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A SIÓ KUPÁN DEBÜTÁL
A KSC SZEKSZÁRD ÚJ
CSAPATA

A LEGEK FESZTIVÁLJA LEHET
AZ IDEI SZÜRETI NAPOK 12. OLDAL

A MÉRTÉKLETES
NAPOZÁS NEM
TILOS 9. OLDAL 3. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Túl van a bemutatkozáson a női
kézilabda NB I-be tíz év után idén
visszajutott szekszárdi csapat. Az
UKSE telt ház előtt fogadta a vi-
lágsztárok sorát felvonultató
Győr együttesét, és küzdeni tu-
dásból jelesre vizsgázott.

Egy évtized elteltével rendeztek élvo-
nalbeli nõi kézilabdamérkõzést a me-
gyeszékhelyen. Az újonc UKSE Szek-
szárd a bajnok és kupagyõztes, BL-dön-
tõs Gyõri Audi ETO KC csapatát fogad-
ta hatalmas érdeklõdés, telt ház mellett
a városi sportcsarnokban. Kovács Jenõ

vezetõedzõ fiatal együttesének ugyan
nem sikerült megszorítani a világsztá-
rok sorát felvonultató Rába-partiakat
(21-42), de küzdeni tudásból kitûnõre
vizsgázott, ami mindenképpen biztató
a folytatásra.

Írásunk a 13. oldalon.

Világsztárok ellen kezdtek
Nagyszerûen küzdött a BL-döntõs gyõrieket fogadó UKSE Szekszárd

Szekerczés Luca bátor játéka üde színfolt volt: a saját nevelésû fiatal öt gólt lõtt a gyõriek ellen
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Lélekben mindig szekszárdi marad
Bíró László: „Rengeteg õsi bölcsességet õrzök a szekszárdi paraszti kultúrából”

Bíró László, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia szekszárdi
származású püspöke, városunk
friss Pro Urbe díjasa még kisgye-
rek korában elkerült szülőváro-
sából, de empatikus kötődése a
megyeszékhelyhez példán felül
álló.

Bálint György

Ha csak egyetlen szabad hétvégéje
van, már is érkezik, hogy azzal a tucat-
nyi családdal – ahogy õ fogalmaz – az
alsó utcaiakkal találkozhasson, a sza-
badidejét velük töltse. Indirekt vagy
direkt módon részt vesz az Alsóváro-
si Közhasznú Katolikus Egyesület
munkájában, történelmi idõutazás-
nak is nevezhetõ kirándulásokat ké-
szített elõ, vagy éppen maga vállalta az
idegenvezetõ szerepét páratlan nagy
lexikai tudását, retorikai készségét fel-
villantva a hallgatóság nagy-nagy örö-
mére. Lázas kutatója a város általános
történetének, szeretné megtudni, mi,
s miként történt Szekszárdon a török
kivonulása után egészen a reformko-
rig. Az azt megelõzõ és az azt követõ
idõszak már „nyitott könyv” elõtte, de
ez valahogy ez idáig kiesett – tette
hozzá eszmecseréinek egyikén, ami-
kor szekszárdi helytörténészekkel be-
szélgetett. Bíró Lászlót persze a mai és
a jövõbeni Szekszárd sorsa is élénken
foglalkoztatja. Ars poeticájának te-
kinthetõ a szekszárdiságot jelentõ õsi
paraszti kultúra megmaradása, az új
generációkban való átplántálása a mo-
dernizáció közepette is. Amikor ezzel
találkozik – fiatalokkal vagy házaspár-
okkal beszélgetve –, az egyfajta katar-
tikus élményt jelent számára: „Úgy lá-
tom nem fognak kiveszni ezek a szo-
kások, emberi értékek” – mondta az
alsóvárosiak, vagy ahogy õ fogalmaz,
az alsóutcaiak az õ kezdeményezésé-
vel hosszú évek óta megrendezésre
kerülõ bálján.

Lélekben szekszárdi maradt

Élénk a kapcsolata hosszabb idõ óta
a város vezetõivel, aktívan bekapcsoló-
dik a Szent László Napok szervezésé-
be, jeles királyunk kultuszának megte-
remtését szolgáló rendezvények létre-
hozásába. Püspöki tekintélyét latba
vetve lobbizik a Remete és a kórházi
kápolna újjászületéséért. Élményszerû
emlékek kötik a kis kápolnához, ahol
gyerekként ministrált. Hazalátogatásai
során rendszeresen misézik a számára
is sokat jelentõ belvárosi templom-
ban, tömött padsorok elõtt.

Kellõképpen nyitott a párbeszédre
a nem vallásos emberekkel is. A katoli-
kus egyház családügyi referenseként,
illetve tábori püspökeként járja az or-

szágot, olykor a nagyvilá-
got, hogy elõadásokat tart-
son, vitalitása révén meg-
gyõzzön embereket az
örökbecsû értékek felis-
merésérõl, egy fajta önvé-
delmi reflexet kialakítva a
ránk zúduló negatív, töme-
gek befolyására alkalmas
értéktagadó hatásokkal,
neoliberális felfogásokkal.

– Örültem a kitüntetés-
nek, mert a Pro Urbe
Szekszárd emlékplakett
annak az elismerése, hogy
életpályám során nagyon
is tudatosan ragaszkod-
tam a gyökereimhez –
mondta a díjátadó ünnep-
ség után a népszerû egy-
házi személyiséggé váló
püspök. – Tizennégy éves
koromban elkerültem
Szekszárdról, de elõször a
szûk családon, majd a le-
bontott alsó utcán keresz-
tül egyre mélyebben kö-
tõdtem a városhoz. Min-
dig fontosnak tartottam,
hogy megõrizzem azt a

nyelvet, amit édesanyámtól tanultam,
hogy megõrizzem azt a gondolkodást,
amit itthonról hoztam. Tudatosan sze-
retnék szekszárdi maradi. Ha az em-
ber elszakad a saját gyökereitõl, akkor
lényegében önmagát adja fel, „zavaros
emberré” válik. Nekem Szekszárd so-
kat jelent. Sokat kaptam ettõl a város-
tól, amelyben mindig is követték a pa-
pi pályámat, drukkoltak nekem a hiva-
tásomért a kezdetektõl fogva, így lélek-
ben mindig szekszárdinak tekintem
magamat bárhová is szólít a sors.

Nem csak nosztalgia,
örökbecsû értékvilág

– A gyökerek az egykori Alsóutcá-
hoz, annak környékéhez vezetnek, el-
sõsorban ebbõl az idõszakból tölteke-

zik, ami kétségtelen hatással volt az
úgynevezett mezõvárosi, máig élõ és
létezõ szekszárdiságra, az ebbéli élet-
felfogásra.

– Rengeteg õsi bölcsességet õr-
zök ebbõl a kultúrából magamban.
Meggyõzõdésem , hogy rengeteg le-
tisztult tapasztalat van a különbözõ
mondásokban, amit mindmáig ma-
gamban hordozok. Elõtolulnak
bennem különbözõ sommázó
mondatok: „Hagyd, ezzel a hibával
lett eladva...”, vagyis most mindent
félre kell tennünk, a megbocsátás-
nak, az együvé tartozásnak volt ez a
gesztusa.

– Rengeteg tapasztalat, bölcses-
ség belém ivódott. Amiért nagyon
ragaszkodtam ehhez a világhoz, az
az, hogy ezt a kultúrát megõrizzük,
rehabilitáljuk. Az ötvenes években,
amikor – ahogy édesanyám mondta
– „minden szamár bársonyszékbe
került”, ezt a kultúrát negligálták, de
ebbõl a kultúrából még is éltek a
diktatúra idejében, a téeszesítéskor
is. Elszenvedõi ekkor is a maguk
életfelfogásával, értékmegõrzõ tevé-
kenységével, helytállásukkal a város
jövõjét, fejlõdését szolgálták, anél-
kül, hogy õk maguk vagy mások ezt
megfogalmazták volna. Az érintet-
len tiszta világban ez valóban élet
volt! Egységet teremtõ, jövõbe mu-
tató élet. Hadd idézzem egykori
utcabelimet: „ahol a gyerek fizikai-
lag és erkölcsileg is védett volt – kint
az utcán is. A szomszédgyereket is
úgy vigyázták az emberek, mint a
sajátjukat, és nem volt abból harag,
ha éppen ahogy mondani szokás
meglegyintette a gyereket, ha az va-
lamiféle turpisságot csinált”. Nem
akarok túlzottan eszményíteni,
mert itt is elõfordultak veszekedé-
sek, emberi gyarlóságból adódó
irigységek, de miképp a népmesék
világában is, a jó gyõzedelmeskedett
a rossz, a gonosz fölött.

Bíró László püspök

■ A város belterületét járta ked-
den a növényvédelmi szakható-
ság és a közterület-felügyelõség
egy-egy munkatársa. A portya si-
keres volt, hiszen a Rozsnyai ut-
ca két üres telkén, illetve a Csatá-
ri és Vitéz utca által határolt, szin-
tén beépítetlen telken virított a
parlagfû.

Szabó Vendel, a szekszárdi ön-
kormányzat közterület-felügyelõ-
je elmondta, azonosították a tu-
lajdonosokat, akiknek már felszó-
lítást nem, csak a büntetésrõl
szóló csekket küldik ki.

Mint ismert, június 30-át kö-
vetõen, egészen a fagyos idõ-
szak beálltáig a földterületek

tulajdonosainak kötelességük
a parlagfüvet irtani, kaszálni.
Neinert János növényvédelmi
felügyelõ elmondta, az idén ed-
dig 212 helyen találtak fertõzött
gócokat külterületen, míg ta-
valy összesen 149 esetben in-
tézkedtek.

Parlagfüves belterületi ingat-
lannal 25 esetben találkoztak, il-
letve 16 állampolgári bejelentés
érkezett. A felszólítást követõen
valamennyien elvégezték a ka-
szálást. A büntetés egyébként 15
ezer forinttól 5 millióig terjed, il-
letve ehhez jön még a kényszer-
kaszálás díja, ha a tulajdonos azt
magától nem végezné el.

Szabó Vendel (balról) és
Neiner János a Rozsnyai

utcai telken virágzás elõtt
álló parlagfüvet talált

Szabó Vendel (balról) és
Neiner János a Rozsnyai

utcai telken virágzás elõtt
álló parlagfüvet talált

Ellenségünk: 
a parlagfû
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„Ahova születünk, ott van a feladatunk”
A Közjó-díjas dr. Sík Erzsébet azért lett orvos, mert átbeszéltek a feje fölött

A három szakvizsgával rendelke-
ző, a kórház radiológiai osztályát
vezető főorvost, egyben megyei
szak-főorvost, dr. Sík Erzsébetet
Közjóért díjjal tüntette ki a város,
ami rengeteg szekszárdinak je-
lentett nagy-nagy örömöt. S ezt
ki is mutatták. 

V. Horváth Mária

Számosan gratuláltak neki telefonon
és személyesen, sõt az újvárosiak a
Szent István Házban – „nagyon megha-
tó és megtisztelõ” köszöntõ ünnepsé-
get rendeztek tiszteletére. Mi pedig el-
ismerésünk jeléül a fõorvos sokak által
nem ismert életfilozófiájának, gondo-
latainak egy-egy szeletkéjét nyújtjuk át
olvasóinknak.  

Dr. Sík Erzsébet felmenõi kimutat-
hatón – édesapja ezt ki is kutatta –
négyszáz éve élnek Szekszárdon,
mégpedig az Újvárosban. Ott, ahol „a
város szegényebb rétegei laktak min-
dig jó testvérségben, szeretetben,
egymást segítve, támogatva”. 

– Csak egyetlen emlék: fánkot sü-
tött a mamám. Gyerekként furcsállot-
tam az óriás mennyiséget. Amikor el-
készült, a felét egy nagy tálba rakta, s
megkért, vigyem át (a nálunk rosz-

szabb körülmények között élõ) szom-
széd családnak, s mindenképpen
mondjam, hogy a mamám elszámolta
magát, véletlenül többet sütött… A
gesztusokkal is finoman bántak az új-
városiak. Úgy tudtak adni, mintha
csaknem õk kérnének szívességet a
másiktól.

A fõorvosnõ miután Pécsett elvé-
gezte az orvosi egyetemet, bizony, fél-
ve jött haza. Az motoszkált benne,
hogy a helybeliek a „gyütt-mentek-
nek” mindent jobban elnéznek, mint
az itthoninak”. De valójában meg sem

fordult a fejében, hogy más irányba
vegye az útját. 

Kezdõ orvos volt, amikor életében
elõször járt külföldön, mégpedig egy
szakmai kongresszuson. Nyomban ál-
lásajánlatot kapott az Ulmi Egyetem-
re. Két év múlva, 1973-ban pedig lon-
doni állással kínálták meg, majd 1982-
ben Budapestre hívták. De õ kitartott
szeretett kisvárosa mellett.

– Meggyõzõdésem, hogy ahova
születünk, ott van a feladatunk. Már
kora gyermekkoromban belém neve-
lõdött, hogy Hazádnak rendületle-
nül… Szüleim és nagyszüleim nagy
szeretettel, ám szigorral és elvárások-
kal neveltek. S ahogyan odahaza, az is-
kolában is azt plántálták belénk, hogy
az adott szó szent, a becsület pedig a
legnagyobb kincsünk. Az utóbbit el-
veszíteni borzasztóan könnyû, de
visszaszerezni lehetetlen.

