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Ájulásig tartó vedelésbe torkollik egy-egy házibuli
A fiatalok szórakozásának veszélyeirõl

Hatalmas, százmilliós kárt okoztak Szek-
szárdon a tavaly nyári özönvízszerû esõ-
zések. A megyeszékhelyre rövid idõ alatt
lehullott nagy mennyiségû csapadék

pincéket öntött el, utakat mosott alá,
partfalak, rézsûk csúsztak meg a vízár
miatt. A magánszemélyek a biztosítók-
kal egyezkedhettek, az önkormányzat

pedig a tulajdonában álló területeken ke-
letkezett károk enyhítésére, illetve meg-
elõzésre az állami vis maior alapba pá-
lyázhatott. (Folytatás a 3. oldalon.)

Tizennégy éves korig a fiatalok éle-
te jó mederben folyik, tizenhat éves
korra viszont megváltozik a gondol-
kodásuk: e két év meghatározó lesz
egész életükre. Többek között errõl
is beszélt a Hogyan szórakoznak a fi-
atalok? Alkohol és házibuli címû, ál-
talános és középiskolás diákok szá-
mára november 14-én, hétfõn dél-
elõtt tartott elõadásán dr. László Esz-
ter kistérségi tiszti fõorvos a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház ideiglenes,
Szent István téri épületében megtar-
tott, Kissné Hóner Magdolna mûve-
lõdésszervezõ által koordinált egész-
séghét elsõ elõadásán. Dr. László Esz-
ter rámutatott: az utóbbi idõben

megváltoztak az alkoholfogyasztási
szokások. Nem egyszer az ájulásig
folytatott vedelésbe torkollik egy-
egy hétvégi házibuli, amikor igen
gyorsan kiütik magukat a fiatalok. A
tiszti fõorvos statisztikákkal is meg-
ismertette a megjelent diákokat,
akik döbbenetes adatokkal szembe-
sülhettek: Napjainkban a 15 éves ko-
rúaknál tíz fiatalból három-négy
már dohányzik, tízbõl három heti
gyakorisággal fogyaszt sört vagy tö-
mény alkoholt. Tízbõl két lány illet-
ve négy fiú hétvégenként rendszere-
sen lerészegedik, tíz fiatalból ötnek
pedig már volt szexuális kapcsolata.
Ez utóbbi adattal elsõ helyen áll Ma-

gyarország az Európai Unióban! Szo-
morú tény, hogy tíz szexuális kap-
csolatból öt esetben nem védekez-
tek a fiatalok. A televízió és szá-
mítógép-használat a napi öt órát is
meghaladja, s tíz vizsgált fiatalból
hárman ugyan sportolnak, de gya-
kori, hogy a sport és az italozás
együtt jár. 

A tizenhét évesek körében még
rosszabb a helyzet: tízbõl öt heti gya-
korisággal fogyaszt alkoholt. A mér-
téktelen alkoholfogyasztás az 5x3 dl
tömény, 5x3 dl bor, valamint 5x fél li-
ter sör fogyasztásánál kezdõdik – mu-
tatott rá dr. László Eszter. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

Visszaadták a parkolót a lakóknak
Vis maior: helyreállították a Csalogány utcai partfalat
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A helyreállított partfal a Csalogány utcában



Ismételten tájékoztatjuk a tisztelt
szekszárdi lakosokat, gépjármûveze-
tõket, hogy Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlése 2011.
július 1-jei hatállyal módosította a vá-
ros parkolási rendjét. Ennek kereté-
ben bizonyos – táblával jelölt – terü-
leteken munkanapokon 7.30–17.30
között kétórás várakozási korlát ke-
rült bevezetésre. A korlátozott vára-
kozási övezetben a várakozás megkez-
désének idõpontját a jármûvön – gép-
kocsi esetében a jármû szélvédõ üve-
ge mögött – elhelyezett tárcsán jelez-
ni kell. A gépjármûvel a parkolóhelyet
a 2 órás idõtartam lejárta után el kell
hagyni, a várakozási idõtartam nem
hosszabbítható meg. A tárcsa besze-
rezhetõ a Szekszárdi Vagyonkezelõ
Kft. ügyfélszolgálatán (Bezerédj u. 2.,
tel.: 510-422), valamint bármelyik pa-
pír-írószer üzletben. 

Azon magánszemélyek, illetve gaz-
dálkodó szervezetek, társadalmi szer-
vezetek, akiknek a lakása, telephelye,

irodája közvetlen közelében csak kor-
látozott várakozást lehetõvé tevõ par-
koló található, szintén a Szekszárdi Va-
gyonkezelõ Kft.-nél igényelhetnek –
400 Ft összegû kezelési költség megfi-
zetése mellett – korlátlan várakozást
biztosító igazolólapot, két rendszámra
szólóan. Fontos, hogy a várakozási idõt
jelzõ tárcsa, vagy a parkolási igazolólap
az ellenõrzés céljából jól látható mó-
don kerüljön elhelyezésre a jármûvön. 

A módosítás bevezetését követõ
3–3,5 hónapot türelmi idõszaknak te-
kintve, csak figyelmeztetéseket szab-
tak ki a közterület-felügyelõk, azonban
október hónaptól már helyszíni bír-
sággal sújtják a szabálytalankodó autó-
sokat. 

Kérjük, hogy a jövõben a leírtak
figyelembevételével szíveskedjenek
az övezetbe tartozó területeken par-
kolni.

A KORLÁTOZOTT VÁRAKOZÁSI ÖVEZET

AZ ALÁBBI UTCÁKRA TERJED KI:

1. Ybl M. u.
2. Babits M. u.
3. Flórián u. – Mérey u. sarka 

(tömbbelsõ)
4. Szent László utca (körforgalomtól a

Dózsa György u.-i keresztezõdésig)
5. Táncsics utca (Táncsics közig terje-

dõen)
6. Kossuth Lajos utca egyirányú 

szakasza
7. Rákóczi u. (Mátyás K. utcától a

Szluha Gy. utcáig terjedõ szakasz)
8. Mátyás király utca a Zrínyi utcai

keresztezõdésig
9. Petõfi – Csaba – Árpád utca

(Szluha György utcáig)
10. Zrínyi utca (Mátyás király utca –

Tinódi utca között)
11. Mészáros Lázár (Zrínyi utca –

Wosinsky ltp.-ig)
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Bérlakások, üzletek, garázsok
Hogyan kezelhetõek a bérlõk elmaradásai?

Városunk mintegy 350 olyan önkor-
mányzati bérlakással, 150 üzlettel és
170 garázzsal rendelkezik, amelyek a
Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. kezelé-
sében vannak. Vajon milyen a bérlõk
fizetési készsége és képessége, s mi-
ként becsülik meg az adott bérlemé-
nyeket? Ezekrõl beszélgettünk Bálint
Zoltánnal, a vagyonkezelõ ügyvezetõ
igazgatójával és Bíró Gáspárnéval, a
cég fõkönyvelõjével. 

Az igazgató a bérleti díjak kiegyenlí-
tésével kapcsolatban leszögezte, hogy
e téren három csoportba sorolhatók a
bérlõk, jórészt függetlenül attól, hogy
lakásokról, vagy úgynevezett nem la-
káscélú ingatlanokról van-e szó. A
többség szerzõdésszerûen fizeti a bér-
leti díjat, legfeljebb olykor kisebb csú-
szás történik. A következõ csoportot
azok alkotják, akiknek a hátralékuk
nem haladja meg a három hónapot.
Végül azokról van szó, akik hosszú
idõn át nem fizetnek, de nem is jelent-
keznek a cégnél, szóval minden tekin-
tetben elzárkóznak, s ha sikerül velük
kommunikálni, akkor szociális indo-
kokkal magyarázzák, miért nem telje-
sítették kötelezettségüket. 

Ahogyan a bérlemények pályázat út-
ján történõ kiutalásáról, úgy a nem fi-
zetõk, vagy kötelezettségüket hosszú
idõn át elodázók retorziójáról, ponto-
sabban a megoldás lehetõségérõl a szo-
ciális bizottság dönt.

A korrekt tájékoztatás céljából rá-
kérdeztem, milyen kritériumok alap-
ján dõl el, melyek a szociális bérlaká-
sok. Kiderült, hogy a besorolás jövede-
lemfüggõ, de azt is megtudhattam,
hogy a 350 bérlakás többsége a szoci-
ális kategóriába tartozik. Ami a bérle-
ti díjakat illeti: a komfort nélküli laká-

sok, házak díja havonta és négyzetmé-
terenként 75 forint, a komfortosoké
200 forint, az összkomfortos lakások
havi és négyzetméterenkénti díja 600
forint. 

A recesszió és negatív hatása tekin-
tetében Szekszárd sem kivétel, s való-
ban ezzel (is) magyarázható a hátralé-
kok növekedése. A lakások bérbeadási
díjából jelenleg tízmillió forint hiány-
zik, tehát ennyi a kintlévõség. A szak-
emberek elmondták, hogy a városi ön-
kormányzat a bérlakásokkal kapcsola-
tosan is kidolgozott adósságkezelõ
programot. Ám ennek megfelelõ mû-
ködéséhez nemcsak a szociális bizott-
ságnak, hanem maguknak az adósok-
nak is együttmûködõ hozzáállást kell
tanúsítaniuk. Példát is kaptam e prog-
ram mûködésérõl: ha egy család száz-
ezer forinttal tartozik, s a program ke-
retében megköti a megállapodást, ak-
kor ennek az összegnek a 75(!) száza-
lékát a város fizeti, az adósnak pedig a
25 százalékot kell törlesztenie a megál-
lapodott részletekben, s mellette ter-
mészetesen fizetnie kell az aktuális
bérleti díjakat. Bálint Zoltán megje-
gyezte, hogy tartozását szinte minden-
ki elismeri.

A bérlakásokban élõk magatartása
is megoszlik, ki-ki a maga „módján”
használja az ingatlant. Az állagmegõr-
zést illetõen is nagyjából három cso-
port létezik. Van, aki vigyáz a lakásra,
sõt felújításáról is gondoskodik, van-
nak, akik „csak úgy laknak” a bérle-
ményben, ám többen kisebb-nagyobb
károkat is okoznak. Az igazgató kifej-
tette, hogy természetesen a cég meg-
felelõ és bizonyos körû biztosításokat
kötött ezekre az ingatlanokra, ám eb-
be (amúgy sok másba se) nem fér be-

le a szándékos rongálásból keletkezett
károk finanszírozása. Egyébként a va-
gyonkezelõnek van karbantartó bri-
gádja, ám az õ feladatuk elsõsorban az
intézményekhez – bölcsõdék, óvodák,
iskolák stb. – kötõdik. 

Maradva még a hátralékosoknál, töb-
ben nemcsak a bérleti, hanem közüze-
mi díjakkal is tartoznak. Az utóbbiakat
az adott cégek hajtják, hajtatják be, mi-
közben a gáz-, vagy az áramszolgálta-
tást megszüntetik. Néhány helyen már
mûködik az úgynevezett kártyás véte-
lezés, ami ugyancsak korrekt dolog. Vi-
szont tömegesen még nem lehetett be-
vezetni éppen a mûszaki feltételek hi-
ányában. 

A Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft.
rendszeresen áttekinti a kintlévõsége-
ket, s a behajtás érdekében bizonyos
esetekben a jogi utat – végrehajtást –
sem kerüli el. Egy alkalommal saját fü-
lemmel hallottam, amikor a jelentõs
hátralékkal rendelkezõ család feje a
cégnél ordítozott – nem állítom, de
úgy tûnt, erõsen ittasan –, hogy letört
a bejárati ajtó kilincse, azonnal szerel-
tessenek újat, mert az „jár” neki. E fel-
merült történetre az igazgató és a fõ-
könyvelõ egyaránt egyetértve bólin-
tott. Mint kiderült, az ilyen hozzáállás
náluk nem fehér holló, ám hozzászok-
ni nem igazán lehet. Vajon az adósok
ilyen esetekben sem mérlegelnek?

Végezetül egy hír: hat Hirling Ádám
utcai összkomfortos lakás bérletét
meghirdette a város, a lakókat már ki-
jelölte a szociális bizottság, s hamaro-
san beköltözhetnek a családok a közel
hatvan négyzetméter alapterületû –
egy szoba plusz két félszoba – erké-
lyes lakásokba.

V. Horváth Mária

Megújuló energia
nyílt nap 

Szekszárdon
A Magyar Megújuló Energia Szövetség
országos akciójának záróesemé-
nyeként az országban több mint 50
helyen ismerkedhettek az érdeklõdõk
a megújuló energiahasznosítás külön-
bözõ módozataival. Szekszárdon no-
vember 12-én a Széchenyi u. 26. szám
alatt várták az érdeklõdõket. A rendez-
vényen a Szekszárdi Klímakör Ener-
gia munkacsoportja, valamint a
MÉGSZ tagjai – Ágner László épületgé-
pész mérnök és Ulrich Ferenc ügyve-
zetõ – sikeres tanácsadó napon látták
el javaslataikkal az érdeklõdõket. A
nyílt napon 18-an keresték fel a tanács-
adókat. A leggyakoribb kérdések a kö-
vetkezõk voltak:

• Milyen energiaforrásokkal lehet
kiváltani a gázfogyasztást? 

• Hogyan kell kiválasztani a megfe-
lelõ energiaforrást? 

• Melyek a szükséges elõkészítõ lé-
pések? 

• Megoldható-e gazdaságosan saját
kútfõbõl az átalakítás? 

Általában javasolt a megfelelõ ener-
getikai szakember bevonása az átalakí-
tás elõkészítésébe. Az energia gazdasá-
gos hasznosítása korrekt szakmai elõ-
készítés hiányában nem mindig hozza
meg a kívánt eredményt. A közelmúlt-
ban meghirdetett ÚSZT-ZBR-NAP-
2011 jelû pályázat a napkollektoros
energiahasznosításra a befektetõk szá-
mára azt a szakmai biztonságot igyek-
szik megteremteni, ami a megépülõ
rendszerek hatékonyságát garantálja.

Az érdeklõdés igazolta az akció szük-
ségességét, ezért a jövõben további ha-
sonló tájékoztató napot tervezünk. 

