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„Legyél te is válogatós”
Iskolakezdési ajándékcsomagot kaptak az elsõsök az Alisca Terrától

Az Alisca Terra Regionális Hulladék-
gazdálkodási Kft. évek óta sokat tesz a
gyermekek szemléletformálása, kör-
nyezeti nevelése érdekében.

E program keretében az iskolakez-
dés alkalmából a szelektív hulladék-
gyûjtésrõl és annak fontosságáról szó-
ló mesefüzettel, kifestõvel, órarend-
del, kuka formájú ceruzahegyezõvel
és „Legyél te is válogatós” feliratú, szí-
nesceruza-készletet tartalmazó aján-

dékcsomaggal lepték meg a megye-
székhely általános iskoláinak elsõ osz-
tályt kezdõ kisdiákjait, ráirányítva fi-
gyelmüket a szelektív hulladékgyûjtés
fontosságára.

Az iskolák vezetõi, pedagógusai szí-
vesen fogadták a kezdeményezést, a
kisdiákok pedig örömmel lapozgat-
ták a kapott füzeteket, és próbálták ki
a ceruzákat osztálytermükben a tan-
évnyitó ünnepségek után.

Szekszárd város 8 általános iskolájá-
ban (Garay János Általános Iskola, Ba-
bits Mihály Ált. Isk., Dienes Valéria Ál-
talános Iskola, Baka István Általános
Iskola, Gyakorló Általános Iskola,
Szent József Katolikus Általános Isko-
la, Comenius Általános Iskola, Waldorf-
iskola) az idei tanévben 331 elsõs kis-
diák kezdte meg tanulmányait. Felvé-
telünk a Zrínyi utcai Garay-iskolában
készült.

A városi sport- és szabadidõköz-
pont ad helyet szeptember 9–10-én
a II. Szekszárdi Nagy Sportágválasz-
tónak. A szervezõ Sportélmény
Alapítvány nagy teret kíván adni a
sportágaknak és az érdeklõdõknek
a mozgásra. Nagyon bíznak abban,
hogy nem ismétlõdik meg a tava-
lyi idõjárás és kipróbálható lesz a
gokart, a tenisz, a tájfutás, a lovag-
lás is – azok a sportágak, melyek ta-
valy be sem tudtak mutatkozni. Az
aliscakartosok pénteken elhozzák
a homokfutójukat, melyet bárki ki-
próbálhat. 

(Folytatás a 17. oldalon.)

Gyere el! Próbáld ki! Válassz!
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Az elsõ irka
Máig emlék-
szem az elsõ
tolltartómra.
Fából készült
és eltolható
volt a fedele.
Meg a lyukra
az iskolapad-
ban, ahova a tintatartót kellett
állítani azzal a különös illatú li-
láskék tintával, ami sokszor úgy
megfogta az ujjunkat, ahogy írás
közben ügyetlen kis kezünkkel
markoltuk a tollszárat, hogy idõ
kellett, míg lekopik. Meg a vas-
tag, lapos piros-kék ácsceruzára,
amivel hatalmas karikákat raj-
zoltatott velünk a tanító néni új-
ságpapírra, hogy így gyakorol-
juk a késõbb egyre finomodó
mozdulatokat a számok, betûk
megformálásához.

Ma is elõttem van a nagy sze-
nes kályha és az olajos padló,
ami falusi kis iskolánkban a tor-
naszõnyeget is helyettesítette,
hiszen tornaterem híján a test-
nevelésórákat is ott tartottuk,
ha rossz idõ miatt az udvarba
nem lehetett kimenni. Emlék-
szem az anyukám varrta torna-
zsákra, amiben a dorkót vittem
(ki emlékszik már erre az egy-
szerû tornacipõre?), a sötétkék
iskolaköpenyre, melynek zsebé-
ben a rágott szélû radírtól a
kiflicsücsökig mindenféle kin-
cset rejtegettünk. És a rojtos
szélû, pamut uzsonnaszalvétára,
amibe édesanyám a csibezsíros
kenyeret csomagolta tízóraira.

Ha megjön az õsz ezekkel a
bágyadt, mégis aranyló fényei-
vel, gondolatban mindig vissza-
ülök abba a régi padba. Elkép-
zelem, hogy elõttem egy irka,
amibe oly jó lesz hattyúnyakat
vagy gombakalapot rajzolni, és
látom a tábla elõtt Loridon Er-
zsike tanító nénit, akinek mo-
solya, türelme, biztató szavai
magát az ISKOLÁT jelentik ne-
kem. Felsejlik a kép, ahogy kö-
rülüljük õt, mikor jó viselkedé-
sünk jutalmául óra végén felol-
vas nekünk a Vukból, hallom
kedves hangját, ahogy odavará-
zsolja a szõlõhegyi kis poron-
tyok elé Fekete István csodás vi-
lágát, és mi minden szavát isz-
szuk boldogan. 

Szívbõl kívánom, hogy a
most elõször iskolapadba ülõ
gyerekeket is ilyen szép eszten-
dõk várják, és minden tanító
nénit annyi szeretet vegyen kö-
rül, mint ahogyan mi rajong-
tunk Erzsike néniért – járjanak
akár kis falusi vagy nagy városi
iskolába.

Cser Ildikó

Értesítjük a tisztelt roma szülõket és fi-
atalokat, hogy a Sani Luludyi Egyesü-
let által mûködtetett Cinka Panna Ta-
noda 5 év eredményes mûködés után
szeptembertõl bezárja kapuit. Új ta-
nulókat felvenni a jövõben sajnos
nem áll módunkban. Köszönjük az
eddigi segítséget, együttmûködést, a
közös programokat, élményeket, ta-

pasztalatokat! A roma ifjúságnak nyúj-
tott szolgáltatásaink néhány részterü-
letét – saját határozott kérésére – a
szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat látja el. Ezért kérjük Önöket,
hogy az új tanévtõl az ingyenes okta-
tással, felkészítéssel, zenetanítással,
szakkörökkel, gyermekmegõrzéssel,
kirándulással, táborozással, adomány-

csomagokkal kapcsolatban keressék a
cigány önkormányzati képviselõket!
Egyesületünk mûködésérõl, további
rendszeres esélyegyenlõségi, ifjúság-
politikai, oktatási-nevelési és kulturá-
lis programjainkról a Széchenyi utca
26. szám alatt található S.Ü.N.I. Csalá-
di Napközinkben kaphatnak bõvebb
felvilágosítást.

Bezár a Cinka Panna Tanoda

Logikáját és szerkezetét tekintve telje-
sen új földtörvényre (ft.) van szükség
a ma hatályos szabályozás helyett – nyi-
latkozta az agromonitor.hu-nak Font
Sándor, a parlamenti mezõgazdasági
bizottság fideszes elnöke. Az új ft.-t a
jövõ évtõl hatályba lépõ új Alkotmány
kívánalmai és a külföldiek földvásárlá-
sait tiltó, 2014. április 30-án lejáró mo-
ratórium figyelembe vételével kell
megalkotni. A jogszabály várhatóan
nem szerepel a parlament õszi ülés-
szakán. Font Sándor szerint az Ország-
gyûlés a sarkalatos törvényt – kéthar-
mados formában – a jövõ év második
felében fogadhatja el, így 2013-ban
tesztidõszak következhetne a morató-
rium lejárta elõtt. Mûködõképes jog-
szabályt kell kidolgozni, mert – vélte a
bizottság elnöke – a törvény módosí-
tásához elõreláthatóan hosszú ideig
egyik parlamenti politikai erõnek sem
lesz ismét kétharmados többsége. Õsz-
szel az Országgyûlésben nem lesz ag-
rártörvénykezési dömping, mert az
ülésezési idõt elsõsorban a költségve-
tési és az adóügyek, illetve az új alap-
törvénybõl fakadó sarkalatos törvé-
nyek töltik majd ki.

Az Országgyûlés a ma hatályos föld-
törvényt a tavalyi választások óta több-

ször is módosította, de ezek olyan vál-
toztatások voltak, amelyeket a pillanat-
nyi események és információk köve-
teltek meg – mondta Font Sándor. A
jogszabály legutóbb például – a parla-
ment tavaszi ülésszakának végén, a
nemzeti földalapról (nfa) szóló tör-
vénnyel együtt – azért módosult, hogy
az nfa a lejárt haszonbérleti idejû álla-
mi termõföldeket a kormány birtok-

politikai irányelvei szerint hasznosít-
hassa. Az új földtörvény megalkotása-
kor olyan mûködõképes elõírások ki-
alakítására lesz szükség, amelyek min-
denki számára mutatják majd a föld-
szabályozási irányvonalat – hangsú-
lyozta a bizottság elnöke. Hozzátette: a
jogalkotásnak a tízéves vidékfejlesztési
és agrárstratégiára kell épülnie. 

Forrás: Agromonitor.hu

Font Sándor: Teljesen új földtörvényre van szükség 
A kétharmados jogszabály jövõre kerülhet a parlament elé 

Tájékoztatjuk a tisztelt építtetõket,
hogy 2011. szeptember 5-tõl hatályba
lép az építésügyi hatóságot, mint szak-
hatóságot a szakhatósági eljárásért
megilletõ, továbbá az építési, a bontási
és a használatbavételi bejelentésre vo-
natkozó igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 24/2011. (VII. 21.) BM-rendelet.

A rendelet hatálya az építésügyi ható-
ság, mint szakhatóság szakhatósági eljá-
rására és az építési, bontási és a haszná-
latbavételi bejelentésre terjed ki.

A BM-rendelet értelmében az épí-
tésügyi hatóság számára a kérelmezõ
vagy bejelentõ (a továbbiakban
együtt: építtetõ) szakhatóságként va-
ló eljárásért:

a) a b)-c) alpontban meghatározott
esetek kivételével 20 000 forint,

ab) a repülõtér területén lévõ, a
repülõtér létesítésének, fejlesztésé-
nek és megszüntetésének szabályai-

ról szóló kormányrendelet szerinti,
valamint a nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentõségû ügy-
ben szakhatóságként való eljárásért
50 000 forint,

ac) telekalakítási eljárásban szakha-
tóságként való eljárásért érintett tel-
kenként 5000 forint igazgatási szol-
gáltatási díjat köteles fizetni.

Az építési és használatbavételi beje-
lentés esetében 10 000 forint, a bontá-
si bejelentés esetében 5000 forint igaz-
gatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az
építtetõnek

– építésügyi hatóság szakhatóság-
ként történõ közremûködése esetén
az engedélyezõ hatóság számlájára át-
utalással, vagy az engedélyezõ hatóság
által kiadott készpénz-átutalási megbí-
zással „igazgatási szolgáltatási díj” jog-
cím megjelöléssel az alapeljárás illeté-

kével vagy igazgatási szolgáltatási díjá-
val egyidejûleg,

– építési, bontási és használatbavé-
teli bejelentések esetén a bejelentés
benyújtásával egyidejûleg az építés-
ügyi hatóság számlájára átutalással,
vagy az építésügyi hatóság által ki-
adott készpénz-átutalási megbízáson
„igazgatási szolgáltatási díj” jogcím
megjelöléssel kell megfizetnie.

Fentiekre tekintettel az építtetõk
az eljárási díjakat a következõ bank-
számlaszámra

Szekszárd Megyei Jogú Város Épí-
tésügyi Hatóságot megilletõ igazgatási-
szolgáltatási díj számla: 11746005-
15416566-11350000, illetve készpénz-
átutalási megbízáson teljesítheti. A
készpénz-átutalási megbízás beszerez-
hetõ a polgármesteri hivatal építési
osztályán a Bezerédj u. 1. szám alatt.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ

Tájékoztató építésügyi díjváltozásokról
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Szekszárdi szüreti napok – szeptember 15–18.
A szekszárdi szüreti napok igazi összmûvészeti
fesztivál. Négy napon át igényes programokkal,
kiállításokkal, koncertekkel, a tájegységre jellem-
zõ ételkínálattal várjuk a városba látogató vendé-
geket. A borudvarban egy utcányi borkóstolási le-
hetõség, szekszárdi borászok kínálják a hegy le-
vét. A rendezvény leglátványosabb eseménye a
szombat délutáni szüreti felvonulás. A menetben
megjelennek a szürettel kapcsolatos eszközök,
hagyományok, színpompás viseletek, civilek és
néptáncegyüttesek, intézmények kreatív formá-
ciói. A szombat délutáni folklórmûsorban megvá-
lasztják a 2011-es év szüret szépét, aki egy évig vi-
seli a kitüntetõ címet, és 2012-ben a rendezvény
arca lesz. Lesz még autókiállítás, vidámpark, kéz-
mûvesvásár és sok más érdekesség.

Részletes program és információ:
www.szekszardiszuretinapok.hu

Rendezõ: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza

Társrendezõ: Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft.
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának rendezvénye
Fõtámogató: Paksi Atomerõmû Zrt.

Bár nem túl tágas az Illyés Gyula

Megyei Könyvtár bejárati aulája,

a zsúfoltság ellenére igen meg-

hittre sikeredett hétfő délután az

intézmény különlegesnek ígérke-

zett fotókiállításának megnyitója. 

A lépcsõházban, ahol a képeket elhe-
lyezték, a mûvészetkedvelõ érdeklõ-
dõk kedves mûsort is láthattak, amely-
ben a könyvtár munkatársa, Németh
Judit elõadómûvész jelenítette meg
mély átéléssel Kis Pál István: Szekszárd,
a kedves címû versét. A vadonatúj kiál-
lításon nyolc fotómûvész a város épü-
leteirõl, hangulatáról készített alkotásai
gazdagítják a földszinttõl az olvasótere-
mig a könyvtár falait, s a képeken min-
denki felfedezheti saját lakókörnyeze-
tének esõs, borús vagy éppen napsü-
tésben felvillanó részleteit. Dr. Haag
Éva, Szekszárd alpolgármestere öröm-
mel fogadta el a felkérést a kiállítás
megnyitójára, hiszen véleménye sze-
rint a képek csodálatos módon mutat-
ják be városunkat. 

Köszöntõjében egy-egy új látószög-
bõl elkattintott felvétellel kapcsolat-

ban feltette a kérdést: Vajon nekünk,
átlagos járókelõknek miért nincs a lá-
tottakhoz szemünk, miért nem vesz-
szük észre sokszor ezeket, az itt be-
mutatott, különleges részleteket? 

– E képek – fogalmazott dr. Haag Éva
– olyanok, mint a költészetben a japán
háromsoros haikuk: szinte észre sem
vesszük, de újabb gondolatokat szülnek. 

Liebhauser János, a megyei könyv-
tár igazgatója reményét fejezte ki,

hogy a kiállítás kapcsán még inkább
egy otthonos, kultúráért felelõs intéz-
mény jut majd eszébe mindenkinek. 

A felvonultatott fotókról tudni le-
het, egy bizonyos Panoramio elneve-
zésû internetes oldalon is fellelhetõ-
ek: az oldalt két spanyol fiatalember
találta ki 2005 nyarán, akik az
interneten található térképeket fény-
képekkel egészítették ki, így bemutat-
va a világ különbözõ tájait. A tárlaton

megszemlélhetjük Losonciné Zana
Judit: Város és táj címû képét, ame-
lyen a Gróf Pál lakótelep, a távoli Ha-
jóház, de az Alkotmány utcai és Béri-
Balogh utcai lakóházak is szerepel-
nek, kontrasztban a régi és az új építé-
szeti stílusok. Érdemes eltûnõdni Vár-
nai Tamás: Fürdõház utcai pincék cí-
mû, fekete-fehér fotóján, Pámerné
Bükky Klára képén a csíkokat alkotó
szõlõtõkesorokról (Átlók és párhuza-
mosok), Ábrahám Béla a régi kálváriá-
ról készített alkotásán, Nagy Gábor
hóolvadáskor készített Remete-kápol-
na képén, Molnár Zoltán: Megtörve
címû fotóján egy romokban heverõ
tanyáról vagy éppen Nagy Gábor:
Szõlõhegyi pad címû képén egy tanya
falánál, kitéglázott járdán álló ódon,
zöld padról. De a déli körforgalomról
készült, Vevõcsapda címû fotó Farkas
Róberttól, vagy a felújítás elõtt álló
kórházi kápolna képe, és az északi vá-
rosrész tanyavilága mind-mind azt lát-
tatják, hogy ugyan változik a város, de
a régi mellett sokszor szépen megfér
az új, modern világ nyüzsgése is.

