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Egyszerû, kényelmes és biztonságos

„A szoptatás az anya és a gyermek
közötti kötõdés megerõsítése”

Talpalatnyi hely sem maradt az Esé-
lyek Házában, minden szék, minden
szõnyeg foglalt volt szeptember 
8-án délelõtt. Kisbabák, édesanyák,
áldott állapotban lévõ leendõ anyu-

kák töltötték be a házat, hogy az
anyatejes világnap alkalmából szak-
emberektõl hallgassanak elõadást
errõl a nagyon fontos témáról. A
programot a szekszárdi védõnõk

szervezték, és kismamákat, vala-
mint háromévesnél kisebb gyerme-
keket nevelõ családokat vártak az
összejövetelre. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Hagyományok és újdonságok fesztiválja

Színes programok várják a szüreti napok vendégeit
A jól bevált belvárosi helyszíneken
közkedvelt programok és újdonságok
is várják az idei szekszárdi szüreti na-
pok látogatóit szeptember 15. és 18.
között.

A megye legnagyobb összmûvésze-
ti fesztiválját idén hetedik alkalom-
mal rendezi a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza, illetve
társszervezõként a Szekszárd Borvi-
dék Nonprofit Kft. – mondta el az
eseményt felvezetõ sajtótájékoztatón
Matókné Kapási Julianna. A mûvelõ-
dési ház igazgatója szerint a belvárosi
helyszínek a korábbi években már bi-
zonyítottak, így azon ezúttal sem vál-
toztatnak. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

FO
T

Ó
: M

Á
R

T
O

N
FA

I 
D

É
N

E
S



2
HÉTRŐL HÉTRE

2011. szeptember 11.

(folytatás az 1. oldalról)
A Borudvar és az Ízek utcája a Béla ki-
rály téren kap helyet, a csak minõségi
portékákat árusító pavilonokat a sétá-
ló- és a Bezerédj utcán állítják fel. A
Garay téri színpadon idén is egymást
váltják az együttesek, míg a központtól
a múzeumig lezárt Szent István téren vi-
dámpark várja a szórakozni vágyókat.

Sztár- és amatõr fellépõk egész ha-
da vonul fel a négy nap alatt. A Béla ki-
rály téri nagyszínpadon csütörtökön
este a Magna Cum Laude együttes,
pénteken a Pécsi Bartók Férfikar lép
fel, míg szombaton Pál István Szalon-
na és bandája, vasárnap pedig a 100
Tagú Cigányzenekar szórakoztatja a
fesztivál közönségét. A Borudvarban
36 kiállító lesz, közülük 31 szekszárdi
borász, két pálinkaház, két tolnai bor-
vidéki pincészet. Az idei vendégkiállí-
tó a Dél-dunántúli Borturisztikai
Klaszter, amely zömmel fehérborok-
kal jelenik meg.

A szüreti napok kísérõ rendezvé-

nyei közül kiemelkedik az Örökség
országos gyermektáncfesztivál,
amelyre idén négyszáz fellépõt vár-
nak, de nem marad el a szüretszépe-
választás, a borszeminárium és az új-
városi katolikus társaskör szüreti
programja sem.

Újdonság a borversíró pályázat, de
idén Szekszárdon lesz a Balassi Bálint-
emlékkard irodalmi díj átadása is,

amelyhez kadarka borverseny csatlako-
zik. Az immár nyolcadik DIGI24 rövid-
filmes játék szombaton kezdõdik,
eredményhirdetés vasárnap este a
Garay téren, ahol 20.30-tól vetítik a vá-
rosról készült háromdimenziós filmet.

Szeptember 17-én szombaton – a
fesztivál csúcspontjának számító szü-
reti felvonulást megelõzõen – több
mint 220 nemzettársunk tesz állam-
polgársági esküt a belvárosi templom-
ban. Mint azt Csillagné Szánthó Poli-
xéna, a humánbizottság elnöke el-
mondta, a zömmel Óbecsérõl és
Lugosról érkezõk mellett Ausztráliá-
ban, Németországban, Franciaország-
ban és Szlovéniában élõ magyarok is
lesznek az állampolgárságot felvevõk
között, akik egyúttal Szekszárd tiszte-
letbeli polgáraivá is válnak.

A szüreti napok eseményei a Tarr
és az Oktel Kft. jóvoltából az
interneten is követhetõk, a részletes
programot pedig lapunk 8–9. oldalán
olvashatják.

Hagyományok és újdonságok fesztiválja

Színes programok várják a szüreti napok vendégeit
Borszeminárium

A szekszárdi szüreti napokon „Borsze-
minárium” címmel, kóstolóval egy-
bekötött elõadás-sorozat lesz a római
katolikus plébánia Wosinsky Közössé-
gi Házában.
PROGRAMOK:
Péntek (szeptember 16.)
17.00 Hetényi Pincészet
18.00 Tûzkõ Birtok
19.00 Heimann Családi Birtok
Szombat (szeptember 17.)
17.00 Twickel Szõlõbirtok
18.00 Brill Pálinkaház
19.00 Vesztergombi Pince
Vasárnap (szeptember 18.)
16.00 Sebestyén Pince
17.00 Bodri Pincészet

Jegyek a helyszínen kaphatók 800
forintos áron. Elõvétel: 74/673-709

Adjon vért ön is 
a szüreti napokon

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete a szüreti napokhoz kapcso-
lódóan véradást szervez szeptember
17-én 13.30–17.00 a Vöröskereszt
Székházában (Szekszárd, Dózsa Gy. u.
1.). Kérjük, a véradásra személyi igazol-
ványát, lakcím- és tajkártyáját hozza
magával. „Legyen különleges, legyen
rendszeres véradó!”

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönsé-
get, hogy a szekszárdi szüreti napok
rendezvényei miatt a helyi és hely-
közi járatok terelõúton közlekednek
az alábbiak szerint. Szeptember 13-án
(kedden) üzemkezdettõl 19-én (hét-
fõn) üzemzárásig a Béla király tér tel-
jesen le lesz zárva, ekkor az 1-es, 7-es,
7A, 7B vonalon közlekedõ járatok a
Béla király téri megállóhelyet nem
érintik. Szeptember 14-én (szerdán)
üzemkezdettõl szeptember 19-én
14.00 óráig a Szent István tér is le lesz
zárva. 

Az útlezárás miatt a helyi autóbusz-
járatok az alábbi terelõ útvonalon köz-
lekednek:
1-ES, 7-ES, 7A ÉS 7B VONALON:

Autóbusz-állomás–Hunyadi u.–
Holub u.–Wesselényi u.–Széchenyi u.
–Szent László u.–Bartina, illetve Mun-
kácsy u. és a járati útvonalon tovább
(vissza ugyanez az útvonal).
2A VONALON:

Palánk–Posta–Nyomda–Wesselé-
nyi u.–Holub u.–Autóbusz-állomás
4-ES VONALON:

Tesco áruház–Autóbusz-állo-
más–Hunyadi u.–Holub u.–Wesselé-
nyi u.–Széchenyi u.–Szent László u. és
a járati útvonalon tovább (vissza
ugyanez az útvonal).
4A VONALON:

Tesco áruház–Bencze F. u.–Wesse-
lényi u.–Széchenyi u.–Szent László u.
és a járati útvonalon tovább (vissza
ugyanez az útvonal).

4Y VONALON:
Tesco áruház–Kórház–Nyom-

da–Szent L. u. és a járati útvonalon to-
vább (vissza ugyanez az útvonal).
5-ÖS, 5Y, 6-OS ÉS 6Y VONALON:

Autóbusz-állomás–Holub u.–Wes-
selényi u.–Kórház és a járati útvona-
lon tovább (vissza ugyanez az útvo-
nal).

Az útlezárás ideje alatt a helyközi já-
ratok terelõ útvonala a következõ:
6-OS ÚT IRÁNYÁBÓL ÉRKEZÕKNEK:

Újvárosi templom–Posta–Wesselé-
nyi u.–Holub u.–Autóbusz-állomás.

A járatok a Posta és a Wesselényi
utcai (helyi) megállóhelyen állnak
meg.

6-os út irányába indulóknak:
Autóbusz-állomás–56-os út–Mátyás

király u.–Zrínyi u.–Damjanich u.–Új-
városi templom.

Bátaszék irányából érkezõknek:
Kórház–Wesselényi u.–Holub u.–

Hunyadi u.–Autóbusz-állomás. 
A járatok a Gimnázium helyett a

Holub utcai helyi megállóban állnak
meg.

Szeptember 17-én (szombaton) a
szüreti felvonulás miatt 14.45 órától
várhatóan 17.00 óráig a Bezerédj
u.–Széchenyi u.–Szent László u. útvo-
nal is lezárásra kerül, ekkor a terelõút-
vonal a következõ:
7-ES VONALON:

Autóbusz-állomás–Holub u.–Wes-
selényi u.–Kórház–Május 1. u.–Fûtõ-
mû–Alisca u.–Tesco áruház (vissza
ugyanez az útvonal).

4-ES VONALON:
Tesco áruház–Autóbusz-állo-

más– Zrínyi u.–Damjanich u.–Ka-
darka u. –Mérey utca és járati útvo-
nalon tovább (vissza ugyanez az út-
vonal).
4A VONALON:

Tesco áruház–Bencze F. u.–Holub
u.–Zrínyi u.–Damjanich u.–Kadarka
u.–Mérey u. és a járati útvonalon to-
vább (vissza ugyanez az útvonal).
89-ES VONALON:

Tesco áruház–Kórház–Wesselé-
nyi u.–Holub u.–Zrínyi u.–Damja-
nich u.– Rákóczi u. és a járati útvo-
nalon tovább (vissza ugyanez az út-
vonal).
9-ES VONALON:

Tesco áruház–Alisca u.–Kór-
ház–Wesselényi u.–Holub u.–Zrínyi
u.–Damjanich u.–Rákóczi u és a járati
útvonalon tovább.

A felvonulás miatt az 1-es vonalon
a járat az Autóbusz-állomásról Hosz-
szú-völgybe 14.40 helyett 14.15 óra-
kor, Hosszú-völgybõl az Autóbusz-
állomásra 14.57 helyett 14.32 óra-
kor indul.

A 16.40 órakor Autóbusz-állomás-
ról Hosszú-völgybe és a 16.57 órakor
Hosszú-völgybõl Autóbusz-állomásra
induló járatpár nem közlekedik.

A helyi járatok a terelõúton találha-
tó megállóhelyeken megállnak.

A szüreti felvonulás idején a be-
érkezõ helyközi járatok a Damja-
nich u., Zrínyi u. útvonalon közle-
kednek. GEMENC VOLÁN Zrt.

Autóbuszjáratok változása 
a szüreti napok idején

Meghívó

A szeretet lángja
A Mozgássérültek Tolna Megyei Egye-
sülete szeretettel meghívja

„A Szeretet lángja” közvélemény-
formáló programra, szeptember 15-én
14 órára a szekszárdi Garay térre.

Fõvédnök: Tóth Ferenc országgyû-
lési képviselõ, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal vezetõje.

Mûsorvezetõ: Csötönyi László. 
Fellépõk: Szekszárd Big Band,

Simontornyai Mûvelõdési Ház Ha-
gyományõrzõ Citerazenekara, Zsigec
Együttes – Dunaföldvár, Forgatós
Közhasznú Egyesület – Fácánkert, Sa-
kál Vokál – Õcsény, Fogyatékosok
Nappali Intézménye – Szekszárd,
Dienes Valéria Általános Iskola kóru-
sa, Segíts Rajtam Hátrányos Helyzetû-
ekért Alapítvány, Tücsök Zenés Szín-
pad Egyesület, Magyarnóta-kedvelõk
Baráti Köre, Iberican Táncegyesület.

A rendezvény végén átadjuk a sze-
retet lángját az „Esõmanók” Tolna Me-
gyei Autista Gyermekekért Közhasz-
nú Egyesületnek. 
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Újra nagy vagy, Garay-suli!
Szekszárd nevét öregbítette a sportra, kalandra termett vegyes csapat

Szekszárd tradicionális sportra szako-
sodott iskolája, a valamikori Zrínyi, mai
nevén Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
újfent olimposzi magaslaton érezheti
magát. Az országos televíziós „Nagy
vagy” vetélkedõben a sport, a lelemé-
nyesség, a bátorság, a fegyelmezettség,
a  kitartás vetélkedõbe öntött formájá-
ban. Nem egyszer, hanem kétszer is di-
adalmaskodva megvédték elsõségüket,
ami egyedülálló a kereskedelmi tv2 ré-
gebb óta mûsoron levõ, a vasárnap dél-
elõtti adássávban komoly nézettségre
szert tett országos vetélkedõsorozat
történetében. Az eddigi nyerõk közül
csak a  szekszárdiaknak sikerült ismé-
telni. Mindkét alkalommal 54 iskola
vett részt a vetélkedõn.

MEGVÉDTÉK ORSZÁGOS 

ELSÕSÉGÜKET

Azon a május 8-ára esõ napon, a tava-
szi sorozat fináléjában, a budaörsi csar-
nokban a reflektorfény csóvái duplán
rávetõdtek a mieinkre. 