Szekszárdi Klímakör 
(Ágner László)

Felhívás a gépjármûvezetõk részére!
12. Kinizsi utca
13. Mikes utca
14. A Wesselényi utcának a fizetõ

övezetet követõ szakasza
15. Jókai utca (Tûzoltóság–kis Posta

közti parkolók)
16. Vasvári Pál utca (Wesselényi ut-

cától a Gróf Pál utcáig)
17. Gróf Pál utca (Vasvári Pál utca –

Bence Ferenc utca között)
18. Wesselényi utca 3–13.
19. Alkotmány utca – Béri B. Á. ltp.

körüli parkolók
20. Béri Balogh Ádám u. 23–37. elõtti

parkolók
21. Rákóczi u. 84–92. elõtti parkolók
22. Kecskés F. u. 2–6. számú épüle-

tek elõtti parkolóterület
23. Hunyadi u. 4. számú épülettõl

nyugatra található parkolóterület.
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatal. Közterület-felügyelet
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Meghívó 
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat NOVEMBER 29-ÉN (kedden)
17 órakor tartja 2011. évi közmeghall-
gatását. A közmeghallgatás helye:
Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hra-
bovszki u. 10.)

A Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat minden érdeklõdõ ál-
lampolgárt tisztelettel vár.

Közel ötmillió forint önerõt biztosít
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a „Szociális alapszolgáltatá-
sok és gyermekjóléti alapellátások inf-
rastrukturális fejlesztése” címû DDOP-
pályázathoz – döntött a megyeszék-
hely képviselõ-testülete szerdai, rend-
kívüli ülésén. Sikeres pályázat esetén a
városi bölcsõde 2 új foglalkoztató egy-
séggel bõvülhet, ezenfelül a mintegy
100 millió forintos költségvetésû pro-
jektben kicserélnék a nyílászárókat, és
felújítanák a víz-, fûtés- és villamos
rendszert is. A közgyûlés az önrészt a
2011. évi költségvetés általános tartalé-
ka terhére biztosítja, egyúttal felkérte
a gazdasági és pénzügyi bizottságot a
pályázat mûszaki tartalmának elfoga-
dására és a végleges pályázat benyújtá-
sának jóváhagyására.

Felkészülve a várható törvényi válto-
zásokra a közgyûlés döntött, hogy Szek-
szárd alapító tagként részt vesz a Sió és
Duna Menti Regionális Víziközmû és
Közszolgáltató Társulásban. A társulási
tanácsba az önkormányzat képviseleté-
ben Ács Rezsõ alpolgármestert delegál-
ták a képviselõk. Ehhez kapcsolódóan
gazdasági társaságot is alapított az ön-
kormányzat, melynek éppen a társulás-
ban szánnak szerepet.

A képviselõk döntöttek, hogy a ön-
kormányzat fenntartja elõvásárlási
szándékát a Garay étterem esetében,
és a vételárat az év végéig fizeti ki a tu-
lajdonosnak. A közgyûlés két tartózko-
dás mellett szentesítette az önkor-
mányzat és az UFC Szekszárd közötti
megállapodást, melynek értelmében
a sportegyesület a társasági adóból be-
folyó pénzekbõl a város tulajdonában
álló ingatlant, a labdarúgó-stadion mel-
letti öltözõépületet bõvíti, felújítja.

Visszaadták a parkolót a lakóknak
Vis maior: helyreállították a Csalogány utcai partfalat

(Folytatás az 1. oldalról.)
A mintegy kéttucatnyi kárese-

ményre beadott tervek közül csak
minden harmadik kapott támogatást,
s azok sem az igényelt összeget. Így
azután némiképp csökkentett mû-
szaki tartalommal, de a keletkezett ve-
szélyt hosszú távra megnyugtatóan
megoldva készültek a munkák. A vis
maior pályázat keretében zajló kivite-
lezések 10 utcát érintettek, a beruhá-
zás összértéke megközelítette a 
65 millió forintot.

A legnagyobb volumenû munkát a
Csalogány utcai társasházak elõtti
parkoló, illetve az Alisca utcára „né-
zõ” partfal helyreállítása jelentette.
A 38 millió forintból – ebbõl 13 mil-
lió volt a városi önrész – elkészült te-
rületet a múlt pénteken Horváth Ist-
ván polgármester és dr. Hadházy
Ákos, a körzet önkormányzati kép-
viselõje sajtótájékoztató keretében
adta vissza a forgalomnak. Mint el-
mondták: vízelvezetési és talajtömö-
rítési problémák miatt következhe-
tett be, hogy az esõzések alámosták
a burkolatot, a partfal megcsúszott, a
közmûvek és a villanyoszlopok is sé-
rültek. A polgármester hangsúlyoz-

ta: a házak elõtti parkolót helyreállí-
tották, a partfalat megerõsítették, így
az már nem veszélyezteti az Alisca
utca forgalmát. A Csalogány utcai
munkák során építettek 550 nm asz-
faltutat, 90 méternyi csapadékcsator-

nát, a helyreállított útburkolat alatt
kitermeltek és visszatöltöttek mint-
egy 2100 köbméter földet, rézsûkép-
zést 1070 nm-en végeztek, és építet-
tek egy 90 méteres, úgynevezett
Gabion kõkosaras támfalat is. (fl)

Horváth István polgármester és dr. Hadházy Ákos képviselõ 
(középen) újságírók körében a helyszínen

Bõvülhet a városi
bölcsõde

Író-olvasó
találkozó

Az Illyés Gyula megyei könyvtár 
szeretettel meghívja önt és családját

író-olvasó találkozóra. 

Vendégünk: 
DARVASI LÁSZLÓ

író, költõ, újságíró.

Idõpont: november 24. 16.30 óra
Szekszárd, Széchenyi u. 51.

Tovább csökkennek az állampolgárok
bürokratikus terhei

Rövidebb ügyintézési határidõ, gyor-
sabb hatósági eljárások, több elektro-
nikus ügyintézési lehetõség: ezeket cé-
lozza meg a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabálya-
iról szóló törvény módosítása, amely-
rõl szóló javaslatot a kormány novem-
ber 3-ai ülésén fogadta el. Az eljárások
gyorsítását szolgálja például, hogy a ha-
tóságok – bizonyos, külön jogszabály-
ban meghatározott ügyekben – mérle-
gelhetik majd a most még az eljárásba
kötelezõen bevonandó társhatóságok
megkeresését, ami különösen a má-
sodfokú eljárások elhúzódását akadá-
lyozhatja meg. Új alapokra helyezik az
elektronikus ügyintézés szabályait is, s
külön jogszabály meghatározhat majd

olyan ügyeket, amelyekben az ügyfelet
költségmentesség illeti meg. A tör-
vényjavaslat a vállalkozásoknak is ked-
vez adminisztratív terheik csökkenté-
se tekintetében. Ilyen változtatás példá-
ul, hogy az eljáró hatóság vezetõje az
ügyintézési határidõt ezt követõen
csak kivételesen indokolt esetben
hosszabbíthatja meg. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium koordinációjával megtör-
tént az egyes minisztereknek címzett
hatósági hatáskörök felülvizsgálata is,
amelynek eredményeképpen az ilyen
hatósági hatáskörök mintegy 40 száza-
léka szûnik meg, vagy kerül át más 
szerv hatáskörébe, hogy gyorsabb le-
hessen az ügyintézés. 

Átadták az Északi
Áramlat 

földgázvezetéket
A német kancellár és az orosz állam-
fõ jelenlétében adták át rendeltetésé-
nek Lubminban az Oroszországot
Németországgal összekötõ 1224 ki-
lométer hosszú, tenger alatti földgáz-
vezetéket, az Északi Áramlatot. Az
ünnepélyes keretek között lezajlott
vezetékavatáson jelen volt a francia
és a holland kormányfõ, valamint az
Európai Unió energiaügyi biztosa.
Angela Merkel, Dmitrij Medvegyev,
Francois Fillon és Mark Rutte együtt
forgatta el a jelképes csõszakasz to-
lózárjának hatalmas, fehér kerekét.
Ennek nyomán pedig az átlátszó csõ-
ben áramlani kezdett a kékre festett
gáz.
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Ínyencségek helybõl Márton-napján
Minden várakozást felülmúlt az érdek-
lõdõk száma az „Egyél közelrõl!” Már-
ton-napi családi szombaton, amit az
ECO-SENSUS Kutató, Oktató és Kom-
munikációs Közhasznú Nonprofit
Kft. szervezésében november 12-én
tartottak a Béla téren a templom és a
vármegyeháza közötti zöld területen –
tudtuk meg dr. Csillag Péter projekt-
vezetõtõl. A rendezvényen, ahova sen-
ki nem érkezett gyermek nélkül, nem
egyszerûen csupa játék volt a tér, de
emellett kicsik és nagyok, több mint
ezren, ízelítõt kaptak helyi termelõk
különleges finomságaiból, és termé-
szetesen a Márton-napján szokásos íz-
letes étkekbõl.

A szülõk helyi termelõk borait kós-
tolhatták, a kiváló hazai italhoz a fabó-

dékból kínáltak mindent, ami Márton-
napján dukál: ludaskását, libasültet
birsalmapürével vagy kemencés lán-
gost libatepertõvel. Aki pedig az ízek
élvezetére vágyott, vásárolhatott min-
denféle lekvárt, még lila hagymából is,
és mézkülönlegességeket, a hideg õszi
idõben akár gesztenyemézet, vagy ép-
pen egy igazi ínyencséget: mézharma-
tot. Természetesen a gyerekek kedven-
ce, a mézeskalács sem maradhatott ki
a pompás kínálatból, a felnõtteket pe-
dig a forralt bor melengette. A kóstoló-
nál is fontosabb volt azonban, hogy in-
formációhoz jutottak a közelünkben
dolgozó termelõkrõl, akiktõl a kitöltött
kérdõívek szerint vásárolnának ugyan,
de vajmi keveset tudnak róluk – mond-
ta el Csillag Péter. A sátorban ezért

egész nap „diavetítés” mutatta be a he-
lyi termelõket, az árusok pedig szíve-
sen adtak felvilágosítást termékeikrõl.
Mindeközben a Béla tér füvén régi ko-
rok játékaival mulathattak gyerekek
százai a patkódobálástól a hordólovag-
lásig játékmesterek segítségével. Az es-
tefelé érkezõk sem estek kétségbe,
amikor a sokak által jól ismert Toma és
csapata már hazament, hiszen a leg-
õsibb játék, a fáramászás még mindig
rendelkezésre állt. 

Amíg le nem ment a nap, a ragyogó
idõben hosszú sor várakozott a kemen-
cés lángosra, de este is folyamatosan
sültek a lángosok, a szomszédban pe-
dig sercegtek az olajban sülõ liba-

combok, a fagypont körüli hõmérsék-
letben egyre jobban esett a kemence
köré állni, és nézni a tüzet. Szó szerint
igazzá vált a már Tengelictõl Bá-
taszékig 25 település 110 termelõjével
kapcsolatban álló ECO-SENSUS Kft. he-
lyi termékeket népszerûsítõ rendezvé-
nyének címe, a szervezõ jelmondata:
„Egyél közelrõl!”. Ennek érdekében év
végére elindítják a szekszárditer-
mék.hu honlapot, tavaszra pedig meg-
nyílik a helyitermék-bolt a Nefelejcs
közben. Ezek után már gyerekjáték
lesz kapcsolatba lépni a jelenleg legfel-
jebb a piacon megtalálható helyi ter-
melõkkel. Ha tõlük vásárolunk, a kör-
nyezet is hálás lesz érte. K. E.

Megadták a módját borászaink a

Szekszárdi Borászok Czéhe évér-

tékelő taggyűlésén. Aki tehette,

az általuk választott formaruhá-

ban, fekete díszmagyarban érke-

zett a városháza konferenciater-

mébe. Néhány kivételtől eltekint-

ve – nekik a Márton-naphoz kap-

csolható vidéki rendezvényeik

voltak – mindenki jelen volt, aki

számít a szakmában. 

Eszterbauer János, a szakmai civil szer-
vezet elnöke minden részletre kiterje-
dõ értékelésében elõször a pozitívu-
mokat vette számba. 

– Az elsõ és a legfontosabb, hogy a
boraink dicsérete szinte minden ki-
sebb-nagyobb rendezvényen visszakö-
szön, és már más, régebben indult tra-
dicionális vörösboros vidékek elé he-
lyeznek bennünket – jegyezte meg
elöljáróban Eszterbauer. Majd arra
utalt, hogy az összefogás, ami különö-
sen 2006 óta jellemzi a Szekszárdi bor-
vidék 25-30 meghatározó borászát, so-
kat segített a fenti értékítélet kialakítá-
sában. 

Ezek után nem kérdés, hogy folytat-
ni kell az eddigi sikeres közös marketing-
akciókat (például egész napos bemutat-
kozás a fõvárosi Károlyi-palotában, ven-
dégmarasztaló, hosszú borutca a szep-
tember eleji budavári nemzetközi bor-
fesztiválon) jegyezte meg az elnök, majd
a témával kapcsolatosan hozzátette: 
– Az ilyen megjelenések költségei maga-
sak, jó ha egy-két borászat nullszaldóval
jön ki, de szintén az összefogásnak kö-
szönhetõen idén egy olyan kétmilliós
pályázatot sikerült elnyerni, ami segít a
veszteség kompenzálásában. 

Ami a szekszárdi szüreti napokat il-
leti, az sikertörténet a szakmának, s
olyan érdeklõdést vált ki – generálva a
várt nyereséget is –, hogy a további ter-
jeszkedésen kell törniük a fejüket a
szervezõknek. A Béla király téri bor-
udvart ugyanis már kinõtték mind a
borászok, mind a látogatók.

A brüsszeli, a bordeaux-i sikerek,
egész pontosan az aranyak idén sem
maradtak el. Heimann Zoltánt, a bor-
kultúra terén végzett komplex tevé-
kenysége révén a baden-würtenbergi
német tartomány „Európa borszakér-

tõje” titulussal tüntette ki. Az összefo-
gás egyedi, szekszárdi példájaként a kö-
zeli napokban négy borász (Eszter-
bauer–Vida–Mészáros–Takler) egy
Etalon nevû közös borral jelent meg. A
sajátos nagy cuvée nagy sikert aratott,
aminek várhatóan 2013-ban lesz folyta-
tása – de addigra más szereplõk is meg-
jelenhetnek ebben a történetben.