Mesélték, hogy egyszer egy tíz év
körüli gyermek betegségének diag-
nosztizálását követõen Sík fõorvos a
szülõk kérésére elmagyarázta a kicsi-
nek – nyilván az õ szintjén – a kór lé-
nyegét, illetve a gyógyítás, gyógyulás
folyamatát. 

– Mindig így teszek – szól moso-
lyogva a felvetésen, majd határozot-
tan közli:

– Gyermekkoromban gyakran volt
probléma a fülemmel. S azért lettem
orvos, mert a vizsgálatokkor, kezelé-
sekkor mindig átbeszéltek a fejem fö-
lött. Elhatároztam, ha sikerül „doktor
néninek” lennem, én bizony minden-
kinek – beleértve a gyerekektõl az ag-
gastyánokig bárkit – mindent elma-
gyarázok.   

– Min mosolyog?
– Amikor fejtegetem az adott beteg-

ség lényegét, rendre jön az érintett
utolsó kérdése, azaz, hogy „fõorvos
asszony, ön mit tenne a helyemben?”
Erre nem tudok válaszolni, nem fekhe-
tek senki helyett a mûtõasztalra. Azt
viszont elmondom, ha nekem lenne
ilyen betegségem, akkor mit tennék.

A fõorvos valósággal profi Szek-
szárdból. S mint mondja, amit a város-
ról tud, nagyrészt az általános iskola
harmadik osztályosaként tanulta a ta-
nító nénitõl. A Garay tábla versét, a Ba-
bits házat, a Béri Balogh Ádám fát… és
mindent, ami szekszárdi városköny-
vekben van. S máris kuriózumok me-
sélésébe kezd. Hát ezek hallatán a re-
mek tanítónõ bizonyára nagy ötöst
vésne be Sík Erzsike ellenõrzõjébe. De
helyette sok – betege és nem betege –
városlakó adott neki ötöst. Nem is
akármilyet. Pirosat és csillagosat.

Dr. Sík Erzsébet

HÍRSÁV

Klímabarát település
A Zöldtárs Alapítvány honlapján
(www.zoldtars.hu) már olvasha-
tó/letölthetõ Szekszárd város klíma-
stratégiájának tervezete és a 2011-es
cselekvési terv is a programokkal.

Miért hiszek?
A Kairosz Kiadó Miért hiszek? elõ-
adás sorozatában, szeptember 14-
én, 18 órakor, a Katolikus Plébánia
közösségi termében: Császár Angela
színmûvész elõadóestje. Beszélgetõ-
társ: Simon Erika. A belépés díjtalan.

Gímszarvas-koncert
A Gemenc Zrt. a szeptemberi hétvé-
geken (4, 10, 11 és 17) fantasztikus
kalandra invitálja a felnõtteket és a
gyerekeket. Gemencbe, a világre-
korder gímszarvasok hazájába
szerveznek kerékpáros és lovasko-
csis túrákat, de az erdei vasút is ren-
delkezésre áll. Túravezetõk kíséreté-
ben a kirándulók megtapasztalhat-
ják a szarvasbikák bõgésétõl zengõ
erdõ különös hangulatát. A korláto-
zott létszám miatt kérik, hogy
idõben jelentkezzenek a 74/491-
483 számon, ahol informálódhat-
nak is. A részleteket megtalálják a
www.gemenczrt.hu -n.

A legek fesztiválja lehet az idei
Az Omega és a Csík zenekar is fellép a Szekszárdi Szüreti Napokon

Példaértékűnek nevezte Horváth
István polgármester az összefo-
gást, ami a támogatók, civil szer-
vezetek és a rendező intézmé-
nyek között létrejött az idei Szek-
szárdi Szüreti Napok kapcsán.

SzV

A szeptember 16. és 19. között sorra
kerülõ esemény pénteki sajtótájékoz-
tatóján a polgármester kiemelte: tavaly
magasra tették a mércét, hiszen az íté-
szek az ország három legjobb fesztivál-
ja közé választották a szekszárdit, de
idén sem szeretnék alább adni. A tá-
mogatók gerince megmaradt – a fõ-
szponzor továbbra is a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. –, hozzájuk újabbak csatlakoz-
tak, így minden eddiginél gazdagabb
programmal, szuperkoncertekkel vár-
ják a közönséget Szekszárdra. A hely-
szín változatlan, vagyis a Béla király, a
Garay, a Szent István és Liszt tér ad ott-
hont a rendezvényeknek.

A Béla király téri borudvarban idén
35 borászat és 2 pálinkaház kínálja
nedûit, és persze ismét lesz Ízek Utcá-
ja. A belvárosi templom elõtti nagy-
színpadon idén újabb sztárokat láthat
a nagyérdemû: csütörtökön az R-GO,

pénteken az Omega, szombaton a
Csík zenekar ad felejthetetlen (ingye-
nes) koncertet.

A város, a mûvelõdési ház és a Bor-
vidék Kft. által közösen szervezett
fesztivál látványos eleme a szombat
délutáni szüreti felvonulás.

– A mintegy 25 millió forint költ-
ségvetésû fesztivál a támogatóknak és
a bevételeknek köszönhetõen az ön-
kormányzatnak továbbra sem kerül
egy forintjába sem – hangsúlyozta
Horváth István.

Részletes program a 14. oldalon.

Zsibvásár elõször

Zsibvásárt rendez a Garay téren a Ba-
bits mûvelõdési ház szeptember 4-én,
szombaton, 8-12 óráig. Elsõ alkalom-
mal lesz lehetõségük a szekszárdiak-
nak, hogy kisértékû, jó állapotú, saját
tulajdonú használt holmijukat árusít-
sák. A Garay Zsibvásárból szeretnének
hagyományt teremteni, ezért minden
hónap elsõ szombatjára tervezik az
eseményt, melyen az árusok csak elõ-
zetes regisztrációval vehetnek részt.
Érdeklõdni a 74/529-610-es telefonon.

Matókné Kapási Júlia és Horváth István a sajtótájékoztatón
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Gyakorlatban alkalmazható tudás
Kompetencia alapú oktatás a Baka István Általános Iskolában

n Negyvenmillió forintot nyert a szekszárdi
Baka István Általános Iskola a kompetencia
alapú oktatás bevezetésére. A projektben
résztvevõ tizenegy pedagógus a pályázatnak
köszönhetõen megújította oktatási módsze-
reit, modern tanulásszervezési technikákat
alkalmazott a gyakorlatban, azért, hogy fel-
keltse a gyerekek érdeklõdését a tanulás iránt
és megkönnyítse számukra az ismeretelsajá-
títás folyamatát. A pályázat záró konferenci-
áján a tantestület az eltelt tizennyolc hónap
tapasztalatát összegezte.

Gyakorlatban alkalmazható tudás – ez va-
lósult meg az elmúlt másfél év alatt a Baka
István Általános Iskolában. Az intézmény
negyvenmillió forintot nyert a kompeten-
cia alapú oktatás bevezetésére. tizenötmil-
lió forintot a Szivárvány tagintézmény,
huszonötmilliót a székhely. A projekt záró
konferenciáján Fetzer Györgyi igazgató elmondta:
olyan tantárgyszervezési módszereket válogattak
ki a pályázati lehetõségnek köszönhetõen, me-
lyekkel a mindennapokban motiválni tudják mind
a pedagógusokat, mind a gyerekeket.

A projektben tizenegy pedagógus vett részt, né-
gyen a tagozatról, a többiek pedig a székhelyintéz-
ménybõl. Az iskola három kompetencia területet
vállalt fel: szociális, életviteli és környezeti kompe-
tencia terület, matematika, szövegértés és szöveg-
alkotás kompetencia. Az új módszer bevezetésé-
hez az iskolának az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató
nyújtott szakmai segítséget.

A huszonegyedik század iskolája megköveteli a
másság elfogadását, az esélyegyenlõséget. Annak
a szemléletnek kell uralkodnia, hogy minden
gyermek egyformán fontos, és a pedagógusok a
gyermekekért vannak. A Baka István Általános Is-
kolában erre törekszenek. A kompetencia alapú

oktatás arra ad lehetõséget, hogy a ben-
ne rejlõ sokféle lehetõség – a differenci-
álás, kooperatív, együttmûködésre ala-
puló technikák – révén a diákok jól
érezzék magukat az órákon. Emellett
természetesen új eszközöket is vásárol-
tak. A pedagógusok elmondása szerint a
tanórák hangulata így sokkal oldottabb,
sokkal több játékot alkalmaznak. Az is-
meretátadás helyett a tanulási módsze-
rek tanításra helyezik a hangsúlyt, mert
a tapasztalatok szerint ezt kevésbé felej-
tik el a gyerekek, illetve ezekkel
könnyebben szerezik majd meg a szük-
séges tudást.

Bár a pályázat szakmai konferenciával
zárult, az intézménynek még öt évig tar-
tania kell magát a legfontosabb tartalmi
elemekhez, mint például az egy hétnél

hosszabb projektek, vagy a témahét. A legfonto-
sabb cél azonban az lenne – hangsúlyozta az igaz-
gató –, hogy minél több pedagógus kapjon kedvet
az új oktatásszervezési módszerek alkalmazásá-
hoz, mert akkor egyre több gyerek végezné el
kedvvel a nyolc osztályt. Bor Boglárka

Fetzer Györgyi igazgató elõadása a projektzárón

A 45. tanévre is becsengettek
A Dienes Valéria Általános Iskola és Grundschule elevenen õrzi a német hagyományokat

Az 1965/66-os tanévben nyitotta
meg kapuit a szekszárdi IV. szá-
mú Általános Iskola. A Kecskés
Ferenc utcai intézmény 1989 óta
viseli Dienes Valéria nevét, és
szerdán már a 45. tanév indult 
a falai között.

F. L.

Az eltelt négy és fél évtizedben három
igazgató irányította az iskolát: a kezde-
tektõl 23 éven át Faludi János, majd 15
esztendõn keresztül Vitéz Zsolt, míg
2004 óta Farkas Pálné.

Az újabb kerek évforduló kapcsán
45 év – 45 nap címmel programsoro-
zattal készül az iskola – tájékoztatott

Farkas Pálné. – Az események között
lesz kiállítás volt tanítványok és mû-
vészkollégák részvételével, rendhagyó
tanóra öregdiákokkal, nyugdíjas talál-
kozó. Tartanak hagyományõrzõ prog-
ramokat és sportversenyeket, lesz
kulturális gálamûsor egykori diákok-
kal és tanárokkal, a közelmúltban el-
hunyt Faludi János emlékére gyalog-
túrát is szerveznek, s természetesen
nem maradhat el a névadó tiszteletére
tartott Dienes-nap sem.

Mint azt az igazgató
asszony elmondta, a
városban egyedüli-
ként kéttannyelvû és
nemzetiségi osztályo-
kat is indító Dienes
Valéria Általános Isko-
la és Grundschule fa-
lai között idén 541 di-
ák kezdte meg az új
tanévet (a tanulók lét-
száma korábban meg-
haladta az ezret is). A
2010/2011-es tanév-
ben három elsõ osz-
tály indult: egy általá-
nos (angol-informati-
ka), egy német nem-

zetiségi és egy német nemzetiségi
kéttannyelvû osztály.

– A német nyelvoktatás 1984 óta fo-
lyik nemzetiségi jelleggel iskolánkban
– folytatta Farkas Pálné. – A nemzeti-
ségi kultúra alapját képezõ nyelvokta-
táson kívül igyekszünk a nemzetiségi
kultúra egészét felvállalni. Jelentõs ha-
gyományokkal rendelkezünk ennek
ápolása területén.

Fontosnak tartják az iskola névadója,
Dienes Valéria emlékének ápolását is.

A névadó születésnapján, május 25-én
Dienes vetélkedõk (matematika, iroda-
lom) és sportversenyeket tartanak.

A szerdai, immár 45. tanévnyitó
ünnepségen – a szokásoknak megfe-
lelõen – zeneszóra vonultak be az
iskola elsõsei, akiknek idõsebb
diáktársaik tûzték fel a Dieneshez
tartozást szimbolizáló szalagot. A
tanulók mûsorát követõen Farkas
Pálné köszöntötte a diákokat, tanáro-
kat és a szülõket, majd Horváth István
megnyitotta a tanévet, s a polgármes-
ter segítségével felavatták az intéz-
mény zászlaját.

Az évnyitón Horváth István polgármester se-
gédkezett az iskola zászlajának avatásában

A városi fenntartású három óvodá-
ba és a német kisebbség óvodájá-
ba összesen 972 kisgyermek jár.
A négy általános iskolában 1886-an
tanulnak, és 75-en gyógypedagógi-
ai tagozaton. Az elsõsök száma idén
204. A két gimnáziumba járó diákok
létszáma: 1137, közülük 292-en
kezdték a 9. évfolyamot.

Dr. Dienes Valéria (Geiger Valéria)
író, filozófus 1879. május 25-én
született Szekszárdon. A Pázmány
Péter Tudományegyetemen filozófi-
ai doktori oklevelet nyert, az elsõ
magyar professzornõ volt. A filozó-
fia mellett matematikával és mozdu-
latmûvészettel is foglalkozott. Alak-
ját Babits Mihály is megörökítette
„Halálfiai” címû regényében. Die-
nes Valéria 1978-ban, életének
századik esztendejében hunyt el.
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A pozitívabb rendõrképért
Polgárõrök és a tanulók is segítenek

A mai gyerekek nem ijednek
meg a rendőr láttán, sőt bátran
lépnek az egyenruhásokhoz, s
bármit megkérdeznek tőlük. Ré-
gen, húsz-harminc évvel ezelőtt
ez elképzelhetetlen volt.

