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A csekkeket is helyben feladhatjuk

Ügyfélhívó berendezés az okmányirodában
Puttonyooos!

Számát se tu-
dom, hány-
szor szüretel-
tem életem-
ben. A legéde-
sebb emléke-
ket kisgyerek-
koromból õr-
zöm, amikor kocsmáros déd-
mamám szõlejében gyûlt még
össze ilyen tájban a família. 

A férfiak már elõzõ héten ké-
szülõdtek, mosták a hordókat,
kádakat, sajtárokat, glédában áll-
tak a vödrök, kések, metszõol-
lók. Dédi ezalatt nagy pusztítást
végzett a baromfiudvarban,
mert kakaspörkölt, rántott csir-
ke nélkül hová lett volna a szü-
ret? A diós kalács meg tán Õcsé-
nyig elért volna, annyit sütött
belõle.

A szüret napja még a disznó-
tornál is vidámabb volt, A gaz-
dag termés és a finom bor ígé-
rete, (na, meg a reggeli elõtt be-
dobott kupicák) felvillanyozták
a társaságot. 

Nem tudom már pontosan,
milyen fajták teremtek nálunk,
de az oportóra, rizlingre, otelló-
ra, kedvencemre, az édes, rózsa-
szín szlankára és a hatalmas, fe-
hér szemû „kecskecsöcsû”-re
tisztán emlékszem. 

Imádtam hallgatni a felnõttek
adomáit, s lelkesen kiáltoztam
velük együtt a szüretkor leg-
gyakrabban elhangzó szót: 
Puttonyooos!

Mert a puttonyos a szüret
kulcsembere. Õ az, aki össze-
gyûjti a szüretesektõl a vödrökbe
szedett termést, s behordja azt a
présházba. Jókora terhet meg-
mozgatva így, hiszen egy-egy
puttonyba vagy huszonöt kiló is
belefér. Laposon se könnyû
munka ez, de ahol hegyre ka-
paszkodnak fel a sorok, ott még
jobban megérdemli az ebédet,
aki ezt a feladatot végzi.Ha le-
gényember is volt a puttonyo-
sok között, azt különösen nagy
becsben tartották a lányok. In-
cselkedve meg-megdorgálták,
hogy hol tekereg ilyen sokáig, s
alig várták, hogy eléjük álljon,
megroggyantsa kicsit a térdét,
hogy felérhessék a puttonyát. S
ha véletlenül mellépottyant
egy-egy fürt, örömmel kiszede-
gették azt az inge nyakából… 

Persze, ha már beérett a szõ-
lõ, esõben, szélben, hidegben is
le kellett szüretelni.

De mikor a szüreti menetben
puttonyost látok, mégis csak a
napfény, a kacagás és az õsz má-
moros ízei jutnak eszembe. 

Cser Ildikó

Kellemes női hang kéri meg az
egyes sorszámok tulajdonosait,
hogy fáradjanak az adott ablak-
hoz, nincs tülekedés, vita, hogy
ki következik, a sorrendet az az
ügyfélhívó berendezés állapítja
meg, amely szeptember 5-től
szolgálja az állampolgárokat a
Bezerédj utcai okmányirodában. 

A postáról és a bankokból már ismert
szerkezethez hasonló automata kezelé-
se egyszerû, de egy információs mun-
katárs szívesen segít az érkezõknek ab-
ban, hogy melyik gombot nyomják
meg, ha például útlevelet akarnak kivál-
tani vagy jogosítványukat meghosszab-
bíttatni. Amint Amreinné dr. Gál Klau-
dia jegyzõ lapunknak elmondta, az ügy-
félhívó megvásárlása a második üteme
volt annak az ügyfélbarát  fejlesztésnek,
amelynek elsõ lépcsõjeként március 1-
jétõl már helyben is befizethetõk az el-
járási és igazgatási szolgáltatási díjak.
Azaz nem kell a csekkekkel a postára za-
rándokolnunk, majd vissza, mivel az ok-
mányiroda erre kiképzett munkatársai
egyes postai szolgáltatásokat is végez-
nek tavasz óta. A csekkeket a kapualj-
ban jobbról található helyiségben lehet

befizetni, ami mindössze néhány per-
cet vesz igénybe.

Mint megtudtuk, és errõl személye-
sen is meggyõzõdhettünk, az ügyfél-
hívóval és a postai szolgáltatással mind
az állampolgárok, mind a munkatársak
elégedettek, mivel nyugodtabb, kelle-

mesebb körülmények között végezhe-
tõ így a munka. Érdemes tudni, hogy
interneten is lehet ügyintézési idõpon-
tot foglalni az önkormányzat honlap-
ján (www.szekszard.hu) a közügyek
menüpont alatt az elektronikus ügyin-
tézésnél. csi
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Értesítjük a Tisztelt Utazóközönsé-
get, hogy a szekszárdi szüreti napok
rendezvényei miatt a helyi és helykö-
zi járatok terelõúton közlekednek az
alábbiak szerint. Szeptember 13-án
(kedden) üzemkezdettõl 19-én (hét-
fõn) üzemzárásig a Béla király tér tel-
jesen le lesz zárva, ekkor az 1-es, 7-es,
7A, 7B vonalon közlekedõ járatok a
Béla király téri megállóhelyet nem
érintik. Szeptember 14-én (szerdán)
üzemkezdettõl szeptember 19-én
14.00 óráig a Szent István tér is le lesz
zárva. 

Az útlezárás miatt a helyi autóbusz-
járatok az alábbi terelõ útvonalon köz-
lekednek:
1-ES, 7-ES, 7A ÉS 7B VONALON:

Autóbusz-állomás–Hunyadi u.– Hol-
ub u.–Wesselényi u.–Széchenyi u.
–Szent László u.–Bartina, illetve Mun-
kácsy u. és a járati útvonalon tovább
(vissza ugyanez az útvonal).
2A VONALON:

Palánk–Posta–Nyomda–Wesselényi
u.–Holub u.–Autóbusz-állomás
4-ES VONALON:

Tesco áruház–Autóbusz-állo-
más–Hunyadi u.–Holub u.–Wesselé-
nyi u.–Széchenyi u.–Szent László u. és
a járati útvonalon tovább (vissza
ugyanez az útvonal).
4A VONALON:

Tesco áruház–Bencze F. u.–Wesse-
lényi u.–Széchenyi u.–Szent László u.

