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Összefogással újult meg a Wunderland ovi

„Liebe Schwester tanz mit mir,
beide Hände reich ich dir…” –
énekelték a német népdalt –
tánctudásukat is megmutatva – 
a szekszárdi Wunderland Óvoda
ovisai azon az ünnepségen, me-
lyet az intézmény felújított vizes-
blokkjának átadása kapcsán tar-
tottak szeptember 29-én. 

A nyár folyamán ugyanis a gyermekmos-
dókban kicserélték a csapokat, a vízveze-
tékcsõ-rendszert és a csempéket. A mun-
kálatokat az SZ+C Kft., valamint a Plané-
ta Kft. végezte, s a felújítást jóval évkez-
dés elõtt, augusztus 15-én sikerült befe-
jezni. Az átadóünnepségen dr. Józan-
Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke öröm-

mel nyugtázta, hogy az óvoda immár kí-
vül-belül szinte teljesen megújult. Kö-
szönetét fejezte ki többek közt Uwe
Stiemkének, a düsseldorfi Hermann-
Niermann Alapítvány elnökének a hat-
hatós pénzügyi segítségért, amelyet az
intézmény számára a nemes cél érdeké-
ben nyújtottak. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Szekszárdra érkezett szeptember 27-én az ÖKO-
Pannon Nonprofit Kft. interaktív rendezvényka-
mionja, amely 2007 óta minden szeptemberben
járja az országot, hogy játékos eszközökkel buzdít-
sa a hulladékok újrahasznosítására az óvodásokat és
az iskolásokat, s élményszerû formában ismertes-
se meg a gyerekeket a szelektív gyûjtéssel, a hulla-
dékok újrahasznosításával. Az interaktív kiállítás
Szekszárdon az Alisca Terra Regionális Hulladék-
gazdálkodási Kft.-vel közös szervezésben a Garay té-
ren települt le. A kiállítóeszközöket a Csodák Palo-
tája tervezõi készítették, minden kipróbálható,
megérinthetõ. Az eszközök és a játékos feladatok a
hulladékmegelõzés fontosságára is felhívják a fi-
gyelmet. A szelektív hulladékgyûjtést népszerûsítõ
kampányok sikerét, a családok szemléletének és
szokásainak lassú, de pozitív irányú változását a la-
kossági begyûjtés mennyiségének az elmúlt nyolc
évben történt, igencsak meggyõzõ – tizenkétsze-
res – növekedése bizonyítja.

Újrahasznosítási hónap 2011
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Dr. Józan-Jilling Mihály, Horváth István polgármester és Uwe Stiemke a beruházás 
tényét megörökítõ tábla leleplezése után 
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Rendõrségi ajánlás a népszámlálás idõszakára

Óvakodjunk a trükkös csalóktól
Összefogással 
újult meg a

Wunderland ovi
(Folytatás az 1. oldalról.)

A munkákat megbízható partne-
rekkel sikerült véghezvinni, akik a
tõlük megszokott, magas színvonalú,
precíz munkával végezték az átala-
kításokat – hangsúlyozta. Az alapít-
vány németországi elnöke ígéretet
tett, hogy lehetõségeikhez képest to-
vábbra is segítik az óvodát, egyben
bejelentette, szeretné, ha 2013-ban,
már egy teljesen megújult Wunder-
land Óvodában tarthatnák az Alapít-
vány kuratóriumi ülését. Szekszárd
polgármestere, Horváth István szin-
tén megköszönte az alapítványnak,
hogy igazi lokálpatriótaként folya-
matosan segítik városunk oktatási és
szociális életét. Véleménye szerint
Stiemke úr honpolgárként viselke-
dik, hiszen Szekszárdra „haza is érke-
zik”, ha itt jár. 

Mint Horváth István elmondta, a
nyáron megkezdett 30 millió forin-
tos beruházásban az összefogás si-
kere mutatkozott meg, amelyet a
Hermann-Niermann Alapítvány 50
ezer eurós és a Német Kisebbségi
Önkormányzat mintegy 60 ezer eu-
rós támogatása is mutat. Itt is, mint
a többi szekszárdi intézményben a
pedagógusok magas szakmai mun-
kája folyik – tette hozzá. Papné Dé-
vai Éva, a Wunderland Óvoda gazda-
sági vezetõje lapunknak elmondta:
már 2009-ben is történtek felújítá-
sok az óvodában. Akkor a nyílászá-
rókat cserélték ki, megújult a tetõ-
szerkezet, és szellõztetõrendszert is
beszereltek a gyerekek klímaérzeté-
nek javítása érdekében. A rendszer
spórol a fûtésen is, mert a hideg le-
vegõt elõmelegíti – emelte ki Papné.
A belsõ felújítások mellett 2010 má-
jusára készült el a terméskövekkel,
különleges növényekkel díszített
kert, amely a szabadban is igazán kel-
lemes környezetet biztosít az idejáró
gyermekek számára. 

Gyimóthy Levente

2011. október 1-je és október 31-e
közötti időben nép- és lakásszám-
lálásra, továbbá az ebből kima-
radtak 2011. november 8-ig tör-
ténő pótösszeírására kerül sor. 

A bûnözõk viszont ebben az idõszak-
ban sem pihennek, kihasználhatják ezt
a lehetõséget, hogy pénzhez, értékhez
jussanak. Módszerük legfõbb jellemzõ-
je lehet például, hogy számlálóbiztos-
nak kiadva magukat kihasználják az
emberek jóhiszemûségét, gyanakvásá-
nak hiányát és figyelmüket elterelve
otthonaikba könnyûszerrel bejutva tõ-
lük különbözõ értékeket (például ék-
szereket, készpénzt...) tulajdoníthat-
nak el. Rendõrségi tapasztalat, hogy a
lopás tényét legtöbbször csak késõbb
észlelik a sértettek. Elõfordulhat vi-
szont, hogy a kiszemelt áldozat már
azonnal észleli a lopást, de 

FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy el-
lenállni csak az adott helyzet mérlege-
lésével szabad, mert az addig „csak”
megtévesztésre, figyelemelterelésre
koncentráló elkövetõ a zsákmány meg-
szerzése érdekében akár a testi épsé-
get veszélyeztetõ magatartást is tanú-
síthat, erõszakot alkalmazhat. Célsze-
rû mások (szomszédok, járókelõk) se-
gítségét kérni. 

MI JELLEMZÕ A TRÜKKÖSEN ELKÖVE-
TETT LOPÁSRA, ILLETVE CSALÁSRA?

Az elkövetõkre jellemzõ, hogy külle-
mük ápolt, rendezett, modoruk meg-
nyerõ, határozott fellépésükkel befér-
kõzhetnek az emberek bizalmába. Sok-
féle hihetõ, életszerû történetbe, legen-
dákba szövik bele a valójában megté-
vesztõ és mindig haszonszerzésre irá-
nyuló mondandójukat. 

A népszámlás során „hivatalos sze-
mély”-nek kiadva magukat járhatnak
házról házra, majd miután bebocsá-
tást nyernek a lakásba vagy házba, az
alkalmas pillanatban elemelhetik ér-
tékeket.

BÁRHOL FELBUKKANHATNAK 
AZ ORSZÁG TERÜLETÉN!

A bûnelkövetõk feladatmegosztása ki-
finomult, modern hírközlési eszközök-
kel kommunikálnak, és sorozatban kö-
vethetnek el hasonló bûncselekmé-
nyeket.

Kérjük, hogy a késõbbi felderítés ér-
dekében a lehetõ legtöbb adatot adják
számunkra az elkövetõkrõl, az általuk
használt gépjármûrõl. 

MIRÕL ISMERHETÕ FEL 
A SZÁMLÁLÓBIZTOS?  

Magyarország területén 2011. szeptem-
ber 27. és 30. közötti idõben, mintegy
40 000 számlálóbiztos minden egyes la-
kott épületbe (lakás, családi ház) eljut-
tat egy-egy úgynevezett adatfelvételi
csomagot. Ezen szerepel az összeíró
személy neve, azonosítója és telefon-
száma. 

A számlálóbiztosok személyét a
Központi Statisztikai Hivatal
06-80-200-014, 06-80-200-224 ingye-
nesen hívható zöld számain ellenõriz-
hetik le!

A számlálóbiztos magát számlálóbiz-
tosi igazolvánnyal igazolja, amelyen
szerepel a neve és aláírása, az azonosí-
tószáma, valamint a kártya hátoldalán
a település jegyzõjének az aláírása. 

A számlálóbiztosi igazolvány kizáró-
lag a számlálóbiztos személyazonossá-
gát igazoló fényképes igazolvánnyal
(személyi igazolvány, jogosítvány, út-
levél) együtt érvényes.

2011. október 1. és 31. közötti idõ-
ben a számlálóbiztosok felkeresik a la-
kásokat az összeírás, valamint a papír-
alapú önkitöltõs kérdõívek begyûjté-
se miatt. 

2011. november 1. és 8. között pót-
összeírásra kerül sor a kérdezõbizto-

sok által, hagyományos úton, továbbá
lehetõség nyílik az összeírásra, a tele-
pülés polgármesteri hivatalában.  

Amennyiben bármely okból
kétsége merülne fel, értesítse a
rendõrséget az ingyenesen hívha-
tó 107 vagy 112-es számon!

HOGYAN ELÕZHETJÜK 
MEG A BAJT?

A népszámlálás idõszaka mindenki
elõtt ismert. Annak érdekében, hogy
ne váljanak trükkös lopás vagy csalás ál-
dozatává, készüljenek fel a számlálóbiz-
tosok fogadására, akiknek érkezésérõl
az adatszolgáltatói csomagon vagy a cí-
men hagyott értesítõn megadott elér-
hetõségen tájékozódhatnak.  

A népszámlálás során a személyes
okirataikat a számlálóbiztosok nem
kérhetik el, õk viszont hitelt érdemlõ-
en, okmányaikkal tudják magukat iga-
zolni. 

Ha idegent engednek be otthonuk-
ba, soha ne hagyják felügyelet nélkül!

Több ismeretlen látogató esetén, ha
lehetõség van rá, javasolt egy rokont
vagy szomszédot is áthívni a biztonság
megteremtése érdekében. 

A számlálóbiztosok érkezése kiszá-
mítható, de mint arra felhívtuk a figyel-
met ebben az idõszakban megjelen-
hetnek a trükkös csalók is. 

Az áldozattá válás elkerülése érde-
kében értékeit (ékszerek, készpénz,
takarékbetétkönyv, bankkártya...) ke-
zelje a személyes okmányaitól (sze-
mélyi igazolvány, lakcímkártya, útle-
vél, jogosítvány, taj-kártya, adókár-
tya...) külön.

MI A TEENDÕ A BAJBAN?
Azonnal értesítse a rendõrséget az

ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es
segélyhívó számokon, vagy korábbi
bûncselekményre utaló adat esetén
névtelenül hívhatja a rendõrség által
mûködtetett Telefontanú ingyenes
számát is: 06-80/ 555-111.

A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Igazságügyi Szolgá-
lata a Tolna Megyei Kormányhi-
vatal Igazságügyi Szolgálata és
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
KÖZÖSSÉGI BŰNMEGELŐZÉSI
MÓDSZERTANOK címmel ankétot
tart a megyei könyvtár épületé-
ben október 6-án 10 órától. 

Moderátor: Kopasz Árpád ny. rendõr
dandártábornok, Mentálhigiénés Mû-
hely Biztonságkultúra és Bûnmegelõ-
zési munkacsoportvezetõ.
PROGRAM
10.00–10.15 Regisztráció
10.15–10.30 Köszöntõ
10.30–11.00 Elõadások

• Dr. Nyírõ Árpád, a Tolna Megyei
Kormányhivatal Igazságügyi Szol-
gálata Áldozatsegítési Osztályveze-
tõje az áldozatsegítés aktuális kér-
déseirõl. 
• Csuklené Fábián Edit KIMISZ: TÁ-
MOP 5.6.2 kiemelt projekt áldozatsegí-
tési céljai, feladatai, önkéntes hálózat,
önkéntes munka szerepe.
11.00–11.30A Tolna Megyei Rendõr-
fõkapitányság képviselõje: A rendõr-
ség bûnmegelõzési tevékenysége.

11.30–12.00 Gina – bûnmegelõzési
film. Írta és rendezte: Nagy István.
12.00–12.30 Sajtótájékoztató.
13.00–14.30Workshop a bûnmegelõ-
zésrõl, áldozatsegítésrõl.

A BESZÉLGETÉS RÉSZTVEVÕI:
Tolna Megyei Kormányhivatal

Igazságügyi Szolgálata, Tolna Megyei
Védelmi Bizottság, Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Szek-
szárd MJV Önkormányzata közgyû-

lésének humánbizottsága. Tolna Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság, Tolna Me-
gyei Polgári Védelmi Szövetség, Tol-
na Megyei Gyermekvédelmi Igazga-
tóság, Tolna Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet, Városi Rendõrkapi-
tányság Szekszárd, Családsegítõ Köz-
pont és Gyermekjóléti Szolgálat, Or-
szágos Civil Bûnmegelõzési Mûhely,
Mentálhigiénés Mûhely Biztonság-
kultúra és Bûnmegelõzési Munkacso-
port, Szekszárdi Civil Kerekasztal, Ne-
velési Tanácsadó Szekszárd Egészsé-
gért Alapítvány. 