SZÖVETKEZNI KELLENE

A fentiek után Eszterbauer János a bor-
vidékre leselkedõ, még nem kézzelfog-
ható, de már érzékelhetõ veszélyekre
hívta fel a figyelmet. Már száz hektár fö-
lötti lehet az az értékesnek mondható
terület a szûkebb borvidéken, ahol aká-
cosok növik be a szõlõt. Emellett még
mindig sok a szekszárdi történelmi
borvidékrõl kivásárolt szõlõ, amit más-
hol dolgoznak fel. – Mi is érzékeljük a
borkereskedelem monopolhelyzetét,
azt, hogy mennyire „le tudnak venni
bennünket” – folytatta a gondolatme-
netet az elnök. – Ha nem vigyázunk,
olyan helyzetbe kerülhetünk az agrári-
umon belül, mint a tejtermelõk vagy az
állattenyésztõk. Ezért meg kell talál-

nunk a komoly, nyugati típusú szövet-
kezés módját. Nem szabad abba bele-
nyugodnunk, hogy nem valósult meg a
3 évvel ezelõtti kezdeményezés, egy ko-
moly, egyénileg termelõ és közösen ér-
tékesítõ szövetkezet, noha összejött ak-
kor is erre a célra 50-60 millió forint,
mintegy ötven-hatvan belépni szándé-
kozóval. Egy nagyon komoly borkeres-
kedést is össze kell hoznunk. Hogy a
nagyobb, az unión kívüli piacokra mi
magunk be tudjunk jutni, közvetítõk
nélkül. Ha nem lesz ilyen borvidéki mé-
retû összefogás, az idegen tõke képes
lesz bekebelezni a teljes Szekszárdi bor-
vidéket – vizionálta a legrosszabbat Esz-
terbauer, amire egyetértõ bólogatással
reagáltak a tagok. 

De nagy kérdés, hogy a helyi tõkehi-
ány és a viszonylagos eladósodottság
állapotában – ha lenne is ilyen célra
komoly pályázat, állami szerepvállalás –
a helyi borászatok képesek lennének-e
úgy beszállni nagyobb összeggel ebbe
az új szervezetbe, hogy közben egyéni
borászatuk legalább három évig – a tá-
voli nagy cél érdekében – veszteség-
gel mûködne?! B. Gy.

Taggyûlést tartott a Szekszárdi Borászok Czéhe
Közös bor is született az összefogás újabb jeléül

A kitöltött kérdõívek szerint a szekszárdiak szívesen vásárolnának
helyi termékeket, csak keveset tudnak róluk

Mézeskalácsot is vehettünk a mézek, lekvárok, libasültek mellé



Elkényeztet minket a város zenei cse-
megékkel az utóbbi idõben. A Liszt-bi-
centenárium jegyében októberben
két zongorahangversenyt is hallhat-
tunk egy napon, akárcsak annak idején
Liszt Ferenc szekszárdi közönsége. A
múlt vasárnap pedig Varnus Xavér vi-
lághírû orgonavirtuóz vállalta, hogy ha-
talmas sikerû londoni, párizsi és berli-
ni koncertjei után a szekszárdi refor-
mátus templomban is elõadja – a nagy
érdeklõdésre való tekintettel kétszer is –
a legendás Bach-jazzprogramot. Nem
is akármilyen „kísérettel”, hiszen a Ta-
lamba Ütõegyüttest (Grünvald László,
Kiss István, Nagy Tamás, Szitha Miklós,
Zombor Levente) a világ 6 legjobb ütõ-
együttese között tartják számon.

A délután három órai hangverseny
elõtti próbára besettenkedõk már sejt-
hették, valami rendkívüli készülõdik
itt, mert a fiatal orgonamûvész és a Ta-
lamba olykor elementáris erejû játéka
majd szétfeszítette a templom falait. 

Maga a mûsor azonban csendes, ad-
vent közeli áhítathoz illõ, olykor csilin-
gelésre emlékeztetõ dallamokkal vette
kezdetét, s a muzsika mintha észrevétle-
nül elsimította volna a tömött padsorok-
ban és a karzaton helyet foglaló három-
száz fõnyi közönség arcán a redõket. A
bevezetõ darab után (és ezt a koncert
során többször megismételte) Varnus
Xavér leült a közönséggel szemben, és
mesélt. Pályája kezdetérõl, Johann Se-
bastian Bach iránti tiszteletérõl, megha-
tározó zenei élményeirõl. Például

Jacques Lussier francia jazz-
zongoristáról, aki jó ötven
évvel ezelõtt triójával elsõ-
ként tarkította jazzakkor-
dokkal Bach mûveit. 

Az õ zenéjén szocializáló-
dott a magyar orgonista, aki
szintén formabontó, sajátos
stílusban, a könnyebb mû-
fajokat inkább kedvelõk
számára is fogyaszthatóan
„tálalja” Bachot. Akiért lát-
hatóan rajong, s az est folya-
mán elhangzott, humorral
is átszõtt, kedélyes hangula-
tú ismertetõibõl sok min-
dent meg is tudhattunk a
lipcsei Tamás-templom egykori karna-
gyáról.

– A mûveiben kristálytiszta hangok
szólalnak meg, és kottáiban semmi ja-
vítás nincs. Isten és Bach között valószí-
nûleg egy közvetlen USB-kábel lehetett –
fogalmazott tréfásan Varnus Xavér.

Aztán a mûvész és a kiváló Talamba
átnyújtott nekünk egy csokor Bach-da-
rabot úgy, hogy elõször összehasonlí-
tásként ízelítõt kaptunk az eredeti mû-
bõl, majd a dzsesszes feldolgozásból.
Felcsendült egyebek között az e-moll
prelúdium, majd néhány rövid korál-
elõjáték, a Tölcsér- fúga és a B-dúr szvit

interpretációja is, amelynek középsõ
részén mintha egy madárhangoktól
zengõ dzsungelbe csöppentünk vol-
na. Az egzotikus kirándulás közben az
orgonából végig vissza-visszaköszön
az alaptéma, míg a xilofonon, dobon,
cintányéron, csörgõlabdán, és még ki
tudja, hány hangszeren játszó ütõsök
egy temperamentumos, életörömtõl
izzó, színes világot festettek körénk.
Mindez mégsem tûnt profánnak a
templomban, s a fiatalokból, idõsekbõl
egyaránt álló közönség hatalmas vas-
tapsokkal jutalmazta a produkciókat.
Elhangzott a weimari várbörtönben

született c-moll prelúdium, a Bach-kor-
társ, Cesare Frank Prelúdium, fúga és
variációk címû mûve, s természetesen
a tán legközismertebb Bach-mû, a d-moll
toccata és fúga is. A közönség által ki-
követelt ráadás újabb csavart hozott az
elõadásba, a karzatról ugyanis egy fia-
tal kis trombitás, a szekszárdi születé-
sû Pécsi Bence játszott, s õt kísérte Var-
nus Xavér. A mûvész legvégül a régi
idõk – még hangosfilm nélküli – mo-
zijaiban játszó orgonistákra emlékezve
a Hippolyt, a lakáj címû filmbõl Eise-
mann Mihály: Köszönöm, hogy imá-
dott címû slágerét énekeltette el a szek-
szárdi közönséggel, és a többség bele
is ment a játékba. Összességében el-
mondható: ezen az estén mindenki jól
járt, a klasszikus orgonamuzsika sze-
relmesei és a dzsesszrajongók is. A
hangversenyen jelen volt nt. Vass Zol-
tán, a torontói Elsõ Magyar Református
Egyház lelkipásztora is, ugyanis épülõ,
új orgonájukat a magyar orgonamû-
vész fogja felavatni. Vass Zoltán a ma-
gyar külügyminisztérium meghívására
a november 17-én megalakult Diaszpó-
ra Tanács alakuló ülésére érkezett Ma-
gyarországra. (A Varnus Xavérral és
Vass Zoltánnal készült interjúnkat jövõ
heti számunkban olvashatják.)

Cser Ildikó
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Egy kis jazz Bach-papával
Varnus Xavér formabontó koncertje a református templomban

Minden lélekben van egy kis szivárvány
Fergeteges siker volt. Minden túl-

zás nélkül elmondhatjuk ezt a Szent

Erzsébet Katolikus Karitasz múlt he-

ti, hagyományosan Erzsébet-naphoz

kötődő jótékonysági estjéről. 

A korábbi években megszokott mûvé-
szetek háza helyett ezúttal a belvárosi
plébánia Wosinsky közösségi házába
várták a szervezet önkéntesei mind-
azokat, akik némi anyagi áldozatot vál-
lalva maguknak is egy kellemes estét
szerezhettek. A terem szinte kicsinek
bizonyult, nem gyõzték hordani a szé-
keket az újabb és újabb érkezõknek.

Nem csak a helyszín, a program is
merész újításnak tûnt. A Karitasz lelki-
ségéhez, az est céljához illõen magasz-
tos, lírai, a szemekbe könnyeket csalo-
gató gondolatok és dallamok szoktak
elhangozni ezeken a programokon,
idén azonban a vidámságé, a fiatalos
derûé, nevetésé volt a fõszerep. A Tü-
csök Zenés Színpad három korosztá-
lyának a gyerekdaloktól musicalrészle-
tekig, régi kuplékig terjedõ változatos
repertoárja jókedvre derítette a részt-
vevõket. Németh Judit elõadó is ehhez
a hangulathoz igazította mûsorát:
Arany János: A tudós macskája címû
versének, Karinthy: Tanítom a kisfia-
mat címû írásának remek elõadását
hallgatva ezúttal a nevetés csalt köny-

nyeket a szemekbe. És érdekes: ez a
program, ez a hangulat is pontosan il-
lett a Karitasz lelkiségéhez, a segíteni
akarás magasztos eszméjéhez. 

A szervezet önkéntesei közül sokan
olyan asszonyok, akik maguk is gon-
dokkal küzdenek, de idejükbõl, energi-
ájukból áldoznak Szekszárd szegénye-
ire. Az est közönsége pedig a belépõ-
jegy megváltásával járult hozzá ahhoz,

hogy idõs, magányos, nehéz sorsú em-
berekben ébren tartsuk a reményt.
Akik ott voltunk, többet kaptunk,
mint amennyit adtunk. Átérezhettük
Reményik Sándor elhangzott versének
gondolatát: 

„Minden lélekben van egy kis szi-
várvány, Kis csapóhíd, amelyet lebo-
csát, Hogy egy másik lélek átjöhessen
rajta” R. I.

A Tücskök mûsora jókedvre derítette a jótékonysági est résztvevõit
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Ájulásig tartó vedelésbe torkollik egy-egy házibuli
A fiatalok szórakozásának veszélyeirõl

(Folytatás az 1. oldalról.)
A fõorvos beszélt a Gina designer-

drogról is, amely színtelen, szagtalan
randidrog, s könnyen elkábítja, bajba
sodorja azokat, akiket kiszemelnek a
drogterjesztõk. Egy elkábított, megerõ-
szakolt és kirabolt lány történetén ke-
resztül érzékeltette a hallgatósággal,
hogy mekkora veszélynek is vannak
kitéve, ha nem figyelnek. Könnyen
úgy járhatnak, mint az a fiatal, akinek
ajándék pezsgõjébe keverték ezt a dro-
got. A fõorvos asszony sok sportolást,
mozgást, kerékpározást, valamint
egészséges táplálkozást, közös kirán-
dulásokat, s alkohol nélküli összejöve-
teleket tanácsolt a fiataloknak. Egyúttal
feltette a kérdést, mit válaszolnának,
ha alkalom adtán buliba hívnák õket és
nem szeretnének részt venni azon: a
válaszok között a „nem érek rá, mert ta-
nulni kell” mellett a takarítás, a „nincs

kedvem” és az álmosság is szerepelt,
tehát lenne megfelelõ válaszlehetõsé-
gük egy-egy, esetlegesen veszélyekkel
teli, éjszakai buli elkerülésére. Az elõ-
adáson hallhattunk egy alkoholmérge-
zésben elhunyt tizennyolc éves nép-
táncos fiú esetérõl is, aki fellépések
után rendszeresen ivott. Az egyik ilyen

alkalommal annyira berúgott, hogy
nem tudott önmagáról. Társai, család-
tagjai – végzetes hibát követve el – be-
rakták egy kocsiba, hogy aludja ki ma-
gát. A mérgezés következtében a fiú
szíve leállt, mert – mint utólag kiderült
– születésénél fogva agyi érrendszeri
anomáliával élt, s épp ekkor pattant
meg egy ér a szervezetében. Ha idõ-
ben kórházba került volna, 30 száza-
lékkal nagyobbak lettek volna túlélési
esélyei – mondta el a fõorvos. Egy má-
sik esetben a fiatalok buliba mentek, s
a csoportnak egy idõ után fogalma sem
volt, hogy alkoholmérgezéses társukat
mikor és hol vesztették el. A dohányzás,
az alkohol és a kábítószer a fiatalok
vámszedõje! – figyelmeztetett dr. Lász-
ló Eszter –, fontos tehát, hogy az érin-
tett korosztály fiataljai figyeljenek, vi-
gyázzanak egymásra és magukra!

Gyimóthy Levente

Szekszárdon nincs
szervlopásügy

Jó ideje õrületes hírek kószálnak váro-
sunkban. Kezdetben azzal sokkolta a
szekszárdiakat a „suttogó propagan-
da”, hogy bizonyos üzletek elkülöní-
tett fülkéiben ruhát próbáló hölgye-
ket kaptak el, majd bekábítószerezték
õket és lenyírták a hajukat. Már annak
idején is érdeklõdtünk a rendõrségen,
ám közölték, hogy egyetlen ilyen beje-
lentés sem érkezett hozzájuk, tehát
ilyen ügy nálunk nincs.