és a járati útvonalon tovább (vissza
ugyanez az útvonal).
4Y VONALON:

Tesco áruház–Kórház–Nyomda–
Szent L. u. és a járati útvonalon tovább
(vissza ugyanez az útvonal).
5-ÖS, 5Y, 6-OS ÉS 6Y VONALON:

Autóbusz-állomás–Holub u.–Wesse-
lényi u.–Kórház és a járati útvonalon
tovább (vissza ugyanez az útvonal).

Az útlezárás ideje alatt a helyközi já-
ratok terelõ útvonala a következõ:
6-OS ÚT IRÁNYÁBÓL ÉRKEZÕKNEK:

Újvárosi templom–Posta–Wesselé-
nyi u.–Holub u.–Autóbusz-állomás.

A járatok a Posta és a Wesselényi ut-
cai (helyi) megállóhelyen állnak meg.

6-os út irányába indulóknak:
Autóbusz-állomás–56-os út–Mátyás

király u.–Zrínyi u.–Damjanich u.–Új-
városi templom.

Bátaszék irányából érkezõknek:
Kórház–Wesselényi u.–Holub u.–

Hunyadi u.–Autóbusz-állomás. 
A járatok a Gimnázium helyett a Ho-

lub utcai helyi megállóban állnak meg.
Szeptember 17-én (szombaton) a

szüreti felvonulás miatt 14.45 órától
várhatóan 17.00 óráig a Bezerédj
u.–Széchenyi u.–Szent László u. útvo-
nal is lezárásra kerül, ekkor a terelõút-
vonal a következõ:
7-ES VONALON:

Autóbusz-állomás–Holub u.–Wesse-
lényi u.–Kórház–Május 1. u.–Fûtõ-
mû–Alisca u.–Tesco áruház (vissza

ugyanez az útvonal).
4-ES VONALON:

Tesco áruház–Autóbusz-állomás–
Zrínyi u.–Damjanich u.–Kadarka u.
–Mérey utca és járati útvonalon to-
vább (vissza ugyanez az útvonal).
4A VONALON:

Tesco áruház–Bencze F. u.–Holub
u.–Zrínyi u.–Damjanich u.–Kadarka
u.–Mérey u. és a járati útvonalon to-
vább (vissza ugyanez az útvonal).
89-ES VONALON:

Tesco áruház–Kórház–Wesselényi
u.–Holub u.–Zrínyi u.–Damjanich
u.– Rákóczi u. és a járati útvonalon to-
vább (vissza ugyanez az útvonal).
9-ES VONALON:

Tesco áruház–Alisca u.–Kór-
ház–Wesselényi u.–Holub u.–Zrínyi
u.–Damjanich u.–Rákóczi u és a járati
útvonalon tovább.

A felvonulás miatt az 1-es vonalon a
járat az Autóbusz-állomásról Hosszú-
völgybe 14.40 helyett 14.15 órakor,
Hosszú-völgybõl az Autóbusz-állomás-
ra 14.57 helyett 14.32 órakor indul.

A 16.40 órakor Autóbusz-állomásról
Hosszú-völgybe és a 16.57 órakor
Hosszú-völgybõl Autóbusz-állomásra
induló járatpár nem közlekedik.

A helyi járatok a terelõúton találha-
tó megállóhelyeken megállnak.

A szüreti felvonulás idején a beér-
kezõ helyközi járatok a Damjanich
u., Zrínyi u. útvonalon közleked-
nek. GEMENC VOLÁN Zrt.

Autóbuszjáratok változása a szüreti napok idején
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Kontinenseken átívelő ren-
dezvénnyé emeli az idei szü-
reti fesztivált az a magasz-
tos esemény, amelynek ke-
retében határainkon innen
és túl élő nemzettársaink
városunkban teszik le a ma-
gyar állampolgársági esküt
– fogalmazott Horváth Ist-
ván polgármester azon 
a szerdai sajtótájékoztatón,
ahol az eskütétel körülmé-
nyeit ismertette. 

Örömmel jelentette be, hogy a
kezdeményezés fogadtatása fe-
lülmúlta a várakozásokat, így
szeptember 17-én, szombaton
13.30 órai kezdettel 242-en ve-
hetik majd át az állampolgársá-
gi okiratot a belvárosi temp-
lomban.

A hívó szóra hét ország
(Ausztrália, Franciaország,
Németország, Románia, Szer-

bia, Szlovénia, Ukrajna) 24 te-
lepülésérõl érkeznek Szek-
szárdra magyarok, hogy hiva-
talosan is hitet tehessenek ma-
gyarságuk mellett. Az esemé-
nyen, amely a Dunántúl leg-
nagyobb ilyen jellegû rendez-
vénye lesz, részt vesz Schmitt
Pál köztársasági elnök felesé-
ge, a köztudottan szekszárdi
kötõdésû Makray Katalin is.
Amint elhangzott, eddig több
mint háromszázan kérvényez-
ték már Szekszárdon magyar
állampolgárságukat, s a kérel-
mek most is folyamatosan ér-
keznek. 

Voltak olyanok is, akik itt
adták be kérelmüket, de mun-
kavállalási vagy egyéb okok
miatt nem tudták megvárni a
szüreti napokat, és egy koráb-
bi idõpontban, vagy lakóhe-
lyükön tették le az esküt. A
rendkívüli társadalmi ese-

ményre a fogadalmat tevõ-
kön kívül mintegy ezer hoz-
zátartozó is érkezik váro-
sunkba, elsõsorban a Vajda-
ságból, Szlovéniából, Erdély-
bõl és Bánátból.

Szombaton a templomban
ökumenikus szertartás és
nemzeti érzelmû mûsor kere-
tében mondhatják majd el es-
küjüket az érintettek, akik ál-
lampolgársági okiratuk, egy
nemzetiszín szalag és egy Rács
Róbert keramikus készítette
kis szüreti vízhordó korsó  mel-
lé a városhoz való kötõdésük
jeleként a „Szekszárd Város
Tiszteletbeli Polgára” címrõl
szóló oklevelet is átvehetik. Az
ünnepség után az új magyar ál-
lampolgárok Makray Katalin-
nal együtt csatlakoznak a szü-
reti menethez, amelynek õk
lesznek a felvezetõi. 

