül
tudsz, s valóban választékosan,
szabatosan. Ez a tehetséged bizo-
nyára otthonról ered.

– Szerintem is, de ide számolom
a barátnőket is, akikkel a tíz perces
szünetekben kénytelenek vagyunk
gyorsan és világosan megbeszélni
a dolgokat. Viszont felelni – első-
sorban a reáltárgyakból – inkább
írásban szeretek, szemben a ma-
gyarral és a történelemmel.

– Térjünk vissza a döntéshozatal-
hoz. Mondanál erre is példát? 

– Anyu is járt zeneiskolába, így
persze én is. Erősné Szőr Márta né-
ni volt a gitártanárom, sőt a gitárze-
nekarban is játszottam. De a nyelv-
tanulásra kellett helyezni a hang-
súlyt, ezért nem régen abbahagy-
tam a gitározást. Viszont Márta né-
ni szólt, hogy ősszel kimehetnék
Németországba a zenekarral. Lett

volna kedvem, de nyolcadikban
egy hetet képtelenség kihagyni. 

– Remek két példa volt! Folytas-
suk a beszélgetést a nyelvtanulás-
sal.

– Nagyon fontos a továbbtanulás-
hoz, de leginkább az élethez, bár-
milyen pályát is választ az ember.
Németből alapfokú nyelvvizsgám
van, a középfokút szeretném nyol-
cadikban megszerezni. Angolul is
tanulok. Szedresben Fejős Dórá-
hoz járok különórára. Nagyon jól
tanít, s figyel arra, hogy ne legyen
unalmas. Nekem valósággal kikap-
csolódást jelentenek az angolórák. 

– Az iskolaidőszakban hogy telik
egy napod?

– Hatkor kelek, s az órakezdéstől
függően vagy a 6 óra 30-as, vagy a
6 óra 50-es busszal jövök be Szek-
szárdra, s általában a „kettessel”
megyek haza. Vagy a suliban, vagy
otthon ebédelek, majd következik
a „leeresztés” időszaka. Utána ta-
nulok, illetve angolra megyek, ha
jut idő rá, olvasok, internetezek.
Csak megjegyzem, hogy ezek mel-
lett hobbim az úszás és a kerékpá-
rozás is. Estefelé rendszerint be-
szélget a család, majd egy kis tévé-
nézés következik. Szeretem a soro-
zatokat, például a Barátok közt
rendszeres nézője vagyok. Este tíz
körül szoktam lefeküdni. Ide tarto-
zik, hogy iskolaidőben már kedden
a szombatot várom.

– Az osztálytárs fiúkról már esett
szó. De vannak más fiatalemberek
is… Szóval voltál már szerelmes?

– Ó, persze. Nálam ez úgy kezdő-
dik, hogy tetszik egy fiú és én is tet-
szem neki, majd szerelmesek le-
szünk és járunk.

– Hétvégeken hányra kell hazaér-
ned?

– Nem nagyon szoktam estén-
ként elmenni, de ha mégis, akkor
kilenc körül otthon vagyok.

– Tartottak már az iskolában sze-
xuális felvilágosító előadásokat?   

– Igen. Az egészségtan órákon
sok mindent megtanultunk, meg-
beszéltünk. De jött hozzánk védő-
nő is, aki külön a fiúknak és a kü-
lön a lányoknak tartott órát. Tőle is
bármit meg lehetett kérdezni, s
kérdezősködtünk is.

– Milyen volt a nyarad?
– Nagyon jó. Idén nem voltunk

külföldön, de egy-két hétig a család
fonyódi nyaralójában üdültünk,
majd szintén mind a négyen Buda-
pesten töltöttünk néhány napot.
Voltam Sötétvölgyben is, a német
olvasótáborban.   

– Gondolkodtál azon, hogy kinek
adod át a jelképes stafétabotot?

– A legjobb barátnőm édesapjá-
nak, Vitéz Attilának, aki az
Unicredit Bank szekszárdi fiókját
vezeti. Munkája mellett a megyével
kapcsolatos kutatásokat és gyűjtést
végez, könyvet ír és még több, na-
gyon értékes hobbija van.

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

Szeretettel beszélt tanítványairól Barkóczi Nándorné, a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule igazgatóhelyettese. Két nyolcadikos le-
ányt mégis kiemelt különlegességük miatt. „Mindketten szorgalma-
sak, műveltek, remek a stílusuk, olvasottságuk pedig kiemelkedő.” Az
őcsényi Hegedűs Katáról és a szedresi Kustos Annáról van szó. Mivel
Katával a nyáron nem sikerült időpontot egyeztetni, így Annával, pon-
tosabban Annival beszélgettünk.

BEMUTATJUK!

Anninak még az angol
különóra is kikapcsolódás
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KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÉPISKOLA
Szekszárdi Szakközépiskolai Tagozata

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTVA!
Iskolánk a következő 1 és 2 éves képzési formákat ajánlja nappali
tagozaton 2007 szeptemberétől érettségizettek részére:

• Informatikai szakirány (számítástechnikai programozó, 
rendszerinformatikus, szoftverüzemeltető) 

• Idegenforgalmi szakirány
(idegenvezető, idegenforgalmi ügyintéző)

Minden szakon a szakmai képzés intenzív nyelvi, európai uniós és karrierme-
nedzselési ismeretekkel egészül ki. 
Speciális ajánlataink: 

• középfokú informatikai végzettséggel rendelkezők egy év alatt
rendszerinformatikusi vagy programozói oklevelet szerezhet-
nek, mert a képzést egyből a 14. évfolyamon kezdhetik meg!

• utolsó lehetőség, hogy egy év alatt emelt szintű idegenvezető
szakképesítést szerezzen

Vidéki hallgatóinknak ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Jelentkezés határidő: 2007. szeptember 14.  

Jelentkezési korhatár: 22. életév 
IDEGENVEZETŐ TANFOLYAMOT INDÍTUNK

szeptember közepétől felnőtteknek!
Érdeklődni a titkárságon lehet. Telefon: 74/512-367

7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. • Telefon: 74/512-367
OM azonosító: 030228 • E-mail: kodoszek@enternet.hu;
kodoszek@freemail.hu • Web: w3.enternet.hu/kodoszek