Az internetezõk bizonyára találkoz-
tak szervkereskedelemmel riogató hí-
rekkel, amit bizonyára jól értesültek
tettek föl a világhálóra, s a még jobban
értesültek gondoskodtak a téma folya-
matos cifrázásáról. Na, nem Szekszárd
lenne Szekszárd, ha ide nem jutott vol-
na el a szervtolvajok híre, pontosab-
ban a „kezük”. Egyes körökben konk-
rét üzlet megjelölésével kerekednek a
történetek, szóval szájról szájra jár a
rémhír, miszerint a nevezett üzletben
egészségesnek látszó embereket ra-
bolnak el, majd megfelelõ helyen ki-
mûtik értékes szerveiket, naná, hogy
busás haszonra szert téve.

Ismét megkérdeztük dr. Buda Ber-
nadett századost, a városi rendõrkapi-
tányság bûnmegelõzési és kommuni-
kációs referensét, majd Farkas Kingát,
a megyei rendõr-fõkapitányság sajtó-
referensét is. Mindketten határozottan
leszögezték, hogy sem Szekszárdon,
sem a megyében ilyen eset nem for-
dult elõ, azaz ilyen ügy nincs. - hm -

Erdõgazdálkodók,
figyelem!

Az erdõgazdálkodók egy hónappal to-
vább, tehát novemberben is igényel-
hetnek támogatást az erdõszerkezet át-
alakításához, és az erdõ-környezetvé-
delmi intézkedésekhez, mint például a
nem õshonos, agresszíven terjedõ fa-
és cserjefajok irtása. A nem termelõ be-
ruházások hektáronként 2090 euró-
nak megfelelõ forintösszeget igényel-
hetnek. A kérelmeket november 30-ig
lehet elektronikusan, ügyfélkapun ke-
resztül benyújtani. Támogatásra az
ügyfél akkor jogosult, ha nyilvántartás-
ba vett erdõgazdálkodó, ha erdõgazdál-
kodói jogosultsága az adott területre
határozatlan idõre vagy az adott cél-
program teljes támogatási idõszakára
vonatkozóan fennáll, ha rendelkezik az
adott területre vonatkozó erdõterv-ha-
tározattal, illetve ha a támogatási kére-
lem benyújtását megelõzõ két naptári
évben e rendelet alapján finanszírozott
egyetlen támogatási célprogram ese-
tén sem zárták ki. Az erdõ-környezetvé-
delmi intézkedésekben részt vevõ gaz-
dálkodóknak teljes gazdaságuk terüle-
tén be kell tartaniuk a kölcsönös meg-
feleltetés feltételrendszerét – emlékez-
tet a Magyar Agrárkamara.

Tesszaláció és karácsonyi díszek
Szerény, de színvonalas origami-hétvége

A tavaly november elején tartott való-
ságos origamifesztivál után idén sze-
rényebben ünnepelte az október 24-
tõl november 11-ig tartó origami-világ-
napokat a Szekszárdi Origami Baráti
Kör. Az eddigi legkevesebben vettek
részt az általuk szervezett, immár nyol-
cadik origami-hétvégén. Mégsem volt
hiány igazi origamimesterekbõl a
Gyõrtõl Szentesig tíz településrõl ér-
kezett nagyszerû origamisok között az
ezúttal Medinán, a Szekszárddal közös
tulajdonban lévõ régi malomból kiala-
kított szálláshelyen, november 11. és
13. között tartott eseményen. 

A találkozó szokásos idõpontján, no-
vember elsõ hétvégéjén, a szombat
munkanap volt, így a Márton-nappal
kezdõdõ hétvégére tevõdött át az origa-
mi-hétvége, ami szintén sokaknak el-
foglaltságot jelentett. Mégis részt vett a
rendezvényen –, amelynek fõszervezõ-
je a szekszárdi kör tagja, Kovács Györ-
gyi volt – a Magyar Origamikör elnöke,
a budapesti Villányi Mariann, és a szin-

tén fõvárosi Somos Endre, programo-
zó matematikus, a tesszaláció mestere
is. Körülötte rögtön meg is alakult az új-
szerû, nem japán eredetû papírhajto-
gatás szekciója. A tanítvány, a 12 éves,
kaposvári Pete Dávid, aki korábban fõ-
ként állatfigurákat hajtogatott magas
szinten, úgyszintén remekül halad ez-
zel a hajtogatási móddal, ami mint a
csipkeverés, igazi türelemjáték. Csak

az alap elkészítése
órákat vesz igénybe,
amibõl az áttetszõ
papír mintázata ki-
bontakozik aztán.
Még néhányan is-
merkedtek ezzel a
technikával, amel-
lyel leginkább ablak-
ba akasztva érvénye-
sülõ, csodaszép
munkák készíthe-
tõk. Az érdeklõdés
tehát karácsony kö-
zeledtével nem vé-
letlen. Mások vi-

szont az ünnep fényére gondolva
szebbnél szebb csillagokat hajtogattak
teafiltertasakokból, vagy más karácso-
nyi díszeket. Emellett pedig minden-
félét, ami eszükbe jutott: virágot, vagy
éppen darut.

Ellátogatott az origami-hétvégére a
Kölesden lakó, Szekszárdon tanító, a
japánok által is elismert origamis, Zse-
be József is, aki 1999-ben a NOA, a ja-
pán origamiszövetség által szervezett
japán világkiállításon elsõ díjat nyert, a
japán külügyminiszter díját. A kizáró-
lag saját ötletbõl egy-egy négyzetbõl,
vágás nélkül, kartonpapírból készített
egyedi, leggyakrabban állatot mintázó,
szinte szoborszerû modellek mesteré-
nek örömteli találkozásban volt része
Medinán, hiszen az origamisokkal a
szerb falu történetét megismertetõ
helytörténész, Konrád Laci bácsi egy-
kor tanította õt. 

Nem csak Laci bácsitól hallottak ér-
dekességeket az origami-hétvége részt-
vevõi, mint például jól ismert tárgyak-
ra számukra egészen ismeretlen elne-
vezéseket, de a csuhés Göttlinger Zol-
tántól is, aki hiába készít szép szalon-
cukorformát csuhéból, az emberek
mégis inkább a bolti fényeset teszik a
karácsonyfára. Sajnos azzal, hogy a kéz-
mûvesmunkának nincs becsülete, az
origamisok is találkoznak, szerencsére
mégis van utánpótlás, hiszen a hétvé-
gén Pete Dávid mellett még két, nála
alig idõsebb székesfehérvári fiú is részt
vett. Az origamisok megszállottsága
pedig töretlen, nem csak késõ éjszaká-
ig hajtogattak, de még az ebédhez ka-
pott szalvéta sem volt biztonságban a
kezeiktõl. Kovács Etelka

A fiúkat is érdekli a papírhajtogatás.
Képünkön Haász Tamás és Pete Dávid

Egy szép tesszaláció
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Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit 
„Szellemi mûhely, ahol megteremtõdik a zene, az irodalom és a képzõmûvészet szintézise”

A 2002-tõl közhasznú szervezetként
bejegyzett Szekszárdi Gitáregyesület,
2005-tõl Szekszárd kiemelkedõ mûvé-
szeti egyesülete. Egyik célja támogatni
az 1999-ben alakult Gitárkvartett mû-
ködését, amely egy nyitott szellemi
mûhely, ahol sok különbözõ korú kre-
atív ember találkozik és nyúl nagyon
igényesen átadhatóan sokfajta zené-
hez. Új szerzeményeket komponál, új
mûsorokat hoz létre, versek és a zene
között csodálatos összhangot teremt-
ve. Beszélgetõtársam Csele Lajos az
egyesület és a kvartett vezetõje. 

– Milyen célokat fogalmazott meg
az egyesület a Gitárkvartett támo-
gatásán túl?

– Kiemelten Szekszárd és Tolna me-
gye kulturális életének színesítését,
koncertek, fesztiválok szervezését. A
hasonló érdeklõdésû fiatal generáció
szakmai támogatását, egy olyan szelle-
mi mûhely megteremtését, ahol létre-
jön a zene, az irodalom és a képzõmû-
vészet szintézise. 
– A Gitárkvartett tizenkét évvel ez-
elõtti megalakulása óta több mint
260 koncertet adott. Merre lépte-
tek már fel? 

– Fellépéseink nagy része Tolna me-
gyében volt. Számtalan rendezvényen
vettünk részt itthon, Szekszárdon, de
évente többször Budapesten és az or-
szág más részén is adunk koncertet.
Játszottunk már külföldön is, magyar
lakta területeken, a Felvidéken és Er-
délyben. 
– Hihetetlenül széles a repertoáro-
tok…

– Elõadásaink a XII. századtól a XX.
századig kora középkori zene, rene-
szánsz, egyházi zenék feldolgozásaiból,
barokk, klasszikus, romantikus és kor-

társ gitármûvekbõl, különbözõ népek
hagyományos dallamaiból, könnyûze-
nei és dzsesszfeldolgozásokból, vala-
mint saját kompozíciókból állnak. Sze-
retnénk ezzel a széles repertoárral, új-
szerû, interpretálási móddal új igényt
kielégíteni, az igényes, tartalmas még-
is szórakoztató akusztikus gitárzene
népszerûsítésében. Egy új hangzást
alakítottunk ki, amellyel meg tudjuk
szólaltatni ezt a nagyon széles spektru-
mú zenét.
– A zene mellett gyakran versek is
elhangoznak a koncertjeiteken…

– Igen, ilyen volt a Babits-mûsor
2010-ben, – 11 saját szerzemény, 11
Babits-vers Rubányi Anita elõadásá-
ban – és a Lorca-mûsor is 2011-ben:
a versek Rubányi Andrea, Lotz Kata-
lin és Szecsõdi István elõadásában.
Itt teremtõdik meg a zene és az iro-
dalom szintézise, amikor egymást
erõsíti a két mûfaj, s mindegyik jobb
lesz általa. Négy éve rendezzük meg
a jó hangulatú „borok és húrok fesz-

tivált”, minden évben más tartalom-
mal, ahol nívós hazai és külföldi fel-
lépõket is hallhat a közönség. Szent
Iván éjjelén a „múzeumok éjszakája”
rendezvénysorozatban idén már má-
sodik alkalommal szerepeltünk nagy
sikerrel. 
– Kiváló elõadómûvészek neveit
soroltad fel, viszont a Gitárkvartett
tagjairól még nem esett szó.

– Dudás Attila, Komjáthy Péter, 
Decsi Kiss András és jómagam, mint a
zenekar vezetõje alkotjuk a gitár-
kvartettet.
– Eddig hány lemezzel örvendez-
tettétek meg a közönséget?

– Az elsõ CD 2005-ben készült,
Kokos László felvételével. A második
az idén tavasszal, ezt a lemezt „Orosz-
lánszívû Richárd” dalával kezdjük, s a
reneszánsz, a középkor zenéjén ke-
resztül napjainkig válogattunk, érintve
a spanyol és más népek zenéjét is.
Több esetben versek ihlették a zenei
anyagot, elsõsorban Federico García

Lorca költeményei, illetve Babits, „Új
Leoninusok” címû verse, amely alap-
ján a „Vihar”címû számunk született.
Ezen a lemezen a versek szintén két ki-
váló elõadótól, Farkas Beátától és
Csötönyi Lászlótól hallhatóak, vala-
mint közremûködött még Wessely Ág-
nes (ének) és Csele Lajos András (dob).
A CD felvételét Béres Jánosnak köszön-
hetjük. Természetesen sem ez, sem
más fellépéseink nem jöhetnének lét-
re, ha költségeinkben a szekszárdi és a
megyei önkormányzat, az NCA, vala-
mint a szekszárdi vállalkozók nem tá-
mogatnának bennünket. 
– Mikor lesz a legközelebbi fellé-
pés?

– 2011. november 26-án – Babits
születésnapján – a Babits- mûsorunkat
adjuk elõ a költõ szülõházával szem-
ben lévõ Nemzeti Borozóban. Ezt a
mûsort a mindenkori nagy érdeklõdés-
re való tekintettel december 3-án a
MIRÁZS Teaházban megismételjük. 

Sas Erzsébet

Wessely Ágnes, Dudás Attila, Komjáthy Péter, Decsi Kiss András, Csele Lajos és Csele Lajos András

Egyháztörténeti
elõadások

A megyei könyvtárban (Szekszárd, Szé-
chenyi u. 51.) 2011. november 24. (csü-
törtök) 17.30-kor. KETTÕTÕL HÉTIG – A
szentségek története címmel ifj. Töt-
tõs Gábor tart elõadást.

Léleképítõ 
Hogyan éljük túl 
a mai világot?!

A fenti címmel Brády
Zoltán író, a Kapu cí-
mû független kultu-
rális és közéleti folyó-
irat fõszerkesztõje
tart elõadást a Lélek-
építõn november 28-
án hétfõ este 18 órai
kezdettel Szekszár-
don, a Garay János Gimnázium díszter-
mében. Brády volt rádiós, televíziós,
napilap, hetilap munkatársa, de végül
mindenünnen indexre tették igazság-
keresõ szókimondásáért.

1988 óta a Kapuban teszi közzé
igazságait. Az elõadásra a belépés díj-
talan, a Kapu kiadó könyvei és filmjei
ez alkalommal kaphatók lesznek.

Versmondó- 
verseny-felhívás

A Társadalmi Egyesülések Tolna Megyei
Szövetsége és a Nõk Szekszárdért Egye-
sület Babits Mihály születésének 128., va-
lamint Liszt Ferenc születésének 200. év-
fordulója alkalmából vers- és prózamon-
dó versenyt szervez civil szervezetek tag-
jai számára, de mások is jelentkezhetnek.
A megemlékezésre 2011.  november 25-én,
pénteken 14 órai kezdettel a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum könyvtárában ke-
rül sor. Jelentkezni legkésõbb november
20-ig lehet az elõadni kívánt mû/mûvek
megjelölésével. A mûsor befejezéseként
a résztvevõk 128 mécsest helyeznének
el a költõ, mûvelõdési ház elõtti szobrá-
nál. Elérhetõségek: Tm. CISZOK, (Gálné
Hoffercsik Dóra) Tel.: 74/511-722, Nõk
Szekszárdért Kh. Egyesület: Tóthi János-
né, Tel.: 30/491-1050, TESZ: Kaponya
Györgyné, tel.: 20/970-7246.

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, csendes, elit helyen,
a városközponthoz közel, a Hársfa ut-
cában nagy családi ház eladó. Tel.:
74/315461, 06-20/9467-111.

SZEKSZÁRD belvárosában családi
ház eladó. 06-30/650-3021.