V. H. M.

Ezt is megfogalmazta a csütörtöki saj-
tótájékoztatón dr. Szecsei Zsolt alezre-
des-rendõrségi tanácsos, a megyei
rendõr-fõkapitányság közlekedésren-
dészeti és autópálya-felügyeleti osztály-
vezetõje. A tájékoztatót az iskolakez-
déssel kapcsolatban tartotta az osztály-
vezetõ Pernyészné Szente Judit száza-
dossal, az iskolarendõrök megyei ko-
ordinátorával, és Socker Dávid törzsõr-
mesterrel, az egyik szekszárdi iskola-
rendõrrel együtt.

Mint azt megtudhattuk, a rend õrei
önkéntes alapon kapcsolódhattak az
iskolarendõri programba, ám ettõl
kezdve e feladat is munkakörük ré-
szét képezi. A diákok, tanárok és szü-
lõk egyre jobb kapcsolatban állnak a
rendõrséggel, s e néhány éve beveze-
tett program kapcsán az emberekben

pozitívabb rendõrkép alakul ki. Hi-
szen a reggeli be- és a délutáni kicsen-
getés körüli idõben nem csak a nyu-
galmas és biztonságos forgalomról
gondoskodnak az iskolarendõrök, ha-
nem felügyelik a bûnügyi és közbiz-
tonsági helyzetet is.

A programba a zebráknál a gyalo-
gos- és autóforgalmat tárcsával irányí-
tó diákokon kívül bevonták a polgár-
õröket is, akik szintén örömmel vállal-
ták a feladatot. A megszokott, immár
rendszeres kampányok során elõadá-
sokat és nyílt napokat tartanak az is-
kolarendõrök, a pedagógusokkal kon-
zultációt folytatnak, sõt ismét kitették
az aulákban az ötletládákat, ahova a le-
írt javaslatokat, problémákat lehet be-
dobni. Tervezi a rendõrség, hogy ne-
gyedévenként elektronikus hírlevelet
juttat el az iskolákhoz. 

Az országban 2571 iskola kapcsoló-
dott a programba, a kilencven Tolna
megyei intézménybõl pedig 75 általá-
nos iskola, öt középiskola és három
óvoda. A Szekszárdi Rendõrkapitány-
ság illetékességi területén mûködõ 30
iskolából 16 vesz részt a programban
12 iskolarendõr irányításával.

■ Ahol nem volt belvíz, ott a város me-
zõgazdaságának egyik meghatározó
szereplõje, az Aranyfürt is elérte, vagy
megközelítette a hét tonnás hektáron-
kénti termésátlagot az õszi búza beta-
karításakor. Ezt azonban a 430 hektá-
ros területüknek csak egy kis hánya-
dán tudták produkálni.

– Egy termõhelyet kivéve elmond-
ható, hogy mindenhol éreztette nega-
tív hatását a szokatlanul nagy esõzé-
sek után kialakult belvíz – jegyezte
meg Gyurkovics János ágazatvezetõ.
– Említhetem a Keselyûsi út jobb és
baloldalán található, egészen a gemen-
ci erdõig húzódó területeinket, és a
város szûk körzetében található táblá-
inkat. Itt a növény egy jelentõs része
kipusztult, sokáig a táblákra rá sem le-
hetett menni a géppel. A legidõsebb
generáció sem emlékszik ilyenre: au-
gusztus 18-án még búzát arattunk,
holott minden évben ezt legkésõbb
július 20-ra befejeztük. Az idén ritka-
ságba számba menõ, 7 tonnát megkö-
zelítõ termésátlagot mintegy 85 hek-
táros területen tud felmutatni a szö-
vetkezet, a többin a megyei 4.5 ton-
nás átlagokat sikerült elérni. Már ahol
egyáltalán lehetett...

A minõséggel nincs gond
Azt mondják a gazdák, hogy a minõ-

séggel nincs gond. Érdeklõdésünkre a
búzavizsgálatokkal is behatóan foglal-

kozó szekszárdi laboratóriumban csak
megerõsíteni tudták ezt. Rendben a si-
kér, a fehérje, jellemzõ a B1-es sütõipa-
ri minõség. A magyar búza nemzetkö-
zi versenyképessége megmarad a
nemzetközi piacon, az árak lassacskán
megindulnak felfelé. Persze, a forgótõ-
ke hiányától szenvedõ gazdálkodók
nem mindig tudják kivárni a nekik leg-
kedvezõbb idõszakot. Még akkor sem,
ha kellõ tárolókapacitással rendelkez-
nek. Az Aranyfürtnek nincs értékesíté-
si gondja, a Cerbonával korrekt szerzõ-
dést kötöttek. A mennyiségi kiesés
persze komoly árbevétel veszteséget
okoz, amit el kell szenvedniük az idén
a repcénél is. Talán a szélsõségtûrõ ké-
pességérõl ismert kukoricában nem
csalatkoznak majd... Az ágazatvezetõ
azonban szkeptikus. Nem a növény ál-
lapota, hanem a betakarítás, és azt kö-
vetõ költségnövelõ munkálatok miatt.

– Az ezerhektáros kukorica terü-
letbõl mintegy háromszáz problé-
más. Sérült a növény, teljes értékû
termést biztosan nem fog adni, sõt a
betakarításkor, a tároláskor vélhetõ-
en komoly problémát fog okozni.
Például a különbözõ víztartalmak
egységesítése a szárítás során. Ahol
nem volt természeti csapás, ott szé-
pek a kukoricák, s itt a termés meny-
nyiségében is bizakodhatunk. Egy
bizonyos: a kukoricánál korai beta-
karítás nem lesz. B. Gy.

Természeti csapás után
A szekszárdi szövetkezet is kárvallott
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„Sohasem szakadtam el Szekszárdtól”
A nyári médiatábor vendége volt Dörmer Csaba, az RTL Klub szerkesztõ-riportere

Az országos televíziós csatornák
neves személyiségei voltak a Pi-
xel TV júliusi médiatáborának
vendégelőadói. Köztük volt az
RTL Klub, magát még ma is szek-
szárdinak valló szerkesztő-ripor-
tere, Dörmer Csaba. 

Sas Erzsébet

– Milyen érzés volt visszatérni
Szekszárdra, s a szakma iránt ér-
deklõdõknek arról az útról beszél-
ni, amelyet jómagad is megtettél?

– Kilencvenhétben kezdtem az RTL
dél-dunántúli tudósítójaként dolgozni.
Érdekesség, hogy Erõs Antónia helyett
vállaltam el azt a pozíciót. Kicsit beso-
kallva a bulvártól 2000-ben a Magyar
Televíziónál folytattam a pályámat. A
Navigátor címû ismeretterjesztõ mû-
sort szerkesztettem, aminek Demcsák
Zsuzsa volt a mûsorvezetõje. Hat éve
ismét az RTL Klubhoz szerzõdtem, s
azóta folyamatosan a „Fókusz” címû
magazinmûsor szerkesztése a mun-
kám. Nagy visszatérésrõl nem beszél-
hetek, hiszen sosem szakadtam el
Szekszárdtól. Egyrészt a család, más-
részt a régi kollégák miatt. Havonta
egyszer hazalátogatunk. Mindig jó ér-
zés sétálni a városban, figyelni a válto-
zásokat, találkozni ismerõsökkel...

– A médiatáborban milyen „szere-
pet” vállaltál? 

– Kindl Gábor megkeresett, hogy a
munkámról, a televíziózásról, a Fó-
kuszról beszéljek a fiataloknak. A tele-
víziózást körbeveszi egyfajta miszti-
kum, titokzatosság. Mindenki szeret-
ne belátni a kulisszák mögé. Ki kell
ábrándítanom az embereket: ez is
ugyanolyan kemény munka, mint

bármi más. Nem boszorkánykonyha,
ahol sátáni kacajjal fõzzük ki a követ-
kezõ riport, vagy mûsor receptjét, ha-
nem egy munkahely, ahol érzéke-
nyen kell figyelni és reagálni a körü-
löttünk zajló történetekre.

– A „Fókusz” felelõs szerkesztõje-
ként konkrétan mi a feladatod? 

– Én felelek azért, hogy mi kerül
be egy-egy adásba. Kiosztom, elfoga-
dom a témákat, egyeztetek a riporte-
rekkel a forgatás elõtt, arról, hogy
kik szólalnak meg, hogyan épül fel a
sztori. Ellenõrzöm, szükség esetén
módosítom a szöveget, a megvágott
anyagot. Felépítem az adást, megbe-
szélem a mûsorvezetõvel, hogyan
konferálja fel az anyagokat. Ez a szi-
kár munkamenet, ami reggel 9-tõl
adás végéig tart, de valójában már

elõzõ héten megkezdõdik. Egy-egy
adásban négy-öt riport szerepel. Az
elõzõ heti, és az aznapi stábértekez-
leten döntjük el, hogy melyik témák-
kal foglalkozunk. Hatalmas a felelõs-
ségünk, hiszen 1-1,5 millió nézõ lát-
ja, és legtöbbször tényként fogadja
el, amit mi mondunk.

– Mindig örömmel látjuk, ha ripor-
terként tûnsz fel a Fókuszban.

– Nemcsak az irodából irányítok,
hanem gyakran megyek forgatni ma-
gam is. Ettõl érdekes igazán ez a mun-
ka, hogy olyan helyekre juthatok el,
olyan emberekkel ismerkedhetek
meg, akikkel egyébként nem tudnék.
Ez a rész közelebb áll hozzám. A „fõ-
nöki” létnek van rengeteg elõnye, de
sok a hátránya is. A két feladat kiegé-
szíti egymást.

– Az ismert sztárokkal mennyire
kell másképp beszélgetni, mint egy
átlagos interjúalannyal? 

– Ugyanolyanok õk, mint bárki
más, azzal a különbséggel, hogy tud-
ják kezelni a nyilvánosságot, a kame-
rákat, az újságírókat. Tudják, hogyan
nyilatkozzanak, hogyan jutassák el
üzenetüket a nézõkhöz, olvasókhoz.
Sokan csak egy hasznos eszköznek te-
kintenek minket, akiket fel lehet hív-
ni, ha valami történt velük. Akad
azonban egy-két „celeb”, akivel sike-
rül jó kapcsolatot kialakítani. 

– A médiatáborban mit tartottál a
legfontosabbnak átadni a hallga-
tóknak?

– A kereskedelmi televíziózásról, ku-
lisszákról, egy-egy riport készítésének
körülményeirõl beszéltem, illetve
olyan sztárokról, történetekrõl, ame-
lyek most nagyon „népszerûek”: Stohl
Andrásról, Tabáni Istvánról, vagy
Gyõzikérõl. A médiatáborban több kor-
osztály jött össze, remélem, mindenki-
nek tudtam valami pluszt nyújtani.

– Amikor elmentél Szekszárdról,
még fiatal házas voltál, ma már na-
gyok a gyerekeid. Mik a további ter-
veid?

– Vannak titkos terveim, amikrõl
egyelõre nem szeretnék beszélni, de
egy biztos: a jövõben is szeretnék tele-
víziózni, jó és érdekes riportokat készí-
teni. Szeretném, ha a gyermekeim – a
14 éves Dorina és a 12 éves Dávid – is
megtalálnák idõvel azt a hivatást, ami
igazán kitölti az életüket. A szabadidõt
igyekszem a feleségemmel és a gyer-
mekeimmel tölteni, s amint már emlí-
tettem, a legjobb kikapcsolódás szá-
munkra, ha hazajövünk Szekszárdra.

Médiatábor: Dörmer Csabát Boronkai Boglárka kérdezi

n Újra beköszönt az õsz, a kellemes nyári pihenést
felváltja az iskola, a munka és az önként vállalt ta-
nulás. Errõl kérdeztem Szabó Annamáriát, a 10 éves
Grammaticus Nyelviskola vezetõjét. 

– Milyen programmal nyitjátok az új tanévet?
– Szeptember második felében indítjuk tanfo-

lyamainkat angol, német, olasz, orosz és lovári
nyelvbõl kezdõtõl a felsõfokig. Hallgatóinknak
most is igyekszünk a legkedvezõbb feltételeket
biztosítani a tudásszintjüknek és igényeiknek
megfelelõ csoportokban. Újra meghirdettük nor-
mál, szaknyelvi, senior és junior csoportjainkat is,
hiszen célunk minden korosztálynak lehetõséget
biztosítani a színvonalas nyelvtanulásra. 

– Mi a legfontosabb, amikor megszületett az el-
határozás, hogy idegen nyelvet tanuljunk.

– Mindenek elõtt az elérendõ célt kell kitûzni,
hiszen, Konfuciusz szavaival élve: „Gondolkodás

nélkül tanulni haszontalanság – tanulás nélkül
gondolkodni veszélyes.” Mindemellett fontos,
hogy kialakuljon egy rendszeresség, rutin a
nyelvtanulásban, hiszen csak így lehet biztos ala-
pokat létrehozni, amire késõbb építeni lehet a
megszerzett tudást. A rendszertelenség a tanulás
elhanyagolásához vezet és ez a nyelvtanulásban
nem hoz sikert. 

– Milyen kedvezményekkel várjátok a jelent-
kezõket?