14.30–15.00 Intézmények együtt-
munkálkodása: Közös „TETT”. Váro-
si szándéknyilatkozat elfogadása.

MEGHÍVÓ
KÖZÖSSÉGI BÛNMEGELÕZÉSI MÓDSZERTANOK
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Tudnivalók a népszámlálásról
Októberben tartják hazánkban a
15. népszámlálást, melynek kérdő-
íveit e hétvégéig mindenhova kivi-
szik a számlálóbiztosok. Idén elő-
ször interneten is válaszolhatunk.

Az adatszolgáltató csomagban háztar-
tásonként egy lakás- és egy személyi
kérdõív szerepel. Ahol többen laknak,
további íveket a számlálóbiztostól kell
kérni, akinek neve és a telefonszáma a
borítékon megtalálható. A kérdõívek
lakcímre és nem névre szólnak. A bo-
rítékot is meg kell õrizni, mert az elekt-
ronikus válaszadás kódját tartalmazza,
ami egyben az interjús válaszadás azo-
nosítója is. 

A fentiekbõl következik tehát, hogy
a személyes válaszadás és a kérdõív
önálló kitöltése mellett idén elõször le-
hetõség van internetes válaszadásra is.
Az adatközlés 20-30 percet vesz igény-
be, és ha az adott címrõl minden válasz
beérkezik, nem keresi fel az illetõ ál-
lampolgárt a számlálóbiztos, ellenkezõ
esetben erre szükség van. Fontos azon-
ban tudni, hogy egy családon belül csak
egy módon történhet az adatszolgálta-
tás. Ha valaki az online kitöltést választ-
ja, figyeljen rá, hogy annak befogadásá-
ról kapjon e-mail üzenetet. Mind az in-
ternetes, mind a kérdõívek egyéni ki-
töltésének határideje október 16.

– Szekszárdon 206 körzetben mint-
egy 150 számlálóbiztos végzi az össze-
írást – mondta el lapunk kérdésére

Amreinné dr. Gál Klaudia, Szekszárd
jegyzõje. – Az adatszolgáltatás minden-
ki számára kötelezõ, aki ezt megtagad-
ja, szabálysértési eljárásra, és akár 
50 ezer forint bírságra is számíthat. A
személyi kérdõív tartalmaz úgyneve-
zett érzékeny kérdéseket, amelyek a val-
lási és nemzetiségi hovatartozásra, illet-
ve az egészségi állapotra vonatkoznak.
Ezekre nem kötelezõ válaszolni, de a mi-
nél szélesebb körû adatszolgáltatás az
ország következõ 10 évének gazdasági-
szociális stratégiája alapjául szolgálhat.

A kérdõívek kitöltésénél mindig az
október 1-jén 0 órakor fennálló állapo-

tokról kell nyilatkozni.
Ha valaki az adatközlés és
október 1. közötti idõ-
szakban született az adott
háztartásban, nem szere-
pel majd a statisztikában.
Az október 1. után meg-
szerzett diploma, állam-
polgárság vagy családi ál-
lapotban beállt változást
sem lehet feltüntetni.

A szombattól induló
számlálóbiztosok kék szí-
nû, névvel és azonosító-
val ellátott igazolványu-
kat felmutatva kopogtat-
nak be az otthonokba.
Lehetõség van tehát az
adatokat összevetni a be-
dobott borítékon szerep-
lõ névvel és sorszámmal,

s így már bizalommal beengedhetik a
népszámlálót. A város jegyzõje ismé-
telten kéri a szekszárdiakat, hogy a
számlálóbiztosok dolgát megkönnyí-
tendõ, a házszám, illetve társasházak
esetén az emelet és lakásszám kihelye-
zésérõl is gondoskodjanak.

A népszámlálással kapcsolatos kér-
déseikkel a polgármesteri hivatalban
Parrag Ferencnét és dr. Balogh Vivi-
ent kereshetik a 74/504-162-es telefon-
számon, de további információkat
kaphatnak a www.szekszard.hu vagy
a www.nepszamlalas.hu internetes ol-
dalon is.

A városi közgyûlés
döntéseibõl

Két pályázaton közel 50 millió forintot
nyert el Szekszárd. Az önerõvel együtt
24,3 millió forintból újítják fel a sport-
csarnok mosdóit, kicserélik a labdarú-
gópálya öltözõinek a nyílászáróit, fel-
újítják a vizesblokkokat. Harmincmil-
lió forintot nyertek a Kadarka utcai
óvoda homlokzati nyílászáróinak cse-
réjére, és kialakítanak egy tornaszobát
is. A honvédségtõl visszakapta a város
23 lakás bérlõkijelölési jogát, ebbõl 12
lakás bérleti jogát kedvezõ konstrukci-
óban átadják a kórháznak. Egyebek
mellett ezekrõl is döntöttek a képvise-
lõk a szeptember 29-ei városi közgyû-
lésen, ahol arról is határoztak, hogy a
Bezerédj-tömbbelsõben lévõ parko-
lókra december végéig szóló kedvez-
ményes bérletet lehet váltani. A város
fiataljait, családjait segítendõ, a Bursa
Hungarica ösztöndíjprogram kereté-
ben az eddigiekhez hasonlóan jövõre
is támogatja a megyeszékhely a to-
vábbtanuló diákokat. 

Szó volt a Béla király tér és a piactér
felújítását magában foglaló, a történel-
mi városmag funkcióbõvítése néven
ismert programról is. Horváth István
polgármester tájékoztatása szerint a
nagy volumenû átalakítás jövõ márci-
usban kezdõdik, mivel az idei szüreti
napok sikeres megrendezése érdeké-
ben nem lett volna célszerû megboly-
gatni a programok nagy részének he-
lyet adó területet.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ

MEGHÍVÓ

„Két keréken Szekszárdon”
Két keréken Szekszárdon címmel a
Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
és Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala kerékpáros szakmai
napot szervez OKTÓBER 6-ÁN, CSÜ-
TÖRTÖKÖN 14.00–16.30 ÓRA KÖZÖTT
a polgármesteri hivatal konferenciater-
mében (Szekszárd, Béla király tér 8.)

A szakmai nap célja: Szekszárd és kör-
nyéke kerékpározásának fejlesztése. Az
elõadásokra várunk mindenkit, akit ér-
dekel a téma! (A részvétel ingyenes.)

ELÕADÁSOK:
14.00–14.05 Köszöntõ: Csillagné
Szánthó Polixéna, a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata közgyûlé-
se humánbizottságának elnöke 
14.05–14.15Szekszárdi kerékpáros-
felmérés ismertetése. Elõadó: Baka
György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke
14.15–14.45A kerékpár: probléma
vagy megoldás? Elõadó: László János,
a Magyar Kerékpárklub elnöke
14.45–15.15A Szekszárdi kerékpá-
rozás mûszaki lehetõségei. Elõadó:
Vörös Attila, a Közlekedési Tudomá-
nyos Intézet tudományos igazgatója
15.15–15.45 Kerékpárosbarát út-
hálózat, kerékpáros turizmus. Elõ-

adó: Dalos Péter, a Cowi Magyarország
Kft. Közlekedéstervezési Osztályának
tervezõmérnöke
15.45–16.00 Két keréken, bizton-
ságosabban. Elõadó: Bolvári János al-
ezredes, a Szekszárdi Rendõrkapitány-
ság közlekedési osztályvezetõje
16.00–16.15 Pénz nélkül nem
megy, Pályázati lehetõségek. Elõ-
adó: Misóczki Anikó, a Szekszárd és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
ügyvezetõ igazgatója. Felkért hozzá-
szólók: Rimai Rudolf igazgató (Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei
Igazgatósága), Gergely Péter elnök
(Gemenc TSE)
16.30–17.00 Kérdezz, felelek (Fó-
rumbeszélgetés)
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Gyerekek a tiszta környezetért

Szeptember 23-án pénteken, a takarí-
tási világnaphoz kötõdõen az Alisca
Terra Kft. szemét- és hulladékgyûjté-
si akciót hirdetett a szolgáltatási terü-
letén mûködõ általános iskolák és óvo-
dák számára. Az akció célja volt, hogy
a gyerekek maguk is tegyenek kör-
nyezetük tisztaságáért, saját sikerél-
ményükön keresztül ébredjenek rá
arra, hogy milyen fontos a tiszta, élhe-
tõ környezet.

Az akcióhoz szekszárdi és vidéki is-
kolák egyaránt csatlakoztak, a gyere-
kek több mázsa szemetet és több ezer
kilogramm papírhulladékot gyûjtöt-
tek, ezáltal megtisztultak az intézmé-
nyek utcái, és több játszótér is. A taka-
rításhoz az Alisca Terra Kft. gumikesz-
tyût és zsákokat biztosított, valamint
az összegyûjtött szemetet és papírhul-
ladékot díjmentesen elszállította az in-
tézményektõl.

A gyakorló általános iskola diákjai a Wosinsky lakótelep
játszóterén és környékén gyûjtik a szemetet
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Tisztelgés az aradi 
vértanúk emléke elõtt

Október 6. (csütörtök)
10.30 óra, Béla király tér

ÜNNEPI MÛSOR

10.30 ÓRAKOR

• Díszõrség felvonulása az emlékmûhöz
(Díszõrség: Magyar Nemzetõrök Tol-
na Megyei Szervezete)

• Himnusz
• Irodalmi összeállítás
• A Garay János Általános Iskola és

AMI elõadásában. A mûsort bemu-

tatják az iskola felsõ tagozatos tanu-
lói. Rendezte: Morvainé Bíró Ildikó
tanár. 

• A szereplõk virágot helyeznek az
emlékmûre

11.00 ÓRAKOR

• KOSZORÚZÁS • Szózat

Koszorúzási
felhívás

Az aradi vértanúk emlékére rendezett
megemlékezés koszorúzással zárul.
Hívjuk, várjuk mindazokat, akik tiszte-
letüket, kegyeletüket ily módon is sze-
retnék kifejezni az aradi hõsökre em-
lékezve. A koszorúzásra elõzetes beje-
lentkezést nem kérünk!

Szekszárd MJV Polgármesteri
Hivatala és a Babits Mihály Mûve-

lõdési Ház és Mûvészetek Háza

Kiegészítések a szüreti
napokhoz

Múlt heti számunk szüreti napi tudósí-
tásában sajnálatos módon tévesen je-
lent meg az Örökség országos gyer-
mektánc-fesztivál folkvetélkedõjének
eredménye, amit ezennel pontosí-
tunk:

A gyermektánccsoportok közötti
szólótáncversenyben az ország min-
den részérõl 14 páros indult. A szek-
szárdi Garay Janos AMI Bartina Gyer-
mekcsoportját Gruner Krisztina és
Horváth István képviselte. Sárközi friss
csárdást és cinegést láthatott tõlük a
közönség.

A szigorú szakmai zsûri döntése alap-
ján Gruner Krisztina és Horváth István
a kiváló II. helyezést érte el a nagyon erõs
mezõnyben. Képünkön õk láthatók.

Ugyancsak múlt heti számunkban
Beke Farkas Nándor  zenekari fõtitkár
lapunknak adott nyilatkozata alapján
az írtuk, hogy elõször járt Szekszárdon
a 100 Tagú Cigányzenekar. Az együttes
azonban 100 Tagú Budapest Cigány-
zenekar néven már 2001-ben fellépett
városunkban az akkori pünkösdi fesz-
tiválon. Az érintettektõl és olvasóinktól
elnézést kérünk.

Gruner Krisztina és Horváth István a díjátadáson

Harmincezer 
a gagyikért

Kedden délután a 6-os fõút és a tolnai
út keresztezõdésében három személy
megállított egy Szekszárdra tartó sze-
mélygépkocsit. Mindjárt beültek az au-
tó (szekszárdi) vezetõje mellé és mögé. 