November 11-én délután tartották az
immár nyolcadik Mecénás díjátadó ün-
nepséget a Garay János Gimnázium
dísztermében. A Mecénás Tehetség-
gondozó Támogatási Keret elismeré-
sét azon városunkban tanuló általános
és középiskolás diákok kapják felkészí-
tõ tanáraikkal együtt, akik valamilyen
területen versenyezve kiemelkedõ
eredményeket értek el az elmúlt év-
ben. A rendezvényt Csillagné Szánthó
Polixéna, a városi közgyûlés humánbi-
zottságának elnöke nyitotta meg, aki
felhívta a megjelentek figyelmét arra:
idén félmillió forinttal többet sikerült
a tehetséges diákok számára összegyûj-
teni. 

Amint arra köszöntõjében rámuta-
tott, a tehetség szorgalom és kitartás
nélkül elvész. Megköszönte a felkészí-
tõ tanárok munkáját is, hiszen – amint
fogalmazott – „nemcsak a tudást, ha-
nem a szorgalmat is a gyermekekbe
plántálták”. Köszönetét fejezte ki a pe-
dagógusoknak azért is, hogy plusz-
munkákat vállalták a diákok felkészíté-
se érdekében. A díjazottak ebben az
évben is támogatási megállapodás ke-
retében kapják meg jutalmukat Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zatától. Az idei évben 121 tanuló, 59
felkészítõ tanár és négy csoport vehet-
te át a nem mindennapi elismerést a
humánbizottság elnökétõl. A tanulók a
legkülönbözõbb tanulmányi, mûvé-
szeti és sportversenyeken szerepeltek
eredményesen, ezek között volt helyi
és országos szövegalkotó, versmondó,
történelmi, országismereti, matemati-
kai, környezetismereti, német nyelvi,
ének-zenei vetélkedõ, de a sport terén,
atlétikában, valamint táncban is jeles-
kedtek városunk diákjai. Az alapfokú
oktatási intézmények közül a Babits, a
Dienes, a Garay, valamint a Baka István
Általános Iskola, a középiskolák részé-
rõl pedig a Garay János Gimnázium,
valamint az I. Béla Gimnázium és Szak-
középiskola országos és városi verse-
nyeken sikeresen szerepelt tanulói és
felkészítõ tanáraik vehettek át elisme-
rést. A mûsor alatt Bomba Soma, a Ba-
bits Mihály Általános Iskola ötödikes
tanulója Mészöly Miklós Palkó és a sza-
mara meséjét mondta el, Hús Luca, a
Baka István Általános Iskola hetedikes
diákja pedig Kányádi Sándor Harmat a
csillagon címû versét szavalta el.

Gyimóthy Levente

A díjazottak: 
Garay János Általános Iskola

Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Közoktatási Típusú Sport-
iskola, Óvoda és Pedagógiai-Szak-

mai Szolgáltató Intézmény
DIÁKOK: Csizmazia Dóra, ifj. Ficza Fe-
renc, Huszárik Márton, Kágyi Árvács-

ka, Mészáros Kinga, Miller Oliver, Vas
Gergely, Verebi Réka, Zsobrák Róbert 
FELKÉSZÍTÕK: Csizmazia Ferencné,
Ficza Ferenc, Galambos János, Hammer
Mária, Huszárikné Böröcz Zsófia, Kercs-
már Balázsné, Nyemcsok Pál, Szabó Lász-
lóné. CSOPORTOK:Borbolya Színjátszó
Csoport, 4-5. évfolyamos Gyermektánc
Csoport, „Nagy vagy!” csapat.

Babits Mihály 
Általános Iskola

DIÁKOK: Ács Balázs, Bátai Bíborka,
Bomba Soma, Bucsányi Dávid, Elek
Zsófia, Holcz Máté, Kölliker Viktória,
Matus László, Mercz Kevin, Papp Ale-
xandra, Papp Anna, Pál Zsófia, Pintér
Péter, Solymosi Krisztina, Solymosi
Zsófia, Szabácsy Szabolcs, Szabó Bian-
ka, Sziegl Benedek, Sziegl Eszter, Tatai
Zsuzsanna, Veszprémi Pálma, Viola
Nóra, Wenhardt Kata.
FELKÉSZÍTÕK: Budáné Csaplár Adri-
enn, dr. Kovácsné Baldauf Éva, Gaál
László, Klág Beáta, Klemné Koleszár Il-
dikó, Máté Erzsébet, Molnárné Csiki
Erika, Naszladi Judit, Patyi Károly, Soly-
mosiné Németh Erika, Szûcs Rozália.
CSOPORT:Német Nemzetiségi Énekkar

Dienes Valéria Általános 
Iskola Grundschule

DIÁKOK: Bocz Mária, Bükszegi Nor-
bert, Dorogi Kíra, Endrõdi Eliza, Gör-
gei Anna Mária, Hepp Péter Martin,
Harsch Leila, Juhász Emese, Kasó Fe-
renc, Kasó Gergõ, Kitanics Maya, Mácz

Andrea, Magyar Balázs, Mátyási Nikola,
Matus Mercédesz, Pápai Gábor, Ritt-
berger Dániel, Takács Marcell, Valen-
tiny Anett, Varga Dániel, Varga Sheila,
Varga Zsófia, Varga Zsófia. 
FELKÉSZÍTÕK: Dr. Potyondiné Balog
Elvira, Gubik András, Horváth Györ-
gyi, Illésné Gesztesi Piroska,Klézli Má-
ria, Kurdiné Vesztergombi Andrea,
Losonczyné Csuprik Erika, Prischetz-
kyné Márkus Emõke, Simon Andrea,
Stierné Jankovics Mária, Völgyi István-
né, Zalakovicsné Kovács Klára.

Baka István 
Általános Iskola

DIÁKOK: Bojás Olivér Soma, Evertse
Charlotte, Hús Luca, Istlstekker Zsolt,
Kovács Kitti, Märcz Tamás, Miklós
Nóra, Nádasdi Lili, Tóth Márk, Valkay
Tamás.

FELKÉSZÍTÕK: Dr. Wénerné
Scheurer Zsuzsanna, Enyedi At-
tila István, Fehérné Kertész Ju-
dit, Jámbor Attila, Rácz Nóra,
Schindler Lászlóné, Szabó
Tamásné, Szoboszlai Edit.

Garay János 
Gimnázium

DIÁKOK:Arnold Balázs, Berlin-
ger Gábor Márk, Békési Eszter,
Cziráki Mátyás, Csirzó Ádám,
Dávid Gitta, Dobos Barbara,
Elekes Boglárka, Fodor Attila,
Fritz Noémi, Jákob Ildikó,
Kasó Márton, Kóka Boglárka,
Körtés Annamária, Kvéder
Bence, Lengyel Zoltán, Márton
Balázs, Pacheco Ana Esther,
Pálfy Brúnó, Potyondi Gergõ,
Pulcz Vivien, Pusztafalvi Diá-
na, Pusztai Petra, Schattmann
Dorka, Szanyó Veronika, Var-
gha Sára.
FELKÉSZÍTÕK: Barina József,
Báló Marianna, dr. Gesztesi Eni-
kõ, dr. Krausz Krisztina, dr. Mán-
di Zoltánné, Paszler József, Pá-
pai János, Straubingerné Kem-
ler Anikó, Szepesi József, Tóth-
né Gulácsi Beáta,Werner István.

I. Béla Gimnázium, 
Informatikai Szakközépiskola,

Kollégium, Általános 
Iskola és Óvoda

DIÁKOK: Árvay Júlia, Balogh Márton
István, Bari Krisztina, Bárczy Örs, Bo-
tos Áron, Csizmazia Kitti, Dravecz
Máté, Farkas Vivien Erzsébet, Hor-
váth Zsófia, Jakab Réka, Kiss Máté,
Lénárt Eszter, Lovász Henrietta,
Madari Nikolett, Mácsik Nikolett, Má-
té Zsanett, Misli Bence, Mohás Dóra,
Mónus Gréta, Péterbencze Judit, Sa-
mu Rózsa Virág, Schönhardt Lilla,
Schranz Máté, Straubinger Dániel,
Szekerczés Luca, Szél Bálint, Takács
Diána, Tomai Fanni, Töpfner Ale-
xandra, Zákányi Tamás. 
FELKÉSZÍTÕK:Bárczy Eörs, Erõsné Má-
té Éva, Kis Pál István, Lehõcz Szilvia, Pé-
ter Miklós, Ruip László, Sárvári János,
Steig Gábor, Szabó Noémi.
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Idén is elismerte ifjú tehetségeit a város 
Átadták a Mecénás díjakat

Istlstekker Zsolt, a Baka-iskola diákja veszi át a díjat 
Csillagné Szánthó Polixénától
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Juhász Bence és

Málinger Anita, a Tücsök Zenés Színpad nagycsoportjának szólistái,

mindketten a Szent László Szakközépiskola tanulói, akiket a november

20-i ifjú zenebarátok világnapja alkalmából hívtam randevúra. A kezde-

tekről kérdeztem őket, s arról, mit jelent számukra Szekszárd város leg-

népszerűbb egyesületéhez tartozni, mennyire határozta meg gyermek-

korukat, s milyen hatással lehet a jövőjükre.

Egy férfi:
Juhász Bence

Egy nõ: 
Málinger Anita

– Hány éves voltál, és hogyan lettél
Tücsök? 

– Édesanyám az 5. sz. általános isko-
lában tanít, s látott egy hirdetést, hogy
a Tücsköknél felvételt hirdetnek. Ak-
kor nyolcéves voltam. Miután kicsi
gyermekkorom óta sokat hallgattam
zenét és vonzott az éneklés, jelentkez-
tem. A felvételin, még ma is emlék-
szem, népdalokat énekeltem. 

– Mennyiben változtatta meg az éle-
tedet? A tanulás mellett próbák, fel-
lépések…

– Másként kellett terveznem a nap-
jaimat. Egyrészt a próbák miatt, ame-
lyek mindig hétvégén vannak, más-
részt a fellépések miatt. Mindezek
nemcsak engem, de az egész családot
érintették, akiknek ezért is sokat kö-
szönhetek.  

– Úgy tudom, mással is töltöd a
szabadidõdet, aminek szintén kö-
ze van a zenéhez, illetve a szín-
padhoz…

– Öt éve vagyok tagja a Báló Mariann
által vezetett GJG Színpadának. Régi
vágyam volt a színpadi szereplés, már
általános iskolában is jártam színjátszó
csoportba. A zeneiskolában éneklést
tanulok Karácsonyiné Müller Beátától.
A tanulás után a zene számomra a leg-
fontosabb, de igyekszem sportolni is.
Kosarazom, ha van rá idõm, ugyanis a
színpad egyfajta erõnlétet is követel. 

– Mit jelent számodra a szereplés,
a fellépések, a színpad?

– Önbizalmat ad, hogy megmutat-
hatom magam, hogy szerepelhetek. A
színpadon felszabadultabbnak, lazább-
nak érzem magam. Sosem magamnak
énekelek, hanem azoknak, akik hall-
gatnak. Öröm számomra azt látni,
hogy élvezik az elõadást, a taps elisme-
rés, ami feledtet minden munkát, ami
a produkció mögött van. 

– Komplett darabokat adtok elõ,
több CD is õrzi a hangotokat. Mi
az, amit nagyon szerettek?

– Számunkra fontos, hogy Tücsök-
dalokat énekeljünk, a számokat, me-
lyeket Béres János, együttesveze-

tõnk, Éva néni (Béresné Kollár Éva)
férje ír. János bácsi ott van minden
fellépésünkön, a hangtechnika nél-
küle elképzelhetetlen. Õ az, akit ne-
vezhetünk pótapánknak is. Itt kell el-
mondanom, hogy Éva néni a – sok-
szor általunk is okozott nehézségek –
ellenére mindent megtett és megtesz
azért, hogy mi sikeresek legyünk. Mi
vagyunk számára a családja mellett a
legfontosabbak, s ezt mindannyian
érezzük. 

– A már felnõtt Tücskök visszajár-
nak egy-egy fellépésre…

– Biztos vagyok abban, hogy ez ná-
lam sem lesz másképp. A jövõmet is
úgy képzelem, hogy nem hiányozhat
belõle a zene. Legjobban a zenepeda-
gógiához lenne kedvem, ez a távlati
terv, a közeli pedig, hogy egy-egy ver-
senyen jó eredményt érjek el. Ahogy
engem annak idején, én is igyekszem
a jelenlegi utánpótlást, a kicsiket segí-
teni, ami nagyon jó érzés. 

– Mi volt az eddigi legnagyobb él-
ményed, amióta Tücsök vagy? 

– 2007-ben a SCHERZO-n való sze-
replésemért megkaptam a „Gyermek-
színész-díjat”. A Freddy Mercury-em-
lékkoncert elõtt nézhettem a próbá-
kat, az elõadáson pedig egy „kicsi” sze-
repben ott lehettem színpadon. Óriá-
si élmény volt. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Rengeteg élményt nyújt Tücsöknek lenni”

– Anita! Te mikor és hogyan lettél
Tücsök? 

– Már többször láttam a Tücsköket
a televízióban, nagyon tetszettek, de
álmomban sem gondoltam, hogy egy-
szer én is közéjük tartozom majd, an-
nak ellenére, hogy ez nagy vágyam
volt. Aztán egy ismerõs lány, aki már
tagja volt a csapatnak, ösztönzött,
hogy próbáljam meg. Jelentkeztem az
évenkénti énekversenyre, a meghall-
gatás után bemutatkoztam az idõsebb
Tücsköknek, s nagy örömömre felvet-
tek. Ekkor 9 éves voltam, s rájöttem,
mennyivel jobb egy jó csapatban
együtt énekelni, mint otthon egyedül. 

– Többször volt szerencsém a
színpadon látni benneteket, s nem
csak a nézõtérrõl, érzékelhettem
az óriási összefogást és egymás
segítését… 

– Ez nagyon jó érzés, mindenki érzi
és tudja, hogy a sok gyakorlást a szín-
padon tudjuk eredményre váltani, ami
nem más, mint a nézõk tetszése. Ezért
mindenki a legjobb tudását adja, segít-
jük, támogatjuk egymást. Ez már nem
csak a színpadon van így, hanem a hét-
köznapokban is.

