
XX. évfolyam, 33. szám                                                           Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. szeptember 26.

SZEKSZÁRDIAK
A HAZAI RENDEZÉSŰ
TRIATLON VB--N

AZ ÍNYENCEKET NEM ZAVARTA
A MOSTOHA IDŐJÁRÁS 15. OLDAL

PRO URBE DÍJAS
A KOMMUNIKATÍV
„SZÓTALÁLÓ” 6. OLDAL 7. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
FO

T
Ó

: M
Á

R
T

O
N

FA
I 

D
É

N
E

S

Csatorna hálózza be a várost
Októberben indul a munka, de már lehet jelentkezni a rákötésre

A héten megkezdõdött a szekszárdi
csatornaberuházás – jelentette be a
hétfõi sajtótájékoztatón Horváth Ist-
ván polgármester.

A fejlesztésnek köszönhetõen 2011
végére teljes lesz a csatornázottság a
város belterületén. A beruházó Szek-

szárdi Víz- és Csatornamû Kft. bruttó
683 millió forintot nyert uniós pályá-
zaton, amely korszerû szennyvíz-
iszap-komposztálót és egy modern
csatornamosó autó beszerzését is tar-
talmazza. A teljes összegbõl a szenny-
vízvezeték kiépítése 461 millió forin-

tot tesz ki. A város négy körzetének
(Szõlõhegyi öblözet, Sárköz és Csap
utca öblözete, Felsõváros és belvárosi
öblözet) 32 utcájában 8,5 kilométer-
nyi új csatorna épül, amelyre 540 ház-
tartás csatlakozhat.

Folytatás a 2. oldalon.

Tavaly a Bezerédj utcában az elöregedett csöveket cserélték, októbertõl a hálózatot bõvítik
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Önkormányzati
választás 2010

Az október 3-i, vasárnapi önkor-
mányzati választások miatt – hogy a
kampánycsendet ne sértsük – a 34.
heti Szekszárdi Vasárnap a meg-
szokottnál egy nappal korábban
kerül a levélszekrényekbe.

E heti számunk 4. oldalán a há-
rom polgármesterjelöltet mutatjuk
be olvasóinknak, míg a jövõ héten
az egyes választókerületek képvise-
lõjelöltjeit ismerhetik meg.

HÍRSÁV

Éjjeli menedék
Rendkívüli éjjeli menedék Szekszár-
don Siklósi Beatrix-szal és Matúz
Gáborral a Léleképítõn, szeptember
27-én (hétfõn) 18 órakor a mûvelõ-
dési házban. A belépés díjtalan!

Diabetes elõadás
A megyei felnõtt diabetesesek egye-
sületének szeptember 28-i elõadá-
sán – 13.30-tól a kórház lila épületé-
ben – dr. Szi Vince belgyógyász a cu-
korbetegség idegrendszeri szövõd-
ményeirõl beszél.

Októberben indul
csatornahálózat

bõvítése
Folytatás az 1. oldalról.

A csatornázás sikeréhez azonban
a lakosság közremûködésére is szük-
ség van – tette hozzá a polgármes-
ter. Október végéig a lehet jelezni a
csatlakozási szándékot a Szekszárdi
Víz- és Csatornamû Kft. ügyfélszol-
gálatánál (lásd az alábbi hirdetést).
Az október 25-én megkezdõdõ
munkák ütemezésében azt is figye-
lembe veszik, hogy melyik területe-
ken, utcákban a legnagyobb az
igény a rákötésre. 

Artim Andrásné igazgató hozzá-
tette: nagy a beruházás jelentõsége
környezetvédelmi és a lakosság kom-
fortja szempontjából. Dr. Haag Éva
és Fajszi Lajos önkormányzati képvi-
selõk kérdésünkre elmondták, ta-
pasztalataik szerint a körzetükben
élõk már várják a csatornázás meg-
kezdését.

A számítások szerint egy háztartás-
nak 250 ezer forintjába kerülne a rá-
kötés, ebbõl azonban az önkormány-
zat most 154 ezer forintot átvállal –
mondta a polgármester. A fent-
maradó 96 ezer forintra akár 12 havi
kamatmentes kölcsönt biztosít az
önkormányazat.

„Egy két-háromezer fõs mobil lelátó-
val akár nagy nemzetközi versenyek,
korosztályos Európa-bajnokság ren-
dezésére is alkalmas lehet a szekszár-
di atlétikai pálya” – mondta Gyulai
Miklós, a szövetség elnöke a keddi
alapkõletételen.

Horváth István polgármester hoz-
zátette: az OLLÉ-program keretében, a
vásártér mellett, 240 millió forintból
épülõ nyolcsávos, tökéletesen felsze-

relt pálya minden korosztálynak, a ver-
seny- és szabadidõs sportolóknak is
XXI. századi körülményeket kínál. „Ez
a pálya jár a szekszárdiaknak” - tette
hozzá a város elsõ embere.

Egyelõre az esõ és a magas talajvíz
okoz fejtörést az építõknek. Õk azon-
ban így is tartanák a két hónapos ha-
táridõt, vagyis szerencsés esetben no-
vember végén birtokba vehetik a
szekszárdiak új, sportos otthonukat.

Már épül az atlétikapálya

Gyulai Miklós és Gécsek Tibor figyeli, amint Bánki Erik, a parla-
menti sportbizottság elnöke és Horváth István leengedi a hengert
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Jövõ júniusban nyit az élményfürdõ
Családbarát szolgátatásokkal és 1400 négyzetméter vízfelülettel várja vendégeit az új strand

Megkezdődött a Szekszárdi Csa-
ládbarát Strand- és Élményfürdő
első ütemének kivitelezése – je-
lentette be kedden Horváth Ist-
ván polgármester a helyszínen, a
sportcsarnok mellett.

SzV

A kilencszázmillió forintos ráfordítás-
sal, szekszárdi mérnökök tervei alap-
ján épülõ létesítmény elõkészítõ mun-
káira, a vizet biztosító kút fúrására már
60 millió forintot fordított a beruházó,
a Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft. A
termálvizes kútból, 250 méterrõl fel-
törõ, 33 fokos víz táplálja a medencé-
ket. A hõenergiát a tervek szerint to-
vább hasznosítják. A közbeszerzési el-
járás lezárulta után, várhatóan két hét
múlva indul a tényleges kivitelezés, a
szóban forgó elsõ ütem átadásának ter-
vezett határideje a következõ strand-
szezon kezdete, vagyis 2011 júniusa.

A strandon hét medence (bébi,
gyermek, ülõ-pezsgõ, élmény, ugró,
csúszda és úszó) várja majd a látogató-
kat, a teljes vízfelület 1410 négyzetmé-
ter lesz, és készül egy öt elembõl álló
csúszdapark is. A családbarát elemek
közé tartozik például pelenkázó és pi-
henõszoba, a családi öltözõkabinok. 

A tervek szerint még idén
szerkezetkészek lesznek a létesítmé-
nyek, jövõre maradnak a burkolási
munkák – mondta Artim Andrásné, a
vízmû kft. ügyvezetõ igazgatója.

A mintegy háromhektárnyi terület
része az épülõ, régiós sportcentrum-
nak, amely a mûjégpályával, a sport-

csarnokkal, a mûfüves labdarúgó- és
az atlétikapályával alkot egy egységet.

A második ütemben fedett termál-
fürdõ, a harmadikban új sportuszoda

épül – a remények szerint uniós pá-
lyázati támogatással.

Igazolás

Igazolással csak abban az esetben le-
het szavazni, ha a választópolgár 2010.
június 16-át megelõzõen tartózkodási
helyet létesített. Az igazolást ajánlott le-
vélben szeptember 28-ig, személyesen
vagy meghatalmazott útján 2010. októ-
ber 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a lakó-
hely szerinti illetékes jegyzõtõl.

Ebben az esetben igazolással a beje-
lentet tartózkodási helyén, az igazolá-
son megjelölt szavazókörben szavaz-
hat a választópolgár. A kérelem be-
nyújtásához letölthetõ nyomtatvány
áll rendelkezésre a www.valasztas.hu
honlapon, illetve beszerezhetõ a vá-
lasztási irodában.

A választópolgár az igazolással a sza-
vazás napját megelõzõen a bejelen-
tett tartózkodási helye szerinti telepü-
lésen a helyi választási irodában, vagy
a szavazás napján az igazoláson feltün-
tetett, a tartózkodási helyéhez tartozó

címen található szavazóhelyiségben a
szavazatszámláló bizottságtól kérheti
névjegyzékbe vételét. 

Az igazolás kiadását követõen nincs
lehetõsége a választópolgárnak arra,
hogy meggondolja magát, és mégis a
lakóhelye szerinti szavazóhelyiség-
ben szavazzon.

Mozgóurna
A mozgásában gátolt választópol-

gár, aki emiatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a
szavazatszámláló bizottság vigye ki a
mozgóurnát. A mozgóurnát a válasz-
tópolgár kizárólag írásban kérheti a
helyi választási iroda vezetõjétõl, vagy
a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottságtól. 

A mozgóurnára vonatkozó igénye-
ket személyesen vagy levélpostai kül-
deményként írásban kell benyújta-
ni/eljuttatni a Helyi Választási Iroda
vezetõjének címezve (Szekszárd, Béla

király tér 8.) október 1-jén 16 óráig. 
A szavazás napján 2010. október 3-

án, az illetékes szavazatszámláló bi-
zottságtól szintén kizárólag írásban le-
het kérni a mozgóurnát – lehetõség
szerint – legkésõbb 14.00 óráig. 

A mozgóurnás szavazás lebonyolítá-
sára a választópolgár lakóhelye szerin-
ti szavazatszámláló bizottság illetékes. 

Kérelem iránti mintanyomtatvány
a www.szekszard.hu honlapról letölt-
hetõ, illetve személyesen a választási
irodában kérhetõ.

A szavazás
A szavazóhelyiségek 2010. október

6-án reggel 6.00 órától este 19.00 órá-
ig tartanak nyitva. A választópolgárt a
szavazást megelõzõen az SZSZB-nek
azonosítania kell! Szavazni kizárólag a
következõ ÉRVÉNYES igazolvány(ok)
valamelyikének bemutatásával lehet:

A választópolgár a személyazonos-
ságát és a lakcímét a következõ érvé-

nyes igazolványok bemutatásával iga-
zolhatja:

a) a lakcím igazolására is alkalmas,
érvényes személyazonosító igazol-
vánnyal

b) lakcímigazolvánnyal és
– személyazonosító igazolvánnyal

vagy
– útlevéllel vagy
– 2001. január 1-jét követõen a ma-

gyar hatóság által kiállított (kártyafor-
mátumú) vezetõi engedéllyel.

Felhívjuk minden választópolgár fi-
gyelmét, hogy okmányai érvényessé-
gét még a választás napját megelõzõ-
en ellenõrizze.

Helyi Választási Bizottság: dr. Mol-
nár Péter elnök, dr. Bodor Adrienn
elnökhelyettes, Frey István.

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8. Tel.: 74/504-100 Fax: 74/510-251
E-mail: jegyzo@szekszard.hu

Amreinné dr. Gál Klaudia
HVI vezetõ

Tudnivalók az október 3-i önkormányzati választásról
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A szekszárdi polgármesterjelöltek
Dr. Harangozó Tamás

(MSZP)
Horváth István
(Fidesz–KDNP)

Andorka Gábor
(Jobbik–Védegylet)

Kedves Szekszárdiak! Közeledik október 3. A
nap, amikor a választópolgárok arról döntenek,
hogy a következõ négy évben kik irányítsák
városunkat. Idén áprilisban Önök egyszer már
szavaztak az összefogásra, és arra, hogy Ma-
gyarországot a Fidesz–KDNP pártszövetség által
alakított kormány vezesse.
Négy éve képviselõtársaimmal együtt felhatal-
mazást kaptunk Önöktõl, hogy új fejezetet nyis-
sunk városunk életében, véget vetve a korábbi
MSZP-s vezetés városi vagyont felélõ politikájának.
Választási programunk több mint 90%-át meg-
valósítottuk, közben döntéseink középpontjában
mindig a szekszárdi emberek érdekei álltak. Visz-
szavásároltuk a korábbi vezetés által eladott önkor-
mányzati cégeket, és rajtuk keresztül meg-
erõsítettük városunk gazdasági szerepét a térség-
ben. Életre keltettük az Ipari Parkot, és vállalkozá-
sokat telepítettünk le. A városlakókkal együtt
elindítottuk a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” pro-
gramot, és több mint 30%-kal növeltük a virágos
felületeket. Fedett mûjégpályát, mûfüves lab-
darúgópályákat építettünk, és megháromszoroz-
tuk kerékpárútjaink hosszát.
Az elnyert pályázatoknak köszönhetõen
hamarosan megkezdõdik a történelmi belváros,
valamint a mûvelõdési ház és a Mûvészetek Háza
felújítása, mely beruházások az MSZP-kormány
mûködésképtelensége miatt nem tudtak még
megindulni. Hozzákezdtünk az élményfürdõ és
az atlétikapálya építéséhez, és 2011-re a város
összes utcáját bekapcsoljuk a szennyvízcsatorna-
hálózatba.
A 2006-ban elkezdett munkát Önökkel és
képviselõtársaimmal együtt folytatni szeretnénk.
Nagy lehetõség elõtt állunk: az elmúlt négy év si-
kereire alapozva, a Fidesz–KDNP kormány tá-
mogatásával, vele együttmûködve építhetjük a
„Jövõ Városát”!