Gyimóthy Levente

Szekszárd észrevétlen részletei képekben

Németh Judit (középen) Kis Pál Istvánnak egy, a városról szóló
szép versét adta elõ. Jobbról dr. Haag Éva alpolgármester
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A szeptember 1-jei megyenap kitüntetettjei
Tolna Megye Közgyûlése a megye társa-
dalmi, tudományos, kulturális, irodalmi-
mûvészeti, közoktatási-közmûvelõdési,
sport- és gazdasági életében elért kima-
gasló érdemek és rangos életmûvek el-
ismerésére megyei kitüntetõ díjakat ala-
pított, melyeket minden év szeptember
1-jén a megyenap alkalmából adnak át
az arra érdemeseknek. Az elismerése-
ket az idei megyenapon a tamási városi
mûvelõdési központban dr. Puskás Im-
re, a közgyûlés elnöke adta át. 

Az idei díjazottak: 

BABITS MIHÁLY-DÍJ
VERSEGHY FERENC fazekas, népi

iparmûvész, a sárközi fazekas hagyo-
mányok megõrzése, a habán kerámia
megújítása, a régi technikák felkutatá-
sa terén elért eredményei, több évti-
zedes magas színvonalú alkotómun-
kája, a fiatalok népmûvészeti nevelé-
sére irányuló törekvései elismeréséül.
BESZÉDES JÓZSEF-DÍJ

LAUFER MIHÁLY mûszaki igazgató
a bonyhádi kórház mûszaki irányítá-
sában végzett négy évtizedes felelõs-
ségteljes munkája, az épület felújítása
során nyújtott szakmai segítsége, a
modern energetikai felügyeleti rend-
szer létrehozásában és mûködtetésé-
ben, az intézmény környezettudatos,
energiatakarékos gazdálkodásának
megteremtésében vállalt szerepéért.
BEZERÉDJ ISTVÁN- DÍJ

DR. JAKAB RÓBERT polgármester
a szociális földprogram elindítása,

eredményes mûködtetése érdekében
végzett áldozatos tevékenysége, a he-
lyi lakosság életkörülményeinek javí-
tása terén elért eredményei, a kistér-
ségi szociális szövetkezet megalakítá-
sában vállalt kezdeményezõ szerepe
posztumusz elismeréséül. A díjat át-
vette Lackner Jánosné.
SIPOS MÁRTON-DÍJ

FAZEKAS GÁSPÁR testnevelõ tanár,
atlétaedzõ, sportvezetõ a Dombóvári
Sportiskola mûködtetésében, a dom-
bóvári atlétikai sportélet felvirágoztatá-
sában, a megyei sportigazgatás térségi
megvalósításában vállalt kezdeménye-
zõ szerepe, a fogyatékkal élõk sportjá-
nak fejlesztésében és szervezésében, a
jelenleg igazgatott kaposszekcsõi álta-
lános iskola diáksportjának felkarolásá-
ban végzett áldozatos és lelkiismeretes
munkája elismeréséül. 
„TOLNA MEGYÉÉRT”

A BONYHÁDI PETÕFI SÁNDOR
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM az intéz-
ményben folyó 200 éves múltra visz-
szatekintõ magas szintû oktató-neve-
lõ munka, az Arany János Tehetség-
gondozó Program, a nyelvoktatás és
az atlétika terén elért eredményeik,
országos tanulmányi versenyeken
szerzett kiemelkedõ helyezéseik, fel-
sõfokú felvételik alkalmával nyújtott
kimagasló eredményességi mutatóik
és tanórán kívüli mûvészeti és sport-

tevékenységük elismeréséül. A díjat
átvette: Ónodi Szabolcs igazgató.
„TOLNA MEGYE KIVÁLÓ 
KÖZTISZTVISELÕJE”

FATA ISTVÁNNÉ jegyzõ Iregszem-
cse község fejlõdése, gazdasági stabi-
litásának megõrzése és a hivatal za-
vartalan mûködése érdekében kifej-
tett színvonalas szakmai tevékenysé-
ge, a pályázatok elõkészítésében és
megvalósításában vállalt kezdemé-
nyezõ szerepe, a társszervekkel való
hatékony együttmûködés kialakítása
terén elért eredményei, következe-
tes, lelkiismeretes vezetõi munkája
elismeréséül.

FAUSZT JÓZSEFNÉ pénzügyi osztály-
vezetõ a pénzügyi igazgatás területén
végzett közel három évtizedes lelkiis-
meretes munkája, a bonyhádi önkor-
mányzati gazdálkodás megszervezésé-
ben vállalt szerepe, példamutató elköte-
lezettsége, nagy szakmai hozzáértéssel
végzett tevékenysége elismeréséül. 

PAPPERT JÓZSEFNÉ pénzügyi ügyin-
tézõ Szálka település igazgatási feladatai-
nak magas színvonalú ellátása terén
nyújtott több mint három évtizedes te-
vékenysége, a pályázatok pénzügyi el-

számolása, a helyi kisebbségi önkor-
mányzat és a civil szervezetek mûködé-
se érdekében végzett munkája, a telepü-
lés közösségi életének szervezésében
vállalt szerepe elismeréséül. 
„TOLNA MEGYE KIVÁLÓ 
KÖZALKALMAZOTTJA”

BÍRÓ KORNÉLIA szakmai igazgatóhe-
lyettes a szociális alap- és szakellátás-
ban, a szakemberek képzésében nyúj-
tott magas színvonalú munkája, a hátrá-
nyos helyzetûek segítésére hivatott ci-
vil szervezetekben vállalt szerepe, több
szociális célú projekt kidolgozásában és
megvalósításában, szakmai mûhelyek-
ben végzett tevékenysége elismeréséül
megyei kitüntetést adományozza.

GERVÁN KÁZMÉRNÉ, az SZLTISZK
szakmai igazgatóhelyettesének a szak-
képzés területén nyújtott innovatív pe-
dagógiai és szakmai tevékenysége, az
intézmény színvonalas mûködése és
fejlesztése érdekében végzett lelkiisme-
retes munkája, a vendéglátó-ipari kép-
zés feltételeinek megteremtéséért tett
erõfeszítései, a diákokkal és kollégákkal
szemben tanúsított példamutató maga-
tartása, hivatástudata elismeréséül.

FÖLDESI GYULA fõtanácsos, a Tolna
Megyei Diáksporttanács titkár a me-
gyei sportigazgatás 25 éven keresztüli
szolgálatában, a Tolna megyei diák-
sport-mozgalom irányításában, szerve-
zésében és bonyolításában, a megyei
labdarúgó-szövetségi tevékenység se-
gítésében, a Szövetségek Szövetsége
együttmûködésének patronálásában, a
megyei sport- és testnevelési közélet
fejlesztésében, kiemelkedõ rendezvé-
nyeinek bonyolításában végzett áldo-
zatos és lelkiismeretes munkájáért, 

MATÓKNÉ MISÓCZKI MÁRIA iskola-
igazgató az oktatás-nevelés terén vég-
zett felelõs és odaadó munkája, az in-
tézmény szakmai és tárgyi fejlesztésé-
ben elért eredményei, innovatív veze-
tõi tevékenysége, a kistérség közokta-
tása és a kompetenciaalapú oktatás re-
gionális szintû szervezésében vállalt
kezdeményezõ szerepe elismeréséül. 

Az ünnep alkalmából elnöki elis-
merõ oklevelek átadására is sor került.

Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének elnö-
ke elismerõ oklevelet adományozott
ISTENES LÁSZLÓNAK a röplabda-

sportág népszerûsítése, az Amatõr
Röplabdások Országos Találkozójá-
nak megrendezése, Tolna megye
sportéletének élénkítése érdekében
végzett tevékenységéért. 

JUHÁSZ DÁVIDNAK, az EGYMI
Göllesz Viktor Tagintézménye tanuló-
jának a Speciális Olimpia Nyári Világ-
játékokon, Athénban elért eredmé-
nyeiért, továbbá erõemelés-sportág-
ban nyújtott kimagasló teljesítményé-
ért (3 arany-, 1 bronzérem).

ORSÓS ISTVÁNNAK, az EGYMI
Göllesz Viktor Tagintézménye tanuló-
jának a Speciális Olimpia Nyári Világ-
játékokon, Athénban elért eredmé-
nyeiért, továbbá erõemelés-sportág-
ban nyújtott kimagasló teljesítményé-
ért (3 arany-, 1 ezüstérem).

Orsós István éppen egy külföldi
versenyen vett részt, ezért a díjat egy
késõbbi idõpontban veszi át. A fiata-
lok edzõje Szász László.

KANALAS ARANKÁNAK, a regölyi
Margaréta Otthon lakójának a Speciá-
lis Olimpia Nyári Világjátékokon,
Athénban elért eredményeiért, továb-
bá az asztalitenisz-sportágban nyúj-

tott kimagasló teljesítményéért (3
aranyérem; nõi egyéni, nõi páros, ve-
gyes páros).

A Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzatok Szövetsége a „A Tol-
na Megyei Németségért” nívódíjat
2011. évben Waffenschmidt Ibolya és
Bernhard Moll részére adományozta.

WAFFENSCHMIDT IBOLYA hosszú
évtizedek áldozatos munkájával el-
évülhetetlen érdemeket szerzett a
megyénkben élõ emberek szociális
ellátásának megszervezésében: idõ-
sek, betegek, szegények, elesettek
mindig bízhattak Waffenschmidt
Ibolya segítségében. Fentieken túl -
munkatársaival közösen – fáradha-
tatlanul dolgozott a magyaroszági né-
metek szociális szakembereinek fo-
lyamatos, magas színvonalú, mód-
szertani továbbképzéseinek meg-
szervezésében. 

BERNHARD MOLL elévülhetetlen
érdemeket szerzett a tauberbisch-
hofsheimi Albert Schweizer Kórház
és a Tolna megyében mûködõ egész-
ségügyi intézmények közötti partner-
kapcsolatok kialakításában, valamint

a Tolna megyei németséghez fûzõdõ
önzetlen, baráti segítségnyújtásban.
Segítõ gondoskodásának keze nyoma
a bonyhádi és szekszárdi kórházak
mûködésében érezhetõ. 

Bernhard Moll úr betegsége miatt
személyesen nem tudta átvenni a ki-
tüntetést. 

A kitüntetéseket dr. Józan-Jilling Mi-
hály, a Tolna Megyei Német Kisebbsé-
gi Önkormányzat elnöke adta át.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat idén alapított „Tolna
Megye Cigányságáért Nívódíját” –
amely a Tolna megyei roma közösség
társadalmi, tudományos, kulturális, iro-
dalmi-mûvészeti, közoktatási-közmû-
velõdési, sport- vagy gazdasági életé-
ben, illetve a hagyományok ápolásá-
ban elért kimagasló érdemek és rangos
életmûvek elismerésére szolgál – OR-
SÓS ZOLTÁN rendõr százados vehette át. 

A díjat Sárközi János József, a Tolna
Megyei Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke adta át.

A kitüntetettek nevében Ónodi
Szabolcs mondott köszönetet.
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Szûrõ-
vizsgálatok

nyugdíjasoknak

A Mentálhigiénés Mûhely Ön-
kéntes Központ Nyugdíjas Ta-
gozata 2011. szeptember 6-án
(kedd) 13.30-tól 16.00 óráig in-
gyenes, tanácsadással egybekö-
tött egészségvédõ szûrést tart
(vércukorszint-, koleszterin-
szint-, veseszûrés, vérnyomás-
mérés), a szûrés helye a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza 2. számú föld-
szinti terme. (Szent István tér
15–17.)

A szûréseket a Vesebetegek
Regionális Egyesületének mun-
katársai segítik. Szeretettel vár-
nak minden kedves érdeklõdõ
nyugdíjast!

Nem elég a szőlő növényvédel-

mét az évszázadok óta ismert fő

fertőző betegségekre, a liszthar-

matra, perenoszpórára, valamint

az általában szeptemberben je-

lentkező botritiszre, a fürtöt tá-

madó szürkerothadásra redukál-

ni. Kell foglalkozni a levelekre ki-

ülő, olykor alig vagy csak nehe-

zen látható pöttyökkel, apróbb

elszíneződésekkel, egyéb furcsa-

ságokkal is.

Ezek mögött állhat a tápanyagután-
pótlás hiánya, így például a nátrium-, ká-
lium-, vas-, illetve magnéziumszegény-
ség. De elõfordulhat, hogy egyéb beteg-
ségek is felütötték a fejüket, amelyek
már az éghajlati változással, a mediter-
rán jellegû nyarakkal, a hõségnapok szá-
mának emelkedésével mifelénk is mar-
kánsan megjelentek az ültetvényeken.
Csakhogy mivel kézzelfogható, általuk
okozott gazdasági kárról korábban nem
igazán lehetett beszélni a magyar borvi-
dékeken, így a gyökérzetet támadó
filoxéria, a kabócáknak, mint állati kár-
tevõknek a levélzetre gyakorolt káros
hatása, a szintén a levélzeten megjelenõ,
úgynevezett tripszek elleni védekezés
elbagatellizálódott a magyar szõlõter-
mesztésben. Legalább is eddig. Noha a
felszívódó rovarölõ szerek amúgy ren-
delkezésre állnak erre a célra .

GAZDASÁGI KÁROKAT

IS OKOZHAT

Mindezek több évre, mi több, évtized-
re visszamenõ elhanyagolása már ko-
moly gazdasági károkat is okozhat – de-
rült ki az egyik növényvédelemmel fog-

lalkozó nagy cég hétközi, problémafel-
vetõ szekszárdi gazdatájékoztatóján.

– Ezek a kártevõk általában az úgy-
nevezett fitoplazma betegségeket in-
dukálják. Ezek folyamatosan jelen
vannak, s általában a stresszes idõ-
szakok után jelentkeznek, amikor a
hosszú meleg periódusokat egyálta-
lán nem követi, vagy csak minimális
csapadék. – Az idei nyár is produkált
ilyeneket, egy hónapon belül többet
is, elég, ha csak az augusztust vesszük
alapul, amely hónapban országosan is
nagyon kevés volt a csapadék. A 2007-
es évjárat a szõlõ szempontjából tipi-
kusan ilyen volt – exponálta a kukori-
cabogárhoz hasonló állati kártevõk ál-
tal okozott betegségtípust Lucza Zol-
tán fejlesztõmérnök.

A témával foglalkozó elõadó el-
mondta, majd a kivetítõn mutatta is:
„Ha egyébként is gyenge kondicioná-
lis állapotban van a szõlõ, akkor ez a
betegség néhány éven belül már ko-

moly termésmennyiség-kiesést okoz-
hat, a további következmény pedig –
nincs ebben túlzás – a tõkeelhalás il-
letve kipusztulás lehet.”

A levélen fellelhetõ szúrásnyomok,
az úgynevezett tripszek – amelyek a
levél anyagcsere-folyamatában okoz-
nak zavart – szívókártevõk, megaka-
dályozzák a tápanyag eljutását a für-
tökbe. A szõlõ érési idõszakában már
a kocsányon, illetve a fürtön is megje-
lenhet a kár, ami érdekes módon nem
mennyiségi, hanem minõségbeli gon-
dokat okozhat – hallhatták a gazdák.