– A tandíjat kamatmentes részletfizetéssel is
ki lehet egyenlíteni és
egyösszegû befizetés
esetén 10% kedvez-
ményt kínálunk szep-
temberi kurzusaink
kezdetéig. Ezek mellett
lehetõség van a tandíjat
Üdülési csekkel is fizet-

ni. December végéig minden beiratkozónknak
egy kis ajándékkal kedveskedünk, hiszen még
mindig a 10. jubileumi születésnapját ünnepli
intézményünk.

– Hol találunk meg benneteket?
– Ügyfélszolgálatunkon reggel 9-tõl este 7-ig

várjuk az érdeklõdõket Szekszárdon, a Wesselé-
nyi u. 16. szám alatt, de szívesen adunk felvilágo-
sítást a 74/318-800-as, vagy 70/5458-214-es tele-
fonszámokon is, illetve sok hasznos információ
található a www.grammaticus.hu honlapon.

Gazdag õsz a 10 éves Grammaticus Nyelviskolában
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DBU: évad a nemzetköziség jegyében
Többnyelvû elõadások, fesztivál, mese és kacagás a Magyarországi Német Színházban

A Szekszárdon működő Magyar-
országi Német Színház (DBU)
2010/2011-es évada a nemzet-
köziség jegyében telik. Legjelen-
tősebb eseménye a Pécs 2010
Európa Kulturális Fővárosa prog-
ramsorozat keretében létrejött I.
Nemzetközi Színházi Fesztivál.
Október 4. és 7. között négy
nemzet öt társulata ad elő egy-
egy kortárs magyar drámát né-
met vagy román nyelven.

Kovács Etelka

Már az augusztus 28-i elsõ bemutató is
több nyelven, németül és idõnként ma-
gyarul szólt, ahogy maga a darab szer-
zõje, Ödön von Horváth is többnyelvû
volt, bár kizárólag németül írt. A
glaube.liebe.hoffnung (hit.remény.
szeretet) rendezõje, Verena Koch dra-
matikus kollázst formált az osztrák-ma-
gyar szerzõ szövegeibõl: Hit, Remény,
Szeretet (Glaube, Liebe, Hoffnung) Me-
sél a bécsi erdõ (Geschichten aus dem
Wiener Wald), Hogy lettem én néger
(Jugend ohne Gott), Korunk gyerme-
ke (Ein Kind unserer Zeit). Az õszi tur-
nédarabot megtekintõ középiskolások
egy tanórába sûrítve érezhetik át a két-
személyes, puritán díszletben zajló já-
tékban Horváth írásainak borzalmak-
tól sem mentes világát, célját, amelyet
így nevezett: a „Tudat álarctalanítása”.
Az elõadás október 4-tõl indul útnak.

A DBU új évadjának elsõ egész estés
elõadás Carlo Goldoni: Mirandolina cí-
mû vígjátékának háromnyelvû adaptá-

ciója lesz. A színészek elsõsorban né-
metül játszanak majd, de mindegyikük
megszólal a saját anyanyelvén is, azaz
németül, románul vagy magyarul, ka-
rakterük szerves részeként felhasznál-
va azt. Britta Schreiber berlini rende-
zõnõt a DBU társulatának nyelvi sok-
színûsége ihlette meg. Így esett a vá-
lasztása Goldoni kedvelt és gyakran ját-
szott fanyar komédiájára, melyben a
szerzõ az olasz nyelvjárások teljes ská-
láját felvonultatja. A szép, okos, talpra-
esett és független fogadósnõ és az õt
körülvevõ férfisereg vígjátékát szep-
tember 21-én mutatják be, majd 22-
én, 23-án, 28-án és 29-én is látható lesz.

Tavaly egy klasszikus mese újszerû
feldolgozásával kedveskedett a német
színház a kicsiknek, idén egy modern,

kevésbé ismert állatmesét ismerhetnek
meg a gyerekek zenés elõadásukban.
Az osztrák Roswitha Zauner: Oskar to-
jást rak címû 1994-ben megjelent me-
séje egy farmon játszódik. Az állatok
elégedetlenek a gazdájukkal, mert
olyan dolgokat követel tõlük, amelyek-
re õk képtelenek. Egy nap felbukkan
egy, az éhhalál küszöbén álló, munka-
nélküli, idegen macska, és a helyzet vá-
ratlan fordulatot vesz… A magyarorszá-
gi õsbemutatót Claudia Nowotny ren-
dezi, a bautzeni Német-Szorb Színház
(a DBU partnere) egykori színész-ren-
dezõje, aki a Mézeskalácsember szek-
szárdi elõadását is jegyzi, sõt a ’90-es
évek közepén másfél évig a Garay téri
teátrum igazgatója is volt. Nagyon sze-
reti Szekszárdot, az itteni embereket, és

mindig szívesen jön dolgozni a DBU-
ba. A darab bemutatója elõreláthatólag
október 26-án lesz.

December-január táján a Broadway-
n érezheti magát a német színház kö-
zönsége. Dan Goggin sikeres musical
komédiája a Non(n)sens egy apáca-
show. Egy zárda 52 tagja egy végzetes
halleves áldozatává válik. Öt életben
maradt társuk hiába keresi a félretett
pénzt a zárda kasszájában, azt az egyik
nõvér elherdálta. A temetés költségeit
nem fedezhetik másként, mint ha egy
jótékonysági estet szerveznek vidám,
szellemes gálamûsorral.

AZ I: NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI FESZ-

TIVÁL PROGRAMJA:

Október 4., 18:00: Görgey Gábor:
Komámasszony, hol a stukker? – né-
met nyelvû elõadás magyar szinkron-
nal (DBU, Szekszárd)

Október 5.,18:00: Spiró György:
Tacamuri de Pui (Csirkefej) – román
nyelvû elõadás magyar szinkronnal
(Teatrul Tony Bulandra, Targoviste,
Románia)

Október 6., 15:00: Tolnai Ottó:
Brillant (Briliáns) – felolvasó színház
német nyelven (Freies Theater,
Bozen, Olaszország)

18:00: Spiró György: Prah; Csaba
Mikó: Apa, avagy egy gyilkosság ana-
tómiája – német nyelvû elõadások
magyar szinkronnal (Radu Stanca
Theater, Nagyszeben, Románia)

Október 7., 18:00: Tolnai Ottó:
Bácska – Balkán – német nyelvû
elõadás magyar szinkronnal (Teatro
caprile, Bécs).

Gazdag programot, tartalmas szórakozást ígér a német színház

Kis haláltánc nevetéssel
Ödön von Horváth egy tanórában a német színházban

■ Mennyit ér egy ember? Mennyit ér
egy holttest a preparátornak? Egyedül
ez a lehetõség, vagyis ha már életében
eladja hulláját, ad reményt Elisabeth-
nek a túlélésre. Verena Koch rendezõ
és Franz Huber dramaturg hit.re-
mény.szeretet (glaube.liebe.hoffnung)
címû Ödön von Horváth négy mûvé-
bõl összeállított dramatikus szöveg-
kollázsát már augusztus végén bemu-
tatták, amolyan házi premieren a Ma-
gyarországi Német Színházban.

A DBU 2010/2011-es évadának kö-
zépiskolások számára készült õszi tur-
néelõadása egy nagy hatású tanórába
sûríti, amit a valamivel több mint fél
évszázadon át méltatlanul mellõzött
Ödön von Horváth drámavilága élesen
felénk (is) tükröz. A Hit, Remény, Sze-
retet – a szerzõ kifejezésével – „kis ha-
láltáncának” vonalára felfûzött elõadás
elsõ pillanataiban a címét a Strauss-ke-
ringõtõl kölcsönzött Mesél a bécsi er-

dõ kedves, idillikusnak tûnõ felszíne,
egy kis szerelmi huza-vona tûnik
elénk. A rendõrséggel állandóan össze-
tûzésbe kerülõ kereskedõlány (Lena
Stamm) és a korántsem makulátlan
múlttal rendelkezõ rendõr (Solymár
Dániel), akinek – mióta egyenruhát vi-
sel – rend költözött az éltébe, se veled,
se nélküled kapcsolata. Mégis mindig,
amikor éppen nyugvópontra kerülne
a viszony egy erõs arculcsapás követ-
kezik. Amely, ahogy Walkó György írja,
úgy tépi le az álarcot az arcokról, és a
társadalmi jelenségekrõl, kecses moz-
dulattal, hogy a hús is beleszakad. Mert
nem egyszerûen a kisstílû bûnözõ, bár
csupán élni próbáló lány és a rend el-
kötelezett hívének az összetûzése ez.

Ödön von Horváth, a monarchia
gyermeke: „Fiuméban születtem, Belg-
rádban, Budapesten, Pozsonyban,
Bécsben és Münchenben nevelked-
tem, és magyar útlevelem van – de: ha-

za? Olyat nem ismerek.” – írja. Felnõtté
válása és alkotói korszaka a két világhá-
ború közti zûrzavaros, feszültséggel te-
li idõszakra esik. A háborút csak átélte,
de társadalmi következményeirõl, a lét-
bizonytalanságról, a készülõdõ fenye-
getésrõl éles rajzolatot, figyelmezetést
ad mûveiben (Hogy lettem én néger,
Korunk gyermek). Ezeket követve vált-
ják egymást a mulatságos, de fájdalma-
san mulatságos és a döbbenetes hely-
zetek a DBU elõadásában. A szereplõk
kitûnõen érzékeltetik az érzelmi hul-
lámzást. Miközben olyan magától érte-
tõdõ játékossággal vágják a szemünk-
be, ami valójában elborzasztó, hogy ne-
vetést vált ki. Szánkba rágják, a magya-
rul jobban értõk számára is világosan,
hogy közhelyeket beszélünk. Gondol-
kozzunk! Egyáltalán tudjuk, hogy ki be-
szél helyettünk. Mindezt persze végte-
lenül szórakoztatóan, és ez az igazán
borzasztó. Kovács Etelka
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Szakma és nyelvvizsga akár egy év alatt a Kodolányiban!
A Kodolányi János Középiskola Szekszárdi
Szakközépiskolai Tagintézménye szeptember
1. után is várja a jelentkezőket! A tanév elin-
dult, de a turizmus és az informatika terüle-
tekhez folyamatosan lehet csatlakozni.
Angler Kinga igazgatónővel, az aktuális kép-
zésekről beszélgetünk.

Bor Boglárka

– Mit kell tudni az iskola múltjáról?
– A Kodolányi János Középiskola Szekszárdi Tag-

intézménye 1997-ben kezdte meg az érettségi utáni
szakmai képzést a tolnai megyeszékhelyen. Az álta-
lunk indított szakok igazodnak a munkaerõpiac el-
várásaihoz, megnövelve ezzel a fiatalok elhelyezke-
dési lehetõségeit. 

– Az iskola szeptember 1-je után is várja a jelent-
kezõket…

– Igen, a rendes idõben elkezdtük a tanévet, de a
turizmus és az informatika területek iránt érdeklõ-
dõk folyamatosan csatlakozhatnak. Várjuk azokat,
akiket nem vettek fel egyetemre, fõiskolára és sze-
retnék hasznosan eltölteni az idõt a következõ felvé-
teliig, vagy azokat, akik nem akarnak négy-öt évet
tanulni, de mégis szeretnének szakmát szerezni.
Mind a turizmus, mind az informatikai képzés is he-
ti 8 nyelvórát tartalmaz. A diákok angol és német
nyelv közül választhatnak. A cél a nyelvvizsgára való
felkészítés, illetve a megfelelõ szintû szakmai nyelv
elsajátítása. A nyelvvizsgát a diákok itt az iskolában

is letehetik, hiszen intézményünk akkreditált nyelv-
vizsga hely.

– Ha jól tudom, idén elõször hétvégi képzést is
indítanak...

– Úgy döntöttünk, hogy nyitunk a felnõttek felé.
Mivel õk általában hétköznap dolgoznak, ezért szá-
mukra hétvégi képzésekben gondolkodunk az in-
formatikai területen. Természetesen ide is várjuk a
jelentkezõket!

– Miért érdemes a Kodolányi János Szakközép-
iskolát választani?

– Miután a diákok leérettségiznek, nem feltétle-
nül kapnak munkát. Azzal azonban, hogy nem ta-

nulnak tovább, elvesztenek egy sor
kedvezményt. Nem jár már nekik a di-
ákigazolvány, a családi pótlék, az árvael-
látás, és el kell kezdeniük fizetni az
egészségügyi hozzájárulást. Ha azon-
ban minket választanak, a tanulmányi
jogviszony minden elõnyét élvezhetik,
amellett, hogy ismét beülhetnek az is-
kolapadba, szakmát és nyelvvizsgát sze-
rezhetnek. És természetesen azt sem
szabad elfelejteni, hogy mindezekért
plusz pontok járnak a felvételin.

– Az iskola légköre fontos lehet a je-
lentkezésnél. Mi mondható el az
Önök intézményérõl?

– Az iskolában a kis tanulói létszám
miatt közvetlen a tanár- diák kapcsolat,

emberléptékû az oktatás. A tanárok többsége az ál-
tala tanított területen maga is gyakorló szakember,
így naprakész elméleti és gyakorlati ismereteket tud
átadni a hallgatóinak. Ingyenes kollégiumi elhelye-

zést és internet le-
hetõséget tudunk
nyújtani diákjaink-
nak, de a tanulás
mellett szórakozás-
ra is van lehetõség.
Errõl a diákönkor-
mányzat által szer-
vezett programok
g o n do s ko dn a k .