– Mit jelent számodra, hogy tagja
vagy ennek a „csapatnak”?

– Rengeteg élményt ad, hasznos
idõtöltést, megnyugtat a zene. Annyi-

ra beépült az életembe, annyira meg-
szoktam, hogy péntek-szombat pró-
ba, hogy nagyon hiányozna. A színpa-
don való szereplés pedig… Amikor
tapsol a közönség, jólesõ érzés, erõt
ad a további próbákhoz, ösztönöz. Jö-
võre érettségizem, de szeretném, ha
a Tücsök-lét továbbra is része lenne az
életemnek.

– Mennyire izgulsz a színpadon?
– Azt gondolom, mindannyian izgu-

lunk, viszont a sok fellépés megedzett
bennünket, le tudjuk gyõzni, legalább-
is kívülrõl nem látszik. Viszont a díjak
és a közönség szeretete kárpótol ben-
nünket az addig megtett útért.

– Mint nagycsoportos, sokszor
énekelsz szólót és duettet, melyiket
kedveled?

– Mindkettõt, sõt, még a háttér-
vokálozást is kedvelem, hiszen az ép-
pen szólót éneklõnek ez nagyon fon-
tos. A lényeg a zene. Jártam zeneisko-
lába, tanultam énekelni, gitározni és
zongorázni is.  

– Milyen felejthetetlen élményeid
voltak az énekléssel kapcsolatban? 

– Minden fellépés egy élmény, de ta-
lán az, hogy 11 éves voltam, amikor ki-
választottak Budai Ilona népzenei tá-
borába, ahová öt éven keresztül jártam
Simontornyára. Az egész országból
voltak énekesek, sok népdalt tanul-
tunk, amit a tábor végén elõadtunk. 

– Bence nagy szeretettel beszélt a
Tücsök Zenés Színpad vezetõjérõl
és férjérõl, Béresné Kollár Éváról
és Béres Jánosról…

– Éva néni szigorú. Viszont mindig
érezzük – és ezt tudatosítani is kellett
és kell minden régi és leendõ Tücsök-
ben –, hogy az eredményhez, amit el-
értünk, hogy Szekszárd városában, s
azon túl is, bárhol fellépünk, sikerünk
van, az Õ hihetetlen energiájának, és a
mi sikerünkért való munkájának kö-
szönhetjük. Az elõadásokon érezzük,
hogy mennyire izgul értünk, s tudjuk,
számára a legnagyobb öröm, amikor
újra és újra visszatapsol bennünket a
közönség.FO
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Adatok a szekszárdi várpincérõl (I.)
Biztosan sokan jártak már a régi vár-
megyeháza és a várkert alatt lévõ, je-
lenleg a Garay nevet viselõ pincében,
mely jelenleg a Szent Gaál Pincészet
tulajdonában van. A pince több száz
éves múltra tekint vissza, melybõl, 
ahogy a címben is jeleztem, néhány
pillanatképet szeretnék felvillantani.
Az ingatlan birtoklástörténetének, a tu-
lajdonos és bérlõ változásának nyomon
követése nemcsak száraz tények egy-
másutániságának felsorolását jelenti,
hanem lehetõséget ad arra is, hogy be-
pillantást nyerjünk az egyes korszakok
szekszárdi gazdaságtörténeti, közigaz-
gatási viszonyaiba. A várpince feltehe-
tõleg a török hódoltság után, a 18. szá-
zad elején készülhetett. Ezt közvetet-
ten megerõsíti egy utalás azokban a
periratokban, melyek akkor keletkez-
tek, amikor a pince tulajdonjogáért pe-
reskedett Tolna vármegye és a szek-
szárdi uradalom. Az utóbbi oly érvelés-
sel bizonyította tulajdonjogát, hogy:
„1700 elején – véleményem szerint ide
tehetnék azt a betoldást, amikor a pin-
ce keletkezett – a tulajdoni vagy hasz-
nálati jognak ily éles megkülönbözte-
tése nem volt”. Miért kellett ezt a kije-
lentést tenni? Hogy erre a kérdésre vá-
laszt kapjunk, röviden át kell tekinteni,
hogyan változott a mai vármegyeháza
helyén álló épületek tulajdonjoga.
1061-tõl kezdve hosszú évszázadokon
keresztül 1777-ig a szekszárdi apátság
volt a birtokos. Ekkor, 1777-ben Mária
Terézia a budai tanulmányalapnak, il-
letve a Magyar Tudományos Egyetem-
nek adta az apátsági javakat, vele az em-
lített ingatlant is. A volt apátsági javak
így a közalapítványi uradalom részei
lettek. Az uradalom igazgatását elõször
a pécsváradi kerületi fõtiszttartóság fel-
ügyelete alatt álló szekszárdi közalapít-
ványi tiszttartóság látta el, majd 1876-
tól 1944-ig a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium (VKM) alá tartozó, Bu-
dapesten székelõ közalapítványi ügy-
igazgatóság – ennek alárendelt térségi
szerve, a pécsváradi közalapítványi ke-
rületi fõtisztség – irányította.

A közalapítványi uradalom tehát át-
vette a szekszárdi apátság státuszát. A
felügyeleti szerv kezelésébõl azonban
pár évvel késõbb, II. József idején kike-
rültek a Szekszárd központjában lévõ
épületek. 1782. január 24-én az apátsá-
gi épületeket eladták Tolna vármegye
közönségének. Azonban az eladást rög-
zítõ szerzõdés kimondta, hogy megyei
tulajdonba csak a felszíni épületek (a
vármegyeháza és a sétakert) kerül, a
várpincét továbbra is megtarthatta az
uradalom. A bonyodalmak akkor kez-
dõdtek, amikor Magyarországon1855-
ben bevezették a telekkönyvezést. Ek-
kor a kialakuló polgári állam berendez-
kedésének megfelelõen államilag veze-
tett telekkönyvekben kellett rögzíteni a
tulajdonosokhoz tartozó javakat, ingat-
lanokat. Tolna vármegye bejegyeztette
nevére az ekkor már felépült megyehá-

zát és a várkertet. Az alapítványi uradal-
mat képviselõ pénzügyi hatóság ellen-
ben elmulasztotta a telekkönyvben fel-
jegyeztetni a megyeháza alatti pincére
vonatkozó tulajdonjogot. Pár évvel ké-
sõbb, már a dualizmus korában a VKM
észrevéve a telekkönyvi rendezetlensé-
get, arra kérte Tolna vármegyét, hogy
ismerje el az uradalom pincére vonat-
kozó tulajdonjogát. (Erre azért is szük-
ség volt, mert az uradalom már több
éve kiadta használatba a pincét Jálics A.
Ferenc és társa budapesti borkereske-
dõ cégnek, amely meg akarta vásárol-
ni pincét.) A vármegyét képviselõ tisz-
ti ügyész, Fördõs Vilmos, illetve a vár-
megye állandó választmánya különbö-
zõ okfejtés után arra az álláspontra ju-
tott, a telekkönyvben a vármegye javá-
ra bejegyzett felépítményhez a pince
tulajdoni joga is hozzátartozik. Az ura-
dalomnak csak használati joga lehet,
amit az is bizonyít, hogy eddig (1877-
ig), ha valamilyen felújítást kívántak vé-
gezni a pincében minden alkalommal
elõzetes hozzájárulást kértek a megyé-
tõl. Kijelentették azonban egyúttal azt,
hogy hajlandók olyan nyilatkozatot ki-
adni, mely elismeri az uradalom haszná-
lati jogát, melyet közel már 100 éve gya-
korol a pince felett. 

A vármegye ezen döntését az urada-
lom sérelmesnek tartotta. Véleménye

szerint a megye „egyoldalúlag” a tulaj-
donjogot szolgalmi joggá akarja átvál-
toztatni. Ennek kapcsán született a be-
vezetõ sorokban már idézett vitatható
érvelés, miszerint a tulajdoni és haszná-
lati vagy szolgalmi jog kifejezést az
1700-as évek elején még nem ismer-
ték. A megyei közgyûlés azonban hajt-
hatatlan volt. 1877. május 12-i határo-
zatban megtagadta a miniszter kéré-
sét. Az alispán az ellenszegülés élét
tompítandó kifejti, hogy a közgyûlés
döntése nem jelenti a felsõbb hatóság
döntésének felülvizsgálatát, illetve az

önkormányzatiság hatáskörének túllé-
pését, hanem csak mint háztulajdonos
védeni kívánja érdekeit egy másik fél-
lel szemben.

A védekezés mellett meg is vádolta a
megyei közgyûlés elsõ embere az ura-
dalmat. Szerinte ellenfelénél „terjesz-
kedési vágy gyanítható”, mert folya-
modványában „pinceházat” említett,
ami azonban „a valóságban nem is lé-
tezik”. A megyei közgyûlés merev állás-
pontja és ellenkezése a felsõbb hata-
lommal, két okkal is magyarázható. Az
egyik ok az uradalommal szembeni el-
lenszenv, hiszen még nem is olyan ré-
gen 1848 elõtt Szekszárd mezõváros
és több környékbeli község földesura-
ként beleszólhatott a polgárok min-
dennapi életébe és dézsmát szedett tõ-
lük. Abban az idõben még Augusz An-
tal alispán is – kinek 34 holdas szõleje
volt a város határában – köteles volt alá-
vetni magát a szõlõ egyházi tizedelésé-
nek és be kellett szállítania szõlejét az
uradalom pincéjébe. A másik ok a me-
gyei önkormányzat féltése lehetett. Fel-
tételezésem szerint nem nyerte el a
megyei közgyûlés tetszését a miniszté-
rium verdiktje, mely egy egyszerû toll-
vonással vont el a megyétõl egy értékes
tulajdont.

A két fél vitájának eldöntése ezek
után a bíróság feladata lett. A felperes
az uradalom, az alperes a vármegye lett.
A küzdelem többfordulós volt, melyek-
ben rendre a vármegyének adtak iga-
zat. Csak a legfelsõbb fórum, a Kúria
rendelte el azt a telekkönyvezési eljá-
rást, melynek eredményeként az ura-
dalom megkapta a pince tulajdonjogát.
A hivatalos bejegyzés hatévi pereske-
dés után l883-ban történt meg. 

A per lezárulta után megköttetett a
már korábban jóváhagyott eladási szer-
zõdés az uradalom és a Jálics A. Ferenc
és társa között. A cég hivatalos képvi-
selõje Leopold Károly szekszárdi bor-
kereskedõ volt. 1889. április 12-én a
várpince átruháztatott a budapesti cég
javára, az új tulajdonost beiktató hiva-
talos aktusról a vármegye Szekszárd
nagyközséget is értesítette.

Aradi Gábor

A pereskedés lezáródása utáni tulajdoni lap és térképvázlat másolata

A Garay Pince bejárata



„...nézzetek fel és emeljétek fel
a ti fejeteket; mert elközelget a
ti váltságtok.” (Lk 21,18)

Urunk, Krisztus, segíts felemelni
bánat miatt lehorgasztott fejünket,
dacosan földre szegezett tekintetün-
ket, nyisd meg hitetlenség miatt vak
szemünket. 

Emeld fel tekintetünket, Iste-
nünk, hogy ne csak földi utunk po-
rát, de teremtett világod értékét is
észrevegyük. Hogy ne csak a dolgo-
kat, de a társakat is megláthassuk.
Emeld fel tekintetünket, hogy meg-
találjuk, azt ami örökkévaló, s hogy
észrevegyük a múlandóban a véges-
séget. Add, hogy meg tudjuk külön-
böztetni a kettõt, s hogy elõbbit ke-
ressük mindenekfelett, az utóbbival
hálaadással éljünk. 

Emeld fel tekintetünket, Urunk
Istenünk, hogy ne csak az út szélét,
hanem a végét is láthassuk, s hogy
észrevegyünk Téged, a mi Váltsá-
gunkat. Téged, aki az út elején is ott
voltál, mindig jelenvaló vagy, s az
egyetlent, aki a végén is ott vársz

majd. Aki egykor majd újjáteremtett
ég és föld között vezetsz minket –
mindazokat, akik rád már most út-

közben, mint Urukra, Barátjukra te-
kintenek. Ámen. Sefcsik Zoltán 

evangélikus lelkész
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E heti rejtvényünk megfejtését november 27-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A november 6-i rejtvény helyes megfejtése: Szent And-
rás hava, Õszutó, Enyészet hava. A helyes megfejtését beküldõk közül könyvet nyert: Nagy Gáspárné,
Szekszárd, Hermann O. u. 37. 2/8. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Evangélium
Az eljövendõkre nézve
Ima az egyházi év végén

Felhívás

Mészöly Miklós vers-
és prózamondó verseny
Mészöly Miklós író, drámaíró születésének
91. évfordulójára ifjúsági és felnõtt kategóri-
ában vers-  és prózamondó versenyt hirdet
a Mészöly Miklós Egyesület, Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár, a PTE Illyés Gyula
Kar és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 

A maximum 8 perces elõadásban az író
munkásságának bármely alkotása, annak
részlete választható. 

Jelentkezési határidõ: 2011. decem-
ber 10. Jelentkezési lap letölthetõ:
www.szekszard.hu és www.igyuk.hu olda-
lakról. A verseny idõpontja: 2012. január 18.
(szerda) 10 óra. Regisztráció: január 18-án,
9 órától. A legjobbak könyvutalványokat
nyernek és másnap, a Mészöly Miklós-emlék-
napon szerepelnek. A Mészöly-egyesület az
1-2-3. helyezettet kategóriánként 15 ezer, 10
ezer, illetve 5 ezer forint értékû könyvutal-
ványban részesíti. Helyszín: PTE Illyés Gyula
Kar (Szekszárd, Rákóczi u. 1.). Postai jelentke-
zési cím: Illyés Gyula Megyei Könyvtár (Mé-
szöly Miklós-verseny), 7100 Szekszárd, Széche-
nyi u. 51. E-mail: nemethjuditka@freemail.hu.
Infó: pocs.margit@szekszard.hu.
Tel.: 30/632-3266, 74/504-119.

