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Az új Agóra Színházteremre sokan
voltak kíváncsiak. A koncertlátogató-
kon kívül azok a zenekari-, kórus-,
együttes tagok is, melyek a város és
a megye rendezvényeinek jól is-
mert, állandó szereplõi, fellépõi.

Vajon milyen a hangosítás, a technika?
- gondolkodtak a hangszeren játszó ze-
nészek. Hogy szól a terem, milyen az
akusztika? - tépelõdtek a karnagyok és
az énekesek. Milyen a színpad borítá-
sa? - gondolkodtak a táncosok. Kíván-
csiak voltunk, mind a hallgatóság,
mind a szereplõk. Három este - három
kiváló összeállítás, mely alatt birtokba
vették, kipróbálták, „megízlelték” a mû-
sort adó-nyújtó mûvészek az „új tere-
pet”, a nagyérdemû pedig tanúja lehe-
tett, hogyan fedezték fel a muzsikusok,
énekesek, táncosok az új környezetet.

A három este folyamán tizenhat
együttes, formáció lépett a szekszárdi
közönség elé, hogy hivatalosan is „bir-
tokba vegye” próbái, koncertjei új hely-

színét, a megújult Babits Mihály Kultu-
rális Központot.

Augusztus 22-én a Városi Zenekar-
ok mûsora csendült fel az Agóra Szín-
házteremben. A sort a Szekszárdi
Gitárkvartett nyitotta, amely a klasszi-
kus gitárzene szeretetétõl indíttatva,
1999 augusztusában alakult. Munká-
juk eredményét néhány hónap múlva
kezdték bemutatni a nagyközönség-
ének. Repertoárjukon megtalálhatók
reneszánsz, barokk, klasszikus gitár-
mûvek, különbözõ népek dallamai,
egyházi- és könnyûzenei feldolgozá-
sok, saját kompozíciók. Az Agóra Szín-
házteremben ezúttal Dick Dale: „Misir-
lou”, El Pajaro, Babits Mihály: Új leoni-
nusok, valamint a Vihar címû saját
szerzeményt adták elõ.

A Szekszárd Big Band 1979 õszén in-
dult, alapítója és mûvészeti vezetõje
Pecze István trombitamûvész. Az
együttes Európa sok koncerttermében
aratott sikert, öregbítve ezzel orszá-
gunk, illetve Szekszárd jó hírét. A zene-

kar 2014 februárjában 35 éves jubileu-
mi hangversenyét tartja majd a meg-
újult Babits Mihály Kulturális Központ
színháztermében. Az esten a Big Band
ritmus szekciójának és szólistáinak
mûsorában hallhattuk: Kern-Fields:
The way you look tonight, Bruno Mar-
tino: Estate, Rogers-Hart: The lady is a
tramp címû szerzeményeit.

Az elsõ jazz koncertet a szekszárdi
Jazz Triótól hallhatta a közönség még
1972-ben. Az együttes 1982-ben alakult
kvartetté, s a Szekszárdi Jazz Quartet
ebben a felállásban három évtizede
muzsikál. A rendszeres szekszárdi
hangversenyek mellett az együttes szá-
mos hazai és külföldi jazz-fesztiválon
szerepelt, számos felvételük jelent
meg. A kritikusok a zenekar sajátos stí-
lusát a kamara-jazz irányzatába sorol-
ták. Ezúttal három sztenderdet hall-
hatunk tõlük: Gillespie: Night in
Tunisia, Miles Davis: Four és Sonny
Rollinstól: St. Thomas címû kompozí-
cióját. Folytatás a 2. oldalon.

Birtokba vették régi-új otthonukat
Háromszoros „színpadbejárás” az Agóra nyitóhéten

A Bartina táncosainak produkciója is viharos sikert aratott
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Folytatás az 1. oldalról.
A 2000-ben alakult Szekszárd Junior

Stars a város és a dél-dunántúli régió
egyik legnépszerûbb big band zenét ját-
szó együttese. Külföldi szerepléseiken is
rendre nagy sikert aratnak, megjelent
három, saját szerzeményeket is tartal-
mazó lemezük. A zenekar koncertre-
pertoárjában a professzionálisan újra-
hangszerelt jazz-standard kompozíciók
mellett a saját dalok is szerepelnek. A
Cseke Gábor mûvészeti vezetõ irányí-
totta fiatal csapat ezúttal a korábbi zene-
karvezetõ, Molnár Ákos két mûvét (Ka-
cér Tyúk, Korai kávé), valamint Jaco Pas-
torious: The Chicken címû számát ját-
szotta.

Az Ifjúsági Fúvószenekar 1988-ban
alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneisko-
la növendékeibõl Kovács Zsolt vezetésé-
vel. Rendszeresen játszanak komoly és
könnyûzenei feldolgozásokat, tágítva
ezzel a zeneiskolai növendékek zenei lá-
tókörét, ápolják a magyarországi német
kisebbségi fúvószenei hagyományokat.
A fúvószenekar 2013 februárjában
nagyszabású hangversennyel ünnepel-
te 25 éves fennállását. Mûsorukon ezút-
tal a One Moment in Time, John
Williams in Concert és az American
Spirit March címû darabok szerepeltek.

Augusztus 23-án a Városi Kórusok
hangversenyét hallhatta a közönség. A
Szekszárdi Kamarazenekar, Tolna Me-
gye egyetlen felnõtt vonós kamarazene-
kara 1984-ben alakult. Mindig a muzsi-
ka színvonalas megszólaltatására törek-
szik, a klasszikus zenét kedvelõ közön-
ség igényeinek kielégítésére. Mûvésze-
ti vezetõjük Földesi Lajos. Mint a váro-
sunkban mûködõ kórusok állandó part-
nere, a Kamarazenekar nyitotta a hang-
versenyt Christoph Willibald Gluck: Ifi-
génia Auliszban nyitányával. Bemutat-
ták Henry Casadeus: c-moll csellóverse-
nyét, melynek szólistája a kiemelkedõ-
en tehetséges, 13 éves Csõke Flóra volt.

A Gagliarda Kamarakórus 2000-ben
alakult Szekszárdon és környékén lakó
tagokkal, akik a zene szeretetéért, és sa-
ját maguk örömére kezdtek együtt éne-
kelni. Az idõ múlásával mind igénye-
sebb, nehezebb mûvek kerültek a re-
pertoárba, ami magával hozta, hogy be-
mutatkozzanak szûkebb pátriájukban
is. 2010-tõl a mûvészeti irányítást dr. Sza-
bó Szabolcs vette át, vezetésével továb-
bi hazai- és nemzetközi sikerek értek el.

Programjukban a Hazám, hazám, édes
hazám... (népdal), Bach: Ki Istenének
átad mindent…(korál), Kodály Zoltán-P.
Szedõ Dénes: Mi Atyánk..., Telemann:
Hosianna dem Sohne David, és a Ma-
gyarország... címû népdal szerepelt.

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes 1994-ben alakult. Az
együttest számos mûvészeti és elisme-
rõ díjjal kitüntették már, alapító karna-
gyuk Naszladi Judit. Az együttes önálló,
saját szervezésû rendezvénye az évrõl
évre megrendezésre kerülõ „Magyar
Kórusok Napja” ünnepi hangverseny,
mellyel Kodály Zoltánra emléke elõtt
tisztelegnek. Eddig három lemezük je-
lent meg. Mûsorukon Kodály: Szép kö-
nyörgés, G. Nordquist: A tékozló fiú,
Bárdos: Az Úr énnékem õrizõ pászto-
rom és Gounod: Gallia kantáta: A Mes-
siás jön (részlet) szerepelt.

A Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus
Kórus 1965 októberében alakult, közös
éneklést szeretõ pedagógusok és egész-
ségügyi dolgozók alapították. A kórus
bejárta Európát, hírnevet szerezve váro-
sunknak. Repertoárján világi és egyhá-
zi kórusmûvek szerepelnek. Simon Pé-
ter vezényletével Halmos László: Ünne-
pi alkalmakra, Gárdonyi Zoltán: Paradi-
csomnak te szép élõ fája, Charles Gou-
nod: Kyrie, Gloria és Erkel Ferenc: Szó-
zat mûveit énekelték.

A Szekszárdi Madrigálkórus 1965-
ben alakult 12 zenét szeretõ és mûvelõ
helyi polgárból. Fõ célnak a XV-XVI. szá-
zadi madrigálok megszólaltatását tûzte
ki. A kórust 1981-tõl Jobbágy Valér diri-
gálja. Az elmúlt 40 évben közel 600 fel-
lépés, 30 külföldi verseny és fesztivál,
számtalan elismerés és kitüntetés áll a
kórus mögött. A kórus tagjait nemcsak

a közös éneklés öröme tartja össze, ha-
nem az évtizedes barátságok is. Ezúttal
Lasso: Ubi est Abel, Mendelssohn: Herb-
stlied, Liszt: Ave maris stella, Gárdonyi:
Szeptember végén és Orbán: Álom gyer-
mekként címû mûvét adták elõ.

Az Agóra Nyitóhét záró estjén, au-
gusztus 24-én a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban mûködõ mûvészeti cso-
portok is birtokba vették megújult ott-
honukat. Sokszínû, színvonalas mûsor-
ral léptek az Agóra Színházterem szín-
padára népes közönség elõtt.

A jó hangulatot megalapozva elsõ-
ként a Szekszárdi Tücsök Zenés Szín-
pad általános iskolásokból álló utánpót-
lás csoportja lépett fel, majd az ifjúsági
együttes középiskolás vagy felsõfokú in-
tézményben tanuló diákjai adtak elõ ze-
nés-táncos mûsort a könnyûzene és
musical világából, magyar és angol nyel-

ven énekeltek. Az együttes Tücsök Klub
néven 1995-ben kezdte meg mûködé-
sét a mûvelõdési ház szakköreként, ma
már gazdag repertoárjukkal nemcsak
itthon, de külföldi fesztiválokon is fel-
lépnek. A Béresné Kollár Éva irányítot-
ta együttes 2011-ben elnyerte a Közjó-
ért díjat.

A „Tücskök” után a szekszárdi Swing
Mazsorett és Tánc Csoport lépett a szín-
padra. A megalakulásának 13. évfordu-
lóját ünneplõ együttesben ma két kor-
csoport: a junior és a senior dolgozik.
Repertoárjukon megtalálható a klasszi-
kus technikát bemutató magyaros
blokk mellett a show és a modern maz-
sorett technika is. Az egyesület mûvé-
szeti vezetõje, koreográfusa: Huszárik-
né Böröcz Zsófia táncpedagógus.

A Szekszárdi Magyarnóta Klub fellé-
pése azonnal remek hangulatot terem-

tett, amelyben ismert, vidám, a közön-
ségben is azonnal megszólaló nótákat
adtak elõ. Vastaps köszönte meg a klub
mûsorát. A Magyarnóta Klub a 2011-es
„Hungarikum” magyarnóta klubok fesz-
tiválján ezüstminõsítést kapott. A klub
mûvészeti vezetõje Jakabné Magdi, el-
nöke Kelemen István.