Elpanaszolták neki, hogy kocsijukból
kifogyott az üzemanyag, pénzük pedig
nincs, noha sürgõs ügyben utaznak.
Megvételre felajánlottak neki egy
(aranynak látszó) gyûrût és karláncot.
„Mindössze” harmincezer forintot kér-
tek érte. És mi történt? Emberünk kifi-
zette a kért összeget… Majd idehaza ki-
derült, hogy csili-vili holminak esze ágá-
ban sem volt aranynak lennie, egyszerû-
en csak gagyi a cucc. Ehhez ugye nem
kell kommentár?! Legfeljebb figyelmez-
tetés, amit dr. Buda Bernadett, a Szek-
szárdi Rendõrkapitányság bûnmegelõ-
zési és kommunikációs referense köt
minden autós lelkére: ne álljunk meg
mindenféle integetõnek. Hiszen ha bal-
eset történt, azt magunk is látjuk, hát se-
gítsünk. De csak úgy megállni? A kocsi-
ajtók pedig nyitva… Üljenek csak be a
szélhámosok, illetve bûnözõk… - hm - 

Latorcai Csaba
látogatása a német

színházban 
Latorcai Csaba, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium nemzetisé-
gi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelõs helyettes államtitkára szeptem-
ber 28-án Szekszárdra látogatott, ahol
megtekintette a Deutsche Bühne Un-
garnt, Magyarország egyetlen német
nyelvû kõszínházát. A látogatás alkal-
mával megismerkedett a társulat tag-
jaival, és belepillantott a Raul Wallen-
berg életérõl szóló darab próbájába.

Ezt követõen tárgyalást folytatott
Tóth Ferenccel, a Tolna megyei kor-
mánymegbízottal, dr. Puskás Imrével,
a megyei közgyûlés elnökével és
Heinek Ottóval, az országos német
kisebbségi önkormányzat elnökével
a színház jövõjérõl. Az egyeztetés cél-
ja az, hogy a jelenleg közös – megyei
és országos kisebbségi önkormány-
zati – fenntartásban mûködõ külön-
leges státuszú kulturális intézmény
mûködése még eredményesebb
legyen a jövõben.



Idestova négy évtizede, hogy Szek-
szárd jazzt szeretõ közönsége az elsõ
„hazai” jazzkoncertnek hallgatói lehet-
tek. Megalakult a Szekszárdi Jazz Trió,
s egy évtizeddel késõbb, 1982-ben a
Szekszárd Jazz Quartet. Az évek során
ismertségük, népszerûségük egyre
nõtt, s 13 lemezük már túlmutat Szek-
szárd város, Tolna megye, sõt az ország
határain is. A zeneileg és emberileg is
nagy harmóniában játszó tagok irányí-
tójával, dr. Hulin Istvánnal beszélget-
tünk kezdetekrõl, sikerekrõl, lemezek-
rõl, s a zenekar összetételének sajnála-
tos, ám szükségszerû és sikeres változá-
sairól. Rögtön az elején leszögezve,
hogy az együttesben demokrácia van.

– Akkor, ahogy a bevezetõben ígér-
tük, a kezdetekrõl…

– A Szekszárdi Jazz Trió tagjai: dr.
Radnai Tibor és dr. Kelemen Endre
kórházi fõorvosok, Lõrinczy Gyula épí-
tészmérnök. Jómagam 1982-ben kerül-
tem Szekszárdra – mily véletlen, hogy
a „csapatba” harmadik fõorvosként –,
de elõtte is játszottam már sok évig 
jazzt. Akkor átalakult a trió quartetté.
Radnai Tibor dobolt, Lõrinczy Gyula
bõgõzött, Kelemen Endre, aki addig
zongorázott, átadta nekem a zongorát
és vibrafonon játszott. Nagyon együtt
voltunk, zeneileg, emberileg egyaránt. 
– Melyek voltak az elsõ nagy sike-
rek? 

– Természetesen elsõsorban ideha-
za, Szekszárdon érezhettük a közön-
ség érdeklõdését és szeretetét. Aztán
jöttek a külföldi nagy fellépések: Len-
gyelország, Franciaország, Anglia, ahol
egy nemzetközi jazzfesztiválon több

világhírességgel játszottunk egy szín-
padon. Felsorolni szinte lehetetlen azo-
kat az elõadásokat, s kritikákat, ame-
lyek számunkra fontosak voltak.
Sinkovics Ferenc a következõket írta
rólunk: „Azt kell látnunk, hogy a Szek-
szárdi Jazz Quartet réges-régen kinõt-
te az amatõr zenekarok kategóriáját.
Zenéjét csiszoltság, átgondoltság, rend-
kívüli arányérzék, igényesen felépített
improvizációk, s egyfajta különlegesen
intelligens karakter jellemzik. Ezt a faj-
ta muzsikát hívják kamarajazznek.” 
– Az együttest a sikerekkel párhu-
zamosan végigkísérték a tragédi-
ák…

– Elsõ nagylemezünk megjelenése
után – amely 1988-ban látott napvilá-
got – súlyos veszteség ért bennünket,
elhunyt Radnai Tibor. Ekkor került kö-
zénk Soponyai József, aki ma is a do-
bosunk. 1993-ban újabb megrázkód-

tatás érte a zenekart, örökre elment
Lõrinczy Gyula zenésztársunk. Az
együttes viszont tovább élt. Béres Já-
nos érkezett hozzánk, aki basszusgitá-
rosként azóta is nélkülözhetetlen sze-
repet tölt be. A két új tag, mind zene-
ileg-technikailag, mind lélekben az
eredeti elképzelések letéteményesei
lettek. 
– A Quartet a veszteségek ellenére
sem adta fel, s a sikerek igazolták
az új tagok helyét és tehetségét…

– 1994-ben jelent meg az elsõ cd, ma-
jd 1995-ben egy szekszárdi koncert élõ
felvétele került cd-re a Jazz Oktatási és
Kutatási Alapítvány, illetve a Pannon
Jazz Kiadó felkérésére, amelyet még
négy cd követett. 2000-ben a Babits
mûvelõdési ház kiadásában jelent meg
egy cd, melynek különlegessége az
volt, hogy elsõ ízben szerepeltek a fel-
vételen vendégmûvészek. Játszhat-
tunk a Magyar Rádió Márványtermé-
ben, a Nemzeti Színházban, s felsorol-
ni is nehéz lenne, ahogy a játékunkért
kapott kitüntetéseket is. A Szépmûvé-
szeti Múzeum programajánlójának
szövege is kedves marad a szívünknek:
„Akik a lelket is gyógyítják, muzsikáló
orvosok”.  
– A 13. lemez bemutatója a Babits
mûvelõdési házban óriási siker
volt 2007. november 26-án….Teljes
számmisztika volt ez a koncert: 3,
13, 25, 35, 80…

– Egy nosztalgialemez, egy visszate-

kintés. Meglepetés, ajándék, születés-
nap, összegzés. Éreztük, hogy ez lesz
ebben a felállásban az utolsó közös le-
mezünk, ezért szerettük volna a kö-
zönségnek egy lemezbe „belemuzsikál-
ni” a munkásságunk eszenciáját, azzal
a szeretettel és technikai tudással,
amellyel éveken, évtizedeken át dol-
goztunk. Három új szám volt a 13. le-
mezünkön, 25 éve alakult meg a Jazz
Trió, 35 éve a Jazz Quartet, és a 80. szü-
letésnapját ünnepeltük Kelemen End-
rének. Vendégmûvészeink sok-sok elõ-
adáson szereztek örömet a közönség-
nek, ezen a nevezetes lemezbemutató
koncerten: Ágonstonné Béres Korné-
lia fuvolamûvész, Környei Miklós gi-
tármûvész, Orbán György elõadómû-
vész. Az elõzõeken Körtés József fuvo-
lamûvész, Molnár Ákos szaxofonmû-
vész, Domány Anikó énekmûvész, Var-
ga Gyula hegedûmûvész. 
– Elérkeztünk napjainkig…

– Az utóbbi egy évben Kelemen
Endre korára és egészségi állapotára
tekintettel csak néha látogatja a pró-
bákat és instruálja vibrafonon utódját,
Rizner Józsefet. Nagyon reméljük,
hogy koncertjeinken még sokáig lát-
hatjuk közöttünk legkedvesebb száma-
it elõadva. A Szekszárdi Jazz Quartet
továbbra is él, élteti a jazzt kedvelõ kö-
zönség, s azok a zenészek, akik méltó
utódai voltak-lesznek azoknak, akik va-
lamikor létrehozták és sikerre vitték.   

Sas Erzsébet
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Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit 
Telt házas, vastapsos zenei élmény – Szekszárdi Jazz Quartet

A kép elõterében balról: dr. Hulin István, középen Soponyai József és Béres János, jobbról dr. Kelemen Endre
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Átláthatatlan esõ London utcáin. Sár-
ga, nyúlós, mint a borsóleves. Kiismer-
hetetlen, borzalmas idõjárás. Akár az a
kimondhatatlan rettegés, ami fogva
tartja Arthur Kipps ügyvédet (Detlef
Trippel) Stephen Mallatratt (1947–
2004) Nõ feketében címû színjátéká-
ban, amelyet a salzburgi Theater
(Off)ensive vendégjátékaként láthatott
a népes közönség Szekszárdon a német
színházban (DBU) szeptember 21-én és
22-én.

Mr. Kipps egyetlen kiutat lát, hogy
megszabaduljon az õt követõ szellem-
tõl, ha sikerülne elmondania imák kö-
zött leírt valódi kísértethistóriáját csa-
ládja és barátai elõtt. Ki más lehetne al-
kalmasabb, hogy segítsen neki ebben,
mint egy színész (Alex Linse), a színpa-
di játék mestere, aki pillanatok alatt „va-
rázsol” pónifogatot ládából, fülsiketítõ
forgalmat egy hangfelvétel felhasználá-
sával... Mindeközben nem is sejti, hogy
amire most vállalkozik az nem játék.
Magára vállalja ugyanis Kipps szere-
pét, aki viszont megjeleníti a történet

összes többi alakját, illetve narrátor-
ként mûködik közre.

A színész örömmel ment a nyomasz-
tó londoni idõjárásból vidékre, mint

kiderült szó szerint egy isten háta mö-
götti helyre a Ködös Láp kúria néhai la-
kójának, Mrs. Alice Drablownak a ha-
gyatéki ügyeit intézni. Vajon egyszerû-

en csak egy nagy halom érdektelen ira-
tot hagyott örökül a csak apálykor
megközelíthetõ, süppedõs láppal kö-
rülvett, birtok lakója? Valójában a kö-
dös mocsárból elõbukkan a család sö-
tét titka is egy kisgyermekek halálát ho-
zó kísértetettel, a fekete ruhás nõvel
(Sabine Bernetstätter).

Az elõadás során egyre biztosabbak
lehetünk benne, hogy kísértetek már-
pedig vannak. A vérfagyasztó befeje-
zés a leghitetlenebbeket is megingatja.
A színészek számára igazi csemege a
darab számos megformálandó karak-
terrel, a közönségnek viszont szünte-
len borzongás, végül iszonyat. A rém-
séges történet Susan Hill (1942–) tol-
lából született, Mallatratt, angol dráma-
és forgatókönyvíró (2002: Forsyte
Saga) ezt alkalmazta színpadra. A The-
ater (Off)ensive színészei pedig, akik
éppen Ernst Pichler Raoul Wallenberg
– Végjáték a Lubjankában címû darab-
ját próbálják a DBU társulatával, elõad-
ták a szekszárdi közönségnek. 

Kovács Etelka

Fradi-verés is volt a bajnoki fõpróbán
Meglepetéscsapat lehet az új KSC Szekszárd 

Az elmúlt öt év szinte mindegyike ki-
sebb-nagyobb változásokat hozott az
Atomerõmû KSC Szekszárd együttesé-
nél, de többnyire már a bajnoki rajt
elõtti fõpróba vagy az õszi idény rámu-
tatott: a csapat nem fogja átlépni önma-
ga korlátait. A remélt áttörés nem kö-
vetkezett be: csak a 7–9. helyek egyikét
„pályázhatták” meg a kosaraslányok.

GYORSABB, ÖTLETESEBB, 
KÜZDÕKÉPESEBB AZ ÚJ CSAPAT 

De most olyan léptékû és mérvû átala-
kulás történt a csapatnál, hogy a fenti, a
sportág helyi hívei által régebb óta vá-
gyott minõségi változás – ha nem jön
közbe semmi – már idén bekövetkez-
het... Ennek  nyomatékot adtak a lányok
a Fradi bravúros, a szerb Vojvodina és a
rivális Baja meglehetõsen magabiztos
legyõzésével (csak a fõvárosi „kirakat-
csapat” a Vasas-Csatától kaptak ki). Egy,
a korábbiaknál gyorsabban, agresszí-
vebben és kreatívabban játszó KSC
Szekszárdot láttunk, amely nem egyszer
ötletes támadásvezetések után szerzett
kosarat, s amelyen már ott van Földi Sán-
dor, az új vezetõedzõ „kézjegye”. 

A magas bedobó- és a centerposz-
ton (szaknyelvben a négyes-ötös posz-
ton) talán sosem volt ideális kínálati pi-
ac alakult ki a szekszárdi nõi kosárlab-
dában: megszerezte a klub a Szolnok
együttesében meghatározó klasszikus
centert, a 25 éves, 195 centis Cve-
tanovicsot, és az egy évvel idõsebb,
szintén szerb, de már Amerikát is meg-
járt Tanja Licinát. S akkor még nem be-
széltünk a bedobóposzton a pontgyár-
tásban fõszerepre készülõ, nyáron Ba-
járól visszatért Bálint Rékáról, a meg-
szûnt Szolnok hátországából érkezõ

Zele Dorinától. De a saját nevelésû Haj-
dú Zsanettõl is olyan dolgokat láttunk,
melyek után elmondható: a kispad
„hosszúságával” sem lesz gond idén
Szekszárdon. 