Adventi koszorúkészítés
a családok évében

November 26-án, szombaton délelõtt 9 órá-
tól a katolikus iskolában (Garay tér 9.) ad-
venti koszorúkészítés óvodás és alsós gyer-
mekek és szülei számára. A családok éve
programsorozat részeként ugyanitt 10 órá-
tól a Csurgó zenekar „Három egész napon
át” címû gyermekmûsora. Az adventi ko-
szorút biztosítjuk, a hozzávalók a helyszí-
nen megvásárolhatóak. Belépés a koncert-
re is díjtalan. Szeretettel várunk mindenkit.

Nyugdíjasok figyelmébe
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szer-
vezete HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁST

TART november 21-én, hétfõn 8.30–9.30-ig
(Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.). Szeretettel vár-
juk tagjainkat és a Szekszárdi Nyugdíjasok
Területi Érdekszövetsége tagjait.

Dr. Zacher Gábor 
elõadása

A fiatalok életet veszélyeztetõ függõsé-
geirõl tart elõadást a Baka István Álta-
lános Iskola aulájában (Szekszárd, Béri
Balogh Ádám utca 89.) dr. Zacher Gá-
bor toxikológus november 22-én 14.30
órai kezdettel.

A részvételi szándékot november 21-én
(hétfõn) 13 óráig kéri jelezni az iskola
Kovács Sándorné iskolatitkárnõnél a
74/510-896-os telefonszámon.



A Sztárai Mihály Gimnázium Tolna

város egyik legszebb pontján talál-

ható, az egykori monarchiabeli tü-

zérlaktanya kibővített és átépített

főépületében, a még a korabeli

kertész munkáját őrző ősparkban. 

Az iskola elõtti térség egyben buszfor-
duló is, több, Szekszárd és Tolna közti
buszjárat vég-, illetve kiinduló állomása.
Mellette a Thelena Hotel áll, amelynek
ebédlõje menzalehetõség is a diákok
számára. A tolnai gimnáziumnak jelen-
leg 310 tanulója van, ám ennek csak
egy része tolnai, lévén, hogy Fácánkert,
Bogyiszló, Fadd és Gerjen továbbtanul-
ni szándékozó általános iskolásainak
többsége is ezt a középiskolát választ-
ja. De járnak ide Paksról, Decsrõl, és
nem kevesen Szekszárdról is. Ennek
számos oka van. Talán a legfontosabb
az iskola családias légköre, ami csak
részben adódik Tolna kisvárosi jellegé-
bõl, sokkal inkább abból a tovább élõ
szellemiségbõl, amelynek vezérlõ elve
az egymásra való odafigyelés. Hogy jó
így tanulni? Tanítani is! Amit mi sem
mutat beszédesebben, mint az, hogy
tanáraik kétharmada egykor itt érettsé-
gizett. 

Az iskola évente két osztállyal indul,
egy 1+4-es és egy 6 évfolyamos cso-
porttal. A négyosztályos tagozat nulla-
dik éve nyelvi elõkészítõ. A diákok
már a kezdetektõl csoportbontásban
tanulják a matematikát, idegen nyelvet

és informatikát, ami elõsegíti a gyer-
mekekben rejlõ képességek fejleszté-
sét. A fõ idegen nyelv az angol, de má-
sodikként választható a német, az
olasz vagy a francia is. Az emelt szintû
érettségire való magas óraszámú felké-
szítés is külön csoportokban folyik. A
jól felszerelt informatikai szaktanter-

mek, az interaktív táblák és tanulói lap-
topok lehetõvé teszik a digitális írástu-
dás elsajátítását és magas szintre fej-
lesztését. Mivel ebben is rendelkezik
már tapasztalatokkal az intézmény,
nem utasítják el a sajátos nevelési igé-
nyû tanulókat sem. A tolnai gimnázi-
um érettségi átlaga meghaladja az or-

szágos átlagot. Mert, míg az országos
érettségi átlag magyar nyelv és iroda-
lomból 3,58, addig Tolnán 4,15, ma-
tematikából az elmúlt tanévben 30
diák tett emelt szintû érettségi vizs-
gát, ami a tanulók 44 százaléka. En-
nek eredménye pedig történelem-
bõl például 12 százalékkal magasabb
az országos átlagnál. A végzõs tanu-
lók összlétszámának 55 százalékát
vették fel egyetemre, fõiskolára (ami
a 6 évfolyamos tagozatban 73 száza-
lék volt), csupán egy-két felvételi volt
sikertelen! A tolnai sztáraisok nélkül
nincs megyei tanulmányi verseny,
ahonnan egy-egy tantárgyból rendre
a trófeát is elhozzák, és továbbjutnak
az országos fordulóba. Tavaly például
egy 9.-es tanulójuk matematikából or-
szágos második lett.  

– Ezeknek igazán örültünk, de nem
csak ez a lényeg – hangsúlyozza Novoth-
né Bán Erzsébet igazgatónõ. –Mi a te-
hetséges gyerekek mellett az átlagos ké-
pességûeket is várjuk, akiket azonban,
amiben csak lehet, megpróbálunk az át-
lagosat meghaladó eredményekre sar-
kallni. És ez rendre sikerül is. 

Az iskola címe: Sztárai Mihály Gim-
názium, Tolna, Bajcsy–Zs. u. 73. Tele-
fon/fax: 74-440-571. E-mail: gimi@
sztaraigimi.hu. Honlap: http://www.
sztaraigimi.hu. Iskolai nyílt nap lesz no-
vember 25–26-án és december 2–3-án
reggel 8 órától, ahová minden érdeklõ-
dõt szeretettel várnak! (x)
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Tanulj Tolnán!
Bemutatkozik a Sztárai Mihály Gimnázium

Karácsonyi Kincsesház
Ajándékkészítõ kézmûves-foglalko-

zás és játszóház 2011.december 17-én
szombaton 9.00–13.00 a mûvelõdési
ház dísztermében (Szekszárd, Szt. Ist-
ván tér 15–17. sz. alatt).

Amit kínálunk ezen a délelõttön: 
• origami- karácsonyfadíszek, ajándék-

kártyák készítése
• textilképek, tasak készítése, papír-

manó készítése, csipeszállatkák, kis-
vonat parafa dugóból, mézeskalács-
sütés, gyertyakészítés

• 10 órától karácsonyi dalok és nép-
szokások a Tücsök Zenés Színpad
elõadásában

• 10.30-tól népi gyermekjátékok taní-
tása gyerekeknek, felnõtteknek

• 11 órakor Kerekítõ – ölbeli játékok,
mondókák és torna babáknak

• 12.00 Tombola. Fõdíj egy torta
• Zárás: 13 órakor

A délelõtt folyamán ingyenes házi-
büfé mûködik teával és süteménnyel.

Felnõttjegy: 500 Ft. Gyerekjegy 3
éves kortól: 300 Ft, 3 éves kor alatt
200 Ft.

Együttmûködõ partnereink: Babits
Nyugdíjasklub, Tücsök Zenés Színpad,
Halász Háló Egyesület, Szekszárdi
Origami Baráti Kör, Szekszárd Környé-
ki Foltvarró Egyesület.

Szeretettel várjuk a gyerekeket, csa-
ládokat, a kreatív felnõtteket!

A városi sportcsarnok jövõ heti
programja

November 21. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság
November 22. 19.00 Dumaszínház elõadása
November 23. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság
November 24. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság
November 26. 11.00 Szekszárd AC–Kanizsa nõi 

asztalitenisz extraliga csb. mérkõzés 
November 26. 16.00 Szekszárdi FGKC–Kozármisleny 

SE NB II. nõi junior kézilabda-mérkõzés
November 26. 18.00 Szekszárdi FGKC–Kozármisleny 

SE NB II. nõi felnõtt kézilabda-mérkõzés

Az intézmény november 25-26-án és december 2-3-án nyilt 
napon várja az érdeklõdõket



A profi ökölvívás immáron nem egy-
személyes Szekszárdon: Halász Gábor
mögött nincs már egy betöltetlen ûr –
állapíthattuk meg a múlt szombati
bokszgála közepette. Merthogy Sárkö-
zi „Ferike” (õ KO-val gyõzött) és Orsós
Pisti (õ egy remek ötmenetes meccsen
múlta felül a rutinos, harminc fölötti
Balaton Csabát) is lázba tudta hozni a
közönséget. Jelezvén, hogy a legköze-
lebbi gálán esetleg komolyabb ellenfe-
lekkel szemben is képesek lesznek a
helytállásra. Orsós a rá jellemzõ ütõ-
erõvel, állandó kezdeményezésre tö-
rekvõ harcmodorral szerepet kaphat
osztrák, német gálákon is a nagymecs-
csek felvezetésére szolgáló program-
ban. Középszintû versenyzõk ellen
eredményes is lehet, ha továbbfejlõdik
abban, eddigi gyengéjében, a védeke-
zésben.

A program közepébe illesztett, a
WBF-világszervezet égisze alatt zajló,
nõi címmérkõzés az elõzetes esélyla-
tolgatásokra rácáfolva végigment. Az
esélyes Zatykó Zitának nagyon meg
kellett dolgoznia mind a tíz meneten át
a gyõzelemért. Ellenfele, Kis Dia alap-
vetõen zártan védekezett, de igyeke-
zett kívülrõl kemény egyenesekkel tá-
vol tartani a nála technikailag képzet-
tebb Zatykót. Ettõl is lett jó meccs ez a
rangos címért zajló a küzdelem.   

Érdemes volt ismét Dékány Rolandra
bízni a „Harcosok éjszakája” néven is
hirdetett gála programjának thai box ré-
szét. A kisebb súlycsoportokban megví-
vott meccsek után alighanem ott ma-
radt az emlékezetekben a Kovács Gá-
bor–Ács Ádám magyar bajnoki címért
zajló 8 menetes mérkõzés. Itt már a rú-
gótechnika a hagyományos bunyó mel-
lett olyan magas szinten zajlott, ami fe-
lettébb növelte a meccs élvezeti értékét.
Szurkoltak a nézõk lelkesen a vesztett ál-
lásból feljövõ, szekszárdi illetõségû Ko-

vács Gábornak, de a valamivel jobb
erõnlét Ács javára döntött.

SZALAI NEM VOLT 

MÉLTÓ ELLENFÉL

Komoly várakozás elõzte meg a Svájc-
ba költözõ, meghatározó magyar ver-
senyzõt, a 29 évesen is karrierben re-
ménykedõ, roppant „fotogén” megje-
lenésû Szili István szekszárdi fellépé-
sét (79 kg). Sajnos csak 4-5 percig volt
a ringben ezen az estén az egyik leg-
jobb magyar profi ökölvívó. Ellenfele,
Gáspár Gyula kettõs fedezékét is gyor-
san bontotta az esztétikusan izmos,
roppant dinamikus versenyzõ, s így
Szili technikai KO-val profipályafutása
13. gyõzelmét érte el. Abszolút esély-
telen ellenfele már a harmadik menet-

ben a küzdelem feladására kénysze-
rült. Az elõzetes információk alapján en-
nél „hosszabb életet” jósolt a szakma és
a nagyérdemû a szlovák bajnoki címért

zajló cirkálósúlyú címmeccsre az ebben
a súlycsoportban legjobb magyar, Ha-
lász Gábor ellen a szlovákia illetõségû
Szalai Viktornak. Hasonló felépítés, ha-
sonló meccsszám, ugyanolyan anyagi
és erkölcsi motivációk... Ám, mint gyor-

san kiderült, Szalai alapvetõen felkészü-
letlenül érkezett. Már ahhoz képest, ami-
lyen feladat elé állította a szekszárdi. A
bordákra küldött egyenesek, a belépés
után felütések után nagyon elfogyott
körülötte a ringben a levegõ. A gyors ki-
ütést elkerülendõ, háromszor is kiköp-
te a feltûnõen pirosló fogvédõt, a mér-
kõzésvezetõ kénytelen-kelletlen, de
technikai KO-t hirdetett. Halászt így is
ünnepelte a közönség. Értékelve azt,
hogy a vívó stílusú szekszárdi öklözõ
pár éve még talán elpepecselt volna az
ilyen típusú, hurkának is nevezett bu-
nyóssal, mint Szalai, de a mai, aki mosta-
ninál jóval rangosabb címmeccsekre
vágyik, azzal a stílus- és harcmodorvál-
tással, amin neves edzõpartnerével, fel-
készítõjével, Erõs Lajossal való közös
egyéves munka után átesett, ilyen ellen-
feleket gyorsan eltakarít az útjából. Most
például a negyedik menet elején. 

Okkal reménykedik abban a 33 éves
ökölvívó, hogy késõbb érõ típusként,
pályafutása vége felé – három évet még
mindenképpen tervez –, megajándé-

kozza a sors a hazai tévécsatornák ér-
deklõdését is kiváltó címmeccsel. Már
csak azért is, mert úgy alakult a pályafu-
tása, hogy mostanság tudja kihozni ma-
gából azt, ami még ebben a sportágban
benne van, benne lehet... B. Gy.
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Több mint ezer nézõ az Unio Boksz Team ökölvívógáláján

Halász Gábor címmeccset nyert

Gáspár Gyula és Szili István

Halász Gábor technikai KO-val gyõzött

Kosárlabda-játékvezetõi képzés in-
dul Szekszárdon 2011. december
elejétõl a városi sportcsarnokban.
Jelentkezési határidõ: 2011. no-
vember 30. Várható befejezés (el-
méleti, fizikai és gyakorlati vizsgá-
val): 2012. március 31. Minimális
követelmény a betöltött 14. életév
és az általános iskola 8 osztályának

elvégzése. Jelentkezés és további
információ: Dóczy Tiborné igaz-
gatóhelyettes, szervezõ (Szekszárd
Városi Sport- és Szabadidõköz-
pont). Tel.: 74/315-733, Kovács
Gyula Attila KSZB-elnök, tel.:
30/204-5511, valamint az intéz-
mény honlapján:
WWW.SPORTCSARNOKSZEKSZARD.HU.