Dr. Harangozó Tamás vagyok, 31 éves, jogász
és politológus, Szekszárd polgármesterjelölt-
je. Szekszárdon nõttem fel, itt érettségiztem, és
országgyûlési képviselõként is a város érdeke-
it képviselem. 
Szekszárd elmúlt négy éve sikertelen volt. Az
ígért fejlesztések elmaradtak, a város egy fõre
jutó adósságállománya pedig a többszörösére
nõtt. Ezt a folyamatot kell megállítanunk és meg-
fordítanunk. A következõ idõszakban felelõs gaz-
dálkodással meg kell teremtenünk Szekszárd
pénzügyi stabilitását, és újra növekedési pályára
kell állítanunk a várost. Egy olyan városban sze-
retnénk élni, ahol nem a pártkötõdés számít ak-
kor, ha egy munkát el kell végezni, hanem kizá-
rólag a szakmaiság. Olyan otthont, amelynek fa-
lai közé nem hatolhat be a pártpolitika. Egy féle-
lemmentes helyet, ahol senkinek sem kell sem-
mitõl tartania politikai meggyõzõdése miatt.
Ahol nem a város szolgálja a polgármestert, ha-
nem fordítva: a polgármester szolgálja a várost.
Híve vagyok a vállalkozó önkormányzatnak, de
számomra ez nem azt jelenti, hogy a városnak a
saját tulajdonú közmûcégeken (víz, szemétszál-
lítás, távfûtés) keresztül a saját lakóitól elvett
pénzzel kellene gyarapítania a nyereségét. Én
olyan tevékenységek támogatásában hiszek (vá-
rosfejlesztés, marketing, helyi kezdeményezé-
sek), amelyekkel a turisztikából vagy az itt meg-
termelt termékek eladásából plusz bevételekhez
tudjuk juttatni cégeinket, vállalkozásainkat és a
város minden lakóját.
Meggyõzõdésünk, hogy kormánypárti polgár-
mester nem lesz képes megvédeni a szekszárdi-
akat, hiszen a fideszes politikusok Orbán Viktor
végrehajtó emberei lesznek, nem a településük
érdekeiért kiálló vezetõk. 
Van választás! 
dr. Harangozó Tamás

A polgármester-jelöltségért folytatott küzdelem-
ben riválisaimmal ellentétben nem rendelkezem
politikai múlttal. Ezért röviden bemutatkoznék
azoknak, akik nem ismernek.
Andorka Gábor vagyok, 1978. június 26-án szü-
lettem Szekszárdon. Egyetemi szintû történelem
tanári képesítést szereztem politológia, könyvtár,
vallástanári diplomák mellett. Jelenleg a Garay
János Gimnáziumban tanítok.
2003-ban házasodtam, feleségem Tam Beatrix
orvos, négy gyermekünk van. Szüleim szintén
Szekszárdon laknak, nekik köszönhetem azt a ke-
resztény-magyar értékrendet, melyet életemben
mérv- és irányadónak tekintek.
A 2010. évi önkormányzati választásokon alap-
vetõen független jelöltként indultam, de elfogad-
tam a gondolkodásmódomtól nem távol álló
Szekszárdi Védegylet és a Jobbik szövetségének
támogatását. Függetlenségemet hangsúlyozan-
dó nem indulok ezen választási szövetség listáján.
Szekszárdiként, lokálpatriótaként szeretnék ten-
ni a város jövõjéért. Folytatni kell a megkezdett
gazdasági fejlesztéseket, külön fókuszálni kell a
térség mezõgazdasági lehetõségeire is, kiemelve
a borászatot, de megteremteni a kistermelõk pi-
acát is. A munkahelyteremtésben külön területet
kell szentelni a nõk részmunkaidõs foglalkozta-
tásának, hogy így a családban is helyt tudjanak áll-
ni. Ez a bölcsõdei ellátás fejlesztését is maga után
vonná.
Alapvetõen családbarát Szekszárdban gondolko-
dom, ahol mindenki megtalálhatja helyét, ahol
társadalmi konszenzusra törekszenek a vezetõk
a polgárokkal, ahol az embereknek nem kell csa-
lódottan hátat fordítani a politikának, ahol más-
ként gondolkodva, másként érezve, de egy cé-
lért, Szekszárdért lehet dolgozni.
Elképzeléseimrõl bõvebben olvashat:
www.andorka.szekszardon.hu
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A Pro Urbe Szekszárd díjjal kitün-
tetett Pék Jánosnéval – vagy
ahogy a legtöbben ismerik,
Pékné Marikával – készült inter-
jú késett. Az ok: Zita lányának
Boglárka Anna nevű kisbabája öt
nappal a díjkiosztó ünnepség
után jött a világra, s a nagyma-
ma nyomban Budapestre utazott,
hogy az első hetekben segítségé-
re legyen a kibővült családnak.

V. Horváth Mária

Beszélgetésünkkor úgy terelgettem a
szót, hogy a sokak által jól ismert Ma-
rika sokak által alig ismert oldaláról is
bemutathassam. Mint említettem már,
Pékné Marikaként emlegetik, de nem
csak Szekszárdon, hanem budapesti
rendezõk, zenészek és más mûvészek
is. Érthetõ, hiszen köztük is több évti-
zedes a kapcsolat. Az is érthetõ, ha be-
tegség vagy bármi okán az utolsó pilla-
natban derül ki, hogy nem tudják meg-
tartani szekszárdi elõadásukat, Mariká-
nak egyetlen nap alatt sikerül egy más
darabot idehoznia. Erre mondhatjuk:
nem semmi.

Kanyarodjunk vissza a kronológiá-
hoz. Pék Jánosné augusztus 20-án
vette át a rangos elismerést, de már a
következõ napon Domboriba ment
levezényelni egy gyermek-képzõmû-
vészeti tábort, ami egy nagyszabású,
sikeres városi pályázat révén jöhetett
létre. Nyáron három izgalmas tábor-

ban vett részt, ám pályázatba tartozó
feladatokat továbbra is ellátja, a „zárá-
sig”, jövõ májusig végzi e munkasort
a tõle megszokott precizitással. Ja, azt
még nem mondtuk: augusztus elsejé-
vel nyugdíjba vonult a Babits Mihály
mûvelõdési ház igazgatóhelyettese,
de továbbra is szoros a kapcsolata az
intézménnyel. Mint mondja, tevé-
kenysége a Babitsban letöltött negy-
ven esztendõ elsõ éveiben már (a ház
indulását követõen) életformájává
vált. Aztán a kicsit lelkifurdalásos
megjegyzés következik, miszerint
munkája olykor megelõzte családját
is. Most már a kárpótlás következik a

fõvárosban, Zitáéknál. Amúgy a lánya
a mûvelõdési házban nõtt föl, ami
nem csupán a „bartinás” 11 évét je-
lenti. Ami még nagyon fontos: Marika
a férjével – aki revizor volt a megyé-
nél – szintén a házban ismerkedett
meg. Mindkettõjük boldogságára.

A magyar–rajz szakos tanár 1970-
ben szerezte meg a diplomáját Pé-
csett. A Szekszárdon született Marikát
némi kényszerkitérõ után ismét sze-
retett városába vezérelte a sors.

– Amikor végeztem a fõiskolán, va-
lami malõr miatt nem jött össze a
megígért mohácsi állásom, így Szek-
szárdon próbálkoztam nagybátyám
segítségét kérve. Õ meg ötletszerûen
betért az akkor nyíló „üveg-márvány
Babits” igazgatójához, Vadas Ferenc-
hez, aki közölte, éppen munkatársa-
kat keresnek. Miután megíratta velem
az érdekes „felvételi” dolgozatot, már
kezdhettem is, mint propagandista –
emlékezett vissza felnõttkora kezdeté-
re. Aztán azokra az esztendõkre, ami-
kor járta a cégeket, ajánlotta a külön-
bözõ programokat, színházi elõadáso-
kat, miközben ütõs szervezõhálózatot
sikerült létrehoznia.

– Olyan munkát végezhettem, ami-
rõl álmodni sem mertem. Tudtam,
hogy szakmám megköveteli a mûvé-
szetek iránti affinitást, ami eleve
megvolt bennem. Kiskorom óta min-
dig szerepeltem, majd itt a házban
számos szakkör tagjaként varrtam,
hímeztem, lelkes népmûvelõk között

dolgozva én mondhattam filmjeik alá
a szöveget, mûsorokat konferálhat-
tam... A kiteljesedést pedig az jelen-
tette, ha teljes mértékig eleget tud-
tam tenni a szakma elvárásainak. A
legfontosabb volt, hogy felkeltsem
mindazokban a mûvelõdés iránti
igényt, akikben ez korábban nem
volt meg. Igyekeztem nemes idõtöl-
tést jelentõ szórakoztató kikapcsoló-
dást biztosítani színházi vagy zenei
rendezvényekkel. A gagyit mindig el-
utasítottam.

Pékné Marikával munkánk során is
volt szerencsém sokszor találkozni,
beszélgetni. A ma is finom jelenség
kellemes hangja, szabatos beszéde,
frappáns „szótalálása” mindig megra-
gadott. Ugyanakkor, ahogyan mások-
ra is, rám is nagy hatást tett empátiás
és kommunikációs készsége. (Ez bi-
zony adottság, ami sok Ikrek szülöttre
jellemzõ, legfeljebb nem tudnak oly
profi módon bánni vele, mint aho-
gyan Marika.)

És hogy mit nem szeretett? A korlá-
tozást, ám azt egy igazgatója sem tette
vele. A balhé, a torzsalkodás helyett
mindig a munkát választotta, nem vé-
letlenül tartják kollegái kiegyensúlyo-
zó embernek. Ellenére van a házban
fellépõk „kötelezõszerû” fogadása.
Marika kávét vagy üdítõt tett eléjük kí-
vánságaikat várva, majd az elõadás
után saját kezûleg oltotta le a villanyo-
kat, mert „nekem a legkisebb rendez-
vény is ünnep”.

Pro Urbe díjas a kommunikatív „szótaláló” 
Pék Jánosné számára a kiteljesedés: eleget tenni szakmája elvárásainak

Pék Jánosné

Hamarosan a szavazóurnákhoz járu-
lunk, hogy csendes magányunkban
dönthessünk a lakóhelyünk jövõjé-
rõl. A kampányban téma ilyenkor a
kormány támogatása a polgármes-
terjelölt és a körzeteket képviselõ je-
löltek személyén keresztül. Fontos,
hogy az önkormányzati képviselõ és
a polgármester általában tisztában le-
gyen a kormányzati tervekkel, belül-
rõl lássa azt a munkát, amely az or-
szág sorsát formálja.

A baloldal komoly gondban volt
országszerte már az önkormányzati
jelöltállítással is. Több városban ci-
vilekkel együtt tudtak csak indulni,
míg máshol egyesületek mögé búj-
va igyekeztek szabadulni a párt
népszerûtlenségének terhétõl.
Helyzetük kialakulásának oka, hogy
az elmúlt években látványosan for-
dítottak hátat a társadalomnak. Ha-
mis az az érvelés, hogy az ország
azért nem tudott növekedni, mert a
deficit miatt nem volt mibõl. Éppen

ellenkezõ a folyamat, a deficitet a
növekedés hiánya okozta már jóval
a pénzügyi válság hatása elõtt ha-
zánkban. A baloldal kétségbeesett
igyekezete, pontosabban: „megúju-
lásnak” kommunikált ténykedése,
helyi szinteken is a hitelvesztésüket
erõsíti.

A szocialisták a tavaszi kampány
során még rákészültek a biztos ve-
reségre. Szemtanúk szerint a válasz-
tások éjszakáján is meglepõen nyu-
godtan, mintegy beletörõdve élték
át a történelmi vereséget. Azóta vi-
szont, mintha teljesen megzavarod-
tak volna. Mintha az egykori állam-
párt jogutódja nem tudna azzal mit
kezdeni, hogy kiesett a hatalomból,
és beszorult egy hozzá hasonló mé-
retû, magát radikálisként meghatá-
rozó párt és a 2/3-os Fidesz közé. Az
elmúlt évek kormányzása után az
eszméiket, mondanivalójukat az ed-
digi „piros szegfûs” jelmezbõl feke-
te színû plakátokba csomagolták.