Magyarnóta után magyar tánc: a
Bartina Néptánc Egyesület középisko-
lásokból álló Ifjúsági csoportja táncolt
érsekcsanádi táncokat. Fellépésüket vi-
haros taps jutalmazta.

Majd a magyarországi németség kul-
túrájába is bepillanthattunk a „Mond-
schein” Szekszárdi Német Nemzetiségi
Kórus Egyesület mûsorának köszönhe-
tõen. Három dalt adott elõ a kórus Mol-
nár Márta vezényletével, harmonikán
Keller Antal és Dobó Péter kísértek. Ér-
dekesség, hogy a fiatalember a nagypa-
pa gombos harmonikáján játszott, aki a
kórus legelsõ zenésze volt. Az egyesület
elnöke Mikola Péterné.  (Az idén 35
éves együttesrõl szóló írásunkat a 11. ol-
dalon olvashatják.)

Német dal után német tánc: az „Ifjú
Szív” Magyarországi Német Nemzetisé-
gi Néptáncegyüttes legkisebbjei, az óvo-
dás és az ifjúsági korcsoport adott elõ
egy koreográfiát. Az egyesület 1989 no-
vemberében alakult, azóta nemzetközi-
leg is elismert csoport. 2003-ban elsõ-
ként kapták meg a civilek által alapított
„Szomjú György” díjat karitatív munká-
jukért. Az együttest Gaál László és Gaál-
né Hoffercsik Dóra táncoktató-koreog-
ráfusok vezetik.

A kis német táncosok után a Bartina
Aprók következtek Matókné Kapási Ju-
lianna vidám, játékos koreográfiájával, a
Csurgó zenekar muzsikájára. Majd újra
dobbant az Ifjú Szív. Ezúttal Manninger
Miklós szép polkakoreográfiáját adták
elõ az együttes idõsebb tagjai.

Az estet a Bartina csodaszép népvise-
letbe öltözött felnõtt csoportjának kalo-
taszegi tánca zárta. A Kocsis Enikõ és Fi-
tos Dezsõ koreografálta „Nem tilalmas
énnékem” kalotaszegi táncanyag fel-
használásával készült koreográfiát mu-
tatták be, amellyel nem régiben a nép-
táncegyüttesek rangos seregszemléjén
III. fokozatot értek el. A felnõtt csoport
vezetõi: Brezovszki Roland és Brezovsz-
ki Tamara. A viharos siker után ráadást
is adtak a táncosok.

Lakatos Orsolya/Kovács Etelka

Együtteseink birtokba vették régi-új otthonukat

A dr. Szabó Szabolcs dirigálta összkar Mozart: Ave verum corpus-át

énekelte a Kamarazenekar kíséretével
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Az idén ünnepli Szekszárd város
önkormányzata a romániai Lu-
gossal (Temes megye) fennálló
testvérvárosi kapcsolat 20. évfor-
dulóját.

Lugos városa 1993-ban létesített hivata-
los kapcsolatot Szekszárddal, de a kap-
csolat gyökerei az 1860-as évekre nyúl-
nak vissza. Lugostól mintegy 30-40 ki-
lométerre, Románbunya mellett egy er-
dõktõl övezett dombon állt egykoron a
Tolna megyei telepesek által 1866-ban
alapított Bunyaszekszárd nevû telepü-
lés. 1866-ban ötvennégy Tolna megyei
család telepedett le a Maros és a Bega
által közbezárt területen, akiknek a le-
származottai Lugoson és a környezõ
településeken élnek - velük éledt újjá a
mai testvérvárosi kapcsolat. 

Horváth István polgármester vezeté-
sével augusztus 14-én utazott el az ön-
kormányzat, a Szekszárd-Lugos-Facsád
Baráti Társaság és a szekszárdi Rotary
Club tagjaiból álló delegáció a lugosi ün-
nepségre, ahol a városházán Francisc
Boldea polgármester köszöntötte a ven-
dégeket. A jubileumi ünnepségen Hor-

váth István polgármester Lugos város
kulcsát vehette át ünnepélyes keretek
között. A lugosi polgármester ezzel is
jelképezni kívánta a két város egymás
iránti barátságát és kiváló kapcsolatát.

Délután a helyi magyarság képvise-
lõi a saját székházukban köszöntötték

a szekszárdi vendégeket és köszönetü-
ket fejezték ki a korábbi években ka-
pott sokrétû anyagi és természetbeni
támogatásért, melynek köszönhetõen
sikerült a helyi magyar iskolát és óvodát
felújítani, a helyben és a környéken élõ
magyarok identitását és hagyományait

megõrizni. Sokan közülük az állampol-
gársági esküt is Szekszárdon tették le.

Augusztus 15-én délelõtt a polgármes-
teri hivatalban valamennyi testvérváro-
si delegációt köszöntötték Lugos veze-
tõi. Szekszárdon kívül Jena városával is
a kapcsolat 20 éves fennállását ünnepel-
ték, így egy népesebb német delegáció
érkezett a programokra. Ezen a napon
tartották a hagyományosan Nagyboldo-
gasszony napján megrendezett Lugosi
Búcsú ünnepi programjait is.

Az ünnepség egyik leglátványosabb
eleme volt az a nemzetközi nép-
táncfesztivál, melyre a sok éve fennál-
ló kiváló kapcsolatnak köszönhetõen a
Bartina Néptáncegyüttes is meghívást
kapott. A szekszárdi fiatalok a török,
moldáv, szerb, macedón és helyi cso-
portok mellett nagy sikerrel mutatták
be tudásukat, a helyi magyarság és a
néptáncot kedvelõ közönség legna-
gyobb megelégedésére.

Szekszárd városa is meghívást inté-
zett Lugos város részére a testvérváro-
si jubileum szekszárdi megünneplésé-
re, melyre minden bizonnyal ez év no-
vemberében kerülhet sor.  B. A.

Szekszárd és Lugos: 20 éves a testvérvárosi kapcsolat
November kerülhet sor a jubileumi ünnepségre a tolnai megyeszékhelyen

A partnerségre koccintottak: Horváth István mellett Francisc Boldea,

Lugos és dr. Albrecht  Schröter, a németországi Jena polgármestere

A Garay Étterembe költözik a Pince
A nyitónapon nagy vörösborok kóstolóját tartják - Ebédre is várják a vendégeket

Szeptember végén indul a Garay
Pince átalakítása. A munkálatok
idejére a több száz éves múltra
visszatekintõ pince elköltözik: e
hét végétõl a névadó szobra szom-
szédságában, az egykori Garay Ét-
teremben talál új otthonra.

Mint arról márciusban már beszámol-
tunk, a pince felújítására az Új Széche-
nyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Prog-
ramja keretében pályázott és nyert el
198 millió Ft támogatást a Szekszárdi
Vagyonkezelõ Kft. A hónap végén kez-
dõdõ felújítás idejére a Garay Pince az
egykori Garay Étterem épületébe köl-
tözik. A várhatóan 2014 áprilisáig tar-
tó építkezés alatt itt várják majd a bor
„szerelmeseit” tematikus kóstolókkal,
és persze a borvidék több mint két tu-
cat pincészetének palackos boraival. A
hely adta lehetõséget kihasználva - a
Diákétkeztetési Kft. segítségével - me-

nüs étkeztetést is in-
dítanak.

Mint azt Bálint
Zoltántól, a Vagyon-
kezelõ Kft. ügyveze-
tõjétõl megtudtuk, a
Garay Étterem meg-
nyitóját augusztus
31-én, szombaton
tartják, s az alkalom-
hoz mi is passzolna
jobban, mint egy
nagy vörösborkósto-
ló. Olyan kiváló házasítások kerülnek
pohárba, mint a Heimann Családi Bir-
tok Barbárja, Dúzsi Tamás Görögszója,
a Takler Pincészet Regnumja, vagy a
Vesztergombi Pince Csaba Cuvée-je.
Az est különlegessége, hogy a borokat
maguk a borászok mutatják be.

– A régi-új Garay Étteremben szep-
tember 3-án indul borász és sommeli-
er tanfolyamunk, amelyre korlátozott

számban még elfogadunk jelentkezése-
ket - mondta Bálint Zoltán, majd hozzá-
tette: a Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. ál-
tal kiírt „Négy évszak a Szekszárdi Bor-
vidék Dûlõi között” címû fotópályázat
határideje augusztus 31-én lejár(t).

Az ügyvezetõtõl megtudhattuk azt
is, a közbeszerzésen kiválasztott kivite-
lezõ a jövõ tavaszra építi meg a Garay
Élménypincét, amelyben az idelátoga-

tók egy helyen ismerkedhetnek
majd meg a szekszárdi borá-
szok portékáival egy izgalmas,
interaktív programba ágyazva.
A hagyományos borkóstolás
mellett a modern technika segít
majd abban, hogy a látogatók
sok információt szerezhesse-
nek szõlõrõl és borról, annak
készítésérõl, fogyasztásának
kultúrájáról és a szekszárdi bor-
vidékrõl.

A pince fekvése lehetõséget
teremtett, hogy a kiállító tereket telje-
sen akadálymentessé tudják tenni, va-
gyis a hallás-, látás- és mozgássérültek
egyaránt élvezhetik majd a bemutató-
kat. Fontos szempont volt a fenntartha-
tóság is, így különösen az energiatuda-
tos megoldások. Ilyen a föld hõjének
hasznosítása is: a téli és nyári idõszak-
ban hatékonyan mûködtethetõ hõszi-
vattyús rendszer. F. L.
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Az esõs idõ sem törte meg azok-
nak a gyerekeknek a lelkesedését,
akik a református hittantábor
programjaiból válogathattak Szek-
szárdon. A szekszárdi Református
Egyházközség elõször szervezett
ilyen tábort augusztus 26. és 30.
között. 

Amint azt dr. Kaszó Gyuláné Kovács
Karola, a szekszárdi nõszövetség titká-
ra, lelkipásztor, a tábor egyik szervezõ-
je elmondta, amióta férjével, dr. Kaszó
Gyula lelkipásztorral tavaly november-
tõl a gyülekezet tagjai, elõször hívtak
életre ilyen jellegû eseményt.

– Elsõsorban a hit és erkölcstanra je-
lentkezett elsõ és ötödik osztályos gye-
rekeket próbáltuk megszólítani, illetve
a saját gyülekezetbe járó, és a vasárna-
pi gyerek-istentiszteleten rendszeresen
résztvevõ gyermekeinket hívogattuk a
táborba - tájékoztatott Karola, akitõl ar-
ról is értesülhettünk, hogy a hittantá-
bor az ajándék témakörére épül, s min-
den egyes napon az ajándékhoz kap-
csolódva, más-más viszonyrendszer-
ben szólítják meg a gyerekeket. A bejá-
rós rendszerben megszervezett vallási
táborban 34 fõ játszott, énekelt, ismer-
kedett a jézusi gondolatokkal. 

