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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

A szeretet lángja nyitotta a szüreti fesztivált

Decsi vendégtáncosok színpompás sárközi népviseletben

Színpompás, országosan, sõt, nemzet-
közileg is ismert hagyományõrzõ,
összmûvészeti fesztivál ma már a Szek-
szárdi Szüreti Napok, amely idén is
olyan gazdag programkínálattal várta
a városlakókat és az ideérkezõ vendé-
geket, hogy épp elég volt választani.

Néptáncgála és fotókiállítás, színjátszás
és kézmûvesvásár, jazz, népdal és ci-
gányzene ugyanúgy helyet kapott a
rendezvények sorában, mint a harcmû-
vészetek és a filmes játék. A szervezõk
és a támogatók kitettek magukért, a
fellépõk mindent beleadtak, a közön-

ség pedig tobzódhatott a színekben,
ízekben, illatokban. A fõszereplõ ter-
mészetesen a kiváló szekszárdi bor
volt, amelybõl reméljük, minél több
kerül idén a hordókba, hogy jövõre
már azzal koccinthassunk a borud-
varban. (Folytatás a 4. oldalon.)

„Minden, ami lélek, egy és oszthatat-
lan. A lelki magyarság is egyetlen és
oszthatatlan, lényegéhez tartozik az
egység” – idézte Babits Mihály szavait
Finta Viktor mûsorközlõ szeptember
17-én, szombaton kora délután a belvá-
rosi templomban azon a felemelõ és
megható ünnepségen, melynek kere-
tében 250, a határokon túl élõ magyar
nemzettársunk tett állampolgári es-
küt. Az egyszerûsített honosítási eljá-
rásról szóló törvény januári életbe lé-
pése óta ez volt a legnagyobb szabású
ilyen rendezvény Magyarországon. 

(Folytatás a 12. oldalon.)

Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
250 nemzettársunk tett állampolgársági esküt Szekszárdon

Horváth István polgármester a
honosítási okirat mellett a Szek-
szárd város tiszteletbeli polgára

címrõl szóló emléklapot is átadta
az új állampolgároknak. Mellette

Schmittné Makray Katalin
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Zsibvásár
a Garay téren

Használt, de még jó állapotú ruházat,
nem elektromos háztartási eszközök,
könyvek, sportszerek, egyéb tárgyak
„filléres” adásvétele. 

Helyfoglalás kizárólag elõzetes
szerzõdéskötéssel szeptember 29-ig
folyamatosan, a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház információszolgálatán. FI-
GYELEM! Felújítás miatt intézmé-
nyünk jelenleg a Szent István tér
15–17. szám alatt mûködik! Egy
darab (max. 3 mx1,5 m-es) árusító-
hely díja 1000 Ft.

Várjuk az árusításra jelentke-
zõket!

Ülésezett az
új Fogyasztóvédelmi

Tanács
Szeptember 16-án tartotta elsõ ülé-
sét az újjászervezõdõ Fogyasztóvé-
delmi Tanács. 

Az ülést a Tanács elnöke, Szatmáry
Kristóf, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium belgazdaságért felelõs államtit-
kára nyitotta meg. A megjelentek
egyetértettek a fogyasztóvédelmi po-
litika alábbi célkitûzéseivel és intéz-
kedéseivel: 1. a fogyasztók magas
szintû védelme az európai uniós
alapelvek figyelembevételével tör-
ténjen; 2. a fogyasztók magabiztos,
tudatos polgárokká váljanak; 3. a fo-
gyasztóvédelmi hatóság átlátható,
arányos, következetes szankcionálá-
si gyakorlatával; 4. a gyermek- és fia-
talkorúak, idõsek és fogyatékkal
élõk kiemelt védelmével. 

A Tanács szükség szerint, de
legalább évente két alkalommal
ülésezik.

Mûhold lezuhanása várható a hét végén
Több mint hattonnás az a mûhold,
amely az elõrejelzések szerint a hét má-
sodik felében fog lezuhanni. A becsa-
pódás helyét egyelõre nem lehet meg-
adni, és az ûreszköznek jó pár darabja
elérheti a Föld felszínét – azonban szak-
értõk szerint kicsi az esély arra, hogy
bárkit is eltalálna valamelyik. 

Az erõsödõ naptevékenység miatt a
korábban becsültnél gyorsabban
csökken az UARS jelû mûhold keringé-
si magassága. A Nap intenzív sugárzá-
sai miatt bolygónk felsõ légköre kiter-
jedt, ezért erõsebb fékezõhatást fejt
ki az alacsonyan keringõ mûholdakra.
A kérdéses ûreszköz múlt csütörtökön
még 230-255 kilométer közötti ma-
gasságban keringett, azóta ez az érték
csökkent.

Az UARS jelû mesterséges hold ne-
ve az Upper Atmosphere Research
Satellite kifejezésbõl képzett mozaik-
szó. Az objektumot még a Discovery
ûrrepülõgép bocsátotta fel 1991-ben.
Feladata elsõsorban a légköri ózon, il-

letve néhány egyéb gáz koncentráció-
jának vizsgálata volt, ezt befejezve
2005-ben használaton kívül helyezték.

A jelenlegi becslések szerint az a leg-
valószínûbb, hogy az ûreszköz szep-
tember 23-án fog belépni bolygónk
légkörébe, de egyelõre ettõl egy nap el-
térés is lehetséges. Az UARS viszonylag
nagy szerkezet, tömege 6,5 tonna kö-

rüli. Legalább kéttucat olyan nagyobb
darab várható tõle, amely a légköri be-
lépést követõ felizzást túléli, és a fel-
színre hullik. A mûhold üzemanyaga
teljesen elfogyott, veszélyes anyagok
nincsenek rajta.

Problémát a maradék darabok be-
csapódása jelenthet, azonban boly-
gónk felszínének 71 százalékát óceán
borítja, így remélhetõleg senkit nem
találnak el a töredékek. Az esély, hogy
egy mûholddarab bárkinek is a fejére
esik, 1/3200 körüli a hivatalos becslé-
sek alapján.

A belépés pontos helye egyelõre
nem ismert, a szakemberek csak any-
nyit jelentettek be, hogy a sarkvidékek
kivételével bárhol lehet a terület. A tö-
redékek várhatóan egy közel 800 kilo-
méter hosszú szakaszon oszlanak el,
de a pontos helyszínt csak a légköri fel-
izzás elõtt közel két órával tudják 
majd megbecsülni.

Boros Brigitta pv. hdgy. 
TM Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az UARS jelû 
mesterséges hold

MSZP: „Elfogyott a pénz?”
A fent idézett címmel tartott sajtótájé-
koztatót a múlt héten az MSZP két vá-
rosi képviselõje, Halmai Gáborné és
Ilosfai Gábor. Elmondták, hogy a város
és cégei óriási hitelt halmoztak fel. Pél-
daként említették a vízmûvet, melynek
850 millió forint a hitele (az éves árbe-
vétele egymilliárd 200 millió), a diák-
étkeztetési cég 500 millió forintból fej-
lesztett, az élményfürdõre felvett hitel
950 millió forint. Az atlétikai pálya
megépítésére 255 millió forint az ön-
kormányzati hitel, amit a város 20 éves
futamidõre vállalt visszafizetni. Felhív-
ták a figyelmet arra, hogy a város eladó-
sodott. Arra a felvetésre, hogy például

miért ne járna a szekszárdiaknak is él-
ményfürdõ, a válasz az volt: persze,
hogy jár, de nem a jövõ kilátástalansá-
gát elõidézõ áron.

A tájékoztató másik témája a szociá-
lis ellátásról szóló rendelet átalakítsa
volt. Az energiatámogatási rendszer
megszûnése okán azt összevonták a la-
kásfenntartási támogatással, így az
igénybevevõk körét kibõvítették. Ám
míg tavaly e célra 40 milliárd forintot,
idén csupán 22 milliárdot biztosít az
ország költségvetése. E támogatásra
Szekszárdon már az elsõ két hétben
nyolcvanan jelentkeztek, hiszen „nõtt
az igény, viszont a pénz lassan elfogy”.

A támogatás terén – mint mondták
– korábban mûködött a méltányossá-
gi összeg is, amit a város fizetett ki.
– Másképpen kellene méltányosságot
gyakorolni, azaz erre kellene fordítani
a pénzt, nem pedig élményfürdõre –
jelentette ki Ilosfai Gábor.

Dr. Haag Éva alpolgármester az el-
hangzottakkal kapcsolatban lapunk-
nak elmondta: a szociális igazgatás át-
alakulóban van, de ami a városházi ap-
parátus dolga lesz, azt – ahogy eddig is
– természetesen a jövõben is megte-
szik, kötelezettségeiknek eleget fog-
nak tenni. Vonatkozik ez a támogatási
összegek elosztására is.  V. H. M.

A Szekszárd és Dinghai közötti együtt-
mûködés újabb lépcsõje volt az a szer-
dai találkozó, amelyen Horváth István
polgármester fogadta a kínai város né-
pi kormányának elnöke, Che Zhi Kuan
vezette küldöttséget.

A hazánkban is érdekeltségekkel
rendelkezõ üzletember, Andy Fu által
szervezett látogatás során mindkét fél
röviden bemutatta városát, majd szin-
te azonnal a gazdasági kapcsolatokban
rejlõ lehetõségekre terelõdött a szó. A
nyolctagú delegációt vezetõ Che Zhi
Kuan elmondta: céljuk az, hogy a
Sanghajtól délre fekvõ Dinghai a jö-
võben Kína egyik legdinamikusab-
ban fejlõdõ területe legyen. A kínai
kormány év eleji döntésével ugyanis
a térséget a kiemelt gazdasági öveze-
tek közé sorolta. Ez a kategória a nö-
vekedésben rohamtempót diktáló
ázsiai országon belül is kiemelkedõ le-
hetõségeket ígér. Az elképzelések sze-
rint a következõ tíz évben mintegy

600 milliárd jüant, vagyis mintegy 90
milliárd dollárt – Magyarország brut-

tó nemzeti ter-
mékének (GDP)
közel 70 százalé-
kát – fordítanak
fejlesztésre.

A fejlõdésnek
jótékony hatása
akár Tolna me-
gyéig is elérhet,
hiszen Szekszárd
még idén testvér-
városi szerzõdést
kíván kötni a kí-
nai féllel, amely
így már állami tá-
mogatással indít-
hatna beruházá-

sokat megyeszékhelyünkön. Együtt-
mûködésre elsõsorban a mezõgazda-

ság, a turizmus és – a Balkán közelsé-
ge miatt – a logisztika területén mutat-
kozik lehetõség.

Addig is a kiváló boraink vihetik Kí-
nába Szekszárd jó hírét, hiszen Andy Fu
jóvoltából hamarosan Dinghaiban állít-
ják fel a sanghaji világkiállítás magyar
pavilonját, amely igazán különleges he-
lyet kínál városunk és Tolna megye be-
mutatkozására. Horváth István polgár-
mester egy rövid városnézést követõen
három, az ázsiai országba is exportáló
pincészetbe (Mészáros, Fritz, Takler) ka-
lauzolta el kínai vendégeit. A két telepü-
lés közötti megállapodás aláírására a
szekszárdi városvezetés november elsõ
felére tervezett kínai útján kerülhet sor,
míg Dinghai polgármestere 2012 tava-
szán viszonozhatja a látogatást.

Kínai delegáció járt Szekszárdon
Novemberben írhatják alá a testvérvárosi megállapodást

A delegációt Che Zhi Kuan (jobbról a második),
Dinghai népi kormányának elnöke vezette
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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
Tolna 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 tisz-
teletüket, kegyeletüket ily módon is
szeretnék kifejezni az aradi hõsökre
emlékezve. A koszorúzásra elõzetes
bejelentkezést nem kérünk!

Szekszárd MJV Polgármesteri
Hivatala és a Babits Mihály Mûve-

lõdési Ház és Mûvészetek Háza

Útlezárás
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy 2011. október 8-án, 11.00–15.00-ig
a Keselyûsi u.–Sport u. és a Mátyás király
u. (Sport u.–Páskum u. közti része) az
NSI utánpótlás olimpia országos duat-
lonverseny döntõje miatt lezárásra ke-
rül! Türelmüket és megértésüket kérjük!

Ellenszavazat nélkül, egyhangú-

lag újraválasztották a választ-

mány tagjai múlt csütörtöki bo-

gyiszlói ülésükön a Fidesz Tolna

Megyei Választmányának elnök-

ségét – jelentette be a sajtónak

Potápi Árpád János, a testület el-

nöke szeptember 20-án Szek-

szárdon. 

A grémiumot, amely újabb két évre ka-
pott bizalmat, parlamenti képviselõk
alkotják. Elnöke: Potápi Árpád János,
országgyûlési képviselõ, Bonyhád pol-
gármestere, (bonyhádi vk.), alelnökök:
Horváth István országgyûlés képvise-
lõ, Szekszárd Megyei Jogú Város pol-
gármestere (szekszárdi vk.), Tóth Fe-
renc országgyûlési képviselõ, kormány-
megbízott (paksi vk.), Hirt Ferenc or-
szággyûlési képviselõ (tamási vk.),
Patay Vilmos országgyûlési képviselõ
(dombóvári vk.). A párt országos vá-
lasztmányába 5 fõt delegáltak: Kapitány
Zsoltot, a megyei közgyûlés alelnökét,
Keresztes Lajost, Dunaföldvár polgár-
mesterét, hivatalból küldött a megyei
választmány elnökeként Potápi Árpád,
a megyei jogú város polgármestere-
ként Horváth István, valamint a megyei
közgyûlés elnöke, dr. Puskás Imre. Hor-
váth István emlékeztetett: a tavalyi vá-
lasztásokon olyan kiemelkedõ ered-
mény született, amilyen még sohasem,

hiszen minden választókerületben
nyertek a Fidesz-KDNP jelöltjei. Potápi
Árpád újságírói kérdésre válaszolva el-
mondta: mivel a Fidesz a legnagyobb
kormánypárt, a választmány elnöksé-
gének feladata minél több támogatást
megadni a kormány tevékenységéhez,
megértetni és elfogadtatni a döntése-
ket a szavazókkal és szimpatizánsokkal.
A súlyos gazdasági helyzetben átvett or-
szág irányításával járó intézkedések
nem mindig szimpatikusak a lakosság-
nak, de a tapasztalatok alapján az ed-
digi döntések elnyerték a Fidesz-tagok
tetszését. A kormánynak eredményes

munkájához szüksége van arra, hogy
az emberek mögötte álljanak, ezért az
elnökség tagjainak rendszeres kapcso-
latot kell tartaniuk a választókkal fóru-
mok, beszélgetések, rendezvények for-
májában. – Ha nem érezzük az embe-
rek támogatását, akkor nem tudjuk vég-
rehajtani a programunkat – hangsú-
lyozta. A továbbiakban újságírói kérés-
re szó volt az új önkormányzati törvény
várható hatásairól, az oktatási és egész-
ségügyi intézmények fenntartásának
és finanszírozásának változásáról, azon-
ban ezekrõl konkrét döntés egyelõre
nincs. csi

Régi-új elnökség a Fidesz megyei választmányának élén

A Zöldtárs Alapítvány és a Szekszárdi
Turisztikai NonProfit Kft. tanösvény-
túrát szervezett a Benedek-szurdik
tanösvényen szeptember 20-án dél-
utánra. A kezdetben szemerkélõ esõ
ellenére a túrán 39-en vettek részt,
és nem bánták meg. A 6 km-es távot
mintegy 2 óra alatt küzdötték le a lel-
kes gyaloglók, akiknek a túravezetõ,
Varga Zsolt, minden állomásnál 5-10
perces tájékoztatót tartott. Baka
György, a Zöldtárs elnöke a Babits-
háznál a költõ Édes az otthon címû
versét olvasta fel. Gergely Péter, a Ge-
menc TSE elnöke pedig a Cserhát-te-
tõn az egyébként lezárt Kilátó-torony
kulcsával várta a túrázókat. (Sajnos a
párás idõben ezúttal nem volt látha-
tó sem a Zengõ, sem a Gemenci-er-
dõ.) Végül még másfél órát elidõztek

a résztvevõk a tanösvény melletti
Grünfelder-pincében, ahol kiváló bo-
rokkal – aki pedig nem kóstolhatta

meg a borokat, azok Jantner-szódá-
val – pótolták a túrázás miatti folya-
dékveszteséget.

Tanösvénytúrán a Benedek-szurdikban

Hirt Ferenc, Potápi Árpád János, Tóth Ferenc 
és Horváth István a sajtótájékoztatón

A Szücsény-szurdikban felfelé
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A szeretet lángja nyitotta a szüreti fesztivált
(Folytatás az 1. oldalról.)

„A szeretet lángja” címmel szerve-
zett igen színvonalas mûsoros délutánt
szeptember 15-én a Garay téren a Moz-
gássérültek Tolna Megyei Egyesülete. A
színpad elé kirakott székek folyamato-
san foglaltak voltak, ahogyan a környe-
zõ padok mindegyike is. Ám a nehe-
zen lépdelõknek, segédeszközzel köz-
lekedõnek mindig jutott egy-egy át-
adott szék. Sokan állva, kis csoportok-
ba verõdve gyönyörködtek a produk-
ciókban, amelyeket rendre hangos
taps követett.