Cser Ildikó

Horváth István polgármester a tájékoztató nem hi-
vatalos részeként elmondta, hogy ez alkalommal
tesz esküt felesége, Nestorovic Anica is, aki horvát-
országi születésû, felerészben szerb származású,
muravidéki magyar lány, s bár több mint tíz éve él,
dolgozik és neveli gyermekeit Magyarországon, a
dicstelen december 5-i népszavazás következtében
ma is szlovén állampolgár.

Orbán György elõadómûvész Baka Ist-
ván: Háry János bordala címû versé-
vel adta meg az alaphangját annak a ki-
állításnak, amely csütörtökön délután
a városháza emeleti folyosóján nyílt
meg az önkormányzat és a Szekszárdi
Borvidék Nonprofit Kht. által „A Szek-
szárdi borvidék dûlõi” címmel kiírt
pályázatra beküldött alkotások leg-
jobbjaiból.

– Sok remekmû érkezett, még egy
kiállítást meg lehetne rendezni belõ-
lük – mondta Herrné Szabadi Judit, a
kht. ügyvezetõje, aki hozzátette: fõleg
tájképeket vártak, mivel idén minden
magyarországi borvidék feladatul kap-
ta, hogy a területén található összes dû-
lõt feltérképezze. Ezeket a dûlõneve-

ket ugyanis hivatalosan többnyire nem
dokumentálták, azokat a családok, lakó-
helyi közösségek adták szájról szájra.

– Örvendetes tény, hogy a téma so-
kakat megihletett, volt olyan dûlõ is,
amit három alkotó is megörökített.
Ám sok képet ki kellett hagyni az érté-
kelésbõl, mert nem feleltek meg a ki-
írásnak. Például szüretrõl, õszi hangu-
latról készültek, amelyek ugyan témá-
jukban és kivitelezésükben is nagysze-
rûek voltak, de itt nem ez volt a fel-
adat. Errõl már Jantner László aranyko-
szorús fényképész, a zsûri elnöke be-
szélt, méltatva az alkotók munkáját,
ugyanakkor felsorolva a bírálók sze-
rinti szakmai hibákat is. A zsûri másik
két tagja: Kõvári László, az önkor-

mányzat gazdasági bizottságának el-
nöke, mezõgazdasági vállalkozó és
Erblinger Ferenc, a Garay-gimnázium
tanára, elismert amatõr fotós volt. Jant-
ner László reményét fejezte ki, hogy a
pályázatból hagyomány lesz, mert ren-
geteg megörökítendõ érték van még
a környéken. Dr. Haag Éva alpolgár-
mester hangsúlyozta: a tárlat nem vé-
letlenül nyílik éppen a szüreti napok
alatt, mert az önkormányzat szeretné
megmutatni az idelátogatóknak, mi-
ért is fontos nekünk, szekszárdiaknak
a szõlõ és a bor. Ez maga az élet – fo-
galmazott –, hiszen Szekszárdon több
mint négyezer tanya van, s a szõlõk-

ben rügyfakadástól a lombhullásig,
születéstõl az elmúlásig mindent meg-
élhetünk. Az alpolgármester úgy látja,
komoly fotós társadalom van már
Szekszárdon, s mindannyiukat arra
biztatta, hogy sok képet készítsenek
még szeretett városunkról, borvidé-
künkrõl. Az elsõ díjat Molnár Zoltán-
nak, a másodikat Szabó Balázsnak, a
harmadikat Retkes Tamásnak ítélte a
zsûri, de Jantner László kiemelte az
Õszi színek Parásztán címû fotó és egy
légifelvétel készítõjét is.

Az ünnepélyes díjátadás szombaton
12.30 órakor a Garay téri színpadon
lesz. Cser Ildikó

Dombok, lankák, szõlõsorok

A Szekszárdi borvidék dûlõi képeken

Molnár Zoltán díjnyertes képe: Benedek-völgyi szõlõk templomtoronnyal

Dr. Haag Éva, Jantner László, Orbán György és Herrné Szabadi Judit
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Figyelem!

ÚTLEZÁRÁSOK
A szekszárdi szüreti napok ideje alatt a
belváros teljes területén útlezárásokra,
forgalomkorlátozásokra és parkolási ti-
lalomra lehet számítani. A közlekedés-
re vonatkozó korlátozások a város lakó-
inak zavartalan, nyugodt szórakozását
szolgálják. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
rendezvény hetében 2011. szeptem-
ber 13-tól szeptember 19-ig a borpavi-
lonok építése és bontása miatt a Béla
király tér, szeptember 14-tõl szeptem-
ber 19-ig a múzeum sarkától a Széche-
nyi utcáig a Vidámpark miatt az úttest
lesz lezárva. 

A Bezerédj utca 2011. szeptember 15-én
9.00 órától szeptember 19-én 24.00 órá-
ig a forgalom elõl le lesz zárva.

A rendezvény ideje alatt szeptember
16-án 16 órától szeptember 18-án

24.00 óráig az ÁNTSZ székháztól a Ská-
la sarokig a Széchenyi utca lesz lezárva
a forgalom elõl. 

A szombat délutáni felvonulás ideje
alatt a Bezerédj u. – Széchenyi u. –
Szent László u. – Flórián u. – Béla király
tér útvonalon lesz lezárás körülbelül
17 óráig. Ezeken az utcákon kérjük,
hogy a rendezvény teljes ideje alatt ne
parkoljanak, ne hagyják autójukat a ki-
jelölt parkolóhelyeken SEM. Az ottha-
gyott gépkocsikat a rendezõség elszál-
lítja, a szállítás költsége a gépkocsi-tu-
lajdonosokat terheli. 

A rendezvény idején a helyi és hely-
közi járatok terelõúton közlekednek,
kérjük, utazás elõtt érdeklõdjenek a
változtatásokról.

Türelmüket ezúton is köszönjük.
Rendezõség

Tájékoztatjuk az állampolgárokat, hogy
a Kormányablak – Integrált Kormány-
zati Ügyfélszolgálat a szekszárdi szüre-
ti napok alkalmából 2011. szeptember
17-én, szombaton 9.00 és 20.00 között
is nyitva tart. A szüreti napokon is vár-
juk az érdeklõdõ ügyfeleket! 

Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat:
7100 Szekszárd, Garay tér 4–6.
e-mail: 1818@ugyfelvonal.hu
www.kormanyablak.hu.