A kártevõk elleni védekezés még
nem teljesen kiforrott és nem indo-
kolt, mert a termelõk szerencséjére
ezek még nagyon alacsony egyed-
számban vannak jelen. Többszöri na-
gyon alapos megfigyelés szükséges
ahhoz, hogy a tripszeket felfedezzük. 

Szerencsére ez a megállapítás a
szekszárdi történelmi borvidékre is
igaz. Ezt csak megerõsítette a szakmai

nap zárásaként a Szekszárdi Mezõgaz-
dasági Zrt. Liszt Pincészetének egyik,
a város déli részén található ültetvé-
nyén tett látogatás, ahol a cég fõkerté-
sze, Pálos Miklós arról számolt be,
hogy ezek a betegségek még nem ad-
tak jelt magukról a város és a borvi-
dék legnagyobb borászati cége általt
mûvelt területeken. 

De mint megtudtuk: például, az eg-
ri és a csongrádi borvidéken már
nemcsak beszélnek a fentebb emlí-
tett betegségekrõl, hanem ott már vé-
dekezésre is szükség van.

NAPÉGETT 

SZÕLÕSZEMEK

Ellenben úgynevezett napégés okozta
károk nagyon is markánsan jelen van-
nak a szekszárdi ültetvényeken is. Ezért
a zöldmunkákat tényleg az eddiginél
gondosabban, a jellemzõ hõségnapok-
ra számítva kell elvégezni. Egy olyan
nagy cégnél, mint az említett pincészet,
természetesen odafigyelnek erre, és
nem jellemzõ a „napszúrás”, de a nyu-
gati oldalakon, ahol a délutáni órákban
komoly hõhatás éri a szõlõt,  egy-egy tõ-
kén akár húsz százalék is lehet a kár. 

– De – tette hozzá a fõkertész – ösz-
szességében jelentéktelen, talán egy
százalék lesz az ebbõl adódó kártétel a
cégnél, amikor a közép-és késõ érésû
fajtákat a cabernet-ket, merlot-kat és a
kékfrankost szüretelik. 

Persze, azoknak az általában kisebb
termelõknek, akik nagy kitakarással
végezték a zöldmunkákat, minden-
képpen változtatniuk kell az eddigi
gyakorlatukon. Az idei év erre min-
denképpen jó példa. B. Gy.

Állati eredetû kártevõk és a szõlõ növényvédelme
A kabócákkal és a tripszekkel is számolni kell
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A Nyitott Világ Alapítvány min-

den évben megszervezi hagyo-

mányos kulturális utazását Bécs-

be, és 10 éve ápolja partneri

kapcsolatát egy német ifjúsági

csoporttal. 

Idén nyáron a magyar fiatalok jártak
Tauberbischofsheimban, sõt német
vendéglátóikkal együtt Berlinbe is el-
jutottak. Július 3-án kezdõdött a Nyi-
tott Világ Alapítvány tagjaiból álló
csoportunk egyhetes bécsi utazása,
tanárnõnk, Tóth Lászlóné szervezé-
sében. 

A hét elsõ napjaiban belecsöppen-
hettünk a helyi építészeti remekmû-
vek bûvkörébe: kinek a barokk
Karlskirche smaragdzöld kupolája
nyerte el tetszését, másnak (személy
szerint nekem is) pedig a gótikus
Stephansdom hatalmas méretei és az
egekbe törõ, csigalépcsõs tornya. Be-
pillanthattunk  a Theofil Hansen ter-
vezte görög stílusú Parlament üléster-
meibe, majd a Rathaus pompázó ün-
nepi nagytermébe. Személyes ked-
vencem volt a modern építészetnek
hódoló Hundertwasser-Haus, a szí-
nek, vonalak, formák, indázó növé-
nyek kavalkádja.

Helyi idegenvezetõnk tovább irá-
nyított minket a múltba ívelõ történe-
lembe. Schönbrunnban könnyen ma-
gunk elé képzelhettük, ahogy reggel
Ferenc József a dolgozószobájában ül,
amíg felesége, Sissi hercegnõ össze-
kontyolja bokáig érõ haját a fésülkö-
dõasztalánál. 

Serényen fényképeztünk Schön-
brunn színekben pompázó virág-
ágyásai között, ugyanúgy, mint koráb-
ban a Belvedere kastély parkjában. 

Nagyon élveztük a kincstárban a
szemünk elé táruló felbecsülhetetlen
értékû tárgyak látványát (ékköves ko-
ronák, gazdagon díszített ruhadara-
bok, ékszerek). 

Emlékezetes marad számunkra,
hogy kinntartózkodásunk idején halt
meg Habsburg Ottó. Esténként a he-
lyi lapokat olvastuk németül, innen
szereztünk információt a Habsbur-
gok temetkezési szokásairól. Különös
érzés volt azon a helyen állni a császá-
ri kriptában, ahová néhány nap múl-
va Habsburg Ottót temették.

Bár belefáradtunk a sûrû progra-
mokba, az esténkénti, néha a kelleté-
nél hosszabbnak tûnõ, ám hasznos
németórákba, lábaink mégis mindig
makacsul vittek tovább. A napok vé-
gén, fel egészen a szállásunk negyedik
emeletéig, a megváltást jelentõ puha

ágyainkba. A héten betekinthettünk
az Operaház kulisszái mögé, az ENSZ
központban (UNO City) közelebbrõl
megismertük a világszerte fenyegetõ
problémákat, bejártuk a Természettu-
dományi Múzeumot, megnéztük az
Albertina modern festményeit, kipró-
báltuk a Technikai Múzeumban be-
mutatott kerregõ-kattogó szerkezete-
ket, illetve „szúnyogot etettünk” a Bé-
csi Központi Temetõben, amikor
Beethoven sírjánál jártunk.

Bécsben töltött hetünket a Mozart-
és Strauss-darabokból összeállított
koncert koronázta a Hofburgban. A
városról nemcsak a Prater óriáskere-
kérõl látható panoráma ad átfogó ké-
pet, hanem a  látványosságokon túl az
egész hangulat, az állatkertben a fó-
kák tánca, a Kärtnerstrasse zsibongó,
különbözõ nemzetiségû emberarcai-

nak képtára, a zúgó-búgó metró rit-
musos zenéje. Rengeteg élménnyel,
tapasztalattal és nem kevesebb újon-
nan szerzett tudással jöttem haza.

A bécsi programjaink után izgatot-
tan vártam a németországi utazásun-
kat is. Sárga, pöfögõ kisbuszunk 1000
km-t tett meg Tauberbischofsheimig,
ahol kis csapatunk meleg fogadtatás-
ra talált.

Nemcsak elsõ este tapasztalhattuk
a németek vendégszeretõ kedvessé-
gét, hanem a hangulatos kisvárosban
töltött napokban, vendégségbõl ven-
dégségbe, a „grillezett Wurstok” vilá-
gába csöppenve is. Aztán ismét nagy
útra adtuk fejünket. Az iskola diákjai-
val együtt a német fõvárost választot-
tuk úticélul. Itt is kellemes napokat
töltöttünk, remek közösségben,
amely az esti grillezéseken is megmu-
tatkozott. 

Berlinben járva kihagyhatatlan
volt pár nevezetesség megtekintése,
mint például a Stasi Museum, a hatal-
mas Brandenburgi kapu, a berlini fal
maradványa (melyet ma már falfest-
mények színesítenek), vagy a
Reichstag gyönyörû régi épülete és
az eklektikusan hozzáépített modern
üvegkupola.

Berlinben „csak” sétálni is érdemes
a TV-torony tövében, fagyizni, és a he-
lyi fiatalokat nézni a holokauszt-
emlékmûnél. Kívül-belül megcsodál-
ni a KaDeWe üzletközpont sugárzó
eleganciáját. Szerencsére minderre
volt lehetõségünk a szabadidõnkben.  

Hazafelé arra gondoltam, hogy ez
az út tökéletes alkalom volt a nyelv-
gyakorlásra és egy hasonló, mégis más
európai kultúra  megismerésére. 

Bencze Rita tanuló

A Nyitott Világgal Bécsben és Berlinben

Barátainkkal Berlinben, a Reichstag kupolájánál
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Az „Ifjú Szív” Magyarországi Né-

met Nemzetiségi Táncegyüttes

22 évvel, ezelőtt 1989. november

1-jén alakult. Gaál László és fele-

sége, Gaálné Hoffercsik Dóra

nemcsak művészeti vezetői az

együttesnek, de koreográfusai is,

akik a német nemzetiségi tánc

megtanítására, ezzel együtt a né-

met nemzetiségi ruhák felkutatá-

sára, megmutatására, megőrzé-

sére tették fel az életüket.  

– Kizárt dolog, hogy aki meghallja
az együttes nevét, ne az lenne az el-
sõ kérdése, honnan ez a megkapó,
szép név?

– Úgy gondoltuk, hogy akik velünk,
köztünk táncolnak – nincs korhatár –
illetve azok a gyerekek, akiket mi taní-
tunk meg a táncra, azoknak eleve ifjú
a szíve, s az is marad. A szeretet, a len-
dület, az akarás, a tanulás teszi azzá és
õrzi meg. 
– 22 év nem kevés idõ egy közösség
életében. Mesélnétek a kezdetekrõl? 

– A IV. számú Általános Iskola volt
igazgatója, Vitéz Zsolt kért fel ben-
nünket, hogy hozzunk létre egy né-
met nemzetiségi tánccsoportot. Az is-
kolával azóta is kitûnõ a kapcsola-
tunk, Farkas Pálné, a jelenlegi igazga-
tó is értékeli és segíti munkánkat. 
– Mikor nõtte ki magát a tánccso-
port együttessé?

– Az általános iskolából kikerült
gyerekek annyira megszerették a tán-
cot, hogy továbbra is szerették volna
folytatni, ez volt az a pont, amikor lép-
nünk kellett. Felvettük a kapcsolatot a
mûvelõdési házzal, ott kaptunk pró-
bahelyet a nagycsoportosoknak, és a
kicsik maradhattak a IV-es iskolában.

Azóta is így mûködnek a próbáink,
köszönet mindkét intézménynek a le-
hetõségért. 
– Sikeresek vagytok itthon és kül-
földön is…

– Európában hét országban jár-
tunk, Magyarországon közel ezer fel-
lépésünk volt, s Szekszárdon minden
iskolából, ahol német nyelvet taníta-
nak, a legtehetségesebb gyerekeket
meghívjuk az együttesbe. Természe-
tesen a legnagyobb öröm a sok fellé-
pés között az, amikor itthon Szek-
szárdon, a város rendezvényein tán-
colhatunk – s ezt sosem hagyjuk ki –,
mert a táncosoknak és nekünk is fon-
tos, hogy a város lakosságának, amely
szeret bennünket, megmutathassuk
újra és újra, hogy merre és mennyit
fejlõdünk. 
– A beszélgetés közben említettétek
a segítõ szülõket is.

– Az, hogy gyermekük táncol, nagy
feladat és elfoglaltság a szülõk számá-
ra is, ugyanis a háttérmunkák nagy ré-

szét õk végzik, áldozatot hoznak idõ-
ben és anyagiakban egyaránt, jönnek
velünk, ha vidékre, vagy külföldre me-
gyünk, ott vannak a fellépéseken, öl-
töztetik a gyerekeket. 
–  Mennyire fontos az, hogy auten-
tikus ruhákban táncoljatok? 

– Ezt nagyon fontos kritérium-
ként tûztük ki, eredeti ruhákban
táncolunk, gyûjtjük, s ha már túl el-
használtak, akkor képzett varrónõ
segítségével varratjuk meg a visele-
teket, hogy teljesen megegyezzenek
az eredetivel. Jelenleg van a ruhatá-
runkban olyan reneszánsz ruha,
amelynek darabja százezer forintba
került. Sok pénzt fektetünk abba,
hogy egy-egy tájegység táncaihoz
annak a vidéknek megfelelõ ruhát
viseljenek a gyerekek, 9-10 népvise-
letünk van, amelyek karbantartása
nem kis munkát vesz igénybe. A ver-
senyeken a bírálóbizottság mindig
nagyra értékelte nálunk a tánc és a
ruhák összhangját. 

– Kettõtökön kívül más koreográ-
fusokkal is dolgoztok?

– Országosan és a határainkon túl
is elismert koreográfusokkal: Her-
czeg Mária, Donowald Katalin, Szigeti
József, Wenczl József, Manninger
Miklós azok, akiktõl sokat tanultak, ta-
nulnak táncosaink. 
– Úgy tudom, van egy nagyon ked-
ves gesztusotok a hûséges tánco-
sok iránt.

– Az országban egyedüliként úgy
értékeljük azokat a táncosainkat, akik
10 éve táncolnak az együttesben,
hogy egy arany pecsétgyûrûvel kö-
szönjük meg a kitartásukat, hûségü-
ket, munkájukat.
– Közeli terveitek?

– Az idén több mint 40 fellépésünk
volt, nyáron a tánctáborunkban há-
rom új táncot tanultunk, november-
ben Csehországban lépünk fel egy
nemzetközi táncfesztiválon, ahol már
testvér táncegyüttesre is találtunk. A
szekszárdi nagyközönség a szüreti
fesztiválon láthat bennünket, ahon-
nan sosem hiányozhatunk. 
– Munkátokat többször értékelték
már, Laci tulajdonosa a város
„Közjóért”, a „Gyermekekért sze-
retettel”, „Gyermekekért” plakett
ezüst és arany fokozatának, és 15
alkalommal Rajkán a tánctábor-
ban vendégoktatatói tevékenységé-
ért tiszteletbeli rajkai polgárrá fo-
gadták. Dóra az idén kapta meg a
számtalan karitatív tevékenysége-
tekért a Szomjú György-díjat. 

– Büszkék vagyunk a díjakra, az
együttes munkájára, hiszen ezeket kö-
zösen érdemeltük ki, s arra is, hogy fi-
unk, Ariel sokat segít nekünk a próbá-
kon és a fellépéseken egyaránt.

Sas Erzsébet

Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit

„Aki az Ifjú Szívben táncol, annak fiatal a szíve…”

Változtak az érettségi vizsgák megszervezé-
sére és lebonyolítására vonatkozó jogsza-
bályok. Ennek egyik eleme, hogy a
2011/2012. tanév október-novemberi vizs-
gaidõszakában a területileg illetékes kor-
mányhivatalok végzik az érettségi vizsgák
szervezését, Tolna megyében a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal Oktatási Fõosztálya
(7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.)
ÉRETTSÉGI VIZSGANAPOK: 

• Írásbeli vizsgák kezdete: október 14.
• Utolsó írásbeli vizsga: október 27.
• Szóbeli vizsgák emelt szinten: november
9–14.
• Szóbeli vizsgák középszinten: november
17–25.

FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGIRE VA-

LÓ JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN:

1. Érettségi vizsgára az október-novem-

beri vizsgaidõszakban szeptember 5-ig a
területileg illetékes fõvárosi, megyei kor-
mányhivatalokban: személyesen, megha-
talmazott által, vagy postai úton jelentkez-
het. Ha a kormányhivatalban postai úton
kívánja benyújtani a jelentkezését, a jelent-
kezési lap augusztus közepétõl letölthetõ a
www.oh.gov.hu honlapról, ezt kell a kitöl-
tés után, megjelölve rajta, hogy melyik me-
gyében szeretne vizsgát tenni, a szükséges
mellékletekkel együtt postán megküldeni
a kormányhivatalnak.