„Hát ezt meg hogy csinálták, mi-
képpen jöhetett össze újra nekik a
gyõzelem?!” – vetettek rájuk irigyke-
dõ pillantásokat a vetélytársak.
Megint minden klappolt. Megint
minden és mindenki a helyén volt a
csapatból, senki sem hibázott a ko-
moly összedolgozást igénylõ egyes
feladatok során. Nem feszélyezett sen-
kit a kamerák jelenléte, az országos
nyilvánosság. Bámulatos volt az egész
sikertörténet. Ahogy az öt diákrészt-
vevõ (Nagy Noémi, Purger Fanni,
Kágyi Rebeka, Guzorán Péter, Fábián

Balázs), a három, naná,
hogy sportos múltú szü-
lõ (Kiss Renáta, Posta
Péter és Szanyó Szilárd)
egyénileg és csapatban
is szinte hibátlan volt.
Olyan elõdöntõs játé-
kokban, mint a pénzke-
resõ, az autós vízgyûjtõ,
a léggömbölõ, a trambu-
lin, a passzolós foci, a
celebszabadító.   

No de mindezen fel-
adatokat a fináléban
még tudták fokozni a já-
ték kitaláló-szervezõi,
mind a szárazföldön,
mind a vízen, mind a le-
vegõben. Bekerült a
programba olyan vízi
versenyszám, mint a
lámpagyújtó, a lángmen-
tõ, a  vödrös kincskere-
sõ, aztán szárazföldön
immáron billenõpadlós
lett a céllövõ, belépett versenyszám-
ként a tojásos egyensúlyozó, a majom-
létra. . 

GYÕZELEMRE KÉSZ TAGOKBÓL 

ÁLLT A TELJES CSAPAT 

Galambos János, csapatvezetõ testne-
velõ, aki vágyott már ilyen, a hétközna-
pitól eltérõ kihívásokra, aki amúgy õriz
még fiókjában, anno Erdélybõl átho-
zott népi furfangos, virtuskodó, még
bevetésre váró próbajátékokat, felet-
tébb motiváltan vállalta a csapatvezetõ
összekötõ szerepét. 

– Nem gondoltam volna, hogy ilyen

csapatszellem alakul ki, ami az elõre
nem várt nagy sikereinkben alapvetõ-
en meghatározó szerepet játszott –
emelt ki egyet a sok tényezõ közül Ga-
lambos János. – Ebben elévülhetetlen
érdemeket szerzett a hozzám hasonló-
an edzõként, felkészítõként dolgozó,
testnevelõ kollégám, Hammer Mária, a
csapatkapitányként funkcionáló, szin-
tén testnevelõ kollégám, Bordán An-
na, aki természetesen maga is végig-
csinálta a gyakorlatokat, és személyes
példamutatással, bátorítással minden
egyes csapattagot átsegített a holtpon-
ton. Mert elõfordult, nem is egyszer
ilyen szituáció a gyakorlás során, vagy
élesben is – amikor valaki lemondóan
legyintett, vagy legbelül már majdnem
feladta... S kellett ott bent valaki, aki ve-
zéregyéniség volt, ha úgy tetszik, a kis-
padon helyet foglaló edzõ meghosz-
szabbított keze szerepét is betöltötte.
„Panni” ilyen volt. 

– Gondoljanak csak bele – hozott
egy konkrét példát a harmonikus
együttmûködésre a csapatvezetõ –, öt
embernek kellett tudni egyszerre lép-
nie a síléceken, aztán elõfordult olyan
szituáció is, hogy nem egy, hanem öt
kicsi deszkán kellett haladni, ez volt a
szaggató síléc.

Az õrjítõen izgalmas, elõbb 15-ös,
majd fináléra már 20-as nagyságren-
dû rekeszmászásra nagyon rákészül-
tek, hogy megálljon a csúcson poszto-
ló csapattaggal a torony. Dupla pont
jár érte.

HÚSZ SÖRÖSREKESZ 
MAGASSÁGÁBAN, BALETTCIPÕBEN 

– Rendkívül sok munka van ebben
a sikerben – jegyezte meg a csapatve-
zetõ. – Itt a tornatermünkben három-
négy, majd öt-hat rekesszel kezdtünk

hozzá a már említett izgal-
mas feladathoz, s így men-
tünk fölfelé. Közben bekö-
töttük a Balázs gyereket, aki
ennél a feladatnál a legalkal-
masabbnak bizonyult a tanu-
lók közül. Volt csigánk, elõ-
vettük az alpinistaszerelést, s
addig gyakoroltunk, amíg
már a 20 rekeszes látvány-
gyakorlatra is készen álltunk.
Balettcipõben, óvatosan lép-
kedve, mindig megtalálta
versenyzõnk a súlypontot.
Volt egy nagy buktatója en-
nek a legvégén, amikor a csa-
pattagnak le kellett jönnie a
tetõrõl, a 20 rekesz magassá-
gáról, majd visszajutni a
csúcsra. Ez is frenetikusra si-
került: Fábián Balázs nem
csak néhány másodpercig
pózolt a stabilan álló husza-
dik rekeszben, hanem jóval
hosszabb ideig, ami óriási

tapsvihart aratott a budaörsi torna-
csarnokban. Ezért dupla pont járt,
amivel valójában bebiztosítottuk az
újabb gyõzelmünket. 

– A kirendelt celebekkel, valójában
ismert neves sportolókkal is szeren-
cséjük volt a jelekbõl ítélve.

– Vincze Ottóról, egykori kiváló
labdarúgónkról, majd a címünk meg-
védésekor a nekünk jutott aerobic vi-
lágbajnok, Katus Attilláról csak a leg-
jobbat mondhatom, nagy segítsé-
günkre voltak. 

A „Nagy vagy” tévésvetélkedõ szabá-
lyai engednék, hogy harmadszorra is
elinduljon a legutóbbi kettõ gyõztese,
a szekszárdi Garay-iskola. De, ahogy
mondani szokás, a „jóból is  megárt a
sok”, no meg itt is illik a csúcson abba-
hagyni. A másnaponkénti reggeli uszo-
dai gyakorlások, tornatermi akrobati-
kák sem hiányoznak a „kilenceknek”,
plusz még azoknak a tartalékoknak,
akik a csapat érdekében hõsiesen vé-
gigcsinálták a kiképzést, hogy az esetle-
ges sérülés miatt kiszállókat azonnal
pótolhassák –, de bevetésükre nem ke-
rült sor. (A tanárversenyzõknél Kalász
Anett és Nárai Klaudia, a szülõknél
Guzorán Ferenc és Parrag Zoltán, a di-
ákoknál Kerekes Norbert és Kapás
Tekla volt a biztonsági tartalék.)

Újabb nagy gyõzelmével újabb egy-
milliót nyert az iskola számára a csa-
pat, most nyertek mellé még 450 ez-
ret, az E.ON-tól, mint szponzortól pe-
dig ugyanannyit kapnak, mint az elsõ
sorozatban: – kimondottan futballra
elkölthetõ 200 ezret. Nem marad el
most sem a személyre szóló elismerés:
télen egy osztrák sítúrán vehettek rész
az aktív csapattagok, most pedig egy
mesésnek ígérkezõ egyiptomi utazás
jár a vetélkedõ alatt baráti közösséggé
váló sikerembereknek. B. Gy.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Bács Gáborné Nagy Ilona kistérsé-

gi védõnõ, ezen ünnepségek koordi-
nátora elismeréssel szólt a szekszárdi
védõnõk munkájáról, akik példaérté-
kûen megszervezték a találkozót. 

A rendezvény két elõadója lebilin-
cselõ elõadásukban a szoptatás során
kialakuló anya-gyermek kapcsolatot
mutatták be.

Györkõ Enikõ pszichológus elõadá-
sában többek között elmondta: A
szoptatás önmagában nemcsak táplá-
lást jelent, hanem lélektani funkciója
szerint kettõs célt szolgál. Egyrészt
hozzájárul a csecsemõ érzelmi kielégí-
téséhez, mert a táplálás módja egyben
a szeretet kifejezésének módja is. Má-
sik funkciója az anya és gyermeke kö-
zötti kötõdés megerõsítése. Elõhívja
az egység élményét, ugyanis a szopta-
tás testi kapcsolata a terhességi együtt-
lét egy más szintû folytatása. Az eteté-
sen keresztül az anya és gyermeke egy-
mást kölcsönösen tanítja az adás és ka-
pás egyensúlyának megteremtésére.

Broviacné Stallenberger Anita vé-
dõnõ: „A szoptató anya, kicsit más
szemszögbõl” címû tartalmas, érdek-
feszítõ elõadása történelmi visszate-
kintés volt, amely néha elborzasztó
példákat hozott fel az ókortól a XIX.
századig. Felidézte a dajkaság rendsze-
rét, a várandósság és a szoptatás ideje
alatti nemi érintkezés egyház általi til-
tását, a pólyázás szokását, amikor a
gyermeket szinte „megbénították”

olyan szorosan kötötték be, ezzel
aluszékonyabbá téve a babát. Felidézte
a Mária-kultusz virágkorát az 1200-as
évekbõl, amikor legendák születtek
Mária sebeket gyógyító tejérõl. Beszélt
a XVI. századi boszorkányégetésekrõl,
amikor a kor emberei azt „hitték”,
hogy a megvádolt asszonyok elapaszt-
hatják a szoptatós anyák tejét.  

Az elõadások után vendéglátás kö-
vetkezett, majd kötetlen beszélgetés.
Az édesanyák kicserélték egymás kö-
zött tapasztalataikat, és kérdéseket
tettek fel a két kiváló elõadónak. 

Sas Erzsébet

Egyszerû, kényelmes és biztonságos

„A szoptatás az anya és a gyermek közötti 
kötõdés megerõsítése”

Vidéki kórházak lettek a legsikeresebbek 
az „év szülészete 2011” versenyen

Egyedülálló díjat alapított a legnagyobb
baba-mama portál, a babaszoba.hu. Az
„Év Szülészete 2011” díj odaítélésérõl
maguk a szülõk dönthettek, akik há-
rom hónapon át tartó internetes szava-
záson értékelték a hazai, állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévõ szülé-
szeteket. Tolna a megyék és a részt ve-
võ budapesti kerületek összesített
eredményei alapján 23. lett a huszon-
kilenc helyezett közül.

A díj megalapításának célja az volt,
hogy méltó beszédtéma legyen a szü-
lés és a születés helyzete, segítõinek
munkája és megbecsülése. A szülésze-
teket május 2-tõl július végéig három
kategóriában lehetett értékelni: szülõ-
szobai ellátás, gyermekágyi és újszü-
lött-ellátás, felszereltség és környezet. 

Külön érdekességnek számított a
szavazás lebonyolítása során, hogy
csak azok a felhasználók tudtak sza-

vazni, akik a babaszoba.hu oldalán lét-
rehozott regisztrációjukat összekö-
tötték a Facebook-fiókjukkal. Erre a
szavazás hitelessége miatt volt szük-
ség: a fiókok tulajdonosainak legalább
20 ismerõssel kellett rendelkezni, il-
letve legalább egy olyan bejegyzéssel,
like-kal vagy feltöltött fotóval, amely
90 napnál régebbi. 

A verseny végeredményébõl az de-
rült ki, hogy a díjazottak között nincs
egy sem a nagy forgalmú, kiválóan fel-
szerelt fõvárosi szülészetek közül.
Ugyanakkor a Miskolci Semmelweis
Ignác Egészségügyi Központ és Egye-
temi Oktatókórház, valamint a csor-
nai Margit Kórház két díjjal is gazda-
godott.

– A végeredmény mindannyiunkat
váratlanul ért, annál is inkább, mert
három év alatt a magazin riportereivel
bejártuk az ország összes, még mûkö-

dõ szülészetét, és a tapasztalatok alap-
ján egészen másra számítottunk – vé-
lekedett Bálits Éva, a babaszoba.hu és
a Kismama magazin fõszerkesztõje. 
– Azt gondoljuk, vidéken erõsebbek az
érzelmi szálak, míg a híres, élenjáró fõ-
városi szülészetek vendégei magasabb
elvárásokat támasztanak az ellátással
szemben, kritikusabbak, ha nem talál-
nak mindent tökéletesnek, ezért for-
dulhatott elõ, hogy könnyebben le-
pontozták a választott intézményt. Per-
sze szülni azért inkább oda mennek,
mint azt a statisztikák mutatják.

Az adható maximális érték 5
volt, ebbõl a Dombóvári Szent Luk-
ács Egészségügyi Nonprofit Kft.
4,52-t, a Tolna Megyei Önkormány-
zat Balassa János Kórháza 4,26-ot
kapott. 

Az összesített verseny nyertesei:
Miskolci Semmelweis Ignác Egész-
ségügyi Központ és Egyetemi Okta-
tókórház (1. helyezés), Kemenesal-
jai Egyesített Kórház, Celldömölk
(2. helyezés), Margit Kórház, Csor-
na (3. helyezés). A kategóriánkénti
verseny gyõztes szülészetei: Szülõ-
szobai ellátás kategória: Margit Kór-
ház, Csorna; Gyermekágyi és újszü-
lött-ellátás kategória: Városi Önkor-
mányzat Kátai Gábor Kórház-Ren-
delõintézet, Karcag; Felszereltség és
környezet kategória: Miskolci Sem-
melweis Ignác Egészségügyi Köz-
pont és Egyetemi Oktatókórház.

Az anyate-
jes táplálás
védettebbé
teszi a ba-
bákat a be-
tegségek-
kel és az al-
lergiával
szemben

A fontos téma iránt sok kismama és anyuka érdeklõdött
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Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök

júniusi szekszárdi látogatása al-

kalmával kitüntetéseket adott át.