Nyitva a kormányablak

Évrõl évre egyre többen vesznek részt
az ÁRH programjain, és nyilvánítanak
véleményt szóban vagy írásban –
mondta el a rendezvényt felvezetõ saj-
tótájékoztatón dr. Haag Éva, Szekszárd
alpolgármestere, aki szerint az önkor-
mányzat és a helyi civilek kapcsolata jó.
A szeptember 19-én, hétfõn induló ese-
ménysorozat „vezérfonala” az igazi de-
mokrácia lesz – tette hozzá Ácsné Oláh
Gabriella, a Szekszárdi Civil Kerekasz-
tal elnöke. Idén is megválasztják majd
az „év képviselõjét”, akinek személyé-
rõl a jelölések alapján egy kuratórium
dönt. Lesz mód kérdõívek kitöltésére
és véleménynyilvánításra is, hiszen az
ÁRH tulajdonképpen egy kampány-
hét, amelynek célja, hogy hirdesse az
állampolgári cselekvés, a részvétel fon-
tosságát, ami szükséges a demokrácia
fejlõdéséhez.

Szekszárdon hagyományosan szí-
nes programsort állítottak össze a

szervezõk (a kerekasztal mellett a
Mentálhigiénés Mûhely, a megyei Ci-
vil Szolgáltató Központ és a város ön-
kormányzata) a Garay térre. Az ötna-
pos rendezvény hétfõn 14 órakor az
ünnepélyes megnyitóval indul, majd
városi civil szervezetek, mûvészeti
csoportok mutatkoznak be, de lesz-
nek kézmûves-foglalkozások és fotó-
pályázat eredményhirdetése is. Állan-
dó programelem a „Játsszunk együtt!”,
ahol (nagy)szülõk és gyermekeik
együtt eleveníthetik fel a retrojátéko-
kat, de örömtánc tanulására is lehetõ-
sége lesz a résztvevõknek. Kedden ki-
rándulást szerveznek a Benedek-szur-
dik-tanösvényére, amelyre hétfõn a
Garay téren lehet jelentkezni. Az elsõ
alkalommal sorra kerülõ Demokrácia
Casino témája a készülõ civiltörvény
lesz. Szeptember 22-én, csütörtökön
autómentes, illetve könyvtári napot is
szerveznek.

A demokrácia jegyében
Hétfõn indul az állampolgári részvétel hete (ÁRH)

Tovább nõ a Samsonite 
Milliárdos fejlesztés és további foglalkoztatásbõvítés

A jelekbõl ítélve továbbra is jól megy
a rendszerváltozás után Szekszárdra
az elsõk között betelepült világcég-
nek, a Samsonite-nak. A belga többsé-
gi tulajdonú és irányítású nagyvállal-
kozás egyetlen önálló magyarországi
gyára jelentõs raktár- és üzemcsarnok-
bõvítést hajtott végre idén. Az eddigi,
még a valamikori bõrdíszmûtõl átvett
8000 négyzetméteres üzemterület
6000 négyzetméterrel, az üzem mö-
gött levõ városi sportkomplexum irá-
nyába terjeszkedve, igen jelentõsen
bõvül. 

A jelenlegi raktárterületbõl üzemte-
rület lesz, további, a termelést növelõ,
korszerû gépi, technológiai berendezé-
sek érkezése várható még az év végéig. 

A bõröndökben, üzleti táskákban és
egyéb kiegészítõkben „utazó” Sam-
sonite már Amerikában és Ázsiában is
komoly piaci részesedést szerzett. A
szekszárdi üzem az éves hatmilliós eu-
rópai értékesítésnek már mintegy 10
százalékát adja. Ezen túlmenõen köz-
vetlenül exportál Amerikába. 

A további termelésnövelésre készül-
ve, bõ egy év alatt 206-ról 364-re növel-
ték a dolgozók számát a szekszárdi
gyárban – még idén újabb 25 dolgozó
felvételét tervezik. Az összeszerelési
mûveletekhez – ma már ez a domináns
a korábbi idõszak varró szakértelmet

igénylõ feladataihoz képest – maguk
gondoskodnak a munkaerõ képzésé-
rõl, a présüzemben már kellõ szakké-
pesítéssel bíró mûszakiak, többek kö-
zött CNC-gépkezelõk, dolgoznak. 

Amíg a világgazdaságban 2008-tól
egy általánosnak mondható visszaesés

következett be, ez a dátum a Samsonite
életében az újabb növekedés idõszaka,
köszönhetõen egy újabb technológia-
váltásnak is. Mint azt Pinczel Józseftõl,
a szekszárdi üzemet 2004 óta irányító
igazgatótól megtudtuk: januártól már
a harmadik termékcsaládot vezetik majd
be a hazai és a világpiacon, amivel a
még könnyebb, a még praktikusabb, a
még esztétikusabb termékek elõállítá-
sát célozzák meg. 

Két lépcsõben hozzávetõlegesen
másfél milliárd forintos beruházás va-
lósul meg Szekszárdon. A már említett
raktár- és üzemcsarnok-bõvítés 750
millióba kerül, amibõl háromszázmil-
lió az uniós, illetve hazai támogatás. A
folyamatban lévõ gépitechnológia-fej-
lesztés további 780 milliós beruházás. 

Az igazgató lapunk kérdésére el-
mondta: a cégóriás prosperitásából
adódóan nem elképzelhetetlen, hogy
Magyarország a közép-kelet-európai
térség piacait áruval ellátó logisztikai
központtá is váljon a késõbbiek során.

B. Gy.



A Szekszárdi Német Nemzetiségi Tûz-
oltó-fúvószenekar Egyesület, az Alisca
Brass Band a szekszárdi szüreti napok
rendezvényén vasárnap reggel a Garay
téren zenés köszöntõvel ébreszti a vá-
ros lakóit, az ország minden részébõl
és külföldrõl érkezõ vendégeket. Az
egyesület elnökével, Baumann Péter-
rel a megalakulásról, az eddigi eredmé-
nyekrõl, feladatokról beszélgettünk. 

– Zenekarunk történetét Véghelyi
Miklós bácsival kezdem, aki az ötvenes
években Szekszárdon meghonosítot-
ta a fúvószenét, s õ maga is igen magas
színvonalon mûvelte. Az 1990-es éve-
kig õ volt zenekarunk karnagya, mûvé-
szeti vezetõje és zeneszerzõje. Egyúttal
kiváló pedagógus is, mi, a növendékei
rengeteget köszönhetünk neki. 
– Kinek az ötlete volt a zenekar
neve?  