Már most látszik, hogy minden
posztra adott a majdnem azonos ké-
pességû két játékos, ami szekszárdi csa-
patnál ez idáig a vágyálom kategóriába
tartozott. 

– Örülnünk kell annak, hogy jól ját-
szott a csapat, kellõképpen küzdõké-
pes is volt, de azért nem szabad figyel-
men kívül hagyni, hogy az elmúlt he-
tekben még csak edzõmérkõzéseket
játszottunk – kezdte gyors értékelését
Földi Sándor. – A dobogóra esélyes Fra-
di érzésem szerint most nem mutatott
meg mindent magából, az éles mecs-
csen, mindjárt a bajnokság második
fordulójában más lesz a helyzet. Most,
ha úgy tetszik, szétfutottuk õket. De
remélem, hogy addigra még mi is javu-

lunk mostani önmagunkhoz képest, s
újra remek meccsel szórakoztatjuk a
szekszárdi  közönséget. Egyet ígérhe-
tek: nem fogunk megijedni senkitõl
sem: még a Sopron, a Gyõr és a Pécs el-
len is elvárom, hogy a játékosaim olyan
mentalitással lépjenek pályára, hogy
higgyenek egy szenzációnak számító
bravúrgyõzelemben. Persze irreális el-
várásaim nincsenek, azért a rutin, a ta-
pasztalat hiányzik még ennél a most
formálódó igen fiatal csapatnál. 

– Szemerédi Krisztinát, a csapat ed-
digi meghatározó játékosát a Fradi el-
leni meccsen egyszer csak a lelátóra
számûzte, de aztán a Baja ellen már
szent volt a béke. Mi történt? 

– Nem azt játszotta, amit kértem tõ-
le, de ez még nem lett volna baj. Lecse-
réltem kétszer is, amit duzzogva zokon
vett, még pacsizni is elfelejtett, helyet-
te tüntetõleg félrevonult. Gyorsan tud-
tára adtam, nem tûrök különcködést,

semmi olyat, ami a csapat egysége el-
len hat. 

UGYANANNYIBÓL JOBBAT 
AKARNAK KIHOZNI 

Herr Péter, az Atomerõmû KSC
Szekszárd ügyvezetõ elnöke felettébb
várja a hétvégi bajnoki rajtot. Most tör-
tént meg az, amin évek óta munkálko-
dik a klubvezetés: az itt kinevelt és az
idehozott, országosan ismert kiemel-
kedõ tehetségekbõl épülhet egy pers-
pektivikus, a jelenlegi lehetõségek  kö-
zepette eredményes, közönségcsalo-
gató játékra képes csapat. 

– Honnan lett több pénzük a csapat-
építésre, többek között két légiósra? 

– Egyáltalán nem lett több pénzünk
annál, mint ami eddig volt, inkább ke-
vesebb. Ez a csapat nem kerül többe a
korábbiaknál. Azoknak, akik távoztak,
a mintegy ezer eurónak megfelelõ ha-
vi bérébõl meg tudjuk oldani a jelen-
legi keret kifizetését. Azt nem mon-
dom, hogy egyes játékosok esetében,
mint a légiósok, nem léptük át az ezer-
eurós határt, de most sem tudunk töb-
bet adni a játékosoknak, mint eddig.
Nincs titok, elárulom: két légiós
együttvéve megvan havi háromezer
euróból. De nemcsak õk, hanem a töb-
biek is értékelik azt, hogy mi amit ígé-
rünk, azt más kluboktól eltérõen ki is
fizetjük. Nem tartozunk senkinek, és
az étkezés, az utazás, az egyéb juttatá-
sok terén is igyekszünk vonzóbb kö-
rülményeket teremteni, amit szintén
méltányolnak a játékosok. No, és az
ide igazolásukban az sem számított ke-
vésbé, hogy az új edzõnket Földi Sán-
dornak hívják. 

B. Gy.

A Ködös Láp titka

Detlef Trippel és Alex Linse
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Tizenkét kilométernyi iratanyag õrzi a múltat
Beszélgetés dr. Várady Zoltánnal, a megyei levéltár igazgatójával

Milyen jó lehet, ha egy történész-
nek még a munkahelye is csen-
des, történelmi falak között van,
gondoltam a Béla király téri régi
vármegyeházára menet, ahol a
Tolna Megyei Levéltár „lakik”, de
a kapun belépve inkább úgy érez-
tem, mintha egy hadszíntéren len-
nék. Az éppen felújítás alatt lévő
klasszicista stílusú épület udva-
rán ugyanis állványok, fóliák, por
és jókora zaj fogadja az embert. 

Megszépül és új funkciókat is kap
ugyanis a mûemlék épület, ezért kõ-
mûvesek, ácsok, egyéb szakemberek
tevékenykednek, amerre nézünk.
Nem lehet leányálom odabent elmé-
lyült munkát végezni, feltételezem, és
ebben megerõsít dr. Várady Zoltán, a le-
véltár januárban kinevezett új igazga-
tója is. Bizony egész más kihívásokkal
kellett megbirkóznia hivatalba lépése-
kor, mint amire számított. Mûszaki
problémák sora adódott az épületben,
hol villany nem volt, hol víz, máskor a
riasztó mondta fel a szolgálatot. Az épü-
letet beborító védõháló miatt a nyár
közepén is villany mellett, szinte téli
hidegben dolgoztak az irodákban. A le-
véltár ugyanis a megyeháza elsõ eme-
letén foglal helyet raktárként is szolgá-
ló folyosóival, kutatószobáival, kiállító-
termével, könyvtárával. Melyek, ha be-
fejezõdik a felújítás, újra szép és ké-
nyelmes munkahelyet jelentenek 
majd egy gyönyörû épületben.

Régész akartam lenni
– Mikor belép ide az ember, mindig
gondol arra, hogy milyen elõdök dol-
goztak itt, és ennek szellemében kell
tevékenykedni – mondja a belvárosi
templomra nézõ irodájában dr. Várady
Zoltán, aki idén januártól tölti be ezt a
pozíciót. Életútjáról faggatva megtu-
dom, hogy már gyermekkorában ré-
gész akart lenni, s bár szülei valami „ko-
moly pénzkeresõ szakmát” szerettek
volna a kezébe adni, õ kitartott elkép-
zelése mellett, s ebben nem akadályoz-
ták meg. Így a nagykanizsai Landler Je-
nõ (ma Batthyány Lajos) Gimnázium-
ban szerzett érettségi után az ELTE ré-
gészet–latin szakára jelentkezett, ahol
1982-ben diplomázott. Elsõ munkahe-
lye az ozorai vár feltárása volt, amit ab-
ban bízva vállalt el, hogy késõbb lesz
majd számára állás a szekszárdi múze-
umban. Régész felesége el is tudott itt
helyezkedni, de õt mégse tudták alkal-
mazni, mikor 1982-ben a feltárás véget
ért. Ekkor látszólag kacifántos pályafu-
tásba kezdett, de valójában minden fel-
adatköre a múlt kutatásához kapcsoló-
dott. A megyei könyvtárban zenemûtá-
rosként Hunyadi Lászlóról tartott elõ-
adást kisiskolásoknak, a megyei tanács
mûvelõdési osztályán pedig a közgyûj-

teményekkel foglalkozott. Onnan ke-
rült elsõ alkalommal jelenlegi munka-
helyére, immár levéltárosként. Itt a ko-
ra-középkori megyei közgyûlési jegy-
zõkönyvek regesztázásával (tartalmi
kivonatok elkészítésével) foglalkozott,
munkaidõn kívül pedig folytatta már
egyetemi hallgatóként elkezdett kö-
zépkori epigráfiai munkáját, azaz kü-
lönbözõ szilárd tárgyakon való közép-
kori latin nyelvû feliratok tanulmányo-
zását és kronologizálását. 

A vésett betû mögött: 
az ember

Mi szép a történészszakmában? – Be-
pillantást nyerünk régi korok emberé-
nek hétköznapjaiba, felfogásába, életé-
be, gondolkodásába – válaszolja. A sír-
feliratok például árulkodnak arról,
hogy mit tartott fontosnak feltüntetni
az elhunytról a családja, vagy ha saját
síremlékét készíttette el valaki, akkor õ
maga. Például egyes híres emberek be-
vésették pályafutásuk állomásait, funk-
cióikat, ha nem volt ilyen, akkor azt,
hogy milyen híres ember szolgálatá-
ban álltak. A mai jegyzõkönyvekbõl is
rengeteg dologra lehet következtetni,
tévedés, hogy ezek száraz, unalmas szö-
vegek – mondja.
– Ezért nagy a felelõsségük azok-
nak, akik dokumentálnak vala-
mit...

– Így van. Régen egy jegyzõ szemé-
lyesen maga írta (skribálta) le a történ-
teket, aztán le is tisztázta, tehát még
egyszer volt ideje átgondolni, hogy
minden pontos-e. Ha ma rögzítünk va-
lamit, szintén ügyelni kell a pontosság-
ra, ha elnagyoljuk, akkor nem nyújt
semmiféle információt az utókornak.
– Térjünk vissza kicsit az epigráfi-
ára.

– Ott inkább a betûk formájával fog-
lalkozunk. Minden korszaknak meg-
vannak a maga betûstílusai, a váltások

korszakhatárait vizsgálom, és hogy az
adott korra mi volt a jellemzõ. Ez az ok-
levéltanban más, mint az epigráfiában,
hiszen a vésõ és a kalapács behatárol-
ta a lehetõségeket. 
– Éles korszakhatárokról beszél-
hetünk?

– Egyáltalán nem, a régi még sokáig
tart, miközben feltûnik valami új. Pél-
dául kevésbé emlegetik, hogy Mátyás
korszaka a magyarországi gótika fény-
kora, holott a reneszánsszal együtt élt
sokáig.
– Mondana néhány érdekességet
ezekbõl a kutatásaiból?

– A reneszánsz stílusra jellemzõ a
nyomtatott nagybetû, ami a római kor-
ból származik, de ezenkívül legalább
négy variáció jelent meg egy korsza-
kon belül. Imádták a betûk összevoná-
sát, akár három betûjelet is egymáshoz,
egymásba véstek, némelyik szinte egy
kész rejtvény. Volt, hogy egész verseket
róttak fel így, tehát nagyon kell ismer-
ni a betûket és a szavakat is, az általános
latin ehhez kevés. Elõfordultak külön-
leges szövegek is, például bibliai idéze-
teket véstek a sírkõre, mûveltségüket
hangsúlyozva ezzel, de volt, hogy vál-
toztattak az eredetin. A megyei jegyzõ-
könyvek is tartogatnak meglepetése-
ket. Kiderült például, hogy a török hó-
doltság után a nemességet is sújtotta a
szegénység. Akinek nem volt jobbágya,
s így jövedelme sem, azt megadóztat-
ták, sõt, vagyonadót róttak ki rá. Csak
az lehetett nemes, aki igazolni tudta,
hogy jobbágyokkal rendelkezik. Ebbõl
indultak ki a betelepítések is, hiszen
mindegy volt, hogy németek vagy rá-
cok jönnek, csak legyen munkaerõ.

A levéltár mint 
szolgáltató hivatal

– A tudományos kutatás a levéltár-
nak csak egyik feladata. Mivel fog-
lalkozik még az intézmény?

– Közigazgatási feladatkörünknél
fogva elõször is egy hivatal vagyunk,
iratokat gyûjtünk be a különbözõ szer-
vektõl, amelyek irattárai idõvel ideke-
rülnek hozzánk. Ezek szakszerûen be-
dobozolt, rendezett és selejtezett irat-
állományok. Akinek örökség, pereske-
dés, telekügy stb. miatt valamely hiva-
talos iratra van szüksége, az ügyfélszol-
gálatunkhoz fordulhat, és rendelkezé-
sére bocsátjuk a szükséges dokumen-
tumot. Másik feladatunk a már emlí-
tett történeti kutatás és a kutatószol-
gálat. Alapelv ugyanis, hogy mindenki-
nek jogában áll eredeti forrásokhoz
jutni. Középiskolások tanár kíséreté-
ben, egyetemisták pedig kutatási en-
gedéllyel önállóan is végezhetnek ku-
tatásokat. Évente 2-300 ember jár hoz-
zánk ezzel a céllal és minden nap jön
is valaki.
– A folyosói polcokon végelátha-
tatlan sorban állnak az irattartó
dobozok. Hány dokumentumot
õriznek?