A szüreti mulatság – mondhatni –
felvezetõ programján kellemes csalá-
dias hangulat alakult ki a fõtéren. A
több mint tíz csapat – zenekar, kórus,
néptánc – a megye különbözõ telepü-
léseirõl érkezett. Nem szeretnénk ki-
emelni senkit sem, de a simontornyai
arany minõsítésû citerazenekart pél-
dául alig engedte le a közönség a szín-
padról. Egyikük úgy fogalmazott, alig
hitte, hogy a jövõs-menõs hétköznap
délután ennyi érdeklõdõ lesz a téren,
azt meg fõleg nem, hogy ilyen nagy el-
ismerést zsebelhetnek be a közönség-
tõl. Ami számára, számukra különösen
megkapó volt, az a színpad környékén
összegyûlt gyerekek figyelme és tap-
sos dicsérete.

Eközben délután 4 órakor a Belváro-
si Kávézóban különleges kiállítás nyí-
lott „Rongyaim” címmel Rell Kata alko-
tásaiból, amelynek a házigazdája
Keszthelyiné Vajda Mária volt, illetve
jelenleg is az, hiszen a tárlatot október
3-áig nézhetik meg az érdeklõdõk. És
ezt érdemes megtenni a ritka élmény
okán, hiszen az apró rongydarabkák-
ból festmény hatású kompozíciókat
készített az alkotó.   

„HAJLIK A VESSZÕ…”
Az ember szava is elállt a sok gyönyö-
rûséges tárgy láttán azon a kiállításon,
amelyek a Tolna Megyei Népmûvésze-
ti Egyesület szüret, bor, borászat tárgy-
körben kiírt pályázatára érkeztek. A vá-
logatást – melyek között az említett

egyesület alkotói mellett a Kaptár Egye-
sület és a Vajdasági Magyar Folklórköz-
pont (például a fehér lyukhímzéses
textíliacsodák) tagjainak munkái is az
érdeklõdõk elé kerültek – a mûvelõdé-
si ház dísztermében mutatták be.

A bor a népmûvészetben bemutató
megnyitójára természetesen többen
érkeztek a Vajdaságból, de egy bezons-i
csoport is élvezettel csodálta a hímzé-
seket, a hatalmas cseréptálakat, egyéb
tárgyakat…

A „Hajlik a vesszõ”, azaz A bor a nép-
mûvészetben kiállítást Kis Pál István
szépíró nyitotta meg. Hangsúlyozta,
hogy a kézmûvesek és a borászok kö-
zött mennyi, de mennyi kapcsolódási

pont mutatkozik, s mint mondta, érde-
mes eltûnõdni azon, hogy e „közös sze-
kértábor” kínálta lehetõséget eddig mi-
ért nem használtuk ki erõteljesebben.
A lényeg, hogy ezt most megtette a vá-
ros. Majd azt fejtegette, hogy egy a
nagy lehetõségeket hordozó, ráadásul
„Kiváló minõsítésû fesztivál” a rende-
zõknek köszönhetõen, immár hetedik
alkalommal elvált a bóvlitól, ahogyan a
lényege is a vállalkozási formától (amit
helyileg külön választottak), s tisztán a
nép alkotó ereje, kulturális gazdagsága

a meghatározó. Meggyõzõdése szerint
a borászok sem elsõsorban terméket,
hanem nedûik révén kultúrát „árul-
nak”. Végezetül pályatársának, Gacsá-
lyi Józsefnek ajánlott „Szomorkás sze-
líden ülünk a tornácon…” kezdetû köl-
teményét mondta el.

A megnyitó után gyönyörködhet-
tünk az alkotásokban, s a rendezõ-ven-
déglátók jóvoltából pogácsa és egy-egy
pohár bor is dukált a jelenlévõknek.

A SZÕLÕ ÉS A BOR DICSÉRETE

Kora este a Garay téren az Obsitos
udvarban, pontosabban az átriumban
a Bárka Mûvészeti Szalon Egyesület
Õszi pincézés címû kiállítását nyitotta
meg Kubanek Miklós tanár, újságíró.

A környéken élõ alkotók a szõlõ és
a bor dicsérete jegyében 50 képet
küldtek a belsõ pályázatra, amelyek kö-
zül 25 került a kiállításra. Valamennyi
szépen idomult a meghatározott témá-
hoz, ám igen változatos formában. A
precízen kivitelezett festménytõl a lo-
go jellegû alkotásokig volt minden, de
jellemzõen legtöbb helyen a tanyák vit-
ték a fõszerepet – élményt nyújtva a
nézõknek. Kubanek ezt úgy fogalmaz-
ta meg, hogy adni jó mindig és min-
dent, legyen az emléktárgy, egy jó prog-
ram, vagy élmény.

A megnyitón közremûködött Tóth
József gitáros elõadó, aki Dinnyés Jó-
zsef, Csizmadia Sándor és a Kormorán
együttes egy-egy nótáját adta elõ. -hm -

TERMÉSZETFOTÓK IS TARKÍTOTTÁK 
A SZÜRETI REPERTOÁRT

Pénteken délelõtt természetfotó-ván-
dorkiállítást nyitott meg Halmai
Gáborné, a Tolna Megyei Természetvé-
delmi Alapítvány elnöke, aki köszön-
tõjében úgy fogalmazott: a képeken
látható pillanatok feltöltik a lelkünket.
Közremûködött a Szaxofon Quartet.
A szeptember 30-ig látható kiállításon

megszemlélhettünk egyebek között
Parton heverészõ fókát (Gaál Péter:
Megpecsételve), Rakó Alextõl a budai
Sas-hegy kökörcsineit láthattuk. Elme-
renghettünk Kiss Czakó Imre Alko-
nyat a Strombolin címû fotóján, Násfay
Béla Égerláp tavasszal címû képén pe-
dig elénk tárult, amint a békaliliom üde
zöld hajtásai megjelennek az alvó fák ál-
tal körülvett, barna, humuszos ócsai
égerlápon. Vass Szabolcs vacsorázó ug-
rópókot, Gönye Csaba Ádám hajnali
fotós kirándulása során egy vadszõlõn
vadászgató pókot örökített meg, de Má-
té Bence kolibrirõl, s az azt lesõ vipe-
ráról készült  pillanatképe is lebilincse-
lõ hatást kelt. Az itt fel nem sorolt ké-
pek mindegyike külön élmény, érde-
mes megtekinteni õket. ➤

A mikrofonnál Hauser Beáta

Az õszi pincézés kiállítás látogatói

Kis Pál István köszöntõje a Hajlik a vesszõ kiállításon

Szõlõindás sárközi korsó
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TANÖSVÉNYT AVATTAK
Délután a Béla téren, a szekszárdi Tour-
inform Iroda elõtt leleplezték váro-
sunk két löszszurdik-tanösvényének,
úgynevezett „borösvényeinek” útba-
igazító, ismertetõ tábláját. A Zöldtárs
Alapítvány részérõl Baka György el-
nök, a szekszárdi önkormányzattól Kõ-
vári László, a gazdasági és pénzügyi bi-
zottság elnöke, a Duna–Dráva Nemze-
ti Park képviseletében pedig az igazga-
tóság természetvédelmi õrszolgálatá-
nak vezetõje, Varga Zsolt tette tisztele-
tét táblaavatón. A két kirándulóút, a Be-
nedek-, valamint a Parásztai-tanösvény
számtalan érdekességet rejt, amelyeket
a szekszárdiak zöme még talán hallo-
másból sem ismer. Az iroda elõtt talál-
ható térképtõl a kék „C” jelet követve
a Benedek-tanösvényen át (6,1 km), a
zöld „C” jelet figyelve, pedig a Parásztai-
tanösvény felé (3,1 km) indulhatunk
el, de a két útvonalat gyalog össze is
köthetjük. Kõvári László, az önkor-
mányzat gazdasági és pénzügyi bizott-
ságának elnöke a megnyitón elmond-
ta: a szurdikok évszázadok óta lakot-
tak, használták õket, hiszen korábban
a lovas kocsik is ezeken az utakon jár-
tak. A Szücsény-szurdikban például ko-
rábban emberek laktak földbe vájt pin-
celakásokban – emlékeztetett a bizott-
sági elnök. A rövidebb kirándulóút is
különleges: a Csontos-szurdiknál pél-
dául a földfelszíntõl egy méterre ló-
csontmaradványok állnak ki a löszfal-
ból. Itt egy temetõ jelenlétét bizonyító
avar-kori övveretlelet mellett egy kö-
zépkori fokos is elõkerült.Utóbbi tárgy
egy még pontosan be nem határolt csa-
ta tömegsírjára lehet bizonyíték. Felér-
ve a tetõre gyönyörû körpanorámában
lehet része a kirándulónak. Innen visz-
szafelé indulva, a Béla tér irányába pe-
dig számos borospincét ejthet útba a
látogató. A szurdiktanösvény kialakítá-

sának koordinálását a Zöldtárs Alapít-
vány végezte: a szervezet célja a Tolna
megyei lakosság, önkormányzatok, vál-
lalkozások környezettudatos magatar-
tásának kialakítása, de az Alapítvány
irányítja a Szekszárdi Klímakör mun-
káját is. 

ÍR FIÚKÓRUS ÉS 
ALTERNATÍV ZENEKAROK

A belvárosi templomban értékes kon-
certélménnyel gazdagodhattunk, hi-
szen az Írországból érkezett The Palest-
rina Choir fiúgyermekkórus hangver-
senye lenyûgözte a templomi hangver-
senyek kedvelõit. Az énekkar mintegy
százöt éve létezik, 2003-ban Szent Ce-
cília-díjat kapott. Számos helyen, töb-
bek között Lengyel-, Csehországban,
de Németországban, sõt, Londonban,
a Westminster-apátságban is felléptek
már. Ars poeticajukban az emberi szív
megérintését és Isten dicsõítését tûz-
ték ki célul az egyházi énekek által. A
délután folytatásaként a Garay téren a
Szimur zenekar, a WU2, valamint

Helfenbein Dávid adott rövidebb-hosz-
szabb koncertet. Míg a Szimur formá-
ció frontembere kórházi betegápoló
köpenyben csalta a színpadhoz az al-
ternatív punk-rock rajongókat, a WU 2
zenekar pedig örökbecsû slágerekkel
(például U2-dalok) szórakoztatta a kö-

zönséget, addig a Garay-gimnázium
volt tanulója, Helfenbein Dávid Hobo
Blues Band-szerzeményt, Cseh Tamás
Budapestjét és saját szerzeményét ad-
ta elõ különleges, érdes énekhangjával
és egy szál gitárral betöltve a teret. Pro-
dukcióját jelentõs taps követte.

HAJRÁ, MAGYARORSZÁG, 
ÉLJENEK A BORÁSZOK!

„Uram Jézus, segíts meg, ezt a kis bort
igyuk meg!” – érkeztek a népszerû
Muslinca férfikórus tagjai a Béla király
téri színpadra este öt órakor. Az immár
ötéves kórus produkcióját a népszerû
Csurgó zenekar kísérte. A bordal el-
éneklése után Szekszárd polgármeste-
re, Horváth István köszöntötte a szüre-
ti napok hivatalos megnyitóján a váro-
siakat és a számos vendéget. A polgár-
mester köszöntõjében úgy fogalma-
zott, az esemény a város, de a megye
legnagyobb ünnepe is egyaránt. Ezt bi-
zonyítja az a tény is, hogy 2009-ben és
2010-ben Magyarország legjobb feszti-
válja címet nyerte el az esemény. 

➤

A „The Palestrina Choir” fiúgyermekkórus

A dalos kedvû Muslincák



2011. szeptember 25.
HAGYOMÁNYŐRZÉS

6

Horváth István megköszönte az össze-
fogást, amely magas színvonalon való-
sult meg idén is, s így a támogatóknak
köszönhetõen egyetlen forint köz-
pénzbe sem került a rendezvény. Válsá-
gos idõszakban büszke lehet erre a vá-
ros! – tette hozzá. A polgármester
hangsúlyozta: a szüreti napok idén a
nemzeti összetartozás fesztiválja is, hi-
szen kétszázötven nemzettársunk tesz
másnap állampolgársági esküt huszon-
hat határon túli településrõl. „Hajrá,
Magyarország, éljenek a borászok, él-
jen a haza!” – nyitotta meg a programo-
kat. Heimann Zoltán szekszárdi bo-
rász, európai borszakértõ szerint cso-
dálatos év van a helyi borászok mögött,
a rozé, a sillerborok már a kádakban
vannak. Örömtelinek nevezte, hogy a
város borászai a vendéglõsökkel, kéz-
mûvesekkel, iparosokkal együtt ünne-
pelnek. Örömre adhat okot az is, hogy
borvidékünkön sok fiatal szekszárdi
borász saját nevén palackozza már bo-
rait. Sikerült megduplázni a palackos
borok arányát és a pincészetek számát
is, a saját címkéjû nedûk száma pedig
eléri az ötvenet. Így – fûzte hozzá – el-
mondható, hogy népszerûségben „ki-
bújtunk Villány köpönyege mögül”.
Matókné Kapási Júlia fesztiváligazga-
tó név szerint is megköszönte a támo-
gatók jóindulatát, ami nagyban segítette
az idei szüreti napok létrejöttét. A meg-
nyitó után, amelyben közremûködött
a borászokkal kiegészült Muslinca kó-
rus, a polgármester csapra verte Szek-
szárd város borát, mely neves címet
idén a Márkvárt Pincészet 2009-es ka-
darkája nyerte el. Este a Nemzeti Boro-
zóban Kis Pál István írása nyomán Bá-
ránysült és csoda címmel a kánai me-
nyegzõ bibliai történetét feldolgozó
verses misztérium-elõadás várta az ér-
deklõdõket. Az elõadás ugyan kissé
megkésve kezdõdött el, de annál szín-
vonalasabbra sikerült. Köszönhetõen a
Komjáthyak zenei közremûködésé-
nek, s Nemcsók Pál koreográfiájának.
Az est színvonalát a Bartina együttes
táncosai is emelték. 

KIS TÁNCOSOK ÁPOLJÁK 

AZ ÖRÖKSÉGET

A megnyitó után nagyszabású rendez-
vény, az Örökség országos gyermek-

táncfesztivál gálamûsora következett.
Tizennégy arany minõsítésû produk-
ció, mintegy négyszáz táncos, a régió-
juk legjobbjai mutatkoztak be Szek-
szárdon – ahogy Matókné Kapási Juli-
anna megnyitó szavaiban elmondta. A
Babits Mihály mûvelõdési ház igazga-
tója hangsúlyozta, hogy a magyar nép-
táncot tanuló sok-sok gyereknek bizto-
san nem lesz problémája az identitás-
tudatával, hiszen nem csak beszélni,

énekelni, de táncolni is megtanulnak
magyarul.

A gálán nem egyszerûen látványos,
magas színvonalú táncprodukciókat
láthattunk, de a gyerekek vidámságot
varázsoltak a színpadra. A komlói Er-
kel Ferenc AMI Kispöndöly tánc-
együttes Pipitér csoportjának táncá-
val rögtön egy lakodalomba kerül-
tünk, és nem szûnt a jókedv a debre-
ceni „Hajdútánc” AMI Eszterlánc cso-
portjának Bodrogközi tánckoreográ-
fiájával, valamint a budapesti Kincsõ
Néptáncegyüttes Kis Kincsõ gyer-
mekcsoportjának táncbemutatójával
sem. A Debreceni Népi Együttes Csi-
pogó csoportja nem egyszerûen egy
lendületes táncot mutatott be, de egy
kis jelenetben a jókedv okát is feltár-
ta. Hiszen, aki a hordó mélyére néz,
mind nótázni kezd. Ha pedig nótázik,
táncol is, mégpedig a hordó tetején. A
csokonyavisontai Kistücsök Gyer-
mektánccsoport szintén egy tréfás je-
lentet táncolt el, a gyõrújbaráti Csobo-
lyó Cseperedõk dudaszóra érkeztek a
színpadra, és szigetközi táncokat ad-
tak elõ. Báli hangulatba kerülhettünk
a homokbödögei Mûvészeti Iskola
gyermekcsoportja Kisbál Bökönyben
címû mûsorával. Botos táncot jártak a
Kalocsai Liszt Ferenc AMI Eperföldi
csoportjának legényei. Visszafogot-
tabb hangú táncmûvel, fülöpházi tán-
cokkal lépett színre a „Kecskemét”
Táncegyüttes SZFI csoportja. A Szé-
kesfehérvári Táncol „KODO” Tánc-
együttes – junior csoportja a Céhlegé-
nyek táncában bodrogközi koreográ-
fiát adott elõ. A budapesti Bihari János
Mûvészeti Iskola, Kisbihari csoport-
jában elõször a legények mutatták
meg a tánctudásukat, ami aztán már
a lányok érdeklõdését is felkeltette. A
szekszárdi Garay János Általános Is-
kola és AMI Bartina Aprók csoportja
egy táncjelenetet vitt színre Mit látsz
Ignác? címmel. A szombathelyi dr.

Pesovár Ernõ AMI Kis Tücsök cso-
portjának táncában elõször két le-
gény mutatta be tánctudását, a lányok
énekeltek, miután a fiúk még a söprû-
vel is táncoltak. Szekszárdi Garay Já-
nos Általános Iskola és AMI Bartina
Gyermekcsoportja ismert gyermek-
mondókák köré építette Mondókás
címû táncát.

A gyerekek még a színpad mellett is
örömtáncot jártak kisebb csoportok-
ban. Ahogy a zenét hallották, táncra
perdültek.