– Az Alisca Brass Band nevet 1993-
ban vettük fel. Névadónk Bogáncs Jó-
zsef zenésztársunk, aki éppen a múlt
hónapban töltötte be a 70. életévét, s
jelenleg is aktívan velünk muzsikál.
Egyesületi formában 2003. november
óta mûködünk, ekkor alapítottuk meg
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Tûz-
oltó-fúvószenekar Egyesületet. Karna-
gyunk Kovács Zsolt, a Liszt Ferenc Ze-
neiskola trombitatanára. Titkárunk Já-
vor Zsófia, a gazdasági ügyeket pedig
Farkas Attila zenésztársunk intézi. Az
elnöki teendõket megalakulásunk óta
jómagam látom el. Én 1970 óta vagyok
tagja a zenekarnak, s tenorkürtön ját-
szom. Civilben pedig a Tolna Megyei

Kormányhivatal Közlekedési Felügye-
lõségének az igazgatója vagyok. 
– Örömmel látjuk, halljuk, hogy
nem csak férfiakból áll az
együttes….

– Zenekarunk létszáma 30 fõ. Eb-
bõl 9 hölgy zenésztársunk van, akik
fuvolán, klarinéton, fagotton is játsza-
nak, ami kuriózum. A középiskolástól
a nyugdíjas korosztályig vannak tagja-
ink, akik tanulnak, dolgoznak. Kovács
Zsolt karnagyunk kemény munkájá-
nak köszönhetõen folyamatosan
épülnek be fiatal zenészek az együtte-
sünkbe. Városunk kiváló zeneiskolájá-
nak köszönhetõen az utánpótlás biz-
tosított. 
– Milyen célkitûzéseik vannak, s
ki támogatja ezek megvalósulá-
sát?

– Fõ célunk a fúvószene népszerû-
sítése és a „nagyérdemû” szórakozta-
tása. Repertoárunkban szerepelnek
többek között indulók, keringõk, pol-
kák, valamint könnyûzenei mûvek is.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy
a Szekszárd város által szervezett már-
cius 15-i, október 23-i megemlékezé-
seken mi szólaltathatjuk meg a Him-
nuszt és a Szózatot, s a koszorúk elhe-
lyezése is az általunk játszott zenére
történik, immár két évtizede. Céljaink
megvalósulását fõ támogatóinknak, a
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkor-
mányzatnak, Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának, a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
nak és természetesen a Szekszárdi Tûz-
oltóságnak, valamint a Tolna Megyei
Tûzoltószövetségnek köszönhetjük.
– Melyik koncertjükre, fel-
lépésükre  a legbüszkébbek? 

– Több ilyen is van. Minden év tava-
szán sor kerül az éves nagykoncertünk-
re, melyet a Babits mûvelõdési ház
márványtermében tartunk. Idén az át-
alakítás miatt a Garay-gimnázium dísz-
termében szerepeltünk, ami rendha-
gyó koncert volt, ugyanis egyben mi-
nõsítõ hangverseny is, ahol két kategó-

riában indultunk, s mindkettõben ki-
emelt arany fokozatot értünk el. Ez a si-
kerünk egyértelmûen Kovács Zsolt
karnagy kiváló szakmai tevékenységét
és az együttes lelkes hozzáállását dicsé-
ri. Évente rendszeresen szerepelünk
május elsején a katasztrófavédelem és
a tûzoltóság által szervezett Flórián-na-
pi ünnepségen, a pünkösdi fesztivá-
lon, a szüreti napokon, a tengelici kol-
básztöltõ-fesztiválon és a német ki-
sebbségi önkormányzat által szerve-
zett decemberi gálaesten. Részt ve-
szünk falunapokon, legutóbb Bogyisz-
lón, illetve Kölesden, valamint felkérés-
re szívesen adunk térzenét.
– Külföldi közönség is hallhatta
már az Alisca Brass Bandet…

– Jártunk már Ausztriában, Német-
országban, Svájcban, Franciaország-
ban. Erdélyben idén nyáron a gyulafe-
hérvári fúvószenekari fesztiválon sze-
repeltünk, ami nagy élmény volt mind-
annyiunk számára. Rendszeres baráti
kapcsolatot ápolunk Svájc fõvárosának
zenekarával, a Metallharmonia Bern
Együttessel. Májusban vendégül láthat-
tuk õket, 2013-ban pedig viszonozzuk
a látogatásukat. Amire még nagyon
büszkék vagyunk, hogy 2007-ben el-
nyertük a Vállalkozók Országos Szövet-
sége által alapított Tolna Megyei Prima
Díjat. Jelenleg gõzerõvel próbáljuk azt
a mûsort, amit a szekszárdi szüreti na-
pok alkalmával szeptember 18-án,
délelõtt 10 órakor hallhat majd a pub-
likum a Garay téri színpadon,  ahová
mindenkit szeretettel várunk. 

Sas Erzsébet
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A Zöldtárs Alapítvány és a Szek-
szárdi Turisztikai Nonprofit Kft.
tanösvénytúrát szervez a
Benedek-szurdik-tanösvényen. 

A TÚRA IDÕPONTJA:
SZEPTEMBER 20. (KEDD) 16–18.

Találkozó: A Tourinform Iroda elõtt a
Béla király tér 7. szám alatt. A túrát ve-
zeti: Varga Zsolt, a Duna–Dráva Nem-
zeti Park munkatársa. A túra végén sze-
retettel meghívjuk a megfáradt túrá-
zókat a Grünfelder-Czéh pincészet
(Szekszárd, Bocskai köz 22/d) borkós-
tolójára. Az elsõ 50 jelentkezõnek tud-
juk az ingyenes borkóstolót felajánlani,
ezért amennyiben részt kíván venni a
kóstolón, úgy minél elõbb jelentkez-
zen a Zöldtárs Alapítványnál. 

JELENTKEZÉS MÓDJAI: 
– Az info@zoldtars.hu címre egy 

e-mail megküldésével, melyben a jelent-
kezõ(k) neve és elérhetõsége szerepel, 

– a www.zoldtars.hu oldalon találha-
tó online adatlap kitöltésével, 

– a szüreti fesztiválon, a Zöldtárs Ala-
pítvány Garay téren található sátrában 

személyesen, 
– hétköznap a 74/414-217-es telefon-

számon. További információ: Gaál Zsó-
fia, 20/299-8960.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Felhívás: túra a tanösvényen

Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit 

„A kiváló zeneiskola biztosítja az utánpótlást…”
Vasárnap 10 órakor fúvószene a Garay téren 
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Gólyából egyetemi polgárok lettek
A várossal is ismerkedtek az új, elsõéves hallgatók

Legalább két okból is szerencsés-
nek mondhatják magukat a váro-
sunkba most érkező elsőéves hall-
gatók: először is azért, mert életük
legboldogabb néhány éve veszi
most kezdetét, másodjára, ők lesz-
nek az elsők, akik a szeptembertől
már egyetemi karként működő,
megújuló oktatási intézményben
folytathatják tanulmányaikat.