– Tíz centi vastag dobozokból 120
ezer darab áll a polcokon, ha egymás
mellé raknánk, 12 kilométernyi sort al-
kotnának.
– A levéltárosok kutatási  eredmé-
nyeirõl szerencsére idõnként ol-
vashatunk is. Ez munkájuk kötele-
zõ része? 

– Harmadik fontos feladatkörünk a
közmûvelõdés és a publikáció. Min-
denki saját területtel foglalkozik és eze-
ket publikálni is kell. A Tolna Megyei
Levéltár korábban évente megjelente-
tett egy tanulmánykötetet, most pedig
próbálunk a forrásanyagokra koncent-
rálni. Emellett csoportoknak bemuta-
tókat tartunk és könyvtári szolgáltatás-
sal is várjuk az érdeklõdõket.
– Hányan látják el ezt a sokrétû fel-
adatot?

– Összesen 19-en vagyunk, ami na-
gyon kevés, hiszen ebbe beleértendõk
azok a munkatársak is, akik fotólabo-
ros, könyvtáros, informatikus, gond-
noki, takarítói és titkársági teendõket
látnak el. 
– Beszélgetésünk apropóját egy
kettõs évforduló is adta, amelyek-
rõl a Szekszárdi Vasárnap a levél-
tár munkatársainak segítségével
mostantól cikksorozatban emléke-
zik meg. Melyek ezek?

– Az I. Béla király által 1061-ben ala-
pított bencés apátság 950. születésnap-
ja (ennek maradványai éppen itt lát-
hatók az udvaron), valamint az 1836-
ban épült vármegyeháza fennállásának
175. évfordulója. Szeretnénk olyan for-
rásokat, érdekességeket megismertet-
ni az olvasókkal az apátság, a megyehá-
za és a levéltár történetébõl, amelyek
közelebb visznek bennünket azon ko-
rok embereihez, akik ezeket a létesít-
ményeket létrehozták illetve használ-
ták. Cser Ildikó
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Angol teadélelõtt a Helen Doron nyelviskolában
London nevezetességeivel és a brit kultúrával ismer-
kedhetnek az érdeklõdõ gyermekek és szüleik a 
Helen Doron gyermeknyelviskolában október 8-án,
szombaton 10 órától a Csokonai utca 21.-ben.
A programról elsõként Zuschlag Edinától, a nyelvis-
kola vezetõjétõl érdeklõdtünk.
– Milyen különlegességekkel találkozhatnak a
hozzátok ellátogatók?

– Házigazdánk egy angol család, akik 3 éve élnek
Szekszárdon. Gabi, a képzõmûvész édesanya vezeti
a gyermekprogramot. Filmvetítéssel kezdünk, majd
a kreatív kézmûves-foglalkozás során kollázstechni-
kával elkészítjük el London nevezetességeit. A csalá-
dias légkörben eredeti angol teát és különleges íze-
ket kóstolhatnak vendégeink.
– Gabi, miért választottad a Helen Doron nyelv-
iskolát?

– Ismerõsöktõl hallottam, hogy mûködik a város-
ban egy olyan gyermeknyelviskola, ahol a foglalko-
zások angolul folynak, és kíváncsiságból ellátogat-
tam hozzájuk. A férjem angol, és 3 gyermekünk is
angol anyanyelvû.  Nagyon megtetszett a módszer,
különösen a kreativitás és a gyermekközpontú lég-
kör miatt. Nagyon jó látni, ahogy egészen pici gyer-
mekek angolul fejezik ki magukat egyszerû termé-
szetességgel. 
– A szombati program után is találkozhatnak
veled a Helen Doron nyelviskolában?

– Hogyne! Szeretnénk hagyományt teremteni a
szombati angol nyelvû kézmûvesalkalmaknak. Sõt!
Egy különleges, egyedülálló programot kezdünk el:
játékos angol nyelvû foglalkozást terápiás kutya rész-
vételével. 

– Mi a szerepe a kutyának az angol foglalkozá-
son?

– Az élményszerzés és örömteli tanulás. Az igazi
kutya közremûködésével a gyermekek bátrabban
megnyilvánulnak, szerepet vállalnak angol nyelven. 
A Helen Doron Oktatóközpont tanára Farkas-
Mikola Edit és Ulrik Dóra. Mitõl hatékony ez a
nyelvoktatási módszer?

Edit: A Helen Doron-módszer alapja az anyanyelv
elsajátításához hasonlatos. A kisgyermek az anya-
nyelvét erõfeszítések és tudatos tanulás nélkül elsa-
játítja. Ugyanerre angolul vagy bármely nyelven is ké-
pes. Ezért hangsúlyozzuk a napi CD-hallgatást, me-
lyek tananyagcsomagjaink részét képezik. Foglalko-
zásainkon feldolgozott énekek, mondókák, mesék,
mindennapos szituációk által egyre magabiztosabb,
aktív tudáshoz juttatják a gyerekeket. Édesanyaként
szerettem volna, ha kisfiam sem maradna ki ebbõl az
élménybõl. 

Dóra: A PTE IGYE Gyakorló Általános Iskola angol-
tanáraként és szülõként látom az elõnyeit a kommu-
nikáció- és tevékenységalapú tanításnak. A gyakorló
általános iskolában 2009 óta nagy sikerrel angoloz-
nak a gyermekek a Super-Nature programmal. A He-
len Doron-csoport által kidolgozott természetisme-
reti foglalkozások angolul folynak. A gyermekek az
õket körülvevõ természetrõl angolul szereznek is-
mereteket egy szisztematikusan felépített tananyag
segítségével. 

Akik szeretnének saját tapasztalatokat szerezni
nyelviskolánkról, azokat szombaton 10 órakor szere-
tettel várjuk teadélelõttünkön.

(x)

Az iskola oktatói:
Farkas-Mikola Edit, Zuschlag Edina,

Gabriella Miller, Ulrik Dóra



92011. október 2. ÉRDEKLI? BEMUTATJUK!

Az ultramaraton-futó nem magányos
Nemes Miklós: „Nappal 40-50 fokban futottunk, éjjel nulla fokban aludtunk a földön”

Dr. Imre József szülész-nőgyó-
gyász főorvos Nemes Miklós sze-
mélyében egy különös, figyelem-
re méltó férfiút ajánlott beszélge-
tőpartneremül. A nyomdai gép-
mester immár 27 esztendeje
megszállott futó, de jó ideje nem
a maratoni távokat küzdi le, ha-
nem a 42 kilométer fölöttieket,
azaz ultramaratonista. Házuk
hátsó fertályán levő, növényekkel
és virággyűjteménnyel körbeölelt
teraszán beszélgettünk.

– A kezdetek óta a szekszárdi
nyomdában dolgozik gépmester-
ként. Mi a munkája pontosan? 

– Papírra nyomtatom, amit a grafi-
kus megálmodott, a formakészítõ pe-
dig lemezre vitt. Elsõsorban könyvbo-
rítókat készítek, egyszerre négy színt
nyomok. Hála Istennek, munka van
elég. Elsõsorban könyveket készítünk,
valamint a nyomda saját naptársoroza-
tát, s itt készül a Tolna Megyei Extra is.
– Mindig nyomdász szeretett vol-
na lenni?

– Eredetileg szõlész-borászként
érettségiztem a mostani I. Béla Gim-
názium jogelõdjében. A szakmában
töltött egy hónap után fölvettek a
nyomdába, s a szakmai gyakorlatot je-
lentõ munka mellett – havi egynapos
képzést jelentõ – tanfolyamot végez-
tem Budapesten. Ezt apám javaslatára
tettem, mert azt mondta, tanuljak még,
ha bármi történik, legalább két szak-
ma legyen a tarsolyomban. 
– Úgy látom, mintha most elkomo-
rult volna.

– Egy kicsit. Édesapámra gondol-
tam… Idén áprilisban töltötte be a 90.
életévét. Ekkor érkezett Orbán Viktor
aláírásával egy köszöntõlevél, benne az
értesítéssel, hogy 90. születésnapjára –
egy cég támogatásával – 90 ezer forin-
tot küldenek számára. Nagyon boldog
volt… Sajnos, röviddel ezután meghalt.
– Maradjunk még a családnál.

– A ház elsõ részében 89 esztendõs
édesanyám él – most már egyedül. Saj-
nos bátyám tavaly meghalt, az anyu-
kánk nevét öröklõ Klári húgom 
Õcsényben lakik. Hátul, a magam épí-
tette házrészben – a tetõtéren még van
munkám – párommal, a virágokat
gyûjtõ és gondozó „Tareri-vel” – alias
Tar Erika – élünk. Megjegyzem,
félmaratonfutóként a hattagú szek-
szárdi csapat tagjaként kedden érke-
zett haza Oslóból.
– Ön mikor és milyen körülmények
hatására jegyezte el magát a hosz-
szútávfutással? 

– 1984-ben. Olvastam, hogy az emlí-
tett év márciusában maratont rendez-
nek a fõvárosban, lehet jelentkezni. El-
határoztam, hogy lefutom a 42 ezer
195 métert. 

– Volt elõzõleg valami
futómúltja?

– Nemigen. De elkezd-
tem edzeni. A megméret-
tetés elõtt összesen 3 óra
34 perc alatt 170 kilomé-
ter futottam. Úgy kezdõ-
dött, hogy innen Újváros-
ból elfutottam a Sió-csár-
dáig. Vagy hatszor megáll-
tam, két hétig izomlázam
volt. Majd fokozatosan
emeltem a megtett szaka-
szokat, s egyre jobban
ment. Úgyhogy sikeresen
lefutottam a távot.
– Akkor is ilyen szikár,
inas ember volt?

– Persze. Húszéves ko-
rom óta 65 kiló vagyok, ha
futok, ha nem futok, ha
eszem, ha nem eszem…
– És eszik?

– Mindent. Zsírosat,
tésztákat, leveseket, édes-
séget. És meglehetõsen jó
étvággyal… Visszatérve a
kezdetekre,megerõsö-
dött a lábam, a következõ
alkalommal már ultramaratont (42 ki-
lométer fölötti távot jelenti) futottam.
Három nap alatt 200 kilométert.  
– Hosszútávfutóként bejárta a fél
világot és számos helyezéssel tért
haza. Imre fõorvos említette, hogy
a Párizs-Dakar afrikai útvonalát
is legyõzte. Nem félt a kígyóktól, a
sivatag éjszakai hidegétõl és egyéb
viszontagságoktól?

– A rali több útvonalán futottam le
13 maratont. 1988-ban 13 napig vol-
tam Algériában – régen azon keresz-
tül vezetett az út. A megtett utunk
meghaladta az 520 kilométert. Ott au-
tók kísérték a versenyzõket, öt kilo-
méterenként volt frissítés, enni és in-
ni kaptunk. 
– Meg jó sok meleget.

– Én 40-50 fokban érzem jól maga-
mat. Nekem nagyon jók voltak a nap-
palok. Az éjszakai nulla fok már kevés-
bé. Hálózsákban aludtunk a földön.
Egyetlen kígyót vagy skorpiót nem lát-
tam. Igaz, felhívták a figyelmet a kígyó-
veszélyre, de minden rendben volt. Az
éjszakai hidegben megdermednek a kí-
gyók, nappal viszont elõbukkanhattak
volna a homokból. De nem tették!
– Mennyire veszik szigorúan, hogy
a csapat ne széledjen szét, igyekez-
zenek egymáshoz közel futni, hi-
szen a tájat a szél fújta homok folya-
matosan változtatja, tehát könnyen
el lehet tévedni.

– Algériában ki volt jelölve az útvo-
nal. Jókora nylonzacskókat megtöltöt-
tek homokkal, ezekkel, meg kövekbõl
kirakott méteres „piramisokkal” jelöl-
ték az utat. A keresztezõdésekbe szin-
tén „zacskós-útjelzõket” állítottak. Ezek

jól eligazítottak minket, miközben a
tájban is gyönyörködtünk. Megemlí-
tem, hogy Algériában egy étteremlánc
volt a szponzorunk. A séf hideg regge-
lit és ebédet készített, este pedig fõ-
zött. Olyan remek pörköltet, hogy
megnyaltuk mind a tíz ujjunkat. A vé-
gén derült csak ki, hogy a hús helyett
szóját kaptunk.
– Ez nagyon vicces, de jó. Marokkó-
ban viszont nem volt felvezetés
vagy kíséret.

– Ott itiner (úttérkép) segítette az
eligazodást, bejelölve rajta, hogy balra
egy domb, arrébb egy rom és így to-
vább. Várjon csak! Mutatok saját készí-
tésû fotókat az utakról.
– Jesszusom. Ez valóságos album-
torony!

– Nézze, ez a domb akkora, mint egy
meddõhányó… tehát a szél nem sodor-
ja el. Szóval, míg Algériában keréknyo-
mon, Marokkóban, mondhatni, to-
ronyiránt futottunk… Nézze csak ezt a
fotót! Ezeket a hatalmas kõsziklákat év-
ezredek alatt faragta ki ilyen gyönyörû-
re a szél és a fagy.
– Nagyon különös. De egy csöppet
se félt? Mert volt, hogy egyedül lo-
holt.