Másnap délelõtt ugyanezeknek a
néptánccsoportok az Örökség orszá-
gos gyermektáncfesztivál „Ha kicsike
vagyok is…” folkvetélkedõjén mérhet-
ték össze a tudásukat. Igazán látványos
volt a népviseleti bemutató, de elõfor-
dult, hogy a szépen öltöztetett verseny-
zõ a viselet egy-egy darabjának funkci-
ójáról nem tudott számot adni. Nem
így a szekszárdi Bartina együttesbõl Fa-
zekas Luca és Tóth Márk, akik megsze-
rezték a 3. helyet Selmeci Dóra és Potár
László, valamint Kéri Annamária és
Domján Máté mögött. Szólóéneklés-
ben Szekszárdról Mészáros Rebeka
szerepelt. A hajdúsági Bartók Boglár-
ka kiemelkedõ énekléssel nyerte meg
a versenyt a 2. Orovácz Katalin és a 3.
Fekete Boglárka elõtt. Szólótáncban
ugyan nem sikerült a szekszárdiaknak
sárközi táncukkal, a friss csárdás és ug-
róssal dobogóra állni, de még szép
eredményt érhetnek el az országos
szólótáncversenyen, amit városunk-
ban tartanak június elején a megújult
mûvelõdési házban. 

A mûvelõdési ház dísztermében es-
te a Liszt Ferenc Zeneiskola Gitárze-
nekarának és Vonószenekarának
nagyszerû ünnepi hangversenyét
hallhatta a nagyérdemû, a Twickel
Pincészet udvarán pedig a Szekszárd
Big Band hangversenye szórakoztatta
a vendégeket. 

➤
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TYÚKSZÍNHÁZ – ABSZURD HUMOR 

A GARAY-GIMIBEN

Paul McCartney 1965-ben egy dalt írt
a szekszárdi szüreti fesztiválról Yester-
day címmel. Ez Pethõ Zsolt fordításá-
ban annyit tesz: „A szekszárdi borfesz-
tiválon Dolák-Saly Róbert és Pethõ
Zsolt lépett fel tegnap.” Mindezt persze
nem kell komolyan venni, mint ahogy
semmit sem, amit a L'art pour L'art Tár-
sulat tagjai mondanak vagy tesznek. De
hát éppen ezért mentek a Tyúkszín-
ház elõadására az emberek a Garay-
gimnázium dísztermébe, hogy elve-
szítsék komolyságukat.

Az erõsen szabad fordítás a dal ma-
gyar átdolgozásával folytatódott Test-

építõ szalon címmel, ahova a szag ve-
zet, a dallam pedig egészen máshova,
mint az eredeti. Az esten nem csak ré-
gi sztorikkal szórakoztatta a Tyúkszín-
ház a közönséget, hanem hosszú szó-
játékkal, monológgal a gázról és a szél-
rõl, amibõl nem hiányzott semmi, ami
gáz, még a Közgáz vagy a Gázai övezet
sem, abszurd humorral és sok kifordí-
tott mesefilmmel, „olvasó-nevelõ”
munkával, a Zengõ ABC betûihez a le-
hetõ legobszcénabb példamondatokat
fûzve. Az abszurd humort, a „roman-
tikus” dalokat, szóvicceket nem kell
sokáig nélkülöznünk, hiszen a 25 éves
L'art pour L'art Társulat a Magyar Tele-
vízió egyes csatornáján októbertõl
minden hónap második péntekén öt-
venperces mûsorral nevetteti meg a
nézõket.

A Béla király teret ezzel egy idõben
a pécsi Bartók Férfikar érces torkú tag-
jainak hangja töltötte be, akik olasz
bordaltól Verdi: Trubadurjának Ci-
gánykórusáig számos népszerû, szóra-
koztató és a szüreti hangulathoz illesz-
kedõ mûvet szólaltattak meg emlékeze-
tes elõadásban. A Garay téri színpadnál
a Csurgó zenekar muzsikájára ropta a
táncházkedvelõ fiatalság, majd fent a
templomnál a Szekszárd Junior Stars
koncertezett. A borudvar vendégsere-
ge a Muslinca férfikar énekeire poha-
razgathatott, a világzenét szeretõket
pedig a 2007-ben alakult Sheket zene-
kar koncertje csalogatta a Garay tér
színpada elé.

Szombaton délelõtt rajtolt el a
Cseppnyi Magyarország Filmmaraton,
melynek keretében digitális rövidfil-
meket kellett készíteniük a verseny-
zõknek, megadott témákat – például a
szüreti felvonulást vagy a szekszárdi
bort is – belevéve. Folytatódott az
Örökség gyermektáncfesztivál, és a Tü-
csök Zenés Színpad is koncertezett. A
Béla király téri nagyszínpad elõtt Lan-
galéta Garabonciások tûntek fel, kü-
lönleges látványosságaként a tömege-
ket megmozgató szüreti forgatagnak. 

BORVERSEK SZÜLETTEK

A Kézjegy tolnai tollforgatók klubja ál-
tal meghirdetett jeligés borversíró pá-
lyázat eredményhirdetését a Komjáthy
testvérek muzsikája vezette fel, akik
Kis Pál István megzenésített versét ad-
ták elõ a Garay téri színpadon. Ezt kö-
vetõen Wessely Gábor, a Kézjegy elnö-
ke elmondta, hogy a pályázatot elsõ-
sorban a szekszárdi bor hírnevének
öregbítése céljából írták ki, s több mint
600 pályamû érkezett, melybõl elõzsû-
rizés után 200 verset bíráltak el.
A három zsûritag: Tamás Menyhért, Jó-
zsef Attila-díjas író, Kis Pál István költõ
és Kosztolányi Péter költõ, a „Kézjegy”
titkára volt. Mindhárman véleményez-
ték a beérkezett pályamûveket. Koszto-
lányi Péter: A többlépcsõs elõzsûrizés
komoly feladatot jelentett, ám annál
nagyobb örömet, hogy ennyi ember
ragadott tollat a szekszárdi bort dicsõ-
íteni. Kis Pál István: A borköltészet az
irodalom egy szelete. A pályamunkák
egy része bordal volt, amely az alkalmi
versek kategóriájába tartozik, a többi
elégia, himnusz, rapszódia, episztola.
A sok munka ellenére gazdagodtam e
pályázati mûvek válogatása során. 

Tamás Menyhért: Garay János, aki-
nek szobra mellett állunk, maga is írt

borverseket, s bizonyára büszke lenne
a beküldött nyertes munkákra. Boldog
vagyok, hogy a gyõztes éppen szek-
szárdi, de minden résztvevõnek köszö-
nöm a borról írt szép gondolatokat –
tette hozzá. 

Ezt követõen a pályázati díjak átadá-
sa következett, amelyet a Paksi Atom-
erõmû Zrt. a Tolna Megyei Önkor-
mányzat, valamint Szekszárd Város Ön-
kormányzata ajánlott fel. 

Az elsõ helyezett: 100 000 Ft, a máso-
dik: 50 000 Ft, a harmadik díj: 30 000 Ft
mellett a szekszárdi neves borterme-
lõk – Dúzsi, Ferger, Módos, Mészáros
– pincéjébõl felajánlott borokat kap-
tak ajándékba. Az 1. díjat dr. Töttõs Gá-
bor (Szekszárd) vehette át Boros ke-
rengõ címû alkotásáért. A 2. díjat
Smaraglay Zoltán (Budapest) kap-
taÜzenet a palackban címû mûvéért. A
3. helyezett Kovács Imre Attila lett (Bo-
dajk). Versének címe: Igaz beszéd a
szekszárdi borról.        

Az elsõ három helyezett pályamun-
káit dr. Galigerné Pártai Erika igényes
elõadásában hallgathatta meg az érdek-
lõdõ közönség.    

A koradélután legfelemelõbb esemé-
nye az ünnepélyes állampolgári eskü-
tétel volt, errõl lapunkban külön tudó-
sításban számolunk be.

EZREK GYÖNYÖRKÖDTEK 

A FELVONULÁSBAN

Egy gombostût sem lehetett volna leejte-
ni szombat délután három órakor a város
„fõutcáján”, annyi érdeklõdõ volt kíván-
csi az idei szüreti felvonulásra. A szekszár-
di szüreti napok talán legjellegzetesebb
eseményére ezúttal is ezrek látogattak
ki. Szerencsére az embernek könnyen
támadhatott olyan érzése, hogy idén a
római Bacchus isten is nagy örömét lel-
te ebben a hagyományos, szekszárdi mu-
latságban, hiszen ebben az évben végre
kifejezetten meleg, nyárias idõben cso-
dálhattuk végig a menetet. ➤
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Összesen közel kétezer résztvevõ vo-
nult végig városunkon, hogy a Beze-
rédj utcából elindulva a Széchenyi és a
Szent László utcákon keresztül a Béla
téren felállított pavilonok valamelyiké-
ben öblíthesse le torkáról az út porát.
A felvonulók betekintést engedtek
nyerni a szürettel és a borral kapcsola-
tos eszközök mellett, a helyi hagyomá-
nyokba, a letûnt korok díszes viselete-
ibe, a lovaglás fortélyaiba, valamint a
zene-, táncmûvészetbe is. A menetben
ezúttal is jelen voltak a szekszárdi civil
szervezetek képviselõi, az általános és
középiskolák tanulói és tanáraik, a he-
lyi és a meghívott néptáncegyüttesek,
valamint a borlovagrendek tagjai is.
Szívmelengetõ látványt nyújtott a hatá-
rokon túlról érkezõ, ezen a napon ma-
gyar állampolgársági esküt tett kétszáz-
ötven magyar nemzettársunk piros-fe-
hér-zöld szalagot viselõ delegációja,
akiknek településeit (Darmstadt, Dé-
va, Hármasfalu, Óbecse...) táblák is je-

lezték a menetben. A közönség lelkes
tapssal fogadta a szüreteseket és még
nagyobbal az állampolgársággal együtt
tiszteletbeli szekszárdi polgári címet is
kapott vendégeket. Több helyen isten-
hozottal is köszöntötték õket, amit õk
örömmel viszonoztak. A felvonulás
után a Béla téren az Alisca Borrend tag-
avató ceremóniájával, majd a Must jön
a java elnevezésû szüreti folklórmûsor-
ral folytatódott fesztivál szombati prog-
ramja. A katolikus templom elõtt felál-
lított színpadon a néptáncegyüttesek
és a madárijesztõ-verseny  szellemes
jelmezeket viselõ indulói szórakoztat-
ták a nagyszámú  közönséget. A – több
mint harminc nevezõ közül – a leg-
meggyõzõbb madárijesztõ címet idén
a decsi Schäfer Klaudia érdemelte ki, a
második helyezett pedig az õcsényi
Kovács Fanni lett. Az urak legnagyobb
örömére természetesen ezúttal is sor
került a fesztivál legszemrevalóbb höl-
gyeinek megmérettetésére. Idén Stier

Adélt választotta a zsûri a szüret szépé-
nek. A második helyezett Miklós Kle-
mentina, a harmadik pedig Fenyvesi
Eszter lett. 

EGY SAS ÉS EGY MADÁR

IS BORLOVAG LETT

A szervezõ Alisca Borrend elnöke, Mó-
dos Ernõ után Tálos Tamás, a móri
Brindisi Szent Lõrinc Borrend elnök-
nagymestere köszöntötte a Béla király
téri színpad elõtt összesereglett közön-
séget a fesztivál hagyományos borren-
di avatóünnepségén. 

– Mindig nagy örömmel jövünk
Szekszárdra, mert tudjuk, hogy itt mi-
lyen csodálatos rendezvény és milyen
kiváló borok várnak – mondta, és min-
denkit arra biztatott, hogy kóstolják is
a jobbnál jobb nedûket. Ezt követõn
Módos Ernõ üdvözölte a húsznál is
több, díszes öltözékben megjelent ma-
gyarországi borrendi delegációt (köz-

tük a tavalyi borkirálynõt), majd az új
tagságra kandidálókat szólította szín-
padra. Esõként Sas Erzsébet újságírót,
a szekszárdi olvasók által jól ismert „Sa-
si”-t, aki nagyon sok cikket írt már a
borról és a helyi borászokról. Ezután
Kovács Kálmánt, „az ország legna-
gyobb trombitását”, a szekszárdi bo-
rok lelkes népszerûsítõjét mutatta be,
meglepetésvendégként pedig Erdei
Zsolt (Madár) többszörös ökölvívó-vi-
lágbajnokot, hogy állják ki az avatási
próbát. Dicsõségükre váljék, hogy
mindhárman felismerték a régi borá-
szati eszközöket, és kóstolás után he-
lyesen kiválasztották két borminta kö-
zül a szekszárdi óvöröst. Az eskütétel
után Módos Ernõ egy több száz éves
szõlõmûvelõ kacorral a borrend ren-
des tagjává ütötte õket, átadta nekik a
hagyományos nyakéket, és egy-egy a
nevükre palackozott óvöröst. 

➤

Borrendi próba: Sas Erzsébet, Kovács Kálmán és Erdei Zsolt

Több generáció egy hintón
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Estefelé elsõként a gyermekszínját-
szók vették birtokukba a Garay téri
színpadot. Elõször egy kis falubéli
pletykálkodást láthatott a közönség, a
Garay János Általános Iskola és AMI
igen nagy létszámú, 36 fõs Borbolya
színjátszó csoportjának az országos
Weöres Sándor gyermekszínjátszó ta-
lálkozón arany minõsítést szerzett elõ-
adását, Csizmazia Ferencné rendezé-
sében. Ezután Zelk Zoltán meséjét lát-
hattuk a legokosabb nyúlról, amit a Ba-
ka István Általános Iskola Iciri-piciri
drámás mûvészeti csoportja vitt színre
Rotkainé Pászti Lívia vezetésével. Zá-
rásként az Iciri-piciri csoport adott elõ
egy Grimm-mesét, a Holle anyót, amel-
lyel bronz minõsítést szereztek az or-
szágos találkozón.

A BOROKAT IS ISMERI A 

DÉTÁR–RÉKASI SZÍNÉSZHÁZASPÁR

Aki a szüreti napok forgatagában egy
kis pihenésre, vidámságra vágyott, az a
Garay-gimnázium dísztermében a
Détár Enikõ és Rékasi Károly Bûvölet
címû mûsorában megtalálta. 

A mûvészházaspár már nem elõ-
ször arat sikert Szekszárdon, ezen az
estén is nagy lelkesedéssel fogadta
õket a közönség. A mûsorvezetõnek
is kitûnõ Rékasi Károly a következõ
gondolatokkal köszöntötte a jelenlé-
võket: „Miután Szekszárdon ma egy
nagyon nagy ünnep van, ezért kis
ajándékkal nem jöhettem ide. Ehe-
lyett egy nagy ajándékot hoztam
önöknek, mégpedig azt, hogy én ma
nem énekelek. De hoztam valakit, aki

ezt kiválóan megteszi helyettem,
Détár Enikõt. Viszont, hogy humor
is legyen a mai estben, arról jóma-
gam fogok gondoskodni, illúzióval,
némi cirkusszal és sok - sok vidám-
sággal. 

Détár Enikõ - aki színésznõként,
énekesként, táncosként egyformán
maximalista - musicalek és világhírû
dalok kiváló elõadásával, Rékasi Károly

bûvészeket, artistákat megszégyenít
mutatványaival, s mindketten, közvet-
len egyéniségükkel varázsolták el a kö-
zönséget. Az elõadás elõtti beszélgeté-
sünk a szüretrõl, ahhoz kapcsolódó él-
ményeikrõl szólt. 

Détár Enikõ: Édesapám Kerecsen-
den irányította a termelõszövetkezet-
ben a szõlõmûvelést, s amikor meglá-

togattam, mindig büsz-
kén mutatta, „birodal-
mát”. Diákkoromban
dolgoztam is a szõlõben,
nagyon szerettem azt is,
mint minden munkát, s
jó érzés volt, hogy pénzt
is kaptunk érte. A bort
most kezdem megsze-
retni – talán eddig nem
ittam jó minõségû boro-
kat – s már érzem, hogy
melyik az a bor, amelyik
valóban jó minõségû. A
kedvencem a vörös. 

Rékasi Károly: Jászbe-
rényi vagyok, ami nem
egy híres szõlõtermelõ
vidék, ennek ellenére
nekünk is volt szõlõnk.
Nagyon nem szerettem
benne dolgozni a ho-
mok miatt, egyedül a
szüretet szerettem,
mert ott lehetett vicce-
lõdni, játszani, jókat en-

ni, felnõttként inni. A cuvée borok a
kedvenceim – általában a testesebb vö-
rösborokat szeretem –, de egy finom
ropogós, illatos rozénak is nehezen tu-
dok ellenállni. 

A Détár–Rékasi házaspár ezek után
felsorolt több kiváló szekszárdi bo-
rászt, ezzel is bizonyítva, hogy jól is-
merik városunk szlogenjét: „Szekszárd
a bor és a mûvészetek városa.”  

LUDAS MATYI ÉS A BAB 

Vasárnap délelõtt az Alisca Brass Band
koncertjével indultak a programok,
majd a XIX. századot idézõ vásári ko-
média várta a gyerekeket a Béla téren,
ami Ludas Matyi históriája köré csavar-
va adott görbe tükröt a mai korról,
hogy a szülõknek is szerezzen egy kis
vidámságot a BAB Társulat.

A közönség szívesen bújt a lúdjától
megfosztott Matyi szerepébe. Amikor
a hatalmas Döbrögi uraság megjelent,
rögtön kiderült, hogy ez a társulat ne-
vével ellentétben nem is olyan kicsi,
hiszen bár kéttagú, de az uraság óriási
bábja többször magasabb egy ember-
nél. Egy kislányt gyorsan „felcserré”
képzett a mesélõ, és már végezhette is
vele együtt az egész közönség a pszi-
chofitnesz-gyakorlatokat. Õ pedig új-
ra 25 botütés + áfával „gyógyította”
Döbrögit.