Bíró Attila Sándor, a Pécsi Tudományegye-
tem Illyés Gyula Kar Hallgatói Önkor-
mányzatának elnöke lapunknak elmond-
ta, hogy a gólyatábor nagyszerû alkalmat
teremt arra, hogy az elsõéves hallgatók
megismerkedjenek az egyetemi élettel, a
kar vezetésével és oktatóival, valamint ma-
gával Szekszárddal is. A szeptember 6-án
kezdõdõ programsorozat dr. Horváth Bé-
la, a kar dékánja, valamint Horváth István
polgármester köszöntõjével kezdõdött,
majd fáklyás felvonulással és az Illyés Gyu-
la-szobor megkoszorúzásával folytató-
dott. Ezt követõen vette kezdetét a pénte-
kig tartó – humoros feladatokkal tarkított
– beavatás, amin ebben az évben 214 gó-
lya vett részt. A szervezõk idén is igyekez-
tek úgy összeállítani a vetélkedõket, hogy
az új diákok minél jobban megismerhes-
sék a város történetét és nevezetes hely-
színeit. Az oldott hangulat biztosításának
érdekében néhány feladat során lehetõ-
ség volt – minimális mennyiségû – alko-
hol fogyasztására is, de Bíró Attila kiemel-
te, hogy a cél természetesen az volt, hogy
minden résztvevõvel méltóságteljesen
bánjanak. Bencze Péter

Dark rooM Party új helyszínen, régi hangulatban
Váltani kell néha, ha úgy hozza 
a sors. Az elmúlt hónapokban
méltán híressé és kedveltté vált
Dark rooM Party szervezőinek is
döntést kellett hozniuk arról,
hogy melyik szekszárdi helyszí-
nen folytassák tovább a város im-
már havi rendszerességgel je-
lentkező, igen népszerű alterna-
tív bulisorozatát. 

A rendezvény egyik „atyja”, Szivér
Zsolt, aki egyben a zenei összeállítás
ötletgazdája, szívesen nyilatkozott la-
punknak a helyszínváltás kapcsán.
Mint azt elárulta, már évekkel ezelõtt
szerveztek pár helyen hasonló par-
tykat, 2010 õszétõl pedig a Fürdõház
utcai Mirázs Teaház adhatott otthont
baráti összejövetelek gyanánt az alter-
natív retro zenét kedvelõknek. Zsolttól
azt is megtudhattuk, tavaly december-
tõl hívják „Dark rooM”(sötét szoba)
partynak a „találkozót”. A törzsközön-
séget úgy mohácsiak, mint a környezõ
városokból érkezõk is gyarapítják a
szekszárdi vendégek mellett, de jött

már nemegyszer Pestrõl is
„rajongó” a jó hírre, hogy
ismét buli lesz. Mind az igé-
nyes reklámok, amelyeket
az interneten juttatott el
Szivér Zsolt az érdeklõdõk-
höz, mind az esemény
retro hangulata garantálta:
valami egyedi indult el a vá-
rosban. Zsolt elmondta,
azért jött létre a Dark
rooM, mert igény mutat-
kozott  arra, hogy a disco
és a rock rajongói között
elhelyezkedõ réteg is meg-
találja saját kedvenceit egy-
egy hétvégén. Õk zömmel a harmin-
cas, negyvenes generációból kerülnek
ki, de a fiatalabbak korosztály is képvi-
selteti magát A zenerajongók egyéb-
iránt számtalan, máshol nem hallható
koncert- és maxifelvétellel találkozhat-
nak itt, amiért érdemes e programok-
ra ellátogatni. 

Szeptember 9-én, pénteken új hely-
színen, a szintén népszerû Silver
Karaoke & Music Barban jelentkezett

a rendezvény. A szórakozóhely mûköd-
tetõje, Eveli Ervin karolta fel az „ügyet”,
aki nem titkolja, hogy hosszú távon
szeretné befogadni az alternatív retro
zenét kedvelõket is a már futó pénte-
ki karaoke és a szombati disco shake
partyk közönsége mellé. Tehát ismét
havi rendszerességgel hallgathatjuk a
Depeche Mode, a Placebo, a Bonanza
Banzai, a Prodigy, a The Cure, a Ramm-
stein, a Nine Inch Nails, a Neo, a

Kraftwerk és hasonló együttesek felvé-
teleit 

Eveli Ervin fontosnak tartotta el-
mondani, hogy a budapesti West
Balkan-tragédia után a Silverben is je-
lentõs átalakításokat végeztek, így töb-
bek között vészkijárat is szolgálja a szó-
rakozni vágyó fiatalok biztonságát.
Emellett szombatonként a RÉV Szen-
vedélybeteg-segítõ Szolgálat munkatár-
sai a helyszínen tájékoztatnak a szenve-
délybetegségrõl, drogokról, segítenek,
ha valakinek problémája van, de a hely
mûködtetõi a rendõrséggel is jó kap-
csolatokat ápolnak.

A bulik alkalmával hamarosan a Rá-
dió Antritt munkatársai élõ riportok-
kal jelentkeznek a helyszínen kialakí-
tandó stúdióból. Jó helyre került tehát
a Dark rooM, errõl a pénteki hangulat
is árulkodott. Szivér Zsolt a tervekrõl
szólva elmondta, a következõ parti
utolsó egy-másfél órájában kifejezet-
ten Depeche Mode-számok lejátszásá-
val kedveskednek a vendégeknek. Ér-
demes tehát betérni legközelebb is.   

Gyimóthy Levente

Bihari József Romániából érkezett
Szekszárdra, hogy kommunikációt és
médiatudományt hallgasson. A gólya-
táborban fõként az oldott légkör és a lá-
nyok tetszettek neki. 