2. A vizsgázó jelentkezhet az õszi érett-
ségi vizsgára a lakóhelye szerint illetékes
vizsgát szervezõ kijelölt középiskolában:
személyesen, vagy meghatalmazott által.
Az október-novemberi vizsgaidõszakban a
vizsgát szervezõ intézmények listája meg-
található az Oktatási Hivatal honlapján
(www.oh.gov.hu).

Változások az érettségi vizsgák
lebonyolításában 

Külföldön is jól
ismerik õket

FOTÓPÁLYÁZAT

A „Szekszárdi borvidék dûlõi”
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Szekszárd Borvi-
dék Nonprofit Kft. nyilvános fotó-
pályázatot hirdet „A Szekszárdi bor-
vidék dûlõi” címmel. A pályázat cél-
ja: a Szekszárdi borvidék dûlõinek,
szõlõtermõ területeinek mûvészi

színvonalú bemutatása. Várunk
minden olyan fotót, ami ennek
megfelel. A részletes pályázati kiírás
és a jelentkezési lap megtalálható a
www.szekszardiborvidek.eu és a
www.szekszard.hu honlapokon.
Információ: 74/673-709.
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Könyvtárfejlesztés 
három iskolában

A TIOP-1.2.3-09/1 program kereté-
ben a Garay János Gimnázium, a Ba-
ka István Általános Iskola és a Dienes
Valéria Általános Iskola, Grund-
schule konzorciuma a Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrast-
ruktúra fejlesztése – Tudásdepo
Expressz pályázatán „Korszerû isko-
lai könyvtárakat a közoktatásnak” el-
nevezésû projektjével 8 millió forin-
tot nyert 2010 áprilisában. A projekt
2010. június 1-jén indult és 2011. má-
jus 31-ével zárult. A három intéz-
mény a pályázati céloknak megfele-
lõen jelentõs könyvtárfejlesztést haj-
tott végre mind a materiális, mind az
immateriális eszközök terén. Össze-
sen 19 db új komplett (a mûködés-
hez szükséges szoftverekkel telepí-
tett) számítógéppel bõvült a három
iskola könyvtári gépparkja. Továbbá
multifunkcionális nyomtatókat, pro-

jektorokat és több digitális eszközt
sikerült beszerezni a pályázati támo-
gatás segítségével. A könyvtári mun-
kához a Szikla integrált könyvtári
rendszert, illetve ennek a moduljait
vásárolták meg, melyek segítségével
a könyvtári munka gépesítve végez-
hetõ. Megteremtõdött a feltétel az
on-line szolgáltatások és a közös ka-
talógus létrehozására, és kapcsolód-
ni lehet majd más könyvtárak on-
line szolgáltatásaihoz is. A beruházá-
sok eredményeként már most nõtt
a könyvtárak forgalma, látogatottsá-
ga. Várható eredménye a projekt-
nek, hogy a szolgáltatások mennyisé-
gi és minõségi fejlõdése révén az ál-
talános és a középiskolai korosztály
aktívabb könyvtárhasználóvá válik, a
könyvtárak szakórák tartására is al-
kalmasabbá válnak az elektroniku-
san is elérhetõ információk révén.
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Újdonságokkal, izgalmakkal, érde-

kességekkel teli évadot kezdett

augusztus 31-én a szekszárdi Ma-

gyarországi Német Színház (DBU)

egy igazi családi musicallel.

Csodával indult az évad. Az amerikai
Lyman Frank Baum (1856–1919) vi-
lágszerte jól ismert, 1900-ban írt, ma-
jd egy évvel késõbb musicallé átdolgo-
zott, immár klasszikussá vált meséjét
Ózról, a nagy varázslóról Christian
Gundlach (Hannover, 1970–) tíz éve
debütált, érdekes, modern feldolgozá-
sában mutatja be a szekszárdi színház
teljesen újszerû zenei világgal. A va-
rázslatok folytán kalandokkal teli útra
kelt Dorothy szerepét a társulat új tag-
ja, Juliane Baldy játssza. Totó, a kisku-
tya pedig Gundlachnál plüssállat. A
DBU, Stefan Iordanescu rendezte elõ-

adásának különlegessége, hogy a jó és
a rossz boszorkányt egyaránt Lotz Ka-
ta formálja meg. Frank Ildikó, a szín-
ház igazgatója elmondta, ez színészi-
leg igen izgalmas feladat. A Dorothea
Iordanescu által tervezett jelmezek és
díszletek nagyon modern képvilágot
varázsolnak a színpadra, teljesen mai
mese ez az elõadás.

Ezután már nem mese, hanem az
osztrák Ernst Pichler (1930–) valósá-
gon alapuló darabjának bemutatója
következik október 3-án a több ezer
magyar zsidót megmentõ svéd diplo-
mata, Raoul Wallenberg életérõl kop-
rodukcióban a salzburgi Theater
(off)ensive-vel, osztrák és szekszárdi
színészekkel, Alex Linse, a salzburgi
társulat vezetõjének rendezésében.
Ezt az elõadást október 3–14-ig játsz-
szák Szekszárdon, majd két hétig Salzburgban. Amennyiben népszerû

lesz, 2012-ben, Wallenberg születése
100. évfordulójának évében újra mû-
sorra tûzik Szekszárdon. Az osztrák
társulat vendégjátéka, az angolszász
színpadokon népszerû, Susan Hill
novelláján alapuló, Nõ feketében cí-
mû krimikomédia szeptember
21–22-én szórakoztatja majd váro-
sunk közönségét.

A Wallenberg-darab után vidámabb
vizekre evezhetünk Jule Ronstedt
Déltengeri pince címû ifjúsági musi-
caljével, amelynek rendezõje Chris-
tine Neuberger lesz.

Juliane Baldy mellett még egy
Berlinben frissen végzett színésznõ
érkezik a DBU társulatához az elõzõ
évad színésze, Lena Stamm és a
Nagyváradi Magyar Színházhoz tá-

vozott Pitz Melinda helyett. Alica
Weirauch szeptember végén kezd
próbálni a DBU-nál egy máig ható
darabban a romantika korából,
Georg Büchner (1813–1837)
Leonce és Lenájában. A Britta
Schreiber rendezésében színpadra
kerülõ feldolgozás osztálytermi pro-
dukciónak valamint turnédarabnak
készül.

Az évad második felérõl elõzetes-
ként annyi tudható, hogy Verena
Koch rendezésében Brecht Kispolgá-
ri esküvõ címû darabját bemutatja
majd a DBU társulata, várhatóan feb-
ruárban. Emellett még további premi-
erekre is számíthatunk majd, mivel a
szekszárdi színház mindenféle nézõi
igényt szeretne kielégíteni. 

Kovács Etelka

Július 21-én hozták nyilvánosságra a
felsõoktatási felvételi ponthatárokat,
és nagy örömmel vettem tudomásul,
hogy szeptembertõl az egyik patinás
budapesti egyetem hallgatója leszek.
Ami most folyik, még nem a tanév,
csak a hivatalos procedúrák tömkele-
ge. Nem egyszerû ebben az informá-
ciótömegben eligazodni, még úgy
sem, hogy – kollégista lévén – középis-
kolás éveim alatt is szinte teljesen
egyedül intéztem az ügyeimet. 
Nagy probléma a leendõ gólyák szá-
mára a lakhatás kérdése. Személy sze-
rint nem tehettem meg, hogy „csípõ-
bõl” az albérlet mellett döntsek, meg
kellett próbálkoznom a kollégiumi fel-
vételivel. Tudni kell, hogy a középisko-
lai koleszos felvételi egyetlen A/4-es ol-
dalon található adatlap kitöltését je-
lentette Szekszárdon, mindemellett pe-
dig egyszer sem kellett attól tartanom,
hogy elutasítanak. Errefelé ez egy ki-
csit máshogy mûködik.
Az elsõ lépés a netes adatlap kitöltése
volt, ez kb. egy órát vett igénybe, rá-
kérdeztek szinte minden olyanra,

amit az ember nem szokott mások-
kal megbeszélni: a havi gyógyszer-
költségre, hitelekre, tartós betegségek-
re a családban és a többire. Érdekelte
még õket például: a villanyszámla, a
vízdíj, a Budapesttõl való távolság.
Mindössze 5 kilométerrel lakom tá-
volabb Budapesttõl, mint szekszárdi
barátaim, ám nekem ez egy-másfél
órával több utazást jelent. Eziránti
érdeklõdésemre a válasz a következõ
volt: A távolság beépítése a rendszer-
ben nem a kényelmi szempont/uta-
zási élmény vagy éppen utazási idõ
alapján történik, hanem törvényi
szabályozást követõen az utazás
költsége a szempont. Azt nem vették
figyelembe természetesen, hogy
egyetlen járat van naponta, amivel
158 kilométer az út Budapestig – õk
ugyanis csak a legolcsóbbra voltak
kíváncsiak. 

Kértek jövedelemigazolást minden
dolgozó személyre vonatkozóan, há-
rom hónapra, havi lebontásban. De
nem ám egyet, kettõt! Egyet a munkál-
tatótól, egyet a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vataltól – biztos, ami biztos. Emellett
tanulmányait az elmúlt tanévben be-
fejezõ, de még nem dolgozó nõvérem-
nek igazolást kellett kérnie a Munka-
ügyi Központtól, hogy õ NEM regiszt-
rált munkanélküli. 
Mindezekhez hozzájárul még, hogy a
kért dokumentumokat mind elektro-
nikusan, mind postai úton el kellett
hozzájuk juttatni, ez összesen 2 levelet
és 31 szkennelést jelentett. Rendesek
voltak, mert azt írták: adnak pontot
szakmai és közéleti tevékenységekre
is, ha ezt megfelelõ módon igazolják
nekem – pecséttel, hivatalos papíron,
aláírva, kifejtve, hogy mit és mennyi-
ért csináltam. Ezzel nem is lett volna

akkora baj, ha nem augusztus elsõ két
hetében kérik, amikor – viccen kívül –
gyakorlatilag mindenki szabadságon
van. Értve ez alatt a NAV-t, az orvoso-
kat, az önkormányzatot, az iskolát,
egyes szervezeteket és egyéb munkahe-
lyeket – na mert persze nagyjából
minden kijelentésünket hivatalosan
alá kellett támasztani. Gyakorlatilag
csináltak egy „Mission Impossible 3 –
A kollégium-küldetés” címû filmet, ka-
merák nélkül szerencsére. 
De felvettek, a sulitól egy órára talál-
ható budapesti Tarkaréti Kollégium
lakója leszek. Mindazok után, hogy
sok-sok órát töltött jómagam és az
egész családom is az igazolások be-
szerzésével, elküldésével, feltöltésével.
A rendelkezésükre álló papírok alap-
ján pedig ott fent, Budapesten nyu-
godtan megírhatnák családunk
ügyes-bajos mindennapjait egy könyv
formájában. Bár végül is mi döntöt-
tünk így: a privátszféra nyugalma és
a kollégiumi elhelyezés versenyében
utóbbit szavaztuk meg gyõztesnek
idehaza. Pekoli Miklós

Varázslat, humanizmus, romantika
Sokszínû lesz a német színház (DBU) új évada

Évkezdés az egyetemen
Hogyan legyünk kollégisták?

Juliane Baldy, a társulat új tagja Dorothy szerepével debütál Szekszárdon
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Már a délelőtti órákban száz-

számra gyülekeztek a családok 

a megye minden részéből az au-

gusztus 27-i tűző napsütésben 

a Fadd-Dombori szabad strandon,

hogy a Tolna Megyei Önkormány-

zat immár ötödik nyárzáró csalá-

di napján színes programokkal

búcsúztassák a legmelegebb év-

szakunkat.

A megye közel félszáz települése kö-
zött természetesen Szekszárd képvise-
lõi is részt vettek a színes, vidám talál-
kozón. Helytálltak a fõzõversenyben, a
sárkányhajó-viadalon, és a futballku-
pán is, de fõztjük a szakértõ zsûri dön-
tése alapján a gyõztes Alsónyék mar-
halábszár-pörköltjét nem múlta felül,
ahogy evezésben sem érték utol a leg-
gyorsabbat, Fadd 2. számú csapatát,
vagy a futballozásban a nyertes Bá-
taszék labdarúgóit. Az igazán fontos
nem is a baráti versengés eredménye
volt, hanem a jó hangulatú összejöve-
tel, beszélgetések. A sok-sok spontán
csatlakozott család számára pedig,
hogy együtt tölthettek egy napot érde-
kes, színvonalas programokkal.

A délelõtt fõként a gyermekeket
szórakoztatta, történeti hangulatban,
Toma és csapata játszóházának újabb
és újabb régi játékaival: dió- és mo-
gyorórakodással, hordón járással,
vagy éppen kötélre fûzött fahasábok
egymásra rakásával. Buda Ádám ének-
mondó gyermekmûsorára táncra is
perdültek a kicsik. Toma és csapata a
kicsit idõsebbek részére erõsember-
versenyt hirdetett, ahol a termetes fa-
hasáb már kevésbé játékos célt szol-

gált. Mindeközben kézmûveskedhet-
tek is a gyerekek, a csodás vízi gömb-
bel pedig nem csak õk „járhattak a ví-
zen”. Akinek pedig mindenbõl elege
lett, akár falra is mászhatott.

Ebéd után a Titti-Corsi Dance mo-
derntánc együttes lendületes mûsora
már fõként a tizenéveseket, fiatal fel-
nõtteket ragadta magával. A sárkány-
hajó-verseny a vízisportok szerelme-
seinek jelentett különlegességet, de a
családi nap vendégét, a technikai
sportot ûzõ Michelisz Norbert autó-
versenyzõt is sikerült rávenni egy kis
evezésre. Így nemcsak azok gazda-
godtak feledhetetlen élménnyel, akik
érdeklõdve hallgatták, amint az autó-
versenyzésrõl, a nemzetközi túraautó-
bajnokságról mesél, de õ maga is, aki

elõször evezett sárkányhajóban. A
nap elsõ sztárfellépõjének, a magyar-
országi hip-hop világába üstökösként
berobbant Fluor Tominak a mûsorára
délután megtelt a színpad elõtti tér.
Bár a rajongói fõként tinédzserek,
mégis nyakban ülõktõl az õszülõ ha-
lántékúakig minden korosztályból
akadtak, akik követték a koreográfiát,
amit Fluor diktált, és együtt énekelték
vele a slágereit.

A nap csúcspontjára, a Csík zene-
kar esti koncertjére egyre többen és
többen érkeztek és még ott maradt a
családi nap több ezer vendége is a leg-
kisebbektõl a legidõsebbekig. Az
együttes rögtön meghálálta a hatal-
mas érdeklõdést azzal, hogy a helyhez
méltón egy bogyiszlói dallal kezdte a
koncertjét. Majd egy erdélyi gyûjtés-
bõl származó énekkel folytatta, és kö-
vetkeztek a csak a Csík zenekarra jel-

lemzõ magyar népzenén alapuló
egyedi stílusötvözetek, parádés szó-
lók, improvizációk. Észre sem vettük
és valódi népzene szólt, ahogy a zene-
kar vezetõje Csík János egyszer-egy-
szer felhívta rá a figyelmet. Az auten-
tikus rockkal, vagy blues-zal együtt
észak-lõcsei szökõst is hallhattunk. A
vastaps után ráadásként a népi hagyo-
mányoknak megfelelõen egy szóra-
koztató pásztordalt énekelt Csík Já-
nos, aztán csatlakoztak hozzá a többi-
ek, és szólt az örömzenélés.

Ebben a hangulatban, bár addigra
sokan hazamentek, nem volt nehéz
dolga az Azúr Partyzenekarnak: ferge-
teges koncertjükön több százan bú-
csúztatták el tánccal a nyarat.

A megyenap hivatalos része, az ün-
nepi közgyûlés, a díjak átadása szep-
tember 1-jén volt Tamásiban.