(x)

Informatikai képzés heti 8 nyelvórával
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A mértékletes napozás nem tilos
Dr. Bajor Klára: „A legveszélyesebbek a bõr szintjében levõ, sötét színû, nagyobb anyajegyek”

Nyékiné Szabó Éva, az okmány-
iroda főelőadójának választása
dr. Bajor Klárára esett, aki 16
éve osztályvezető főorvosa a kór-
ház bőrgyógyászatának. Éva el-
mondta, sokakkal együtt ő maga
is rengeteget tanult a főorvosnő
tanácsaiból, melyek a különböző
újságokban jelentek meg. Mi a
teendő télen, például hogyan
előzhetik meg a leégést a síe-
lők?

V. Horváth Mária

– Régen jórészt olyan idõs, falusi
asszonyokat kezeltek bõrrákkal,
akik évtizedeken át a földeken dol-
goztak a tûzõ napon. Mára válto-
zott-e a korosztályi összetétel?

– Egy kicsit, ahogyan általában a
daganatos megbetegedésekben szen-
vedõk életkora is lejjebb szorult.
Azonban nemcsak a súlyos, hanem
elsõsorban a „mindennapos”, gyakori
bõrrákok esetében. A harminc-negy-
ven év közöttieknél sem ritka a legár-
tatlanabb, ám leggyakoribb bõrdaga-
nat, a bazalióma. Az ép bõr fénynek
kitett területein – arc, dekoltázs, kar,
kézfej – alakul ki ez a néhány milli-
métertõl 1-2 centi átmérõig terjedõ
rosszindulatú, fénylõ felszínû, ere-
zett, közepesen kemény tapintású
növedék. Nem múlik el, hanem na-
gyon lassan növekszik.

– Az ilyen elváltozásokkal máris a
bõrgyógyászhoz fordulnak? 

– Igen! S fõként azért, mert a
bazalióma általában látható területen
alakul ki, vagyis látja a beteg, látja a
család, látják az ismerõsök... Egy bizo-
nyos kor fölött mindenkinek lesz
ilyen elváltozása, hiszen az elmúlt évti-
zedekben sokat voltunk a napon, így
számolhatunk vele, hiszen a bõr „nem
felejt”. Megijedni nem kell, bõrgyó-
gyászhoz kell fordulni. Azok, akik ér-
zékenyebbek a napra – világos bõrû-
ek, kék szemûek, szõke- vagy vörös
hajúak – sokkal hajlamosabbak erre,
ahogyan mindenféle daganat eseté-
ben számít a bõrtípus.

– Kérem, ismertesse a többi, szin-
tén gyakori bõrdaganat fajtát is!

– A bõrdaganatoknak van egy rosz-
szabb indulatú formája: a kezdetben
csak bõrmegvastagodással, „pörkkel”
járó karcinóma, amit szintén a leégés
okoz. Ez is a hám felsõ rétegébõl indul
ki. Ha idõben orvoshoz fordul a be-
teg, akkor sebészileg kimetszik a kez-
deti elváltozásokat, megelõzve a sú-
lyosabb daganat kialakulását. Az emlí-
tett pörk a daganatról leválva nem
gyógyuló sebet rejt. Ez a daganattípus
gyorsan növekszik, vérzékeny. Szö-

võdményként elõfordulhat roncsoló,
akár csontig hatoló bõrfolyamat is, de
szerencsére ez az állapot ritkán alakul
ki, elsõsorban idõseknél jelentkezik.

– Gondolom, az anyajegyekbõl ki-
induló melanóma következik.

– A melanóma döntõ többségében
az anyajegyekbõl, de az ép bõrbõl is
kiindulhat. Húsz év fölött bárkinél
elõfordulhat, gyermekkorban ritka.

– Vannak, akik eleve sok anyajegy-
gyel születnek.

– Igen, ez örökletes, illetve egyéb
környezeti faktorokra is visszavezet-
hetõ. Mást nem tehet az illetõ, mint-
hogy felnõttként rendszeresen – alap-
esetben évente – ellenõrizteti a bõrét.
Amennyiben megsérül egy anyajegy,
vagy változik – akár a színe, akár a mé-
rete –, nyomban szakorvoshoz kell
fordulni. A bõrgyógyász eldönti, mi a
teendõ. Ha nem a bõrgyógyászt, leg-
alább a családorvost keresse fel. Még
nem beszéltünk az idõs korban gyako-
ri szemölcsökrõl, amit szintén a nap-
fény okoz, no és a kor is elõcsalhatja. 

– Más a szemölcs és a más az anya-
jegy?

– Igen, de még számtalan bõrelvál-
tozási forma van, de a köznyelv ezeket
nem használja. A lényeg, hogy amit mi
szemölcsnek hívunk, az többnyire ár-
talmatlan. Nagy általánosságban a leg-
veszélyesebbek a bõr szintjében levõ,
sötét színû és nagyobb – 8 milliméter
fölötti – anyajegyek.

– Abban, hogy a bõrgyógyászatot
választotta, motiválta-e, hogy mint

finom jelenséghez egy finom szak-
ma illik? 

– Valóban finom szakma a mienk,
különösen, ha a hozzátartozó kozme-
tológiával is számolunk. A választá-
som oka azonban egészen más volt.
Férjem, dr. Winkler László az igen ne-
héz szülész-nõgyógyász szakmát vá-
lasztotta, így én a nõiesebb mellett
döntöttem, hiszen gyermekeket is
akartam nevelni. Ráadásul az egye-
tem idején mindketten itt töltöttük a
gyakorlatunkat, s engem nagyon
megragadott Fenyõháziné dr. Hor-
váth Mara munkastílusa, egyénisége,
a betegekhez való viszonya, s ez szin-
tén a bõrgyógyászat felé irányított.
Diploma után mindketten Szekszár-
don akartunk elhelyezkedni, és sze-
rencsére 33 évvel ezelõtt ez sikerült.

– Gondolom, már csak azért is
nagy volt az öröm, mert Ön tolnai
származésú. A szülei most is ott él-
nek?

– Igen, bár a koruk miatt adódnak
problémák, de anyukám a mai napig
vezeti a háztartást, mozgékony és
szellemileg igen friss. Ma is õ fogja
össze a családot.

– Ugye, két fiuk van?
– Igen. Remek, több diplomás em-

berek, mindketten egyaránt ragasz-
kodnak kis- és nagycsaládjukhoz. Hoz-
záteszem, hogy hasonlóan tehetséges,
szorgalmas és szeretetre méltó mind-
két menyem is. Két unokánk van, a
Budapesten élõ László fiamék Lillája
két és fél esztendõs, a Biatorbágyon
lakó Andrásék kisfia, Máté kétéves.
Csodás dolog unokázni!

– Megvoltak már a fiúk, amikor két
évig Algériában dolgoztak?

– Igen, bár még elég aprók voltak.
Nagyon jól érzetük magunkat, ráadá-
sul megismertünk egy másik kultú-
rát, az iszlámot. Kinyílt elõttünk a vi-
lág, s azóta is rengeteget utazunk, ami
ma már több, mint hobbi.

– Egyre több sápadt bõrû fiatal nõt
lát nyáron az ember, viszont fõor-
vosnõ bõrszíne kellemes barna.

– Soha senkit nem tiltottam a napo-
zástól, a leégéstõl, a déli órákban a na-
pon tartózkodástól viszont igen. Sõt,
javasolom is a megfelelõ faktorszámú
fényvédõ használatával, a fokozatos-
ság betartásával a mértékletes napo-
zást, hiszen az A- és a D-vitamin kép-
zéséhez szükség van a napra. Jó tudni:
ha valaki életében soha nem megy a
napra, nem képzõdik D-vitamin a bõ-
rében, ami csontritkuláshoz vezet.
Szaklapokban olvasható, hogy a D-vi-
tamin hiánya bizonyos rákféleségek
gyakoriságát is növeli.

– Nyékiné Szabó Éva a téli nap ve-
szélyeirõl érdeklõdött.

– Síeléskor például komolyan le le-
het égni. A magassággal párhuzamo-
san növekszik a sugárzás, a leégés ve-
szélye. Az arcot megfelelõ fényvédõ-
vel kell védeni, s külön hangsúlyo-
zom, hogy az ajakra olyan szõlõzsírt
tegyenek, ami ugyancsak tartalmaz
fényvédõt. Sajnos, az erõs napfény so-
kaknál herpeszt provokál. A gyakor-
lott síelõk tudják, hogy sportoláskor
az erõs levegõ kiszárítja, valósággal ki-
cserzi az arcbõrt. Ajánlott tehát jó hid-
ratáló bõrápolót is magunkkal vinni.

– Zenélünk egy kicsit?
– Szívesen! Nagyon szeretem a ze-

nét, ha módomban áll, hangverse-
nyekre járok. A hegedülés a hobbim,
sõt mondhatom, a szenvedélyem. Im-
már 14 éve játszom a Szekszárdi Ka-
marazenekarban.

– Változatlanul jól érzi magát a me-
gyei kórházban?

– Igen. Nagyon jó a kollektíva, sok a
beteg, ami nekem, nekünk sok mun-
kát ad. Azt hangsúlyozom, hogy bi-
zony használunk igen drága gyógy-
szereket is, amelyeket a beteg gyógyu-
lása érdekében mindig megkaptunk,
soha nem mondták, hogy nem.

– Ki következzen?
– Szeretném, ha a környezetvéde-

lemmel foglalkozó Baka György, a
Zöldtárs Környezetvédelmi Alapít-
vány kuratóriumi elnöke arról is szól-
na, hogy egy-egy városlakó mit tehet a
környezet védelme és Szekszárd még
szebbé tétele érdekében.

Dr. Bajor Klára: szenvedélye a zenélés és az utazás
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AMagyar Történelmi Társulat
életében nem sokszor fordul-
hatott elõ, hogy egy fával

foglalkozott volna, de legalább ennyire
érdekes ennek az esetnek az elõzmé-
nye és utóélete.

A választ-
mány ülésén
1870. október
hó 6-án „Thaly
Kálmán titkár
reflektál a hír-
lapok által
közlött azon
t udósít ásra ,
hogy a Szek-
szárdon túl, a
báttaszéki or-
szágút mellett,

a csatári szõlõhegyek alatt állott vén,
terebély szilfát, az ú. n. Balogh-fáját,
melyhez a néphagyomány Rákóczi ve-
zér Balogh Ádám elfogatását csatolta, a
múlt szeptember hó 8-án d. u. 2 óra
után Szekszárd táján dühöngött vihar
derékon kettétörve kidöntötte.” S mi-
után Thaly éppen elõzõ évi bécsi kuta-
tásaiból tudta, hogy az itteni elfogatás
nem legenda, hanem valóság, a társula-
tot meggyõzte: „intézzen megkeresést
Tolna vármegye hazafias érzületû kö-
zönségéhez: jelöltesse meg az emléke-
zetes fa helyét bármily egyszerû, de
tartósságot ígérõ kõ- vagy vasoszlop-
pal.” A közel 5000 betûs levél érveket,
sõt felirat-javaslatot is tartalmazott, a
végén fennkölt Bajza József-idézettel:
„Hol legtöbb honfivér lepé / A harci sí-
kokat: / A népszabadság ott tenyészt /
Legszebb virágokat.”

Telt-múlt az idõ, s a társulat közlö-
nye, a Századok 1871 márciusában

szomorúan állapította meg:
„Tolna vármegye közönsége
a Magyar Történelmi Társu-
lat múlt évi october hó 15-
kén kelt átiratára még sem-
mit sem válaszolt. Kihalt-e
belõlük minden érzék a ha-
zai történelem és tudomá-
nyosság, s minden kegyelet
õseik iránt? Vagy méltósá-
guk alattinak tartják egy tu-
dományos társulattal érint-
kezni? Bezzeg nem így gon-
dolkoznak s járnak el társula-
tunkkal szemben a képvise-
lõház, a ministeriumok, a hercegek,
más városok, vármegyék! Ha indítvá-
nyunkat a tolnaiak határozat nélkül ad
acta tették, szégyen reájok az utókor
elõtt! Mindazáltal még jót remélünk és
választ várunk.”

A következõ hónapban megírták:
„egy Tolna megyei származású buzgó
tagtársunk csodálkozását fejezi ki, ho-
lott értesülése szerint indítványunk a
vármegyének még october havi bi-
zottmányi gyûlésén fölolvastatott, s
lelkesülve fogadtatván, azonnal bi-
zottság neveztetett ki az indítvány fo-
ganatosítása érdekében teendõ intéz-
kedések végett.” A lelkes válasszal
együtt tudatták azt is: „biztos értesü-
lés szerint e válaszirat az ottani kiadó-
hivatal túlhalmozottságából eredett
tévedésbõl késett ily soká”. De ezenkí-
vül nem történt semmi. 