A polgári védelmi szakterületén

széles körű tapasztalattal, több

mint két évtizedes rendvédelmi ve-

zetői gyakorlattal rendelkező

Mácsai Antalnak, a Tolna Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgatójának, a „Köztársaság El-

nökének Díszoklevele Éremmel”

kitüntetést adományozta. 

– Nap nap után, a világ minden ré-
szében történõ újabb és újabb ka-
tasztrófákról lehet olvasni, látni a
médiában, ami félelemmel tölti el a
lakosságot. Eddig is ennyi kataszt-
rófa volt, vagy csak a hírek gyor-
sabb áramlása miatt érezzük így?

– Is-is! A média kedvenc hírei a ka-
tasztrófákról szóló tudósítások, na-
ponta több száz ilyennel találkozha-

tunk a híradásokban. Az elektronikus
hírközlés világában perceken belül ér-
tesülhetünk róluk, míg régebben az
újságokon keresztül sokkal lassabban
kerültek el hozzánk ezek a hírek. A ka-
tasztrófavédelemtõl kapott informáci-
ók percek alatt bejárják a világsajtót.
Nekünk alapfeladataink ellátása mel-
lett kötelességünk is a tájékoztatás. A
másik ok, hogy a földtörténet során –
ahogy az ember életében is – a valószí-
nûen bekövetkezõ katasztrófák cikli-
kusan, azon belül sûrûbben, vagy rit-
kábban jelentkeznek – jelenleg a sûrû-
södés idõszakát éljük. Ma már bizonyí-
tott tény a klímaváltozás hatása, amely
egy globális folyamat. Az üvegházha-
tást elõidézõ gázok, mint a szén-di-
oxid a légkör folyamatos melegedését
okozzák. Hajlamosak vagyunk legyin-
teni, néhány tized fok átlaghõmérsék-
let-emelkedésre. Ha megtudjuk, hogy
ez a kis változás többek között a glecs-
cserek felének végleges eltûnését,
egyes állatok kipusztulását, több ko-
rábban lakott sziget tenger általi elön-
tését okozta – talán komolyabban
vesszük. A jelenlegi felmelegedést elõ-
idézõ szén-dioxid-mennyiség már rég
a levegõben van. A hatás egyre gyorsul
és többszörözõdik. A szeleket és csa-
padékot a tengerek feletti víz körfor-
gása alakítja, melyet a hõmérséklet
közvetlenül befolyásol. Hazánkban a
felmelegedés jeleit közvetlenül az át-
laghõmérséklet emelkedése, egyes fák
kipusztulása, nem honos kártevõk
megjelenése során, közvetetten az
idõjárási szélsõségeks zámának növe-
kedése okán tapasztaljuk. Ezek a hatá-
sok a többi veszélyhelyzettel, bizo-

nyos urbanizációs és szociális változá-
sokkal válaszlépéseket igényelnek. 
– Hazánkban mely katasztrófák je-
lentenek veszélyt elsõsorban? 

– A természeti eredetû veszélyek
hazánkban leginkább az idõjárás szél-
sõségeihez köthetõk: esõ, hó, jég, ár-
víz, rendkívüli hideg, meleg. Az ember
tevékenységével kapcsolatos veszé-
lyek pedig a veszélyes anyagokhoz
kapcsolhatók. Mi munkánk során a vi-
lágban elõforduló összes veszélyhely-
zetet vizsgáljuk, azonban részletes ter-
vezést csak a megyében nagyobb való-
színûséggel jelentkezõ veszélyekre
végzünk. Veszélyhelyzeti adattárunk
jelenleg közel 300 tervet tartalmaz. 
– Fel lehet-e készülni a katasztró-
fákra, s ha igen, akkor hogyan? 

– Igen! Sõt kell is! A katasztrófa jel-
lemzõje, hogy a károk megelõzése, a
mentés és felszámolás meghaladja az
elsõdlegesen beavatkozó szervek és

szervezetek lehetõségeit, különleges
intézkedések bevezetésére, az állami
önkormányzati és társadalmi szerve-
zetek összefogására, összehangolt fel-
adat-végrehajtásra van szükség.

Ez csak akkor lehetséges, ha erre
elõzetesen minden érintett felkészült.
Egyes veszélyek elõre jelezhetõk. A
rendkívüli csapadék és szél esetében a
meteorológiai szolgálat rajtunk keresz-
tül riasztást ad ki. Elõzetesen kell meg-
tanulnunk, hogy ilyenkor mit kell ten-
nünk, hogyan kerülhetjük el a szabad-
ban a villámcsapást, szélre vonatkozó
riasztáskor az elrepíthetõ tárgyak biz-
tonságos rögzítésével elkerülhetjük
azok kártételét. Változás elõtt állunk, a
világban és hazánkban bekövetkezett
katasztrófák és más események tanul-
ságai következtében modernizálják a
katasztrófavédelmi törvényt, amely
vélhetõen jövõ év januárjában életbe
is lép. Sas Erzsébet

52011. szeptember 11.
MOZAIK

A köztársasági elnök kitüntetettjei 5.
Katasztrófák, vészhelyzetek – változás elõtt áll a világ

Mácsai Antal

Mentés a májusi IRISZ nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlaton

Közös 
adó- és vám- 

ügyfélszolgálat 
A NAV tájékoztatja ügyfeleit, hogy a
hatékonyabb ügyintézés érdekében
szeptember 9-tõl egyes vámhatósági
ügyek ügyintézésére is lehetõség lesz
péntekenként, 8.00–11.00 óra között
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bara-
nya, Somogy és Tolna Megyei Adó-
igazgatóságok pécsi, kaposvári és
szekszárdi központi ügyfélszolgála-
tán. Intézhetõ vámhatósági ügyek:
tájékoztatás (vám, utasforgalmi, kör-
nyezetvédelmi termékdíj, regisztrá-
ciós adó, fémkereskedelem és jöve-
déki adó témákban), kérelmek, beje-
lentések és egyéb nyomtatványok át-
vétele, nyilvántartások hitelesítése.

Mindhárom megyében önálló
ügyfélszolgálati ablak áll a vámható-
sági ügyeiket intézni kívánók ren-
delkezésére a fenti idõpontokban.
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Tisztelt Adózók! 
Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzõje – mint I. fokú
Adóhatóság – értesíti a Tisztelt Adózókat, hogy a 2011.
évi II. félévi adó, illetve adóelõleg pótlékmentes fizetési
határideje szeptember 15. napja. 2011. augusztus végé-
ig adózóink megkapták a folyószámla-kivonatokat, mely-
ben tájékoztatást adunk arról, hogy mely adónemekben,
milyen esedékességgel, mekkora összegû fizetést kell
teljesíteniük. 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy az elõ-
írt adókat a jelzett határidõkig az adózó köteles megfi-
zetni, az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat
maga után. Az adótartozás után felszámított pótlék,
egyéb költség a tartozásra vonatkozóan, és azzal egyi-
dejûleg kerül behajtásra.

Tájékoztatjuk, hogy lehetõségük van – a törvény ál-
tal szabályozott módon – fizetési könnyítés igénybe-
vételére, ha az adóhatóság által jogerõs határozatban
elõírt fizetési kötelezettségüket az esedékesség idõ-
pontjáig nem, vagy csak részben tudják teljesíteni. A
vállalkozóknak lehetõségük van arra, hogy a szeptem-
ber 15. napján esedékes iparûzési adóelõleg módosítá-
sát, csökkentését kérjék (Art. 42. § (2) ), abban az eset-
ben, ha számításaik szerint a várható adó összege nem
éri el az elõzõ idõszak adatai alapján bevallott/fizeten-
dõ adóelõleg összegét. Az elõleg módosítását kizárólag
az esedékesség, azaz 2011. szeptember 15-e elõtt be-
nyújtott kérelemben lehet kérni, az idõpont elmulasz-
tása jogvesztõ . 

Az adókötelezettséggel kapcsolatban további felvilá-
gosítással az adóosztály ügyintézõi szolgálnak.

Ügyfélfogadás: Hétfõ, szerda: 8.00–16.30. Telefon:
74/504-100.

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Jegyzõje

Felhívás házszámtáblák kihelyezésére
Tisztelt Szekszárdi Polgárok!

A 2011. évi népszámlálást 2011.
október 1. és 2011. október 31. kö-
zött tartják hazánkban, a pótösz-
szeírás 2011. november 1. és 2011.
november 8. között történik. 

A közelgõ népszámlálás sike-
res végrehajtása érdekében fel-
hívom a figyelmet Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének a közterüle-
tek elnevezésérõl szóló
25/2011. (V. 4.) önkormányzati
rendeletére, mely szabályozza a
házszámtáblák elhelyezését. E
rendelet szerint az utcában az
ingatlanokat (épületeket és be-
építetlen telkeket) a közterület-
rõl jól látható táblán feltüntetett
számmal kell ellátni. A házszám-
táblát az ingatlan tulajdonosa,
kezelõje, használója köteles ki-
helyezni. 

Az ingatlanok házszámokkal
való ellátásáról a tulajdonos (ke-
zelõ) költségére a polgármeste-
ri hivatal gondoskodik. Ház-
számtáblák igénylése a hivatko-
zott önkormányzati rendelet 2.
mellékletét képezõ megrende-
lõlap felhasználásával történik.
(A házszámtábla megrendelõ-

lap a www.szekszard.hu honlap-
ról letölthetõ.)

A népszámlálási összeírás
gyors és eredményes lebonyolí-
tása érdekében felhívom a város
lakosságát, hogy a fenti jogsza-
bályban foglaltaknak megfelelõ-
en a házszám-kihelyezési kötele-
zettségüknek 2011. szeptember
26-ig tegyenek eleget.

Továbbá kérem a tisztelt la-
kosságot, hogy az ajtószámok ki-
helyezésérõl, a címek postaládá-

kon való feltüntetésérõl is gon-
doskodni szíveskedjenek, mert
a számlálóbiztosok csak így tud-
ják 2011. szeptember 27-e és 30-a
között minden adatszolgáltató-
hoz eljuttatni a népszámlálás-
hoz szükséges nyomtatványo-
kat tartalmazó adatszolgáltatói
csomagot. 

Segítõ közremûködésüket
köszönjük.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzõ

2011. július 1-jén fontos változá-

sok léptek életbe a villamos-

energia- és földgázszolgáltatás

területén. Módosították többek

között a lakossági fogyasztók el-

látásból történő kikapcsolására

vonatkozó és a hatósági eljárást

érintő szabályokat.  

KIKAPCSOLÁS: A villamosenergia-, il-
letve a földgázkereskedõ a lakossági fo-
gyasztók ellátásból történõ kikapcsolá-
sát fizetési késedelem esetén kizárólag
az alábbi feltételek együttes fennállása
esetén jogosult kezdeményezni az
érintett elosztónál:  

1) TARTOZÁS: 2011. július 1-jétõl a
kikapcsolás egyik feltétele, hogy a la-
kossági fogyasztó fizetési kötelezett-
ségével 60 napot meghaladó késede-
lembe essen. Míg július 1-je elõtt a la-
kossági fogyasztók esetében leg-
alább 3 havi felhalmozott számlatar-
tozás volt a kikapcsolás kezdeménye-
zésének egyik feltétele, addig az új
szabályok értelmében a törvényi fel-
tétel az, hogy a lakossági fogyasztó-
nak fizetési kötelezettségével kap-
csolatban 60 napot meghaladó elma-
radása legyen. 

2) EGYEZTETÉS: 2011. július 1-jé-
tõl a kikapcsolás kezdeményezésé-
nek további feltétele, hogy a lakossá-
gi fogyasztó által a fizetési haladék

adásáról vagy részletfizetési lehetõ-
ségrõl kezdeményezett egyeztetés
esetén az egyeztetés a villamos-
energia-, illetve földgázkereskedõ-

vel nem vezetett eredményre. Fon-
tos változás tehát, hogy július 1-jét
követõen a lakossági fogyasztónak
kell az egyeztetést kezdeményeznie,
míg ezt megelõzõen ez a szolgáltató
feladata volt.

3) ÉRTESÍTÉS: a harmadik feltétel
pedig, hogy a villamosenergia-, illetve
földgázkereskedõ a tartozásról és a ki-
kapcsolás lehetõségérõl a lakossági fo-
gyasztót legalább kétszer írásban érte-
sítette, és az elsõ értesítésben a lakos-
sági fogyasztó figyelmét felhívta a szo-
ciálisan rászoruló fogyasztókat a vo-
natkozó jogszabályok alapján megille-
tõ kedvezményekre, valamint az elõ-
refizetõs mérõ felszerelésének a lehe-
tõségére.

A kikapcsolás új törvényi feltét-
elei 2011. július 1-jétõl léptek ha-
tályba. Ez azt jelenti, hogy csak az
ezt követõen keletkezett tartozá-
sokra alkalmazhatóak a kikapcsolás
új szabályai. Fontos, hogy ha a la-
kossági fogyasztó az új szabályok
hatálybalépésekor, azaz július 1-jén
fizetési kötelezettsége teljesítésé-
vel késedelemben van, tehát már le-
járt tartozása van, kikapcsolására a
korábbi rendelkezéseket kell alkal-
mazni. Forrás: NFH
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Jelentõs változások a villamosenergia- 
és földgázszolgáltatás terén
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Amikor tizenhárom éve Nagykónyi-
ból – szülõfalumból – Tamásiba kerül-
tem általános iskolába, megdöbbentõ
volt számomra az addig nem ismert
életmód. Kis falum pár utcája után a
kilencezres „nagyvárosban” eltöltött
idõ óriási változást jelentett az életem-
ben. Középiskolai éveimet Szekszár-
don töltöttem, de Tamási után még or-
szágunk legkisebb megyeszékhelye is –
ismételten – hatalmas váltás volt. Meg-
szerettem ezt a várost minden széppel
és kevésbé jóval együtt, azonban in-
nen is tovább kellett lépnem: pár napja
már Budapesten lakom.