Kovács Etelka

Történeti játékoktól a Csík zenekarig
Több ezren szórakoztak a dombori családi napon
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A diákokat segítség veszi körül
Dr. Buri Antalné: „A programban részt vevõ diákok teljesítménye mutatja, hogy munkánk gyümölcse beérik”

Farkas Rita, a Tolna Megyei Gyer-

mekvédelmi Igazgatóság igazga-

tója hivatásából adódóan is azt ja-

vasolta, hogy dr. Buri Antalnéval,

az I. Béla Gimnázium és Informa-

tikai Szakközépiskola, Kollégium,

Általános Iskola és Óvoda kollégi-

uma (a volt Rózsa) vezetőjével be-

szélgessünk. Kiemelten kérte az

igazgató, hogy programgazda-

ként mutassa be az Arany János

Kollégiumi Programot, vagyis azt,

hogy ennek keretében milyen le-

hetőségeik vannak a hátrányos

helyzetű diákok tehetséggondo-

zására. 

– Hány diák lakik az integrált in-
tézmény kollégiumában?

– Mintegy kétszáz. A szép, jól felsze-
relt szobákon három-négy tanuló osz-
tozik. Korábban a négyszázat is meg-
haladta a létszám, tehát diákottho-
nunk nagyon zsúfolt volt.
– Mikor nyitották meg a kollégiu-
mot?

– Nagyon régen. 1967-ben adták át,
elsõsorban a Rózsa Ferenc Szakkö-
zépiskola, valamint a „keri” diákjai szá-
mára. Azóta többször is változott a la-
kók összetétele, ahogyan a fenntartó
is, ám jó ideje e tiszt a város önkor-
mányzatáé.
– Amikor az egészségügyi szakkö-
zépben tanított, a diákok önnek
ítélték a legelegánsabb pedagógus
címet. Külleme azóta sem válto-
zott… elegáns, választékos, színben,
fazonban harmonikus.

– Minden tanárnak, nevelõnek ad-
nia kell magára, hiszen valahol õket
utánozzák le a tanítványok. Az sem
közömbös, hogy az ízlés terén mit sa-
játítanak el.
– Telefonon említette, hogy augusz-
tus 17-én állt ismét munkába. Kolle-
gái pedig 22-én. Az õ diplomáik so-
rakoznak itt az íróasztalán? 

– Nem, ezek a sajátjaim. 
– Vagy négyet-ötöt is látok. Miket
végzett és miért?

– Szívesen összefoglalom, de a lé-
nyeg, hogy rendre a munkámhoz, fel-
adataimhoz szükségesnek ítélt tanul-
mányokat folytattam. Eredetileg
„egészségügyis” vagyok, pályámat
szülésznõként kezdtem Pécsen, majd
Szekszárdra kerültem. A gyesrõl visz-
szatérve a rendelõintézet kardiológiá-
ján dolgoztam, mivel EKG asszisztensi
végzettségem is van. Majd beiratkoz-
tam a fõiskola egészségügyi szakokta-
tói szakára, eközben már az egészség-
ügyi szakiskolában tanítottam több
tantárgyat, egyebek közt a felsõfokú
szülésznõképzés keretében. Közben
összevonták a szakiskolát a szakkö-
zéppel. Mivel ott érettségiztetnünk is

kellett, elvégeztem a pedagógia sza-
kot. Ekkor a Pécsi Tudományegyete-
men induló mentálhigiénés szakot is
felvettem, majd az erre ráépülõ peda-
gógus szakvizsgát is letettem…   
– De nagyot sóhajtott…

– Igen, bár már lényegtelen is a do-
log. Öt esztendeje, majd három évvel
ezelõtt felajánlották az igazgatóhelyet-
tesi posztot a pécsi, igen nagy egész-
ségügyi szakképzõ iskolában. Másod-
jára elvállaltam. Röviddel késõbb az is-
kolát átszervezték, a tanulói létszámot
lecsökkentették… mire úgy döntöt-
tem, visszajövök Szekszárdra. Rövi-
den: nagy örömömre Hajós Éva igaz-
gató asszony engem választott a kollé-
gium élére.
– Említette a gyest. Tehát vannak
gyermekei.

– Két felnõtt fiam van, mindket-
ten a fõvárosban élnek, már beillesz-
kedtek, jó munkájuk van, nekem pe-
dig - gyakran használt – lakáskul-
csom mindkettõjükhöz. Péter infor-
matikus mérnök, például érdekes és
közismert honlapok dizájnjait készí-
tette. Zoltán villamosmérnök, szin-
tén igen tehetséges, joggal vagyok
rájuk büszke.  
– Remek saját fiai után következze-
nek a hátrányos helyzetû fiúk és
lányok.

– A rend kedvéért mondom, hogy
háromféle Arany János kollégiumi
program létezik. Nálunk a 2004–2005-
ös tanévtõl mûködik a Hátrányos Hely-
zetû Tanulók Arany János Kollégiumi
Program (AJKP). Ennek az elsõdleges
célja, hogy a program résztvevõi le-
érettségizzenek, azaz érettségit adó kö-
zépiskola nappali tagozatán folytassák
öt éven át a tanulmányaikat, amit
amennyiben lehetséges, fõiskolán,
vagy egyetemen bõvítsék. Azért örü-
lök a mostani interjúnak, mert az AJKP
igen aktuális, a kiírás szeptember 16-
án jelenik meg, a jelentkezõknek 2012.
január 16-ig kell benyújtaniuk a pályá-
zatokat – természetesen ez már a kö-
vetkezõ tanévre vonatkozik.

– Honnan szerezhetnek tudomást
e lehetõségrõl?

– Természetesen fönt van az
interneten. De én magam is levélben
küldök értesítést, s járom a környék
– beleértve Tolnán kívül Baranya és
Somogy megye, de még Bács-Kiskun
egy részének – általános iskoláit,
hogy tájékoztassam a tanári kart és a
hetedik-nyolcadikosok szüleit a
programról.
– Kik kerülhetnek be az AJKP-ba?

– Ezt precízen és félreérthetetle-
nül rögzíti a pályázati kiírás is. Vagyis
az vehetõ fel a programba, aki halmo-
zottan hátrányos helyzetû: egyrészt
gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesül, illetve mindkét szülõje legfel-
jebb nyolc általános iskolai osztályt
végzett. Sajnos a legtöbb szülõ mun-
kanélküli. Megjegyzem, a felvettek
húsz százalékánál méltányosságot is
alkalmazhatunk.
– Kérem, mondjon részleteket az
ötéves programról.

– Az elsõ év, azaz a 9. – másképpen
a nulladik – osztály az elõkészítõ,
amit a tanulók helyileg az I. Béla
Gimnáziumban töltenek. A felzár-
kóztatásra még a kisiskolák jó tanuló-
inak is szükségük van akár a nyelvta-
nulás, akár az informatika terén.
Ugyanebben az esztendõben segít-
jük a diákokat integrálódni a közép-
iskolai életbe, ekkor sajátítják el a ta-
nulásmódszertant, s elkezdõdik az
életpálya-építés. Az év végén kell vá-
lasztaniuk a város középiskolái kö-
zül: I. Béla Gimnázium, Garay János
Gimnázium, Szent László Szakképzõ
Iskola tanintézményei, Csapó Dániel
Mezõgazdasági Szakképzõ Intézet
vagy a Kolping Katolikus Szakképzõ
Iskola. Természetesen a „programo-
sok’ valamennyien itt laknak a kollé-
giumban.
– Szekszárdi diákot is felvesznek?  

– Amennyiben a már említett krité-
riumoknak megfelel és például ko-
moly családi oka van a diákotthonba
való felvételnek, akkor igen. 

– Azt olvastam, hogy jelentõs szoci-
ális juttatásokban részesülnek
azok, akik e kollégiumi program
résztvevõi.

– Ez pontosan így igaz. Sorolok kö-
zülük párat. Az étkezésük térítésmen-
tes, útiköltség-térítésben is részesül-
nek, a tanuláshoz szükséges ruházat
és (sport)felszerelés árát is az AJKP
biztosítja, ahogyan a szükséges gyógy-
szereket vagy szemüveget is finanszí-
rozza. Támogatást nyújt a jogosítvány
megszerzéséhez, fizeti a nyelvvizsga
díját, a tanulmányi kirándulásokat – ta-
valy a velencei karneválra vittük a 11.
és 12. évfolyamosokat – és más prog-
ramokat, mint például a színház-, vagy
a koncertjegyet.
– Igénylik a színházat vagy a hang-
versenyeket?

– Is-is. Ha eleinte nem is lelkesek,
ám amikor megérzik az ízét, akkor
már ragaszkodnak ezekhez a progra-
mokhoz is.
– A kívülálló csak ámul a számos le-
hetõség hallatán.

– Mindezeken kívül szociális kom-
petencia-fejlesztés folyik a kollégium-
ban, igyekszünk megmutatni a tanu-
lóknak az élet kínálkozó perspektívá-
it, miközben megkapják a pedagógiai
fejlesztéseket. Van pszichológusunk,
aki segít feldolgozni a tanulási kudar-
cokat, a fejlesztõ pedagógus egyéni
fejlesztési tervek alapján foglalkozik a
gyerekekkel, szóval segíteni akarás ve-
szi körül õket.
– Meg szép és technikailag is jól fel-
szerelt kollégium az otthonuk.

– Elmondom, hogy legutóbb az
egyik TIOP-pályázaton négy pedagó-
gusi és több mint száz tanulói laptop-
hoz jutottunk, amelyeket a gyerekek
elsõsorban tanulási célra, de kommu-
nikációra is használhatnak. Természe-
tesen a többi kollégistánk rendelkezé-
sére állnak a számítógépteremben el-
helyezett gépek.
– Van lemorzsolódás a program-
ból?

– Sajnos igen. Elsõsorban azok
szállnak ki, akik képtelenek megszok-
ni a rendszerességet… Azok a diákok,
akiknek a szülei megértik a program
óriási jelentõségét, õk maguk pedig
ragaszkodva az értékrendekhez, ta-
nulni akarnak, azok jól teljesítenek. A
programban részt vevõ diákok telje-
sítménye alapján úgy látom, kezd be-
érni a gyümölcs… Idén pedig már
igen jól tanulókat sikerült felvennünk.
– Elértünk szokásos utolsó kérdé-
semhez…

– Igen, készültem. Örömmel ven-
ném, ha dr. Imre József szülész-nõ-
gyógyász fõorvossal beszélgetnének a
szakmájáról, ám elsõsorban a mûvé-
szeti tevékenységérõl.         

V. Horváth Mária
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Anyatejes világnap
Kedves kismamák és kisgyerme-

kes anyukák!
A szekszárdi védõnõk az ANYATEJES
VILÁGNAP alkalmából szeretettel vár-
nak minden szekszárdi kismamát és 3
év alatti  gyermekes családot szeptem-
ber 8-án (csütörtökön) délelõtt 10.00–
11.00 óráig az Esélyek Házában (Szek-
szárd, Béla király tér 6.)

Az elõadások ideje alatt a gyerme-
keknek játéklehetõséget biztosítunk.

A programokon való részvétel in-
gyenes! Bõvebb felvilágosítás: Védõ-
nõi Tanácsadó (Szekszárd, Vörösmar-
ty u. Telefon: 74/ 312-813).

Szponzoraink: MAVE, Egészség-

ügyi Gondnokság Szekszárd, Ceu-
med Kft., Pezomed Kft., Cord Blood
Center.

PROGRAM:

10.00 Megnyitó
10.10–10.30 A szoptatás lelki tényezõi
Elõadó: Györkõ Enikõ gyermekpszi-
chológus
10.30–10.50 A szoptató anya, kicsit
más szemszögbõl 
Elõadó: Broviacné Stallenberger Anita
védõnõ
10.50–11.00 Kérdések és válaszok

Az idén szeptember 14. és 18. között a
Hõsök terén megrendezésre kerülõ
Nemzeti Vágta selejtezõinek sorában au-
gusztus 13-án Ópusztaszeren megren-
dezett elõvágtán 12 település lovasa kö-

zül a Szekszárdot képviselõ Tímár Zsu-
zsa Apple Stone nyergében az elõkelõ
második helyen végzett, ezzel jogot nyert
a Budapesten egy hét múlva sorra kerü-
lõ Nemzeti Vágtán való indulásra.

A városunkat képviselõ 4 éves mén
és zsokéja a Sárbogárd melletti
Mindszentpusztán mûködõ, a lovas-
sportban hírnevet szerzõ Telivér Farm
Kft. támogatásának köszönhetõen

vesz részt a versenyen. A várhatóan ez-
úttal is mintegy 200 ezer látogatót von-
zó hagyományos fõvárosi eseményen
idén lesz országkonyha, bor- és pálin-
kafalu és kézmûvesvásár is.

Szekszárdi lovas a Nemzeti Vágtán

Szekszárdról indult a jótékonysági
világnap ötlete

Festménykiállítás a légi mentõk javára

Tizenhárom éve született meg fejében
az ötlet, azóta levelezett politikusok-
kal, uralkodókkal, államférfiakkal Ba-
logh Jenõ szekszárdi festõmûvész an-
nak érdekében, hogy Calcuttai Teréz
anya halálának évfordulóját, szeptem-
ber 5-ét jótékonysági világnappá nyil-
vánítsák. Végül Lévai Anikónak, Orbán
Viktor miniszterelnök feleségének írt,
aki felkarolta az ügyet, s hosszas elõké-
szítés után a sok fáradtságot siker ko-
ronázta. Idén májusban az országgyû-
lés megszavazta, hogy a kormány kez-
deményezze az ENSZ-közgyûlésnél a
jótékonysági világnap létrehozását. 

– Rengeteg segítségre szoruló em-
ber van, de eddig nem született meg
egy egész világot átfogó gondolat, ami
az emberek figyelmét célirányosan a
jótékonyságra irányítaná. Van már vi-
lágnapja a törülközõtõl a szabadtûzi
sütés-fõzésig számtalan dolognak, de
éppen a jótékonyságnak nincs. Örü-
lök, hogy ez az eszme Szekszárdról in-
dult el – mondta lapunknak Balogh
Jenõ mûtermében, ahol már ott sora-
koznak azok a képek, amelyek a világ-
nap alkalmából rendezendõ jótékony
célú kiállításon várnak majd gazdára.
A PTE Illyés Gyula Kar és az ART'999
Tolna Megyei Egyesület szervezésé-
ben szeptember 5-én 16 órakor a kar
Rákóczi utcai aulájában nyílik meg az
a kiállítás, amelynek teljes bevételét a
légi mentõk javára ajánlják fel. Miért

éppen nekik? Balogh Jenõ úgy véli, ez
a szervezet nagyon kevés pénzbõl
gazdálkodva oldja meg fontos felada-
tát, s sokan köszönhetik nekik az éle-
tüket Tolna megyében is. Áldozatos
munkájukra bárkinek bármikor szük-
sége lehet ahhoz, hogy minél elõbb
kórházba kerülhessen, ha baj van.

A vendégeket köszönti: dr. Hor-
váth Béla egyetemi tanár, dékán, a ki-
állítást megnyitja: JÓKAI ANNA,
Kossuth-díjas író. Közremûködik: a
Szekszárdi Gitárkvartett. Az ese-
mény fõvédnöke: Horváth István
polgármester.