Ebéd után három vándormuzsikus
érkezett a Béla térre, hogy zenével és já-
tékkal szórakoztassa a gyerekeket. Egyi-
kük varázslóvá vált, és minden mágikus

tudományát felhasználva hangszert te-
remtett az összes gyerek kezébe, nem
zongorát, de még csak nem is dorom-
bot, hanem a tenyerüket, s bebizonyo-
sodott, hogy õk maguk is kiváló zené-
szek. Dal dalt követett, játék játékot.
Annyian jelentkeztek egy-egy háziállat
szerepére, hogy már alig lehetett olyant
találni, amelyiket ne vette volna meg a
gazda a vásárban fél pénzen. Felszállt a
szekérre mind, „elfogyott a fél pén-
zem”. Lett Vásárfia, és ezzel véget is ért
a szekszárdi Holló Együttes mûsora.

Óriási alakok, egy férfi és egy nõ kö-
zeledtek délután a Béla tér felé a vásári
forgatagban. A BAB Társulat óriásbábja-
it és a mesélõt a téren már emberek cso-
portja vette körül, és hallgatták a gyer-
mekmesébe ágyazott, felnõtteknek szó-
ló elõadást arról, hogy micsoda nehéz-
ségekkel kell megküzdenie az ember-
nek, mire végre megszülethet. Mivel kis-
korúak is nézték a felnõtteknek szánt
komédiát, gyerekbarát módon pikáns
jelenetek nélkül adta elõ a BAB Társulat
a Három kívánság címû darabját. ➤

Détár Enikõ és Rékasi Károly
Képünk illusztráció



ELÕSZÖR SZEKSZÁRDON A 
100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR

Hatalmas embertömeg töltötte be a Bé-
la teret a szüreti napok záró estéjén,
hogy meghallgathassa a 100 Tagú Ci-
gányzenekar fergeteges muzsikáját, ami
még az esõfelhõket is elkergette. A világ-
hírû, grandiózus zenekar elõször lépett
fel városunkban. Erdélybõl érkeztek
hozzánk, és elsöprõ lendületû játékuk-
kal itt, egy csodálatos közönség elõtt
zárták le idei szabadtéri koncertsoroza-
tukat – mondta el lapunknak Beke Far-
kas Nándor, a zenekar fõtitkára.

Nemcsak magyar és cigány népze-
nét adtak elõ cigány nagyzenekarra al-
kalmazva az egymást váltó öt prímás
Buffó Rigó Sándor mûvészeti vezetõ,
Lendvai Csócsi József fõprímás, Berki
Béla, Lukács Tibor, Horváth Károly ve-
zetésével, de ugyanígy kotta és karmes-
ter nélkül tökéletes összhangban nép-
zenei motívumokból építkezõ, fõként
a magyarságot hangsúlyozó népszerû
komolyzenei dallamokat is. Felhang-
zott Brahmstól az I. és az V. Magyar
tánc, Strausstól az Éljen a magyar! pol-
ka, Liszt Ferenctõl a II. magyar rapszó-
dia. Közben egy-egy bravúros szóló va-
rázsolta el a közönséget: Ökrös Oszkár
magával ragadó cimbalomjátéka, aztán
Puporka András mesteri bemutatója
klarinéton. Az egymást váltó prímások
kezében felcsendült a Pacsirta Dini-
cutól, míg „beszélgetésbe” kezdtek a
madarak. Mindez éles, de egymásba
szinte átfolyó hangulatváltásokkal. Így
zengett fel, mintha egy gigantikus mu-
latságon lennénk, a koncert elsõ felé-
ben a Harangozó Teritõl ismertté vált
Azok a szép napok… táncra csábító dal-
lama. A vége felé pedig a közönség
szûnni nem akaró, külön a zenekar do-
yenjének is szóló tapsa közepette a
Megkötöm lovamat szomorú fûzfá-
hoz… kezdetû magyar népdal, és meg-

fagyott a levegõ, mintha egy himnuszt
hallgatna, mozdulatlanná merevedett
a közönség. Erre következett a „Most
kezdõdik a tánc…” magyar nóta, taps és
a ráadás, zárásként pedig: Éljen!

Beke Farkas Nándor lapunknak azt
mondta: itt úgy értesült, szekszárdi
népszerûségük titka az, hogy az itteni
jó borokhoz leginkább a cigánymuzsi-
ka illik. 

KINÕTTE MAGÁT A BORUDVAR,
NÉGYEZER LÁTOGATÓ 

A SZOMBATI CSÚCSON
A borudvar ilyetén elrendezése és eb-
ben a minõségben való megjelenése
telitalálat, s ezt az idei szüreti napok is
újra megerõsítették. Olyannyira zsú-
foltak voltak a standok, hogy az átjárás
sok esetben csak úgy volt lehetséges,
ha a borász volt olyan szíves és a pulton

belülre engedte a nála megrekedtet,
mert különben se ki, se be!... Márpedig
egy borínyenc mindenképpen portyá-
ra érkezik Szekszárdra. Több fajta meg-
kóstolására, sõt: fajtán, évjáraton belül
is érezni akarja a  különbséget. A borá-
szok tapasztalatai szerint pénteki, illet-
ve szombati napon „szállják meg” a
borudvart a kimondottan a borkósto-

lás miatt érkezõk. Szombaton már eléri
a négyezret (!!!) is a látogatók száma. 

Persze alapvetõen kellemes gond a
több ezer ember állandó jelenléte a tör-
ténelmi hangulatot árasztó Béla király
téren, a templomot körbeölelõ borud-
varban. De a zsúfoltság mégis csak
gond, nem is kicsi, amivel a foglalkoz-
ni kell a Borvidék kht.-nak. ➤
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Megérkezett az ősz, sárgulnak a levelek, és
a Grammaticus Nyelviskola színes képzési
palettával várja az érdeklődőket, beiratkozó-
kat. Az utóbbi időben történt változásokról
és az iskola kínálatáról beszélgettem a nyelv-
iskola vezetőjével, Szabó Annamáriával.
– Tapasztalatotok szerint változott az em-

berek hozzáállása a nyelvtanuláshoz?

– Természetesen óriási változások követ-
keztek be az utóbbi években. Az élet ritmu-
sa más, mint régen; közhely, de igaz: a világ
egyre gyorsul, egyre változik. Mindez persze
az emberekkel szemben is új követelménye-
ket támaszt, mint például nyitottságot az új
dolgok iránt, nagyobb fokú mobilitást. Egy-
re többen döntenek úgy, hogy amikor a mun-
kahelyen vagy iskolában végre felállnak az
asztaltól, a számítógép elől, igényük van ar-
ra, hogy tanuljanak, egy kellemes közösség-
ben és környezetben gazdagítsák az isme-
reteiket. Az Európai Unió is fontosnak tartja
és támogatja az egész életen át tartó tanu-
lást, hiszen a munkaerőpiacon tapasztalha-
tó változások, a szinte korlátlannak tűnő le-
hetőségek a felnőtteket is új és új ismeretek
megszerzésére ösztönzik. Természetesen
külön hangsúlyt kap ezekben a globális fo-
lyamatokban a nyelv és annak kultúrákat és
földrészeket összekötő szerepe. A nyelvek új
utakat nyitnak, új lehetőségekhez segítik az
embert, s nem utolsósorban lehetővé teszik
a kultúrák közötti párbeszédet, amely ma-
napság kulcsfontosságú. 

– Milyen nyelvek közül választhat a hozzá-

tok forduló elszánt érdeklõdõ, és mire szá-

míthat a tanfolyamok során?

– Az angol és német mellett francia, olasz,
lovári és orosz nyelvi kurzusokat indítunk. A
tanfolyamok intenzitása és időbeosztása az
elmúlt évekhez hasonlóan igazodik az igé-
nyekhez, hiszen délelőttre félintenzív és nyug-
díjas tanfolyamokat hirdetünk. A kora dél-
utáni és az esti órákra pedig igyekszünk a 11
éves tapasztalatra támaszkodva összeállíta-
ni a képzési kínálatot, így mindenkinek lehe-
tősége nyílik, hogy a heti programjába beil-
lessze a nyelvtanulást. Évek óta szinte válto-
zatlan tanári csapattal dolgozunk, igyek-
szünk lerombolni a tanulókban általánosan
kialakult autoriter tanárképet, és a csapat-
munkát, az egymás tiszteletén alapuló
együttműködést helyezzük előtérbe. Hiszen
a tanár a nyelvtanulás során nem a „Főnök”,
hanem sokkal inkább koordinátor és isme-
retforrás. Tapasztalataink szerint ez nagyon
hatékony, hiszen sok csoportunk nem csak
a nyelvórán találkozik. Kirándulásokat, sza-
badidős programokat is szerveznek együtt.
– Ez tényleg fontos és kimondottan jó ezt hal-

lani. Hol tudunk bõvebb információhoz jutni?

– Iskolánk a Wesselényi u. 16.-ban található,
Ügyfélszolgálatunk hétköznap 9–19 óra kö-
zött van nyitva. A honlapunkon (www.gram-
maticus.hu) megtekinthető aktuális képzési
listánk, illetve akcióink, és a 70-5458-214 te-
lefonszámon is informáljuk az érdeklődőket.
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– Tényleg nem söpörhetjük a szõ-
nyeg alá ezt a kérdést, mert a zsúfoltság
kellemetlenségeket, egyfajta hiányér-
zetet okozhat azoknál, akik szeretnék
bejárni és ezáltal megismerni a borud-
vart – mondta Eszterbauer János, a
Szekszárdi Borászok Czéhének elnö-
ke. – Le kell ülnünk a városvezetéssel,
illetve a fesztivál szervezõivel, hogy va-
lamiféle megoldást találjunk erre a kér-
désre. Nem lesz könnyû, mert nekem
például ötletem sincs: milyen módon
bõvíthetõ itt a borudvar. 

A POHÁRVÁSÁRLÁSSAL 

A FESZTIVÁLT TÁMOGATJUK 

A belépõjegy bevezetése nyilván terü-
letet nyitna, hisz ebben az esetben
azok, akik csak a társaság és a kitûnõ
hangulat miatt vannak a borudvarban,
de nem fogyasztanak bort – mert pél-
dául autót vezetnek –, azok esetleg kí-
vül maradnának... Volt már ilyen meg-
oldás úgy 10-12 évvel ezelõtt, ami, mint
emlékezetes, támadások kereszttüzé-
ben állt. Bizonyára most is felemelnék
a  hangjukat a városlakók, a civil szer-
vezetek akkor is, ha csak egy jelképes-
nek mondható ötszáz forintot kéne fi-
zetni a belépõért. S emellé még a poha-
rat is meg kellene vásárolni. Apropó,
poharak! Ezek ötszáz forintos áron tör-

ténõ megvásárlása is egyre több ven-
dégnek anyagi kérdés a jelekbõl ítélve.
Jó magyar szokás szerint ugyanis so-
kan nem itt vettek, hanem otthonról
hozták a poharat. 

– A pohárvásárlás azt a nemes célt
szolgálja, hogy a lakosság a maga részé-
rõl hozzájáruljon a rendezvény költ-
ségvetéséhez, így például a neves fellé-
põk tiszteletdíjához – kommentálta a
történteket Eszterbauer János. – A bor-
kultúrának is tartozunk azzal, hogy esz-
tétikus poharakba kerüljön a minõsé-
gi szekszárdi bor. Mindenki láthatja:
egy európai nívójú borudvart alakítot-
tunk ki az elmúlt években – belépõdíj
nélkül! Ez a kötelezõnek nevezhetõ po-
hárvásárlás, úgy érzem, nem jelenthet
gondot azoknak, akik szívesen költe-
nek ezeken a napokon a borok kósto-
lására. 

– Fellépnek a jelenséggel szemben? 

– Azt hiszem, igen... Aki nem vesz
poharat, az valójában bliccel, mert a
poharak árában valahol benne van a
borudvarba való belépés, de egyúttal a
tucatnyi színpadi mûsor és egyéb
program megtekintésének ára is. Ha
ez a bevétel kiesik, akár veszteségessé

is válhat a város  számára a rendezvény,
de mi borászok, nem hagyhatjuk, hogy
ez így legyen! 

GENERÁCIÓK A VÉRADÁSON

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezetének rendezésében az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat szekszárdi mun-
katársainak közremûködésével 4. alka-
lommal tartottak véradást a szüreti na-
pok keretében. Gulyás Katalintól, a
megyei vöröskereszt igazgatójától
megtudtuk, 37-en kívántak vért adni,
ebbõl 35-en voltak alkalmasak a vér-
adásra. 4 új véradó is érkezett, nagy-
szüleik, szüleik társaságában, akik már
többszöri véradók, s most gyermekei-
ket is elhozták e humánus eseményre.
Volt, aki már 109-szer, 61-szer (szek-
szárdi), 57-szer (kétyi) adott vért. A do-
norok fõként szekszárdi lakosok vol-
tak, de Budapestrõl, és más településrõl

is érkeztek, akik meglátva a transzpa-
renseket azért adtak vért, mert ez már
régi elhatározásuk volt, de vagy lehetõ-
ségük vagy idejük nem volt rá. A szüre-
ti napokat szép alkalomnak tartották
arra, hogy véradásukkal segítsenek be-
teg embertársaiknak. Reméljük, hogy
az adott vért késõbb finom szekszárdi
borokkal pótolták. 

DIGI24 – A HAZAFIK 

KAPTA A FÕDÍJAT

A jazz kedvelõit a Garay téren a Szek-
szárd Jazz Orchestra örvendeztette
meg koncertjével, majd kihirdették a
Cseppnyi Magyarország Filmmaraton
eredményét. A stábok 24 óra alatt for-
gattak, vágtak meg és töltöttek fel az in-
ternetre kisfilmeket – mondta el Kindl
Gábor producer. Arról, hogy ki készít-
sen reklámfilmet a szekszárdi borról
és ki forgasson a város látnivalóiról, sor-
solás útján döntöttek.

A legjobb kétperces filmet „20 perc”
címmel Knisz Tamás, Koós Marcell és
Németh Zsolt forgatta. Megosztott má-
sodik lett a KUI és a Crabstatic csapata. 

A 30 másodperces reklámfilm kate-
gória legjobb alkotása Boncz Bálint és
Tímár Gergely (Image Stúdió) nevé-
hez fûzõdik, a képzeletbeli dobogó má-
sodik fokára Csige Márta és Szalai Márk

állhatott. A VIII. DIGI24 fõdíjasa a
„Hazafik – Turista” címû filmje lett. A
stáb tagjai: Halász István, Vajda Miklós,
Pálfi Tibor. A zsûri egy különdíjat osz-
tott ki a legjobb szereplõnek. Ezt a
szekszárdi Halász István vehette át.

A Magyar Televízió egy ingyenes fél-
napos MTV gyártóbázislátogatást aján-
lott fel csapatonként 20 fõ részvételé-
vel. A kategóriagyõztesek pedig bepil-
lantást nyerhetnek egy mûsor elõké-
születeinek kulisszatitkaiba (show-mû-
sor, forgatások).

Az eredményhirdetést követõen le-
vetítették azt a 3 dimenziós filmet, me-
lyet Szekszárdon és környékén rögzí-
tettek a filmes szakemberek. Kindl Gá-
bor producer-rendezõ mellett a kétsze-
res Aranyszem-díjas  Mayer Zoltán HSC
operatõr forgatott, aki egykori szek-
szárdiként örömmel vette a megkere-
sést. Hazánkban 3D-s települést bemu-
tató film az elsõk között készült váro-
sunkban, ezzel Szekszárd városa törté-
nelmet írt…

Az összeállítást készítették: Bá-
lint György, Bencze Péter, Cser
lldikó, Gyimóthy Levente, Kovács
Etelka, Sas Erzsébet és V. Horváth
Mária. Fotók: Hollendus János,
Gottvald Károly, Kiss Albert, Le-
hõcz Péter.

Középen a szüret szépe, Stier Adél. Balján I. udvarhölgye Miklós
Klementina, jobbján a második udvarhölgy, Fenyvesi Eszter

A városról készült háromdimenziós filmet speciális 
szemüvegben nézte meg a közönség

Szombaton este négyezren keresték fel a borudvart
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az eseményen megjelent Schmitt

Pál köztársasági elnök felesége, a szek-
szárdi kötõdésû Schmittné Makray Ka-
talin, Potápi Árpád János országgyûlé-
si képviselõ, a parlament nemzeti ösz-
szetartozás bizottságának elnöke, Tóth
Ferenc kormánymegbízott, orszá-
gyûlési képviselõ, dr. Braun Márton és
Patay Vilmos országgyûlési képviselõk,
Horváth István országgyûlési képvise-
lõ, Szekszárd Megyei Jogú Város pol-
gármestere, a városi és a megyei köz-
gyûlés tagjai, a történelmi egyházak
képviselõi és több száz hozzátartozó,
érdeklõdõ. A városi és a nemzeti zász-
ló behozatala után Pató Lili, a Garay-
gimnázium diákja népdalokat énekelt,
majd több száz torokból csendült fel a
magyar Himnusz. 