Kosárlabda-játékvezetõi
tanfolyam Szekszárdon 
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Húsz ország földharcosai küzdöttek a tamási világbajnokságon

Szekszárdi gyõzelem is született a veterán kategóriában
Az új küzdõsport a grappling (föld-
harc), junior-senior és veterán világbaj-
nokságán Tamásiban a Hikari Aikidó
Sportegyesület  legjobb utánpótláskorú
szekszárdi versenyzõi és veteránjai iga-
zolták, hogy momentán a világ szûkebb
élvonalába tartoznak, A vb keretében le-
zajlott nemzetközi gyerekversenyen a
45 kg-ban szereplõ Varga Ráhel mind
a gí, mind a nogí kategóriában gyõzni
tudott, míg Varga Sheila egy súlycso-
porttal feljebb ezüstérmes lett.

A veteránok között a 30-40 közöt-
ti korosztályban kettõs szekszárdi si-
ker született. A földharc mindkét vál-
tozatában jeleskedõ Boros Gyula a
nogíben bronzérmes lett, míg a gí-
ben, két gyõzelemmel világbajnok
lett a 80 kg-os súlycsoportjában. A
körmérkõzések végeredménye, az
összevetés kedvezett a szintén e súly-
csoportban, illetve korosztályban
versenyzõ másik szekszárdinak, Né-
meth Lászlónak, aki ezüstérmes lett,
s ezzel egy picit megtört a világbaj-
nokságot jellemzõ kelet-európai he-
gemónia. Egy korcsoporttal feljebb
a veteránoknál, a B kategóriában ko-
moly dzsúdós múlttal bíró Ihos Gá-

bor a földharc gí változatában csak a
döntõben talált legyõzõre, így ezüst-
érmesként zárt. A nogíben, szintén a
veteránoknál hasonló sikert ért el a
szekszárdi Vörös Szilveszter (70 kg),
õ is ezüstérmes lett A seniorok (18–35
év) között egy gyõzelem és egy vere-
ség világbajnoki bronzot ért Tóth Má-
ténak a tamási világversenyen.

BOGÁNCS VB-EZÜSTJE 

A JUNIOROK KÖZÖTT

A gyermek kategóriában Varga Sheila,
az 50 kilósok között mindkét verseny-
számban a döntõbe küzdötte magát, de
ott alulmaradt. Hogy a valamikori dzsú-
dósoknak nagy esélye van a dobogós
helyezésekre a gíben, azt a juniorok kö-
zött induló egykori cselgáncsos tehet-

ség, Bogáncs Gergõ is igazolta: õ is fi-
nalista volt, de ott már vesztett.

Szõts Gábor, a Hikari Aikidó Sport-
gyesület elnöke, sportági oktatója szek-
szárdi szempontból pozitívan értékel-
te világbajnokságot:

– Örömteli, hogy a magyar verseny-
zõk, beleértve a tamásiakat, a kecske-
métieket és a budapestieket, mind a gí,
mind a nogí változatában megnyerték
az országok közötti csapatversenyt. A
veteránban kifejezetten jók vagyunk,
köszönhetõen a volt cselgáncsozóknak,
akik meglátták az új lehetõséget ebben
a sportágban. Egyelõre, a valamennyi
küzdõsporthoz remek genetikával bíró
oroszok, ukránok, örmények, és más
szovjet utódállamok, illetve a kelet-euró-
paiak dominálnak nálunk is, de jön föl
Amerika és Ázsia is, az ottani grappling
egy-egy képviselõje is részt vett a tamá-
si junior-senior-veterán vébén. 

– A szekszárdi csoportom jó évet
zárt: a veteránok mellett van egy szá-
mottevõ versenyzõnk. A senior vb-
bronzos Rõfi Gyula révén nagy remé-
nyeket fûzök a tamási vébén sikeresen
szereplõ fiatalok jövõ évi szereplésé-
hez is. B. Gy.

XXXV. Szekszárd-kupa nemzetközi egyéni sakk- 
villámverseny és csapatverseny

II. Amatõr verseny. Relax Wellness Központ
Szekszárd, 2011. december 3.

VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja: sportbaráti kapcso-
latok ápolása, versenylehetõség, egyé-
ni verseny + csapatverseny, értékelés-
sel. Sakkverseny amatõr játékosok ré-
szére. Rendezõk: Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala Sakk-
szervezõ Bizottsága, Városi Sport- és
Szabadidõ Központ.

Versenyigazgató: Szuhai Balázs.
Versenybíró: Tálos Jánosné országos

versenybíró. Helyszín: RELAX WELL-
NESS KÖZPONT Szekszárd, Bezerédj
u. 7–9. Nevezési cím: Szuhai Balázs
7130, Tolna Táncsics u. 15/3. T.: 30/215
7433 E-mail: szuhai49@freemail.hu
(egyesület, játékos neve, érték.sz.).

Nevezési határidõ: 2011. novem-
ber 30. Nevezési díj: 2000 Ft/fõ, mely
az ebédet is tartalmazza!

Helyszíni bejelentkezés: december
3-án 8.00–9.30 óra között 1 db sakkóra
leadásával.

Helyszíni nevezés: 1200 Ft/fõ (nem
tartalmazza az ebédet).

A részvételi létszám korlátozott:
max. 120 fõ!

Lebonyolítás: Fõverseny:11 fordulós
svájci rendszerben. Szerzett pontok
adják az egyéni verseny végeredmé-
nyét. Csapatverseny értékelése: a max.
5 fõbõl a legjobb 4 fõ egyéni verse-
nyen elért összeredménye adja a csa-

patvégeredményét. Azonos csapatban
lévõ játékosok összepárosíthatók. Holt-
verseny esetében az egyéni versenyen
a helyszínen az 1–10. helyezésig, míg
csapatban az 1–3. helyezésig döntünk.
Holtverseny eldöntésének ismerteté-
se a megnyitón, játékidõ 2 x 5 perc.

Amatõr verseny: 9 forduló, játékidõ
2 x 5 perc (értékszám nélküliek).

Megnyitó: 9.45-kor. 
1. forduló 10.00, a hatodik forduló

után (kb. 12.00) ebédszünet, 13.30
órától a verseny folytatása (kb. 16.00)
eredményhirdetés.

A határidõ után, illetve a helyszínen
leadott nevezés esetén a kedvezmé-
nyes étkezés nem biztosított.

A versenyzõket és kísérõket a rende-
zõ szerv és a WELLNESS központ ki-
emelt kedvezménnyel várja:

a verseny kezdetétõl 22.00-ig a RE-
LAX szolgáltatásait (élménymedence,
szolárium, szauna, fallabda, bowling)
1500 Ft összbérlettel használhatják.
Ezen igényt a helyszínen kell jelezni és
befizetni. 

A versenykiírástól a rendezõ szerv
eltérhet.

A VERSENY ÖSSZDÍJAZÁSA:

360 000 FT

Az egyéni verseny gyõztese Cseh
Gábor festõmûvész „Öreg tanya”
címû olajfestményét kapja.

Javul a Duna vízminõsége
A Világbank támogatásával megvaló-
suló program eredményeként jelentõ-
sen csökkenhet a Duna és a Fekete-ten-
ger tápanyagterhelése.

2011. november 15., Budapest – Ked-
den és szerdán kerül sor a Magyar Tápa-
nyagcsökkentési Projekt zárókonferen-
ciájára, melynek célja a Duna magyaror-
szági szakaszán a tápanyagterhelés-csök-
kentése, és ezáltal a Fekete-tenger vízmi-
nõségének javítása volt. Az innovatív jel-
lege miatt nemzetközi figyelemre szá-
mot tartó, közel 6,5 milliárd forint össz-
értékû beruházást a Világbank, a Globá-
lis Környezetvédelmi Alap, Budapest Fõ-
város Önkormányzata, valamint a Vidék-
fejlesztési Minisztérium finanszírozta.

A projekt két fejlesztést támogatott.
Egyrészt kiépítésre került a tápanyag-
eltávolítási fokozat az Észak-pesti
Szennyvíztisztító Telepen, ami lehetõ-
vé teszi a szennyvízben található nitro-
gén és foszfor eltávolítását. Másrészt
Gemenc és Béda-Karapancsa vizes élõ-
helyeinek rehabilitációjával javul a tér-
ség vízellátása, természetes módon nõ
a terület nitrogén- és foszformegkötõ
képessége, így annak vízjárása közelí-
teni fog a természetes állapothoz.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Te-
lepen a bõvítés során a meglévõ leve-
gõztetõ medencék átalakításával, és új
mûtárgyak építésével egy elevenisza-
pos nitrogéneltávolítási technológia
valósult meg, kiegészítve kémiai fosz-
foreltávolítással. A kész létesítmény na-

pi átlagterhelése 182 000 m3/nap,
csúcsterhelése pedig 200 000 m3/nap.

A Duna–Dráva Nemzeti Park terüle-
tén, öt helyszínen történtek munkála-
tok: küszöbök, átereszek, zsilipek és
vízvisszatartó mûtárgyak kerültek meg-
építésre, valamint néhány feltöltõdés
alatt álló mellékág kotrása történt meg.
A cél az volt, hogy a hullámtérre kilépõ
vizek minél hosszabb ideig tartózkod-
janak a Duna mellék- és holtágaiban.
Néhány héten belül várhatóan az utol-
só munkálatok is befejezõdnek.

Innovatív jellege miatt a beruházás
modellként szolgálhat más országok
hasonló projektjei számára, ezért kü-
lön figyelmet kapott az eredmények
mérése, elõsegítve azok felhasználását
a Duna-medence más részein, kapcso-
lódva a GEF dunai és fekete-tengeri re-
gionális projektjeihez.

A projekt 2006 és 2011 közötti meg-
valósításában a Vidékfejlesztési Minisz-
térium, Budapest Fõváros Önkormány-
zata, a Dél-dunántúli Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság, valamint a
Duna–Dráva Nemzeti Park vett részt.

Varga Sheila és Ráhel
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. NOVEMBERI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Változás! December 1. (csütörtök)
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
II. sz. választókerület
November 29. (kedd) 15–16 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 képvi-
selõ. VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 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
16–18 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.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • 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

Cukorbetegek 
figyelmébe!

A Tolna Megyei Felnõtt Diabeteses
Egyesület következõ elõadásának ke-
retében Szekszárdon a kórház Lila épü-
letében 2011. november 29-én 13 órai
kezdettel dr. Halmai Richárd nefroló-
gus elõadásával egybekötve VESESZÛ-
RÉST tartunk. Minden érdeklõdõt sze-
retettel várunk!

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete meghirdeti:

„Dobozba zárt szeretet” karácsonyi akcióját
„Vajon mennyi minden fér el egy do-
bozban?” jeligével a Vakok és Gyen-
génlátók Tolna Megyei Egyesülete ka-
rácsonyi adománygyûjtõ akciót szer-
vez. Várjuk bármilyen jellegû termék-
felajánlásaikat, pl.: ruhanemû, cipõ, tar-
tós élelmiszer, konzerv, száraztészta,
liszt, cukor, édesség, csoki, tea, kávé,
levespor, játékok, háztartási és tisztító-
szerek, stb., hogy a szociálisan legrá-
szorultabb, Tolna megyei látássérült
emberek is karácsonyi ajándékokhoz
juthassanak. Az élelmiszer-, gyümölcs-,
illetve vegyiáru-felajánlásaikat KÉRJÜK
KÜLÖN CSOMAGOLNI és a dobozon
FELTÜNTETNI szíveskedjenek! A fel-
ajánlásokat december 15-ig várjuk iro-

dánkba (Szekszárd, Hunyadi u. 4.),
vagy telefonos egyeztetés alapján el-
szállítást is vállalunk. A részletekrõl ér-
deklõdhetnek irodánkban személye-
sen, vagy elérhetõségeink bármelyi-
kén. A megyénkben élõ közel 1500
vak, alig és gyengén látó ember nevé-
ben elõre is hálásan köszönjük!

Karácsonyi ünnepségünket Szek-
szárdon december 16-án, pénteken
10 órától tartjuk a Hunyadi u. 4. sz.
alatt (nagyterem). Az ünnepség alkal-
mával mûsort tartunk, valamint meg-
ajándékozzuk szociálisan is legrászo-
rultabb látássérült sorstársainkat a
„Dobozba zárt Szeretet” elnevezésû
akciónkból gyûjtött adományokból.

Sok szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklõdõt!

Hálásan köszönjük, ha adója 1%-ával
2012-ben is támogatja a megyében élõ
vak és alig látó gyermekek és fiatalok
üdültetését, segédeszközökkel való ellá-
tását, ingyenes szolgáltatásaink biztosí-
tását, valamint Egyesületünk mûködé-
sét!  Önnek csak egy felajánlásába kerül! 

Csak egyet kérünk. 
Adószámunk: 18864858-1-17
Címünk: Szekszárd, Hunyadi u. 4.
T.: 74/512-355, T./F.: 74/512-356
Ügyfélfogadás: K-Sz-Cs 9–15 óráig
Banksz.sz.: 71900058-10004074
E-mail: szdvakok@gmail.com
Honlap: www.tolnamegyeivakok.hu

A többszörösen büntetett elõéletû
szekszárdi F. Györgyöt november 5-én
délután Szekszárd határában, az 56-os
úton igazoltatták a rendõrök. Ugyan-
is a 29 esztendõs férfi ellen a Szek-
szárdi Városi Bíróság garázdaság bûn-
cselekmény elkövetése miatt koráb-
ban elfogató parancsot adott ki.

Az ellenõrzéskor F. György több al-
kalommal is ellenállt, majd a szántó-
föld felé akart elinalni, ám a rend õrei
ezt megakadályozták. Újabb elkapása
során a ruháját is átvizsgálták, de ek-

kor is erõnek erejével ellenkezett.
Megrongálta a rendõrautót, aminek
következtében több tízezer forint
kárt okozott, majd az egyik intézkedõ
rendõr hüvelykujját megharapta, egy
másik járõrt pedig megrúgott. Az
erõszakos, ellenálló férfit elõállítot-

ták, majd õrizetbe vették. Dr. Buda
Bernadett százados, a városi kapitány-
ság bûnmegelõzési és kommuniká-
ciós referense lapunknak arról szá-
molt be, hogy a bíróság már elõzetes
letartóztatásba helyezte F. Györgyöt
hivatalos személy elleni erõszak bûn-
tettének elkövetése miatt. A százados
hozzátette, hogy a gazfickó már ko-
rábban is meglakolt – többek között
– közfeladatot ellátó személy elleni
erõszak bûntette miatt. 

- hm -

Városi krimi

Megharapta 
a rendõrt
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