Valamiféle „furcsa mazochizmus”
az, amit sokan – beleértve engem is –
éreznek a fõvárosba kerülés során.
Egy átlagos szekszárdi gimnazista
nem ismeri Budapestet, esetleg néhány
szórakozóhelyre talál el hellyel-közzel.
Az én helyzetem sem sokkal kedve-
zõbb, az elmúlt évben megismerked-
tem ugyan a metróvonalakkal és a 85-
ös busszal, de ennyi, semmi több. Az
egyetem megkezdésekor belecsöppen-

tem én is a hatalmas ismeretlenbe, az
egymillió-hétszázezres városba, ahol
az ember eleinte csak a térképekre, ki-
írásokra és – jobb esetben – ismerõsök-
re támaszkodhat. Totális elveszettség
hatja át az embert, amikor több száz
emberrel vonul egy irányba, vagy uta-
zik együtt valahová. És mégis… ez az
egész ennek ellenére fantasztikus. Imá-
dom, ahogy önmagamtól fedezhetem
fel a rövidebb utakat, a kapcsolódáso-
kat és egyedül tervezhetem a „Honnan
– hogyan – hová?-t”. Mint egy igazi ka-
landjáték a végtelennek tûnõ Budapes-
ten. A nulladik héten még nem kellett
aggódnom az esetleges késésektõl: idõ-
ben el tudtam indulni a célhoz, ha el-
keveredtem, nem volt baj, idõvel meg-
találtam a jó irányt. 

A személytelenséget még nem sike-
rült megszoknom, valószínûleg az iga-

zán vidéki embereknek okoz ez legin-
kább problémát. „Mindenki senkije
mindenkinek” – szól a Magashegyi
Underground száma, és teljesen igaz.
Nagyon ritkán fut össze az ember isme-
rõsökkel – még a suli felé vezetõ úton is
csak elvétve. Az egyetem hallgatóinak
létszáma nagyjából fele egész Szekszárd
lakosságának; míg a garaysok közül
mindenkit ismertem legalább arcról,
addig itt a saját szakom kétszáz gólyá-
jával sem fogok tudni megismerkedni,
még a három év alatt sem. 

Hatalmas gyûjtõhely ez a város: ed-
digi szerteágazó életem szálai itt futnak
össze, a jó barátok, ismerõsök többsége
így vagy úgy ide kerül – és ez nemcsak
nálam, hanem a többségnél így van. Ré-
gi barátok kerülnek újra egy helyre,
mennek közös albérletbe vagy egyazon
órára. Az élet is pörgõs ennek megfelelõ-

en, ez tény, hat óránál több alvással
nem lehet kalkulálni naponta, de mi-
kor éljen az ember igazán, ha nem
ezekben az években?! Szinte hihetetlen,
hogy mindig találni olyan havert, aki
éppen ráér egy sörözésre, beszélgetésre,
sétára – bár a telefonálással érdemes vi-
gyázni, hónap végén hatalmas megle-
petések érhetik az elõfizetéseseket. 

Mindezek ellenére hiányzik Szek-
szárd, kiváltképp a Garay-gimnázi-
um. Errefelé gyakorlatilag nincsenek
gyalog megtehetõ távolságok, frusztrá-
ló, hogy mindenhova BMV-vel (busz-
metró-villamos) kell eljárni. És egyedül
vagyunk, igazán. A Neptun ( egyetemi
információs rendszer – a szerk.) figyel-
meztetõ üzeneteinek a kivételével sen-
ki nem pátyolgat már bennünket, a
magunk útját járjuk. A rendszer pedig
mindemellett szigorú, a követelménye-
ket és határidõket a legpontosabban
tartani kell. Kemény a feladat: gólya-
ként kell helytállnunk a felnõtt élet köz-
vetlen elõterében, az otthontól igen-
csak távol. Pekoli Miklós

Évkezdés az egyetemen 2.

Szekszárdtalanság Budapesten 

A „PAD” Irodalmi, Művészeti és

Kulturális Egyesület az idén a 15.

születésnapját ünnepli. Az 1996-

ban alakult irodalmi folyóirat

2006-ban lett egyesület, melynek

a közgyűlés által megválasztott

képviselői: Jankovics Zoltán elnök,

Liebhauser János és Dicső Zsolt el-

nökhelyettesek, valamint Komjáthi

Tamás gazdasági vezető. Az egye-

sület székhelye: Szekszárd, Balas-

sa utca 3/a. A PAD-ról ezúttal Di-

cső Zsolttal beszélgettünk.

– Magammal hoztam a 10. szüle-
tésnapotok évében megjelent szá-
mot, te pedig az idei 15. évadban
megjelent példányt hoztad magad-
dal a beszélgetésünkre. Idézzük
hát fel a megalakulásotok törté-
netét. 

– Jankovics Zoltánnal 1996-ban ar-
ról beszélgettünk, hogy kellene egy
irodalmi folyóirat, összeszedtük rá a
pénzt, s azóta rendszeresen megjele-
nik a PAD. 2006-ban egyesületté ala-
kultunk, önkormányzati elven mûkö-
dõ, pártpolitikailag és felekezetileg
független társadalmi szervezetté. 

– Milyen célokat tûztetek ki az ala-
kuláskor és ezek mennyiben való-
sultak meg? 

– Célunk az itt élõ, itt alkotó, vagy
innen elszármazottak részére megje-
lenési lehetõség biztosítása; a megyé-
ben élõ kisebbségek mûvészetének
bemutatása; alkotómûhelyek kialakí-
tása, támogatása, képzõmûvészeti ki-
állítások, elõadások szervezése. Pozi-

tív emberi és erkölcsi kapcsolatok kö-
vetése és közvetítése, a fiatalok aktivi-
zálása, a tevékeny közösségi élet lehe-
tõségeinek a megteremtése, valamint
a környezettudatos viselkedés és élet-
mód tudatosítása, támogatása, segíté-
se, népszerûsítése. 

– Sokan ismerik a PAD folyóiratot,
viszont a többi tevékenységetek –
bár számtalan és szerteágazó, ép-
pen szerénységetek okán – talán
nem annyira ismert…

– Többnyire rendezvényeink más
mûvészeti ágakkal összevontak,
ezért nem köti a közönség a PAD-
hoz. Éves programjaink: Ünnepi

könyvhét (Budapesten is részt ve-
szünk ezen a rendezvényen), részvé-
tel a szüreti napokon, felolvasás az
Irodalom Házában (az idén Berka At-
tila könyvét mutatjuk be), Mészöly
Miklós-emléknapok rendezése, kará-
csonyváró, a PAD egyesülethez tarto-
zó tagok könyveinek bemutatása
(legközelebb Gacsályi József köteté-
vel ismerkedhetnek meg az érdeklõ-
dõk). Megalakulásunk óta minden
városi rendezvényen ott vagyunk.
Részt veszünk a Miskolci Operafesz-
tiválon, az Esztergomi Fesztergom
Fesztiválon és még sorolhatnám.
Külföldre is kaptunk már több meg-
hívást: Susanna Lakner Stuttgartban

alapított folyóiratában megjelentünk
Jankovics Zolival, ami nagy megtisz-
teltetés, hiszen ebben a kiadványban
a világ minden jegyzett irodalmára
helyet kapott. A „Spanyolnátha” leg-
nagyobb internetes irodalmi portá-
lon keresztül Szekszárd is bemutat-
kozott. A Petõfi Irodalmi Múzeumba
már kétszer is meghívták az egyesü-
letünket, így elmondhatjuk, hogy
Szekszárd városban, Tolna megyé-
ben, Magyarországon és a világban
ismerik nevünket és mûveinket. A
PAD-ot magunknak teremtettük, kö-
ré szervezõdött a mûhely, ahová
minden szerzõ szívesen adja mûvét,
mert ezzel itthon és külföldön is le-
hetõsége van a bemutatkozásra. 

– Jelenleg egy nagy cél foglalkoztat
benneteket. Hallhatnánk errõl?

– A Mészöly Emlékház megépíté-
se, ahol az író élt és alkotott. A váro-
sé a terület, amelyre egy alkotóházat
szeretnénk építeni, s ennek létreho-
zására az összes civil szervezetet sze-
retnénk megnyerni azon túl, hogy
pályázunk is. Szeretnénk egy olyan
házat, ahol Mészöly szelleme él, ahol
összejöhetnek a különbözõ mûvé-
szeti ágak képviselõi, alkothatnak,
bemutatkozhatnak, ahol a hallgató-
ság találkozik az elõadókkal, hozzá-
szól a látottakhoz, hallottakhoz, meg-
mozdul, nemcsak ül, de beszélget, ré-
szese az eseményeknek. Szeretnénk
kimozdítani az embereket a város-
ból a városon kívülre, mégis Szek-
szárdra, egy helyre amelynek „Mé-
szöly Alkotóház” lesz a neve.   

Sas Erzsébet 

Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit 

„Nyitottak vagyunk, ülj mellénk, üljünk együtt a PAD-on”

Komjáthi Tamás (balról), Jankovics Zoltán és Dicsõ Zsolt 
Gacsályi József költõvel
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Karácsonyi Zol-

tán és Kovács Eleonóra, a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek

Háza munkatársai, akikkel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányza-

tának rendezvénysorozatáról, a küszöbön álló szüreti napokról beszél-

gettünk. Arról a nagyszabású fesztiválról, melyet immár hetedik éve ren-

dez a művelődési ház, s amely évről évre nagyobb tömegeket vonz, az or-

szágban egyedülálló látványosságaival, változatos programjaival. 

Egy férfi: 
Karácsonyi Zoltán

Egy nõ: 
Kovács Eleonóra

– Hetedik éve rendezitek a szüreti
napokat, talán még jobban, még
tartalmasabban, mint eddig?

– Mindenesetre erre törek-
szünk. Amikor átvettük az volt a
cél, hogy a hagyományokra építve
egy olyan fesztivált hozzunk létre,
ahol a mûvészetek minden ága
megmutathatja magát. A városban
lévõ minden óvoda, iskola, civil
szervezetek, vállalkozók képvisel-
hessék magukat. A Turizmus Zrt.
felmérése szerint a Dél-Dunántúl
régióban a II. helyen áll a szüreti
napok rendezvénysorozata a nép-
szerûség, ismertség és a látogatott-
ság tekintetében. 

– Idén milyen újdonsággal talál-
kozhatnak a szekszárdiak, az or-
szág különbözõ részébõl és a kül-
földrõl érkezõ vendégek? 

– A programok fõ váza megma-
rad idén is, a leglátványosabb,
mint minden esztendõben a felvo-
nulás, ahová bevonjuk a megyei
hagyományõrzõ csoportokat,
hogy a látogatók ízelítõt kapjanak
e sokszínûségbõl. Újdonság lesz
az Örökség országos gyermek-
táncfesztivál résztvevõinek folk-
lórversenye, ahol a zsûri a 13 cso-
port vezetõibõl áll, és a nyertesek
a helyi vállalkozók által felajánlott
díjakkal térhetnek haza. A gyer-
mektáncfesztivál felmenõ rend-
szerû bemutató színpad, megyei
és regionális szinten, s akik az or-
szágos versenyre eljutnak, azok
már magas színvonalon mûvelik a
táncot. Minden évben keresünk-
szervezünk valami újdonságot,
természetesen az adott tér és idõ
keretein belül. Idén új lesz még a
madárijesztõ verseny, amelyre az
óvodák és az iskolák mozdultak rá
elõször, de természetesen felnõt-
teket is várunk. A városi önkor-
mányzat és a Szekszárdi Borvidék
Kht. elõször hirdetett meg egy fo-
tópályázatot, amelyre amatõr és
hivatásos fotósok is nevezhetnek,
s amelynek címe: „Szekszárd Bor-
vidék Dûlõi”. 