Hosszú út vezetett idáig, a bróker-
botrány „taxis Gyuszi” nejlonzacs-
kójától a BKV-s Nokia-dobozig. Em-
lékszem még az „elszántságukra”
miszerint: az áprilisi országgyûlési
választások két fordulója között az
MSZP a kampányával az ország „fel-
szántását” ígérte. A gazdák ugyan
(ekkor is) tiltakoztak, hogy a mezõk
már bevetve, és szántani õsszel
szoktak, de nem hallgattak a véle-
ményükre. A traktorvezetés szépsé-
geire összpontosítva szántottak és
szántottak… 

Némi mályva mellett a sulykot is
ekkor vethették el. A mostani kam-
pányuknak „kölcsönvett” motívu-
ma a Facebookról ismert like-jel kis-
sé átszínezett változata. Az ötlet ele-
ve nem túl eredeti. Pláne, hogy a
„lájkolásnak” semmiféle politikai
mondanivalója nincs. Láthatóan a
félelem érzésének felébresztése ma-
radt a baloldal kampányának köz-
ponti üzenete. Veszélyesnek gon-

dolom ezt a kommunikációt, mert
akik ezt teszik, pontosan tudják,
hogy a félelem érzésének emlegeté-
se bizonyos korosztályra hatni tud
még ma is. De mitõl is kellene félni
ma Szekszárdon és kiknek? Vagy ed-
dig kiknek kellett volna? Nem tud-
tam meg azon a lakossági fórumon
sem, amit nemrég tartott a baloldal.
Az is érdekelne, egyáltalán honnan
az információ. A hatóságokat értesí-
tették-e bármilyen veszélyrõl? Úgy
vélem, éppen az elmúlt években
volt okunk félni – országszerte –,
amikor békés demonstrálókat
gumibotoztattak meg, emberek
szemét lövették ki...

Kérdések tömkelege suhan át
még az agyamon, amelyek válaszra
várnak. Az sem világos, hogy ha va-
lakiknek tiszta a lelkiismeretük, és
nincs okuk a félelemre, azok miért
emlegetnek „félelem nélküliséget”
egy politikai kampányban. 

Talán pont azért, mert kampány
van? 

Mondhatom „magvas mondani-
való” egy önkormányzati választás
elõtt… Hollendus Zsolt

Gondolatok a kampányról…
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Az ínyenceket nem zavarta az idõjárás
A szinte folyamatos esõ ellenére tizenkétezer látogató volt a borudvarban

„Na, az idő betette a kaput a
Szekszárdi Szüreti Napoknak” -
fogalmaztak az örök tamásko-
dók, amikor az ablakon kinézve
konstatálhatták a péntektől va-
sárnap kora délutánig szinte fo-
lyamatosan érkező égi áldást.

Bálint György

Kétségtelen, néhány fellépõ áldozatul
esett az idei, meteorológiai szempont-
ból rendkívüli év újabb furcsaságának,
de nem tette tönkre magát az eseményt.
Az esti szuperkoncertek látogatottsága
minden várakozást felülmúlt. Az
Omegáék bõ másfél órás koncertjét
óvatos becslések szerint is legkevesebb
négyezren hallgatták a szinte végig zu-
hogó esõben. A borudvar a szokásához
híven lüktetett, pezsgett, mert hála
ezeknek a míves, otthonos pavilonok-
nak, az esõtõl is megvédik a látogatót.
Elégedetlen borásszal most sem talál-
koztunk: az igényes, kulturált borfo-
gyasztók kíváncsiak voltak a feltörekvõk
nedûire is. Jöttek barátok, családok, ro-
konok, ismerõsök, hogy az erre az idõ-
szakra tervezett poharazgatással egybe-
kötött beszélgetést megejtsék - több
pincészetet is kiválasztva. Miközben
elõtte az Ízek Utcáját is felkeresték... 

- A kóstoláshoz idén hatezren vet-
tek poharat, s bár ez a szám másfél
ezerrel kisebb a tavalyinál, de ebbõl
egyáltalán nem következik az, hogy

kevesebben lettek volna a borudvar-
ban - tájékoztatta lapunkat Herrné
Szabadi Judit, a Szekszárdi Borvidék
Nonprofit Kft. ügyvezetõje. - Sokak a
saját kóstolópoharukkal érkeztek.
Úgy ítélem meg, hogy legalább 12
ezer látogatója volt a borudvarnak a
négy nap során, de ezzel lehet, hogy
alábecsültem az érdeklõdést.

Különvonat nélkül is
sokan jöttek messzirõl

- Most ugyan nem indult különvo-
nat Budapestrõl, de mekkora lehetett a
távolabbi vidékekrõl érkezõk száma?

- Errõl nem készült kimutatás, de a
forgatagban gyakran találkoztunk fõ-
városi, egri, székesfehérvári vendé-
gekkel. Miképpen a borszemináriu-
mokon is általában a más borvidékek-
rõl érkezõk vettek részt. A pálinkások-
kal együtt tíz ilyen volt idén, mind kel-
lõ érdeklõdés mellett zajlott.

Ennélfogva a borászok azt a kisebb-
nagyobb veszteséget, amit általában a
budapesti bor- és pezsgõfesztiválon a
nagy közös ügy, a szekszárdi bor meg-
jelenítése során elszenvednek, a „hazai
pálya” visszahozza minden évben. A
felvetésemre Mészáros Pál borász rá is
bólint, mert az õ esetében is így van.
Aztán rögtön meg is jegyzi: ezen a két
eseményen nem anyagi aspektusból
kell nézni a dolgokat. Ezeken a rendez-
vényeken ott kell lenni, és megvillanta-
ni a borvidék erejét. Különösen a

fõvárosin kell a lehetõ legjobb arcun-
kat mutatni - tette hozzá a szakember.

Hogy mit hozott Szekszárdnak az
idei budapesti prezentáció? - ezt már
Eszterbauer Jánostól, a Szekszárdi Bo-
rászok Céhének vezetõjétõl kérde-
zem, aki nemcsak a szószólója, hanem
aktív, cselekvõ, koordináló kezdemé-
nyezõje is a közös megjelenéseknek.

- Azt kell mondjam, az esõ ott sem
fogott ki rajtunk: állandó volt az ér-
deklõdés a szekszárdi borutcában. És
nemcsak szombaton és vasárnap, ha-
nem már csütörtökön is, ami eddig
nem volt jellemzõ. Kíváncsiságból
most is elsétáltam a konkurens vörös-
boros vidékek pavilonjaihoz, és jólesõ
érzés volt látni, hogy nálunk több volt
az érdeklõdõ. Messzemenõ következ-
tetést persze nem szabad levonni, de
visszaköszön, hogy a villányiakat, az
egrieket már ismerik, mi jelentjük az
újat, az izgalmasat a közönség számá-
ra. Örvendetes módon évrõl évre egy-
re több külföldivel találkozhatunk a
standjainknál. Nekik nem is kell aján-
lani, máris kérik a máshol már kóstolt
csúcsborainkat, a kékfrankost és a ka-
darkát az utóbbi három-négy remek
évjáratból.

- A Szekszárdi Szüreti Napok a teljes
repertoárt megköveteli a borásztól...

- Így van: meg kell felelnünk a fajták
iránt elkötelezett lokálpatrióták igé-
nyeinek, ugyanakkor az a borfogyasz-
tó is föltûnik, akikkel a budai várban

találkozunk. Összetettebb a feladat, de
állunk elébe. Ha ilyen mostoha idõ-
ben is ennyien eljöttek, mi lett volna,
ha megint remek az idõ, és esetleg kü-
lönvonat is indul megint? Lassan tény-
leg nem férünk el a Béla király téren,
amit persze a hely hangulata, díszletei
miatt nehéz lenne elhagyni, de meg-
eshet, hogy rákényszerülünk. Kíván-
csian várom a következõ évet, amikor
a tér átépítése miatt esetleg más hely-
színt kell keresnünk. Ha mondjuk a
Prométheusz parkban és környékén
is tudunk ilyen borudvart prezentál-
ni, mit mondanak majd arra az idelá-
togatók.

Mert õk is megszokták már a Béla
király téri miliõt. Egy-két éve idejáró
pécsi egyetemista Hoffbauer Márk ki-
jelentette: - Ezt így, ebben a környezet-
ben Villány sem nyújtja, éppen ezért
idejövök, nem oda. Tényleg csak gra-
tulálni tudok a szekszárdiaknak - je-
gyezte meg a borínyenc fiatalember.

A feltörekvõ pincészetek közül a
hagyományos borászati technikát al-
kalmazó, a budapesti fesztiválon részt
venni nem tudó Németh János kellõ
elégedettséggel nyugtázta a történte-
ket - az õ privát szemszögébõl is: - A
jól ismert fajták mellett igyekeztem
egy-két cuvée-vel kirukkolni. Mit
mondjak, a Porkoláb-völgyi házasítás
(cabernet sauvignon-merlot) kelle-
mes meglepetést okozott a nálunk
megfordult vendégeknek.

Játékok, használati és dísztárgyak csuhéból 
Vincsákovics Mária autentikus népmûvészete a Belvárosi Kávéházban

A Szekszárdi Szüreti Napok prog-
ramjaként, szeptember 15-én
nyílt kiállítás a Belvárosi
Kávéházban Vincsákovics Mária
népi iparművész munkáiból.

Sas Erzsébet

Az alsónánai származású, Várdombon
élõ népi iparmûvész Vincskákovics Má-
ria munkáinak széles tárházából hozott,
szemet- lelket gyönyörködtetõ látnivalót
a nézõközönségnek. A kukorica - amely
Amerikából a balkán felõl érkezett ha-
zánkba a török idõkben, s amint azt más
elnevezése is mutatja: tengeri vagy tö-
rökbúza -  csuhé a kukoricát körbevevõ
levél, amit a kukorica letörése után meg-
fosztottak, s abból játékot, használati tár-
gyakat készítettek õseink. Ezt az õsi, tisz-
ta, természetes szépségû anyagot, amely
õrzi régi hagyományainkat, használja fel
az alkotó Vincsákovics Mária a legkülön-
félébb figurák elkészítésére. 

A PTE Illyés Gyula Fõiskolai Karán
végzett népi játék és kismesterségek

szakoktatójaként hagyományos tár-
gyakat készít. Több hazai kiállításon
és Németországban is gyönyörködhe-
tett a közönség ezerszínû formavilá-
gában. Iskolákban, mûvelõdési házak-
ban és ifjúsági táborokban tart foglal-
kozást gyermekeknek, s adja át mes-
terségbeli tudását. Ezek a foglalkozá-
sok - miután Vincsákovics Mária éne-

kel is - nem múlhatnak el népdaltanu-
lás nélkül. 

Az alkotó szereti a régi tárgyakat,
szívesen restaurál régi népi bútoro-
kat, elsõsorban székeket, amiket csu-
héval fon be. A kiállításon elmondta,
hogyan készíti tüneményes bábuit -
játéknak és dísztárgyaknak egyaránt
kiválóak -: a csuhét elõször vízbe

mártva, kisimítva formálhatóvá teszi
nagy kézügyességgel és kreativitás-
sal, nemkülönben mérhetetlen türe-
lemmel. 

Vincsákovics Mária fantáziája nem
ismer határokat. A Belvárosi Kávéház-
ban rendezett elsõ szekszárdi kiállítá-
sán újdonsággal lepte meg a közönsé-
get. A csuhé, a szalma, mellé „belopta”
munkáiba a lopótököt, valamint a
szép formájú gyökereket is. Mint el-
mondta, ezek hirtelen ötletbõl adód-
tak, s ettõl kezdve - miután kreativitá-
sát ezekkel a tárgyakkal még színeseb-
ben kiélheti - rendszeres részesei lesz-
nek munkáinak. Életképei ezen a kiál-
lításon az õszt mutatták meg a nézõ-
nek, de Vincsákovics Mária minden
évszakra, s minden ünnepkörre ké-
szít figurákat, melyekbõl szintén ho-
zott ízelítõt.

Az alkotásokban gyönyörködve
érezni, hogy benne van az alkotó
anyagismeretén, kreativitásán túl a szí-
ve és az alkotás közbeni gondolatai,
melynek értéke pénzben alig mérhetõ.

Vincsákovics Mária a kiállítás anyagának egy részletével
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A bor nyert az esõvel szemben
A szüreti napok programjait a mostoha idõjárás ellenére is közel harmincezren látogatták

Színes programok, kiváló borok, finom
ételek és több ezer érdeklõdõ. Ez jelle-
mezte a megyeszékhely legnagyobb
rendezvényét, a hétvégi Szekszárdi Szü-
reti Napokat. Bár az idõjárás nem fo-
gadta kegyeibe az idei fesztivált, ennek
ellenére kígyózó sorok álltak a borud-
varban és az Ízek Utcájában.