Ezután Parrag Ferencné anyakönyv-
vezetõ, az állampolgársági ügyek inté-
zõje köszöntötte meleg szavakkal az
eskütételre várókat, akik Horváth Ist-
ván polgármester elõtt letették az ál-
lampolgári esküt, imígyen: „Én
...................... esküszöm, hogy Magyaror-
szágot hazámnak tekintem. A Magyar
Köztársaságnak hû állampolgára le-
szek, Alkotmányát és törvényeit tiszte-
letben tartom és megtartom. Hazámat
erõmhöz mérten megvédem, képessé-
geimnek megfelelõen szolgálom. Isten
engem úgy segéljen.” Ezt követõen Or-
bán György elõadómûvész tolmácsolá-
sában Babits Mihály: Hazám címû ver-

sét hallhattuk, majd Schmittné Makray
Katalin lépett a mikrofonhoz: „Kinek
szívében haza nem él, az számkivetett-
nek érzi magát mindenhol” – idézte
Kölcsey Ferenc örökérvényû sorait,
majd hangsúlyozta: Hazánknak ma
olyan vezetõi vannak, akik tudják, mit
jelent egy nemzet fiainak egymáshoz
tartozni, testvéri szeretetben élni. Em-
lékezzünk, ne felejtsük el a múltat,
okuljunk belõle, s hiszem, hogy szép

lesz a jövõ. Széchenyivel szólva: Ma-
gyarnak lenni nem könnyû, de meg-
éri. Isten hozta Önöket! – mondta be-
fejezésül. Vesztergám Miklós tárogató-
mûvész kíséretével Müller Beáta ének-
mûvész gyönyörû hangján szólalt meg
ezután a Szép vagy, gyönyörû vagy Ma-
gyarország címû dal, majd Horváth Ist-
ván polgármester köszöntötte az új
magyar állampolgárokat, visszatekint-
ve a trianoni szerzõdés súlyos követ-
kezményeire. „Az 1920. június 4-én alá-
írt trianoni diktátum Magyarország te-
rületét 293 ezer négyzetkilométerrõl
93 ezerre, a lakosság létszámát 18,2 mil-
lióról 7,6 millióra csökkentette. A Ma-
gyar Állam elvesztette területének,
mintegy kétharmadát, iparának 38,
nemzeti jövedelmének 67 százalékát –
emlékeztetett. – A mesterségesen ki-
alakított határvonal nem vette figye-
lembe sem a természeti adottságokat,
sem a nyelvi hovatartozást, de még ar-
ra sem volt tekintettel, hogy települése-
ket egyben hagyjon. Családok szakad-
tak szét, évekig, évtizedekig nem lát-
hatták egymást. Nagyszülõk haltak
meg úgy, hogy nem ismerhették meg
az anyaországban született unokáikat…
A mai állampolgársági eskütétel ünnep
a nemzet számára, városunk életében
pedig történelmi és ünnepi pillanat is
egyben. Történelmi, mert két konti-
nensrõl, Európából, Ausztráliából, 7 or-
szágból és 26 településrõl érkeztek
hozzánk Szekszárdra, hogy életük
egyik legfontosabb pillanatát osszák
meg velünk. Példát mutattak nekünk
nemzettudatból, önbecsülésbõl, haza-
szeretetbõl.  Köszönjük, önöknek!!! (A
beszéd teljes szövegét elolvashatják la-
punkban – a szerk.)

Ezután a Csurgó zenekar halk mu-
zsikája közben az esküt tettek átvették
honosítási okiratukat, valamint a vá-
roshoz való kötõdésük zálogaként a
Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára
címet igazoló emléklapot Horváth Ist-
vántól és Makrayné Schmitt Katalin-
tól. A nevek elhangzásakor mindenkit
taps üdvözölt, a kivetítõn látható tér-
képrõl pedig sorra kiemelkedtek azok-
nak a településeknek a nevei szerte a
világból, ahonnan magyarjaink jöttek
(Csíkszépvíz, Darmstadt, Ratzert,
Lendva, Zenta, Lugos, Déva, Pont-Au-
demer, Óbecse, Legáno, Újvidék, Ung-
vár, Péterréve, Hódegyháza és így to-
vább). Bizonyára kedvére volt ez a
nemzetegyesítõ ünnepség a templom
kupolájának négy csegelyében õrt ál-
ló négy festett arkangyalnak is, akik-

nek védelmébe ajánlva Trianon után az
elszakított országrészeken maradt kas-
sai, pozsonyi, gyulafehérvári és nagyvá-
radi székesegyház képmását festtették
meg a templom 1925-ös leégését köve-
tõ felújításkor a szekszárdi hívek. 

Az okmányok átvétele után Bacs-
mai László katolikus plébános, Balá-
zsi Zoltán református és Sefcsik Zol-
tán evangélikus lelkész köszöntötték
és megáldották az új magyar állam-
polgárokat, majd a Szózat közös el-
éneklése után a Csurgó zenekar ze-
néjére kivonult a templomból a
mintegy félezres ünneplõ sereg. Élé-
re állva a szüreti felvonulásnak, büsz-
kén magasba emelve a települések
névtábláit, s boldogan fogadva az ün-
neplõ közönség soraiból érkezõ üd-
vözlõ szavakat. ➤

Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
250 nemzettársunk tett állampolgársági esküt Szekszárdon

Schmittné Makray Katalin

Magyar lányok székely viseletben
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„A MAGYAR NEMZET 
RÉSZE VAGYUNK”

Dudás Ferenc földmûves feleségével,
fiával és lányával Szekszárd testvérvá-
rosából, a ma Szerbiához tartozó Óbe-
csérõl érkezett. A kérdésre, hogy miért
tartották fontosnak magyar állampol-
gárság felvételét, válaszuk rövid volt és
egyszerû: Mert magyarok vagyunk,
mindig is azok voltunk. 

– Mit éreztek 2004. december 5-én,
amikor az anyaországi szavazók több-
sége úgy döntött, hogy ne kapjanak ál-
lampolgárságot a határokon kívül élõ
magyarok?

– Furcsa érzés volt – gondolkodik el
Dudás Ferenc –, hogy vagyunk, de
nem vagyunk...

Fia, a 21 éves Árpád, aki Újvidéken
gépészetet tanul, csatlakozik édesapjá-
hoz: – Azért jöttem el, mert így is bizo-
nyíthatom, hogy én is magyar vagyok
– mondja.

Könyvelõ édesanyja, aki a ’70-es
évek közepén egy augusztus 20-án kis-
iskolásként néptánccsoportjukkal fel-
lépett már Szekszárdon, így fogalmaz:
– A Vajdaságban élünk, de tartjuk a ma-

gyar népszokásokat és a hitünket. Ide
tartozunk, magyarok vagyunk mi is, a
magyar nemzet része. 

„JÖVÜNK, HA KELL, 
A HADAK ÚTJÁN”

Kovács László a 26 személyes lugosi
csoport 59 éves tagja. Mivel Szekszárd
és Lugos testvérváros, a 316 kilométe-
res távolság ellenére Szekszárdot vá-
lasztották az eskütétel színhelyéül. 

– Miért tartja fontosnak, hogy ma-
gyarságát ilyen módon is kinyilvánítsa?

– Egy Torda melletti kisvárosban,
Aranyosdénesen születtem, s az egye-
tem elvégzése után költöztem Lugosra.
A szüleim, dédszüleim is erdélyiek,
most, mikor összegyûjtöttem a felme-
nõim adatait, megtudtam, hogy déd-
nagytatám magyar honvéd volt, az
olasz fronton halt meg a hazáért, s
nagyapám, édesapám is honvédként
szolgált a magyar hadseregben. Kutya-
kötelességemnek érzem, hogy õseim-
nek ezt a tiszteletet megadjam.

Az ember magyarnak születik és úgy
is hal meg. Az utóbbi húsz évben, ha
magyarországi barátaink jöttek hoz-

zánk, mindig azt mondtam: Magyaror-
szágon magyarnak lenni nagyon köny-
nyû, mert itt õk vannak többségben.
Itt egy Himnuszt elénekelni, egy ko-
kárdást kitûzni szabadon lehet. De oda-
haza egy október 6-át megünnepelni
vagy március 15-én fáklyás felvonulást
tartani, ahhoz már bátorság kell. Ezt
mi egyébként az utóbbi két évtized-
ben nem mulasztjuk el. Igaz, beisme-
rem, 1989-elõtt nem tettük, mert egy-
szerûen nem volt rá lehetõség.

Nekem nagyon kellemetlen emléke-
im vannak már az ’50-es évekbõl, ami-
kor a fekete autó mindenkit elvitt, akit
kormányellenesnek ítéltek meg. Egy
születésnapi zsúrt lehetett tartani, ahol
magyar zeneszámok is elhangzottak,
de ennél többet nem engedett a hata-
lom, 1989-ig csírájában elfojtottak min-
den nemzeti megnyilvánulást.

– Ön mit érzett a december 5-ei nép-
szavazás után?

– Õszintén megmondom, nem is
vártam, hogy ez elsõre átmenjen, mert
az akkori helyzet még nem érett meg
erre a döntésre. A magyar társadalom-
ban nem tudatosították rendesen,
hogy ez mit is jelent. Sõt, elijesztették
az embereket, hogy a romániai – fõleg
az erdélyi – munkavállalók milliói el-
árasztják Magyarországot, de ez nem
így történt. A székely monda szerint
nehéz idõben a székelyek mindig ab-
ban bíztak, hogy jön Csaba királyfi a
hadak útján és segíteni fog. Én a szek-
szárdiaknak csak ezt mondhatom –
morzsol el egy könnyet a szemében –,
hogyha bajban lesznek, a hadak útján
mi is jövünk.

A VILÁGBAJNOK
Zavarkó Vilmos 23 éves óbecsei fiatal-
ember, tizennégyszeres tekézõ világ-
bajnok, aki két hete javította meg saját
világcsúcsát. 

– Három évig Kiskunhalason tekéz-
tem, s rengeteg papírral kellett bizo-
nyítanom egy sor dolgot azzal kapcso-
latban, hogy magyar vagyok. Régóta
szándékom, hogy hivatalosan is felve-
gyem az állampolgárságot, de nem jött
össze, mert utána Szlovákiában folytat-
tam a pályafutásomat. Most, hogy adó-
dott ez a lehetõség, rögtön éltem vele.

– Csak a versenyeken való egysze-
rûbb részvétel miatt fontos ez önnek?

– Nem, hiszen magyar vagyok, így
nevelkedtem, a szüleimmel magyarul
beszélünk otthon. De azért megköny-
nyíti az állampolgárság az egész jöven-
dõ életemet, mert könnyebb lesz pél-
dául a klubok közötti átigazolások in-
tézése.

„HÁBORÚS BÛNÖSNEK 
NYILVÁNÍTOTTAK”

A helytörténeti kutatással is foglalkozó
68 éves Teleki Júlia, aki „Keresem az
apám sírját” címmel könyvet írt Tito
partizánjainak 1944-es bosszúhadjára-
táról, amelynek több ezer magyar esett
áldozatul, köztük gyerekek, asszonyok,
férjével érkezett Szekszárdra. ➤

Egy maroknyian az ötmillióból. Közös csoportkép a Babits-iskola elõtt. Középen Horváth István polgármester és Parrag Ferencné anyakönyvvezetõ

Dudás Ferenc és családja

Teleki Júlia és férje
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– Felséges érzés ez a mai, nagyon
vártam – mondta. – Magyar állampol-
gárnak születtem 1943-ban, az akkori-
ban ismét Magyarországhoz tartozó
Délvidéken, Csúrogon. Alighogy meg-
születtem, ’44 õszén Tito partizánjai
kivégezték az apámat, ’45-ben pedig
kihajtottak a szülõfalumból, s a kollek-
tív bûnösség elve alapján egyéves ko-
romtól Délvidéken háborús bûnösnek
nyilvánítottak. A magyar állampolgár-
ság igazán nagy elégtétel, s remélem,
hogy a Vajdaságban a háborús bûnök
alól is rehabilitálnak hamarosan, s a to-
vábbi életemet talán másképp élhe-
tem. Magyar vagyok, mindig is az vol-
tam, a magyarokért álltam ki mindig és
magyarként is halok meg – tette hozzá.

– 2004-ben  elõre éreztem, hogy az ak-
kor regnáló magyar hatalom nem képes
nekünk megadni az állampolgárságot.
Nem is adták meg. De az nem a mi szé-
gyenünk, külföldi magyaroké, hanem az
akkori magyarországi vezetõké, akik a
külhoni magyarok ellen kampányoltak,
és azzal ijesztgették az embereket, hogy
idejövünk, elvesszük másoktól a nyugdí-
jat. Pedig mi nem akarunk Magyaror-
szágra jönni, a Vajdaságban születtünk,
és ott is akarunk maradni. De magyarok
vagyunk, és az, hogy még papíron is ma-
gyarok leszünk, pluszérzéssel tölti el az
embert. Két fiam van, 4 unokám. A ki-
sebbik fiamék már fölvették a magyar ál-
lampolgárságot, az idõsebb fiam ezután
fogja. Mindketten azért, mert magyarok!
Férje hozzáteszi: Meg kéne kérdezni az
itteni magyaroktól: miért csinálták ezt
velünk? (Teleki Júlia lesz a Léleképítõ
vendége október 3-án a Garay-gimnázi-
um dísztermében – a szerk).

AJÁNDÉK EZ A NAP

A Dél-Erdélybõl, Lugosról érkezett
nyugdíjas Benczõ Mária Piroska Facsá-
don született, magyar telepes család-
ban. Aktív korában tanárnõ volt, sok-
szor két tannyelvû, román–magyar
osztályban kellett dolgoznia. 

– Nehéz szavakat találni, óriási aján-
dék számunkra az állampolgárság, hi-
szen üknagyapánktól kezdve magyar
volt az egész család – mondta lapunk-
nak. – Nem esett jól a népszavazás

eredménye, kisemmizve éreztük ma-
gunkat, de reménykedtünk, hogy egy-
szer csak eljön az idõ, amikor megkap-
juk. Az egyik lányom, Boglárka itt van
most velem. Miután én felvettem az ál-
lampolgárságot, következik a másik
gyermekem és a családjuk is.    

MAGYAR FÖLDBEN 

SZERETNÉK NYUGODNI

A legmesszebbrõl, a 23 ezer kilométer-
nyire Ausztrália partjaitól délre fekvõ Tas-
mán-szigetekrõl, Leganóból hozta haza a
szíve Rátkai Sándort. Boldog mosollyal
jön-megy, beszélget, címet cserél a sok
magyarral, de mikor beszélgetésre kér-
jük, pár mondat után  könnyek jelennek
meg a szemüvege mögött. Nagyapja még
28 éves se volt, amikor az elsõ világhábo-
rúban magyar szakaszvezetõként elesett
az orosz fronton. Édesapja, édesanyja is
magyar állampolgárként éltek a jelenlegi
határtól légvonalban tíz kilométernyire
lévõ bácskai Pacséron, nem is gondolva,
hogy ez másképp is lehet egyszer. 

– Gyerekkoromban a falu lakosságá-
nak egyharmada szerb volt, édesapám

cipészként állandó kapcsolatban állt a
helybeliekkel, de sosem hagyta el szerb
szó az ajkát – emlékszik vissza. – Mek-
kora szomorúság volt, amikor 1944-
ben bejöttek a szerbek és 44 magyart
megöltek, akiknek a sírját sose találták
meg! – sóhajtja. –  Édesanyám nagy-
bátyját 15 évesen elvitték partizánnak,
a fronton az elsõ vonalban kellett har-
colnia, pedig õ is magyar volt, nem is

beszélt szerbül. Ma már csak két uno-
katestvérem él a szülõfalumban, mind
magyarok vagyunk, de õk a legnagyob-
bak, mert megmaradtak ott, ahova Is-
ten tette õket. Rátkai Sándor élete so-
rán több országban is dolgozott, egzo-
tikus tájakat is bejárt, szekszárdi felesé-
gével mégis haza akarnak költözni Ma-
gyarországra. Miért olyan fontos szá-
mára a magyar állampolgárság? Megint
csak könnyeivel küszködik. 

– Amikor a ’70-es években házassá-
got akartam kötni egy szekszárdi ma-
gyar hölggyel, az akkori kommunista
rendszer felsorolhatatlanul sok igazo-
lást kért a magyarságomról, és minden-
hol nagyon megalázóan, lekezelõen be-

széltek velem, mintha bûnözõ lennék.
59 év törekvés után végre nemcsak
magamban érezhetem, hogy magyar
vagyok, hanem másnak is meg tudom
mutatni, hogy tagja vagyok ennek a
nemzetnek. Szeretnék majd édesapám
sírja mellett, magyar földben nyugod-
ni, hogy akik ott vannak, tudják, az a
föld nem az övék.

MAGYARUL IMÁDKOZOM

Székely viseletben, árvalányhajas kalap-
ban büszke tartású, barna szemû fiatal-
ember az útitársam a templomi esküre
tartó menetben. Veres István 1978-ban
Baróton született egy négygyermekes
családban, asztalos szakmájában 2000
óta Magyarországon dolgozik. 2008 óta
Szekszárdon él helybeli feleségével, aki-
vel itt tervezik a jövõjüket, de minden
szavából a szülõföldje iránti mérhetet-
len szeretet sugárzik.