A csapatot többségében lányok al-
kották, kétharmaduk elsõ osztályos

volt, de jó pár óvodás korú gyermek is
kivette részét a programokból. Az el-
sõ napon a teremtett világ, mint aján-
dék került felszínre témaként, míg a
második nap „Isten ajándéka: önma-
gunk, melybõl a bátorság fakad” té-
makör jegyében telt. A barátságról, a
közösségrõl, mint ajándékról már a
harmadik napon beszélgettek a gyere-
kek, majd csütörtökön a család, pén-
teken pedig az „Isten ajándéka Jézus,
akibõl a szeretet fakad” címû gondo-
latkör került terítékre - mondta el a
lelkipásztor.

Az idõjárás ugyan közbeszólt, így az
óbányai kirándulás és Domboriba ter-
vezett pancsolás elmaradt, viszont hét-

fõn szurdik-túrával zárták a napot a tá-
borozók, és Gemencbe is sikerült ellá-
togatniuk egy kisvasutas kirándulásra.

– Istennek vagyunk hálásak, hiszen
mindig azt tapasztaltuk, hogy velünk
van, valamint, hogy ezt az örömöt, sze-
retetet, mi, segítõk tovább tudjuk adni,
mivel gyerekek erre fogékonyak - tette
hozzá dr. Kaszó Gyuláné Kovács Karo-
la. A református közösség idén febru-
ártól havonta tartott az ünnepkörök-
höz kapcsolódóan gyereknapot: ezt a
nemes hagyományt is tovább vinnék
jövõre, akárcsak az idei hittantábort,
hiszen addigra a gyerekek, s a szülõk is
jobban megismerik a szervezõket. 

Gyimóthy Levente

Református hittantábor Szekszárdon
A hit és erkölcstanra jelentkezett gyerekeket próbálják megszólítani

Drámatábor
A Garay János Gimnázium augusztus
21-25. között drámatábort rendezett
Fadd-Domboriban, a Közútkezelõ Kht.
üdülõjében 18 diák és három mentor-
diák részvételével. A tábor vezetõi Báló
Marianna és Rotkainé Pászti Lívia drá-
mapedagógusok, valamint Fábián Pé-
ter színmûvész és rendezõ szakos
egyetemi hallgató voltak.

A tábor a Magyar Tehetségsegítõ
Szervezetek Szövetsége által kiírt TÁ-
MOP-3.4.5-12-2012-0001 “Tehetséghi-
dak Program" címû kiemelt projekt ke-
retében megvalósuló "gazdagító pro-
grampárok" pályázaton nyert 800 ezer
Ft támogatásból valósult meg.

Garays pótfelvételi
A Garay János Általános Iskola Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola Liszt Ferenc Zene-
iskolája pótfelvételi meghallgatást tart
a 2013/2014-es tanévre szeptember 2-
án (hétfõ) 15.00-18.00 óráig a zeneis-
kolában (Széchenyi u. 38.). További in-
formáció a 74/511-028-as telefonszá-
mon.

Az iskola csoportos mûvészeti ágai
is pótfelvételt hirdetnek szeptember
2. (hétfõ) 15.00-18.00 óráig a Garay is-
kolában (Zrínyi u.78.) moderntánc,
társastánc, képzõmûvészet és színmû-
vészet-dráma tanszakra. Érdeklõdni le-
het: Huszárikné Böröcz Zsófia igazga-
tóhelyettesnél lehet (30/233-9086).
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Augusztus 20-a alkalmából dr. Pin-
tér Sándor belügyminiszter kitün-
tetéseket adományozott rendõrsé-
gi munkatársaknak. Dr. Soczó
László dandártábornok, a megyei
rendõr-fõkapitányság vezetõje
Szent György Érdemjel elismerés-
ben részesült, dr. Pilisi Gábort, vá-
rosunk rendõrkapitányát kiváló
szakmai munkájának elismerése-
képpen a belügyminiszter soron
kívül ezredessé léptette elõ. 

Éppen egy éve, hogy dr. Pilisi Gábor
lett Szekszárd rendõrkapitánya. Az ez-
redes kezdetben munkaideje nagy ré-
szét kollegái irodáiban töltötte. Ismer-
kedett velük, munkájukkal, az éppen
aktuális ügyekkel. E szokásán azóta
sem változtatott sokat. Mint mondja,
igaz, hogy reggel fél nyolckor az eliga-
zítással indul a nap - a közvetlen mun-
kafolyamatok, s végrehajtásuk módjá-
nak megtárgyalásával -, ám a  súlyosabb
bûncselekményeket, az akciók tapasz-
talatait késõbb is megvitatja munkatár-
saival. Azt mondják a kollégái, hogy Pi-
lisi doktor „nem behívatja” õket, ha-
nem többségében maga tér be az iro-
dáikba. Arra kértem a kapitányt, be-
széljük át, mit sikerült megvalósítania
tervei közül az elsõ esztendõben.

– Szerencsés vagyok, hiszen eredmé-
nyesen mûködõ, jó kapitányságot ve-
hettem át. Sikerült úgy átszerveznem a
szolgálatot, hogy több „posztoló” rend-
õr van jelen az utcákon, különös figyel-
met fordítva a frekventált helyekre. A
gyalogos járõrök hatékonyan és gyor-
san reagálnak a történésekre - nyilván
a lakosság érdekében. Hozzáteszem,
hogy a közbiztonság javítása a környe-
zõ kistelepülésekre is vonatkozik, s
igyekszünk nagy figyelmet fordítani az
idõs, illetve egyedülálló emberek biz-
tonságára, nyugalmuk megóvására.

A kapitány azt is kiemelte, ha szük-
séges, a súlyos bûncselekmények ke-
zelésére külön csoportot állítanak föl,
mégpedig a tapasztalt kollegák részvé-
telével.

– A közlekedési morálon változtatni
kell! - szögezte le dr. Pilisi Gábor, bár e
téren mindig jogos szigorral léptek fel.
- Elsõsorban az ittas vezetõket igyek-
szünk kiszûrni. Felmérésünk szerint a
legtöbb baleset szombaton hajnalban
történik. Ezért járõrözünk az említett
éjszakákon a szurdokokban, vagy a na-
gyobb rendezvények - például diszkók
- helyszínein. Nem ritka, hogy ilyen al-
kalmakkor húsz személyautót is a par-
kolóban hagynak másnapig. Mindez-
zel az ártatlanok érdekeit is védjük, hi-
szen mint tudjuk, legtöbbször a vétle-
nek válnak áldozatokká.

Dr. Pilisi Gábor hangsúlyozta, a so-
ron kívüli elõléptetéssel nem egy sze-
mélyt, s nem egy egyedi esetet „díjaz-
tak”, hanem a csapat munkáját, össze-
fogását, sikereit.

– Nem álszerénységbõl mondom: a
rendõri munkában egyéni diadalt csak
a legritkább esetekben lehet aratni. A
mi eredményeinket - beleértve mosta-
ni elismerésemet is - a közös munka
gyümölcsének tartom.

V. Horváth Mária
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Szeptember 7-én, szombaton dél-
után a Fürdõház utcai Bormúzeum-
ban folytatódik az Idõtlen értékeink cí-
mû sorozat. 
A gyerekek 16 és 19 óra között hang-
szert készíthetnek Kovács Gáborral
természetes anyagokból és háztartá-
si hulladékból, a szünetekben pedig

gyermekjátszóban vehetnek részt. A
felnõttek ez idõ alatt kézmûves pincé-
szetek borait kóstolhatják. Este a tán-
cé a fõszerep: 19.30 órától “Kicsi va-
gyok én, majd megnövök én” címmel
mesterek és tanítványok bemutatóit
láthatják az érdeklõdõk, akiket 21
órától táncház és folkkocsma vár.

Ezredes lett városunk rendõrkapitánya
Több a járõr az utcákon - Óvják az idõseket, elkapják az ittas vezetõket

Dr. Pilisi Gábor

Ruha-adományozás
A Tolna Megyei Vöröskereszt iskola-
kezdési használtruha adományozást
tart a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt, szep-
tember 2-án (hétfõ)  8.30-9.30 óráig. A
2013. évi tagdíj befizetésére is van le-
hetõség. Szeretettel várjuk tagjainkat,
a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége tagjait, és minden rá-
szorulót.

Idõtlen értékeink a Bormúzeumban
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Az Agóra-projekt keretében meg-
újult Babits Mihály Kulturális Köz-
pont és a Mûvészetek Háza egya-
ránt kínált tartalmas programokat
a nyitóhétre.

Az egyetlen könnyûzenei program Mol-
nár Ferenc Caramel fellépése volt. Ez
volt az elsõ koncert az új multifunkciós
rendezvényteremben, amelyet az egy-
kori Panoráma mozi nagytermébõl ala-
kítottak ki. Caramel nagyrészt a saját
szerzeményeit adta elõ a régebbiektõl
az újabbak felé haladva. Közben néhány
számára fontos dalt is elénekelt többek
között Steve Wondertõl és Demjén Fe-
renctõl. Ezeket elõször a Megasztárban
adta elõ 2005-ben. Caramel mindvégig
szeretettel fordult a közönséghez, a kon-
cert után - az autogramkérõk és
fényképezkedõk hada után - készsége-
sen válaszolt kérdéseinkre.

– A dalok többsége lírai hangvételû
volt…

– Azért akadtak rockosabbak is, de
valóban, a legtöbb érzelmes szám volt.
Minek köszönhetõ, hogy ilyen dalokat
írok? Magam sem tudom. Nem szok-
tam ezen agyalni. Amelyikrõl úgy ér-
zem, hogy erõsebb, azokat játszom.

– Arra gondoltam, hogy ilyen a lel-
kivilágod...

– Nehéz kérdés, mert egy dal az em-
ber pillanatnyi lelkiállapotát tükrözi. At-

tól függetlenül nem biztos, hogy olyan
a lelkivilágom. Alapjáraton nem vagyok
olyan, mint a dalaim. Láthattad, hogy
sokat hülyéskedem a koncerten, de a
lelkemnek nagyon fontos része az, amit
a dalaimban megjelenítek. Szeretnék
valami komolyabbat adni a közönség-
nek. Én úgy gondolom, hogy ez felelõs-
ség mindannyiunk számára, akik szín-
padon állnak. Nem akarok nagy szava-
kat használni, de a problémákat, ha
nem is megoldani, de legalább feledtet-
ni szeretném. Igyekeztem kikapcsolni
a gondokat erre a másfél-két órára.