A kisdorogi Jakab Annamária Ramó-
na szociális munkás szakra nyert fel-
vételt, és a tábor ideje alatt láthatóan
nagyon jól érezte magát. Kedvenc fel-
adata az akadálypálya volt, ahol a
gátakon történõ áthaladás elõtt né-
mi „tüzes vízzel” öblíthette le torkáról
a port. 

Gébert Alexandra Nagypallról érkezett
Szekszárdra és ifjúságsegítõnek fog ta-
nulni. A fiatal lány a jó társaságot, a
bulikat, a feladatok közül pedig a tojás-
törést emelte ki. Alexandra szerint na-
gyon vicces volt, hogy a vetélkedõ végé-
re minden nevezõ hajáról csöpögött a
nyálkás lé.
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Kiadvány a drogmegelõzésrõl

Fõvárosunkban rendkívül szembeöt-
lõ, hogy háromféle ember beszélget a
tömegközlekedési eszközökön. A nyug-
díjas nénik, a külföldiek és a kollégis-
ták. Utóbbiakra a csoportosulás jellem-
zõ, a hosszú utazási idõt ellensúlyoz-
zák a csevegéssel. Ez a három csoport
azonban elenyészõ százalékban van
jelen, az emberek többsége faarccal néz
maga elé, esetleg Metropolt vagy köny-
vet olvas, néhányan pedig rendelkez-
nek az állva alvás képességével is. Más
opció nincs, a kommunikáció úgy lát-
szik itt a nagyvárosban teljesen elsor-
vadt. 
A budapesti diákokhoz hasonlóan én is
sokat utazom. Eddig még minden alka-
lommal, amikor a koleszba mentem
vagy onnan jöttem el, volt kollégista a
buszmegállóban. Természetszerû – leg-
alábbis szerintem –, hogy az ember
nem ácsorog egymagában ilyen eset-
ben, hanem nekiáll ismerkedni. Több
koleszossal is összehaverkodtam így a
hét során, ami egy négyszáz fõs közös-
ségnél idõvel megtérülhet. Vagyis meg-
térülhetne, de kemény vacillálás után

úgy döntöttem, albérletbe költözöm.
Nem vagyok kényes, hiszen négy évet
töltöttem már el otthonomtól távol, má-
sokkal egy szobába zárva, nem a leg-
szuperebb körülmények között. Naivan
azt hittem, hogy egy nívós egyetem kol-
légiumában lehetõség van a tanulásra,
munkára, és egy kevés pihenésre is. Té-
vedtem. Szeretek kikapcsolódni, a bu-
lik a haverokkal jók, de nem akkor,
amikor készülni kellene másnapra – el-
vonulásra pedig csak papíron van lehe-
tõség. És amikor buli van, akkor nincs
számítógépterem, nehogy a részeg kol-
légisták kárt tegyenek valamiben. Ha
pedig valakinek dolgoznia kell? Magán-
ügy. Négyórás alvásokkal pedig nem le-
het ötször-hatszor 80 percig koncentrál-
ni, én legalábbis nem vagyok erre képes.
Ilyenkor pedig kellenek az igazán áldo-
zatvállaló szülõk, akik kemény mun-
kával vállalják az albérlet fizetését.    

Érdekes dolog az információáramlás is
az egyetemisták körében. Szombaton
írtam ki az esti órákban Facebookra
az elköltözés ötletét, a szobatársaim
másnap már megdöbbenve érdeklõd-
tek errõl. Érdemes vigyázni egyébként
az interneten közzétett dolgokkal, köny-
nyen ellenünk fordíthatják õket rossz-
akaróink. A nívósabb állásinterjúk
elõtt a fõnökök megnézik a netes profi-
lokat, és ez az iskolai diákszervezetek
egy részénél is így van. Ilyen csoportba
tartozni pedig hasznos dolog, rengeteg
lehetõséget jelentenek, nem érdemes te-
hát túl sokat mondani magunkról egy
ilyen oldalon. A felsõoktatásban nagyon
ügyelnek az anonimitásra, a biztonság-
ra. Kódjaink és jelszavaink bonyolult
betû–nagybetû–szám kombinációkból
állnak, ezek megjegyzése sokaknak
problémát okoz. Olyan szekrények van-
nak az egyetemen, amik bármilyen vo-

nalkóddal használhatók – amilyennel
lezárták, olyannal lehet kinyitni. Egyik
ismerõsöm egy csokival csukta be –
csakhogy a nasit megette, a papírt pedig
kidobta. Kénytelen volt venni egy mási-
kat, hogy hozzájusson a könyveihez,
szerencsére kapott még a büfében. 
Minden más is eljut az emberhez ak-
kor, ha sokan veszik körül. Egykori is-
kolatársammal egy kollégiumba kerül-
tünk, ezáltal eleinte elég sokat beszélget-
tünk, annak ellenére, hogy eddig nem
voltunk nagy kapcsolatban – ismeret-
len helyen jó, ha valakibe tud kapasz-
kodni az ember. Tõle kellett megtud-
nom, 170 kilométerre az otthonomtól,
hogy a volt barátnõm milyen is valójá-
ban, ki is az, akiben annyira megbíz-
tam, és akinek mindent elhittem. Nem
kellett volna. A következtetés azért eb-
bõl is levonható: amit egynél több em-
ber tud, az elõbb-utóbb minden érin-
tetthez eljut. Emlékezzünk csak az
egyik egykori pártszóvivõre – egy el-
szólás és vége mindennek. Karrierre
vágyók figyeljenek oda erre.

Pekoli Miklós

Évkezdés az egyetemen 3.

Közlekedés és információ

VÁROSI KRIMI

ZEN - a legújabb
kábítószer

Három fiatalkorút igazoltattak a Szek-
szárdi Rendõrkapitányság járõrei
egyik este. A zavartan viselkedõ srá-
cok ruházatát is ellenõrizték, ZEN ne-
vû kábítószert fogyasztottak, s találtak
is náluk – tudtuk meg dr. Buda Berna-
dettõl, a kapitányság bûnmegelõzési
és kommunikációs referensétõl. 