– Azért szeretnék magyar állampol-
gár lenni, mert magyar vagyok. Magyar
az anyanyelvem, magyarul énekelek,
magyarul imádkozom és Székelyföld,
az otthonom csak 1920 után került a
román államhoz, elõtte több mint ezer
éven át magyar föld volt. ➤

A települések táblái alatt a szüreti felvonuláson

Benczõ Mária Piroska

Új ismerõsök: Rátkai Sándor címet cserél Incze Károlynéval

Veres István
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MÁR A BUSZTÓL IS 

MEGDOBBANT A SZÍVEM

Radouant Gizella 1942-ben a vajdasági
Moholban született, édesapja magyar
katonaként került orosz fogságba, ahon-
nan nem térhetett haza, így édesanyja
egyedül nevelte fel két lányát. Gizi néni
1969-ben férjével és két gyermekével
Franciaországba költözött, harmadik
gyermekük már ott született. Elsõ há-
zassága felbomlott, majd újra férjhez
ment és nagy boldogságban élt párjával,
aki elismerte magyarságát, szerette a
magyar nyelvet, a magyarokat, s több al-
kalommal is eljöttek Magyarországra.
Gizi néni segédkezett franciaországi vá-
rosuk és Zalaszentlászló partnervárosi
kapcsolatának létrejöttében, s miután
megözvegyült, úgy döntött, nyugdíjas
éveinek nagy részét a zalai településen
tölti házukban, amit férje halála elõtt
ajándékozott neki. Miközben gyermek-
koráról, délvidéki emlékeirõl beszélge-
tünk, észre se vesszük, s vele is átöleljük
egymást. Aztán arra kér, fényképezzem
le a vajdaságiak busza mellett, mert már
akkor majd kiugrott a szíve a boldog-
ságtól, mikor ezt a buszt meglátta. 

VERECKE ÚTJÁN

A szüreti felvonulást felvezetõ menet-
ben az Ungvár tábla alatt lépdelõ Kirá-
lyi Zoltánhoz, feleségéhez és kislányuk-

hoz csatlakozom. Kárpátaljáról, Ukraj-
nából nem is jöttek többen, talán csak
õk és még ketten, akiknek elõbb vissza
kellett utazniuk. A Bezerédj utcától a
Hármas-hídig végigbeszélgetjük az utat
a kedves házaspárral, akik a Vereckei-
hágótól délre, a Tisza jobb partján fek-
võ Técsõrõl érkeztek. Mint megtudom,
feléjük bizony nem könnyû magyarnak
lenni. Komoly atrocitások is érhették és
érhetik, aki felvállalja nemzeti hovatar-
tozását, s most, hogy Ukrajnában erõ-
södnek a nacionalista törekvések, ez a
helyzet semmit sem javul. Ennek ellené-
re õrzik nyelvüket, hagyományaikat,
büszkék arra, hogy a honfoglaló magya-
rok útvonalába esõ területen élnek, s
ebben a szellemben nevelik gyermeke-
iket is. A férj most egy Tolna megyei cég-
nél dolgozik, ezért választották Szekszár-

dot az eskütételhez. 
A menet a szakmunkás-
képzõnél véget ér, de a
vonulók nem szaladnak
széjjel. Üdvözlik egy-
mást, sokan címeket
cserélnek, hogy ha már
itt Szekszárdon egy-
másra talált a sok jó ma-
gyar, többé ne veszít-
sék szem elõl egymást.

EGY LEVÉL

A TÁVOLBÓL

A templomi eskütételt a
lugosi RMDSZ megbízá-
sából a karzatról végig-
videózta a temesvári
„Nyugati egyetem”
video-fotó szakának
végzõs hallgatója, Cretu
Norbert. Néhány nap-
ja az alábbi e-mailt
küldte lapunk szer-
kesztõségének:

„Immár két napja
hazaérkeztünk, és
még mindig nehezen
rendszerezem gondo-
lataimat. Lelkemben a
kellemes élmények
kavalkádja kavarog.
Nagymamám – aki

már többször járt Szekszárdon – sok
szépet mesélt városotokról. Nem vé-
letlen, hogy Lugossal testvérváros.
Mindkettõ szõlõdombok alján fek-
szik. Én elõször jártam most Szekszár-
don. Édesanyámat és nagymamámat
kísértem el azzal a kis lugosi csoport-
tal együtt, kiket a magyar állampol-
gárság kötelékében honosítottak. En-
gem kértek meg, hogy ezt a történel-
mi pillanatot – életük talán legszebb
ajándékát – örökítsem meg. Szívesen
tettem, megtiszteltetésnek éreztem.
Figyelemmel kísértem az arcokat,
magatartásokat. Mindannyiukról a
méltóság, meghatottság, tisztelet és
hála fénye sugárzott. Nem tudom el-
felejteni azt a meleg fogadtatást, ami-
vel Szekszárd lakossága fogadott meg
nem szûnõ tapssal a felvonuláson. „Itt
vannak az új magyarok!” – hallatszott
a járdákról. „Köszönjük, köszönjük a
testvérvárosnak!” – jött a felelet a me-
netbõl. Megható volt ez az igazi me-
leg, õszinte testvéri szeretet. Én még
ezután fogom kérni a honosítást, de
úgy érzem az új honfitársakkal együtt
én is mondhatom: „Itthon vagyok,
otthonról jöttem!” Köszönjük!

Cser Ildikó–Gyimóthy Levente
Fotók: Hollendus János, Lehõcz

Péter, Jantner László, Cser Ildikó

Radouant Gizella

Királyi Zoltán és családja

Cretu Norbert filmen örökítette
meg az eseményeket

Úton a templom felé a reggeli tájékoztató helyszínérõl 
Az ünnepség alatt kivetítõn jelentek meg az elszakított területeken

lévõ települések nevei 
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„Ameddig élünk, 
magyar ajkú népek,

Megtörni lelkünk, 
nem lehet soha.

Szülessünk bárhol, 
földünk bármely pontján,

Legyen a sorsunk jó, 
vagy mostoha! ”

Tisztelt Katalin asszony!
Tisztelt Nemzettársaim, 
Képviselõtársaim!
Kedves Vendégeink!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Megtisztelõ és felemelõ érzés Önök
elõtt állni, és elsõként köszönteni 250
nemzettársunkat, a magyar állampol-
gársági eskütétel alkalmából!

Ez a nap számomra az elégtétel nap-
ja is, hiszen 2004. december 5. óta há-
borog a lelkem, és mély fájdalom töltöt-
te el szívemet, amikor arra gondoltam,
hogy a Csonka-Magyarországon tartott
népszavazás a kettõs állampolgárság-
ról, eredménytelen lett. 

Az akkori szavazásnak az volt a tétje,
hogy a trianoni diktátum következté-
ben elszakított nemzettársaink és le-
származottaik visszakaphassák, meg-
kaphassák a nekik járó jussukat, a ma-
gyar állampolgárságot. 

Az eredmény ismeretében, a hatá-
rokon túl odaveszett a remény, és ne-
künk itt maradt a szégyen.

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni
diktátum Magyarország területét
293 ezer négyzetkilométerrõl 93 ezer-
re, a lakosság létszámát 18,2 millióról
7,6 millióra csökkentette. A Magyar Ál-
lam elvesztette területének, mintegy
kétharmadát, iparának 38, nemzeti jö-
vedelmének 67 százalékát. A békedik-
tátum aláírásának percében, tiltakozás-
képpen megkondultak Magyarország
harangjai, tíz percre leállt a közlekedés,
bezártak az üzletek.

A magyar történelemben ilyen neve-
zetes harangkondulást csak egyet tar-
tunk számon, a déli harangszót, amely

évszázadok óta hirde-
ti Hunyadi János nán-
dorfehérvári gyõzel-
mének emlékét.

A trianoni gyászha-
rang szava évtizedek
óta elnyomni látszott
a gyõzelmi hálaadás
harangzengését.

Trianon azóta is ve-
lünk, köztünk és ben-
nünk él. Trianonban
nemcsak a hazánkat,
hanem a lelkünket is
szétmarcangolták!
Lelkünkben hordoz-
zuk traumáját mi ma-
gyarok, és lelkükben
hordozzák szomszé-
daink is. 

A mesterségesen kialakított határ-
vonal nem vette figyelembe sem a ter-
mészeti adottságokat, sem a nyelvi ho-
vatartozást, de még arra sem volt te-
kintettel, hogy településeket egyben
hagyjon. 

Családok szakadtak szét, évekig, év-
tizedekig, nem láthatták egymást. 

Nagyszülõk haltak meg úgy, hogy
nem ismerhették meg, az anyaország-
ban született unokáikat… és vártak, ha-
táron túl és határon innen. 

Vártak, hogy egyszer minden jobb-
ra fordul, hogy egyszer újra együtt le-
het testvér a testvérrel. Trianonról be-
szélni nem volt szabad, de a gondolato-
kat senki nem tilthatta. Ahogy Juhász
Gyula írja:

„Mert nem lehet feledni, 
nem, soha,

Amíg magyar lesz, és emlékezet, 
Jog, és igazság, becsület, remény, 

Hogy, volt nekünk egy országunk, 
e földön, 

Melyet magyar erõ szerzett, 
vitézül,”

Nem akartuk, és nem is lehetett fe-
ledni. Nem lehetett feledni a kisebbsé-
gi létbe kényszerített, magyarságukat,
szülõföldjüket, kultúrájukat elszántan
és elkeseredetten õrzõ, idegen állam-
polgárrá vált honfitársainkat.

1920 után az anyaországtól elsza-
kadt országrészeknek még az sem ada-
tott meg, hogy kulturális függetlensé-
güket megõrizzék.

Mindezek ellenére a halálra ítélt ha-
táron túli magyar kultúra hamarosan
törhetetlen életerõnek adta tanújelét. 

Erõsebb öntudatra nevelt, mint vala-
ha. A határon túli írók, költõk nem gyû-
löletet szítottak, hanem a megoldást
keresték, az igazság szellemében. A
meg nem alkuvás erõt és bátorságot
öntött a csüggedõkbe.

Az elzártság, a bezártság, a nemzeti-
vallási és politikai elnyomás ellenére
erõs és megrendíthetetlen öntudat
mondatta nap mint nap az erdélyi, bá-

náti, felvidéki, vajdasági, bácskai, mura-
vidéki, kárpátaljai, nemzettársainkkal:
Magyarok maradtunk! 

Sokan vallják, hogy amit a történe-
lem elvett, azt már nehéz visszaszerez-
ni. Pedig az igazság érdekében, a közös
értékrend tiszteletében, a politikai és
társadalmi kultúra értelmes szabályai
szerint erkölcsi kötelességünk azt a
nemzet érdekében megtenni. 

Az eltûnõ határok Európájában meg
kell valósítanunk össznemzeti önren-
delkezésünket a belsõ önbecsülésünk,
helyes nemzettudatunk helyreállításá-
val és a határokon átívelõ, nemzetegye-
sítéssel. 

A 2010. május 14-én alakult Fidesz
Magyar Polgári Szövetség és a Keresz-
tény Demokrata Néppárt által irányí-
tott parlament elsõ legfontosabb felada-
tának tekintette, hogy törvénybe foglal-
ja a Magyar Nemzet egyesítését, az ál-
lampolgárság megszerzésének útján.

2010. május 26-án a Magyar Parla-
ment elfogadta a kettõs állampolgár-
ságról szóló törvényt, majd 2010. júni-
us 4-ét a nemzeti összetartozás napjá-
vá nyilvánította, egyúttal a XX. század
tragédiái által szétdarabolt Európa újra-
egyesítéséhez a következõ törvényt al-
kotta:

„A Magyar Köztársaság Országgyû-
lése tisztelettel adózik mindazon em-
berek, közösségeik és azok vezetõi, il-
letve az õ emlékük elõtt, akik az 1920.
június 4-ei, a magyar nemzet külsõ ha-
talmak által elõidézett igazságtalan és
méltánytalan szétszaggattatása után ál-
dozatvállalásukkal és teljesítményük-
kel lehetõvé tették, hogy e tragédiát
követõen a magyarság mind szellemi,
mind gazdasági értelemben képes volt
újra megerõsödni, s képes volt túlélni
az ezt követõ újabb történelmi tragé-
diákat is.

Az Országgyûlés fejet hajt mindazon
nõk és férfiak, illetve az õ emlékük
elõtt, akik e küzdelemben az elmúlt 90
év során magyarságukért hátrányt, sé-
relmet szenvedtek, külön megemlé-
kezve azokról, akik az életüket kény-
szerültek áldozni nemzeti önazonossá-
guk vállalásáért.

A törvény kinyilvánítja, hogy a több
állam fennhatósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és közössége része, az
egységes magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása va-
lóság, s egyúttal a magyarok személyes
és közösségi önazonosságának meg-
határozó eleme.”

Kedves Honfitársaim!
A nemzeti összetartozás napja lehe-

tõvé teszi, hogy szembenézzünk a Tri-
anon okozta nemzeti fájdalom és a
2004. december 5-ei nemzeti szégyen-
érzettel. A kettõs állampolgárság meg-
szerzésének lehetõsége, pedig lehetõ-
vé teszi, a Csonka-Magyarország hatá-

rain túl élõ magyar nemzettársaink
számára a magyar állampolgárság meg-
szerzését a szülõhely elhagyása nélkül.

A kettõs állampolgárságról szóló
döntéssel nem a határon túli magya-
rokban erõsítettük meg a nemzettu-
datot, hanem bennünk, magyarorszá-
gi magyarokban az együvé tartozás ér-
zését! Ideje volt már, hogy ha a magyar
nemzet egészérõl és sorsáról beszé-
lünk, ne fájdalommal teljen meg a lélek,
hanem az együttlét örömével. 

Egy gyógyuló és gyógyító Magyaror-
szága és nemzetre van szükség, ahol a
nemzeti összefogás, nemzeti öntudat,
önbecsülés és a hazaszeretet játssza a
fõszerepet!

A mai állampolgársági eskütétel váro-
sunk életében történelmi és ünnepi pil-
lanat is egyben. Történelmi, mert két
kontinensrõl, Európából, Ausztráliából,
hét országból, valamint 26 településrõl
érkeztek hozzánk Szekszárdra, hogy
életük egyik legfontosabb pillanatát osz-
szák meg velünk, szekszárdiakkal, ami-
kor önök, 250-en  magyar állampolgár-
sági esküt tettek városunkban. Példát
mutattak nekünk nemzettudatból, ön-
becsülésbõl, hazaszeretetbõl.

Köszönjük önöknek!!
Történelmi ez a pillanat azért is,

mert Szekszárd Megyei Jogú Város köz-
gyûlése döntött arról, hogy Tisztelet-
beli Szekszárdi Polgár címet adomá-
nyoz mindannyiuk számára tisztele-
tünk és köszönetünk elismerése jeléül,
és kérjük önöket, hogy szeretet váro-
sunkat, Szekszárdot, tekintsék önök is
otthonuknak! 

Ünnep a mai nap nemzetünk szá-
mára, hiszen azáltal, hogy állampolgár-
sági esküt tettek, erõsítették a nemze-
ti összetartozás, a nemzet egymásra ta-
lálásának életerejét. 

Ünnep a mai nap sok-sok család
számára, hiszen sikerült a családokon
belül is a nemzeti összetartozás érzését
még jobban erõsíteni azzal, hogy
mindannyian hivatalosan is  magyar ál-
lampolgárokká váltak.

Ünnepi a mai pillanat Szekszárd szá-
mára is, mert a város legnagyobb ünne-
pét, a szüretei napokat a nemzeti
összetartozás ünnepévé varázsolták ál-
lampolgársági eskütételükkel, és kér-
jük, csatlakozzanak a szüreti felvonulá-
sunkhoz, hogy városunk sok ezer  lakó-
ja és vendége köszönthesse önöket,
osztozhasson örömükben!

Engedjék meg, hogy végezetül kö-
szönetet mondjak mindazoknak, akik
a mai megható és felemelõ állampol-
gársági eskü szervezésében szerepet
vállaltak.

Kívánok önöknek sok boldogságot,
sok szeretetet és jó egészséget!

Isten áldja mindannyiunkat, nemze-
tünket és hazánkat! Hajrá, Magyaror-
szág! Hajrá, Magyarok!

Az elégtétel napja
Horváth István polgármester ünnepi beszéde az állampolgársági eskün
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Vendégem a sorozatban egy férfi és egy nő. Dr. Szecsei Zsolt r. alezre-

des, a Tolna Megyei Közlekedésrendészeti és Autópálya-felügyeleti Osz-

tály vezetője és Bótáné Kiss Gabriella r. alezredes, kiemelt főelőadó. A

szeptember 22-i autómentes világnap jó apropót szolgáltat arra, hogy

a szűkebb hazánkban, Tolna megyében történő közlekedéssel kapcso-

latos eseményekről, tendenciákról a két kiváló szakembertől informá-

ciót kaphasson az olvasó.

Egy férfi: 
dr. Szecsei Zsolt

Egy nõ: Bótáné
Kiss Gabriella

– Melyek a legaktuálisabb közleke-
déssel kapcsolatos információk,
amelyekrõl tájékoztatná az olva-
sókat? 

– Az egyik, hogy utoljára 1966-ban
történt kevesebb sérüléses baleset,
mint 2010-ben. Az elmúlt fél évszázad
során tehát a tavalyi év volt a legsikere-
sebb esztendõ Tolna megye közleke-
désbiztonsági történetében. Különö-
sen örömteli ez az eredmény annak fi-
gyelembevételével, hogy a gépjármû-
park azóta megsokszorozódott. 1963
óta áll rendelkezésünkre hiteles balese-
ti statisztika, azóta minden egyes év-
ben többen haltak meg közútjainkon,
mint tavaly. A másik, hogy az EU Fehér
Könyvben rögzített elvárása hazánk
iránt az volt, hogy a 2001-es évhez ké-
pest 2010-re 30 százalékkal csökkent-
sük a halálos áldozatok számát. Ezt sike-
rült Tolna megyében a duplájára telje-
síteni, azaz 60 százalékkal csökkent.
Míg 2001-ben 36-an, addig tavaly 12-en es-
tek közúti közlekedési baleset áldozatául. 
– Mit jelent önöknek szakemberek-
nek az „autómentes világnap”? 