Csodamozi és
gyermekprogramok

Szembeköpött egy tavasztündér,
majdnem felfalt egy oroszlán, egy nagy

halom aranypénzzel dobtak meg, szuro-
nyok hegyével néztem szembe… Efféle
kalandokat kell kiállnia annak, aki az im-
már háromdimenziós filmek vetítésére
is alkalmas Agóra Moziba látogat. Ha
csak kétdimenziós filmet nézünk, a
hang akkor is egészen térbeli hatást kelt:
mintha éppen a fülünk mellett sütnék
el a fegyvert, vagy pont az üldözési jele-
net kellõs közepében állnánk. Az Agóra
Mozi új vetítõ gépe képes 3D-s filmek le-
játszására is, így a kép kilép a vászon sík-
jából. A mozi szeptember 5-tõl mûködik
folyamatosan (mûsor a 11. oldalon).

Az Agóra Nyitóhét természetesen a
gyerekek számára is tartogatott érde-
kes programokat. Augusztus 21-én, az
Agóra Mûvészetek Házában a Furfan-
gos csudadoktorok címû bábjátékot él-

vezhették a nézõk. A mûsorváltozás
oka, hogy a Maszk Bábszínház egyik szí-
nészét, Havas Zsoltot nemrégiben szín-
padi baleset érte az egri várban, begip-
szelt karral pedig egy könnyebben
bábozható mesét láthattak a szekszárdi-
ak. A bábjáték Jókai Mór: A huszti be-
teglátogatók címû novellája alapján ké-
szült, így a Mûvészetek Házát benépe-
sítõ, olvasni még nem tudó gyermekek
és természetesen szüleik is átélhették
Huszt várának híres regéjét Havas Edi-
na és Havas Zsolt, a Maszk Bábszínház
mûvészeinek nagyszerû elõadásában.

Augusztus 21-én délután az Agóra
Színházteremben újabb, ezúttal na-
gyobb gyermekeknek és szüleiknek
szóló családi elõadás várta közönségét.
A Rudyard Kipling rendkívül népszerû
klasszikusából, A dzsugel könyvébõl írt
musicalt Dés László, Geszti Péter és Bé-
kés Pál, amit a Pintér Tibor irányította
Sziget Színház fiatal mûvészei mutat-
tak be. „A végén egyedül kell megbir-
kóznod mindennel” - mondta Bagira
Mauglinak. A kérdéssel is: farkasok közt
ember, emberek közt farkas. Hát akkor
mi vagyok én? A végén csak Bagira ma-
radt, õ képes elengedni a fiút a kegyet-
len, de csodákra képes emberek közé,
ahova tartozik. Utunkat keressük egy
életen át, errõl szólt az elõadás, amelyet
a szekszárdi közönség vastapssal jutal-
mazott. Kovács Etelka

Mindenki találhatott kedvére való programot
Caramel koncert, 3D-s filmvetítések, musical és bábszínház is várta az érdeklõdõket

ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜ. Mint arról lapunk múlt heti számában hírt adtunk, augusztus 20-án, nemzeti ünne-

pünkön 104 határon túli nemzettársunk tett állampolgári esküt a belvárosi katolikus templomban. Ak-

kor elmaradt, most íme az új magyar állampolgárok és a városvezetõk közös csoportképe

Szépítsük együtt!
Bodó Katalin, a „Szépítsük együtt Szek-
szárdot!” program koordinátora ezúton
kéri a Béri Balogh Ádám u. 28-32-ben la-
kó autó-tulajdonosokat, hogy szeptem-
ber 6-án, pénteken 8.30 órára legyenek
szívesek szabaddá tenni két óra idõtar-
tamra a ház elõtti parkolót, mert önkén-
tesekkel újra festenék a parkolóhely-je-
löléseket. A munkában az aktív részvé-
telüket is szívesen fogadják.

Felhívja a kedves olvasók figyelmét
a szeptember 14-én Szekszárdon is
több helyszínen megrendezésre kerü-
lõ „Te szedd!” országos hulladékgyûjtõ
akciónapra, melyre minél több önkén-
tes személy, illetve szervezet jelentke-
zését várják a akció szervezõi a
www.teszedd.hu honlapon. Tegyük
tisztábbá együtt a várost!

Molnár Ferenc Caramel koncertje az új rendezvényteremben
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Családjaik évtizedes, évszázados
hagyományait továbbvíve mûve-
lik a szekszárdi földet és annak
szõlõjét. Boraik régóta sikerrel
szerepelnek a hazai és nemzetkö-
zi versenyeken. Munkásságukat
most díjjal ismerte el a város.
Büszkék, de ezután sem tesznek
majd mást: dolgoznak magukért,
szeretteikért, a borásztársadalo-
mért és Szekszárdért.

„Szekszárd adottságai különösen jók a
vörösbor készítésére” - vallja Hei-
mann Zoltán. A „Szekszárd javáért” ki-
tüntetõ cím egyik idei díjazottja, a
Heimann Családi Birtok Kft. egyik ala-
pítója igazi szõlész-borász családból
származik: magyar és sváb õsei az
1700-as évek óta mûvelik a szekszár-
di dûlõket. A szõlõ és a bor szeretete
családi örökség a kitüntetõ cím má-
sik díjazottjának életében is: a Bodri
Pincészet Kft. elsõ embere négy éves
korában került kapcsolatba a földdel,
majd tizennyolc évesen egy szõlõbir-
tokot kapott a nagyapjától ballagási
ajándékként. Bodri István Pécsett és
Dunaújvárosban végezte iskoláit, ma-
jd jó néhány évet eltöltött a szekszár-
di rendõrségen és az adóhatóságnál.
Teljes egészében 2007-ben tért vissza
a borkészítéshez. Pincészetük törté-
nete viszont 1999-ig nyúlik vissza. A
cégalapító egy barátjával közösen ek-
kor vette meg elsõ földterületét a Fa-
luhely-dûlõben. Birtokuk ma már 100
hektárra rúg, amibõl a szõlõ 25 hek-
tárt tesz ki.

A Heimann Családi Birtok feje is ki-
próbálta már magát az élet más terüle-
tein, mielõtt elkötelezte magát a bor-
készítésnek: sikeres közgazdász karri-
ert a hátrahagyva tért vissza Szekszárd-
ra. A Heimann családi céget még az
1990-es évek elején feleségével, Ágnes-
sel közösen alapították. Kezdetben fél
hektár szõlõt mûveltek, ma pedig már
arra a pillanatra készülnek, amikor bo-
rásznak tanult fiuk, Zoltán veszi majd
át a birtokot. Az elsõ vállalkozás meg-
alapítására és a kezdeti idõkre vissza-
emlékezve Eszterbauer János, a Szek-
szárdi Borászok Céhének elnöke azt
mondja: Heimann Zoltán lokálpatrio-
tizmusa akkoriban alapjaiban változ-
tatta meg a szekszárdi borászatot. Ah-

ogy fogalmaz: „neki köszönhetõ, hogy
Szekszárd divatba jött.”

A Heimann birtok szõlõfajtáit hosz-
szasan sorolja a cégvezetõ. A család ül-
tetvényeiben otthonára lelt a merlot, a
cabernet franc, és a syrah. Kiaknázás-
ra váró nagy lehetõséget nyújtanak a
hazai fajtáink, a kékfrankos és a kadar-
ka, melyek különösen jól és megbízha-
tóan reagálnak az elmúlt évek szélsõ-
séges idõjárására - mondja Heimann
Zoltán. Õ és családja is hisz abban,
hogy a birtok fejlõdését ezek a fajták
biztosíthatják, így a telepítéseknél és a
kísérletezésnél ma már rájuk helyezik
a hangsúlyt. Céljuk, hogy Szekszárd
egyediségét itthon és világszerte is
megmutassák.

A Bodri Pincészet fehér szõlõi kö-
zött szerepel a rajnai és az olaszrizling,
a sauvignon blanc, a chardonnay és a
rizlingszilváni is. Ezek mellett termé-
szetesen saját házasítással is rendelkez-
nek: a Fehér Cuvée az olaszrizling és
sauvignon blanc kombinációja. „A
szekszárdi borászoknak egyfajta köte-
lességük, hogy rendelkezzenek kadar-
ka területtel” - vallja Bodri István, így tõ-
lük sem hiányozhat ez a fajta. Ültetvé-
nyeiknek több mint felét a kékfrankos
szõlõ teszi ki, de a cabernet franc, a
cabernet sauvignon, a zweigelt, a mer-
lot és a pinot noir is elõkelõ helyet fog-
lalnak el a repertoárjukban. Minden-
képpen meg kell még említeni az Op-
timus névre keresztelt cuveé-jüket, ami

a bordeaux-i házasítások csúcsa: caber-
net francból, cabernet savignonból és
merlot-ból készül, de kizárólag azok-
ban az esztendõkben, amikor a minõ-
ség megengedi.

A Heimann borokat régóta övezi el-
ismerés és tisztelet a hazai és a nemzet-
közi porondon. A merlot-ból, cabernet
franc-ból, tannat-ból és kékfrankosból
összeállított, a prémium vörösborok
családjába tartozó Barbár Cuvée 2006-
os évjárata aranyérmes lett a Challenge
International du Vin borversenyen
2009-ben, és a franciaországi Cannes-
ban megrendezett Mondial du Vin-en
is a legjobbak egyikének választották.
A Barbár 2009 a Decanter World Wine
Awards-on lopta be magát a kóstolók
szívébe annyira, hogy az ottani dobo-
gó legtetejére állhatott fel. Heimann
Zoltán legalább ugyanannyira büszke a
Magyarországon elért eredményeikre,
mint a Bordeaux-ban, Bruxelles-ben,
vagy Londonban begyûjtött címekre. A
család 2011-es Szekszárdi Bikavérét
idén a Pannon Bormustra csúcsbor ka-
tegóriájában jutalmazták. A 2011-es Bi-
kavért és a 2009-es Birtokbort pedig a
Pannon Borrégió TOP25 bora közé vá-
lasztották. A Bikavér egyébként az idei
szekszárdi borvidéki versenyen is
aranyérmet hozott a családnak.

A Bodri Pincészet munkájának gyü-
mölcseit is számos bel-, és külföldi bor-
versenyen ismerték már el. A 2003-as
évjáratú kékfrankosukkal, és a 2003-as

Optimus Cuvée-jükkel 2005-
ben egy ezüst és egy bronz
érmet nyertek a franciaor-
szági Citadelles du Vin meg-
mérettetésen. Ezzel kezdõd-
tek a pincészet külföldi sike-
rei, amik azóta is töretlenül
tartanak. Évrõl évre rendre
éremmel térnek haza a nem-
zetközi versenyekrõl. Hol
Londonban, hol Brüsszel-
ben, hol pedig Franciaor-
szágban bizonyítják, hogy a
szekszárdi boroknak ott a he-
lyük a világ legjobbjai között.
Tavaly néhány egészen kü-
lönleges eredményt értek el:
2009-es merlot boruk a Chal-
lenge International du Vin
borpárbajon egyetlen ma-
gyar indulóként aranyérmet

hozott haza, míg a 2009-es Optimus
Cuvée-vel a China Sommelier Wine
Challenge-en nyertek ezüstérmet.