– Nem féltem, pedig olykor órákig
csak magamra számíthattam. Sõt, ami-
kor homokbuckákon futottunk, azok te-
tejérõl nem láttam senkit. Aztán megint
le, majd ismét fel, s akkorra két-három
társam feje bukkant elõ. Algériában, ami-
kor az Aggahar-hegység 3000 méter ma-
gas Tahat csúcsa közelében róttuk a ki-
lométereket, tíz fok volt, és szakadt a hó,
lejjebb pedig az esõ, noha azon a környé-
ken ötven éve nem volt csapadék.  

– Terhük viszont volt.
Nyilván Marokkóban.

– A hátizsák súlya nem
haladhatta meg a 15 kilót.
Ott hatnapi élelmet vit-
tünk, s napi kilenc liter vi-
zet kaptunk. Ezt meg is it-
tuk. Tisztálkodásra annyi
jutott, hogy egy benedve-
sített kendõvel áttöröltük
magunkat. Az élelemrõl:
szerencsénk volt, mert si-
került szereznünk igen
praktikus amerikai túlélõ-
csomagokat. Ezekbe cso-
ki, rágó, gyufa, szárított
gyümölcskenyér, nylon-
ban lehegesztett – példá-
ul babfõzelék és sült hús,
valamint WC-papír került.
Volt nálunk iránytû, zseb-
lámpa, én meleg holmit is
pakoltam, de kaptunk vá-
kuumos kígyóméreg ki-
szívó szerkentyût, két-két
– kétszáz méter magasra
szálló – jelzõrakétát, s vész
esetére olyan alumínium
fóliát, aminek egyik fele

ezüstös, a másik aranyos. A látási, illet-
ve az idõjárási viszonyok függvényé-
ben a megfelelõ színnel kifelé kellett
magunkra tekerni, hogy a bajba ju-
tottat meglássák a helikopterbõl. En-
nek éjjel is hasznát vettük, jól védett
a hidegtõl.
– Beszéljünk kicsit a szekszárdi
Kadarka Futó Egyesületrõl, amely-
nek ön az elnöke.

– Igen. Másfél éve alakultunk, s mint-
egy húszfõs a tagság. De a kedd, csütör-
tök és a szombati közös edzésekbe so-
kan beszállnak. Néha egész komoly lét-
számú csapat indul útnak. Említettem,
hogy most hat tagunk Oslóban volt. De
szívesen emlékezem a Párizs maraton-
ra, amin szintén részt vettünk. Ezt a
Szekszárd–Bezons testvérkapcsolat
42. évfordulója tiszteletére rendezték,
s mint tudjuk, e szám megegyezik a
maratoni távval.   
– Hogy utaztak?

– Mondhatnám, hogy jól, amúgy vo-
nattal. Nézze, vannak szponzoraink, de
manapság õk sem dúskálnak, így is
öröm, hogy segítettek… De részt ve-
szünk a Borvidék Félmaraton szerve-
zésében és még sok másban.
– Az egyesületnek nõ tagjai is van-
nak?

– Hát hogyne. Fele-fele az arány.
– Gratulálok az eredményeikhez és
várom a tippet a következõ riport-
alanyra.

– Szeretném, ha dr. Jakab Ferenc ál-
latorvossal beszélgetne a kulturált ál-
lattartásról, de mindenképpen faggas-
sa ki a most megjelent Kutyapszicho-
lógia címû könyvérõl.

V. Horváth Mária
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Dr. Várady Zoltán: A szekszárdi apátság, 
a Vármegyeháza és a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára

Szekszárd városa ebben az évben

ünnepli az apátság alapításának

950. valamint a Tolna Megyei Ön-

kormányzat Levéltárának is he-

lyet adó Vármegyeháza átadásá-

nak 175. évfordulóját. A címben

jelzett három témakört felölelő

cikksorozat ennek a kettős évfor-

dulónak a megünnepléséhez kí-

ván hozzájárulni. Célunk az is,

hogy az olvasóközönségnek némi

betekintést nyújtsunk a levéltár

tudományos munkájába, s bemu-

tassuk annak egy igen fontos sze-

letét, a város és a megye múltjá-

nak feltárása területén végzett te-

vékenységünket.

A Vármegyeháza udvarán találhatók
a 950 éves apátság romjai, valamint
jelenleg folynak európai uniós támo-
gatással a klasszicista épület rekonst-
rukciós munkálatai, amelyek 2011.
folyamán fejezõdnek be. A felújítás
után az épület továbbra is otthont ad
a Tolna Megyei Önkormányzat Le-
véltárának, valamint a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum néhány állandó ki-
állításának, impozáns díszterme pe-
dig a megyei önkormányzat ülései-
nek helyszíne marad. 

Az udvaron elhelyezkedõ, s eddig
is látható apátsági templomrom digi-
talizált felidézése mellett a klasszi-
cista épület alá nyúló, frissen feltárt
kápolnarészlet bemutatása is lehetõ-
vé válik.

Az épület kávéházzal, sátorszerke-
zettel fedett szabadtéri fesztiválszín-
paddal gazdagodik, a Szekszárd neve-
zetességeivel megismerkedni kívánó
látogatók igényeit szolgálva.   

A szekszárdi 
apátság

A város történetében kiemelt jelentõ-
ségû volt 1061-ben a szekszárdi ben-
cés apátság I. Béla által történt megala-
pítása. 

Az apátság konventje annak köszön-
hette tekintélyét, hogy a szomszédos
vármegyékre is kiterjedõ hatáskörû hi-
teleshelyként, azaz közhitelû szervként
mûködött, amely a késõ középkorban
élte fénykorát. A középkori Szekszárd
központját a mai Béla király tér alkotta,
a települést 1485-ben oppidumként
tüntették fel. A török 1543-ban hódítot-
ta meg teljesen a megyét, ezután Szek-
szárd szandzsákszékhellyé vált.

1686 szeptembere, a település tö-
röktõl való visszafoglalása után a ben-
cések nem tértek vissza Szekszárdra. 

A város és az apátság életének újra-
indításában Mérey Mihálynak voltak
elévülhetetlen érdemei, aki 1693–1719
között volt szekszárdi apát. Az apátság
javainak birtokjogát igazoló dokumen-
tumot 1698-ban adták ki számára. Kez-
deményezte az apátsági templom újjá-
építését is, amit utóda, Trautschon
apát fejezett be 1726-ban.  

1775-ben elhunyt Rodt Ferenc, az
utolsó szekszárdi javadalmas apát, aki-
nek nevéhez az új barokk plébánia épí-
tése kötõdik. Ezzel ért véget az apátság
története. 

A Vármegyeháza 
1719-ben a megyei közgyûlés arról
döntött, hogy a gyûléseket Simon-
tornyán kívánják tartani, mert a telepü-
lés várral rendelkezett, s gyakran volt a
korábbiakban is megyegyûlések szín-
helye. 1727-re elkészült a megyeháza

épülete Simontornyán, amelyet azon-
ban 1735-ben erre a célra alkalmatlan-
nak nyilvánítottak.

A vármegye közgyûlése 1779-ben
egyetlen szavazattöbbséggel úgy dön-
tött, hogy Kölesd ellenében Szekszárd
lesz a megye állandó székhelye. A me-
gyei hivatal elhelyezésére megvásárol-
ták az I. Béla király alapította apátság
még használható épületeit. 

1794-ben a vármegyeháza és az apát-
sági templom a nagy tûzvész folyamán
leégett. A belváros új temploma a je-
lenlegi helyén 1802–1805 között ké-
szült el. A megyeházát kijavították, 
majd bõvítésének újabb tervét 1805-
ben készítette el a vármegye.  

A következõ, 1819-es sikertelen építé-
si terven túllépve a vármegye 1825-ben
egy újabb tervvel kérvényezte a várme-
gyeháza építését. 1826-ban keresték
meg és kérték fel a kiváló pesti építészt,
Pollack Mihályt a tervek kidolgozására. 

1827-ben a vármegye elfogadta a
Pollack-féle terveket, és az építkezés
1828 tavaszán megkezdõdött. A vár-
megye az épület kivitelezését Stann Ja-
kab szekszárdi mesterre bízta. 1832-
ben az építkezés már olyan stádium-
ban volt, hogy a tisztségviselõk elfoglal-
hatták a hivatali helyiségeket, de az épí-
tési, szépítési munkák csak 1836-ban
fejezõdtek be, ekkor került sor az épü-
let hivatalos átadására.

A levéltár
A vármegyei közigazgatási tevékeny-
ség megkövetelte a „levelestár” mûköd-
tetését is, így a megfelelõ elhelyezés
iránti igény egybekapcsolódott a vár-
megyeháza kialakításának fent említett
követelményével. 

A levéltárügy fejlesztését 1729 után
több törvénycikk szorgalmazta, a tiszt-

ségviselõk kötelesek voltak az iratokat
a levéltárban elhelyezni, a jegyzõköny-
veket letisztázni, használatukhoz inde-
xet készíteni. 

Az 1836-ban átadott Vármegyeháza
épületében „nyert végleges, tûzbiztos
elhelyezést a vármegye levéltára”.   

Az abszolutizmus centralizációja
alatt 1850-ben kiadott rendelkezés
meghatározta az iratlajstromozás teen-
dõit, s az iktatás mellett megkövetelte
a név, tárgy és helység szerinti index
készítését. A levéltárak a vármegyei ap-
parátus részeként mûködtek, de az
1920–30 közötti idõszakban átmeneti-
leg a belügyminisztérium hatásköré-
be kerültek.

1945 után a Magyar Országos Levél-
tár kezdeményezésére a belügyminisz-
térium rendeletet adott ki az iratanyag
védelmérõl.

1950-tõl a Levéltárak Országos Köz-
pontja megszervezésével megtörtént a
levéltárak centralizációja, megszûntek
a megyei, városi, községi levéltárak.

1953 és 1968 között az intézmény
Szekszárdi Állami Levéltár néven mû-
ködött. A megyei intézmények felada-
ta a iratbegyûjtés, rendezés, segédlet-
készítés lett, míg a tudományos feldol-
gozást a központilag létesített tudomá-
nyos intézetek végezték. Így a regio-
nális vagy megyei szintû iratfeltárás
háttérbe szorult.

A helytörténeti kutatások iránti
igény, az egyéb regionális és lokális el-
várások a tudományos munka levéltá-
ri feladattá válását követelték meg. Ezt
a problémát 1968-tól a levéltárak me-
gyei fenntartásba való visszakerülése
oldotta meg. 

A rendszerváltás után, 1991-tõl az in-
tézmény Tolna Megyei Önkormányzat
Levéltára néven mûködik.

(folytatjuk)

A „Szegszárdról” készült korabeli rajzon jól látható a belvárosi templom szomszédságában álló monumentális Vármegyeháza



Hitünk tanítása szerint a házasság szent-
ség: vagyis az Isten és ember találkozásá-
nak kitüntetett helye. Egy sorba kerül a ke-
resztséggel, a bûnbocsánattal, az eucha-
risztiával! Mit jelent ez? Mindenképpen jel-
zi, hogy a Jóisten szándéka szerint való; két
ember szerelmében az Isten végtelen sze-
retete tükrözõdik. Minden földi, minden
emberi öröm forrása az Õ szeretete: „Ben-
ne élünk, mozgunk és vagyunk” – amint
Pál apostol mondja areopágoszi beszé-
dében (Apostolok Cselekedetei 17,28). 
A Biblia elsõ lapjain mindjárt arról értesü-
lünk, hogy „megteremtette Isten az em-
bert a maga képére és hasonlatosságára”
– s a Szentírás egy szuszra azt is kimond-
ja: „férfinak és nõnek teremtette õket” (Te-
remtés könyve 1,27). Vagyis arról van szó:
a férfi és a nõ együtt, közösen formázza Is-
ten titkát! Hiszen az Isten nem magányos,
felhõk fölött trónoló zord fenség, hanem
legbensõbb lényege szerint szeretet, kap-
csolat, ha úgy tetszik, család: teológiai mû-
szóval Szentháromság. Minden szeretet,
minden kapcsolat, minden család funda-
mentuma. Nem véletlen, hogy a kettõs
szeretetparancs oly szorosan összetarto-
zik; Isten- és emberszeretet egymás nél-

kül, netalántán egymás ellenében elképzel-
hetetlen: „Szeresd Uradat, Istenedet tel-
jes szívedbõl és teljes lelkedbõl, minden
erõdbõl és egész elmédbõl; felebarátodat
pedig, mint önmagadat!” (Lukács 10,27)
A szeretet e két iránya föltételezi, kiegészí-
ti és erõsíti egymást.
Isten otthon van a családban. Ahogy a
Szent Család élete Jézus köré rendezõ-
dött, úgy legyen Jézus a ti családi élete-
tek középpontjában is! A II. Vatikáni Zsi-
nat ecclesiolának, kis egyháznak nevezi
a családot, s joggal. Mert az Egyház élõ
sejtje a család, és persze az egész társa-
dalomé is. Az egyes ember és a társada-
lom épsége, egészsége az ép és egész-
séges, boldog családokra épül. A jó csa-
lád, a kiegyensúlyozott közösség alapja
pedig a jó házasság.
Bíró László püspök úr is arról beszél egy
vele készített riportban, hogy a házasság-
ban egymásra találó, és egymást feltétel