A város és a bor ünnepén minden
eddiginél több rendezvényen kap-
csolódhattak ki a vendégek. A legna-
gyobb érdeklõdés a felvonulást, a
koncerteket és A Szüret Szépe-válasz-
tást kísérte. A korona idén a
„bartinás” Szõts Barbara fejére került.
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Czirok Róbert boros kuriózumai
A vinorellek szeptember 30-ig láthatók a Mûvészetek Házában

■ Ha nem látom, nem hiszem. De hi-
szem, mert láttam… Ez jutott elõször az
eszembe, amikor a szekszárdi Czirok
Róbert borral festett alkotásait - a vi-
norelleket - megláttam, amikor éppen
a szüreti napok bemutatójára rendez-
ték a 13 kuriózumot jelentõ képet a
római katolikus plébánia közösségi há-
zában.

Kicsit barnás tónusú, rendkívül fi-
nom, aprólékos kidolgozású - ponto-
san hozzájuk illõ keretben - tájké-
pek, épületek (Béla tér, Remete ká-
polna, Mûvészetek Háza, János Pál
kápolna…) és városunk szülötteinek,
illetve Szekszárdhoz több szállal kö-
tõdõ mûvészeknek (Babits Mihály,
Garay János, Illyés Gyula, Lázár
Ervin…) a portréi. A 13 alkotás hosz-
szú kísérletezés eredménye, ám mint
alkotójuk fogalmaz, „még ezek is kí-
sérletek”. Hogy a képek hangulatát
jól értsük, ahhoz szolgáljon Czirok
egy korábbi kijelentése, miszerint
„mindenben a tradicionális dolgok
felé hajlok”.  

A városszerte ismert fiatalemberrõl
tudni érdemes, hogy már kisgyermek
kora óta - a mai napig - folyamatosan
rajzol. Évekig szorgalmas tagja volt
Baky Péterék mûvésztelepének, s ak-

koriban fõként kollázsokat készített.
A millenniumi kiállításra megyei és el-
származott képzõmûvészek alkotásait
várták, mire õ benyújtott három pá-
lyamunkát. Közülük két táblaképét
beválogatták, amelyek 1996-ban lát-
hatóak voltak a Mûvészetek Házában.  

Czirok Róbert fotózik, címkéket
tervez, grafikákat készít és persze fest
is. Hogy a „borosképek” pontosan ho-
gyan, milyen eljárással készültek, azt
magam is szakmai titokként kezelve
nem szedtem ki belõle, csupán annyit

árulunk el a technikáról, amennyit al-
kotójuk jónak látott.  

- Tulajdonképpen ezek a képek
borral festett akvarellek, azaz
vinorellek. Kihasználom a bor festõ-
képességét, bár megjegyzem, nem
minden borral lehet festeni, kizárólag
azokkal, amelyeket jól felvesz a papír.
De ezeket a - kísérleteim szerint meg-
felelõen kezelt borokkal készült - ké-
peket négyszer-ötször át kell festeni.
Amúgy a festésre használt borok kü-
lönbözõ eljárásokkal módosíthatóak,
hiszen a lúgos vagy savas kémhatás
okán világosodnak a borban levõ fes-
tékanyagok, de olykor melegítéssel
kell „öregítenem” a nedûket, azaz pig-
mentként, festékként kell használni a
festésre szánt borokat.

A borképek eladását nem tervezi az
alkotójuk, hiszen más bemutatóhe-
lyek is érdeklõdnek irántuk. Faggatá-
somra azonban elmondta, amennyi-
ben az a borász, akinek a borával ké-
szült a kép, szeretné azt megvásárolni,
annak szívesen készít nyomatot.

És még egyetlen mondat, mégpe-
dig a kiállítás megnyitójáról. Az ün-
nepségen részt vevõket egy-egy po-
hár tiszta borral - naná, hogy nem fes-
tésre módosítottal - kínálták. V. H. M.

Czirok Róbert

Megújult a város
évszázados szimbóluma

Bacsmai László plébános Csurgó-szentelõ szavait Orbán György
elõadómûvész és Horváth István polgármester hallgatja

A Csurgóhoz minden szekszárdi
kötődik valamilyen formában –
mondta Horváth István, Szek-
szárd polgármestere a Munkácsy
utcai Csurgó avatóján az elmúlt
hétvégén.

A Szekszárdi Szüreti Napok rendez-
vénysorozat részeként adták át a fel-
újított vízfolyást. Az esõs idõ ellenére
mintegy hatvanan vettek részt a szom-

bati ünnepségen, amelynek végén
Bacsmai László plébános szentelte fel
– a közgyûlés döntése értelmében –
Szent László királyunk nevét viselõ
Csurgót.

A hatmilliós beruházást a város sa-
ját forrásból finanszírozta, anyagi tá-
mogatást a Szekszárdi Rotary Club
ajánlott fel. A munkálatokat Sulyok
Balázs építész tervei alapján az Alisca
Bau Zrt. végezte.

KÖZLEMÉNY

ALMAÁTVÉTEL. A Mentálhigiénés Mû-
hely Önkéntes Központ Nyugdíjas Ta-
gozatánál a megrendelt alma átvehe-
tõ: október 2-án (szombat) reggel 7
órától 11 óráig (1-150. sorszámig 7-9
óráig, 150-300. sorszámig 9-11 órá-
ig), a Szent István téren, a Gemenc
parkolóban. A sorszámokat, kérjük,
hozzák magukkal!

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON városközpontban,
téglaépületben, I. emeleti, 30m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Érdek-
lõdni: 06-20/916-52-34.
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Csele Lajos a
Szekszárdi Gitárkvartett vezetője és Farkas Beáta előadó, akiket
többek között a vers és a zene összekapcsolódásáról kérdeztem. A
gitárkvartett életében az utóbbi időben sok fontos esemény történt,
ezek közül is a legfontosabb, hogy Dallal, verssel címmel megjelent
második lemezük. 

Egy férfi:
Csele Lajos

Egy nõ:
Farkas Beáta

- Amikor mai beszélgetésünk nyom-
tatásban megjelenik, a gitár-
kvartett egy fontos fellépésen ját-
szik.

- Szeptember 26-án, Budapesten a
Misztrál együttes - Bartók-díjasok, éne-
kes-verses elõadók, az ifjú generáció
legjobbjai - vendégeként az új CD-nk
anyagából mutatunk be dalokat.

- Tavasszal jelent meg második le-
mezetek. Milyen dalok találhatók
rajta?

- „Oroszlánszívû Richárd" dalával
kezdünk, s a reneszánsz, majd a közép-
kor zenéjén keresztül jutunk el napja-
inkig, érintve a spanyol és más népek
zenéjét. A számok jó része saját szerze-
mény, melyek a különbözõ korok ze-
nei irányzataihoz kapcsolódnak. Több
esetben versek ihlették a zenei anya-
got, elsõsorban Federico Garcia
Lorcáé. A „Vihar” címû számunkat Ba-
bits „Új leoninusok” címû mûve ihlette.

- Túl a 200. koncerten sokan hallot-
tak benneteket. Mesélnél a kezde-
tekrõl, s hogy kik alkotják a Szek-
szárdi Gitárkvartettet? 

- Több mint 10 éve alakultunk, ál-
landó tagjaink: Dudás Attila - CD-ink
borítótervét készítette -,  Komjáthy
Péter, Decsi Kiss András - aki fuvolá-
zik is - és jómagam, mint a zenekar ve-
zetõje. Játszunk reneszánsz, barokk,
klasszikus, romantikus és kortárs gi-
tármûveket, különbözõ népek hagyo-
mányos dalait, egyházi és könnyûze-
nei feldolgozásokat, és sok saját kom-
pozíciót. Ezzel a széles repertoárral,
újszerû interpretálással az akusztikus
gitárzene rajongóinak igényét szeret-
nénk kielégíteni. A kvartett 2005-ben
bekerült Szekszárd város kiemelkedõ
mûvészeti együttesei közé.

- A legkülönfélébb helyeken játszotok.
- A „Múzeumok éjszakája” rendez-

vénysorozatot megelõzõen idén im-
már harmadik alkalommal rendeztük
meg nagy sikerrel a Borok és Húrok
Fesztivált. Július végén részt vettünk
egy magyar–szlovák közös rendezvé-
nyen, a Gömör-tornai Fesztiválon. Két

fellépésünk is volt: az elsõ
Krasznahorkaváralján, az Andrássy
képtárban, a másik Tornán, a katoli-
kus templomban. Igen megható és
nosztalgikus élmény volt, hiszen 4-5
éven keresztül Szekszárd szinte vala-
mennyi templomában adtunk szil-
veszteri koncertet.

- A második CD elkészítése a zene-
kar és közönségeket számára egy-
aránt fontos állomás volt.

- Egy évig készültünk rá. Itt kell
megemlítenem, hogy a zenekar tagjai
mellett a lemezen közremûködik:
Wessely Ágnes (ének, dob), Újváry
Miklós (dobok) és Csele Lajos András
(dob), valamint Farkas Beáta és
Csötönyi László verssel, s akinek na-
gyon sokat köszönhetünk. A CD anya-
gát Béres János a Jazz Quartet stúdió-
jában vette fel önzetlenül, barátságból.

- Mit csinál Csele Lajos és a kvartett
többi tagja szabadidejében?

- Szabadidõnkben is szinte mindig
gitár van a kezünkben, ez mindannyi-
unk szívügye. Sok karitatív fellépést
vállalunk, természetesen felkérésre
más rendezvényekre is szívesen me-
gyünk. Jómagam, ha van egy kis sza-
badidõm, verseket olvasok, rohanó vi-
lágunkban ezek azok, amik felüdíte-
nek, pihentetnek. A költõk közül Ba-
bits és Lorca versei a kedvenceim.

- Bea, téged aligha kell bemutatni a
szekszárdiaknak, hiszen különbö-
zõ rendezvények moderátoraként,
versmondóként, korábban éveken
át népszerû televíziós mûsorveze-
tõként ismer(t) a város.

- Valóban, a legtöbben rendezvé-
nyekrõl ismernek, pedig régebben
nehezen álltam ki a színpadra az em-
berek elé - szégyenlõs voltam. A verse-
ket középiskolás koromban Németh
Judit „mûhelyében” szerettem meg.
Szerencsé(m)re Judit nagy gondot
fordított arra is, hogy kialakítsa ná-
lunk a helyes beszédtechnikát, sokat
köszönhetek neki. Manapság már ke-
vesebbet konferálok, legutóbb éppen
a Borok és Húrok Fesztiválon. Nagy
szeretettel gondolok vissza az augusz-
tus 20-i városi ünnepi közgyûlésekre,
ahol Orbán Gyurival bensõséges han-
gulatot teremthettünk. Ez a két ren-
dezvény talán a legkedvesebb szá-
momra, persze ez nem azt jelenti,
hogy a többit nem szeretném.

- Hol és mikor ismerkedtél meg a
Szekszárdi Gitárkvartettel?

- Egy irodalmat és zenét szeretõ ba-
ráti társaságban találkoztam elõször
Csele Lajossal és Komjáthy Péterrel -
immár 25 éve. Annak pedig éppen 10
éve, hogy a ZUG-ban egy a zene és a
vers kapcsolatáról szóló est keretében
bemutattuk elsõ Lorca – flamenco

mûsorunkat. Egyébként Lorca verseit
elõtte alig ismertem. Az elsõt épp
Lajosék esküvõjén mondtam, kifeje-
zetten az õ kérésére. Azóta is fel-fellé-
pek az együttes mûsoraiban, így leg-
utóbb a Gömör-tornai fesztiválon,
most hétvégén pedig Budapesten.

- A már említett CD-n egy másik ki-
váló elõadóval, Csötönyi Lászlóval
mondasz verset.

- Laci nevében is mondhatom,
hogy nagy örömmel vettük a kvartett
felkérését. Én maradtam a Lorca-
verseknél, Laci pedig a „férfiasabb”
szavalatokat vállalta be.

- Mint mindig, ma is sokat dolgo-
zol?

- Napközben az I. Béla gimnázium
egyik iskolatitkára vagyok, délután 4
után magánórák, tanfolyamok kereté-
ben német nyelvet tanítok, utána és
hétvégén szakfordítóként dolgozom, a
német nyelv iránt érdeklõdõknek hon-
lapot szerkesztek, illetve hogy az élet-
hosszig tartó tanulás fontosságáról ne
csak másoknak meséljek, jövõ héten
kezdem a Pécsi Tudományegyetem
tanár-könyvtárpedagógia-tanár szakát.
Mindezek mellett nagyon jó egy kicsit
mással is foglalkozni, így például nagy
öröm számomra, amikor együtt lehe-
tek a gitárkvartettel, akik nemcsak
„munkatársaim”, de barátaim is. 