– Mindig népszerûek a kézmû-
vesek sátrai, ahol a bemutatko-
zó, árusító képzõ- és iparmû-
vészek évrõl évre többen jön-
nek el az ország különbözõ ré-
szeibõl…

– Fontosnak tartjuk, hogy csak
zsûrizett termékeket, alkotásokat
találhasson ezekben a sátrakban a
látogató. Itt is van egy újdonság,
miszerint minden helyi terméket
árusító sátrán lesz egy ezt jelölõ
embléma. A szüreti napok egy ut-
cai kavalkád, ahol minden korosz-
tály megválaszthatja, és meg is ta-
lálja a számára legértékesebb, leg-
vonzóbb látnivalót, kulturális mû-
sort. Szekszárd városának ünnep
ez a négy nap, ránk irányul az or-
szág figyelme, s akik eddig része-
sei lehettek, azok visszatérnek. De
mindig vannak új látogatók is, akik
hallottak róla, s kíváncsiak rá. Úgy
gondoljuk, hogy a szüreti napo-
kon csúcsosodik ki a város egyik
szlogenje, a „Szekszárd a bor és a
mûvészetek városa”, hiszen ezen a
fesztiválon „szerepelnek” együtt, s
egyik sem lenne ilyen sikeres a
másik nélkül. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Szekszárdnak ünnep ez a négy nap”

– Átlapozva a szekszárdi szüreti
napok programfüzetét, még a lai-
kus is érzi, hogy óriási szervezõ-
munka van mögötte…

– Már márciusban elkezdjük a
szervezést, s amikor elkészül a
„váz”, akkor következik a költségve-
tés, majd a kapcsolatfelvétel a köz-
remûködõkkel, kiállítókkal, fellé-
põkkel, szponzorokkal, vállalkozók-
kal. Természetesen a szerzõdések
megkötése is óriási munka. S akkor
még nem beszéltem azokról, akik
„mozgatják” ezt a négynapos ren-
dezvényt. Akik biztosítják a techni-
kai hátteret, akik megszervezik a
közlekedést, a biztonságot – külön
biztonsági tervet kell készíteni – a
színpadokat, a fény- és hangtechni-
kát, és még sorolhatnám. A csillogás
mögötti munkát nem is tudja – per-
sze nem is kell tudnia – a közönség,
viszont kétségtelen, hogy ezek nél-
kül a háttérmunkák nélkül nem le-
hetne sikerre vinni ezt a rendez-
vényt. 
– Plakátok, mûsorfüzet is hirdeti a
szüreti napokat…

– Nagy izgalmat jelent ezek összeál-
lítása, s fontos, hogy eljusson a látoga-

tó közönséghez. Sokat segít abban,
hogy a programokról tájékozódhas-
son az érdeklõdõ. Szerencsére három
évvel ezelõtt létrehoztunk egy honla-
pot www.szekszardiszüretinapok.hu,
ahol részletesen megtekinthetõ
mindez, sõt vendégkönyvet is nyitot-
tunk, amelybe a látogató nemcsak a
véleményét, tetszését nyilváníthatja
ki, hanem ötleteit, új elképzeléseit is
szívesen fogadjuk. Szerencsés lenne,
és mi nagyon örülnénk, ha minél
több önkéntes – olyan sok kiváló civil
szervezet van a városban! – jönne és
segítene a rendezvény napjaiban.
Akár közvélemény-kutatást végezni,
ami számunkra azért lenne fontos,
mert meríteni tudnánk ezekbõl a fel-
mérésekbõl is. 
– Az utókor számára mi marad
meg ebbõl a nagyszabású rendez-
vénybõl?

– A szüreti napok minden fontos
pillanatát dokumentáljuk az áraján-
latoktól a szerzõdéskötésekig, és ter-
mészetesen a képi dokumentálásig,
a fotókig. Ezek a dokumentumok
nem csak az utókor számára készül-
nek, de már a következõ év felkészü-
lésénél, szervezésénél is nagy segít-
séget nyújtanak. Látjuk, mi az, amit
másként kell csinálnunk, s mi az,
ami annyira sikeres, hogy sosem sza-
bad kihagynunk az ünnepbõl. 
– A hihetetlen mennyiségû szerve-
zõi munka mellett mindig ott lebeg
a fejetek felett a kérdés: milyen lesz
az idõjárás ebben a négy napban?

– Természetesen sütni fog a nap!
Egyrészt mert 7. alkalommal rendez-
zük, másrészt az elõrejelzés szerint
is jó idõ lesz. Azt viszont el kell mon-
danom, hogy az elõzõ két év rossz
idõjárása sem tartotta vissza a láto-
gatókat attól, hogy amit meg szeret-
tek volna nézni, azt meg is nézzék.
Akik készültek erre az ünnepre, fel-
lépõk és szereplõk, azoknak pedig
biztatás volt az, hogy rossz idõ ide
vagy oda, a város tele volt szekszárdi
és az ország minden részébõl, meg
külföldrõl jött emberekkel, akik jól
érezték magukat, értékelték a mûso-
rokat és ünnepeltek.FO
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A Remete-búcsún

Bátaszéken, Vaskúton emlékeznek a szekszárdi bukovinaiak
Van egy nem túl nagy, de egy-egy alka-
lomra mind otthonosabbá váló közös-
ségi épület az Elektrolit Kft. Tartsay ut-
cai telephelyének területén. Az „átala-
kulásról” idõrõl idõre a bukovinai szé-
kelyek szekszárdi csoportja gondosko-
dik, akik évente többször is itt gyûlnek
össze, hogy megbeszéljék soron követ-
kezõ programjaikat, a tervezett kirán-
dulásokat, s a más székely szervezetek-
kel történõ kapcsolatfelvételt. 

A Szekszárdon élõ bukovinai széke-
lyek úgy, mint a többi, Tolna megyé-
ben élõ bukovinaiak felmenõi 1945-
ben kerültek e tájékra és Baranyába. A
eseményeket megelõzte egy fontos in-
tézkedés: 1941-ben Bukovinából Hor-
thy Miklós aktuális kormánya a máso-
dik világháború alatt arról döntött,
hogy bukovinai, sanyarú sorsú testvé-
reinket a ’41-tõl ismét Magyarország-
hoz tartozó Vajdaságba kell telepíteni.
A világháború vége felé, 1944-ben Tito
véres kezû partizánjai elõl azonban to-
vább kényszerültek menekülni a Du-
nántúlra, immáron harmadik „hazá-
juk” irányába. Történetük egyébiránt
1764-ben kezdõdött, amikor Mária Te-
rézia erõszakos sorozást elrendelve új-
jászervezte a székelyföldi határõrsé-
get. Akkor több százan tagadták meg a
bevonulást, amely a „madéfalvi

veszedelem”-ként (Siculicidium, azaz
székelygyilkosság) vonult be a köztu-
datba: közel 400 embert (köztük ártat-
lan gyermekeket és asszonyokat) mé-
szároltak le a Habsburg császári sere-
gek 1764. január 7-én. Mindezek után
több ezer székely menekült Moldvá-
ba, onnan pedig – Hadik András gróf
segédletével, aki kegyelmezésükért
közbenjárt – áthívták õket az akkor
már török kézrõl osztrák fennható-
ság alá került Bukovinába. Leteleped-
ve az új, Kárpátok keleti-északkeleti
karéján túli helyen, alapították meg
Istensegíts, Fogadjisten, Hadikfalva,
Andrásfalva és Jó-
zseffalva települése-
ket. Többszöri 19.
századi népesség-
mozgásuk után
(Arad megye, Déva,
Vajdahunyad, az Al-
Duna, majd 1905-tõl
Kanada, 1924-ben
Brazília) az ismert
körülmények kö-
zött kerültek végül
megyénkbe a Vajda-
ságból egy Fejér me-
gyei kitérõvel a má-
sodik világháború
után. 

Tolna megyében több szerveze-
tük létezik (bonyhádi, szekszárdi,
bátaszéki), amelyek évente szervez-
nek kirándulásokat régi hazájukba,
Bukovinába. A szekszárdi szervezet
elnöke, Márton Istvánné a Székely
Himnusz eléneklésével kezdõdött
soros ülés alkalmával lapunknak el-
mondta: céljuk a Bukovinában és Er-
délyben maradt kopjafák, keresztek
gondozása, ápolása, s új kapcsolatok
kiépítése a más megyékben, orszá-
gokban létezõ bukovinai székely
szervezetekkel. Örömtelinek tartja,
hogy a huszonegy alapító taghoz ké-

pest mára ötvenen segítik a szerve-
zet munkáját. Szeptember 10-én,
szombaton Bátaszékre utaznak, ahol
a település székely kapujának, kopja-
fájának s tájházának megtekintése
után ebéddel egybekötött találkozó
szolgál majd a bátaszéki és a szek-
szárdi szervezet kapcsolatának szo-
rosabbá tételére. Október elsején
Vaskúton vesznek majd részt egy
újabb találkozón, ahol a Bácskába te-
lepítés hetvenedik évfordulójára em-
lékeznek. Utazásukat – sikeres pályá-
zatuk révén – harmincezer forinttal
támogatja a Tolna Megyei Önkor-
mányzat. A hétfõi ülésen bemutatták
Rudolf László bátaszéki családfakuta-
tó az Áttelepülés krónikája címû
könyvét, amely a Vajdaságba telepí-
tés hetvenedik évfordulójának alkal-
mából jelent meg, zömmel a Bonyhá-
di Székely Múzeum anyagaiból. A
könyvhöz igényes fotóalbum is tarto-
zik, amely az elismert Magyar Televí-
ziós fotós, Horváth József 1941-es
fényképeit tartalmazza az áttelepítés-
rõl. Az esemény zárásaként több bu-
kovinai székely népdal (Hadikfalva
közepébe születtem; Bukovina, édes
hazám), de a Hallo, magyar címû, a
világ magyarságának írt dal is fel-
csendült.  Gyimóthy Levente

Lelkiségi csoportok vezetésével szent-
ségimádási órákkal kezdõdött múlt
szombaton délben a Remete kápolna
Kisboldogasszony-búcsúja a belvárosi
templomban. Délután dr. Udvardy
György megyéspüspök vezetésével gya-
logmenetben indultak a hívek fel, a szép,
csendes környezetben található kápol-
nához, ahol püspöki szentmisén vettek
részt, melyet keresztúti ájtatosság és
szentségimádás követett egészen estig.
Vasárnap délelõtt Rózsafüzér-imádság,
majd püspöki szentmise volt, amit Bíró
László püspök celebrált, utána pedig ha-
gyományos szentségi körmenet. 

Rendszeresen tartják a kapcsolatot

Dr. Udvardy György megyéspüspök
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A Micimackó Családi Napközi és Ját-
szóház ötéves születésnapjára nagy ter-
vekkel készülnek létrehozói. Tóth
Zoltánné Veronikával ezekrõl a tervek-
rõl, valamint a Pázmány tér 8. szám (új-
városi templom mögött) alatt mûkö-
dõ Családi Napközi és Játszóház min-
dennapjairól, s ezzel a szülõknek nyúj-
tott segítségrõl beszélgettünk. Mici-
mackó a gyerekek, a szülõk barátja, így
szól a szlogen, mely híven tükrözi mû-
ködésüket, terveiket, céljaikat. 

– Milyen meggondolásból jött létre
a Családi Napközi és Játszóház, s
milyen szakemberek várják a gye-
rekeket? 

– A városban kevés a bölcsõdei és
óvodai férõhelyek száma, értesülése-
im szerint, körülbelül 150 gyereket
nem tudtak ezek az intézmények fo-
gadni, így a szülõknek óriási gond,
hogy ha vissza szeretnének menni
dolgozni, vagy ha csak pár órára fon-
tos dolgaikat elintézni, akkor hová te-
gyék a gyermeket. Sok családban
nincs, vagy még dolgozik a nagyszülõ,
ezért megoldást keresnek. A Micimac-
kó Családi Napközi és Játszóház olyan
munkatársakkal dolgozik, akik bizto-
sítják a szülõk számára azt, hogy gyer-
mekük a legjobb ellátást, kapja. Jóma-
gam 25 éves egészségügyi tapasztalat-
tal rendelkezem, de óvónõ, tanárnõ
végzettségû kollégáim is vannak,

gyermekeket szeretõ és gyermekek-
hez értõ szakemberek, akik empati-
kus kapcsolatot alakítottak/alakítanak
ki a gyerekekkel és a szülõkkel. Ezek
mellett a végzettségek mellett mind-
annyian elvégeztük a családi napközi-
re felkészítõ tanfolyamot. 
– Jelenleg hány gyermekcsoport
van, s mennyire szeretnék bõvíteni,
illetve milyen egyéb terveik vannak? 

– Eddig egy csoportunk volt, de a
szülõk érdeklõdésére és kérésére sze-
retnénk három csoportot létrehozni.
Az 1 év alatti gyermekeknek, a –-4
éves korú gyermekeknek, s a 4 éves-
tõl az iskoláskorú gyermekek részére.
Minden újdonságra nyitottak va-

gyunk, s  ezáltal több olyan tervünket
szeretnénk megvalósítani, amelyek
még más kisgyermek intézmények-
ben nem mûködnek, de szívesen
vesszük a szülõk egyedi kívánságait is.
Rugalmasak vagyunk az étkezés te-
kintetében is, a gyerekek életkorának,
esetleges allergiás betegségeiknek, il-
letve vallási igényeknek megfelelõen
állítjuk össze az egyénre szabott ét-
rendet. 
– A Micimackó nemcsak a mézet
szereti, de a szabadságot is…

– A mi gyerekeinknek mindez biz-
tosított, felújított nagy családi házban,
konyhával, fürdõvel, játszóházzal, ét-
kezõhelységgel rendelkezünk. Tágas

terek, bekerített udvar, terasz, ame-
lyek biztosítják nemcsak a gyerekek
mozgási lehetõségeit, hanem a sza-
bad levegõt, minden évszakban. Jó
minõségû, teljesen új minden hoz-
zánk járó korosztálynak megfelelõ ké-
pességfejlesztõ eszközökkel, játékok-
kal van felszerelve a napközink. 
– A nyitvatartási idõ nagyon fontos
egy gyermekintézménynél….

– Nyitvatartási idõnk rugalmas,
hétfõtõl péntekig: 7–18 óráig, a nap-
közi és a játszóház, szombaton pedig
a játszóházunk 9–12 óráig tart nyitva,
amely alkalmakkor minden héten
más-más programmal várjuk a gyere-
keket. Szombat délutánonként plusz
egy személyzettel a szülõknek gyer-
mekzsúrok rendezésére is kiadjuk a
napközit.
– Mikor és milyen elérhetõségen ér-
deklõdhetnek a szülõk, akik szeret-
nék gyermeküket a Micimackó
Családi Napközi és Játszóházba be
íratni?