Már 1874-et írtak, amikor „Hõke La-
jos úr most, a Fõvárosi Lapok április
26-i számában a Béri Balogh-család
okiratait ismertetvén, fölemlíti, hogy
a megye által az állítandó emlék költ-
ségeinek összeszerzésére kiküldött
bizottság a különben annyi gazdag
földesúri családdal dicsekedõ Tolná-
ban, fájdalom oly rideg közönnyel ta-
lálkozott, miképp csak igen csekély
összeget sikerült egybegyûjtenie.
Azonban a jó ég kegyesebb volt az el-
vérzett hõs emléke iránt, mint az em-
berek, és legközelebb földijei; ugyanis
azóta a vén kidõlt fa törzsébõl oly élet-
erõs sudár sarjadott fel, – hogy hacsak
gonosz kezek ki nem irtják, hivatva
lesz Balogh Ádám emlékét pár száza-
dig fenntartani. Szóval a vitéz vezér
fája, mint dicsõsége, az új idõben új
életre kelt.” Dr. Töttõs Gábor

A Balogh-fa kálváriája
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SZEPTEMBER 6-ÁN

120 éve, 1890-ben sajtónk sze-
rint a piacunkon eladott gyü-
mölcs kilenctizede az eredeti tu-
lajdonos tudta s beleegyezése
nélkül kerül oda.
SZEPTEMBER 7-ÉN

145 éve, 1865-ben Liszt Ferenc
barátaival a Csörge-tón csónaká-
zott és horgászott.
SZEPTEMBER 8-ÁN

75 éve, 1935-ben a gimnázium
egyik osztálya nyomtatott diákla-
pot adott ki Ifjúság címmel.
SZEPTEMBER 9-ÉN

150 éve, 1860-ban egri egyházi
ünnepélyen Garay János Zrínyi
esküje címû versét szavalták.
110 éve, 1900-ban Lengyel Pál
helyi nyomdász az eszperantó vi-
lágpályázatán harmadik díjat
nyert humorgyûjteményével.
SZEPTEMBER 10-ÉN

100 éve, 1910-ben a legidõ-
sebb, 96 éves honi ügyvéd, váro-
sunk fia: Felsõõri Nagy Ferenc
halt meg.
SZEPTEMBER 11-ÉN

120 éve, 1890-ben 52 év munka
után nyugalomba vonult Pázmán
György, aki 1845 óta tanított itt, s
királyi érdemkeresztet kapott elis-
merésül.
SZEPTEMBER 12-ÉN 

100 éve, 1910-ben a miniszter a
rekonstrukció befejezése miatt
megszüntette a helyi állami szõlõ-
telepet.

A Balogh-fa – negyven évvel kettétörte
után (Miklósi Ödön rajza)

Kisboldogasszony
(A Remete kápolna
búcsú ünnepe)

Egyszer egy szónoknak beszélnie
kellett Fülöprõl, a makedón királyról.
A beszéd nagyon rövid, de igazán
tartalmas volt. Csak egyetlen mon-
datot mondott: Õ volt Nagy Sándor
édesapja. És ebben benne volt az õ
egész nagysága.
Bennünket szeptember 8-án Egyhá-
zunk egy gyermek bölcsõje elé állít,
akinek a születésnapját ünnepeljük.
Ha a kis Máriára tekintünk, akkor föl-
tehetjük a kérdést, mi lett ebbõl a
gyermekbõl?
Ha fölütjük a Szentírást, azt tapasztal-
juk, hogy nagyon röviden és keveset
beszél Máriáról.
Szent Máté evangéliumában ol-
vashatunk egy mondatot, amely
föltárja annak a személynek a
nagyságát, akit ma ünneplünk. Ez
pedig a következõ: Õtõle született
Krisztus. Vagyis õ Isten Fiának az
anyja, vagyis Istenanya. Mária te-
hát Anya.

Mária, mint anya, eszköz volt Isten ke-
zében hogy megszülje Jézust, de
nem tétlen eszköze volt, hanem õ ma-
ga is hozzájárult, amikor kimondta, le-
gyen nekem a te igéd szerint.
Ezért tiszteljük mi a Szûzanyát, és
nem tekintjük, csak egy eszköznek,
amit ha nem kell, félreteszünk. Õ
részt vett az üdvösség mûvében,
ezért köszönjük meg õt az Istennek.
Mária nélkül a hitünk és vallásunk
nem lenne annyira személyes, annyi-
ra emberi. Mária nélkül Egyházunk
olyan lenne, mit egy család édesanya
nélkül.
Egyszer egy félig vak öregember föl-
keresett egy püspököt és a követke-
zõ kérdést tette fel neki: Igazi katoli-
kus keresztény vagy te? – a püspök
azt válaszolta, hogy ez magától érte-
tõdõ dolog. A vak bácsi tovább érdek-
lõdött: Tiszteled te a Boldogságos
Szûz Máriát? Természetesen, hang-
zott a püspök válasza. Jobban tiszte-
lem, mint az angyalokat és az összes
szenteket. Ez a tisztelet azonban nem

azonos azzal, amivel Istent imádom.
Ekkor az öreg bácsi könnyekre fa-
kadt és térdre borulva kiáltotta: Meg-
találtam, megtaláltam!
A püspök nem értette, hogy mit talált
meg, ezért felvilágosítást kért tõle.
Ekkor az öreg elmesélte, hogy régen
bíró volt egy faluban, ott egy orvossal
ismerkedett meg, aki katolikusnak
mondta magát. Nagyon megtetszett
neki ez a vallás. Amikor az orvos el-
utazott a faluból emlékül egy keresz-
tet adott neki, és mellé egy-két jó ta-
nácsot. Lehet, hogy a faluba hamaro-
san hithirdetõk jönnek és prédikálnak
Jézusról. Legyetek azonban óvato-
sak, mert ki tudja, hogy katolikus ke-
resztények-e?
De hogy lehet megismerni, hogy vala-
ki katolikus keresztény-e vagy sem?
Elõször is azt kell megtudakolnod tõ-
lük, hogy tisztelik e Jézus édesanyját.
Ez a legbiztosabb jele annak, hogy az
igaz hitet hirdetik.
Tehát látjuk, hogy Máriának mennyire
fontos szerepe van hitünkben, hiszen

õ adta nekünk Jézust. Az õ feladata
továbbra is, hogy nekünk adja Jézust,
ill. bennünket Jézushoz vezessen.
Ahogy a boldog emlékû karmelita
szerzetes Marcell atya mondta: „Per
Mariam, ad Jesu.” „Márián keresztül
Jézushoz.”
Kérjük, a Szûzanyát, hogy fogjon ké-
zen bennünket, és ha le is tértünk né-
ha a jézusi útról vezessen vissza az
üdvösség útjára, mert õ a mi édes-
anyánk a bûnösök oltalma és mene-
déke. Ámen.

Bacsmai László plébános

EVANGÉLIUM

A Remete kápolna Kisboldog-
asszony búcsúját szeptember
4–5-én tartják. Szombaton déltõl
szentségimádási órák a belvárosi
templomban, majd 17 órakor gya-
logmenet a kápolnához, ahol 18
órakor Kürtösi Krisztián kakasdi
plébános tart szentmisét, amit Ke-
resztúti ájtatosság és Szentség-
imádás követ. Vasárnap 10 órakor
Rózsafüzér imádság, 11-kor püs-
pöki szentmise Bíró László vezeté-
sével, utána szentségi körmenet.

Thaly Kálmán
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A rejtvény megfejtését 2010. szeptember 14-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Augusztus 22-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a
csónak” (Vajda János: Nádas tavon).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Soós Zoltán (Tompa u. 6/A). Gratulálunk, a könyvet postán
küldjük el a nyertesnek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

„E gész úton hazafelé azon gondol-
kodám”, hogyha még a legegysze-

rûbb termékekhez/áruféleségekhez is kötele-
zõ érvényûen mellékelni kell használati uta-
sítást, akkor a legkülönfélébb médiatermé-
kekhez miért nem kötelezõ, akár szóban,
akár írott szöveg formájában? Mire hazaér-
tem, rájöttem arra, hogy nem gondolkodni
kell ezen a dolgon, mert gondolkodással álta-
lában semmire sem megy az ember, hanem
e témában módosító javaslatot kell benyújta-
ni – lehetõleg még a médiatörvény módosítá-
sának elfogadása elõtt.

S zerintem bármelyik médiatermék hasz-
nálati utasítását célszerû és logikus do-

log a korhatár és a szellemi állapot pontos
meghatározásával kezdeni. Például: négy
hónapos korig ajánlott, de 50-100 %-os gyen-
geelméjûség esetén már korhatár nélkül
ajánlható, mert már további agykárosodást
nem okoz. Az általános média használati
utasításnak nyomatékosan fel kellene hívni
a figyelmét mindenkinek arra, hogy nem kö-
telezõ egyetlen újságot sem olvasni, vagy tévé
adását nézni, esetleg rádió adását hallgatni,
ezért aztán ha valakinek ezen tevékenysé-
gek bármilyen szellemi, anyagi, erkölcsi kárt
okoznak, akkor felelõtlen magatartásával
önmagát bünteti. Hinni pedig mindenki azt
hisz el, amit el akar hinni, vagy amit el tud-
nak vele hitetni.

A számtalan magasan képzett szakértõi
kommentár közül az eddigi statisztikai

adatok tanulsága szerint egyikre sem ajánla-
tos mérget venni. A tudomány mai állása sze-
rint csak két dologban lehetünk abszolút biz-
tosak. Az egyik, hogy aki megszületik, az
elõbb-utóbb meg is hal. A másik pedig, hogy
bármelyik irányba is fordulunk, a fenekünk
pontosan az ellenkezõ irányban lesz, ezért so-
ha nem érezhetjük magunkat teljesen bizton-
ságban. E két dolog vitathatatlan voltának ki-
vételével semmi másért nem tudunk sem fele-
lõsséget, sem garanciát vállalni. Kérjük ked-
ves vásárlóinkat a fentebb leírt tudnivalók szí-
ves tudomásulvételére. Esetleges reklamációik-
kal forduljanak személyesen a kivitelezõhöz,
ahhoz, aki a világot ilyennek teremtette.

Bálint György Lajos



Akár játékos-felismerő versenyt is
tarthatnak majd az Atomerőmű-
KSC Szekszárd szurkolói a hétvé-
gi Sió-kupán, annyi lesz majd az
emlékezetbe vésendő új arc.

Bálint György

A jobb memóriával rendelkezõ kosa-
ras-törzsszurkolók emlékeznek Deme-
ter Anitára, aki pár évvel ezelõtt átme-
netileg megfordult Szekszárdon, de a
többiek – a Szegedet is megjárt Vincze
Viktória, a Németországban is légiós-
kodó testvére, Andrea, aztán a debrece-
ni Medgyessy Dóra mindenképpen új
arc lesz.

Akiknek az eddigi kosaras elõéle-
tük, rövid NB I-es múltjuk ellenére
sem kell kisebbségi érzésbe zuhanni-
uk a távozók okán, hiszen tehetségük
révén jó csapatok is igazolták õket,
mert láttak bennük fantáziát fiatalsá-
guk, tehetségük és fejlõdõképessé-
gük okán. Az is igaz: nem tudtak gyö-
keret verni ezeknél a kluboknál, nem
jutottak megfelelõ szerephez. Töb-
ben visszaigazoltak az NB I/B-be a já-
téklehetõségért. Ezután érkezett Bá-
lint Réka, Pungor Krisztina, Olga Ca-
zac és Bozóki Bettina távozása, vala-
mint Tamis Dorottya, Hajdú Zsanett
és Petõ Réka sérülés miatti kiesése
okán gyakorlatilag új csapat építésbe
kezdõ szekszárdiak ajánlata.

Régen látott
remek csapatszellem

Ujhelyi Gábor, aki 1999 óta egy 3
éves szegedi kitérõt leszámítva dirigálja
a KSC csapatát – beugróként már 1999
elõtt is dolgozott a klubnál –, nem pa-
naszkodik az objektíve nehéz helyzet-
re. Nem mondja, hogy „kevesen lesz-
nek, ha valaki sérülés miatt kidõl, hogy
a szurkolók azok ellen is gyõztes csapa-
tot szeretnének látni, akik évi 13-15 mil-
liót kérõ kész játékosokkal operálnak,
hogy ebbõl így nem lehet meg a tavalyi

hetedik hely”. Ehelyett a tréner kifeje-
zetten földobott hangulatban dolgozik
új csapatával. Persze valahol azért saj-
nálja, hogy az õ keze alatt sokat fejlõdõ
két játékos, Bálint és Bozóki a távozás
mellett döntött... 

– Ebbe nem lehet beleszólni, a piac-
gazdasági viszonyok meghatározzák a
jövõt. Így döntöttek, mert máshol
többet, jobbat ígértek. Én továbbra is
szurkolok nekik, függetlenül attól,
hogy hamarosan ellenfélként találko-
zunk – kezdte a beszélgetést Ujhelyi
Gábor. – Meggyõzõdésem, hogy még
maradniuk kellett volna, mert lett vol-
na még mit tanulni, és nem biztos,
hogy más közegben erre lesz olyan
ideális lehetõségük, mint itt.

Egykori „kecskemétiek”
a mai Szekszárd sikeréért

– Akkor most gyengült, vagy erõsö-
dött a KSC kerete? Várható még új
igazolás?

– Azt már most kimerem jelenteni,
hogy nem gyengültünk. Fõleg, ha tel-
jesül az az elképzelésünk, hogy egy
meghatározó szerb játékost is le tu-
dunk igazolni, amire lesz fedezet. Egy-

elõre többet nem mondok róla, a
szurkolók számára azonban jelzésér-
tékû, hogy az Európa-bajnokságra a
szerb válogatottal készül... Régen vol-
tam körülvéve ennyi jó szellemû, az
újra, a tanulásra fogékony játékossal,
mint most. A tavalyi együttes széthú-
zóbb volt, többen a saját kis dolgaik-
kal voltak elfoglalva. Hogy mégis a he-
tedik helyen tudtunk végezni, az
nagyban Szemerédi Krisztának volt
köszönhetõ. Az idény közben érke-
zett játékos képes volt a maga menta-
litásával hatással lenni a többiekre az
öltözõben és a pályán egyaránt. Az
újak adottságai, képességei kitûnõek,
és szinte valamennyiük eddigi pálya-
futására jellemzõ volt, hogy a sorsuk-
ra befolyással bírók a háttérben rossz
döntéseket hoztak, siettetve az érvé-
nyesülést, s a vele járó egzisztencia te-
remtést. Én nagyon bízom, hogy hoz-
zánk érkezve helyére kerülnek a dol-
gok, velük egy új, jövõbe mutató csa-
pat alapjait is lerakhatjuk.