nélkül vállaló két ember szeretete az az
alap, amelyre a család épülhet. Isten aka-
rata szerint két ember szeretete és teljes
odaadása az emberi élet forrása. Az õ kap-
csolatuk az, ami családdá bõvül, s amely-
nek akkor is meg kell maradnia, ha a gye-
rekek már kirepülnek a házból. „A csalá-
dok szétrobbanását mindig a házasságok
tönkremenetele elõzi meg. Gyakran kap-
csolatuk kimerülésérõl, elfáradásáról be-
szélnek ilyenkor az egymástól elidegene-
dõ házastársak. A létfenntartás vagy ép-
pen az elõbbre jutás gyilkos hajszájában
nem fordítanak kellõ idõt és figyelmet egy-
másra: elõfordul, hogy mindketten a csa-
ládért küszködnek, s közben hagyják föl-
morzsolódni annak alapját. Éppen a csa-
ládnak tartoznának annyival, hogy ápolják
házasságukat. Csak egymást szeretõ,
boldog házaspárok képesek kiegyensú-
lyozott embereket nevelni.”
Mi kell tehát a jó házassághoz? Hit és hû-

ség. Hit Istenben és hit egymásban. Az Is-
ten képére és hasonlatosságára teremtett
ember hivatásának, szentháromságos
szeretetének megélése, aprópénzre vál-
tása. Újra csak Bíró püspök atyát idézhe-
tem: „A hit családbarát. Olyan értékrendet
közvetít, amelyben a személy áll a közép-
pontban. Ha a hit fogyatkozik bennünk, el-
sõsorban is a dolgokkal követnek el az
emberek házasságtörést: amikor figyel-
mük a társuk helyett anyagi javak felé irá-
nyul... Az ember boldogságának kérdése,
hogy merjük-e a személyért feladni a dol-
gokat. Az embernek a másik emberre van
szüksége, és nem tárgyakra.” A hûség
szintén Istenbõl táplálkozik: Õ maga a Hû-
ség, a Szeretet teljessége.
A hûség persze nem csak a krízishelyze-
tekben fontos. A házastársaknak nap
mint nap meg kell hódítaniuk egymást!
Ezt soha nem szabad elhanyagolni. So-
ha nem szabad másodrangú kérdésként
kezelni. Soha nem szabad más, „fonto-
sabb” tennivalók miatt megfeledkezni ró-
la. És nem csupán az új házasoknak kell
erre tudatosan figyelni, hanem mindnyá-
junknak, akik házasságban élünk.

Kirsch János diakónus
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MOZAIK

A rejtvény megfejtését október 16-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A szeptember 18-i rejtvény helyes megfejtése: Béri Balogh Ádám, Kölesd. A he-
lyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Kowaczekné Fábián Teréz, Szekszárd, Kerámia u. 87. Gratulá-
lunk! A könyvet postán küldjük el.

Evangélium
A házasságról

Léleképítõ:
Keresem az apám sírját
TELEKI JÚLIA, a Délvidéken meggyilkolt sok
ezer áldozat egyikének meghurcolt leánya
vall megrendítõen a délvidéki magyar múlt-
ról, jelenrõl, a kollektív bûnösség máig tar-
tó bélyegérõl, melyrõl könyvet is írt, azzal a
címmel: Hol vannak a magyar sírok Dél-
vidéken? – Keresem az apám sírját.

Helyszín: Garay János Gimnázium dísz-
terme. Idõpont: 2011. október 3., hétfõ
este 18 óra. A belépés díjtalan.

Könyves Vasárnap
MEGHÍVÓ

Az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár szeretettel
meghívja Önt és ismerõ-
seit október 9-én 15 óra-
kor Heim Károlykönyv-
bemutatójára. A szer-
zõvel dr. Szilágyi Mihály
író-helytörténész be-
szélget. A kötet a hely-
színen megvásárolható.

ISKOLAELÕKÉSZÍTÕ
A SZENT JÓZSEF

ISKOLAKÖZPONTBAN
(Szekszárd, Garay tér 9.)

Minden hónap második keddjén
Október 12. Drámafoglalkozás

Vezeti: Vadóc Eszter
Minden foglalkozás 16 órakor kezdõdik,

közben kötetlen beszélgetés az elsõs
tanító nénikkel.

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK
A LEENDÕ ELSÕSÖKET ÉS SZÜLEIKET !
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Szereted a tiszta autót? Vár a Palánki úti autómosó!
Minden autótulajdonos álma,
hogy rövidebb-hosszabb útra in-
dulva autóját kívül-belül tisztá-
nak tudja. Ettől útja kelleme-
sebb, komfortosabb lesz. Akinek
mindennapi munkaeszköze az
autója, vagy majdnem második
otthona, mint a kamionosoké,
azoknak talán még fontosabb,
hogy tudják: Szekszárdon a Pa-
lánki úti autómosó, a Bárdi Autó
mellett, a város északi bejáratá-
nál rájuk vár. Az új szolgáltatás-
ról Vajda Balázs cégvezetővel be-
szélgettünk. 

– Vannak, akik szeretnek autót
mosni, vannak, akik nem, viszont
mindenki szeret kívül-belül tiszta
autóban utazni…

– Ennek az igénynek a kielégítésé-
re áll az autósok rendelkezésére a Pa-
lánki út 15. szám alatt 24 órás nyitva
tartással az önkiszolgáló autómo-
sónk.

– Az önkiszolgálás alatt mit kell
értenünk?

– Akár egy parkolóórába, itt is be
kell dobnia a gépkocsivezetõnek a
pénzt, mely után kiveheti a lándzsát,
amellyel megmoshatja autóját. A mo-
sóprogram egy kiváló svájci tech-

nológiai rendszerrel
mûködik. A vízben zsír-
oldó, valamint bogárta-
lanító vegy-szer van, és a
nagynyomású 80 fokos
víz tükörfényesre mos-
sa az egész autót. A mû-
velet másik része az öb-
lítõ- program, amely hi-
deg vízzel történik, s
amelyben korróziógát-
ló vegyszer van: viasz,
vax.

– Többször elhang-
zott a víz összetétele,
mit jelent ez?

– Ez a rendszer olyan
vizet állít elõ, – lágy vizet –, amely
megszûri és vízkõmentessé teszi a
mosó- és öblítõ- vizet, ezzel elérve azt,
hogy az autó felülete mosás és öblítés
után cseppmentesen szárad.  

– A fentiek alapján a kocsink kül-
seje már tisztán ragyog, ám ott
van még a belsõ…

– Rendelkezünk egy porszívóval,
amelynek igénybevétele ugyanolyan
szisztéma szerint mûködik, mint az
autómosóé. Mindkét szolgáltatáshoz
térítésmentesen segítséget nyújt
munkatársunk, aki az autómosóban
reggel 8-tól 18-ig a rendelkezésükre

áll, kérésükre segít az
autómosásban és a por-
szívózásban is. Itt mon-
danám el, hogy akik az
autómosó szolgáltatá-
sunkat igénybe veszik,
éppen egyszerûsége és
nagyszerûsége okán
akár öltönyben is elvé-
gezhetik. 

– Az autómosás télen
a legkellemetlenebb,
viszont a legtöbb-
ször szükségszerû,
ha tiszta autóval sze-
retnénk közlekedni…

– Télen – és az esti
órákra is vonatkozik ez –, amint a
pénzt a szolgáltatást igénybe vevõ az
automatába bedobja, a helyiségben
automatikusan világos lesz, s miután
padlófûtés van, ki van zárva a fagyás,
így azok a körülmények biztosítot-
tak, mint más évszakban. Az autómo-
só a legszigorúbb EU-szabványoknak
felel meg, az elhasznált vizet három
szûrõberendezésen keresztül vezet-
jük el, ezáltal minden autómosás tel-
jesen tiszta vízzel történik. 

– Bizonyára sokan igénybe ve-
szik majd ezt a kényelmes szolgál-
tatást, gondoltak arra, hogy a

törzsvásárlóiknak valamivel ked-
veskedjenek?

– Törzsvásárlóink autómosó-kár-
tyát kapnak, amelyet bármikor feltölt-
hetnek, s ha nincs náluk apró, vagy
nem akarnak pénzzel fizetni, akkor
ezt a kártyát használhatják. Elsõsor-
ban cégeknek ajánljuk.  

– Ilyenkor szoktuk azt mondani,
térjünk a lényegre…

– Az autómosás percenkénti díja
100 forint, s aki már egy kis gyakor-
lattal rendelkezik, az 5-6 perc alatt
csillogó autóval távozhat. A porszívó-
zás még ennél is kedvezõbb tarifájú,
ugyanis 2 percenként 100 forint. S a
lényeghez az is hozzátartozik, hogy
ha valaki öltönyben, hölgyek alkalmi
ruhában, magas sarkú cipõben sze-
retnék igénybe venni a szolgáltatást,
akkor csak a percdíjat kell kifizetni-
ük, munkatársunk térítésmentesen
elvégzi az autómosást, s akár a belsõ
porszívózását is. Cégünk Pakson már
1 éve indította el az önkiszolgáló au-
tómosót, amely – örömmel mondhat-
juk – az ügyfelek teljes megelégedé-
sére mûködik. Reméljük és kívánjuk,
hogy a szekszárdiaknak is nyerje el a
tetszését ez a kényelmes, modern, ol-
csó szolgáltatás. 

(x)
Sas Erzsébet

Vajda Balázs
cégvezetõ
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Tévébõl ismert amerikai sztár is benevezett 
A tamási vb jegyében készülnek a szekszárdi földharcosok

A hazánkban is terjedõ küzdõsport-
ban, a garapplingben (földharc) az
ukrajnai felnõtt Európa-bajnokság
után ismét Európában, ezúttal a Szek-
szárdhoz viszonylag közeli Belgrád-
ban rendezik az idei felnõtt világbaj-
nokságot. A Hikari Aikido Sportegye-
sület szekszárdi fiókcsapatából a ha-
zai válogató megnyerésével, a nyári
ukrajnai Európa-bajnokságon is már
elindult, egykori szekszárdi cselgáncs-
versenyzõ, Rõfi Gyula vehet részt a
felnõtt korosztály idei legfontosabb
sportági seregszemléjén. Valószínû-
leg a földharc mindkét változatában,
a judóhoz közeli, de attól mégis külön-
bözõ gíben, és a brazil birkózás, a
klasszikus szabadfogású birkózás, va-
lamint az aikido mozgáselemeit egye-
sítõ no-gíben is szõnyegre lép a szerb
fõvárosban.

– Gyula nagy szorgalommal készül
az újabb nemzetközi megmérettetés-
re, nyáron sem állt le az edzésekkel,
szinte minden nap gyakorolt az erõsí-
tések mellett, többek között az én bra-
zil tanítómesteremmel is dolgozott.
Szinte vissza kellett fognom õt az el-
múlt napokban a formaidõzítés miatt.
A gíben indul, de nagy valószínûséggel
a no-gíben is versenyez majd, mert eb-
ben a szakágban a jogot szerzett hazai
versenyzõ nem tudja vállalni a vb-rész-
vételt. Jó lenne, ha a versenyzõm ez
utóbbiban is bemutatkozhatna, mert
a no-gí lesz az a szakág a grapplingen
belül, amelyik akár már a 2016-os bra-

zíliai olimpián a mûsorba is bekerül-
het. S ezáltal alaposan felértékelõdhet
a küzdõsportokon belül a no-gí grap-
pling – mondta Szõts Gábor, a sport-
ág hazai elterjesztésében szerepet vál-
laló szekszárdi oktató, edzõ, jelenlegi
veterán versenyzõ. A szakember
egyébként júliusban az Egyesült Ál-
lamok-beli Denvertõl nem messze,
egy a mexikói határhoz közeli város-
ban oktatott az ottaniak felkérésére
versenyzõket és érdeklõdõket a sport-
ágra. Megismertette velük a FILA
(Nemzetközi Birkózó Szövetség) tel-
jes grappling szabályrendszerét, ezen
belül a no-gí változatot.

A Magyar Birkózó Szövetség grapp-
ling szakbizottságának tagjaként szer-
vezi Szõts Gábor a novemberi, elsõ ko-
moly magyarországi világversenyt, a
kadett, junior és szenior
világbajnokságot, amely-
nek a sportág egyik ha-
zai fellegvára, Tamási ad
otthont, ahol egyébként
szintén õ szervezi-irá-
nyítja a sportági tevé-
kenységet. Mintegy 12
országból várnak ver-
senyzõket a magyar szer-
vezõk, úgy tûnik, hogy
Amerikából a Csendes-
óceáni szigetek közelé-
bõl is érkeznek majd
résztvevõk.