– Nekem a gyalogosok és a kerékpá-
rosok védelme az, ami eszembe jut.
Idén eddig már 38 kerékpáros és 20
gyalogos sérült meg közútjainkon,
amelybõl 4 sajnos halálos kimenetelû
volt. Õk a legvédtelenebbek, ezért az
õket ért balesetek mindig sérüléssel,
gyakran súlyos sérüléssel járnak, illet-
ve halálosak. Általában fele-fele arány-
ban okozzák õk a baleseteket, a másik
felét pedig az autósok. Az idén eddig
221 sérüléses baleset történt, és ebbõl
58 kerékpárost, illetve gyalogost érin-
tett. Ennek csökkentésére egyetlen
mód van, ha maguk a kerékpárosok és
az autósok is betartják a közlekedési
szabályokat, jobban ügyelnek a gyalo-
gos átkelõhelyeknél, a kerékpárutak,
kerékpársávok környékén. Sajnos még
mindig sok a kivilágítatlan vagy ittas
kerékpáros, s nem hiszik el, hogy a
rendõri ellenõrzések és szankciók ér-
tük és nem ellenük vannak.
– A közlekedési morál hogy ala-
kult? Gondolok itt az ittasságra, il-
letve a biztonsági öv kötelezõ hasz-
nálatának bevezetésére.

– Az ittas balesetokozás az összes
balesethez viszonyítva 12 százalék, a
tendencia nem rossz, de még mindig
az országos átlag felett van. Sajnos! A
biztonsági öv használatáról ugyanezt
mondhatom, a halálos balesetek több
mint felében nem volt bekapcsolva, s
a vizsgálatok megállapították, hogy a tra-
gikus kimenetel az övvel megelõzhetõ
lett volna. A vezetõ baleseti ok tovább-
ra is a gyorshajtás, a balesetek közel egy-
harmada következik be emiatt, bár né-
mi javulás ezen a téren is tapasztalható. 
– A fenti pozitív változások minek
tudhatók be?

– Egyszer egy elõadáson hallottam,
hogy ha az észre nem lehet hatni, akkor
hát hatni kell a zsebre. A jogalkotás az
utóbbi években soha nem látott szigorí-
tásokat hozott. Ez az egyik oka, hogy csök-
kent a balesetek száma. A másik, hogy so-
ha nem szerepelt a közlekedésbiztonság
kérdése ennyit a médiában, mint a közel-
múltban, ami számunkra örömteli. Sze-
retném hinni, hogy így nyer értelmet a
prevenciós, propagandisztikus mun-
kánk. Szeretnék eloszlatni egy tévhitet: tel-
jesen elenyészõ azoknak a sérüléses bal-
eseteknek a száma, amely mûszaki vagy
úthibára vezethetõ vissza. A balesetek oka
99 százalékban valamilyen szabályszegõ
emberi magatartás, emberi mulasztás. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

Javult a közlekedési morál, de van még tennivaló

– Immár 28 éve hivatásában óriá-
si eredményeket ér el a gyermekek
biztonságos közlekedésének pro-
pagálása és oktatása terén…

– Sajnos mindenki abban a tévhit-
ben van, hogy a KRESZ-t akkor kell ta-
nulni, amikor jogosítványt szeretne
szerezni. Az az igazság, hogy a KRESZ-t
már óvodáskortól kell tanulni, s eb-
ben a szülõknek és a pedagógusoknak
nagy a felelõsségük. Ahhoz adunk mi
segítséget, hogy ez megvalósulhasson,
és valóban korán megtanulják a gyere-
kek a helyes közlekedést,. Ebben az év-
ben a „Pindur-pandúr” országos vetél-
kedõn Tolna megyei óvoda, valamint
kisiskolások nyerték el az I. és a II. he-
lyezést. Reméljük, ebben a nemes és
életfontosságú célkitûzésünkben egy-
re több gyermekintézmény ér el sike-
reket. 
– A gyerekek legnehezebb korsza-
ka a kamaszkor. Arra milyen prog-
ramot dolgoztak ki?

– Új projektünk a „Szuperbringa”
– az iskola rendõre program kereté-
ben –, amelynek lényege, hogy egy
tanfolyam után a gyerekek kerékpá-
ros igazolványt kaphatnak. Ezt egy-
bekötöttük a kerékpárok mûszaki
vizsgálatával, s akinek minden köte-
lezõ felszerelése megvan, az kap egy

matricát. E program már 2 éve mû-
ködik, és Szekszárdon volt a legtöbb
olyan bicikli, amelyre tudtunk mat-
ricát adni. Továbbra is sikeres a gye-
rekek körében a Kerékpáros Iskola
Kupa, valamint a Középiskolások
Közlekedésbiztonsági Kupája, ame-
lyen a kerékpárosok, mopedesek és
személygépkocsival közlekedõk ve-
hetnek részt.
– A gyermekintézményekben rend-
szeresen hirdetnek a közlekedéssel
kapcsolatos  rajzversenyeket.
Mennyire népszerûek ezek?

– Ezek a versenyek a kedvenceim.
Szívem szerint az összes rajz díjazott
lenne. Tavaly Tolna megyébõl közel 
ezer rajz érkezett, amelybõl 3x5 alko-
tást kellett kiválasztanunk: az óvodás,
alsó és felsõ tagozatos iskolások mun-
kái közül az országos versenyre. Ter-
mészetesen ezek a közlekedésbizton-
sági gyermekprogramok csak a legis-
mertebbek, legnépszerûbbek, melye-
ken kívül szinte minden hétre jut vala-
milyen program a szervezésünkben, a
Tolna Megyei Baleset-megelõzési Bi-
zottság támogatásával. 
– Nyári táborozásról is mesélnek 
a gyerekek…

– Több nyári tábort szervezünk
Fadd-Domboriban. Ami hozzám a
legközelebb áll, az a Vakok és Gyen-
génlátók Szövetsége által szervezett
tábor. Hihetetlen, és senki nem is
gondolná, mennyi mindent tudnak
ezek a gyerekek a közlekedésrõl, an-
nak biztonságáról, és mennyire ér-
deklõdõk. 
– Idén közel három évtizedes – az
Ön szavaival élve „hobbyból” vég-
zett – hivatását kitüntetéssel ismer-
ték el.

– 2011. március 15-én, a gyermeke-
kért a közlekedésbiztonságban tett te-
vékenységemért, a belügyminiszter-
tõl átvehettem egy arany pecsétgyû-
rût, amelyen a magyar címer van.
Büszke vagyok rá, mert tudom, hogy
a legnagyobb kincsre, a gyermekekre
vigyáztam és vigyázok minden prog-
rammal, elõadással, versennyel, tájé-
koztatással, amit ezek alatt az évtize-
dek alatt tettem.FO
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„A bankok belelovalták a népet a hitelfelvételbe”
Szekszárdon is megnyílt a károsultak irodája

A Banki Hitel Károsultjainak Egyesüle-
tét 2007. szeptember 26-án vette nyil-
vántartásba a Fõvárosi Bíróság. Egyre
nõ azoknak a száma, akik lehetetlen,
sõt kilátástalan helyzetbe kerültek,
mert annak idején svájcifrank- és euro-
alapú banki hitelt vettek föl. Az egyesü-
let elsõdleges feladatául az õ megsegí-
tésüket tûzte ki céljául. Az országos
egyesület már valamennyi megyében,
azaz megyeszékhelyen kialakította
képviseletét.

Szekszárdon, a volt szakszervezeti
székház negyedik emeletén mûködik
a Tolna megyei iroda, amit dr. Farkas
László ügyvéd vezet. Õ az irodáját, szá-
mítógépét, telefonját és egyebeket in-
gyen bocsátotta az egyesület rendelke-
zésére. Kifejtette, hogy az egyesület –
mint a neve is jelzi – fõként a banki hi-
telekben, valamint a fogyasztóvédelem
területén sértve vagy nem kellõen tájé-
koztatott állampolgárok támogatását,
segítségnyújtását, adott esetben a hitel
mentését tekinti elsõdleges céljának,
tehát – mint hangsúlyozta – szociális
céllal alakult meg.

Az országosan elismert, komoly és
megbízható társadalmi szervezet na-
gyon fontosnak tartja a hitelezéssel
kapcsolatos szféra kiemelkedõ szerep-
lõivel való kapcsolattartást. Farkas Lász-

ló hangsúlyozta, hogy az országot behá-
lózó egyesület igyekszik elõsegíteni a je-
lenkor követelményeihez alkalmazkodó
kapcsolatokat – a rugalmas és a válság-
gal összefüggõ megoldások tekinteté-
ben – a hazai, valamint az európai pénz-
intézetek és a magyar lakosság között. 

– Mivel a bankok igen erõsek, szak-
mailag és anyagilag szinte átláthatatlan
helyzetet teremtettek, egy-egy pórul
járt devizahiteles velük szemben kép-
telen csatát, illetve háborút nyerni.
Ezért van fontos szerepe az egyesület-
nek és a megyei irodák munkatársai-
nak. Az utóbbiak a fõvárosi központtól
bármiben komoly szakmai segítséget
kapnak a segítségnyújtáshoz – szögez-
te le dr. Farkas László, majd elmondta
azt is, hogy õ maga egy megdöbbentõ
konkrét ügy okán kapcsolódott a „moz-
galomba”. Segítségnyújtóként az egye-
sület égisze alatt ingyenes tanácsokkal
látja el a hozzá fordulókat. Jogi segítség-
nyújtás keretében a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Igazságügyi Szolgálatától
rászorultsági alapon kérhetnek támo-
gatást a hitelesek is beadvány szerkesz-
téséhez, illetve pártfogó ügyvédi kép-
viselethez. 

– A bankok belelovalták a népet a
devizahitelek felvételébe. A fölhábo-
rodás és a kialakult sötét helyzet elle-

nére is még ma is rendre találkozha-
tunk e hitelek felvételének – elnézést
a kifejezésért – néphülyítõ reklámjai-
val – mondta a szakember, s mint ki-
emelte, közel olyan volumenû gondot
okoz a devizahitelre vásárolt gépko-
csik „bebukása”, mint az ingatlanoké.
Ezután egy-két szemléletes példa kö-
vetkezett:

– Voltak autószalonok, amelyek egy
konkrét bankkal tartottak kapcsola-
tot, s a frankhitelt kizárólag tõlük ve-
hette föl a vásárló. Ebbõl is látszik az
összefonódás! Nem egy és nem két
olyan esetrõl szereztem tudomást,
hogy napjainkban a hitelt törleszteni
nem tudó polgár – nyilván felszólítás-
ra és a saját érdekében – leadta a mé-
regdrága gépkocsit. Mindössze két-
millió forintot számítottak be érte, s
további kétmillió forint megfizetésére
kötelezték.

Jellemzõen az ingatlanokat is alulér-
tékelik a bankok. Az árverésre õk is be-
neveznek, ám a befizetett elõleget az
esemény elõtti napokban kiveszik, így
meghiúsítják az árverést. A második
lépcsõben már az ingatlan értékének
hetven százalékáért vásárolhatja meg a
bank a házat vagy a lakást. Mindezek
megfékezése és az anomáliák megszün-
tetése érdekében törvényt kellene hozni. 

– A szekszárdi székhelyû egyesüle-
ti iroda rövid ideje mûködik, s
már többen keresték fel segítséget
kérve és remélve. Honnan tudták
meg az egyesület szekszárdi létezé-
sét?

– Azon a napon jelentkezett az elsõ
ügyfél, amikor az egyesület föltette a
honlapjára ezt az irodát. Megjegyzem,
ez csak az együttmûködési megállapo-
dásunk aláírását követõ napokban tör-
ténhetett meg. Egyébként e-mailben
(szekszard@bhke.hu) és telefonon
(74/678-422) is bejelentkezhetnek
hozzám az ügyfelek. 
– Mutatkozik reményük a megol-
dásra?

– Igen, egyrészt a kormány intézke-
désének köszönhetõen, másrészt
tényleg komoly erõket vetünk be a de-
vizahitelesek megmentéséért. Eláru-
lom, hogy már pertársaság alakításán
is gondolkodunk.
– Annak idején, amikor a devizahi-
telek felvétele a reneszánszát élte,
nem figyelmeztették a lakosságot?

– Dehogynem. Közgazdászok és
más szakemberek is felhívták a figyel-
met a veszélyekre. De az emberek a
bankok mézesmadzagját és a lila ködöt
szívesebben választották.

V. Horváth Mária

Már több mint remek futballrajt 
Lesz-e NB III.-as élcsapat az UFC-bõl? 

Ha egy csapat négy meccsbõl négyet nyer a
bajnokság indulásaként, arról okkal feltéte-
lezhetõ, hogy meghatározó szerepet játszik
a bajnokságban a késõbbiek  során is. Az ese-
tek több mint ötven százalékában ez bekö-
vetkezik, s a Tolle UFC Szekszárd minden
mérkõzésre kilátogató törzsszurkolói okkal
reménykednek, hogy csapatuk csak javítja
az ebbéli statisztikát. Úgy rúgtak 15-öt, hogy
közben egyet sem kaptak, gyõzelmeik né-
melyikére ráillik a fölényes jelzõ. Az NB III.
Dráva csoportjában az egyik legkisebb költ-
ségvetésû futballklubról van szó, amely két,
átmenetileg visszatérõ, még NB I.-es álmokat
is dédelgetõ fiatalemberrel (Horváth Péterrel
és Fejes Péterrel) kétségtelen  erõsödött, de
eközben több rutinos játékosát elvesztette a
nyáron. Ezért a bajnoki rajt elõtt azon véle-
mények voltak többségben, amelyek a továb-
bi helyben járásról, az NB III.-as középszint
konzerválásáról szóltak. Úgy tûnik, újra azok
vannak többségben a keretben, akiknek az
UFC-ben játszani fontos, és megtiszteltetés,
még ha ezért kevesebb fizetség is jár, mint
a szomszédban, és akiket egy kedvezõbb
ajánlat sem tud kimozdítani innen. Jó a szel-
lemiség, alulról pedig rendre jönnek fel
olyan fiatalok, akik hamar fölveszik az osz-
tály ritmusát. 

Kvanduk Jánost, az utánpótlásból elõlép-
tetett edzõt, kinevezése után a „súlytalan”

jelzõvel is illették szakmai, de még inkább
szurkolói berkekben. Õ persze a rá jellemzõ
szerénységgel és szorgalommal, alapos fel-
készüléssel, a sportág iránti alázattal teszi a
dolgát. És most is csak szerényen örül a jó
rajtnak, nem gondol nagy dolgokra, csupán
mindig a következõ meccsre. De arra na-
gyon! További sikerességének akár záloga
is lehet, hogy – mint megtudtuk – a játéko-
sok egyhangúlag támogatták a negyvenes
évei elején járó edzõ kinevezését. Izgalmas
hetek jönnek: kiderül, hogy saját téglából
építkezve újra tényezõ tud-e lenni a harma-
dik vonalban az UFC, amire úgy tíz évvel ez-
elõtt volt példa. 

Annak tudatában is jó lenne felidézni az
akkori idõket, hogy az NB II.-es szintû szek-
szárdi felnõttfutball – az anyagiak hiányában
– ma is vágyálom. De e sorok írója szerint már
az is egyfajta perspektíva lenne az NB II.-es,ön-
magát éppen húsz éve keresõ szekszárdi fel-
nõttfutballban, ha hosszabb távon legalább
NB III.-as élcsapat válna az együttesbõl.
Olyan, mint a baranyai Szentlõrincbõl. Ame-
ly a följutásra akkor sem gondolhatott, ami-
kor sorozatban megnyerte a bajnokságot.
De már több mint egy évtizede megfelel töb-
bé-kevésbé annak a helyi közönségigénynek,
miszerint „legyen egy sokszor nyerõ, a kö-
zönséget többnyire kiszolgáló csapatunk”. 

b. gy.

Kutatók éjszakája a PTE Illyés
Gyula Karon

A kutatók éjszakája több éve Európa-szerte sikerrel zajló, tudományt
népszerûsítõ rendezvénysorozat, amelyhez hazánk kezdettõl fogva
csatlakozott. Ezen a napon az ország több városában zajlanak olyan
programok, amelyek az érdeklõdõ, laikus közönség számára bepil-
lantást engednek a tudomány mûhelyeibe.

Ebben az évben a PTE Illyés Gyula Kar régóta dédelgetett terve va-
lósult meg az országos rendezvénysorozathoz való csatlakozással. Ka-
runk szeretné, ha a kutatók éjszakája évente visszatérõ eseményso-
rozatát hamarosan Szekszárd népszerû kulturális programjainak so-
rában ismerné, keresné a nagyközönség.

Ezen a napon a kar megnyitja kapuit az általános és középiskolás
korosztály szervezett csoportjai, illetve a családok, egyéni látogatók
elõtt. Programkínálatunk részben az egyetemi kar oktatóinak saját
kutatási témáiból, részben helyi civil szervezetek különbözõ tudo-
mányágakat érintõ tevékenységének bemutatásából tevõdik össze. 

A tudományos eredmények és mindennapi alkalmazási lehetõsé-
geik bemutatásán túl az elõadásokat kulturális (zenei, irodalmi, gaszt-
ronómiai) élmények fûszerezik.

A programokról bõvebb információ található a www.kutatokejszaka-
ja.hu weboldalon. Regisztrációs oldalunk: www.igyfk.pte.hu/hirek/1327.