– Amely már az elsõ évben oda-
vissza veri a mezõny hátsó felébe tar-
tozó csapatokat, és befér a legjobb
nyolcba?

– Ez a cél, de amíg nem ismerjük le-
endõ ellenfeleink, lehetséges riválisa-
ink anyagerejét, nehéz mit mondani.
A rajthoz közeledve persze tisztábban
látunk majd.

– Ennyi új emberrel akár idõt is
kérhetne, amíg taktikailag is a saját
képére formálja õket.

– Rámegy majd erre az évünk, de
abban feltétlenül reménykedem,
hogy azok a meccsek, amiket hoz-
nunk kell, azokat meg tudjuk nyerni.

– Mik a fogódzók a zökkenõmentes
elõrelépésre?

– Az feltétlenül, hogy az újak közül
korábban a még NB I-es Kecskemét-
ben együtt szerepelt Vincze Viki, De-
meter Ancsa, Medgyessy Dóri és
Jekatyerina Szavercsenko, aki a ta-
valyi évet sérülése miatt kihagyta. Ez
azért pozitív elõjel a csapatépítés
szempontjából.

– A mezõny biztosan ketté fog sza-
kadni most is, néhány a többiekhez
képest óriás miatt...

– Úgy látom, hogy a Sopron és a
Gyõr a tágabb élmezõnybõl kiemel-
kedik majd, aztán a Pécs és a Szeged kö-
vetkezhet, az új Fradi pedig közelíthet
feléjük a rutinos és tehetséges magyar
játékosok jó egyvelegével. Az igazi nagy
harc a helyezésekért mögöttük lesz.

Sió Kupa 41-edszer
Öt NB I-es magyar csapat, valamint

a szerb Vrsac szerepel a szekszárdi
sportcsarnokban pénteken rajtoló 41.
Sió Kupa nõi felkészülési tornán.

A Sió Kupa programja: Szeptem-
ber 3., péntek: Szeviép-Szeged-Nanet-
te FTC 15.30, Atomerõmû-KSC Szek-
szárd-ZTE NKK 17.30. Szeptember 4.,
szombat: Nanette FTC-ZKK Hemo-
farm Vrsac 9.30, ZTE NKK-Vasas Csata
11, ZKK Hemofarm Vrsac-Szeviép-
Szeged 16, Vasas Csata-Atomerõmû-
KSC Szekszárd 18. Szeptember 5., va-
sárnap: Helyosztó az 5. helyért 9,
bronzmérkõzés 11, döntõ 14.
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A Sió-kupán debütál az új KSC
Szekszárdon a Vincze testvérpár – Újra meghatározó légiós érkezhet 

Az alapozó jellegû tréningek után igazi erõfelmérõ lesz a Sió-kupa
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Szeptember 10–11-én a Városi Sport-
és Szabadidõközpontban a Sportél-
mény Alapítvány szervezésében meg-
rendezésre kerül a Szekszárdi Nagy
Sportágválasztó. A rendezvény elsõd-
leges célja, hogy minél többeknek ked-
vet csináljon a sporthoz, és hogy segít-

se olyan mozgásforma megtalálását,
mely a leginkább illik az adott gyer-
mek, felnõtt korához, erõnlétéhez. Elõ-
segítve, hogy minél többen élvezettel,
sikerélménnyel gyakorolják a kiválasz-
tott sportágat, növelve az egyesületek
utánpótlás- és tömegbázisát.

A Szekszárdi Nagy Sportágválasz-
tón ötvennél is több sportágat tehet-
nek próbára a jelenlévõk, közülük
több a sportcsarnok színpadán is be-
mutatkozik. Pénteken az óvodákat és
az iskolákat várják a rendezõk 9-17
óráig, elõzetes bejelentkezés (telefon:
20-455-33-74) alapján, a szombat pe-
dig a családoké lesz. A nap sztárvendé-
ge az egykori kiváló kézilabdázó, Ko-
csis Erzsébet lesz. További informá-
ció: www.sportelmeny.hu.

Sportágak Szekszárdon: aerobic,
aikido és brazil jiujitsu, akrobatikus
kosárlabda, atlétika, BMX, bocsa,

break tánc, darts, görkorcsolya, gör-
deszka, fallabda, floorball, gokart,
gyeplabda, íjászat, jégkorong, gör-
hoki, kajak-kenu, kangoo jumps, kara-
te, kerékpár, kézilabda, korfball, kosár-
labda, könnyûbúvár, labdarúgás, lo-
vaglás, modern tánc, néptánc, ökölví-
vás, petanque, pilates, rádióamatõr,
roller, röplabda, sakk, sárkányrepülõ,
siklóernyõ, lo man kan wing chun
kung fu, sporthorgászat, szörf, tájfu-
tás, társas tánc, tenisz, természetjárás,
triatlon, twirling, úszás, vitorlázó re-
pülés, vitorlázás, vívás, wingtsun
kung-fu, discgolf, asztalitenisz.

Félszáznál is több mozgásforma mutatkozik be Szekszárdon
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Megkapaszkodnának az élvonalban
Bajnoki rajt elõtti sajtótájékoztatóját tartotta az UKSE Szekszárd

■ A városházán tartott évindító sajtó-
tájékoztatón Varga Jenõ, a klub elnöke
stílusos antréval kezdett: egy emlékla-
pot adott át Horváth István polgármes-
ternek, aki elkötelezett támogatója a
sportnak, ezen belül a kézilabdának és
a nagyobbik szekszárdi csapatnak is.

A megyeszékhely elsõ embere kö-
szöntõjében hangsúlyozta, hogy a vá-
ros a csapat mögött áll – olyan alaku-
latot vizionál, amely vonzza a nézõket
a sportcsarnokba. Az újonc gárda el-
sõdleges célja természetesen a benn-
maradás, a középtávú terv azonban
egy stabil középcsapat felépítése le-
het. (Ehhez megvannak az anyagi for-
rások).

Szerethetõ a csapat, amely minden
összecsapáson a legtöbbet próbálja
meg kihozni magából. Ehhez kérik a
szurkolók, támogatók türelmét. Hor-
váth István kiemelte, szeretnék, ha a
gazdaság szereplõi összefognának,
így hosszabb távon lenne biztosítva a
klub jövõje. A bajnoksággal kapcso-
latban megjegyezte, ha a helyzet úgy
kívánja, akár szezonközben is igazol-
ni fognak.

Az ügyvezetõ szerint, hiba lett vol-
na elutasítani a szövetség felkérését,
már csak azért is, mert idén ünnepli

fennállásnak 15 éves jubileumát az
egyesület. A vezetõ bejelentette:
újabb egy plusz egy éves szerzõdést
kötöttek Kovács Jenõ edzõvel.

A pécsi szakvezetõ elmondta, 15
felkészülési mérkõzést játszottak
NB I-es együttesekkel, ebbõl kettõt
tudott megnyerni a kék-sárga csa-
pat. Az eltervezett munka kilencven
százalékát elvégezték. Jó úton járnak
szakmailag is – a hölgykoszorú leg-
nagyobb ereje azonban a baráti kö-
zösség összetartó erejében van. A
vezetõedzõ bejelentette, hogy szó-

ban mindenben megegyeztek a ko-
rábban próbajátékon szereplõ mon-
tenegrói jobbkezes átlövõvel, Milena
Vranessel. A 23 éves, 180 centiméter
magas játékos a nyolccsapatos dél-
szláv Regional Ligában szereplõ
Biseri Pljevljától érkezik. Mivel Mon-
tenegró nem tagja az Európai Unió-
nak, az átigazolása hosszabb idõt ve-
het igénybe. Csak az orvosi vizsgála-
tok vannak vissza az ifjúsági váloga-
tott irányítójának, aki – ha rendben
lesznek a leletei – szintén az UKSE
erõssége lehet.  B. L.

Az UKSE új igazolásai Horváth István polgármesterrel

A MÁSODIK HELYEN végzett Szekszárd csapata a Megyei Jogú Városok Országos
Sporttalálkozóján. A 22 település részvételével Pécsett megrendezett seregszem-
lén öt versenyszámban mérték össze felkészültségüket a hivatalok és önkor-
mányzati intézmények dolgozói. A szekszárdiak „öttusában” és a vízi vetélkedõ-
ben nem találtak legyõzõre, grundfociban negyedikek lettek, míg a városisme-
reti vetélkedõt és a kötélhúzást a középmezõnyben zárták.

SPORTMIX
KERÉKPÁR. Pécs Kupa versenysorozat
hatodik futamán, a villányi borvidéken
rendezett országúti viadalon a Szek-
szárdi Kerékpáros SE bringása Kiss
Ákos a harmadik helyen végzett az ifjú-
sági korosztályban. A másik szekszárdi
klub, az SZSZKE képviseletében, Kele-
men Szabolcs az 5. helyen zárt. Három
fordulóval a vége elõtt még mindkét
versenyzõnek jó esélye van arra, hogy
dobogós helyen végezzen. A serdülõk
versenyét az egy év kihagyás után az
SZSZKE-hez visszatérõ Nagyernyei
Bence nyerte meg. A felnõtt nõknél
Arató Gabriella az ötödik, a szintén
visszatérõ Ruff Anikó (mindkettõ
SZSZKE) a 6. helyen végzett. A vébére
készülõ Balázs Tibor a második,
Schneider Gábor pedig a 4. helyezést
szerezte meg a szeniorok között. Jó hír,
hogy a Zágráb mellett rendezett egyna-
pos nemzetközi viadalon Bischof Bá-
lint (SZSZKE) az U23-as kategóriában
az elõkelõ ötödik helyen zárt.

LABDARUGÁS. Továbbra is pont nél-
kül áll a Tolle UFC Szekszárd az NB III
Dráva-csoportjában. A második for-
dulóban a Paks II-vel szemben maradt
alul 2-0 arányban az átalakult, új játéko-
sokkal felálló együttes. A következõ
mérkõzésen Dombóváron lépett pá-
lyára az UFC, és 3-1-es vereséget szen-
vedett a Dienes-csapat.
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Szekszárdi Szüreti Napok – 2010. szeptember 16–19.
Szeptember 16., csütörtök

10.00: Mûvelõdési Ház márványterem
„Azt akarom, hogy láss” címmel

kiállítás a Tolna megyei Önkormány-
zat Integrált Szociális Intézménye
szervezésében. A kiállítás megtekint-
hetõ a Szüreti Napok ideje alatt. 
14.00–18.00: Garay tér színpad 

Szeretet lángja. A rendezvényen
fellépnek a megyei önkormányzat In-
tegrált Szociális Intézménye fogyaté-
kosokat ellátó otthonai, valamint Szek-
szárd város óvodásai, iskolásai, a Sike-
tek és Vakok, Mozgássérültek szek-
szárdi egyesületei.
15.00: Panoráma mozi nagyterme

Kanyarog az út – Egy cigánykara-
ván meséi („Gypsy Caravan”). Filmve-
títés a másság elfogadásának jegyé-
ben.
20.00: Béla király téri nagyszínpad

R-GO koncert (támogató: Tarr
Kft.)

Szeptember 17., péntek
9.00–14.00: Panoráma mozi bejárata
elõtti tér

Öko-Pannon Nonprofit Kft. Szelek-
tív hulladékgyûjtési Road Show-ja
10.00: Panoráma mozi bejárata elõtt

„Tapossa laposra!” – PET-palack
lapító verseny általános és középisko-
lás diákok számára a Szekszárdi Klíma-
kör és az Alisca Terra Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Kft. szervezésében.
14.00: Obsitos Ház, Garay tér

„Szekszárdi mozaik” – a szekszár-
di fotóklub kiállításának megnyitója
16.00: Béla király téri nagyszínpad 

Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
Borszeminárium a Plébánia Kö-

zösségi Házban (Béla király tér), 16.00
és 20.00 között óránként
16.00: Garay tér színpad 

Alternatív koncertek: Kutyával
Õrzött Terület, Géza kék az ég, Cs.Í.T,
SzigorIgor
17.00: Béla király téri nagyszínpad

A Szekszárdi Szüreti Napok ün-
nepélyes megnyitója. Köszöntõt
mond Horváth István országgyûlési
képviselõ, Szekszárd polgármestere.
Közremûködik a Muslinca férfikar.

17.30: Béla király téri nagyszínpad
Gyermektánc gála, az Országos

Gyermektánc Találkozó résztvevõi-
nek mûsora
20.00: Garay tér színpad 

Táncház a Csurgó zenekarral
20.00: Mûvelõdési Ház tánctermében

„FEKETE BIKA pata kopog a Kadar-
ka pepita kövén” – Forrai Ferenc grafi-
kus boroscímke kiállításának meg-
nyitója. A kiállítást megnyitja Baky Pé-
ter festõmûvész és Pálos Miklós borász
21.00: Béla király téri nagyszínpad

OMEGA koncert (támogató: Paksi
Atomerõmû Zrt.)
23.00: Garay téri színpad 

Máté Péter, ahogy mi szeretjük…
Emlékkoncert – Gebhardt Csaba és
a BLUZ (támogató: V&Periko Kft.)