A kiállító mûvészek: Ambrus Gyula,
Ábrahám Béla, Balogh Jenõ, Balogh
László, Bágyi Zsuzsanna, Bazsa Imre,
Czvitkovics Márta, Csiki János, Gábo-
ri Sándor, Hucker Ferenc, Kiss József,
Máté Carmen, Németh István, Pék
Borbála, Rell Jakabné, Rotkay Zsu-
zsanna, Sütõ Károly, Szûcs Józsefné,
Pribenszky Mária. Az alkotások szep-
tember 9-ig tekinthetõk meg. csi

Balogh Jenõ festõmûvész

Tímár Zsuzsa (középen) Apple Stone nyergébenA látványos esemény a budapesti Hõsök terén lesz
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Tíz éve õrzi szerelmüket a lakat

Délután öt óra, jó kis társaság

álldogál a régi vármegyeháza ke-

rítése mellett. Ott, ahol több

mint kétszázötven feliratos sze-

relem-lakat díszlik, amelyeket

összeházasodott párok kattintot-

tak föl annak idején, hogy meg-

pecsételjék egymás iránti gyen-

géd érzéseiket. Picit arrébb asz-

talka, a vázákban virágok, a tál-

cákon pogácsa, mellette koccin-

tásra váró poharak.  

György Andrea és György Zoltán, az
elegáns házaspár egymás kezét szo-
rongatja. Pont úgy, mint tíz esztendõ-

vel ezelõtt. Õk voltak az elsõk Szek-
szárdon, akik „lakatoltak”. Éppen tíz
esztendeje.

– Elmentünk Pécsre a „lakatfalhoz”,
s fölkattintottuk a magunk szerken-
tyûjét is. Aztán hiányérzetünk tá-
madt, s feltettük az emlékezés lakatját
ide is – mutatja Andi az öreg lakatot,
aminek „karjára” újabb kis lakat került
most, házasságkötésük tizedik évfor-
dulóján.

– Bezárták a lakatba a szerelmüket
– mondta Sas Erzsébet ny. anyakönyv-
vezetõ köszöntõjében, majd az életet
meghatározó házasság fontosságáról,
arról az IGEN-rõl a szólt, ami a szere-

lem és a szeretet magasabb fokát jelzi.
Csillagné Szántó Polixéna, a városi ön-
kormányzat humán bizottságának ve-
zetõje miután a lakat etimológiáját is-
mertette, szívet melengetõ, személyes
gondolatokkal köszöntötte a párt. Ek-
kor felcsendült a „Változnak az évsza-
kok” Daninak, az egyik barátnak az
elõadásában, ami láthatóan mindenki-
ben meghatódást váltott ki. Aztán elõ-
pattant Beni, alias Benedek, a fõren-
dezõ, Andi és Zoli háromesztendõs
kisfia. Pogácsás kosárkával járt körbe-
körbe, elõször csak nagyszüleivel ko-
kettált, majd sorra odalépett minden-
kihez. Ámultunk a gyönyörûséges,

aranyhajú fiúcska láttán, akinek gön-
dör fürtöcskéit a kisangyalok is meg-
irigyelhetnék. Megtudhattam, milyen
is a slusszkulcs, hogy Beninek elem-
lámpája is van az autóban, amit még
nem õ vezet.  

Ekkor elõkerült a hatalmas torta, a
házassági évfordulósok sorra nyújtot-
ták a szeleteket a jelenlévõknek, per-
sze papírszalvéta kíséretében. A fehér
szalvétára egy másik barát, Éva, piros
szívecskét és a megemlékezõ dátumo-
kat nyomtatta, valamint az erre a nap-
ra emlékeztetõ mondatot: „10 éves év-
fordulóját ünnepli a szekszárdi szere-
lemlakat kerítés”… V. H. M.

Kommunikáció a családban
A családok éve programsorozat
újabb elõadása következik szeptem-
ber 11-én vasárnap 16.30-kor a Kö-
zösségi Házban. A vendég: dr. Lábady
Tamás bíró, a pécsi Ítélõtábla elnöke

és felesége, Éva asszony, akik házas-
párként a Házas Hétvége keresztény
lelkiség elkötelezett, aktív tagjai. Elõ-
adásuk címe: KOMMUNIKÁCIÓ A
CSALÁDBAN.

Az elsõ lakatot elhelyezett pár már kisfiát is elhozta a találkozóra

Gyerektáncosokat vár a Bartina
A Bartina Néptánc Egyesület felvételt
hirdet 5–7 éves korú fiúk és lányok ré-
szére elõképzõ csoportjaiba. Jelent-
kezni lehet 2011. szeptember 9-ig a
Bartina irodában 9.00–17.00 óra kö-
zött. (Szekszárd, Szent István tér
15–17.) Érdeklõdni lehet 0620/9641-
678-as telefonszámon.
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Eltitkolt õsi magyar történelmünk 6.
Aradi Lajos magyarságkutató elõadása a pilisi Nimród alakzat mitológiájáról

Az iparkamara Arany János utcai szék-
házában Eltitkolt õsi magyar történel-
münk címmel folyó elõadás-sorozat
legutóbbi (6.) részében az újságíró, Pi-
lis-kutató Aradi Lajos felvázolta, hogy a
már korábban ismertetett, koponya-
alakzatként kirajzolódó, titkos õsi ös-
vények folytatásaként délkeleti irány-
ban (38 fokos szögben) egy férfiem-
ber (feltehetõleg Nimród) alakja is
megjelenik, s kezének vonala a turul-
vagy sasalakzatot tartva végzõdik. 

Az új, nagyobb rajzolat folytatódó,
emberi alakzatot kiadó képét nemrég
egy mûvészhallgató vette észre egy Pi-
lis-térképen, amelyrõl be is bizonyoso-
dott, körbejárható, létezõ ösvényekrõl,
útvonalakról van szó. Kiderült, hogy a
koponyán kívül az egész Pilist – de a
hegyvonulatoknál egészen a Kárpáto-
kig elnyúlva is – behálózzák a különle-
ges rajzolatok, amelyek állatformák-
ban, mitikus formációkban (griffek,
sárkányok) jelennek meg! Aradi a ko-
ponyarajzolat keresztényi kapcsolatát
bizonyítva elmondta: léteznek olyan
korakeresztény templomok, amelyek
bejárata fölött koponya formájú rajzo-
lat, szoboralakzat látható. Ez – mint
mondta – a kereszténységen belül
olyan irányzat lehetett, amely a halál-
lal, a koponyával függött össze. 

Ahogy Aradi rámutatott, a szakrális
rajzolatok kutatása Magyarországon,
de a világban sem túlságosan kuta-
tott terület. Véleménye szerint az
említett férfiember ösvényrajzolatá-
ban, amelynek kezénél a kisebb, turul-
alakzat látható, egy egyiptomi isten-
ség, Ozirisz mítosza tûnik fel, átfedés-
ben a nimródi mítosszal (magyarok
õsatyja). Az alakzat egy hatalmas ma-
dár hátán „utazik”, mivel egy, a csõré-
vel nyugat felé repülõ madárként (fel-

tehetõen a magyar mitológiában fon-
tos holló) folytatódik az ösvényrend-
szer. E madár „csõrében tartja” a mito-
lógiákban nem ismeretlen élet vizét
(újabb ösvényvonal), amely terület
még érdekesebb kérdéseket vet fel, hi-
szen pontosan a kesztölci híres szõlõ-
ültetvényt öleli fel: e részrõl tudni le-
het, már a középkorban is szõlõültet-
vény volt. Érdy János jogász, régész
1850 körül írt egy könyvet – jóval a
finnugor elmélet általánossá válása
elõtt –, amelyben kitér arra a valószí-
nûsíthetõ elméletre, hogy az egyipto-
mi Ozirisz-mítosz teljes fedésben van
a magyar nimródi hagyománnyal.
Érdy a könyvében utal arra is – ókori
görög forrásokra alapozva –, hogy a
szkíta és az egyiptomi mitologikus ha-
gyomány egy azon alapon nyugszik. 

Aradi beszélt még a magyar kulti-
kus, táltos, szent állatokról is, így a ló,
a liba, a bagoly, valamint a holló ha-
gyományáról. Mint elmondta, különös,

hogy a magyarság gyakran Égi Táltos-
nak hívta Jézust a X–XI. században.
Kálmán király idejében pedig külföldi
források megemlítik, hogy a templo-
mokban fehér lovak sétálnak a mise
alatt. 

E korban tehát a táltost a ló szimbo-
lizálja, amely ugyanazt jeleníti meg,
amit Jézus az evangéliumokban. Szá-
mos honfoglaláskori sír amulettzacs-
kójában libacsontokat találtak, hiszen
a liba, mint szent madár, a hagyomány
szerint képes volt a lelkeket átvezetni
a túlvilágra. Érdekesség, hogy a lúdtól,
libától egyébként a hindu teremtés-
mítoszban a világ születését vezetik le.
A bagoly fõleg az erdélyi hagyomány-
ban élt, halálmadárként titulálva: ott
egyes mondák szerint bagolyként
közlekedtek a táltosok. A holló a ma-
gyar hagyományban rossz jelzõvel, a
halálmadár képével párosul, ugyanak-
kor hihetetlen képességeit is megem-
lítik egyes leírások: mint például a holló

segítségével utazó táltosok hagyomá-
nyát, üzenetküldõ képességeit. Az
sem véletlen – tette hozzá Aradi –,
hogy a holló a magyar, Pilisben is élõ,
a magyar Árpád-házi királyoknak is ta-
nácsokat adó, Remete Szent Pálról
magukat elnevezõ – pálos szerzetes-
rend címerállata, de a Hunyadiak cí-
merén is látható. Aradi a feltehetõen
táltosi képességekkel rendelkezõ ma-
gyar királyokról – így Szent Istvánról,
Szent Lászlóról és Hunyadi Mátyásról
is szólt. László király táltossága – aki-
nek legendájába még a kommuniz-
mus alatt sem mertek belekötni – ab-
ban rejlett, hogy mindenkin segített,
gyógyító képességekkel rendelkezett,
s emellett a legkegyelmesebb király-
nak hívták. 

Az erdélyi templomokban a Szent
László-legenda falfestményeinél érde-
kesség, hogy az õt és a Jézust ábrázoló
alak, azaz a legenda két fõszereplõjé-
nek alakja egy és ugyanaz. Mátyásról
Bonfini és Galeotto Marzio is leírja,
„baj volt kisujjával”, s nem tudta ki-
nyújtani. E kisujj a hatodik volt
Galeotto szerint, ez pedig táltos kirá-
lyi képességekre utal a hagyományok
szerint. 

A táltosság egyébiránt olyan testi je-
gyekben nyilvánul meg, mint a turul-
csípés, amely egy kelésként jelenik
meg valahol a testfelületen, vagy ép-
pen a hatodik ujj megléte. Ez utóbbi-
val híres költõnk, Ady Endre is rendel-
kezett, amelyet születésekor lekötöt-
tek. A táltosság a gyógyítás területén
is megjelenik, hiszen ismeretes, hogy
egy-egy jó szóval súlyos betegeken is
segíthettek, az ember fülébe súgva a
helyes szót (energetikailag a helyes
rezgést elérve).

Gyimóthy Levente

Nyugdíjasok
figyelmébe

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Területi Nyugdíjas Alapszervezete és
a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége értesíti tagjait, vala-
mennyi nyugdíjast és nagycsaládost,
hogy kedvezményes áron megrendel-
hetõ téli tárolásra alkalmas idared,
golden, jonagold alma 100 Ft/kg áron.
Megrendelés felvétel szeptember
5–9-ig a Vöröskereszt székházában
naponta 8–10 óráig Szekszárdon, a
Dózsa Gy. u. 1., valamint hétfõn és
csütörtökön 8–10 óráig a Nyugdíjas
Érdekszövetségnél a Hunyadi u. 4. sz.
alatt. Szállítás: október 3-án, hétfõn
reggel 7–10 óra között.

A Hunyadi utcai székházban szep-
tember 8-án, csütörtökön reggel 6 órá-
tól száraztészta, étolaj, ételízesítõ, õrölt
paprika és hagyma árusítása lesz.

A titkos, kövekkel szegélyezett ösvények által kirajzolódó koponya-
alakzat a Pilis közepén

Jeles évfordulók 
SZEPTEMBER 3.

1272 Királlyá koronázzák IV. Lászlót
1813 Megszületett Eötvös József író
1857 Meghalt Heltai Jenõ író
SZEPTEMBER 4.

1830 Elõször közlekedik gõzhajó a
Dunán Bécs és Pest-Buda kö-
zött

1917 Megszületett Maléter Pál, az
1956. évi forradalom és szabad-
ságharc honvédelmi minisztere,
mártírja

SZEPTEMBER 5.

1942 Meghalt Móricz Zsigmond
SZEPTEMBER 6.

1688 Nándorfehérvár visszafogla-
lása

1848 Kossuth elrendelte a fedezetlen
ötforintosok, az úgynevezett
„Kossuth-bankók” kibocsájtását

1868 Meghalt Szendrey Júlia

1922 Meghalt Mihalik Kálmán egye-
temi tanársegéd, zeneszerzõ,
a Székely himnusz komponis-
tája

1948 Megalakult az Államvédelmi Ha-
tóság (ÁVH)

SZEPTEMBER 7.

1566 Szigetvár ostrománál hõsi ha-
lált halt Zrínyi Miklós horvát-
dalmát és szlavón bán, akinek
hõsies helytállását dédunoká-
ja, gróf Zrínyi Miklós énekelte
meg a Szigeti veszedelemben

SZEPTEMBER 8.

1850 Megszületett Rimaszombaton
Blaha Lujza színésznõ, a „nem-
zet csalogánya”

1853 Világos után a menekülõ
Szemere Bertalan miniszterel-
nök, mielõtt elhagyta az orszá-
got, Orsova mellett elásatta a

koronát, amely után a bécsi kor-
mány már 1849 õszén nyomoz-
ni kezdett. Hosszú kutatás után
Kempen tábornok rendõrmi-
niszternek végül nagy appará-
tus, pénz és besúgók segítsé-
gével 1853. szeptember 8-án
sikerült fellelnie.

SZEPTEMBER 9.

1552 A törökök 60-70 ezer fõs had-
serege megostromolta a Dobó
István vezette egri várat

1931 Megszületett Latinovits Zoltán
színész

SZEPTEMBER 10.

1716 Nagyenyeden meghalt Pápai
Páriz Ferenc orvos-doktor, az el-
sõ magyar nyelvû orvosi köny-
vek összeállítója

SZEPTEMBER 11.

1526 A török bevonul Budára



Ezen a hétvégén a Remete-kápolna
búcsúját tartjuk, Kisboldogasszonyt
ünnepeljük.
Az, hogy mi megemlékezünk Mária
földi születésnapjáról is, kifejezi azt,
hogy õ igazán közel áll a szívünkhöz,
hiszen csak a családtagjainknak és
nagyon közeli barátainknak tudjuk a
születésnapját.
A mai ünnepen Máriára tekintünk,
mint Isten kiválasztottjára, aki olyan,
mint az esthajnalcsillag, jelzi az új
nap kezdetét, õ is jelzi a megígért
megváltó Jézus Krisztus közeledtét.
Isten letekintett Szent Anna és
Joachim könyörgésére, és meg-
ajándékozta õket öregkorukban
egy gyermekkel. De ez a gyermek
nem akármilyen gyermek volt, ha-
nem az Isten kiválasztottja, akit
megóvott az áteredõ és a szemé-
lyes bûnöktõl, aki méltó hajléka le-
hetett a megtestesült igének Jé-
zus Krisztusnak. Isten számára
fontos volt Mária szûzi tisztasága,
ezért, a mi Mária tiszteletünk nem
ellenkezik Isten parancsával és Is-
ten akaratával.