„Lassú rívásba kezd a gitár.
Széttörnek a reggel kelyhei már.
Lassú rívásba kezd a gitár.
Csitítani kár.
Hallgatni nem tud, zokog, ha fáj.
Egy hangra jár, mint víz sírdogál,
mint hófúvásba szél sírva száll.
Hallgatni nem tud, zokog, ha fáj.
Jaját zokogja távoli tájért.
A Dél izzó homokja fehér kaméliákért.
Hogy alkony ez, s hol volt a hajnal,
hogy a nyíl sehova nem talál, 
s az ágon az elhallgatott dal, elsõ halott
madár.
Ó, szív, gitár! Öt húrral, öt karddal járt
át a halál.”

Federico Garcia Lorca: Gitár
(Vas István fordítása)

SAS ERZSÉBET ROVATA

Dallal, verssel, gitárzenével

A spanyol költõ, Lorca versei is összekötik õket
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A z idõ játéka, hogy háromne-
gyed évszázad múltán ösz-
szekapcsolható Liszt és Bar-

tók neve, ráadásul több-kevesebb
nyomot mindketten hagytak megye-
székhelyünkön.

A helyi Liszt-emlékek valóságos
bibliája, dr. Hadnagy Albert tanul-
mánya a Mester leghosszabb, száztíz
napig tartó 1870-es itteni tartózko-
dásáról is gazdag részletekkel szol-
gál. Ennek egyik csúcspontja a szep-
tember 25-i koncerten való részvéte-
le, melynek eddig ismeretlen elõz-
ményei is izgalmasak.

A porosz–francia háborútól gon-
dosan távol maradó Lisztet az esemé-
nyek érintették közelrõl. Errõl a
nemzetközi és hazai sajtóban külö-
nös pletykák keringtek. „A Deutsche
Allgemeine Zeitung szerint Liszt
meghívta vejét Olliviert, hogy jöjjön
Szegszárdra, hol báró Augusz szíve-
sen látja. Az exminiszterelnök elfo-
gadta az ajánlatot (?) és várják nejé-
vel együtt” - írta a Vasárnapi Ujság
1870. szeptember 18-án. Egy hónap
múlva már egyenesen azt adta hírül a
lap: „néhány nap elõtt egy borotvált
arcú, pápaszemes idegen érkezett,
kit a szegszárdiak Ollivier megbu-
kott francia miniszternek tartanak”.
Egy hétre rá aztán kiderült: nem
Ollivier, hanem „egy jámbor német
muzsikus, akinek semmi része Fran-
ciaország mostani veszedelmében”.

Ilyen körülmények között rende-
zett jótékony hangversenyt a két nõ-
egylet egyike, mely - hihetõleg a na-
gyobb érdeklõdés érdekében, de
egyeztetés nélkül - Liszt vezényletét
ígérte mûsorában. Biztos sikert je-
lent Reményi Ede részvétele is, hi-
szen õ már 1860-ban hangversenye-
zett a vármegyeházán. Egy korabeli
résztvevõ szerint: „Ki tudná leírni,
azon sok síró-rívó, kérõ, esedezõ ro-

hanó, olvadó hangok csodavegyüle-
tét, melyeket oly enyelegve tud ki-
csalni kisded szárazfamûvének üre-
gébõl?! A fellelkesült közönségbõl
egy szépen és ízléssel öltözött szép
magyar leány, nemzeti szalaggal ösz-
szekötött gyönyörû koszorúval
ajándékozá meg az ünnepelt mû-
vészt” - aki ezek után tíz évvel ké-
sõbb sem mondhatott nemet.

A hangversenyre szándéka szerint
csakis nézõként érkezett Liszt sem áll-
hatott ellen hölgyeink mosolyának. If-
jabb Csapó Vilmos, ahogy õt dr. Had-
nagy idézi, személyes tanúként em-
lékszik: „Egyik magyar rapszódiáját
választotta…, ujjai varázsszerû lágyság-
gal mintegy végiglehelnek a billentyû-
kön, vagy pedig lesújtanak, mint a
villám… Hiszen ez csak egy kis szóra-
kozásnak számított - elõkészülni nem
volt idõm - mondá Liszt késõbb.”

A pontosan 75 év múlva, 1945.
szeptember 25-én elhunyt Bartók-
ról sajnos nincsenek ilyen emléke-
ink, de azért egyszer járt itt. A
Bezerédj utcába 1927. január 8-10-e
között látogatott fiához, aki itt édes-
anyjával, Czigler Mártával, s Czigler
Károly védgáttársulati mérnökkel,
Béla nevelõatyjával élt. Ahogy ifjabb
Bartók emlékszik, 9-én kiment a
Benedek-szurdikba, s a helyi hagyo-
mány szerint ott népdalt is gyûjtött.
Fia személyes elmondása szerint „az
alatt a három nap alatt ez szóba sem
jöhetett, mert nem volt nála a felve-
võ készüléke”, de lehet, hogy gon-
dolt ilyesmire, mert „szerette a pri-
mitív embereket”. Külön érdekes-
ség, hogy négy év múlva, 1931-ben
készíti városunk fia, Escher Károly
Bartók fonográfos képét.

Dr. Töttõs Gábor

Liszt zongorázott, Bartók látogatott
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 155. Ódon időben

SZEPTEMBER 27-ÉN

105 éve, 1905-ben a Garay-
szülõház helyén felépült a
Diczenty-palota.

SZEPTEMBER 28-ÁN

135 éve, 1875-ben egy 15 éves
fiú a belvárosi templomból Szûz
Mária ezüst koronáját emelte el.

SZEPTEMBER 29-ÉN

145 éve, 1865-ben az Újváros-
ban a még félkész Szent Mihály-
templomot avatták. 115 éve,
1895-ben pécsi-szekszárdi ke-
rékpárversenyt rendeztek. 90
éve, 1920-ban öngyilkos lett La-
kos János Pál tanár-festõmûvé-
szünk.

SZEPTEMBER 30-ÁN

110 éve, 1900-ban eleink meg-
egyeztek a Siemes-Halske cég-
gel a villanyvilágítás díjában.

OKTÓBER 1-JÉN

150 éve, 1860-ban a kórház 12
ágyas épületét 60-ra bõvítette
Stann Jakab kõmûvesmester.
125 éve, 1885-ben Fraknói Vil-
mos 12-15 hold szõlõvel szerény
javadalommá kívánta fejleszteni
helybeli címzetes apátságát. 

OKTÓBER 2-ÁN

115 éve, 1895-ben állami anya-
könyvünk elsõ bejegyzése Simon
Takács Ferenc újszülöttrõl szól.

OKTÓBER 3-ÁN

75 éve, 1935-ben megyénk tar-
talékalapjából támogatta itteni tü-
dõbeteg-gondozója építését.

Liszt szekszárdi zongoránál 1870-ben
(részlet Franz Kollartz rajzából)

Biztonságban vagyunk
Isten szeretetében
„Miért nem haltam meg, mi-
kor megszülettem? Miért nem
múltam ki, mikor anyám mé-
hébõl kijöttem? Miért is vettek
engem térdre, és emlõkre,
hogy szopjak? Akkor most fe-
küdnék, és békén lennék.”
(Jób 3,11-13)

„Semmi sem választhat el
minket isten szeretetétõl” (Ró-
ma 8,39)

Mindenkinek vannak nehéz
életszakaszai, amikor megkér-
dõjelezõdnek és próbára tétet-
nek az addig biztosnak hitt élet-
irányelvei. Az ilyenkor kapott vé-
leményeknek nagyobb hatalma

van. Építenek vagy rombolnak
minket. Korlátokat állítanak fel,
amiket nem léphetünk túl. Ezért
fontos, hogy megismerd Isten
véleményét, és ahhoz ragasz-
kodj. Ha mások nem értenek
egyet vele, nem számít. Nem
lennél annyira kritikus magad-
dal szemben, és nem lennél
annyira zavarban mások véle-
ménye miatt, ha tudnád, hogy
Isten mit gondol rólad, és ho-
gyan érez irántad. Õ már az-
elõtt melletted döntött, mielõtt
vétkeztél volna. Tehát, ha vét-
keztél, térj meg belõle! Utána
felejtsd el a bûntudatot, mert az
a kételkedésbõl fakad, és elzár-
ja elõled az Isten kegyelmébõl
származó javakat.
Jóbnak és Péternek is voltak
olyan pillanatai, amikor meg-

kérdõjelezték életük értelmét
és életirányelvüket. És ott volt
a szívükben a fájdalom, hogy
ezzel már nem képesek együtt
élni. De mindketten, amikor ta-
lálkoztak Isten nagyságával és
szeretetével, akkor már nem a
saját erényeiket és jó (ra vá-
gyó) cselekedeteiket hangoz-
tatták, amik tudjuk, hogy
Jóbnál „a kéz szájra tételébe”,
Péternél pedig „keserves sí-
rásba” torkolltak. Ha vallásos
és felszabadultságmentes
akarsz maradni, akkor hangoz-
tasd csak tovább a jó tulajdon-
ságaidat (erényeidet) és a jó
cselekedeteidet, viszont ha
igazán Krisztus-követõvé válsz,
akkor már az Isten cselekede-
teirõl, szeretetérõl és az általa
kapott üdvösségrõl fogsz
„pletykálkodni”.

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

EVANGÉLIUM Angolul a könyvtárban
Jim Knight brit oktatási államtitkár szerint a szülõk hat-
szorta nagyobb hatással vannak gyermekeik tanulására,
mint a tanárok. Ez vonatkozik idegen nyelvek elsajátítá-
sára is: szülõként sokat tehetnek gyermekeik angol nyel-
vi készségeinek fejlõdéséért. Ezért a British Council
szakemberei kifejlesztettek egy ingyenes forráscsoma-
got, mely módszertani útmutatást és játékos „tananya-
got” kínál az otthoni angolozáshoz. A módszereket és az
ajánlott anyagokat október 4-én, 16 órakor az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtárban ismerhetik meg az érdeklõdõk.

A foglalkozáson a szülõk gyakorlati segítséget kap-
nak: olyan módszereket mutatunk be, melyek egysze-
rûen beépíthetõk az otthoni mindennapi tevékenysé-
gek közé. A látottak és hallottak alapján akár rögtön el-
kezdhetnek otthon angol nyelvû képeskönyveket fel-
dolgozni, közösen dalolni vagy mondókázni. A foglal-
kozás során a szülõk megkapják a magyar nyelvû
FamilyEnglish tájékoztató füzeteket, melyekbõl továb-
bi ötletekkel gyarapíthatják repertoárjukat.

A foglalkozáson való részvétel ingyenes, a nyelve
magyar. Jelentkezni az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
idegen nyelvi részlegében (74/528-108), illetve a gyer-
mekkönyvtári részlegen lehet személyesen vagy tele-
fonon (74/312-209).

Bartók Béla a fonográffal
(Escher Károly fényképe)
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Sportmix
ASZTALITENISZ. Az Extra Liga mellett az NB I-es
bajnokságban is érdekelt Szekszárd AC a harmadik
fordulóban 9:9-es döntetlent játszott a fõvárosi
Erdért otthonában. A gyõzelmeket Wittinger (4),
Guld K. (2), Pata E., továbbá a Wittinger-Pata és a
Guld-Fuderer pár jegyezte. A Közép-Európai Szuper
Ligában az elsõ hazai mérkõzést október 5-én játsz-
sza Sáth Sándor együttese, amely ekkor a jónevû
osztrák Linz Forschberg gárdáját fogadja (kezdés:
17 óra.). A sorozat következõ mérkõzésein a Mla-
dost Zagreb el október 19-én, az SKST Hodonin gár-
dájával december 9-én játszanak majd a városi
sportcsarnokban.

KÉZILABDA. Szekszárdi rangadót rendeztek a nõi
kézilabda NB II-ben: a Fekete Gólyák KC és az UKSE
Márker csapott össze. Az ezúttal tartalékosabb UKSE
fiataljai nem tudtak komoly ellenállást kifejteni a ru-
tinban és játéktudásban jobb ellenfelével szemben,
így a Gólyák 36-17-re gyõztek. Az NB I-es ifjúsági baj-
nokságban szereplõ szekszárdi együttes - a felnõttek-
hez hasonlóan - vereséget szenvedett a legutóbbi for-
dulóban hazai pályán az Alcoa csapatától (22-31).

LABDARÚGÁS. A Tolle-UFC Szekszárd az NB III-as
bajnokság ötödik fordulójában hazai pályán kapott
ki a Balatonlellétõl (1-2), noha a játék képe alapján rá-
szolgált volna a három pontra. Az UFC alaposan „be-
ragadt” a bajnoki rajtnál: egy gyõzelem és négy vere-
ség a mérleg, és 3 ponttal az utolsó elõtti, 15. helyen

áll a tabellán. Dienes Pál csapata a szerdai Magyar Ku-
pa-mérkõzésen sem tudott meglepetést okozni: a
szünet után már a legerõsebb összeállításban pályá-
ra lépõ NB I-es Kaposvári Rákóczi 3-1-re gyõzött, és
tovább jutott. 