– Már a 12–13 évesek-
nek is szeretnénk egy

rangos versenyt rendezni Tamásiban,
a világbajnokságon kívül. De emellett
ekkor rendezzük a Hungarian Open
felnõttversenyt is, ahová az itthoni leg-
jobbak mellett a sportág ismert nem-
zetközileg ismert alakjait is meghívjuk.
Már most mondhatom, hogy a leghíre-
sebb induló, a ketrecharcosok küzdel-
mébõl ismert Jeff Monson amerikai
versenyzõ lesz, aki a híres Fedor Emeli-
jenkóval mérkõzik hamarosan. De utá-
na már értesüléseink szerint a mi ver-
senyünkre koncentrál és reméljük el is
jön hozzánk Tamásiba. Õ nyerte
egyébként az elsõ FILA Grand Prix ver-
senyt, amúgy pedig a nemzetközi szö-
vetség egyik reklámarca – jegyezte
meg bizakodóan Szõts Gábor.

Belgrád után tehát Tamási felé for-
dul hamarosan a grappling-világ. Két

héten belül kialakul az egyes súlycso-
portok mezõnye a különbözõ korosz-
tályokban. Többen reménykednek a
tamási és a szekszárdi klubból, hogy
eredményeikkel még kiharcolhatják az
indulás jogát.

Sz G: „Jól állunk a kadett és junior
korosztályban, így a srácok tudása alap-
ján lehetnek érmes reményeink, no és
abban is bízom, hogy a veteránok kö-
zött elinduló, egykori jeles szekszárdi
cselgáncsozó, Ihos Gábor is –  aki im-
máron segítõtársam az edzéseken – va-
lami nagyot domborít majd a hazai vb-
n. Én a tavalyi világbajnokságon Hor-
vátországban megnyertem a súlycso-
portom versenyét a szeniorok között,
most hazai környezetben, ha lehet,
még inkább szeretnék újra felállni a
dobogó csúcsára.” B. Gy.

Öt szekszárdi arany kajak-duatlonban
Tíz versenyszámból ötöt nagyszerû
versenyzéssel szekszárdi kajakosok
nyertek a gyönyörû természeti környe-
zetben, a Kaposvár melletti Deseda-
tavon 2011. szeptember 17-én tartott
Vígh Sándor Emlékversenyen.

A kaposvári kajakosélet megteremtõ-
jének emlékére rendezett jó hangulatú,
újszerû kajak-duatlon versenyre a dél-
dunántúli régió klubjait hívták meg. Így
a házigazdák mellett nagy számban vet-
tek részt a különleges megméretteté-
sen nagykanizsai, dunaújvárosi, pécsi,
tolnai indulók és 35 szekszárdi utánpót-
lás kajakos. Ugyan hiányzott a paksi és
a dunaföldvári egyesület a kajakozásból,
futásból és újra kajakozásból álló látvá-
nyos, sok nézõt is vonzó viadalról, az
összesen 2,5 km megtétele kajakban, és
800 méter futva mégis remek élményt
jelentett, a partról drukkoló szülõk szá-
mára pedig nagyszerû szórakozást. Míg
teljesült az elsõdleges cél is, vagyis hogy
a fiatal kajakosok tapasztalatot szerez-
zenek a versenyzésben, és lemérhessék
a fejlõdésüket – tájékoztatott Jámbor At-
tila, a szekszárdi klub vezetõje. – Vígh
Sándornak az volt az álma, hogy itt több

száz gyerek legyen, egészségre neveljük
õket, és ha ma itt körülnézünk, ezt sike-
rült teljesítenünk – mondta el emléke-
zésében a Kaposvári Vízügyi SC vezetõ-
edzõje, Faludy András. K. E.

Szekszárdi éremszerzõ
eredmények (1–6 helyezettig):

MK-1 gyerek fiú I. korcsoport:
1. Mercz Marcell

4. Czemmel Bálint
6. Posta Döme

MK-1 gyermek lány I. korcsoport:
1. Halmai Eszter 
2. Mercz Maja

3.Nagy Viktória     
MK-1 gyerek fiú II. korcsoport: 

6. Korsós Zsolt
MK-1 gyerek lány II. korcsoport:

1. Balogh Zsófia
2. Korsós Zsófia

MK-1 gyerek fiú III. korcsoport: 
2. Nagy Kristóf
5. Takler Kristóf
6. Illés Roland

K-1 kölyök fiú III. korcsoport:
2. Korsós Zoltán

3. Szekeres Zsolt
5. Czemmel Bence

K-1 kölyök fiú III. korcsoport:
2. Mercz Tamás

5. Pozsonyi Bence
K-1 kölyök lány IV. korcsoport:

4. Poszpicz Viktória
MK-1 kezdõ fiú

1. Barabás Dominik
5. Domonyai Gergõ
MK-1 kezdõ lány

1. Ács Anna

Országos 
duatlondöntõ
Szekszárdon 

Október 8-án, szombaton 11.00–
15.00-ig rendezzük a Duatlon
Utánpótlás Olimpia Országos
Döntõjét, a Szekszárdi Sport- és
Szabadidõközpontban és környé-
kén. Ide várjuk az ország 5-700 leg-
jobb utánpótlás korú triatlonistá-
ját, akik most duatlon (futás- kerék-
pár- futás) sportágban küzdenek a
bajnoki címekért. Szombaton
10.50-tõl 15.00 óráig a Keselyûsi
u., Sport u., és a Mátyás K. u. Sport-
Páskum u. közti szakaszát lezárják
a biztonságos versenypálya kiala-
kítása miatt.

Várjuk a sportkedvelõ nézõket,
akik egy nagyon látványos verse-
nyen szurkolhatnak a szekszárdi, ill.
a Tolna megyei indulóknak is. A ren-
dezvény támogatói: Ergonom Kft.,
Indusztria Kft., Alisca Coop Kft.,
Szekszárdi Sport- és Szabadidõköz-
pont. 

Czencz Péter fõtitkár
Magyar Triatlon SzövetségKorsós Zsófia és Balogh Zsófia
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ÕSZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ - Módosított közlemény!

Az egészségügyi miniszter 16/2002. (IV.10.) EüM rendelete szerint
a nagydarabos hulladékot a közterületre kirakni csak az elszállítás
napján lehet. Kérünk mindenkit, aki igénybe kívánja venni az in-
gyenes szolgáltatást, hogy a lomtalanítási programban megjelölt la-
kóhely szerinti szállítás napján helyezze ki hulladéktároló edénye
mellé az elszállítandó hulladékot. Felhívjuk a Tisztelt Lakók figyel-
mét, hogy a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállí-
tandó hulladékot. A szállítás napján késve kihelyezett hulladékot a
Hivatal nem szállíttatja el! Az akció során gumiabroncsot, építési
törmeléket, veszélyes hulladékot, elektronikai hulladékot, üzemsze-
rû tevékenységbõl eredõ ipari hulladékot, egyéb ömlesztve kihelye-
zett hulladékot a Hivatal nem szállíttat el. A lomtalanítással kapcso-
latban további információk kaphatók a polgármesteri hivatalban
Rácz Petrától (tel.: 74/504-100) vagy az Alisca Terra Kft. ügyfélszol-
gálatán (74/528-850).
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. OKTÓBERI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
(az idõpontot késõbb közöljük)
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
október 18. (kedd)16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz.
iroda,
II. sz. választókerület
október 11. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola (Zrínyi u.)
október 25. (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 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.

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.
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APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a 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.

ÚSZÁSOKTATÁS A fõiskola uszodájában
7-14 éves gyermekek részére úszótan-
folyamot szervez a Fõiskolai DSE. A tan-
folyam október 3-tól december 16-ig
tart, 10 alkalommal, pénteki napokon
16.15-tõl 17 óráig. Jelentkezni a
74/528-300 (1116 mellék), vagy a
74/315-594-es telefonszámokon lehet.

Liszt Ferenc-
vetélkedõ

A Vakok és Gyengénlátók TM Egyesüle-
te október 13-án, csütörtökön 13 órától
vetélkedõt rendez a Liszt Ferenc-emlék-
év kapcsán Szekszárdon, a Hunyadi u.
4. sz. alatti irodaházuk nagytermében,
amelyre várják tagtársaik, azok család-
tagjai és baráti körök jelentkezését.

Könyvbemutató:
Magán(y)krónika

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban
október 5-én 17 órai kezdettel lesz
Wessely Gábor: Magán(y)krónika Ká-
dár-kori sztori címû könyvének bemu-
tatója. A mû egyúttal a szerzõ Egyszí-
nû füzetek címû sorozatának 13. (vö-
rös) kötete. Wessely Gábor szerzõvel
a könyvtár munkatársa beszélget. Az
elhangzó részleteket Vizin Balázs ol-
vassa fel.

Nárciszültetés 
az együttérzés 

jegyében 
A „Méltósággal az út végén” Hospice
Alapítvány hagyományos évi nárcisz-
ültetéssel egybekötött Méltóság meze-
je rendezvényét technikai okok miatt
(mûvelõdési ház felújítása) a Tolna Me-
gyei Önkormányzat Balassa János Kór-
házának udvarán rendezi meg.

Amennyiben ön is fontosnak tart-
ja, hogy – az alapítvány tagjai és ön-
kéntesei mellett – a rákbetegek és
hozzátartozóik iránti együttérzése je-
leként egy-egy nárciszhagymát elül-
tessen, szeretettel várjuk 2011. októ-
ber 11-én 15.30 órai kezdettel a kór-
ház bõrgyógyászati épülettömbje
elõtti téren.

Az Élõvilág Klub
programjai

NÕI VEZETÕK KLUBJA: 
• Egzisztenciális szorongás hatása a

munkahelyi életre és a teljesítmény-
re (okt. 27., 17–21-ig)

• Érzelmi intelligencia a munkahe-
lyen (nov. 24., 17–21-ig),

• Idõgazdálkodás = az élettel való gaz-
dálkodás (dec. 15., 17–21-ig

Elõadások

• RÉZ ANDRÁS: FÉLREÉRTÉSEK A
SZERELEM KÖRÜL (október 6., 
18–20 óra)

• DR. ARMEN TATEVOSZIAN: AZ
EGÉSZSÉG MÛVÉSZETE: CHI KUNG
(október. 20., 18–20 óra)

• DÖRMER CSABA, az RTL Kub Fó-
kusz címû mûsorának szerkesztõje:
INDIA ÉS AZ AJURVÉDIKUS GYÓGYÍ-
TÁS (november 3., 18–20 óra).

• SZÜCS ZSOLT: SUSKA – A MI PÉN-
ZÜNK (november 17., 18-20 óra)

• VÁGÓ BERNADETT Az év musical szí-
nésze 2008. (december 1.,18-20 óra)

• PILITYI ÉVA: SZÍN- ÉS STÍLUSTA-
NÁCSADÁS (dececember 8.,
18–21 óra)

NYÍLT DÉLUTÁN: Pszichológiai beszél-
getések (október 25., 17–20 óra).
FILMVETÍTÉS: Money (október 13.,
18–20 óra), Earth keepers (november
10., 18–20 óra). A klub címe: Szek-
szárd, Arany János utca 3.

A városi sportcsarnok
jövõ heti programja

Október 1. 18.00 
Atomerõmû KSC Szekszárd–UNIQA
Euroleasing Sopron NB I/A nõi kosár-
labda-mérkõzés

Október 2. 11.00 
Atomerõmû KSC Szekszárd–Kanizsa
DKK amatõr NB I. nyugati csoport nõi
kosárlabda-mérkõzés

Október 2. 13.00 
Atomerõmû KSC Szekszárd–Kanizsa DKK
U-16 kiemelt nõi kosárlabda-mérkõzés

Október 2. 16.00
Szekszárdi FGKC–Dunaújvárosi AC NB
I/B nõi junior kézilabda-mérkõzés

Október 2. 18.00
Szekszárdi FGKC–Dunaújvárosi AC NB
I/B felnõtt nõi kézilabda-mérkõzés

Október 3. 19.00–21.00

Városi asztalitenisz-bajnokság
Október 3. 17.00–21.00

Városi kispályás labdarúgó-bajnokság
Október 6. 19.00–21.00

Városi asztalitenisz-bajnokság
Október 6. 17.00–21.00

Városi kispályás labdarúgó-bajnokság
Október 8. 15.30 

Atomerõmû KSC Szekszárd - Vasas U-
16 kiemelt nõi kosárlabda-mérkõzés

Október 8. 18.00
Atomerõmû KSC Szekszárd–FTC NB I/A
nõi kosárlabda-mérkõzés

Október 8. 20.00 
Marley FKSE–Soproni Tigrisek SE NB II.
férfi kosárlabda-mérkõzés
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