Szeptember 18., szombat
10.00: Béla király téri nagyszínpad

Gyermektánc bemutató az Or-
szágos Gyermektánc Találkozó részt-
vevõinek mûsora
10.00: Garay téri színpad 

Tücsök Zenés Színpad mûsora
10.00: Munkácsy utca

A Csurgó forrás díszkútjának ava-
tása
11.00: Garay tér színpad 

Gyermektánc bemutató az Or-
szágos Gyermektánc Találkozó részt-
vevõinek mûsora
11.00: Béla király téri nagyszínpad

Art Contact bemutató, Létra szín-
ház
11.40: Garay tér színpad

„Újrahasznosított szemétru-
hák” – divatbemutató
13.30–17.00: Panoráma mozi elõtér

Véradás. Magyar Vöröskereszt, Or-
szágos Vérellátó Szolgálata várja a segí-
tõ szándékú, magát egészségesnek ér-
zõ 18-65 év közötti leendõ véradókat.
Személyazonossági igazolvány és TAJ-
kártya szükséges. 
15.00: Bezerédj u. – Széchenyi utca 

Szüreti felvonulás. A felvonulást a
Pixel TV az interneten élõben közvetí-
ti! (www.pixeltv.hu)

Borszeminárium a Plébánia Kö-
zösségi Házban (Béla király tér), 16.00
és 20.00 között óránként

16.10: Béla király téri nagyszínpad
Borrendi avató

17.00: Garay tér színpad 
Német Nemzetiségi Kórusok

bemutatója. Fellép a Bietigheim-
Bissingeni Kórus Egyesület, Vértes-
somlói Német Nemzetiségi Dalkör,
Mondschein Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Kórus Egyesület 
17.00: Béla király téri nagyszínpad

Csík zenekar koncertje
17.30: Garay téri színpad 

Wing Tsun kungfu önvédelmi be-
mutató; Shinkendo japán kardvívó be-
mutató; Hikari Aikido Egyesület önvé-
delmi bemutatója; Alisca Nyilai Egye-
sület íjászbemutatója.
18.00: Béla király téri nagyszínpad

Must jön a java – Szüreti mûsor,
Szüret Szépe 2010 választás
20.00: Mûvelõdési Ház színházterem 

Dumaszínház – humorest
Fellép: Kõhalmi Zoltán és Bödõcs

Tibor. Jegy: 2000 Ft.
20.00: Garay téri színpad 

Tücsök Zenés Színpad mûsora
20.30: Béla király téri nagyszínpad

Pécsi Bordalnokok énekelnek
23.00: Garay téri színpad 

Disco

Szeptember 19. vasárnap
10.00: Béla király téri nagyszínpad

Alisca Brass Band koncertje
10.00: Garay tér színpad 

Gyermekszínjátszó csoportok
bemutatói. Fellépnek az Alsónánai Ál-
talános Iskola alsó tagozatos csoport-
jai.
10.30: Garay tér színpad 

„Vízakadémia” – csapvíz kontra
ásványvíz! Vízkóstolási verseny érté-
kes nyereményekért. A Szekszárdi Klí-
makör és a Szekszárdi Víz- és Csator-
namû Kft. szervezésében.
11.00: Béla király téri nagyszínpad

Alma együttes koncertje (támoga-
tó: Sósballon Kft., Szekszárd)
11.00: Garay tér színpad 

Mozgásmûvészeti bemutatók:

Mozgásmûvészeti Stúdió Szekszárd,
Gyakorló Általános iskola balett tago-
zata, Grove Gang Tánccsoport,
Country Klub Pécs
14.00: Garay tér színpad

Szekszárdi Magyarnótakedvelõk
Baráti Köre énekel
14.00: Béla király téri nagyszínpad

PAD irodalmi Egyesület mûsora
Közremûködnek a Komjáthy-ak
15.00: Béla király téri nagyszínpad 

Nagy Bandó András interaktív
gyermekmûsora
15.00: Garay téri színpad 

Mozgásmûvészeti bemutatók:
Swing Mazsorett és Táncegyesület,
közremûködik a tolnai Ifjúsági Fúvós-
zenekar, Iberican táncegyesület, Ge-
menc Tánc SE, Relax Wellness Hot
Iron csoportja, Holiday R'N' R'
16.00: Béla király téri nagyszínpad

Csurgó zenekar gyermekmûsora
Borszeminárium a Plébánia Kö-

zösségi Házban (Béla király tér), 16.00
és 20.00 között óránként
17.00: Béla király téri nagyszínpad

„Az égig érõ fa” – mese felnõttek-
nek a pécsi Márkus színház mûsora 
17.00: Garay tér színpad 

All Stars koncert 
18.10: Béla király téri nagyszínpad

Vivat Bacchus énekegyüttes kon-
certje
18.30: Plébánia Közösségi Ház

Kis Pál István: Csoda
19.30: Béla király téri nagyszínpad

Szekszárd Junior Stars koncert

CSÜTÖRTÖKTÕL:
Béla király tér: Borudvar és Ízek
utcája, ahol esténként népi zeneka-
rok és a Muslinca férfikar szórakoz-
tatja a közönséget
Mûvészetek Háza: „Színek és
formák Tolna megyében” kiállítás
Plébánia Közösségi Ház, Béla király
tér Vinorellek – borral festett akvarel-
lek Czirok Róbert kiállítása
Mûvész Presszó: kiállítás Szatmári
Juhos László szobrász grafikáiból
Belvárosi Kávéház Vincsákovics

Mária népi iparmûvész csuhébábui
– megnyitó 15-én, 16 órakor
Szent István tér (a múzeum sarkáig)
Vidámpark
Munkácsy utca Halász Zsolt vete-
rán autóinak kiállítása
Béla király tér: Fotófesztivál – Fesz-
tiválfotó szabadtéri vándorkiállítás
PÉNTEKTÕL:
Liszt Ferenc tér: Autókiállítás, teszt-
autók az Arany János u.-ban
Garay tér – Béla király tér – Bezerédj
u. Hagyományõrzõ kézmûves vásár

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Kísérőrendezvények
SZEPTEMBER 18.: Szekszárd-
Újvárosi Római Katolikus Társaskör
15. jubileumi szüreti rendezvénye a
Szent István Házban
SZEPTEMBER 17-18.: Országos
Gyermektánc Találkozó (Szekszárd
MJV TÁMOP 3.2.3 „Szólítsuk meg
a jövõ generációját” címû pályázat)
SZEPTEMBER 16-17.: IV. Országos
Turisztikai Konferencia – PTE
IGYFK fõépülete (Rákóczi u. 1.)
SZEPTEMBER 17-19.: IDEA 2010
(Ötlet-Újdonság-Találmány) kiállítás
a Szent József Katolikus Általános
Iskola tornatermében
SZEPTEMBER 15., 16,30: „Egy-
más mellett” kiállítás Tolna megyei
székely és sváb hagyományok a
Mûvelõdési Ház üvegtermében.
Megnyitja: Lantosné dr. Imre Mária
néprajzkutató. Támogató: NKA.
SZEPTEMBER 18.: III. Speciális
Sportolók Sportnapja a városi
sportcsarnokban és létesítményei
ben. (www.tolnasport.hu)
SZEPTEMBER 19.: Szõlõszem
Mozgalom és Szõlõõrség tájékoz-
tatója a polgármesteri hivatalban

www.szuretinapok.hu
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Szeptember 21. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

Szeptember 28. (kedd), 16-18 óráig,
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola), Zrínyi u. 78.
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Szeptember 21. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda
V. sz. választókerület

Szeptember 28. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda
III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület

A képviselõ úr szeptember hónap-
ban nem tart fogadóórát.
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

Szeptember 6. és 20. (hétfõ) 17-18
óráig, Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. 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: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig), Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÖZLEMÉNY

ÁRAMSZÜNET. 
A E-on áramszolgáltató értesíti a fo-
gyasztókat, hogy a szükséges mun-
kálatok elvégzése érdekében szep-
tember 10-én, 8 órától várhatóan 13
óráig áramszünet lesz Szekszárdon
a Sárköz u., Istifángödre, Cinka zárt-
kertek, valamint a Kerámia utca Sár-
köz u. és Cinka u. közötti része által
határolt területen. A szolgáltatás át-
meneti szüneteltetése miatt kérjük
megértését!

KIRÁNDULÁS. Mozgássérültek Tol-
na Megyei Egyesülete szeptember
14-én (kedd) kirándulást szervez
Agárdra, a Velencei-tóra. Részvételi
díj: 2300 Ft/fõ. Jelentkezni lehet
személyesen a csoportvezetõknél
az egyesület irodájában, ügyfélfoga-
dási idõben: hétfõ, kedd, szerda
8.30-tól 12.30-ig.

ÁTVÉTEL. A Mentálhigiénés Mûhely
Önkéntes Központ Nyugdíjas tago-
zatánál a megrendelt hagyma átve-
hetõ szeptember 11-én (szombat) 7
és 12 óra között Gemenc parkoló-
ban. A sorszámokat kérjük, hozzák
magukkal: 1-150-ig 7-9 óráig, 150-
300 sorszámig 9-11 óráig.

APRÓHIRDETÉS

INGATLAN. Szekszárdon, vagy 30
km-es körzetében eladó, vagy kiadó
lakást, családi házat, ingatlant kere-
sek. Bihari. Tel.: 06/30-520-4512.

„Elvtárs, a csákányt ellopta valaki…” – így énekel-
te Hofi egykor a szocialista brigádok indulóját. Az
elmúlt évek ügyeibõl tudjuk, hogy a „csákányok”
azóta is „lopódtak”. Ez a létezõ szocializmus egyik
legszembetûnõbb öröksége.
Azt láttuk, hogyan lehet az állami pénzeket nagy-
vonalúan költeni. Azt pedig megtapasztaltuk, hogy
ennek milyen következményei vannak a közös és
saját háztartásunkra nézve is. 
Ne csodálkozzunk, hogy akik a szocialista múlt
irányítói és alakítói voltak, úgy szocializálódtak,
hogy az állami tulajdon eltulajdonítható, sõt eltu-
lajdonítandó.
Csákány és szög helyett gyárat, földet, ingatlant, és
uniós pénzeket is eltüntettek. 
A baloldali hisztériakeltés az Orbán-kormány intéz-
kedései ellen nem más, mint a nyilvánvaló igazság
folyamatos tagadása. Egybehangzó a közélettel fog-
lalkozók véleménye, hogy az új kormány egyik leg-
nagyobb kihívása a közbizalom helyreállítása lesz
a politika iránt.
Ilyen 8 év után ez nem is könnyû feladat...

Aki kétharmados felhatalmazást kap az ország-
gyûlésben, az hozzákezdhet az elmúlt évek elhibá-
zott döntései és a rossz struktúra lebontásához. Em-
lékszünk még arra az MSZP-s ötletre, hogy a pa-
rasztember ne vágjon otthon disznót, vagy ha vág,
még véletlenül se tálalhassa föl vendégeinek. Mert
akkor hol marad a HACCP, amit mellesleg jól kita-
láltak nekünk. Eközben a multiknál divat lett a le-
járt szavatosságú húskészítmények átcímkézése...
Emlékszünk még az uniós támogatással megvaló-
sult „a dobókocka totális újraértelmezése” project-
re, amire 80 milliót nyert el egy vállalkozás ha-
zánk uniós támogatásokat tartalmazó keretébõl,
vagy a Bodrogkeresztúron megépült 40 centiméte-
res kilátóra, amit 39 millióval támogattak. Már
nem csodálkoztam, amikor a baloldal a Prostitu-
áltak Érdekvédelmi Egyesülete számára osztott ki
majd’ 50 milliót humánerõforrás, mûködési haté-
konyság, szakértõi kapacitás fejlesztésére. No com-
ment!
Az új kormánydöntések szakítanak az elmúlt
évek gondolatvilágával. A kistermelõ már egyene-

sen a menzára szállíthatja a zöldséget, gyümöl-
csöt, nyers húst, tojást, tejterméket. Az emberek
szabadon dönthetnek saját terményeik felhaszná-
lásáról, így a gazda saját gyümölcsébõl, a szõlõ
törkölyébõl legálisan pálinkát fõzhet 50 literig, és
ha nem akarja értékesíteni azt, akkor jövedéki
adó sem terheli.
Módosították már az óvodai nevelés szocialista
modelljét is. Az ész megállt, amikor az ember
megismerte az MSZP-féle „Gender” programot. A
baloldali kormányrendelet szerint a nemi sztere-
otípiák erõsítésének tudatos kerülését kellett be-
vezetni az óvodákban. Az a hajmeresztõ gondol-
kodás is a múlté, hogy nem nõnek vagy férfinak
születünk, csupán a család és a társadalom elvá-
rásai nevelnek minket azzá. Ennek az ideológi-
ának az „eredménye” volt a gyes és a gyed lerövi-
dítése is.
Idõbe telik, mire az elmúlt évek hibás döntéseinek
mindegyikét korrigálja az Orbán-kormány, de egy
következetes, az ország és az emberek érdekeit
szem elõtt tartó programmal hátrahagyhatjuk a
baloldali évek örökségét.
Errõl szól a közelgõ választás is. 

Hollendus Zsolt

„… a csákányt ellopta valaki…”
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