Mindkét pincészet vezetõje egyet-
ért abban, hogy a versenyek fontosak,
mert a világ ezeken keresztül mérheti,
és ismerheti meg a boraikat. A nem-
zetközi kitekintések nem csak az egyes
családoknak és borászatoknak viszik
hírét, hanem annak a közegnek is,
amelyben ezek napról napra élnek,
dolgoznak, így egyre szélesebb körben
válnak ismertté a szekszárdi borvidék
világszínvonalú termékei. Bodri István
és Heimann Zoltán között ugyanígy
összhang uralkodik a tekintetben is,
hogy a magas minõséget nem lehet
csupán a napsütéses órák számában
mérni. Vallják, hogy egy jó csapat
ugyanannyira fontos a sikerhez, mint
az idõjárási tényezõk. Hisznek abban,
hogy az a minõség, amit a boraikkal
képviselnek, erõsíti a borvidék, és
Szekszárd hírnevét. Nem csak a saját jö-
võjüket építik, azért is dolgoznak, hogy
a borvidék és Szekszárd városa is egy-
re erõsebbé váljon.

A Szekszárd Javáért kitüntetõ díj
kapcsán azt mondják: ez egyfajta elis-
merése annak, hogy õk  értékteremtõ
módon próbálnak élni. Méghozzá úgy,
hogy a környezet és a társadalom felé
is komoly elkötelezettséggel bírnak.
Hiszen sok-sok éve már, hogy errõl szól
a maguk és családjaik élete. 

Bencze Péter

2013. szeptember 1. 7KITÜNTETTEK 22013.

Szekszárd jövõjének záloga a borászok munkája
Bodri István és Heimann Zoltán vehette át idén a Szekszárd Javáért Kitüntetõ Díjat

Bodri István Heimann Zoltán
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– Mielõtt szerteágazó feladatairól
kérdezném, engedjen meg egy-két
magánjellegû kérdést. Annak ellené-
re, hogy a város és annak lakói elõtt
zajlik a tevékenysége, magánem-
berként igyekszik a háttérben ma-
radni, s ha a helyzet úgy kívánja, a
színpadra is csak az ügy iránti alá-
zattal áll...

– Hõgyészi származású vagyok, a
szüleim most is ott élnek. Tamásiban
érettségiztem 1989-ben, majd egy évig
tolmácsként dolgoztam a tamási M-U-T-
Vegyépszer osztrák-magyar vegyesvál-
lalatnál. Az Illyés Gyula Pedagógiai Fõ-
iskolán 1990-ben indult egy német
nyelvoktatói szak, ahol 20 csoporttár-
sam közül egyedüli férfiként diplomáz-
tam 1994-ben. Osztrák és német lekto-
rok is tanították a német nyelvet, s a né-
gy év alatt több kiváló és nagyszerû itt-
honi és külföldi oktatónk volt.

– A pedagógia nem áll messze Ön-
tõl. Elsõ munkahely?

– Édesanyám pedagógus volt, a pá-
lya valóban közel állt hozzám. Palánkon,
a Csapó Dániel Szakközépiskolában
kezdtem tanítani német nyelvet, majd
1996-tól egy ügyvédi irodában tolmács-
ként-fordítóként dolgoztam, ahol a kül-
földi ügyfelekkel történõ kapcsolat so-
rán a speciális jogi nyelvet is sikerült né-
metül elsajátítanom. Ez jó alap volt a kö-
vetkezõ munkahelyemre, ahol egy in-
gatlanirodában a gazdasági és építõipar-
ral kapcsolatos nyelvezetet is megtanul-
hattam. Egy rövid budapesti kitérõ után
Lemle Bélánénak, a Garay János Gimná-
zium igazgatójának köszönhetõen újra
visszakerültem a katedrára, és két évig
német nyelvet taníthattam a gimnázi-
umban. A szekszárdi városházán 2001
óta dolgozom, mint a testvérvárosi és a
nemzetközi kapcsolatok felelõse. 

– Ez már akkor is komoly rangot, és
vele járó felelõsségteljes, folyama-
tos kihívást jelentett, hogy van ez
ma? 

– Az 1990-es évek elejétõl folyamato-
san jöttek létre ezek a kapcsolatok, ma
már tíz testvérvárosi kapcsolatunk van.
Az évtizedekig tartó „bezártság” után a
szabad utazás lehetõsége nagy lendüle-
tet adott a magán- és hivatali kapcsola-
tok kiépülésének. Ezeknek köszönhe-
tõen Szekszárd város értékei elkerül-

tek a testvérvárosokba, azon túl pedig
a testvérvárosaink országaiba is. Kap-
csolataink folyamatosan bõvülnek a
kultúrán, különbözõ mûvészeti ága-
kon, a magánszemélyeken, civil szer-
vezeteken és egyesületeken keresztül.
Az önkormányzat és a hivatal vezetõi-
nek elsõsorban az a szerepe ebben,
hogy egyfajta védõhálót biztosítson és
hosszú távon is erõsítse a szerteágazó
kapcsolatrendszert.

– Számomra nagyon sok hivatalos és
baráti kapcsolat kialakulását jelenti ez
a munkakör, Európa számos országá-
ban sikerült hazánk és városunk értéke-
ire felhívni a figyelmet. Az egyik test-
vérvárosi ünnepen egy bietigheimi új-
ságíró az általa írt német újságcikkben
a „Hans Dampf” becenevet ragasztotta
rám, amely szabad fordításban egy
nyüzsgõ és állandóan ügyeket intézõ
embert jelent. Ezt igazi elismerésként
éltem meg, hiszen a vendégekkel min-
dig törõdni illik, és ha a vendég elége-
detten távozik, akkor a városunk jó hír-
neve is gyarapszik a világban.

– Milyen fontos dolgokat profitált
eddig Szekszárd városa ezekbõl a
kapcsolatokból...

– A hosszú évtizedek alatt kölcsönö-
sen gazdagodtunk ezekbõl a külföldi
kapcsolatokból. Az utóbbi években

például a város üzemeltetésével és a vá-
rosi cégek alapítása területén szerez-
tünk értékes tapasztalatokat: a német-
országi bietigheim-bissingeni kapcso-
latnak köszönhetõen a városi holding
rendszer kiépítéséhez kaptunk kiváló
ötleteket. Németországban szinte min-
den közszolgáltató cég az önkormány-
zatok tulajdonában van, s ezt a mintát
Szekszárdon is sikeresen alkalmaztuk.
Bezonsban is hasznos tapasztalatokat
gyûjtöttünk a város a gyermek és köz-
üzemi étkeztetés terén. A belga testvér-
városban, Waregemben pedig a hulla-
dékgyûjtõ szigetek kialakítását, a hulla-
dék feldolgozásának módszerét, az
ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat
vettük át. Természetesen ezeken felül
a legtöbb testvérvárosunkkal élnek a
kulturális és civil kapcsolatok is, de
mindegyik kapcsolatnak megvan a ma-
ga sajátossága a kialakulásától egészen
a napjainkig.

– Milyen céllal jött létre a Szekszárd
és Térsége Turisztikai Egyesület,
melynek dr. Braunné Fülöp Katalin
az elnöke, és ön a titkára?

– A jelenleg több mint harminc tag-
ból álló egyesület célja, hogy Szekszárd
térségében is létrehozzon egy Magyar-
országon kialakulóban lévõ új turiszti-
kai szolgáltató rendszert, amelynek lé-

nyege, hogy a turizmusban „szerep-
lõk”: szállásadók, vendéglátó egységek,
kulturális és képzõ intézetek egy szer-
vezetbe tömörülve, közösen próbálják
meg az adott térséget népszerûsíteni,
a rájuk legjobban jellemzõ értékeiken
keresztül. Az állam ehhez támogatást
nyújt egy pályázati rendszeren keresz-
tül uniós források bevonásával, az úgy-
nevezett TDM (turisztikai desztinációs
menedzsment) rendszer kiépítéséhez.

– Milyen feltételeknek kell megfelel-
nie egy ilyen turisztikai szervezet-
nek? 

– Elsõsorban a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium szakmai feltételeinek, ame-
lyet egy hosszú eljárás elõz meg, majd
ezt követõen a bejegyzett szervezetek
indulhatnak csak a pályázati forráso-
kért. Egyesületünk közel másfél éves
elõkészítõ munka után idén nyert el
egy közel 50 milliós támogatást, mely-
bõl jövõre a szintén megújuló Garay
Pince mellett nyitjuk meg az új Tourin-
form Irodát. A pályázati pénzbõl új tu-
risztikai honlapot, turista táblákat, tér-
képeket és új kiadványokat készíthe-
tünk, valamint szakmai partnereinkkel
- mint a Szekszárdi Élményfürdõ, a Ge-
menc Zrt., vagy a PTE Illyés Gyula Kar
- közös rendezvényeket, szakmai konfe-
renciákat szervezünk. A szervezet a jö-
võben szeretne a szekszárdi térség la-
kóinak és az idelátogatók igényeinek
minél színvonalasabban eleget tenni,
hiszen az utóbbi idõben városunk
több új létesítménnyel gazdagodott.

– A családra, hobbira jut idõ?
– Szerencsém van, ugyanis jogász fe-

leségem, dr. Bodor Adrienn a munkám-
mal járó rendszeres készenléti állapo-
tot, a számos hétvégi, esti vagy ünnep-
napi programot nagy megértéssel és
türelemmel viseli. Sokat köszönhetek
neki, mert ezeket a feladatokat csak ki-
egyensúlyozottan és nagy odafigyelés-
sel lehet végezni. Aki mellette nagy
erõt ad, az a kétéves Kata kislányom,
aki már bölcsõdés, és ha lehetne, min-
den percet vele töltenék. Õ a legna-
gyobb örömforrás számomra, de mind-
annyian ismerjük a lányos apák érzése-
it... Igazi játszótéri apuka is vagyok, már
jól megy a hintázás, csúszdázás és ho-
mokozás, apa tudja gyúrni a legna-
gyobb gombócokat is...

SAS ERZSÉBET ROVATA

Vendégem a Belvárosi Kávéházban Berlinger Attila, a szekszárdi
városháza nemzetközi kapcsolatainak referense, valamint a Szekszár-
di Turisztikai Kft. ügyvezetõje. E két munkaköre is rendkívül mozgal-

mas, mégis randevúnk apropója legújabb tisztsége: a Szekszárd és
Térsége Turisztikai Egyesület titkára.

„Városunk hírneve és a vendégek elégedettsége a fontos”

FO
T

Ó
: M

Á
R

T
O

N
FA

I 
D

ÉN
ES

09.qxd  2013.08.29.  20:40  Page 1



10 2013. szeptember 1.MOZAIK

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 9-ig várjuk címünkre: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Július 7-i rejtvényünk megfejtése: Csontváry-Kosztka Tivadar: Magányos cédrus. Augusztus 11-i rejtvényünk megfejtése:

Gárdonyi Géza: Isten rabjai. Könyvet nyert: Szarka Györgyné (Kinizsi u. 18.) és Dávid Adél (Herman O. u. 7.).