SZABADIDÕSPORT: Jól sikerül a Tolle-UFC Szek-
szárd által rendezett E.ON Családi Foci elnevezésû
rendezvénysorozat elsõ fordulója. Harmincöt család
vett részt a különbözõ játékos vetélkedõkön, ügyes-
ségi versenyeken, amelynek végén szinte mindenki
ajándékkal távozott. Az esemény vendége Vincze Ot-
tó, a Ferencváros egykori meghatározó játékosa volt,
aki nem csak díjat adott át, de a játékba is bekapcso-
lódott, és a rá jellemzõ közvetlenséggel mindenkivel
beszélgetésbe elegyedett.

A BSE ellen kezd az átalakult KSC
Herr Péter: „Elszánt, jó szellemû, fejlõdõképes játékosokat igazoltunk”

Amikor egy csapat összetétele
nagyban megváltozik az előző
idényhez képest, az általában a
szokásosnál is kíváncsiabbá te-
szi a szurkolókat a bajnoki rajt
előtt. Az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd két év elteltével újra ebben
a cipőben jár.

Bálint György

Fõleg financiális okokból nem sikerült
megtartani a saját nevelésû Bálint Ré-
kát és a center Bozóki Bettinát, míg a
Zalaegerszegrõl érkezett Pungorra a
vezetõség nem tartott igényt. Három
kész játékos távozása után jött öt „fél-
kész” fiatal kosaras: a Vincze testvérek,
Medgyessy, Demeter és Tajkov (utób-
bi sajnos a felkészülés során megsé-
rült). A KSC egy légióst is szerzõdte-
tett: a montenegrói válogatott Turcsi-
novics személyében, aki eddigi játéká-
val már is igazolta a vele szembeni el-
várásokat.

Egyéves kényszerpihenõ után újra
rendelkezésre áll az NB I-es rutinnal
bíró, már a magyar „kontingensbe”
tartozó Szavercsenko. A sérültek kö-
zül szép lassan visszatérhet és ver-
senyre kelhet a minél több játékper-
cért Tamás Rita, és a még mindig na-
gyon fiatal Petõ Réka. Irányító posz-
ton nem túl rózsás a helyzet: a tavalyi
másodhegedûs, saját nevelésû
Tamisra sérülés miatt hosszú ideig
nem számíthat Ujhelyi Gábor vezetõ
edzõ, így a fiatal Medgyessy Dóráé le-
het a karmesteri pálca. A KSC-nél úgy
látják, a sok csapatnál még mindig
neuralgikus centerposzton az általuk
felfedezett, s immár harmadik idé-
nyét kezdõ, kitûnõ adottságokkal bí-
ró Jevtusenkó az idén a gárda megha-
tározó játékosává válhat. Mindjárt a
bajnokság elején még nem valószínû,
ugyanis egy térdmûtéten esett át a
közelmúltban a mindig vidám ukrán
szõkeség, aki ha utoléri magát,
Bozóki hiánya fel sem tûnik majd a
közönségnek.

Adott a bizonyítási lehetõség
a másutt csalódott újaknak

Akkor tehát erõsödött vagy gyen-
gült a KSC? - vetõdik fel az egzaktan
nehezen megválaszolható kérdés. A
hétvégén elkezdõdik a bajnokság, így
a kérdõjelek fokozatosan kiegyene-
sednek. 

- Igaz, hogy akik most hozzánk ke-
rültek, jobbára csak az NB I/B-ben bi-
zonyítottak, bár többük rendelkezik
A-csoportos múlttal is - jegyezte meg
elöljáróban Herr Péter ügyvezetõ el-
nök -, majd rögtön hozzátette: - Ne fe-
ledjük azonban, hogy legtöbbjük kor-
osztályos válogatott volt, és nem felej-
tettek el kosarazni, s még mindig fia-
talok. Talán korábban rosszul válasz-
tottak csapatot, idejekorán külföldre

kerültek, vagy a mi-
énknél nagyobb egye-
sület vitte el õket, ahol
nem jutottak bizonyí-
tási lehetõséghez. A
Vincze testvérek leiga-
zolása már két évvel
ezelõtt is szóba került,
de akkor a Szegedet, il-
letve Németországot
választották, ahol job-
bára a kispad jutott ne-
kik. Medgyessy, Deme-
ter és Szavercsenkó
annak idején a Kecske-
métben szerepeltek
együtt is. Nekik van-
nak A-csoportos refe-
renciáik is. Mindent
egybevetve úgy gon-
dolom, hogy inkább
erõsödtünk. Nagyobb
lesz a harc a csapatba
kerülésért, nagyobb
lesz a variációs lehetõ-
ség taktikailag is, és a
kispad is hosszabb
lesz, ha majd a sérül-
tek újra bevethetõek
lesznek, formába len-
dülnek.

- Van egy másik biztató jelenség.
Egytõl egyig olyan szellemiségû játé-
kosok kerültek hozzánk, akik nagyon
akarnak bizonyítani, akiknek a kosár-
labda az elsõ és a legfontosabb, s egy
olyan remek közösség alakult ki, ami-
lyen az elmúlt két évben nem volt.

- Ahhoz, hogy mindez az ered-
ményben is megmutatkozzon, bra-
vúrgyõzelmet is produkáljon a KSC
Szekszárd, megint idõre van szükség.
A felkészülési tornák visszatükröz-
ték: aggodalomra nincs ok.

- A felkészülési tornákon azt láttuk,
hogy a tõlünk elvárható módon a
nyolcba jutás szempontjából verseny-
képesek leszünk. Tavaszra pedig még
többet várok arra számítván, hogy ve-
zetõedzõnk, Ujhelyi Gábor több évti-
zedes jó szokását folytatva, felhozza

ezeket a fejlõdõképes játékosokat,
szakmailag is összeáll a jó szellemû
társaság. Ha nem söpör végig valami-
féle sérüléshullám, akkor meglepetés-
gyõzelmeket is szerezhetünk.

Aki jobban játszik,
az keres majd többet

- Mennyit árul el a közvélemény
számára a klubnál meghonosodott
teljesítményösztönzõ bérezésrõl?

- Nézze, nem titok. Van egy tisztes-
séges megélhetést biztosító alapbér,
ami a statisztikailag kimutatott ma-
gyar átlagjövedelmeknek megfelel.
Ezt mindenki megfejelheti 50, vagy
akár efölötti százalékkal, ha az úgyne-
vezett hasznossági indexe magas lesz.
Az ezen is alapuló, egytõl tízig terjedõ
edzõi érdemjegyei - amelyek az IBM-
en kívül egyes posztokhoz, egyes
meccsekhez köthetõen - is kiemelke-
dõk lesznek. A tartósan negatív telje-
sítmény esetén az alapbért sem ga-
rantáljuk, ez is csökkenthetõ, amire a
közelebbi és a távolabbi múltban volt
már példa. Még valamit hadd jegyez-
zek meg a pénzekkel kapcsolatosan:
nálunk nem lehet annyit keresni,
mint a riválisoknál, de a játékosok azt
is tudják, hogy amit megígérünk, azt
ki is fizetjük.

- Havi félmilliós nettó fizetést
igénylõ játékos szerzõdtetésére válto-
zatlanul nincs lehetõség az KSC-nél?

- Nincs, bár a pénzt még valahogy
ki tudnánk gazdálkodni, de értelme
nem lenne. Meggyõzõdésem, hogy
egy ilyen nem lendítene annyit a csa-
paton, hogy az meglátszana. Ilyen já-
tékosok már szerepeltek nálunk, és
másutt sem váltották meg a világot.

- Egy Sepeljeva- vagy egy Vukovics-
szintû játékosra - hogy a múlt meg-
határozó szekszárdi légiósait említ-
sük - mekkora pénz kell manapság?

- Évente 25 millióba kerül egy játé-
kos, s ahhoz, hogy bejuss a legjobb
négybe, legalább három-négy ilyen
kellene. Ilyen igazolásokról egyelõre
nem is álmodhatunk.

Szavercsenko (labdával) felépült sérülésébõl
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Új-Zélandtól az Amerikai Egye-
sült Államokig hatvankilenc or-
szág, közel négyezer versenyzője,
köztük tizenhat szekszárdi vett
részt Budapesten a triatlon-világ-
bajnoki sorozat döntőjén.

Kovács Etelka

Hatalmas élmény volt - mondta Czencz
Péter, a Magyar Triatlonszövetség fõtit-
kára, a világbajnokság szervezõbizott-
ságának alelnöke, aki maga is elindult
az amatõrök korcsoportos versenyé-
ben, az 55-59 évesek között. Neki nem
jelentett problémát a Kopaszi-gát 14
fokos vízében úszni, csupán az elsõ pár
perc volt kellemetlen, amíg a neoprén
ruhából kilógó fej, kéz és láb megszok-
ja a hideg vizet. Vele együtt még négy
szekszárdi, Mészáros László (30-34 kcs.
58.), Nádi Csaba (35-39 kcs, 66.), Záká-
nyi József (50-54 kcs. 97.) és Schranz
Róbert (50-54 kcs. 101.) választotta a
három alapsportágból álló viadal olim-
piai távját (1,5 km úszás–40 km
kerékpár–10 km futás).

A legeredményesebb szekszárdi, ifj.
Czencz Péter volt, miután a szeptem-
ber 8-án a triatlon-vb betétversenye-
ként megrendezett aquatlon-világbaj-
nokságon 6. helyezést ért el a 25-29
évesek között, szeptember 11-én a
triatlon sprint távján (750 m úszás, 20
km kerékpározás, 5 km futás) a 7. he-
lyen ért célba korosztályában. Elége-
dett eredményeivel, mivel egy éve
már kevesebb idõt, energiát szentel
az edzéseknek.

- Jól ment az úszás - mondja -, nem
volt gond a vízhõfokkal sem, hiszen
csaknem egész tíz percet töltöttem a
„jeges” vízben.

A legjobb idõeredményt, korcso-
portjában a másodikat, mégis futás-
ban érte el. Éppen ezért rosszul érin-
tette, hogy az aquatlonban, amelynek
érezhetõen gyengébb volt a mezõnye,
a hideg víz miatt eltörölték az elsõ fu-
tást. Ez a legerõsebb versenyszáma.
Ha Czencz Péter felhagy a triatlonnal,
a maratoni futás az, amelyikben a jö-
võben szívesen versenyezne.

- Tetszett a világbajnokság - mondja
-, csak az volt zavaró, hogy az ötper-
cenként indított korosztályos futa-
mok mezõnyei összekeveredtek, így
nem lehetett tudni, ki kivel versenyez.

Más szekszárdi versenyzõket, így
például Posta Endrét (35-39 kcs. 58.),
a triatlonszövetség munkatársát za-
varta úszáskor a hideg víz. Õ és vele
együtt többen hidegsokkot kaptak -
állítja -, ami légszomjat jelentett az el-
sõ métereken. Számára a legnagyobb
élményt a világbajnokságon az eddigi
legnépesebb paratriatlonos mezõny

(16 ország 89 versenyzõje) okozta. A
futamuk 11-én rajtolt el csendes esõ-
ben, de a szurkolók szemét nemcsak
az esõcseppek nedvesítették meg.
Érezték, hogy azoknak a végtelenül el-
szánt embereknek, akik akkor ki-
másztak a kocsijukból a jeges vízbe,
amit néhányan nem is láttak, vagy
mûvégtaggal mozogtak benne, a lelke
mindenkiénél keményebb. Az egyet-
len magyar triatlon aranyérmet egy
kecskeméti paratriatlonista, Boron-
kay Péter szerezte - megvédve világ-
bajnoki címét.

A szekszárdiak közül sprinttávon
indult még Dvorák Eduárd (25-29.
kcs. 45.), a triatlonszövetség munka-
társa, Klem Zsolt (45-49 kcs. 42.), aki
a verseny lebonyolításában segédke-
zett, és a 16-19 évesek korcsoportjá-
ban Arató Csilla (13.), Kaszpari Do-
risz (21.), Rigó Boglárka (akinek ke-
rékpárja defektet kapott), Csankó Gé-
za (32.), Csankó Dávid (34.), Szél Bá-
lint (38.) és Gyányi András (48.).

Szekszárdon intézték az elsõ zöld
triatlon-világbajnokság gazdasági
ügyeit, itt írták alá a szerzõdéseket is.
A környezettudatosságra különös
hangsúlyt fektetõ, a természetben
ûzött három sportágból álló világver-
seny résztvevõi és a Nemzetközi
Triatlonszövetség elégedett volt a ren-
dezéssel. A világszerte egyre népsze-
rûbb összetett sportág világbajnoki
döntõjének televíziós közvetítését,
háttérben a fõváros legszebb törté-
nelmi épületeivel, 200 millióan néz-
ték a világon.