Egy bölcs öregember ezzel kapcso-
latban ezt mondta: Minden reggel
egy szép képet kellene megnéz-
nünk, és ezzel a képpel kellene ne-
ki indulnunk az új napnak.
Nincsen szebb kép, testvéreim, a
Boldogságos Szûzanya képénél. Ha
minden reggel egy Mária-kép elé kel-
lene állni és hosszasan elnézegetni,
akkor igazán mennyire kellene ezt
ma megtenni az õ születésnapján?
Ahogy a földi édesanyánkat is fölkö-
szöntjük születésnapján, és hálát
adunk Istennek, hogy nekünk adta
édesanyánkat, úgy a mai napon
megköszönjük Istennek Máriát, mint
égi édesanyát.
Mária, mint anya, eszköz volt Isten
kezében hogy megszülje Jézust, de
nem tétlen eszköze volt, hanem õ
maga is hozzájárult, amikor kimond-
ta: legyen nekem a te igéd szerint.

Õ részt vett az üdvösség mûvé-
ben, ezért köszönjük meg õt az
Istennek.
Mária nélkül a hitünk és vallásunk
nem lenne annyira személyes, any-
nyira emberi. Mária nélkül Egyhá-
zunk olyan lenne, mint egy otthon,
mint egy család, édesanya nélkül.
Látjuk, hogy Máriának mennyire
fontos szerepe van hitünkben, hi-
szen õ adta nekünk Jézust. Az õ
feladata továbbra is, hogy nekünk
adja Jézust, illetve bennünket Jé-
zushoz vezessen.
Kérjük a Szûzanyát, hogy fogjon ké-
zen bennünket, és ha le is tértünk
néha a jézusi útról, vezessen vissza
az üdvösség útjára, mert õ a mi
édesanyánk, a bûnösök oltalma és
menedéke. Ámen. 

Bacsmai László
plébános
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A rejtvény megfejtését szeptember 18-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Az augusztus 14-ei rejtvény helyes megfejtése: Garay János: Az
obsitos, Kont. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Ferencz Rozália, Szekszárd, Barátság
u. 14. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Evangélium
Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek!

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

Bûvölet
Idõpontváltozás!

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

Hittanbeíratás

Hitoktatásra várja az óvodásokat, az alsó és
felsõ tagozatos, valamint a középiskolás gye-
rekeket a katolikus plébánia. Jelentkezni le-
het az óvodákban az óvodavezetõknél, az is-
kolákban az osztályfõnöknél, vagy a plébá-
nián délelõttönként az 510 -892-es telefon-
számon, illetve személyesen. Az idei tanév-
ben lesz bérmálás is a 9–10.osztályosok szá-
mára. Felnõttek jelentkezését is várjuk, ha
keresztelkedni vagy elsõáldozni, bérmálkoz-
ni szeretnének. 

Laci atya és Gábriel atya
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Szombaton Szekszárdon

Amerikai Futball Aréna Kupa

Sportághírverõ tornát hoz tetõ alá az
amerikai futballt ûzõ szekszárdi egye-
sület, a Bad Bones (Rossz Csontok). Lé-
tezésük során idén immáron a másodi-
kat. A helyszín, a pálya a városi sport-
csarnok, amely a szekszárdiak meglá-
tása szerint jobban visszaadja a sport-
ág lényegét, izgalmasságát, mintha egy
nem szabályos füves pályán alakítot-
ták volna ki a küzdõteret. Így a nézõk-
höz közel lesznek a játékosok, s a ren-
dezõ klub képviseletében a nyilatkozó
Szabó Ferenc reméli, hogy még töb-
ben lesznek a lelátón, mint a tavaszi
tornájukon.

Aki az amerikai futball hazai világá-
nak amatõr hátországában számít,
azokat sikerült Szekszárdra csábítania
a szeptember 3-ára tervezett egész
szombatot betöltõ tornára. Nyolc csa-
pat (A csoport: Pécsi Gringos, Buda-
pesti Giants, Nyíregyházi Tigers, Sze-

ged Bats, B csoport: Pécsi Pannon
Buls, Kecskemét Ninjas, Dabas Sparks,
Szekszárdi Bad Bones) méri össze tu-
dását a délelõtt és a kora délután so-
rán, aztán jönnek a keresztbejátszá-
sok, majd kialakul a két elõdöntõ,
amelynek vesztesei a 3 helyért, a gyõz-
tesek pedig a II Szekszárdi Amerikai
Futball Aréna Kupáért játszanak – vár-
hatóan esti nyolc órai kezdéssel.

A Szekszárdi Bad Bones elsõ mér-
kõzését 8.30-kor a Pécsi Pannon Buls-
szal játssza, 11 órakor a Dabas, 13.30
kor pedig a Kecskemét lesz az ellenfél
(egy mérkõzés játékideje 35 perc).

Az eseményre amerikai stílusú bü-
fé várja az érdeklõdõket, lesz sportági
ismertetõ az érdeklõdõk számára. A
meccsek közti szünetekben pedig
zenés-táncos szórakoztató progra-
mok lesznek, fellép az Iberican tánc-
együttes. B. Gy.

Csatát nyert Mohácson 
az Alisca Nyilai!

A Mohácsi Történelmi Emlékhelyen
augusztus 27-én rendezett íjászverse-
nyen részt vett az Alicsa Nyilai ÍE. A
II. Lajos-emlékversenyt immár hato-
dik alkalommal rendezte meg a Mohá-
csi Torna Egylet Nimród Íjászszakosz-
tálya.

Versenyzõink kitûnõ hangulatú, jól
szervezett viadalon, hazánk legjobb tör-
ténelmi íjászai között bizonyíthattak.

Kilenc indulóból négyen szereztek
kategóriáikban aranyérmet: Szabó Lí-
dia, Bakó Bence, Bükszegi Norbert és
Till János.

Almási Richárd a 4. helyen, Szabó
Zsolt pedig az 5. helyen végzett.

43 indulóval a legnépesebb a fel-
nõtt férfi tradicionális kategória
volt. A 17 éves Piros Roland gondolt

egy merészet és ide nevezett. A na-
gyon erõs mezõnyben ez a kis „ki-
ruccanás” a 11. helyre volt elég.
Ugyanitt két kezdõ versenyzõnk is
próbálkozott. Bakó Dénes a 33., míg
Boros Zoltán a 37. lett.

A verseny záróakkordjaként távlö-
vészetet rendeztek a házigazdák, me-
lyen két aliscás versenyzõ is gyõze-
lemmel zárt. Bakó Bence gyermek va-
dászreflex, Bükszegi Norbert pedig
gyermek tradicionális kategóriában
diadalmaskodott.

Az Alisca Nyilai legközelebb szep-
tember 10-én Pakson feszíti meg az
íjakat, majd 17-én a szekszárdi szü-
reti fesztiválon tart íjászbemutatót,
melyre szeretettel vár minden ér-
deklõdõt! B. L.

A „Tolnai Tájak” íjászsikerei a kóspallagi minõsítõ versenyen
A Magyar Íjászszövetség minõsítõ ver-
sennyel és esti bankettel ünnepelte
meg a terep és a 3D szakágak évadzá-
róját Kóspallagon. 

A Tolnai Tájak Íjász Egyesület orszá-
gosan is kimagasló összetett eredmé-
nyekkel zárta a Grand Prix-versenyso-
rozatot a két szakágban.

Az öt kétnapos versenyekbõl álló ver-
senysorozatban szakáganként a 4 leg-
jobb eredmény számított bele a vég-
eredménybe. A T.T.Í.E.-et tekintve a kö-
vetkezõképp alakultak eredményeink
3D szakágban: Kovács Gábor Zsig-
mond 1. helyen zárt olimpiai kategóriá-
ban, Huszár Zoltán vadász irányzékos
csigás kategóriában 2., míg ugyaneb-
ben a kategóriában id. Bóka László 5.,
Alexandra Manea csigás kategóriában
2.-ként fejezte be az idényt.  A gyerekek-
nél a vadász irányzékos csigás íjjal lövõ
ifj. Szaka Gyula a 3. helyen végzett, míg
öccse, Szaka Zsombor a 6. helyen zárt.

Terep szakágban Kovács Gábor Zsig-
mond olimpiai kategóriában 1. helyen,

míg ifj. Bóka László csigás kategóriá-
ban 2.-ként végzett.

Gratulálunk nekik, küzdelmes év áll
mögöttük, melynek még nincs vége,
sõt megkoronázása még csak most kö-
vetkezik, ugyanis ezen a héten az Auszt-
riában zajló 3D Fita Világbajnokságon
részt vevõ csapattársuknak szurkol a
T.T.Í.E., aki a bare-bow kategóriában lö-
võ 1. osztályú minõsítésû magyar válo-
gatott keret tagja, Péterbencze István. A
szeptember 11-tõl zajló Fita terep Euró-
pa-bajnokságra készülõ ifj. Bóka László-
nak, aki ifjúsági csigás kategóriában in-
dul és szintén magyar válogatott keret-
tag, szintén sok sikert kívánunk a meg-
mérettetésen Olaszországban. A szep-
tember 13-tól Kõszegen zajló IAA 3D
Európa-bajnokságon részt vevõ kis csa-
patnak is drukkolunk, melynek tagjai:
Huszár Zoltán, Kovács Gábor Zsig-
mond és Alexandra Manea. Eredménye-
ikkel nemcsak Magyarország, hanem
Szekszárd és a Tolnai Tájak Íjász Egyesü-
let hírnevét is öregbítik. A. M.Képünk illusztráció



172011. szeptember 4.
SPORT

(Folytatás az elsõ oldalról.)
Ezenkívül azok a sportágak is meg-

mozgathatják a gyerekeket, melyek az
elmúlt évben beszorultak a sportcsar-
nokba. A szervezõk új sportágakat is
csábítottak a második alkalomra. Fog-
lalkozásokat tartanak majd a cselgán-
csozók – a szekszárdi sikersportág ta-
valy egy verseny miatt nem tudott el-
jönni –, bemutatkozik a japán kardví-
vó harcmûvészet, a shinkendo; a mû-
anyag gömblövedéket kilövõ, ala-
csony energiájú légfegyvereket hasz-
náló airsoft, az Amerikai pite elsõ ré-
szébõl ismert lacrosse (a lepkeháló-
szerû eszközzel kapura törõ játékosok
csak szombaton jönnek, de délután 15
órakor bemutatót is tartanak), és a
Paksi Autó és Motor Sport Egyesület
motorosai is szedik majd az aszfaltot a
sportcsarnok parkolójában.

Mindkét nap lesznek színpadi
programok is, táncosok és küzdõ-
sportosok és az akrobatikus kosárlab-
dázók tartanak bemutatót. A duatlon-
sportág pénteken 11 órakor vár min-
den érdeklõdõt szintén bemutatóval.
Az ÁNTSZ és a RÉV sátrában ingyenes
egészségügyi felméréssel és tanács-

adással várják a látogatókat és várja az
érdeklõdõket a gyakorlóiskola alapfo-
kú mûvészeti iskolája is.

Az úszók medence és víz hiányában
egy sztárvendéggel csalogatják az ér-
deklõdõket. Szombaton délelõtt Szek-
szárdra látogat Biczó Bence, a 200 mé-
teres pillangóúszás ifjúsági olimpiai
gyõztese, aki a sanghaji világbajnoksá-
gon 200 pillén nyolcadik lett Michael
Phelps mögött. A pécsi úszó fotókat is
hoz magával, az elõadását a sportcsar-
nok emeleti tárgyalójában tekinthetik
majd meg. Az elõadás pontos kezdési
idõpontjáról a www.sportelmeny.hu
oldalon tájékozódhatnak a rendezvény
elõtti napokban.

A II. Szekszárdi Nagy Sportágvá-
lasztó szeptember 9–10-én 9–17 órá-
ig várja a látogatókat. A szervezõk ké-
rik az iskolákat, hogy a pénteki napra
szeptember 8-ig jelentkezzenek be
létszámmal a szekszard@sportag-
valaszto.hu e-mail címen.

Figyelem! Az aszfaltos sportágak
kedvéért a sportcsarnok parkolója a
rendezvény ideje alatt le lesz zárva. Az
autósok a Keselyûsi út másik oldalán
lévõ parkolókat használhatják!

Gyere el! Próbáld ki! Válassz!
Nagy sportágválasztó – szeptember 9–10.

A városi sportcsarnok 
jövõ heti programjai

SZEPTEMBER 3. 8.30 II. Szekszárdi Amerikai futball Aréna Kupa
SZEPTEMBER 5. 17.00–21.00 Városi kispályás labdarúgó-bajnokság
SZEPTEMBER 7. 17.00 Szekszárd AC–Linz Froschber AG szuperliga asz-

talitenisz-mérkõzés
SZEPTEMBER 8. 17.00–21.00 Városi kispályás labdarúgó-bajnokság
SZEPTEMBER 9–10. Nagy Sportágválasztó
SZEPTEMBER 10. 14.30 Szekszárd AC II.–Budapesti Erdért SE NB I. A.

nõi asztalitenisz-csb.-mérkõzés
SZEPTEMBER 12. 17.00–21.00 Városi kispályás labdarúgóbajnokság

Szeptember 9., péntek 

13.45 Lo Man Kan Wing Chun
Kung Fu bemutató 

14.00 Shinkendo bemutató 
14.15 Leung Ting Wing Tsun Kung

Fu bemutató 
14.30 BARTINA Néptánc Egyesület 
14.45 GEMENC TáncSport Egye-

sület 
15.00 Szekszárdi Extrém Sport

Egyesület breaktánc-bemu-
tatója 

15.15 Karate – A Bátaszék SE
Wado-ryu Karate Szakosztá-
lyának bemutatója 

15.30 Kangoo Jumps bemutató 
15.45 Aikido bemutató 
16.00 Szekszárdi Mozgásmûvé-

szeti Stúdió bemutatója 
16.15 HOT IRON bemutató 
16.30 Az Alapfokú Mõvészeti Iskola

bemutatója 

Szeptember 10., szombat

10.00 Shinkendo bemutató 
10.15 Leung Ting Wing Tsun Kung

Fu bemutató 
10.30 Az Alapfokú Mûvészeti Iskola

bemutatója 
10.45 GEMENC TáncSport Egye-

sület bemutatója 
11.00 Szekszárdi Extrém Sport

Egyesület breaktánc-bemu-
tatója 

11.15 Karate – A Bátaszék SE
Wado-ryu Karate Szakosztá-
lyának bemutatója 

11.30 Kangoo Jumps bemutató 
11.45 Aikido bemutató 
12.00 Szekszárdi Mozgásmûvésze-

ti Stúdió bemutatója 
12.15 HOT IRON bemutató 
12.30 Lo Man Kan Wing Chun

Kung Fu bemutató 

Több évtizedes óhaj teljesült
Városi tulajdonba került az egykori Dózsa-pálya

Vannak dolgok, amelyek
régóta változásra vár-
nak, ami mindenki szá-
mára hasznos, nem mo-
zognak mögötte érde-
kek, ellenérdekek, még
csak a haszonszerzés
motivációja sem mun-
kál a háttérben. Az ön-
kormányzatok által hasz-
nált állami tulajdon át-
adása éppen ilyen. 

Szekszárdon valójá-
ban a rendszerváltozás
óta napirenden van,
hogy a legendás Dózsa-
stadion, a mögötte,
mellette átalakulóban
lévõ pályákkal, az öltö-
zõépületekkel, a valamikor szebb na-
pokat megélt büfével, az ingatlanokat
övezõ, a közlekedést szolgáló terüle-
tekkel városi tulajdonba kerüljön. A
bürokrácia sokáig ült a babérjain, mi-
közben polgármesterek, önkormány-
zati testületek a tulajdonba vételt kérõ
levelek garmadáját írták országszerte,
így Szekszárdon is. Annál is inkább,
mert ezeket a területeket már régóta
az adott település használja, mentette
meg, illetve lehetõségei, szándékai
szerint fejlesztette. Mint például a va-
lamikori Dózsa-stadiont és környékét
Szekszárd városa.