Remete búcsú
Szeptember 7-én, szombaton 17 óra-
kor gyalogment indul a Belvárosi
templomtól a 18 órakor kezdõdõ Re-
metei szentmisére, ahol egészen 21
óráig tart a lelki program. Vasárnap,
szeptember 8-án 10.30-kor Bíró László
püspök úr mutatja be a búcsúi szent-
misét, ami körmenettel zárul. Minden-
kit szeretettel várnak!

Nemrég emlékezetünk Szent István ki-
rályra, aki az Istenre mutató jel lett a né-
pe számára, aki hazáját sziklára építette. 

Istvánnak, mint királynak voltak el-
vei és elképzelései a kormányzásról, és
ezek nemcsak szép elvek voltak, ha-
nem a gyakorlatban is megvalósította
õket. Õ megtartotta, és a népével is
megtartatta a tíz parancsolatot, mert
tudta, hogy hit és erkölcs nélkül nem
lehet egy országot kormányozni. István
tudta, hogy hazáját erre a két súlypont-
ra kell helyeznie: a hitre és az erkölcs-
re. Hogy mennyire szoros a hit és az er-
kölcs kapcsolata, azt nagy írónk Gárdo-
nyi Géza így fogalmazta meg: "Fiam,
akinek hite nincs, annak te sem higgy!"

Nem lehet a hitet és az erkölcsöt el-
választani egymástól. Rousseau-tól, a

francia felvilágosodás egyik képviselõ-
jétõl származik ez a megállapítás: "Nem
hiszem, hogy az ember, vallás nélkül
erényes lehessen: magam is sokáig val-
lottam e téves nézetet, de már kiábrán-
dultam belõle."

Szent István király felismerte azt,
hogy a kereszténység lesz az, az erõ,
amely megõrzi a népben a hitet és
fenntartja az erkölcsöt. A hit és az er-
kölcs az emberi élet alapjai. Minél több
hivõ és erkölcsös ember él az ország-
ban, annál biztosabb népünk fennma-
radása és boldogulása.

Könnyen megfigyelhettük, hogy a
rendszerváltozás elõtti negyven év alatt
irtották a hitet az emberek szívébõl, és

ezzel együtt kiirtották az erkölcsöt is.
Ezért van az, hogy egyre több a vanda-
lizmus, az erõszak. Az elmúlt húsz év
sem kedvezett a hitoktatásnak, szem-
ben a volt szocialista országokkal.
Hányszor hallottuk, hogy a hitoktatás,
a keresztény nevelés az egyház magán-
ügye, pedig nem hiszem, hogy csak az
egyháznak jó az, ha a tagjai - akik ma-
gyar állampolgárok - becsületesek és
megtartják az isteni és állami törvénye-
ket.

Szeptember 2-án az iskolakezdéssel,
az iskolákban órarendi keretben is
megkezdõdik a hit és erkölcs oktatás
felmenõ rendszerben. Van tehát re-
mény a jövõt illetõen.

Kérjük Szent István közbenjárását,
hogy még sokáig megmaradhassunk a
Kárpát-medencében kereszténynek és
magyarnak. Tudjuk elfogadni egymás
nézeteit, békében és szeretetben tud-
junk élni egymás mellett ebben a hazá-
ban, hívõk és nem hívõk, magyarok és
más ajkúak. Ámen. 

Bacsmai László plébános
Felnõtt Katekézis
Szeretettel várják mindazoknak a fel-

nõtteknek a jelentkezését, akik szeret-
nének katolikusnak megkeresztelked-
ni, vagy elsõ áldozáshoz, bérmáláshoz
járulni. Jelentkezni lehet délelõttön-
ként a 74/510-892-es telefonszámon,
vagy személyesen az elsõ alkalommal,
szeptember 16-án, hétfõn 18.30-kor a
Béla király téri plébánián.

Evangélium

Becsengetnek: Hit és erkölcs!
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Lozsányi Soma
sikeres fõpróbája

Egykori tanárok és diáktársak is hall-
gatták Lozsányi György Somát, aki
megújult Agóra Mûvészetek Házában
mutatta be versenymûsorát augusztus
27-én. A fiatal orgonista a Kaliningrád-
ban megrendezésre kerülõ Mikael
Tariverdiev Nemzetközi Orgonaver-
senyre készülve tartott fõpróbát. Szep-
tember elején Moszkvában rendeznek
egy fordulót, ahova a világ minden tá-
járól érkeznek ifjú orgonisták. Ide uta-
zik majd Soma is. Aki továbbjut, az né-
hány nap múlva Kaliningrádban mér-
heti össze tudását a többiekkel

A fõpróbán hallhattuk, milyen óriá-
si a mûsor, amellyel a fiatal szekszárdi
mûvész készül, pedig az idõ rövidsége
miatt néhány kötelezõ darab nem is
kerülhetett sorra. Bach: Esz-dúr prelú-
dium és fúga, M. Duruflé: Prelúdium és
fúga ALAIN nevére, Mendelssohn: c-
moll prelúdium és fúga, L. Antonini:
Interlude, Franck: h-moll korálfantázia,
M. Dupré: g-moll prelúdium és fúga,
M. Duruflé: Toccata, Bach: G-dúr trió-
szonáta I. tétel - ezt a nyolc mûvet mu-
tatta be a fõpróbán az orgonista, aki -
nem túlzás azt mondani -, elkápráztat-
ta a hallgatókat.

Lozsányi Soma - aki szerint a pilla-
natnyi koncentráció, nem kevéssé a
többiek teljesítménye, illetve a ver-
senyhangszer mind befolyásolják az
eredményt. utazását a közönség által
felajánlott pénzadomány is segíti. Lo

SZEPTEMBER 5-7. és 9-11.
17 óra: REPCSIK (Planes) - színes magyarul be-

szélõ animációs film (92 perc, 2013). Rendezõ: Klay
Hall. 3D

19 óra: PERCY JACKSON: SZÖRNYEK TEN-
GERE (Percy Jackson: Sea of Monsters) - színes,
magyarul beszélõ amerikai fantasy   (106 perc, 2013).
Rendezõ: Thor Freudenthal. 3D

SZEPTEMBER 12-14. és 16-18.
17 óra: HUPIKÉK TÖRPIKÉK 2 (The Smurfs 2)

- színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film
(105 perc, 2013). Rendezõ: Raja Gosnell. 3D

19 óra: FARKAS (The Wolverine) - színes, ma-
gyarul beszélõ, amerikai akciófilm   (126 perc, 2013).
Rendezõ: James Mangold. Szereplõk: Hugh Jackman
(Logan / Farkas), Brian Tee (Noburo Mori). 3D

SZEPTEMBER 19-21. és 23-25.
17 óra: HALBALHÉ (SeeFood) - színes, magya-

rul beszélõ, maláj-kínai animációs vígjáték   (93 perc,
2011). Rendezõ: Aun Hoe Goh. 

SZEPTEMBER 19-21.
19 óra: Z VILÁGHÁBORÚ (World War Z) - szí-

nes, magyarul beszélõ, amerikai-máltai akció-horror
(116 perc, 2013). Rendezõ: Marc Forster. 3D

SZEPTEMBER 23-25.
19 óra: R.I.P.D. - SZELLEMZSARUK (R.I.P.D.)

- színes, magyarul beszélõ, amerikai akció-vígjáték
(96 perc, 2013). Rendezõ: Robert Schwentke. 3D

SZEPTEMBER 26-28.
17 óra: GRU 2 (Despicable Me 2) - színes, ma-

gyarul beszélõ, amerikai animációs film   (98 perc,
2013). Rendezõ: Chris Renaud, Pierre Coffin. 3D

19 óra: TÛZGYÛRÛ (Pacific Rim) - színes, ma-
gyarul beszélõ, amerikai sci-fi   (131 perc, 2013). Ren-
dezõ: Guillermo Del Toro. 3D

SZEPTEMBER 30-OKTÓBER 2.
17 óra: SZÖRNY EGYETEM (Monsters Uni-

versity) - színes, magyarul beszélõ, amerikai ani-
mációs film   (110 perc, 2013). Rendezõ: Dan Scan-
lon. 3D

19 óra: AZ ACÉLEMBER (Men of Steel) - színes,
magyarul beszélõ, amerikai-kanadai fantasztikus ak-
ciófilm   (143 perc, 2013). Rendezõ: Zack Snyder. 3D

Jegyárak: 1000 Ft (2D) és 1200 Ft (3D)
Vasárnap szünnap.
Telefonszám: 74/529-610
www.babitsmuvhaz.hu, www.szekszardagora.hu
A mûsorváltozás jogát fenntartják!

AZ AGÓRA MOZI SZEPTEMBERI MÛSORA

Harmincöt éve énekel a Mondschein
Októberben adják át az okleveleket az örökös tagoknak

A szekszárdi svábbál rendezõsége
1978-ban határozta el, hogy meg-
alakítja a Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Baráti Kört. A társaság az
ötletgazda, Klézli János irányítása
alatt alakult meg. Tagjai még ab-
ban az évben létrehoztak egy kó-
rust - a Mondschein jogelõdjét -,
amely fõleg Tolna megyei sváb
népdalokat gyûjtött és gyûjt, s azo-
kat énekli.

Klézli szorgalmazta, hogy a házaspárok
együtt jöjjenek énekelni, sõt a gyerekei-
ket is hozzák magukkal. Az elképzelés
valósággá vált, így kovácsolódott össze a
kórus nagy baráti társasággá. Az alapí-
tók 36-an voltak, közülük ma már csak
kevesen élnek. Meghatározó szerepet
töltött be közöttük a Jéhn házaspár. Éva
néni az eredeti ruhák beszerzése, kar-
bantartása és a megfelelõ viselése felett
bábáskodott, Miska bácsi pedig egysze-
rûen csak nélkülözhetetlen volt. Próba
és fellépés elképzelhetetlen volt nélküle.
Jobbító szándékú véleményére mindig
számíthattak: „ezt régen így szoktuk,
amúgy énekeltük...” A más kórusokkal
való ünnepekkor, illetve a németországi
utazások során õ volt az elsõ, aki a vacso-
ra után elsõként táncra perdült, és szin-
te végig ropta a mulatságot. Minden höl-
gy kórustársat megtáncoltatott, sosem
fáradt el. Amikor egy kis szünetet tartott,
akkor a zenészek mellé állt és énekelt.

A kórus 2004-ben egyesületté alakult
át, és felvette a Mondschein Szekszárdi
Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
nevet. Feladatának továbbra is a német
nemzetiségi kultúra terjesztését tartja.
Miska bácsi megromlott egészségi álla-
pota miatt néhány éve már nem tudott
próbákra és szereplésekre járni, a jó
kapcsolat azonban megmaradt. Lehe-
tõség szerint Éva nénivel együtt meg-
nézték az együttes fellépéseit.