Szekszárdiak a hazai triatlon vb-n
Czencz Péternek nem okozott gondot a „jeges” vízben úszni

■ A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegye-
sület (SZKKSE) szinte minden verseny-
zõje éremmel térhetett haza élete elsõ
megmérettetésérõl, a szeptember kö-
zepén, Tolnán megtartott Gyermekek
Népszerûsítõ Versenyérõl.

Bár az idõjárás nem volt vízre csábí-
tó, mégis népes mezõny gyûlt össze a
tolnai Duna-holtágon az évadzáró ka-
jak-kenu versenyen. A június vége óta
kajakozó, többségében 8-12 éves
szekszárdi versenyzõk az ország min-
den részébõl érkezett 11 egyesület
legjobbjaival küzdöttek meg. A legné-
pesebb futamban, az 1999/2000-ben
született (I. korcsoport) fiúk 2000 m-
es versenyében 27-en rajtoltak, köz-
tük hét szekszárdi. Közülük a legjobb
eredményt 11. helyével Bodnár Balázs
(1999) érte el. Még reménykeltõbb
Mercz Marcellnek (2001), a legifjab-
bak mezõnyében 2000 m-en szerzett
ezüstérme. Ugyanebben a futamban
6. helyezéséért szintén érmet kapott
Barabás Dominik (2002). Ketten
együtt lapátolva pedig bronzérmet

szereztek ugyanezen a távon. Hozzá-
juk hasonlóan két éremmel büszkél-
kedhet a korábban cselgáncsozó Sze-
keres Zsolt (1998): harmadik helyen
végzett korcsoportja 2000 m-es verse-
nyében, s az ebben a futamban ne-
gyedik Nagy Kristóffal egy hajóban
ezüstérmet szerzett párosban.

A lányok mezõnyben, a II. korcso-
portban 2000 m-en harmadik helyen
végzett Poszpics Viktória, míg Nagy
Boglárka (2002) a legfiatalabbak kö-
zött kilenc indulóból a 4. helyen ért
célba.

Jámbor Attila, az SZKKSE vezetõje
elégedett a napról napra gyarapodó

csapat, már a klub indulásától rend-
szeresen edzõ kajakosainak életük el-
sõ versenyén elért eredményével.
Örül, hogy a rendszeres munkának
beérett a gyümölcse, de nem hagy sok
pihenõt a következõ versenyig. A Tol-
nán bemutatkozott 18 versenyzõhöz
képest kisebb létszámmal, de ott lesz-
nek szeptember 25-én a Kanizsa Ku-
pán, október 9-én pedig Dunaújvá-
rosban szállnak vízre. Kovács Etelka

Az SZKKSE versenyzõinek eredmé-
nyei: 0. korcsoport, 2000 m, lányok: 4.
Nagy Boglárka. Fiúk: 2. Mercz Marcell,
6. Barabás Dominik. Páros, fiú: 3.
Barabás-Mercz. I. korcsoport, 2000
m, lányok: 6. Halmai Eszter, 7. Nagy
Viktória. Fiúk: 11. Bodnár Balázs, 16.
Kovács Viktor, 18. Ruip Gergõ, 20.
Borza Bence. II. korcsoport, 2000 m,
lányok: 3. Poszpics Viktória. Fiúk: 3.
Szekeres Zsolt, 4. Nagy Kristóf, 5.
Czemmel Bence. Páros: 2. Szekeres-
Nagy. III. korcsoport, 2000 m, fiúk: 4.
Mercz Tamás. Amatõr, fiú, 3000 m: 5.
Ruppel Gábor (1995). K. E.

A Jámbor-csapat érmei a tolnai Duna-holtágon

Mercz Marcell (középen) és Barabás Dominik (jobbra)

Czencz Péternek a futás a
legerõsebb száma

Arató Csilla a 13. helyen zárt a
korcsoportjában
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Csutkavár és kukoricaszár-hegedû
Terménycsodák készültek a múzeumi szüreten

n Üdvözlésként saját maguk préselte
mustot kortyolhattak a múzeumi szü-
retre érkezõ családok a Pálos Miklós
Bormûhely és a Bodri Borház jóvoltá-
ból szeptember 18-án. Bár láthatóan,
mint már jó ideje, inkább az esõtõl kel-
lett félteni a termést, mégis jókedvvel
készültek a cseppet sem rémisztõ, öt-
letes madárijesztõk, egy bajszos fiú és
egy csinos lány az idõjárás miatt a mú-
zeumba szorult családias hangulatú
õszköszöntõn.

Unokák és nagyszülõk együtt mor-
zsolták lelkesen a kukoricát szalmabá-
lán ülve, ahogy egykor eleink, csutká-
val vesszõkosárba. Nemcsak azért,
hogy babbal, lencsével, különféle ola-
jos magvakkal és színes páccal még dí-
szesebbé tett dióhéjjal, szilvamaggal
faliképet vagy ajtódíszt készítsenek
belõle Gulyás Éva kézmûves útmutatá-
sával, hanem azért is, hogy a csutkából
kedves baba születhessen, és csoda-
szép vár vagy egy takaros ól épüljön. A
kukoricaszár pedig az ügyes kezek
alatt igazi csodákká, hegedûvé, bóloga-
tó madárkává, itatóvá alakult. Még a
kiállításlátogató nyugdíjascsoportot is
elbûvölték a szebbnél szebb alkotá-
sok. Az esõs idõ miatt szárazbab nin-
csen, így a cséplése is elmaradt, de
„babzsák” készült, mégpedig búzából.

A végére már csak a mulatság ma-
radt Szabadi Miska bácsi, Bessenyei-
és Csokonai-díjas koreográfus, nép-
rajzkutató és népmûvelõ irányításá-
val. A Bartina Együttes alapítója nem-
csak táncokat tanított eredeti sárkö-
zi népdalokra az Õcsényi Népi
Együttes táncosainak közremûködé-
sével, de megidézte azokat az idõket
is, amelyben ilyen táncokat jártak
egykor a lányok-asszonyok. A nép-

táncosok mind különféle sárközi tá-
jak népviseletében mutatták be a lé-
péseket.

Aki elmulasztotta vagy szeretne új-
ra részt venni egy ehhez hasonló csa-
ládi hétvégén a megyei múzeumban,
az december 4-én, szombaton advent-
hez kötõdõen megteheti. A múzeumi
szüret - családi hétvége a TÁMOP-
3.2.8/B/08 program keretében való-
sult meg. Kovács Etelka

„Megmutatom, hogyan kell kukoricát morzsolni”

Az olvasást
népszerûsítik

Megújult az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár számítógépparkja.  Az intéz-
mény Tudásdepó-Expressz TIOP 1.2.3
-09/1-2009-0037 elnevezésû pályáza-
ton mintegy 12 millió forintot nyert
számítástechnikai hardverfejlesztésre.
A pénzbõl WIFI-re is jutott, ennek kö-
szönhetõen a könyvtárhasználók in-
gyen internetezhetnek. Továbbá egy
belsõ intranethálózatot is kialakítottak:
a közös adatbázisban a megyei könyv-
tár mellett a múzeum, a levéltár és a
gyerekkönyvtár is benne van. 

Egy másik pályázatnak köszönhetõ-
en a könyvtár hét további intézmény-
nyel (a bátaszéki, a bonyhádi, a paksi,
a tolnai könyvtárak, továbbá a megyei
múzeum, a levéltár és az Illyés Gyula
könyvtár) olyan közös adatbázist ala-
kít ki, amelynek köszönhetõen rövi-
desen az Országos Széchenyi Könyv-
tár internetes oldalán is lehet majd vá-
logatni az intézmények anyagaiból. 

A megyei könyvtár egy képzést is
indít a TÁMOP 3.2.4/08/1-2009-0016
címû pályázatnak köszönhetõen.
Emelt szintû segédkönyvtárosokat
képeznek, akik könyvtári asszisztensi
rész-szakképesítést is szereznek a tan-
folyam során. A képzés teljes költsé-
gét a pályázatból finanszírozza a
könyvtár, tehát az a résztvevõk szá-
mára ingyenes.
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Október 8. (péntek) 17 óra
Csiribiri - Halász Judit elõadása

gyermekeknek és felnõtteknek. Belé-
põjegy: 2000 Ft

Október 9. (szombat) 9-12 óráig
Játékvár-lak az üvegteremben -

angol mesék, játékok kicsiknek, 10
órától bábelõadás a Helen Doron
Nyelviskolával. Belépõjegy: 400 Ft a
gyereknek, 200 Ft a felnõtt kísérõnek.

Ugyanebben az idõpontban  Gyer-
mekholmi Börze a mozi elõcsarnoká-
ban. Asztalfoglalás szeptember 27-tõl
a mûvelõdési házban. Az árusítás díja:
1000 Ft.

Október 12. (kedd) 19 óra
Wass Albert-est az Ismerõs Arcok

zenekarral. Belépõ: elõvételben 1500
Ft, a helyszínen: 2000 Ft. A színházi
jegypénztár nyitva hétfõtõl péntekig
14.00-18.00 óra között.

Október 13. (szerda) 10 és 11 óra
Takarékoskodjunk az energiá-

val! - kilojoulok és megawattok nyo-
mában. A Zöldtárs Környezetvédelmi
Közhasznú Alapítvány közösségi kör-
nyezeti nevelési programja a Termé-
szeti Katasztrófák Csökkentésének
Napja alkalmából (TÁMOP B.3.)

A program a kisiskolások környe-
zettudatos magatartásának kialakítá-
sát segíti az energiatakarékosság fon-
tosságának és praktikáinak megis-

mertetésén keresztül. Miért fontos ta-
karékoskodni az árammal, fûtéssel, vi-
lágítással? Hogyan takarékoskodha-
tunk ezekkel mindennapi életünk so-
rán otthon, az iskolában, a munkahe-
lyeken? Milyen eredményt érhetünk
el környezettudatos viselkedésünk-
kel? Elõadók: Baka György környezet-
védelmi szakmérnök, a Zöldtárs Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke és Gaál
Zsófi környezetmérnök.

Várjuk iskolai csoportok jelentkezé-
sét a 74/529-610-es számon Egléné Fe-
kete Zsuzsánál.

Mûvészetek Háza
VINORELLEK - Czirok Róbert borral
festett képei szeptember 30-ig a Mûvé-
szetek Házában láthatók.

Színek és formák Tolna megyé-
ben. Tolna megyében élõ, alkotó és el-
származott képzõmûvészek tárlata. A
kiállítás megtekinthetõ: október 31-ig,
vasárnap és hétfõ kivételével naponta
9-17 óráig. Jegy: 400 Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak 200 Ft. Csoportok szá-
mára díjtalan.

Október 4. (hétfõ) 16 óra
Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezet szervezésében a Korai
felismeréssel a rák gyógyítható cí-
mû kiállítás megnyitója. A tárlatot meg-
nyitja: Horváth István polgármester.

Elõadás: prof. Dr.  Simon Tamás, a
Magyar Rákellenes Liga elnöke: „A rák
korántsem olyan sorscsapás, mint
ahogyan az emberek tudatában él”.
Mûsor: 8 figyelmeztetõ jel címû kisfilm
vetítése; „ANITÁSOK” gyógyászati se-
gédeszközök bemutatója.
Közremûködik: Lozsányi Tamás (or-
gona), Korsós Gergõ (vers, próza). Mû-
sorközlõ: Csötönyi László.

Október 7. (csütörtök) 19 óra
Egy koncert kékben - látványkon-
cert Rákász Gergely koncertorgonis-
tával. Gershwin, Ravel, Strauss mûvei
különleges vizuális effektusokkal. A
nagyszabású budapesti premier után
Szekszárdon is! Jegyárak: felnõtt: 1990
Ft, nyugdíjas, diák: 1490 Ft.

Panoráma mozi
NAGYTEREM
Szeptember 23-29.

17.30: Varázslótanonc - amerikai ak-
ciófilm. Fõszerepben: Nicolas Cage,
Monica Bellucci. (csütörtöktõl vasár-
napig 16 órakor)
20.00: A kilencedik légió - feliratos
angol akciófilm.

ART TEREM
Szeptember 23-29.

17.00: Turné - feliratos francia film
19.00: Vespa - színes magyar filmdráma

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetõsé-
günk nyílt a 2010/11-es SZÍNHÁZ-
BÉRLETEK meghirdetésére.

Sárdy-bérlet:
Ken Ludwig: Botrány az operában -
avagy a két tenor (bohózat). A Pan-
non Várszínház elõadása október 27-
én (szerda) 19 órakor.
Michael Parker: A szerelmes nagy-
követ (bohózat két részben), a FOGI
Színház elõadásában.