– Nyílt napot tartunk, szeptember
10–11–12-én, 9–18 óráig, illetve ha
ezek az idõpontok nem felelnek meg,
akkor a 06/30/8-21-22-80-as telefon-
számon egyeztethetünk idõpontot.
Folyamatosan és nagy szeretettel vár-
juk a gyerekeket, a szülõk bármikor
érdeklõdhetnek, megtekinthetik nap-
közinket és beírathatják gyermekü-
ket. (x) Sas Erzsébet
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Családi Napközi és Játszóház 
„Micimackó a mi barátunk”

Fantáziavilágba léphet, aki meg-

nézi a Magyarországi Német

Színház augusztus 31-én bemu-

tatott Óz, a nagy varázsló című

családi musicaljét a Lyman Frank

Baum klasszikussá vált művét át-

dolgozó Christian Gundlachtól

Stefan Iordanescu rendezésében.

Az egészen újszerű vetített „dísz-

leteket” látva a közönség igazán

átérezheti Dorothy (Juliane Bal-

dy) ámulatát, amint a forgószél

egy új, ismeretlen, csodálatosan

színes világba röpíti. 

Dorothea Iordanescu, díszlet- és kel-
léktervezõ víziója nem állandó, hanem
folyamatosan alakuló, mozgó kép,
amely a színpadon együtt él a színé-
szekkel. Olyannyira, hogy nemcsak ve-
lük táncolnak virágai, de néha maguk
a szereplõk is kivetítve, felvételrõl je-
lennek meg. Elmosódik varázslat és va-
lóság határa, akár a mesében. A mai vi-
lág lakói, az újdonságokra legérzéke-
nyebbek, a ma virtuális világában a szá-
mítógépes játékokkal együtt élõ tizen-
évesek igazán otthonosan érezhetik
magukat ebben a feszültségtõl és izgal-
maktól sem mentes elõadásban erõtel-

jes hanghatásaival együtt. Nyilván
cseppet sem különös számukra, hogy
a boszorkány, talán kicsit célzatosan is,
a falon megjelenõ képernyõrõl szól
Dorothyhoz és társaihoz. Miközben

képzelet és valóság összemosódik iga-
zán fontos, hogy a varázslatos történet
ugyanaz maradt. 

Az északi jó boszorkány és a nyu-
gati rossz boszorkány alakja viszont,

bár a két karaktert egy-
aránt Lotz Kata játssza,
mégis össze nem té-
veszthetõ. Solymár Dáni-
el Óz szerepében egy
mutatványos ügyességé-
vel formálja meg a sok-
sok alakot, amelyben Óz
megjelenik. A nagy va-
rázslónak pedig éppen
ez a lényege. Valóság,
vagy ámítás? A megté-
vesztés mûvésze, de böl-
csessége vitathatatlan.
Gúnyolódhat a gonosz
boszorkány, de „ami iga-
zán lényeges, az a szem-
nek láthatatlan”. Hiába
tûnik ránézésre szív nél-
külinek a merev tekinte-
tû bádogember (Tom
Pilath), hiába állnak ki
csak szalmaszálak a Ma-
dárijesztõ (Andrei Han-
sel) fejébõl, hiába tûnik

gyávának az oroszlán (Matthias
Patzelt), elveszettnek Dorothy. Õk is
felfedezhetik, valójában bennünk la-
kozik mindaz, amire vágyunk, és ha-
zatalálunk. Kovács Etelka

Varázslat a színházban

A kép elõterében a bádogembert alakító Tom Pilath, 
a háttérben Juliane Baldy (Dorothy)
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AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA 2010 címmel 
vándorkiállítás (válogatás) nyílik 

szeptember 16-án 10.30-kor a Babits Mihály Mûvelõdési Ház 
dísztermének elõterében. (Szekszárd, Szent István tér 15–17.) 

A kiállítást megnyitja: Halmai Gáborné, 
a Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány elnöke. 

Közremûködik: a Saxophobia szaxofonkvartett. 
A tárlat szeptember 30-ig tekinthetõ meg.

A szekszárdi Zöldtárs Alapítvány és a
Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft.
sikeresen szerepelt a budapesti Zöld
Iránytû Alapítvány által turisztikai tan-
ösvények létesítésére kiírt pályázaton,
melynek köszönhetõen az elmúlt hó-
napokban két tanösvényt sikerült ki-
alakítani városunkban.

A tanösvények ünnepélyes avatásá-
ra és az indítótábla leleplezésére 2011.
szeptember 16-án (péntek) 14.00 óra-
kor a Tourinform Iroda elõtt (Béla ki-
rály tér 7.) kerül sor.

A pályázati támogatásnak köszön-
hetõen olyan löszszurdikok és lösz
mélyutak mentén vezet a túraútvo-
nal, melyhez foghatóak aligha létez-
nek hazánkban, ráadásul egy város
központjához ilyen közelségben.

A pályázat elkészítésében részt ve-
võ Duna–Dráva Nemzeti Park mun-
katársainak köszönhetõen egy ismer-
tetõfüzet is elkészült, melynek segít-
ségével mindenki felfedezheti a Szek-

szárdi-dombság, a Sárköz és a Mecsek
elõtere által határolt – geológiai és bo-
tanikai szempontból is igen érdekes –
tájegység természeti kincseit.

A Zöld Iránytû Alapítvány támogatá-
sa mellett Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága is támogatta anyagilag a tan-
ösvények kialakítását, így a kiadvány
mellett egy nagyméretû turisztikai tábla
felállítására is lehetõség nyílt, a táblát a
Tourinform Iroda elõtt állítják fel.

Tanösvényt avatnak

Háromdimenziós filmet is
láthatunk a Garay téren

A szekszárdi szüreti napok kísérõ rendezvényeként idén fil-
mes programok is kapcsolódnak a város legnagyobb rendez-
vényéhez. Szeptember 17–18-án kerül megrendezésre a DIGI
24 FilmMaraton rövidfilmjáték. A programban részt vevõknek
24 óra alatt kétperces filmet kell készíteniük a városról, vagy
harminc másodperces reklámfilmet a szekszárdi borról. A já-
ték weboldala: www.filmmaraton.hu. A 2004-ben Szekszárd-
ról indult játék idõközben már világjátékként is megrendezés-
re került.

Az eseményhez kapcsolódóan, a film világában és a médiá-
ban dolgozó szekszárdi származású szakemberek, amerikai fil-
mesekkel összefogva elhatározták, hogy Magyarországon elsõk
között készítenek Szekszárdról, 3D-s, professzionális filmet.

A különleges 3D-s kamerával szeptember ötödikén, hétfõn
kezdõdnek a forgatások.

A film bemutatója, a szekszárdi szüreti napok idején a
filmmaraton eredményhirdetésekor lesz, szeptember 18-án,
vasárnap este, a Garay téren. A vetítést 4 méteres vetítõ-
vásznon láthatják a jelenlévõk. A 3D-s látványhoz több
száz szemüveget a biztosítunk, a filmbemutató nézõi szá-
mára. A 3D-s film a késõbbiekben, bemutatókon, kiállítá-
sokon kerül vetítésre. 

„Röpdolgozatban” mérik fel 
az ország nyelvtudását

Szeptemberben elsején elindult az ország nyelvi tesztje

Grandiózus online nyelvi teszten mérhetik ösz-
sze nyelvtudásukat szeptember elsõ felében
Magyarország megyéi. A Katedra Nyelviskola
szakmai gondozásával és védnökségével indu-
ló versenyben húsz „csapat” vesz részt: a meg-
mérettetésben külön szereplõ Budapest és
Pest megye mellett az ország további 18 megyé-
je alkotja a nyelvi szintfelmérõ verseny mezõ-
nyét. A tesztet bárki kitöltheti, aki állandó ma-
gyarországi lakcímmel rendelkezik.

A teszt fõ kérdése: melyik megyében be-
szélnek legjobban idegen nyelveket Magyar-
országon.

A 2011. szeptember 1. és 2011. szeptember
15. között zajló versenyre a megyéknek önál-
lóan nem kell nevezniük, a pontokat a szabá-
lyosan kitöltött online szintfelmérõkkel gyûjt-
hetik az egyes megyék lakosai. A kérdõíveket
kitöltõ összes személy valamennyi megszer-
zett pontját automatikusan hozzáadják az
adott megye összpontszámához.

Az eredményeket bárki folyamatosan, valós
idõben követheti az Ország Nyelvi Tesztje
weboldalon (www.azorszagnyelvitesztje.hu).
A szervezõk a beérkezõ kérdõívek alapján fo-
lyamatosan frissítik a honlapon a verseny állá-
sát, jelesül azt, hogy az egyes megyék lakossá-
gához képest hogyan áll aktuálisan a legalább
1 pontot szerzõ kérdõívek száma, de emellett
mindenki valós idõben követheti azt is, hol áll
saját megyéje az országos összesítésben (az
addig megszerzett összpontszám és a megye
lakosságának aránya alapján). 

A verseny szervezõi az Ország Nyelvi
Tesztjének honlapja mellett a Facebookon is
folyamatosan kommunikálják majd a ver-
seny állását. 

A szervezõk a verseny lezárását és az ered-
mények kiértékelését követõen egy átfogó

tanulmányban összegzik a tapasztalatokat. A
dokumentumból így nem csak az derül ki,
hogy az egyes megyékben hányan beszélnek
idegen nyelveket, de arról is képet kapha-
tunk, hogy mely nyelvek a legelterjedtebbek
az egyes régiókban, illetve ezeket milyen fo-
kon beszéli a lakosság.

NYELVTUDÁSSAL 

MINDENKI NYERHET

Az országos nyelvi szintfelmérõben legjobban
szereplõ három megye 10-10 nevelõotthon-
ban élõ gyermekei számára a Katedra Nyelvis-
kola egyéves és ingyenes idegen nyelvû (120,
90, illetve 60 órás) tanfolyamokat ajánl fel aján-
dékként.

Mindemellett természetesen az ország
nyelvi tesztjét kitöltõ személyek regisztrálhat-
nak is a szintfelmérõ honlapján, ezzel pedig
részt vehetnek a teszt lezárását követõ nyere-
ménysorsolásban, feltéve, hogy legalább egy
pontot szereztek a teszten, vagyis legalább
egy helyes választ adtak. Nagyobb tudás na-
gyobb esélyt jelent: nem csupán saját nyerési
esélyét növeli az, aki több nyelvre is kitölti a
tesztet, ezzel megyéjük összpontszámát is je-
lentõsen növelhetik. 

A teszt lezárását követõen három darab kül-
földi nyelvtanfolyamot, tíz darab 32 órás cso-
portos nyelvtanfolyamot, valamint száz darab
online angolnyelv-tanfolyamhoz való hozzáfé-
rést sorsolnak ki a szervezõk. 
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„Vigyázzatok, hogy egyet se vesse-
tek meg e kicsinyek közül, mert
mondom nektek, hogy angyalaik
mindenkor látják az én mennyei
Atyám arcát... a ti mennyei Atyátok
sem akarja, hogy elvesszen egy is
e kicsinyek közül.” /Máté 18:10,14/

A gyerekek jobban figyelnek ránk,
mint gondolnánk. Lelkiismeretünktõl
függõen táplálhatjuk, vagy megza-
varhatjuk a jó és a rossz iránti érzé-
küket. Döntéseink elõtt ezért - mind
szülõk, mind nevelõk, mind hitokta-
tók - álljunk meg egy pillanatra, és
kérdezzük meg magunktól, milyen
hatással lesz ez majd azokra a fiatal
szívekre és lelkekre, akik az én út-
mutatásomra szorulnak? Ha megáll-
tunk egy pillanatra döntéseink meg-
hozatala elõtt, imádkozzunk azért,
hogy Isten mutassa meg nekünk,
hogy hogyan lehetnek gyermekeink
Isten igaz gyermekei? Imádkozzunk
azért, hogy minden gyermek ismer-
je meg Isten szeretetét, kegyelmét!
Imádkozzunk azért, hogy félelem
nélkül állhassanak a hitre és a re-

ményre támaszkodva, irántuk való
hatalmas szeretetedben.
A hit hatóköre az értelmen túl van.
A hit teszi az életet elviselhetõvé,
annak minden tragédiájával és örö-
meivel.
Kérünk mindenható Istenünk, hogy
most a tanév kezdetén az újból elké-
szített alkalmakkal - hittanóra,
gyermekistentisztelet, konfirmációi
elõkészítõ foglalkozás - való élés te-
gye lehetõvé, hogy gyermekeink
szüleikkel közösen, így imádkozhas-
sanak Hozzád: „Istenem, Te meg-
ajándékoztál az álhatatosság képes-
ségével, ami segít szembenézni
mindazzal, ami naponként fenyeget
bennünket. Te megajándékoztál a
remény képességével, ami nem
hagyja, hogy kifogyjunk az energiá-
ból, miközben igyekszünk megvaló-
sítani azt, amiben reménykedünk.