Az idei esztendõ különleges a 35
éves kórus életében. Ezt megünnepel-
ni jött össze júliusban a tagság, a család-
tagok és a barátok. Az összejövetelt
Mikola Péterné elnök nyitotta meg,
majd köszöntötte és az egyesület aján-
dékát nyújtotta át a 80 esztendõs Jéhn
Mihálynak. Ezután dr. Józan-Jilling Mi-
hály, a Német Nemzetiségi Egyesület
elnöke és Hepp Ádám titkár mondták

el jókívánságaikat és nyújtották át az
egyesület ajándékát. Ezután Mikola
Péterné bemutatta a „meglepetését”,
egy Miska bácsiról szóló, régi fotókból
készült diafilmet. Ez nagy sikert ara-
tott. Elõjöttek a régi emlékek, anekdo-
ták. A vetítés végén pedig mindenki
együtt énekelte Miska bácsi kedvenc
nótáját, a „Wennichmein Schim-
melverkauf” címût. A Mondschein el-
nöke elmondta: az egyesület tagsága
egyhangú szavazással Jéhn Mihálynak
és Mihálynénak, valamint Grósz
Józsefnének az „Örökös Tag” címet
adományozza. Az oklevelek ünnepé-
lyes átadására 2013. október 5-én
(szombaton), a kórus fennállásának
35. éves jubileumára szervezett hang-
versenyen kerül sor.  Sas Erzsébet

Búcsú
Amikor a fenti sorokat írtam, még
nem gondoltam - és más sem -,
hogy a születésnapi köszöntõ egyút-
tal búcsúlevél lesz Jéhn Misi bácsi-
tól. Mindannyian szomorú szívvel
vettük a hírt, hogy augusztus 26-án,
hétfõn örökre távozott közülünk. Tar-
talmas életében az éneklés fontos
szerepet töltött be. Vidámságát so-
sem felejtjük, és kedvenc nótájára
emlékezve - tiszteletére és búcsúzó-
ul - levesszük kalapunk.

Jéhn Mihály
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Szekszárdi veterán harcosok vb-érmei
Augusztus 15. és 18. között a horvátországi Splitben
rendezte meg a FILA (Nemzetközi Birkózó Szövet-
ség) idei korosztályos világbajnokságát a nem olim-
piai fogásnemekben. A nagyszabású versenyen két
szekszárdi küzdött 13 ország 35 év feletti versenyzõi
között.

A 46 éves Hortai Tamás veterán C kategória 71 kg-
os súlycsoportjában, gi fogásnemben szerzett ezüst-
érmet. A búvármúltjáról ismert sportembert a döntõ-
ben egy orosz és egy bordarepedés tudta megállítani.

Mestere, a 41 éves szekszárdi edzõ, Szõts Gábor vi-
szont nem talált legyõzõre a B kategóriában, ahol -
2010. évi eredményét megismételve, de most egy ma-
gasabb súlycsoportban - 84 kg-ban a világ legjobbja
lett gi fogásnemben. Szõts elindult a nyílt, súlycsoport
nélküli kategóriában is, ahol ezüstérmet szerzett. Szõts Gábor (balról) és Hortai Tamás a vb-n

Négyszer játszik riválisaival az Atomerõmû-KSC
Amerikai stílusváltás az erre fogékony fiatal szekszárdi játékosokkal

Klubszinten rövidebb távon is le-
het haszna annak, ha egy adott csa-
pat edzõje ott lehet a korosztályos
válogatottak mellett. Fõképp ak-
kor, ha a szóban forgó klub - ese-
tünkben az Atomerõmû-KSC Szek-
szárd -, úgy képzeli a jövõt, hogy a
fiatalokra épít.

Ennél fogva direkt cél, hogy olyan 17-
20 éves játékosokat szerezzen meg,
akik még nem tudnak odakerülni a leg-
jobb magyar csapatok kispadjára, de az
NB I/B, vagy az U23-as bajnokság már
nem szolgálja fejlõdésüket. Magyar Ger-
gelyt, a szekszárdi klub fiatal szakveze-
tõjét a közelmúltban az a megtisztelte-
tés érte, hogy az Universiadén, az egye-
temisták- és fõiskolások világjátékán
szerepelt magyar válogatott másod-
edzõje lehetett. Ennek felettébb örült a
32 éves tréner, aki már eddig is több
korosztályos válogatott felkészítésében
részt vett. Szakmailag azonban ez a vi-
lágbajnokság adta számára a legtöbbet,
s tapasztalatait igyekszik is beépíteni a
hétköznapi munkába.

– Az amerikaiak és az ausztrálok kü-
lönösen magas fordulatszámon dolgoz-
nak végig. Legfõképpen mozdulat, illet-
ve az ezzel összefüggõ dobásgyorsaság-
ban évekkel elõttünk járnak - szögezte
le Magyar Gergely. - Azok után lepett
meg ez engem is, hogy nem egy játé-
kosra azonnal rámondanánk: túlsúlyos
kosaras. Ennek ellenére nagyon ener-
gikusak, dinamikusak voltak a  a tenge-

rentúliak, amivel még jócskán elõt-
tünk járnak.

– Sokszor hallani, hogy 24-25 éves
korban átállni arra az edzésmunkára,
amire az amerikaiak - akkor is, ha já-
tékos fogékony erre -, többet árt, mint
használ.

Abban a korban már bizonyára meg-
vannak az átállás anatómia korlátai, de a
fiatal játékosoknál nagyon is át kellene
állni egy más típusú munkára, mert egy-
re csak nõ az eddig sem csekély lemara-
dásunk. Amit 15-20 évvel ezelõtt oktat-
tak, be kell látni, nem éri el azt a célt,
amit mi szeretnénk. Elavult, idejét múlt.

– Komoly kritika ez az edzõbizott-
ság felé, hiszen ezen a mai gyakorla-
ton legalább központilag illene változ-

tatni, ami önmagában még nem ge-
nerál változást.

– Ha valaki ambiciózus, akar változ-
tatni az eddigi munkán, az elég, ha nyi-
tott szemmel jár a világban. Én is - egy-
ben önkritikát is gyakorolva - megtet-
tem ezt, megbeszélve mindent Szabó
Noémi edzõkollégámmal, utánpótlás
szakágvezetõvel, aki abszolút nyitott az
újra, akár az edzésmunka megreformá-
lására. Nálunk, ahol a többiekhez ké-
pest jóval több fiatal játékos dolgozik,
akikbõl építkezik a felnõtt csapat, ott
még hangsúlyosabb a legkorszerûbb
módszereket átvinni a gyakorlatba. A
megindulásokra, a megállásokra, a rit-
musváltások szolgálatába kell állítani a
gyakorlatokat. Ebben a sportágban, a
többi labdajátékhoz képest kisebb terü-
leten kell megoldani a lehetõ leggyor-
sabban mindent.

Csak egy külföldi érkezik
Kicsit már jövõbe tekintve, a maga-

sabb fizikai követelmények teljesítésre
való alkalmasság kritériumai alapján
próbáltak igazolni újabb fiatal játéko-
sokat az új bajnokságra, amelybõl feb-
ruárig, az alapszakasz végéig hiányozni
fognak a magyar-szlovák bajnokságban
szereplõ csapatok (MKB-Sopron, Gyõr,
Diósgyõr, PEAC, PNKK Pécs). Az NB I
A csoportjában - a fenti átszervezés mi-
att - csupán öt csapat marad: a Szek-
szárd mellett a ZTE, az MTK, a Cegléd
és a Vasas. Ezek az együttesek az alap-
szakaszban négyszer mérkõznek meg

egymással. Az alapszakaszra csak egy lé-
giósa lesz a KSC-nek , s az sem a tavalyi-
ak közül kerül ki.

– Van egy fiatal, ukrán kiszemeltünk a
centerposztra, mert itt lyukassá váltunk
- jegyzi meg kritikusan a vezetõ edzõ. -
Magyar játékosokra, a mostani keret tag-
jaira építünk az alapszakaszban, hála Is-
tennek van kikbõl válogatni. Egy az eddi-
ginél is gyorsabb, nagyobb sebességgel
játszó csapatot szeretnénk viszont látni,
s ezzel próbáljuk meglepni a riválisokat.
Nem lesz könnyû dolgunk, mert a rutin,
a meccsek eldöntésére képes játékosok
dolgában jobban áll a ZTE és BSE szere-
pét átvevõ, tapasztalt játékosokat igazoló
MTK, amely a soraiban tudhatja a tavaly
még nálunk játszó bosnyák Szvitlicát.
Mindenképpen nagy csatákra lesz kilá-
tás a kétszer két körben. Mi tagadás, az-
zal együtt is, hogy Bálint Rékát biztosan
nem tudjuk pótolni, de a csapatjátékunk
átalakításával megpróbáljuk a ponterõs-
ségben jelentkezõ gondot orvosolni - hal-
lottuk Magyar Gergõtõl.

A szekszárdi publikum hamarosan
nem légiósokkal kell, hogy ismerked-
jen a bajnokság alapszakaszában, ha-
nem - egyedi utat járva ezzel a magyar
mezõnyben - újabb fiatalokról formál-
hat véleményt. Mi több: jó szívvel, em-
pátiával szurkolhat nekik. Kovalcsik
Emese a centerposzton, Kalocsai Dóra
és Gergely Dominika, valamint a Tatá-
ról érkezõ Heizer Andrea a mezõny-
posztokon próbál bekerülni a KSC
Szekszárd csapatába. B. Gy.

Magyar Gergely vezetõedzõ

SPORTHÍREK
LABDARÚGÁS. Gyõzelemmel mutat-
kozott be hazai pályán a Tolle UFC
Szekszárd NB III-as labdarúgó csapata.
Kvanduk János edzõ gárdája a 2. fordu-
lóban Márk Attila három góljával és De-
li találatával 4–0-ra verte az Orosházát,
és vezeti a Középcsoport táblázatát.

KÉZILABDA. Újabb tornagyõzelem-
mel hangolt a jövõ hét végén rajtoló
NB I/B-s nõi kézilabda bajnokságra a
Fekete Gólyák KC. Tabajdi Ferenc
együttese a Marcali, a Szombathely és
házigazda Nagyatád gárdáját verte a
torna legjobbjának választott átlövõ,
Farkas Anita vezérletével.
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Fõszponzor lett a hûséges támogatóból
A TolnAgrónak köszönhetõen a SZAC-nál jut pénz a minõségi utánpótlás-nevelésre is

Az, hogy egy-egy szponzor - sok-
szor a 24. órában - mindig elõke-
rült a sokáig túlélésért küzdõ Szek-
szárdi Asztalitenisz Club háza tá-
ján, az Sáth Sándor edzõi életútjá-
nak, országos ismertségének, el-
szántságának, de még inkább hite-
lességének volt köszönhetõ.