Nagyobb tõkevonzó adottságokkal
bíró települések illetékeseit hallottam
már panaszkodni az elmúlt évtizedek-
ben arról, hogy itt áll egy többhektár-
nyi terület idõtlen idõk óta, megvette
volna ilyen-olyan befektetõ, de mintha
nem is létezne a valójában nagyon is lé-
tezõ terület. Sokáig a belügy, a külügy,
a hadügy miniszteriális képviseleté-
nek, majd az állami vagyonkezelõ tulaj-
donában voltak ezek országszerte. Sok
esetben – mint a szekszárdi példánk is
mutatja – nem is értéktelen külterületi
ingatlanokról van szó. Persze éppen
ezért ragaszkodtak olykor ahhoz az „ál-
lam bácsit” képviselõ nemtörõdöm,
nem jó gazdák, hogy az adott település
ne kerülhessen oly egyszerûen „a ka-
pun belülre”. Elõfordult, hogy érték-
egyeztetéssel történt meg a tranzak-
ció, vagy kompromisszum hiányában

minden maradt a régiben. Mint ahogy
sokáig Szekszárdon is... 

Nos, mára gyõzött a józan ész, és
megszületett a használó helyhatósá-
gokat helyzetbe hozó kormányrende-
let. Dr. László-Varga Zsuzsanna, a Tol-
na Megyei Kormányhivatal fõigazga-
tója örömmel tolmácsolta a hétközi
tulajdonátadó ceremónián a „verdik-
tet”: ettõl kezdve a városé a sport-
komplexum fent említett része.

Na, és akkor mi van, mi változik? –
kérdezhetné a dolog gyakorlati hasz-
nát okkal firtató olvasó. Fontos volt
megszerezni a tulajdonjogot, túl
azon, hogy a város ingatlanvagyona
ezzel a cirka 4 hektárral növekedett.
A küszöbön álló sokmilliós terület-
rendezéshez és öltözõi infrastruktú-
ra-fejlesztéshez nélkülözhetetlen pá-
lyázati forrásokhoz tulajdonjog nél-
kül ugyanis bajos a hozzáférés –
emelte ki a leglényegesebbet a képze-
letbeli kulcsot László-Varga Zsuzsan-
nától átvevõ szekszárdi alpolgármes-
ter, dr. Haag Éva. 

Mint azt Csillag Balázstól, a aárosi
sport- és szabadidõközpont igazgató-
jától megtudtuk, elsõ lépésben a
funkciótlan területeket szüntetnék
meg, illetve parkosítanák, csinosíta-
nák, valamint a két, már füvesített pá-
lyán végeznék el a minõséget, az esz-
tétikumot növelõ munkálatokat, s az-
tán jöhet a már hõn óhajtott, de na-
gyon is idõszerû öltözõépítés.  B. Gy.

Dr. Haag Éva és dr. László-Varga Zsuzsanna
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Nem akar lemaradni a többi Szekszár-
don ûzött olimpiai egyéni sportágtól
az úszás. Annak ellenére, hogy az atlé-
tákhoz hasonlóan náluk is kiment egy
igen eredményes generáció (az Ame-
rikában tanuló és sportoló Gyurkó
László, a Kesjár fivérek és Póla Ákos kü-
lön-külön, de méginkább a váltókra
szervezõdve, az országos felnõttbaj-
nokságokon is pontokat tudott szerez-
ni), van még most is komoly nyerõ em-
bere a szimpatikus szerénységét a dics-
fénnyel teli napokon is megõrzõ, veze-
tõedzõnek Paszler Józsefnek a Vízmû
SE színeiben. Õ a mintegy másfél évvel
ezelõtt feltûnt Csirzó Ádám, aki 50 mé-
teren, mellen változatlanul a legjobb a
serdülõk között a honi medencékben
– és százon is harmadik lett a korosz-
tály legfõbb hazai versenyén. Az orszá-
gos gyermekbajnokságon Egle Bence
100 háton, illetve 200 háton a döntõ-
ben elért két ötödik helye fontos, pon-
tos és  figyelemre is méltó eredmény a
klub számára. Miképpen Berta Áron a
100, illetve a 200 pillangón elért 7, illet-
ve 9. helyével igazolta tehetségét, bizo-
nyítván azt, hogy megvan az adottsága
ahhoz, hogy a késõbbiek során is érde-
mes legyen komolyan edzenie, mert
kitûnhet korosztálya meglehetõsen sû-
rû, sok versenyzõt felvonultató mezõ-
nyébõl.

HÁTON IS KIVÁLÓ AZ 
AMERIKAI SZEKSZÁRDI

Az úszásban persze nem könnyû ered-
ményesnek lenni a többi egyéni sport-
ághoz képest, szinte minden korosz-
tályban sûrû a mezõny, ezáltal nagy a
konkurencia, aki nem bírja, vagy nem
vállalja a kemény munkát, a serdülõ-
korba érve a hajnali kelést is, az lema-
rad. Nem könnyû odáig eljutni, példá-
ul az amerikai ösztöndíjig, ahová az
egyesület eddigi legeredményesebb
versenyzõje, Gyurkó László eljutott. Õ
továbbra is a Vízmû SE versenyzõje, és
a legfõbb hazai versenyekre mindig ha-
zatér, s felveszi legfõbb számában a
gyorsúszás hazai legjobbjaival a ver-
senyt. S olybá tûnik, a hátúszószámok-
ban is egyre jön föl a szekszárdi srác,
aki az elmúlt napokban utazott vissza
az Államokba. Akinek a mindennapos

jelenléte felettébb hi-
ányzik a Vízmû SE-nél.

– Hiába no, a többi-
ekre sok szempont-
ból hatást gyakoroló
vezéregyéniség-típus
volt õ, akire ilyen
szempontból is nagy
szükségem lenne –
sajnálkozott Paszler
József, aki továbbra is
tartja a kapcsolatot a
változatlanul a szû-
kebb hazai élmezõny-
be tartozó, Ameriká-
ban pedig az egyete-
mi bajnokságok során
csapata húzóemberé-
nek számító verseny-
zõjével, mi több!... Lac-
kó olykor elmondja
edzõje meglátásait, amikor ottani
edzõje megtervezi a munkáját, vagy
éppen értékel egy-egy egyetemi baj-
noksági periódust.

– Örültem, amikor idén megláttam,
és nem birkózókra jellemzõ comb-
izomzattal rendelkezett, ami jelezte:
fölhagytak az izomrápakolással odaát
– állapította meg jólesõ érzéssel a ne-
velõedzõ. – No ez a változás az idõ-
eredményeiben és a helyezéseiben is
megmutatkozott: az idei felnõtt ma-
gyar bajnokságon. Fõ számaiban az
ötvenen, illetve száz gyorson hozott
egy ötödik, illetve hatodik helyet, az-
tán ötven, illetve száz háton pedig  vi-
lágklasszisunkkal, Cseh Lacival is oly-
kor versenyre kelve, felettébb meg-
szorongatva, nagy meccseket produ-
kálva a dobogó várományosokkal, vé-
gül mindkét számban az igen
perspektivikusnak tekinthetõ negye-
dik helyet szerezte meg. Úgy látom,
háton még technikailag nincs rend-
ben a mozgása, így nagy a fejlõdési le-
hetõsége még – vizionált Paszler Jó-
zsef, aki még hozzátette: „A 200-as tá-
vú számokkal sem kell felhagynia. De
most az a furcsa, kivédhetetlen hely-
zet állt elõ, hogy nem tudott ötvenes
medencében szintidõt úszni, így nem
indulhatott a magyar bajnokságon.
Mint ismeretes, Amerikában a rövid-
pályának megfelelõ 25 méteres me-

dencében edz és versenyez. Várjuk a
vele kapcsolatos újabb jó híreket a
tengerentúlról, mindkét úszásnem-
ben. Gyurkó László ugyanis roppant
eltökélt, szeretné kihozni magából a
maximumot, ami valamelyik úszás-
nemben akár a nemzetközi szint el-
érését jelentené, ez pedig akár gon-
dolkodóba ejthetné a szövetségi kapi-
tányt, Kiss Lászlót is.

CSIRZÓ LEHET GYURKÓ 
KÖVETÕJE, DE...

A mellúszó tehetség, a 15 évesen már
nagyok felépítését idézõ Csirzó Ádám le-
het, a négy évenkénti egy nagy ígéretet
felfedezõ szekszárdi trénernek a követ-
kezõ adu ásza. Eddig rendben ment min-
den, de Paszler amondó: várjunk a jel-
zõkkel, a minõsítésekkel még egy évet.

– Idén lett középiskolás Ádám, aki-
nek ilyen fiatalon óriási kihívás, hogy
a gimnáziumban is megközelítõleg
úgy teljesítsen, mint az általános isko-
lában, ahol más érdemjegyet, mint az
ötöst vagy a csillagos ötöst nemigen
kapott, és az úszásban is megtartsa,
immáron 15 évesek között a vezetõ
pozícióját. Márpedig õ az a típus, aki
mindkét helyen a lehetõ legjobbat
tudja csak elfogadni, s ez olykor nem
sikerül, amit nem egykönnyen dolgoz
fel a tinédzserkorba csöppent terme-
tes fiú.

– Ennek összeegyeztetése nem kis
dolog, le a kalappal, amelyik gyerek er-
re képes – avat be a részletekbe a víz-
mû SE vezetõedzõje. – Merthogy ná-
lunk, a mi sportágunkban ettõl kezd-
ve a fejlõdésért, a pozíció megtartásá-
ért nem csak még többet, hanem „ro-
hadt sokat” kell edzeni. Látom Ádám
küzdelmét, lelki-testi vívódását, ennek
tudom be, hogy idén több versenyen
is szétesett a mozgása, fõleg a százas
távon. Ennek ellenére, amikor legjob-
ban kellett, a serdülõ ob-n képest volt
kijönni a gödörbõl, és ötvenen, ahol
idén nem mutatott összességében fej-
lõdést, megnyerte az év számára fõ
versenyét. Százon itt is gödörbe ke-
rült, már úgy nézett ki, hogy a döntõ-
be se jut be, de megmentette a helyze-
tet, és a fináléban hellyel-közzel már
összeállt a mozgása, és a harmadik he-
lyen ért célba. Valamennyit ezen a tá-
von fejlõdött versenyzõm, de ha még
egy ilyen évet hagyunk magunk mö-
gött, az már nem lesz elég a szûkebb
élvonalban maradáshoz a két mell-
úszó számban.

Paszler József akkor sem lesz két-
ségbe esve, ha esetleg jövõ ilyenkor
még sem lesz numero 1-es versenyzõ-
je. Az intézõ, a mindenes szerepét is
betöltõ edzõ-testnevelõ nagy empáti-
ával beszél arról a további húsz-har-
minc gyerekrõl is, akikbõl biztosan
nem lesz nagy bajnok, akik lényegé-
ben a szerény körülmények között is
évtizedek óta a Vízmû SE-t, a szekszár-
di úszósportot jelentik. Mindössze há-
rom pályájuk van a városi uszodában
a vízfelületnek a közönséges úszókkal
való megosztása miatt, mi lesz itt né-
hány nap múlva, amikor 180 kisgye-
rek úszásoktatását is végzi az egyesü-
let! – „Semmi!” – vágja rá magától ér-
tõdõ természetességgel riportala-
nyom. Mert nagyon várják már a lur-
kókat. Tudják, ilyen, ekkora populá-
ció évenkénti ismétlõdése kell ahhoz,
hogy az új Gál, az új Gyurkó egyszer
csak csiszolatlan gyémántként feltûn-
jön a szakmai szemek elõtt. Ami
egyébként egyáltalán nem elvárás a
tulajdonostól, a klubvezetéstõl. B. Gy.

Gyurkó továbbra is hozza a pontokat anyaegyesületének

Vízmû SE: A piramis alja továbbra is széles

Csirzó Ádám, (Vízmû SE), aki 50 m-en meg tudta
védeni tavalyi bajnoki címét
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tolnatáj Televízió

A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,

21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye

legfrissebb híreivel.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

Szekszárdon a Mátyás
király utcában 2000
nm-es ipari ingatlan

eladó.
Tel.: 0670/616-79-28

Ingyenes 
ruhaosztás

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete ingyenes ruhaosztást
hirdet tagjainak szeptember 7-én és
14-én, (szerdai napokon), délelõtt 9
órától 12 óráig az egyesület irodaházá-
ban. Továbbra is várják a tárgyi, ter-
mék- vagy természetbeni felajánláso-
kat, illetve az anyagi támogatást is az
alábbi számlaszámra: 71900058-
10004074. Kérésre csekket és adóiga-
zolást is kiállítanak. Adószám:
18864858-1-17, 7100 Szekszárd, Hu-
nyadi u. 4., T.: 74/512-355, 74/512-356,
www.tolnamegyeivakok.hu.

Nyugdíjasoknak
és nagycsaládosoknak
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ nyugdíjastagozatánál a
megrendelt hagyma átvehetõ szep-
tember, 17-én (szombat) reggel 7
órától 11 óráig a Szent István téri Ge-
menc parkolóban 1–150. sorszámig:
7–9 óra között, 150–300. sorszámig,
9–11 óráig. A sorszámokat kérjük
magukkal hozni. APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, Széchenyi utcában
téglaépületben teljes emeleti rész 170
m2-es lakóterülettel, 140 m2-es tetõtér-
beépítési lehetõséggel, 350 m2-es
zárt udvarral, dupla garázzsal eladó.
Érdeklõdni: 0620/916-52-34.

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

Városi krimi

Kérem, vegyen lepedõt!
Komoly ribilliónak voltam szem- és fül-
tanúja minap. A nagyposta és a lottózó
közötti gyalogátkelõn már az autóknak
volt szabad útjuk, ám hiába dudáltak a
piac felé tartó kocsisorban állók, a sár-
ga autó nem mozdult a zebráról. Nem
azért, mert nem volt kedve, hanem egy
árus hajolt be a jobb oldali ablakon, és
valamirõl megpróbálta meggyõzni a fi-
atalembert. Az meg,
érthetõen, nem mert
elindulni – a mögötte
várakozók ordibálása
ellenére sem.

Kiderült, hogy a
bõ szoknyás nõ egy-
két lepedõt akart rá-
erõltetni nagyon „ol-
csón”. Akár kocca-
nás vagy baleset is
történhetett volna…
Farkas Kinga, a Tol-
na Megyei Rendõr-
fõkapitányság sajtó-
referense elmondta,
hogy fõként a fõvá-
rosban – de na-
gyobb településeken
is – fordulnak elõ ha-
sonló problémák a
szórólapozókkal, a
szélvédõmosókkal
és a koldulókkal.

Ezért az országos rendõri vezetés úgy
döntött, hogy jövõben a rendõrök az
ilyen és hasonló esetekben nagyon
határozottan lépnek fel. Elkobozhat-
ják a szórólapokat, sõt elõ is állíthat-
ják a forgalmat akadályozó renitens-
kedõt, aki balesetet is okozhat. Ugyan-
is ezek az útkeresztezõdésekben és a
zebrákon ugrabugrálók gyalogosnak

minõsülnek, így rá-
juk is vonatkoznak a
KRESZ elõírásai.

Szóval nem árt a
szigor, ami sok bal-
esetet elõzhet meg,
de az idegeskedéstõl,
a fölösleges vitáktól
is megkímélheti az
autósokat és a sietõ
gyalogosokat egy-
aránt. Még hozzáten-
ném, hogy fõként a
„gyalogos–gyalogos”
afférok esetében a
járókelõk – egy lé-
péssel, egy-két szó-
val – segíthetnének
a kéregetõk „karmai-
ba” szorultakon. És
ez jobb érzést je-
lent, mint bámulni a
jelenetet, mint a
moziban. - hm -   Illusztráció
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