Te megajándékoztál a szeretet ké-
pességével, ami körülveszi a szívün-
ket és megvédi mindattól, ami ösz-
szetörhetné. Te megajándékoztál a
könyörület képességével, hogy tá-
mogathassuk egymást a terhek elvi-
selésében. Imánkat ajánljuk cseré-
be a kitartás ajándékáért. Ámen.” A
keresztyénségnek alapfeladatává
lett a gyermeki élet ápolása és gon-
dozása. Ezt az új gondolatot Jézus
ültette el egyszerû tettével: a gyer-
mek középre állításával, /Mt. 18:1-
7/ rávilágítva arra, hogy Isten orszá-
gában a legnagyobb az, aki a legalá-
zatosabb. Legyünk gyermekeink vé-
dõangyalai. Vigyázzunk rájuk, nevel-
jük õket Istennek tetszõ módon. Eh-
hez adjon elégséges hitet, erõt, ki-
tartást a Mi Urunk.

Balázsi Zoltán
református lelkész
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A rejtvény megfejtését szeptember 25-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Az augusztus 28-ai rejtvény helyes megfejtése: Boros Nepomuk János. A
helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert Nagyné Schneringer Edit, Szekszárd, Munkácsy u. 15/A. Gra-
tulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Evangélium
Gyermekeink hitéleti neveléséért

Tyúkszínház
A L’art pour l’art Társulatból ismert Panda-
csöki Boborján – Anti bácsi – Naftalin Ernõ,
Dolák-Saly Róbert és Pethõ Zsolt humorest-
je abszurd jelenetekkel, zenével és filmvetí-
téssel a szekszárdi szüreti napokon szeptem-
ber 16-án 20.00 órakor a Garay-gimnázium
dísztermében. Jegyárak: I. hely: 2200 forint,
II. hely: 2000 forint. Jegyek kaphatók augusz-
tus 8-tól 14.00–18.00 óráig a Babits Mihály
Mûvelõdési Házban, a  Szent István tér 15–17.
sz. alatt, I. em. 2. Telefon: 74/529-610.

Bûvölet
Idõpontváltozás!

A Détár Enikõ–Rékasi Károly mûvészházas-
pár vidám, zenés estje a szekszárdi szüreti
napokon. Jegyinformáció: I. hely: 2500
forint, II. hely: 2200 forint. Idõpont: 2011.
szeptember 17. 20.30 óra. Helyszín: Garay
gimnázium, díszterem. Jegyek kaphatók au-
gusztus 8-tól 14.00–18.00 óráig a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Házban (Szent István tér
15–17. sz. I. em. 2. ). Telefon: 74/ 529-610.

Református hittan

A Szekszárdi Református Egyház szeretettel
várja a református gyermekeket hittanórára,
gyermek-istentiszteletre és konfirmációi elõ-
készítõre. Az elsõ hittanóra szeptember 15-én,
15 órakor lesz a Bezerédj utcai gyülekezeti
teremben. Az elsõ gyermek-istentiszteletet
szeptember 18-án 10 órakor tartjuk a Kálvin
téri Lelkészi Hivatalban. A konfirmációi elõ-
készítõ megbeszélésre október 2-án, vasár-
nap 16 órától kerül sor a Lelkészi Hivatal-
ban. Örömmel vesszük, ha az elsõ alkalmak-
ra a szülõk is elkísérik gyermekeiket. 

Balázsi Zoltán református lelkész



Akik kimentek a Szekszárdi Bad

Bones által szervezett II. Aréna

Kupa amerikaifoci-tornára, s ab-

ban reménykedtek, hogy a sport-

ággal való első „élőben való ta-

lálkozás” után már világosabbá

válik, hogy mi miért történik a to-

jáslabda birtoklásáért küzdő bul-

dózerek világában, azok okosod-

hattak. Végig szakkomentálással

zajlottak a meccsek a 8 csapa-

tos, egész napos tornán.

A szekszárdi színekért szorítók jól szó-
rakozhattak, mert a csapat játékbeli elõ-
relépésrõl, fejlõdésrõl tett tanúbi-
zonyságot. A csoportkörben legyõzték
a pécsiek második számú csapatát, a
Pannon Bullsot(15–12), mely siker ér-
tékét növeli, hogy a több olyan rutinos
játékos is szerepelt az ellenfélnél, akik
nem is olyan régen még a nívósabb
Pécs Gringosban szerepeltek. A Dabas
Sparks elleni 21–6-os siker pedig lázba
hozta a közönséget, mert amikor a
Szekszárdi Rosszcsontok mérkõztek,
felizott a hangulat az õ meccsükre min-
dig félig-meddig megtelt lelátón.

Igaz, a Kecskeméti Nijas elleni
22–14 már jelezte, a bravúrnak számí-
tó, papíron irreális szekszárdi torna-
gyõzelem aligha születhetett. Annál is
inkább, mert a mezõny legjobbja, a
késõbbi gyõztes Budapest Giants el-
len is kapitulált a házigazda együttes
(28–22). De az, hogy a hat pontot érõ
egy góllal, a szakzsargonnal szólva,
csak egy „touch down”-nal maradtak
csak alul a divízió 1-es játékosokat is
felvonultató együttes ellen Szabó
Ferencék, nos ez akkor is több, mint
egyszerûen csak helytállás, ha a
Giants ezen a meccsen esetleg nem
pörgött százszázalékos fordulaton.

Aztán a csapat megfelelõ erõnlété-
rõl, pszichés állóképességérõl tett
újra tanúbizonyságot a bronzmeccs.
No meg a most is jellemzõ jó védeke-
zésükrõl. Nagyon elbántak a srácok
ezúttal az újra útjukba került Kecs-
keméttel (22–6). Látványt nyújtó üt-
közésektõl, kontaktoktól volt teli ez
a meccs is, ami a lényegi eleme az
amerikai focinak, például a vele fel-
színes látszatra összekevert rögbivel
szemben.

A szekszárdi Bad Bones tagjai szá-
mára a torna, az azon való eredményes
szereplés, a bronzérem hozadéka: két
közeljövõbeni, más csapat által szerve-
zett hazai tornára való azonnali meg-
hívás. No és az is, hogy Glavocsevics
Alex, a Szekszárdi Bad Bones védõje
lett az egyik különdíjas a tornán. Még
ütõképesebb lenne a szekszárdi
együttes, ha a támadósorban egy-két,
az ütközéseket bevállaló „nagydarab”
játékossal erõsödnének a közeljövõ-
ben. Arra a kérdésünkre, hol lehet a
helye a szekszárdi csapatnak a hazai
divízió elsõ és második osztály mö-
gött, hozzájuk hasonló amatõr módon
létezõ, mintegy harminc csapat kö-
zött, Szabó Ferenc csapatkapitány a
következõket mondta: „Most már az
eredmények alapján vélhetõen akár az
elsõ tízben is ott lehetünk...”

Kár, hogy nekik, mármint a har-
mincaknak, nincs még önálló, területi
alapon szervezõdõ bajnokságuk...

B. Gy.
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Retro Étterem, ahol a Föld, a Po-

kol és a Menny találkozik....Ördö-

gi szakács, mennyei ízek, halan-

dóknak szánt áron!

Éttermünk Szekszárdon egyedüliként
a korlátlan ételkínálat mellett kötelez-
te el magát. Aki nem ismeri még ezt a
rendszert, annak csak tanácsolni tud-
juk, hogy keressen fel bennünket, és
tapasztalja meg, milyen, amikor a sok-
féle étel közül Ön választja ki, mibõl,
mennyit szeretne enni, akár az összes
ételünket végigkóstolhatja! Természe-

tesen a választásban kiváló chefünk
segítséget nyújt. Tapasztalatára, javas-
lataira bátran hagyatkozhatnak, hi-
szen több államfõ fogadásán is részt
vett az ételek összeállításában. Hitval-
lása egyszerû: mindenbõl a legjobbat!
Maximálisan elkötelezettek vagyunk a
vendégeink irányába. Tesszük ezt
minden nap tiszta szívünkbõl, szak-
képzett személyzettel, maximális el-
hivatottsággal.

Várjuk Önöket Szekszárdon, a Csa-
tári Üzletház felsõ szintjén. Asztalfog-
lalás: 06 70/272-3000 (x)
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A városi sportcsarnok programja
SZEPTEMBER 12. 17.00–21.00 Városi kispályás labdarúgó-bajnokság
SZEPTEMBER 15. 17.00–21.00 Városi kispályás labdarúgó-bajnokság
SZEPTEMBER 16. 14.00 UKSE Szekszárd–Békéscsabai ENK SE NB

I/A nõi ifjúsági kézilabda-mérkõzés
SZEPTEMBER 16. 16.00 UKSE Szekszárd–Békéscsabai ENK SE NB

I/A nõi junior kézilabda-mérkõzés
SZEPTEMBER 16. 18.00 UKSE Szekszárd–Békéscsabai ENK SE NB

I/A nõi felnõtt kézilabda-mérkõzés
SZEPTEMBER 17–18. Asztalitenisz Szekszárd Kupa

II. Amerikai Foci Aréna Kupa
Dobogón a Szekszárdi Rosszcsontok

Ilyen még nem volt
Szekszárdon!
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Némi ízelítőt kaphatunk az idei

UKSE Szekszárdból, a Debreceni

VSC Fórum elleni múlt heti, szek-

szárdi női kézilabda NB I.-es

idénynyitón. A tízgólos vereség

benne volt a pakliban, a tavalyi

ezüstérmes alkalmasint az elmúlt

szezonban „nagyobb zakót” is ki-

osztott az újoncnak, de ez a mos-

tani fiaskó már más volt, mint a

nagycsapatok elleni szokásos. 

A szekszárdi kézilabda-szurkoló azért
már érezhette, hogy ez a csapat a hazai
viszonylatban meghatározó beálló Bor-
bás Ritával, a képzett balszélsõ Burai
Edinával már több, erõsebb lett. Az
UKSE játékának dinamikájában, a ta-
valy okkal szapult együttes csapatvé-
dekezésben, annak zártságában és ke-
ménységében már érezhettünk pozi-
tív változást. Utóbbi megállapításunk-
nak némiképpen ellentmond a beka-
pott 35 gól, amiért a most is megbízha-
tóan teljesítõ két kapusnak, amúgy
nem tehetõ szemrehányás. 

Sajnos az összképet tekintve a mér-
kõzés egészében még a „régi Szek-
szárd” is a pályán volt. Az ellenfél által
ki nem kényszerített hibák ezen a
szinten nem elfogadható számban
fordultak elõ a nyitómeccsen. (Érde-
kes lesz a mérkõzés elemzésekor: va-
jon hány debreceni gól született a
pontatlan szekszárdi támadás-befeje-
zés, durva mezõnybeli labdaeladás kö-
vetkeztében a 35-bõl, s ezzel szembe-
síteni a  játékosokat...) Kovács Jenõ
vezetõedzõ még hét közben is dühön-
gött emiatt. 

– Egyértelmûen ez az oka annak,
hogy csak egy félórányit tudtunk parti-
ban lenni a Debrecennel, s amikor lehe-
tõségünk lett  volna, hogy a jellemzõen
öt-hat gólos hátrányunkat tovább csök-
kentsük, megint a „könnyû” gólszerzés
lehetõségével ajándékoztuk meg az el-
lenfelet – bosszankodott a tréner, aki
még önmaga megnyugtatására gyorsan
hozzátette: „Merem remélni, ezek a hi-
bák csak a nyitómeccsel járó fokozott vá-
rakozás kiváltotta drukknak, a Debre-
cennek, egyes játékosok pszichés túlpör-
gésének tudhatók be, s a késõbbiek során
már nem kell ilyesmin bosszankodni.” 

TOVÁBBI ERÕSÍTÉSEKRE 
KÉSZÜLNEK 

A szaksajtó elõzetes esélylatolgatójában a
kiesés elsõ számú várományosa, a Nem-
zeti Sportban az UKSE neve mellett, a
11–12. hely szerepel. A nyári változások,

az erõsítések tükrében születtek a vok-
sok. Nyilván azt is feltételezik az esélyla-
tolgatók, hogy a szekszárdi csapatnál a
fent említett két játékos érkezésével a csa-
pat megerõsítése is befejezõdött. De ez
a klubvezetés szerint erõs tévedés. 

– Nem vettük le a napirendrõl, az
orosz, magas termetû balkezes átlövõ
leigazolását – sorolja az átigazolási ter-
veket, az e szálakat kapcsolatai révén
mozgató vezetõedzõ. – De ki vagyunk
szolgáltatva a vízumproblémának,
nincs meg a beutazási engedélye ah-
hoz, hogy egy hétre eljöjjön, és meg-
mutassa magát, aztán kedvezõ benyo-
mások esetén azonnal leigazoljuk.
Változatlanul keresünk még egy ízig-
vérig jobbszélsõt, s az lenne az ideális,
ha a balszélen megoldásnak tûnõ Bu-
rai Edinának is lenne megfelelõ he-
lyettese. Mert a versenyképességhez
a jelenleginél a hosszabb, vagy ha úgy
tetszik, a minõségi kispad is kell. 