Olykor a fõvárosból, máskor Siófokról
vagy Paksról érkezett a mentõöv. A tal-
pon maradást segítendõ, a szekszárdi
székhelyû - mára magát a profiljában
az egyik legnagyobb hazai vállalkozássá
kinövõ - TolnAgro is folyamatosan, im-
máron 15 éve ott van a SZAC támogatói
között. Kicsit belülrõl látva az ilyen kö-
rülmények között elért remek eredmé-
nyeket - az Extra Ligában megszerzett
bronzérmet -, a kibontakozás útjában
álló financiális korlátokat, dr. Varga Jó-
zsef tulajdonos ügyvezetõ úgy döntött:
ezután fõtámogatóként vesz részt a
szekszárdi nõi asztalitenisz életben.

Kötõdések és komoly tervek
– Voltak és vannak is ebben szemé-

lyes kötõdések - szólítottuk meg a szek-
szárdi futball finanszírozásába is bese-
gítõ cégvezetõt, aki az a típusú mecé-
nás, aki gyakorta feltûnik majd sportági
környezetben.

– Nem titkolom a tolnaiságomat, ve-
le együtt az asztaliteniszhez való kötõ-
désemet. Magam is átéltem azt a cso-
dát, amit a Sáth-korszak jelentett a ma-
gyar nõi asztaliteniszben. Azt, hogy egy
olyan klasszis, mint Bátorfi Csilla, Tol-
nán cseperedett fel - nosztalgiázott Var-
ga doktor. - Sportági elkötelezettsége-
met, szponzori hajlandóságomat per-
sze az is növelte, hogy mindkét lányom
asztaliteniszezik, közülük a 11 éves Jan-
ka a hozzáértõk szerint erre a sportra
termett, s ezt eddigi eredményei is iga-
zolják.

Varga úr azt mondja provokatívnak
szánt kérdésünkre: õ nem az a típusú tá-
mogató, illetve leendõ ping-pongos
apuka, aki a szakosztályra szánt milliók
okán direkt, vagy indirekt módon bele-
szólást kérne a szakmai természetû kér-
dések eldöntésekor. Napi operatív
ügyekbe meg aztán végképp nem óha-
jt belefolyni.

– Van nekünk egy Sáth Sándorunk,
aki szakmailag ma is a csúcson van, aki

folyamatokban, rendszerekben gondol-
kodik és dolgozik, aki mellett ma már
két-három remek utánpótlás edzõ dol-
gozik - mondta Varga József, aki hisz
abban, hogy a jobb feltételek biztosítá-
sával olyan mennyiségi és minõségi vál-
tozások jöhetnek a szekszárdi nõi asz-
taliteniszben - elsõsorban az utánpótlás-
ban -, amire még nem volt példa a sport-
ág negyedszázadra visszatekintõ szek-
szárdi történetében.

– Persze, Sanyi bácsiék többször is
felszínre hoztak tehetségeket az itteni
utánpótlásból, de több dolog is hiány-
zott ahhoz, hogy az legyen egy-egy gye-
rekbõl, ami optimális esetben lehetne.
Például az, hogy a gyerek a fejlõdésé-
hez szükséges edzõpartnerekkel ké-
szüljön, hogy eljusson rangos korosztá-
lyos versenyekre. Nos, én azt szeret-
ném, ha ebben tudnánk gyökeres válto-
zást elérni, s ehhez legyenek meg az
anyagiak - vázolja az egyik fontos célt az
immáron a Szekszárd AC elnökeként is
funkcionáló cégvezetõ. Dr. Varga Jó-
zsef abban is egyetért Sáth Sándor szak-
mai igazgatóval, hogy kell egy kirakat-
csapat, egy olyan, amely hazai és nem-
zetközi viszonylatban is erõs, amely
megvillantja a perspektívát a gyerekek
szeme elõtt.

Új igazolás Kecskemétrõl
Sáth Sándor, aki egykor saját nevelé-

sû, B-betûs játékosaival (Balogh,
Bolvári I, Bolvári II, Bátorfi, Bizó) végig

verte Európát, ha valamire még vágyna
nagyívû edzõi pályafutásában, akkor
erre tényleg: Szekszárdon, edzõi pálya-
futása negyedik állomáshelyén is, ki-
nevelni nemzetközi szintû játékosokat,
akik már tizenévesen is az elsõ csapat
alapemberiévé válhatnak. Persze ma is
van saját nevelésû fiatal, az extra ligás
csapatban Fuderer Dalma személyé-
ben, és lehet még egy újabb, merthogy
a korábban ebben a mûhelyben pallé-
rozódó, két éve Belgiumba távozó
Madacki Mirella - a dolgok jelenlegi ál-
lása szerint - újra a Szekszárd játékosa
lesz. Az idén a SZAC ismét benevez a
Közép Európai Szuper Ligába, ahol
már kétszer is volt harmadik, és most
sem csak a „futottak még” kategóriá-
ban kíván szerepelni.

– A felsõház lenne a cél - fûz a felve-
téshez kommentárt Sáth Sándor -, de
nehéznek ígérkezik. Ema Recko to-
vábbra is az elsõ számú játékosunk, de
számíthatok az immáron a nálunk ha-
todik évét kezdõ Szvitacs Alexandrára
is. A Kecskemétbõl , leigazoltuk Tóth
Katát, akinek a játékerejét jól jelzi a
ranglistán elfoglalt 12. helye. No és
persze Madackit sem epizodistának
hoztuk vissza. A világranglistás játéko-
sokkal, és olyan magyar kiválósággal
felálló osztrákok ellen, nincs esélyünk
az elsõségre, de a továbbjutást jelentõ
csoport-második helyért, remélem,
komolyan harcba szállhatunk a Mla-
dost Zagreb ellen. Ami a hazai Extra Li-

gát illeti, úgy érzem, nem korlátozó-
dik Szekszárd-Kecskemét párharccá a
3. helyért folytatandó csata a követke-
zõ bajnokságban. Úgy látom, több ki-
hívónk is lesz.

Visszakanyarodva az utánpótláshoz:
a „jövõ valóban elkezdõdött” a SZAC-
nál. Amellett, hogy szinte folyamatosak
voltak a nyári szekszárdi edzõtáborok,
öt kiemelkedõ tehetség nagyon ko-
moly szakmai munkát felvonultató ha-
zai és külföldi edzõtáborokban, aztán
nívós európai versenyeken vett részt.
Ezekrõl az eseményekrõl, a 11-12 éves
(újonc korosztály) Varga Janka-Kozári
Tamara-Fáth Panna-Varga Eszter-Ka-
tona Henriette ötös fogatot az edzõtá-
borokba és a versenyekre is elkísérõ
Stróbl Dániel edzõ számolt be.

– Napi kétszeri, olykor négy-öt órás
edzések után, komoly terhelést követõ-
en vettünk rész az edzõtáborokban,
ahol a mieinknél idõsebb, képzettebb
hazai és külföldi versenyzõkkel gyako-
rolhattak fiatal reménységeink, aminek
már most a hasznát láttuk.

– Veszprémben, a rangos Balaton
Bajnokságon Varga Janka második lett,
Kozári Tamara pedig szerzett két
bronzérmet. Aztán e két versenyzõvel
a közeli napokban belekóstoltunk az
európai elitbe, már ami az újonc kor-
osztályt illeti. A 38 országot fölvonulta-
tó mezõny színvonala alapján túlzás nél-
kül mondható, mintha egy nem hivata-
los Európa-bajnokság zajlott volna az
újonc-kezdõ korosztályokban elõbb
Prágában, aztán a napokban Stras-
bourgban. Büszkék vagyunk arra, hogy
mind Janka, mind Tamara két kört tu-
dott menni a számukra még mély víz-
nek tekinthetõ versenyeken. Ezen az
úton, amin elindultunk, tényleg jó len-
ne továbbhaladni…  B. Gy.

Recko (balról) és Szvitacs továbbra is az elsõ számú páros lesz a

Sáth Sándor irányította Szekszárd AC Extra Ligás csapatában

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala • Felelõs szerkesztõ: 

Fekete László • A szerkesztõség címe:
Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,

Szekszárd, Béla király tér 8. 
• E-mail: szekvas@gmail.com 

• Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663
• Terjesztés: Kék Bt. 30/213-4373 HUISSN
1215-4679 • Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda

Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46.
• Tördelés: Kiss Eszter
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Szeptember 3. (kedd), 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgár-
mesteri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN
aljegyzõ, minden szerdán 10-12 óráig.
Polgármesteri Hiv., I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Szeptember 24. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Ált. Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hiv., I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Szeptember 5. (csütörtök) 17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Kadarka u. 25-27.

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

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

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

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
A hónap elsõ szerdáján, 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület.

A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig.
Baka István Általános Iskola

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

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

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

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

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

Hagyma, burgonya
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Területi Nyugdíjas Alapszervezete és
a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége által meghirdetett vö-
röshagyma megrendelések szállításá-
nak ideje: szeptember 12-én (csütör-
tök) 7-10 óráig.

A burgonya megrendelések szállítá-
sának ideje szeptember 19-én (csütör-
tök) 7-10 óráig. Helye: Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsé-
ge, Szekszárd, Hunyadi u. 4. (parkoló).

Napfénybõl sok volt, csapadékból
meglehetõsen kevés, s ez negatívan be-
folyásolta a szántóföldi növényeknél, a
napraforgónál, de még inkább a kuko-
ricánál a várható termés eredménye-
ket.

A szõlõnek is úgy kell az esõ, mint a
sivatagban veszteglõnek egy pohár víz.
Hiába volt idáig nagy vonalakban min-
den rendben növény-egészségügyileg,
ha a csapadék elmarad, lehet, hogy
csak átlagos lesz az évjárat.

- Ahhoz, hogy a bogyók nagyok, lé-
dúsak legyenek, nagyon kellene a szõ-
lõnek is a nedvesség. Annál jóval több,
mint ami a héten Szekszárdon és kör-
nyékén leesett - mondta Módos Ernõ
borász.

A komolyabb, tartós esõzés magával
hozhatná a szürke rothadást (botri-
tisz), ami ellen, annak megjelenésekor
már nincs mit tenni. A gondos gazdák
ennek megelõzésére persze, már meg-
tették a szükséges lépéseket.

Úgy tûnik, a megszokott idõpontok-
ban lehet majd szüretelni, már ami a
közép- és késõi érésû fajtákat illeti. Mó-
dos Ernõ a korai fehér fajtákkal, és né-
hány vörössel kapcsolatosan amondó:
ezekkel a már szemmel láthatóan be-
érett fajtákkal (irsai, zenit, zweigelt,
cserszegi, oportó) már nem érdemes
várni, szedni kell. S a gazdák többsége
a jelekbõl ítélve, így is tesz - ha szép las-
san, szép csendben is, de kezdetét vet-
te az idei szüret.  B. Gy.

Szüret: a korai fajtákat már szedni kell
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