Hegedûs-bérlet:
Sarkadi Imre: Elveszett Paradicsom -
a Száguldó Orfeum elõadásában.
Huszka Jenõ-Bakonyi Károly-Martos
Ferenc: Bob herceg - regényes
nagyoperett 3 felvonásban. A Sopro-

ni Petõfi Színház elõadásban.
Bérletárak 2010/2011 évadra:
Sárdy- és Hegedûs-bérlet:
I. helyes bérlet: 4000 Ft
II. helyes bérlet: 3800 Ft
Szabadjegy: 2500 Ft
Régi bérletek megújíthatók: szep-
tember 29. és október 8. között
Új bérletek válthatóak: október 11. és
október 15. között, hétköznap 10-
12-ig és 13-17 óráig. Információ:
Csabai Zsuzsanna 74/529-610.

Micimackó-bérlet (óvodásoknak,
kisiskolásoknak, 10 órási elõadás): A
jóságos óriás - a Bóbita Bábszínház
elõadásában.
Szivárvány szép kapujában - mesejá-
ték. A Forrás Színház elõadásában.

Pinokkió-bérlet (iskolás korú gyer-
mekeknek, 14 órai elõadás): Rigó-
csõr király - zenés mesejáték a FOGI
Színház elõadásában.
A négy évszak - orosz népmese egy
részben, a Turay Ida Színház elõadá-
sában

Gyerekbérlet árak 2010/2011: 
Micimackó-bérlet
Pinokkió-bérlet
Bérletár: 1200 Ft
Szabadjegy: 700 Ft

Gyerekbérletek válthatóak: szeptem-
ber 29. és október 8. között a Babits
Mihály Mûvelõdési Házban
hétköznap 8-tól 12 óráig, valamint
13-tól 16 óráig
Információ: Herrné Szabadi Judit
74/529-610

Kedves Színházbarátok!

10 éves jubileum
A „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetû-
ekért Alapítvány 10 éves. Ebbõl az al-
kalomból szeptember 26-án, 9 órától
a Luther téren ünnepség lesz, majd 10
órától a Garay téren az Állampolgári
Részvétel Hete programjaként bemu-
tatják a Kézenfogva Alapítvány „Fo-
gadd el, fogadj el!” kampánykamion-
ját.
A rendezvény ideje alatt a megyei
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány
nagytermében megtekinthetõ az
„EMLÉKEINK” c. kiállítás.

PROGRAMOK

Könyvbemutató
Lemle Zoltán: Jézus a mi Urunk és
Megváltónk címû prédikációsköte-
tének és Decsi Kiss András grafikái-
nak bemutatóját tartják október 1-
jén, pénteken 19.30 órától a Garay
gimnázium dísztermében.

Bûnmegelõzési mûhely
A Civil Bûnmegelõzési Mûhely szep-
temberi ülését a Széchenyi u. 26.
szám alatt (Cinka Panna Tanoda)
tartja szeptember 29-én (szerda),
17.00 órakor. Az összejövetel témája:
„Tovább az úton……” A kétkultúrás
program lehetõségei a felsõfokú ok-
tatásban. Témagazda: Dömötörné
Sólymár Orsika romológus, a Cinka
Panna Tanoda vezetõje. A közös
munkát vezeti: Kopasz Árpád nyá. r.
ddtbk., a munkacsoport vezetõje.

Koncertajánló
A zene világnapján, október 1-jén, pén-
teken 22 órától (kapunyitás 21 óra-
kor) az All Stars együttes jazzkoncert-
jét élvezhetik az érdeklõdõk a Szek-
szárdi Est Caféban (volt Incognito), a
Garay téren.



Szekszárd elmúlt négy éve sikertelen
volt. Az ígért fejlesztések elmaradtak, a
város egy fõre jutó adósságállománya
pedig a többszörösére nõtt. Ezt a folya-
matot kell megállítanunk és megfordí-
tanunk. A következõ idõszakban felelõs
gazdálkodással meg kell teremtenünk
Szekszárd pénzügyi stabilitását, és újra
növekedési pályára kell állítanunk a vá-
rost. Egy olyan városban szeretnénk él-
ni, ahol nem a pártkötõdés számít ak-

kor, ha egy munkát el kell végezni, ha-
nem kizárólag a szakmaiság. Olyan ott-
hont, amelynek falai közé nem hatolhat
be a pártpolitika. Egy félelemmentes
helyet, ahol senkinek sem kell semmi-
tõl tartania politikai meggyõzõdése mi-
att. Ahol nem a város szolgálja a polgár-
mestert, hanem fordítva: a polgármes-
ter szolgálja a várost. Ez a választás most
nem pártpolitikáról, hanem kizárólag
Szekszárd jövõjérõl szól. 
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Félelem nélkül, összefogással a fejlõdõ városért!
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK Dr. Harangozó Tamás polgármesterjelölt programja, aki szolgálni szeretné a várost

Az alábbiakban programom fõ 
pontjait szeretném bemutatni:
1. MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS HELYI

GAZDASÁGFEJLESZTÉS
• Megállítjuk az adóssághalmozást.
• Fórumot teremtünk a helyi vállal-

kozások számára.
• A szakszervezetek megkérdezése

nélkül nem hozunk a munkaválla-
lókat érintõ kérdésekben dönté-
seket.

• Bevezetjük a Szekszárd-kártyát az
olcsóbb vásárlás és a gazdaságfej-
lesztés érdekében.

• Kiemelten támogatjuk a helyi
összefogáson alapuló gazdaságot.

2. ÁTLÁTHATÓ, NYITOTT ÖNKOR-
MÁNYZAT

• Felülvizsgáljuk a szerzõdéseket,
megszüntetjük a pazarlást.

• Felülvizsgáljuk az önkormányzati
cégek (víz, csatorna, szemétszállí-
tás, távfûtés) árképzését.

• Minden önkormányzati kiadást
nyilvánossá teszünk. 

• Állandó kapcsolattartást tervezünk
Szekszárd lakóival.

3. TURIZMUS
• A fejlesztések legfõbb célja, hogy

Szekszárd Magyarország egyik bor-
központjává váljon. 

• Fejlesztjük a vendéghelyeket.
• Támogatjuk a helyi civil és kulturá-

lis közösségek munkáját.
4. BIZTONSÁGOS VÁROS, BIZTONSÁ-

GOS OTTHON
• Az igazi megoldásokat keressük: el-

sõsorban a bûnözés okaival kell
foglalkozni. 

• Összehangoljuk a rendészettel fog-
lalkozó szervek munkáját.

• A városnak saját pénzébõl is ál-
doznia kell a rendõrség támogatá-
sára. 

5. MODERN HELYI KÖZSZOLGÁLTA-
TÁSOK MEGTEREMTÉSE

• Fejleszteni kívánjuk az iskolákat,
óvodákat, bölcsõdéket. 

• Továbbra is különös figyelmet
szentelünk az egyházi, nemzetiségi
iskolának.

6. GONDOSKODÓ VÁROS
• Megbecsüljük a nyugdíjasainkat.
• Segítséget nyújtunk a devizahitele-

seknek.
• Segítséget nyújtunk a panelházak

felújításához, olcsóbb távhõdíjakat
teremtünk.

• Szekszárdot ökovárossá fejleszt-
jük.

Hol volt, hol nem volt egy fõisko-
lás legényke, aki a tavaszi ország-
gyûlési választások idején elvállal-
ta, hogy szórólapot szórjon az
egyik pártnak. Sõt, azt is felaján-
lotta, hogy kopogtatócédulákat
gyûjt a fiatal demokratáknak. Be-
csületes, jó szándékú fiatalember
látszatát keltette, ezért barátnõjé-
vel kaptak is megbízólevelet, na-
rancsos kitûzõt, hogy nekiláthas-
sanak a munkának. Három na-
pig járták az utcákat, de állítólag
egy ajánlószelvényt se tudtak ösz-
szeszedni. Ha nem megy, ne erõl-
tessük, megbízójuk kérte, adják
vissza a megbízólevelet. A legény
azonban betegségre hivatkozott,
vagy fel se vette a telefonját, míg
végül úgy kellett utánamenni,
hogy visszakerüljenek az igazol-
ványok. Az ifjonc egyébként azt
állította magáról, hogy nem poli-
tizál, nincs elkötelezve egyik párt-
nak sem, valójában diákmunká-
nak tekinti a dolgot.

Már hirtelen eltûnése is gyanút
keltett, de a legnagyobb meglepe-
tést akkor okozta, amikor másod-
magával megjelent a városházán

a szegfûs párt kampánylapjában
megjelent hamis állítások miatt
tartott sajtótájékoztatón. Mikor
az alpolgármester, akinek koráb-
ban a segítségüket felajánlották, a
tájékoztató után rákérdezett a le-
gényre s leányra, mit is keresnek
a szocialista kiadvány - nevezzük
diszkréten Hegyi Mérték(telen)-
nek - képviseletében: a legény
szemrebbenés nélkül azt állította,
hogy nincs köze a piros párthoz.
Õt csak „felhívták telefonon, és ar-
ra kérték, hogy jöjjön el, és jegyze-
teljen”. A felvetésre, hogy választá-
si bûncselekmény egy szervezet
nevében ajánlószelvényeket gyûj-
teni, aztán azokat más szervezet-
nek adni, netán megsemmisíteni,
õ csak lesütött szemmel állt, és bõ-
szen tagadott.

Az egyszeri legény ma a tiszta
kampányt hirdetõ és félelemmel
riogató MSZP karakán jelöltje az
egyes számú választókörzetben.
A szocialisták igen különös mód-
szereket választanak a fiatalok
bevonására a közéletbe. Ez vajon
hányadik oldalon szerepel fennen
hirdetett etikai kódexükben?  csi

Tanulságos mese
a hazudós legényrõl



JEGYZET

Erõsítsük
immunrendszerünket!
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A rejtvény megfejtését 2010. október 5-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Szeptember 12-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A fák alatt sok csilla, barna ékszer: vadgeszte-
nyék” (Radnóti Miklós: Szeptember). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Hollenderné Csimma
Anikó, Hirling Á. u. 5.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

I tt az õsz, jön a tél - ha az EU és az IMF is úgy
akarja... Szóval lehetõségeink szerint ne bíz-

zunk semmit se a véletlenre. A minap olvastam
az újságban a rövid hírek között, hogy tudós or-
vosok több évtizedes kutatómunkával végre
minden kétséget kizáróan megállapították,
hogy jó cselekedeteinkkel erõsítjük az immun-
rendszerünket. Felakadt a szemem a gyönyörû-
ségtõl! Már megint tanultam valamit. A tudás
hatalom, amit tudok, azt senki sem veheti el tõ-
lem, bár én azért csak akkor érzem igazán biz-
tonságban magam, ha semmirõl se tudok... Is-
ten az atyám, annyi marhaságot hallottam/ol-
vastam már életemben, hogy a szempillám se
rebbent. A nagy példányszámú napilapot ha-
nyag eleganciával tettem a mozgó irattárba, va-
gyis a szemétkosárba, mert rend a lelke
mindennek.

C sak késõbb kaptam a fejemhez: végre van
valami, aminek nincs káros mellékhatása,

szerencsés esetben még pénzbe se kerül, és eset-
leg mégis véd valamelyest a megbetegedésektõl,
talán még az influenzától is! Igaz is: a cserké-
szeknek is elõ van írva kötelezõen a napi egy jó
cselekedet, ezek szerint ez a mozgalom (több év-
tizedes megfeszített tudományos kutatómunka
nélkül) ösztönösen, „hályogkovács” módjára rá-
hibázott a dologra. Tehát az adagolás: gyerekek-
nek napi 1, felnõtteknek napi 2-3 jó cselekedet
(ha az orvos másképpen nem rendeli), és im-
munrendszerünk olyan erõs lesz, mintha világ
életünkben birkózószõnyegen aludtunk volna. 
Ámde némi tájékoztató szöveg, használati utasí-
tás nélkül piacra dobni ezt a csodaszert, felelõt-
lenség lenne részemrõl. Vegyék úgy, hogy ez az
én e napi jó cselekedetem, tehát figyelem! Nem
számít jó cselekedetnek, habár megtehetnénk -,
mégsem rúgjuk el a sánta veréb elõl a lócitro-
mot, ha nem csempészünk hashajtót fontos üzle-
ti tárgyalás közben a mellettünk ülõ konkurens
üzletember kávéjába, amikor egy pillanatra fél-
re fordul a szerencsétlen, továbbá hogyha nem
csábítjuk el legjobb barátunk feleségét, ha olyan
csúnya, hogy még a sivatagi foltos hiéna is sírva
enné meg. Végezetül: nehogy már azt higgye va-
laki is, ha életében egyszer ad 200 forintot egy
hajléktalannak, akkor 10 évig nem kell beadat-
nia magának az influenza elleni védõoltást.

Bálint György Lajos



20 2010. szeptember 26.HIRDETÉS