Nagy szeretettel köszöntöm elõször
is azokat a határon túli testvéreket,
akik a belvárosi  templomban tették
le állampolgársági esküjüket.
2004. december 5-én este 9 óra
körül összejöttünk ugyanitt, a terv az
volt, hogy ünnepeljünk, TeDeumot
zengjünk,és hálát adjunk azért, hogy
a népszavazáson többségbe kerül-
tek azok, akik az állampolgárság
megadására voksoltak.
Többen voltunk, akik arra adtuk a
szavazatunkat, hogy lehessenek ál-
lampolgárai a magyar hazánknak
azok is, akik kívül rekedtek a határon
túl, de nem még sem voltunk elegen,
mert sokan nem mentek el a szava-
zásra, így az érvénytelen volt.
Ennek ellenére mégis összejöttünk
egy kicsit csalódottan, könnyes szem-
mel imádkoztunk, énekeltünk, mert
tudtuk azt, hogy az Isten kezében va-
gyunk, és õ tudta azt, hogy akkor még
a társadalom nem volt felkészülve er-
re a lépésre, ezért megengedte, hogy
egy kicsit háborogjunk, de bíztunk ab-
ban, hogy eljön majd az a nap is, ami-
kor megadatik ez a lehetõség.

2006. szeptember 17. óta (a hazug-
ságbeszéd kiszivárogtatása óta)
majdnem 4 éven keresztül minden
misén imádkoztunk a hazáért, és
megtörtént a változás. Az új magyar
jobboldali többségnek az elsõ intéz-
kedései között volt a kettõs állampol-
gárság megadása annak ellenére,
hogy voltak szomszédaink, akik
prüszköltek ellene.
Örülök annak, hogy itt az Isten színe
elõtt történt meg az állampolgársági
eskü. Imádkozom azért, hogy az Is-
ten áldása legyen mindazokon, akik
ennek a hazának hivatalos tagjává is
válnak, szeressék továbbra is az
anyaországot, de a saját helyükön,
szülõföldjükön tegyenek tanúságot
arról, hogy jó magyar állampolgárnak
lenni. Mint horvát nemzetiségû bízta-
tom magukat, hogy õrizzék a magyar
nyelvet és kultúrát, hitet és vallást,

abban az országban, ahol laknak,
mert csak így tudnak megmaradni
magyarnak abban a környezetben
ahol élnek, más nyelvû nép között.
Adja Isten, hogy a magyar nép növe-
kedjen és boldoguljunk még sok év-
századon át jókedvben és bõségben.
A régi magyar himnusz soraival kér-
jük a Magyarok Nagyasszonyát, jár-
jon közben értünk.
„Boldog Asszony anyánk, régi nagy
Pátrónánk, nagy ínségben lévén így
szólít meg hazánk: Magyarországról,
édes hazánkról, ne feledkezzél el
szegény magyarokról.” Ámen.

Bacsmai László 
római katolikus plébános

(Elhangzott a határon túli magya-
rok állampolgári esküjének ökumeni-
kus szertartásán, szeptember 17-én,
a szekszárdi Béla király téri katoli-
kus templomban.)
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A rejtvény megfejtését október 9-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A szeptember 11-i rejtvény helyes megfejtése: Az idõt kisasszony napja négy
hétre elõre szabja. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Havasiné Nagy Tünde, Szekszárd, Tart-
say ltp. 54. 3/3. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Evangélium
Megmaradni magyarnak és kereszténynek

Októbertõl 
folytatódik 

a Léleképítõ!
TELEKI JÚLIA, a
Délvidéken meg-
gyilkolt sok ezer
áldozat egyikének
meghurcolt leá-
nya vall megrendí-
tõen a délvidéki
magyar múltról,
jelenrõl, a kollek-
tív bûnösség máig
tartó bélyegérõl,
melyrõl könyvet is
írt, azzal a címmel:
Hol vannak a magyar sírok Délvidé-
ken? – Keresem az apám sírját.

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

Ovis hittan!

A város összes önkormányzati óvodájában
van lehetõség játékos katolikus hittanfoglal-
kozásra közép- és nagycsoportos gyerekek
számára. Kérjük a szülõket, hogy írassák be
gyermekeiket. Jelentkezési lapot lehet kérni
a gyermekük óvodájában a vezetõnél, a sa-
ját óvónõnél, illetve a plébánián (74/510
892). Ha a gyermek még nincs megkeresz-
telve, az sem akadály, sõt elõnyt jelent a ke-
reszteléshez. Bacsmai Laci atya

Nyugdíjasoknak, 
nagycsaládosoknak

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes Köz-
pont Nyugdíjas Tagozatánál õrölt fûszerpap-
rika (csípõs, édes), kedvezményes áron meg-
rendelhetõ elõzetes elõjegyzés alapján, na-
ponta 8–10 óráig a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház Szent István tér 15–17. szám alatti iro-
dájában vagy a 06-30 415-48-67 telefonszá-
mon. Fûszerpaprika: 2000 Ft/kg egységáron.

Egyúttal értesítjük tagjainkat, hogy a
megrendelt burgonya átvehetõ: október 1-
jén (szombat) reggel 7 órától 11 óráig a
Szent István téri Gemenc parkolóban.
1–150. sorszámig: 7–9 óráig, 150–300. sor-
számig, 9–11 óráig. A sorszámokat, kérjük,
hozzák magukkal! 
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Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit 

Az autentikus eredeti népdalokat énekeljük
A Szekszárdi Babits Mihály Általá-

nos Iskola Német Nemzetiségi Ka-

marakórusa 1999-ben alakult. Az

eltelt egy tucat év alatt nem csak

létszámban, de repertoárban és mi-

nősítő versenyeken elért eredmé-

nyeikben is sokat fejlődtek. Nasz-

ladi Judittal, a kórus karnagyával,

művészeti vezetőjével, a Babits Mi-

hály Általános Iskola ének-zene ta-

nárával, Tolna megye énekszakta-

nácsadójával a kezdetekről és a rit-

kán, de mindig maximálisan igé-

nyes előadással közönség elé álló

kórusról beszélgettünk.

– Honnan a nyelv szeretete és az
ötlet, hogy létrehozzon egy németül
éneklõ gyermekkórust?

– A német nyelv szeretetét Bá-
taszéken Heilmann Józsefné tanárnõ-
tõl kaptam. Amikor már magam is ta-
nítottam, Gyönkön az általános iskola
által rendezett német énekversenyen
döntöttem el, hogy itt Szekszárdon is
létrehozom a Német Nemzetiségi Ka-
marakórust gyermekek számára. 10-15
fõvel indultunk, s ma már 30 jó hallá-
sú gyermek énekel a kórusban, ahová
a 3. osztálytól kerülnek be. Sok kórus-
tagunk az általános iskola elvégzése
után is visszajár, velünk lép fel, és ápol-
ja a népi kultúrát, hagyományt. 
– Melyek a kórus eddigi legna-
gyobb eredményei?

– Nagymányok 2001 ezüstdiplo-
ma, Tatabánya 2003 aranydiploma,
Véménd 2009 aranydiploma, Mo-
hács 2010 aranydiploma. 2003-ban
ezüst minõsítést szereztünk. Az

énekkart alkotó, szolisztikus képes-
ségû diákok kamarakategóriákban is
szép eredménnyel büszkélkedhet-
nek. A Babits Mihály Általános Isko-
la énekkara a szakmai zsûri vélemé-
nye alapján igényes, a tanulók korá-
hoz megfelelõ mûsorral képviseli is-
koláját, Szekszárd városát, Tolna me-
gyét. Eredményeink alapján felkérést
kaptunk idén márciusban a nemzeti-
ségi énekkarok Mohácson megren-
dezett fesztiváljára, amely egyben
kistérségi minõsítõ verseny is volt, s
a legmagasabb fokozatot, a „Rozma-
ringos aranydiplomát” értük el. A kó-
rus tagjaiból alakítottam ki egy 6 ta-
gú alkalmi csoportot, akik ugyan-
ezen a minõsítõ versenyen arany mi-
nõsítést kaptak. 
– Kik segítik, támogatják a kórust?

– Szekszárd Megyei Jogú Város Hu-
mán Bizottsága, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, valamint a Babits Mi-

hály Általános Iskola vezetõsége és a kó-
rusban éneklõ gyermekek szüleinek tá-
mogatásával érhettük el ezeket az ered-
ményeket. A támogatóknak fontos,
hogy autentikus eredeti népdalokat
énekelünk, az iskolavezetésnek köszön-
hetõen a próbák az órarendbe lettek
beépítve, így tudtunk országos eredmé-
nyeket elérni. Igényességre szeretném
a gyerekeket nevelni, akár az énektu-
dásról, akár a fellépéseken viselt ruhá-
inkról van szó. Ezért évente csak 4-5 fel-
lépésünk van, viszont akkor mindig na-
gyon felkészülten és új repertoárral je-
lentkezünk. Viseleteinkkel, amelyekkel
színpadra állunk, szintén szeretnénk a
gyerekeket a nemzetiségi kultúrára ne-
velni, amelyhez a külsõségek is hozzá-
tartoznak. 
– Szekszárd város rendezvényein
is találkozhatunk az együttessel..

– Idén a pünkösdi fesztiválon kóru-
sunk 25 perces önálló mûsorral nyi-

totta meg a nagy hagyománnyal ren-
delkezõ programsorozatot. A város Ka-
rácsonyváró rendezvényén a „Mond-
schein” kórussal meghívottként együtt
lépünk fel, amelynek elõzménye az volt,
hogy 2010-ben már álltunk együtt szín-
padon, s a különbözõ korosztályok 60
énekese nagy sikert aratott. Ahogy a fel-
nõtténekkarnak, úgy számunkra is
nagy segítség, hogy a kórust Keller An-
tal tanár úr harmonikakíséretével szí-
nesíti és erõsíti, s így énekelhetjük a
népdalokat, több szólamban. Jövõ évi
nagy tervünk részt venni az énekkarok
országos fesztiválján, amelyet a Lan-
desrat szervez (Magyarországi Német
Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Ta-
nácsa), s ott jó eredményt elérni. Eh-
hez, reméljük, továbbra is élvezhetjük
támogatóink: a város vezetõi, a német
önkormányzat, a Babits-iskola és a vá-
ros lakosságának támogatását. 

Sas Erzsébet
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Az egészségügyi miniszter 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelete sze-
rint a nagy darabos hulladékot a közterületre kirakni csak az elszál-
lítás napján lehet. Kérünk mindenkit, aki igénybe kívánja venni az
ingyenes szolgáltatást, hogy a lomtalanítási programban megjelölt
lakóhely 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, üzem-
szerû tevékenységbõl eredõ ipari hulladékot, egyéb ömlesztve ki-
helyezett hulladékot a Hivatal nem szállíttat el. 
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Íjászsikerek Kõszegen

Szeptember 13–19. között Kõszegen
zajló IAA (e szervezet vezetése ha-
zánkba került, ugyanis a MÍSZ elnö-
ke, Vánky Szebasztián vehette át az el-
nökséget) rendszerben megrende-
zett 3D íjász-Európa-bajnokságon vet-
tünk részt, mellyel egy idõben, Kõ-
szeg belvárosában a várban került
megrendezésre a történelmi íjász-Eu-
rópa-bajnokság is.

Mi, akik a 3D szakágat képviseltük 3
napon át a hegyek-völgyek között elhe-
lyezett 28 darab célt próbáltuk leküzde-
ni, melyek úgy 5-6 kilométeres útvo-
nalon voltak elhelyezve, mire az utolsó

célokat elértük, szinte este lett. A har-
madik nap végére mindenki kimerül-
ten, de izgatottan figyelte az eredmé-
nyeket , ugyanis kategóriánként csak a
6 legjobb íjász kerülhetett a döntõbe,
ahol eldõlt, ki állhat fel majd a dobogó-
ra. A versenyen 10 nemzet képviseltet-
te magát ebbõl természetesen hazánk-
ból voltak a legtöbben. Szekszárd szí-
neiben a Tolnai Tájak Íjász Egyesület
sportolói mérették meg magukat, és
mindhárman dobogóra állhattak. Õk
hosszú távú kategóriásoknak számíta-
nak, ugyanis számukra egészen 45 mé-
terig voltak elhelyezve célok. A vasár-

nap délelõtt lezajlott csapat döntõben,
mely döntõk helyszínéül Kõszeg belvá-
rosában elhelyezkedõ Vár adott helyet,
Huszár Zoltán hosszú távú csapatával
a 3. helyen végzett, míg a délutáni egyé-
ni döntõben hatalmas küzdelemben
sikerült a 3. helyet megszereznie csigás
vadász irányzékos kategóriában a Dél-
Dunántúl régió vezetõedzõjének. Ale-
xandra Manea nõi csigás mezõnyben

svéd ellenfele elõtt végzett az Eb 2. he-
lyén, míg Kovács Gábor Zsigmond
szintén hatalmas küzdelemben svéd és
osztrák ellenfeleivel a 3. helyet szerez-
te meg olimpiai íj kategóriában ezen a
rangos eseményen. Sok szeretettel vár-
juk a minõségi íjászsport iránt érdek-
lõdõket, további információ honlapun-
kon: www.tt-ijasz.hu.

M. A.

Huszár Zoltán és Alexandra Manea (balról) horvát és szlovén 
ellenfeleikkel vaddisznó célra lõnek

Kovács Gábor Zsigmond, Alexandra Manea és Huszár Zoltán
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16–18 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: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

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.

Használtruha-
osztás

A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportja szeptember 27- én, kedden
délelõtt 8 és 10 óra között használtruha-
osztást tart Szekszárdon, a Hunyadi ut-
ca 4.-ben. Szívesen segítünk, jöjjenek! A
szeretetszolgálat munkatársai.

Nyugdíjasok
figyelmébe!

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy szeptember 26-án,
hétfõn reggel 6 órától akciós, kedvezõ
árakon füstöltáru-árusítást tart a kész-
let erejéig. Ugyanekkor száraztészta, ét-
olaj, ételízesítõ, õrölt paprika is kapha-
tó lesz a Hunyadi u. 4. sz. alatt, ahol az
elmaradt tagdíjak is rendezhetõk.

Cseh Gábor születésnapja
alkalmából

Ismét galéria nyílik városunkban, mégpedig az I.
Béla Gimnáziumhoz tartozó (volt Rózsa) kollégium
aulájában. (Kadarka utca 25–27.) Az avatásra min-
denkit szeretettel várnak szeptember 29-én dél-
után 3 órára.

A hetvenedik születésnapját ünneplõ Cseh Gá-
bor festõmûvész képeiben gyönyörködhetünk is-
mét, miközben a jó ismerõsök – majd az egész vá-
ros az – szülinapi puszit is adhatnak Gábornak.
Hajós Éva, az intézmény igazgatója mond köszön-
tõt, az alkotóval pedig Kubanek Miklós tanár, új-
ságíró beszélget.

Kubanek Miklós szerte a városban galériaformá-
ban teszi le névjegyét, elsõsorban iskolákban, kol-
légiumokban, nemcsak a tanárok, hanem a diákok
örömére is. Mert a fiatalok megszokták a tárlatjá-
rást, s mint beigazolódott, legtöbbjüknek lételemé-
vé vált. - hm - 

Nõi asztaliteniszezõink szerep-
lése hibátlan idáig a hazai nõi baj-
nokság csúcsán, az Extraligában.
Három gyõzelmet söpört be gy-
ors egymásutánban Sáth Sándor
fiatal csapata, a Szekszárd AC.
Annak tükrében, hogy nem ér-
kezett egyetlen tapasztalt légiós
sem, különösen értékesek a gyõ-
zelmek. A Madacki Mirel-
la–Wittinger Judit–Tápai Tímea
(õ az új igazolás Mélykútról) –Fu-
derer Dalma összetételû csapat
az idén akár az élmezõnyben is
meglepetést okozhat. Ha nem
lesz sérülés és az eredményesség-
re negatívan ható formaingado-
zás, akár a negyedik helyért is
versenyben lehetnek a szekszár-
diak. A közép-európai csapatbaj-
nokságban, a Szuper Ligában pe-
dig megpróbálnak a csoportkör
után a felsõházi rájátszásba be-
kerülni, ami „húzós” feladatnak
ígérkezik. Ehhez persze nagyon
kell egy olyan Wittinger Judit,
akit a hétvégi Szekszárd-kupán,
és az elmúlt hetek bajnoki mecs-
csein láthattunk. A maga 27 évé-
vel a csapatban „öregnek” számí-
tó, már tíz évvel ezelõtt országos
szintû tolnai tehetség az utóbbi
években már hitehagyottan, mo-

tiválatlanul, csalódottan állt asz-
talhoz, sokszor olybá tûnt: ha-
mar abba fogja hagyni az élvo-
nalbeli versenyzést. Már-már a
menesztése is fölmerült, de meg-
kockáztatjuk a kijelentést: meg-
fordult a világ a játékos körül...
Nagyon összeszedte magát a lát-
ványos kétoldali támadójátékra
képes egykori ifiválogatott tehet-
ség: sorra bombázza le most a
ranglistán nála jóval följebb jegy-
zett, jó nevû versenyzõket. S az
edzéseken is megszállottként 
hajt. A bajnokikról hét gyõzel-
met jegyez, no, és a Szekszárd-
kupán, a nagyon nívós mezõny-
ben is közel volt ahhoz, hogy be-
jusson a legjobb négybe. Abban
is nagy érdemei vannak, hogy
ugyanezen a ranglistaversenyen
a párosban egészen a döntõig
meneteltek Tápai Tímeával, és a
mezõny legnagyobb meglepeté-
sét okozva ezüstérmesek lettek. 

Ha a régi Wittingert látjuk új-
ra az asztalnál hétrõl hétre,
tényleg nem illúzió – már az
idén – a hazai szûkebb élme-
zõnybe való visszatérés, és a si-
keres nemzetközi szereplés
sem a Szekszárdi AC számára.

B. Gy.

Wittinger Judit másodvirágzása? 
Újra „ütõképes” a Sáth-csapat 
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