– Hogy mit váltott ki bennem ez a
nekünk jósolt biztos kiesõ pozíció?! –
csattant fel a  vezetõedzõ. – Sértõdött-
séget nem, inkább dacos elszántságot
ennek cáfolatára. Tény, hogy néhány
rivális, mint a Siófok vagy a Veszprém
nagyon komolyan erõsödött, de az
majd csak most derül ki, hogy a nagy
nyári keretátalakulások miként hatot-
tak egyes csapatok játékerejére. Az elõ-
zetes hírek szerint gyengült a
Dunaferr, a Vác, a Békéscsaba tavalyi
önmagához képest. Nem tudni, mire
lesz képes a szintén nagy változásokat
átélõ székesfehérvári Alcoa. Én úgy
gondolom, ha nem jön közbe játékerõ-
ben visszavetõ sérülés, menet közben
az említett posztokon tovább erõsö-
dünk, meglesz a reális esélyünk a bent-
maradásra. Ismerjük a hazai nívót, a
követelményeket, amelyek nem lesz-
nek lényegesen magasabbak a tavaly
látottaknál, tapasztaltaknál. Talán mi
fejlõdhetünk a legtöbbet egyénileg és
csapatszinten önmagunkhoz képest
az egész NB I.-es mezõnyben, ebben
nagyon bízom, hogy így lesz. Ez pedig
sanszot ad a 10. hely eléréséhez szüksé-

ges pontszám eléréséhez, talán egy-egy
nem várt bravúrgyõzelemre is futja
majd idén. Már Dunaújvárosba e hét
végén a pontszerzés reményében uta-
zunk, de ha ott mégsem szerzünk pon-
tot, a következõ hazai meccset, a Bé-
késcsaba ellenit, nagyon szeretnénk
megnyerni. 

BORBÁS: „NEM 
LEVEZETNI JÖTTEM” 

Borbás Rita, a hetvenegyszeres ma-
gyar válogatott játékos, a Gyõrt, a
Dunaferrt és Debrecent is kulcsjáté-
kosként szolgáló beálló érkezése nagy
erõsítést jelent, ez már a szekszárdi
debütálásán is kiderült. A 31 éves játé-
kos, aki szemmel láthatóan remekül
érzi magát egy sok fiatalból álló kis
csapat közösségében is, lapunknak el-
árulta: hathatós cáfolatára készül an-
nak, hogy õ azért igazolt Szekszárdra
Debrecenbõl, mert már megkezdte
pályafutása levezetését... 

– Komoly kézsérülésem után nem
kaptam meg tavaly azt a bizonyítási
lehetõséget Debrecenben, amire
vágytam, s amit talán megérdemeltem
volna – mondta az elmúlt év negatív
történéseirõl Borbás Rita. – Elvágyód-
tam onnan, nincs ezen mit szépíteni.
Anyagilag motiváló külföldi ajánlato-
kat kaptam, de mivel a TF-en tanulok,
itthon akartam maradni. Roppant
fontos volt, hogy olyan csapathoz
szerzõdjek, ahol a tanulásomat is tá-
mogatják. A Szekszárd ilyen volt,
örömmel igazoltam hozzájuk, aláír-
tam a felkínált egy plusz egy éves szer-
zõdést. Az szakmai szempontból kife-
jezetten jó, hogy nem elsõsorban a vé-
dekezésben számítanak rám, mint pá-
lyafutásom során a nagy csapatoknál,
hanem támadásban is. Tele vagyok
most is bizonyítási vággyal, s úgy gon-
dolom, az eddigi itteni tapasztalataim
alapján, hogy legkésõbb a tavaszi
idényre egy bentmaradásra érett csa-
pat lehet az UKSE-bõl. 

– Az újbóli válogatottságról már le-
mondott? Új kapitány, új keret, új hely-
zet alakult ki a magyar nõi válogatottnál... 

– Ez a jelenlegi helyzetemben nem
lehet reális cél. Már csak azért sem,
mert vidéki kis csapatból nem válo-
gatnak be soha senkit, ez a megköve-
sedett magyar gyakorlat. Ha váloga-
tottba való is az illetõ, megmondják
neki, hogy a lehetõ leggyorsabban iga-
zoljon át egy élcsapatba. Ettõl függet-
lenül azért szeretnék hétrõl hétre
olyan teljesítményt nyújtani, hogy az
új, norvég szövetségi kapitánynak,
Karl Erich Böhmnek felkeltsem az ér-
deklõdését, és vegye a fáradságot,
hogy legalább egyszer megnézzen.
Ami után úgy távozzon, hogy esetleg
újra megismétli ezt a látogatást –
mondta sejtelmesen az UKSE elsõ szá-
mú játékosa. B. Gy.

Új idény - új remények a szekszárdi nõi kézilabdában 
Hisznek a „csont nélküli” bentmaradásban! 

Burai Edina (balról) és Borbás Rita az eddigi két új szerzemény
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Idén is városi kosárlabda-
bajnokság

Szekszárd város kosárlabda-szervezõ bi-
zottsága idén is megrendezi a szokásos
városi bajnokságot a sportág városi, illet-
ve környékbeli amatõrjei számára. Az
utóbbi minõsítés hangsúlyos: így vala-
melyik megyei bajnokságban, vagy NB-
és minõsítésûben tavaly még pályára lé-
pett, 1993 január 1. elõtt született játéko-
sok ezen versenysorozatban nem indul-
hatnak. Ellenben az 1991. január 1. után
született, igazolt utánpótláskorú játéko-
soknak, iskolájuk, egyesületük színeiben
lehetõség nyílik a részvételre.

Részvételi díj: nõi csapatoknak 16,
férficsapatoknak 26 ezer forint. 

A mérkõzésenkénti 2 x 3100 forintos
játékvezetõ díj fele-fele arányban ter-
heli a csapatokat A nevezési határidõ
október 7. Cím: Városi Sport- és Sza-
badidõközpont, Szekszárd, Keselyûsi
út 3. Telefon: 74/315-733.

Az érvényes nevezésnek tartalmaz-
nia kell az adott csapat nevét, játékos-
keretét(maximum 20 játékos) a szüle-
tési adatokkal, a befizetésrõl szóló
csekket, valamint az orvosi igazoláso-
kat. A sorsolás várható idõpontja: ok-
tóber 19., a mérkõzések csütörtökön-
ként a Garay János Gimnázium torna-
termében zajlanak majd.

Focisták a kajakban
Hajóba szállt a Tolle UFC Szek-

szárd labdarúgócsapata a Szek-

szárdi Kajak-Kenu Egyesület meg-

hívására szeptember 3-án a Sión.

Elõször vízitúráztak Jámbor Attila, a
kajak-kenu klub vezetõje irányításával.
Aztán a babgulyásebédet követõen ki-
próbálták, milyen egy igazi versenyka-
jakba ülni. Valóban nem jutottak sok-
kal tovább a beülésnél, mert egy ilyen
keskeny hajóban evezni kemény, igen
jó egyensúlyérzéket igénylõ feladat.
Ahogy Pulcz István csapatkapitány el-

mondta, nem csak örömmel eveztek a
focisták, de saját sportáguk szempont-
jából elõnyösnek is érzi azt. Egyrészt
mivel megmozgatja a felsõtestet, más-
részt jó erõnlétet és állóképességet ad.
A mai futballban ez mindenképpen
nélkülözhetetlen. Ezenkívül különö-

sen hasznos, hogy össze is kovácsolja
a csapatot az, ha egy hajóban eveznek.
Ez pedig egy csapatjáték esetében el-
engedhetetlen. Nagyszerû kiegészítõ
edzés lenne tehát a kajakozás, de saj-
nos, mivel az NB III.-as, csoportjában
a nemrég kezdõdött bajnokságban
még veretlen csapat amatõrökbõl áll, a
munka vagy tanulás, illetve a napi edzé-
sek mellett már nehezen jutna idejük
rá, hogy evezzenek is. Azért megpró-
bálják beiktatni a programjukba, hogy
úgy kéthetente egyszer lejöjjenek a ví-
zisporttelepre. A 150 fõbõl álló után-

pótlást pedig mindenképpen el szeret-
nék hozni, hogy kajakozzanak.

Búcsúzóul már újabb közös terve-
ket szövögettek kajakosok és futbal-
listák, hogy ápolják a különbözõ
sportok képviselõi közötti baráti
kapcsolatot. K. E.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Szeptember 20. (kedd) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Szeptember 20. (kedd) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz.
iroda,
II. sz. választókerület
Szeptember 13. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola (Zrínyi u.)
Szeptember 27. (kedd) 16-17 óra
Gyakorló Általános Iskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola.
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ. VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
Szeptember 7. ( szerda) 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Tolnatáj Televízió

A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,

21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye

legfrissebb híreivel.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András
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SZEKSZÁRDON, Széchenyi utcában
téglaépületben teljes emeleti rész 170
m2-es lakóterülettel, 140 m2-es tetõtér-
beépítési lehetõséggel, 350 m2-es
zárt udvarral, dupla garázzsal eladó.
Érdeklõdni: 0620/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, a SPAR bejáratánál
28 m2-es üzlethelyiség tulajdonjoga el-
adó. Érdeklõdni: 0620/916-52-34.

Nyugdíjasoknak 
és nagy-

családosoknak
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata szerve-
zésében ingyenes ortopédiai szûrést
és vizsgálatot tart dr. Cseh Edit orto-
péd szakorvos szeptember 28-án, ok-
tóber 5-én és október 12-én. Elõzetes
bejelentkezés: minden kedden és pén-
teken 8–10 óráig a Szent István tér
15–17 sz. alatti irodában (Babits mûve-
lõdési ház) vagy a 06-20-415-46-67 te-
lefonon. Gyógycipõ felírására is lehe-
tõség van. A vizsgálat szûrõbuszban
történik. Gyermekeket, fiatalokat és
idõseket egyaránt várnak.

Cukorbetegek 
figyelmébe

A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ összejövete-
le szeptember 27-én 13.30 órai kezdet-
tel lesz Szekszárdon, a kórház „Lila épü-
letében”, ahol dr. Wágner Gyula fõor-
vos a diabetológia új eredményeirõl
tart elõadást.

Városi krimi

Nem tétlenkedett 
a bicikliszarka

Az elmúlt bõ hét során a városban igen elszaporod-
tak a kerékpárlopások. Augusztus 31-én a megyei
könyvtár biciklitárolójából emelt el valaki egy lezárt
nõi kerékpárt, mégpedig úgy, hogy levágta a lakatot.
Amikor a két körzeti megbízott meglátta a leírásnak
megfelelõ, 21 ezer forintot érõ, narancsszínû kétke-
rekûn közlekedõ férfit, nyomban elkapták. 

A 62 éves, büntetlen elõéletû, munkanélküli
hajléktalan, B. Ferenc a kihallgatás során hat bicik-
lilopást ismert be. Elmondta, hogy a MÉH-telepen
leadja a bringákat, s a kapott összegbõl éldegél,
ami egy ideje életmódjává lett. Képzeljék el, hogy
egy 23 ezer forintot érõ kerékpárért 700-800 (!)
forintot fizettek emberünknek. Elgondolkodtató,
miért nem tûnt fel az átvevõ dolgozónak, hogy
ugyanaz az ember rendre jó állapotú, drága vaspa-
ripákat ad el nekik. Több mint gyanús lehetett,
hogy lopott bicajokat adott el fillérekért. Dr. Buda
Bernadett, a városi rendõrkapitányság bûnmeg-
elõzési és kommunikációs referense folytatva a
történéseket, elmondta, hogy kezdeményezték az
õrizetbe vett B. Ferenc elõzetes letartóztatásba vé-
telét, ám ezt a városi ügyészség nem tartotta indo-
koltnak. Tehát kereshette tovább az újabb kerék-
párokat.

Tette is ezt szorgosan, ugyanis szeptember 5-én
reggel ismét elkötött egy bicajt, majd délután
újabb kettõre „tett szert”. Kihallgatásakor szintén
nem tagadta a lopásokat. A rendõrség – még mie-
lõtt nem kél lába a város összes biciklijének – is-
mét kezdeményezte B. Ferenc elõzetes letartózta-
tása elrendelését. - vhm -

Jótékonysági festménykiállítás
a légimentõk javára

– Amikor segítséget
nyújtunk, önmagun-
kon is segítünk – fo-
galmazott Jókai An-
na író annak a kiállí-
tásnak a megnyitó-
ján, amelyen az
Art'999 Egyesület
húsz alkotójának
munkáit mutatták
be szeptember 5-én
a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula
Karának aulájában.
A kiállítás a remény-
beli jótékonysági világnap jegyében jött létre, amelynek ötletadója
Balogh Jenõ szekszárdi festõmûvész volt. A mûvész tizenhárom éve
áll levelezésben politikusokkal, uralkodókkal annak érdekében,
hogy az önzetlen segítségnyújtásnak önálló világnappal adjanak
nyomatékot, és a magyar parlament idén májusban meg is szavaz-
ta, hogy kezdeményezzék az ENSZ-nél a világnap hivatalossá téte-
lét. Amint Balogh Jenõ lapunknak elmondta, a külügyminisztérium-
tól kapott tájékoztatás szerint a kezdeményezésrõl szóló ország-
gyûlési határozatot a napokban juttatta el a tárca az Egyesült Nem-
zetek Szövetségéhez.

A mostani rendezvény természetesen konkrét célt is hordozott,
a kiállított képek megvásárolhatók és a befolyó bevételt teljes egé-
szében az emberi életek megmentéséért nehéz körülmények kö-
zött dolgozó légimentõ-szolgálatnak ajánlják fel. A kiállítás szep-
tember 9-ig volt látható, ha valaki festményvásárlással szeretne
hozzájárulni a légimentõk mûködésének költségeihez, akkor im-
már közvetlenül az alkotókhoz fordulhat. Támogatás befizethetõ  a
Magyar Légimentõ Nonprofit Kft. számlájára is, amelynek száma:
10032000-00288561-00000017.

Jókai Anna írónõ is az ügy mellé állt
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