A százados azt is elmondta, hogy a
dohányra is emlékeztetõ növényi erede-
tû „aprítékot” cigarettapapírba tekerik
a fiatalok, majd elszívják. Kicsit elkábul-
nak tõle, ám egyelõre sokat nem lehet
tudni e szerrõl, s az egyre gyarapodó
„társairól”. Lehet, hogy egy életre szóló
bajt szereznek maguknak ezzel a leg-
újabb droggal, ami ma még legálisnak
számít, mivel még nem került föl a hi-
vatalos listára. – Valójában még isme-
retlen a hatása, s azt sem tudni, hogy fo-
lyamatos fogyasztása 2-3, esetleg öt év
múlva milyen egészségkárosodást
okoz. A ZEN is úgy mûködik, mint a
többi hasonló újfajta kábítószer, vagyis
interneten beszerezhetõ, de állítólag na-
gyobb városok egy-egy kisboltjában
közvetlenül és egyszerûen is hozzá le-
het jutni – tette hozzá.

Dr. Buda Bernadett javasolja az eset-
legesen érintett szülõknek, hogy gyer-
mekeik ruháit vizsgálják át, mielõtt be-
pakolnák a mosógépbe. De azt is kéri,
hogy rendszeresen beszélgessenek el
csemetéikkel a kábítószerekrõl, azok
szörnyûséges hatásáról és a következ-
ményekrõl… Ja, hogy mindezekkel nin-
csenek tisztában? Az ezzel kapcsolatos
tudás és bõséges információ is besze-
rezhetõ az internetrõl. - hm -

Az idei évben fennállásának 10.
évfordulóját ünneplő szekszárdi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
szeptember 8-án megtartott ülé-
sén mutatta be az immár nyolca-
dik alkalommal megjelenő kiad-
ványát. 

Ebben a köszöntõt dr. Haag Éva alpol-
gármester asszony, a bevezetõt pedig
a Fórum elnöke, Halmai Gáborné írta.
A KEF titkárának, Kálóczi Andreának
elõzõ évet érintõ beszámolója után az
olvasó a Fórum tagjai és más közremû-
ködõ szakemberek írásaival találkoz-
hat. A paletta igen változatos: interjú az
új nemzeti drogstratégia egyik készítõ-
jével, beszámoló a kábítószerellenes vi-
lágnap eseményeirõl és a KEF által álta-

lános iskolásoknak szervezett DROG-
STOP vetélkedõrõl, prevenció védõnõi
szemmel, egy pedagógus és egy gyer-
mek- és ifjúságvédelmi felelõs szemszö-
gébõl, valamint az addiktológia oldalá-
ról közelítve, továbbá önvallomás és
filmajánlók. A kiadványt az iskolai vetél-
kedõ díjazottjainak versei, az általuk ké-
szített plakátok teszik színessé.

A szerkesztõ, Varga István fõiskolai
adjunktus és a szerzõk szeretettel
ajánlják a 2011. évi KEF-kiadványt szak-
embereknek és érdeklõdõknek, fiata-
loknak és idõseknek egyaránt, hiszen
változatos összetételének köszönhetõ-
en szinte mindenki találhat benne a
maga számára érdekes információkat.

A kiadvány bemutatása után a Fó-
rum ülése a Prevenciós Munkacsoport

beszámolójával folytatódott. Ezt köve-
tõen tájékoztatást kaptak a jelenlévõk
az augusztus 31-én lezárult három pá-
lyázat megvalósulásáról, melyeknek
köszönhetõen a szekszárdi KEF a koor-
dináció mellett prevenciós tevékeny-
ségekre, valamint a kezelés-ellátás te-
rületéhez kapcsolódó programelemek-
re 1 650 000 forintot fordíthatott az
elmúlt évben. A sikeresen megkez-
dett tevékenység remélhetõleg a
2011/2012. évben is folytatódik. Az
újabb három pályázat elõkészítési
munkái, az ezekkel kapcsolatos
egyeztetések jelenleg is zajlanak. A
szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum a nyári szünetet követõen a
tõle megszokott intenzitással folytat-
ja munkáját. KKO

A leszállított kismama
Megérkezett a Munkácsy utcai
megállóba a busz. A „minden-
órás” kismamát hatalmas
pocakja bizony már akadályozta
a fürge mozgásban. Óvatosan
lépdelt föl a lépcsőkön –
kezében egy ötszázassal. 

– Aprót adjon! – szólította föl a jármû
mindenható vezetõje.

– Sajnos nincs – hangzott a válasz.
– Én meg nem tudok visszaadni.
A fönt ülõ néhány utas egyként

kezdett kotorászni táskában, tárcában.
De senki nem tudta kisegíteni a fiatal
nõt. A sofõr pedig nem teketóriázott,
felszólította az asszonykát, hogy
szálljon le. Ezt nagy nehezen meg is

tette, ám a megalázottságtól és a zakla-
tottságtól vitatkozni sem bírt. Ja, hát
azért is ideges lett, mert kisfiáért fél
kettõre az iskolába kellett volna érnie.

A történetet elmondtam Miszler
Miklósnak, a Gemenc Volán Zrt.
személyforgalmi és marketingigaz-
gatójának. Eléggé meglepõdött,
amikor azt mondtam, hallomásom sze-
rint a buszsofõröknek nem kell
váltópénzt tartaniuk. 

– Pedig kell, ezer forintig vissza
kell adniuk – válaszolta, s hozzátette,
ha éppen elfogyott az aprója, akkor is
találhatott volna a gépkocsivezetõ
számos megoldást. De a kismamát
mindenképpen hellyel kínálhatta
volna, hiszen vélhetõleg Csatárig lett

volna néhány apróval fizetõ felszálló.
Arra a felvetésre: mi van, ha ellenõr
érkezik, azt válaszolta az igazgató,
hogy jegyzõkönyvezte volna az esetet
és ennyi.

– A dokumentumot hozzám kell
eljuttatniuk, én pedig ilyen és hasonló
esetben nyilvánvalóan nem szabok ki
büntetést sem az utasra, sem a jár-
mûvezetõre. Mert ugye, a kismama
nem bliccelni, hanem fizetni akart.
Határozott véleményem: az ilyen és ha-
sonló esetekben hibát követ el a sofõr,
miközben az emberségrõl pedig telje-
sen megfeledkezik.

(Hogy ezek után a sofõr miképpen
lakolt meg, az az ügy szempontjából
közömbös…) V. H. M.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

CSÜTÖRTÖKTÕL VASÁRNAP ESTIG
BÉLA KIRÁLY TÉR, BORUDVAR ÉS
ÍZEK UTCÁJA
• Polgármesteri Hivatal, Béla király

tér „Szekszárdi borvidék, dűlők”
fotókiállítás. Megnyitó: szeptem-
ber 15., csütörtök 16:00

OBSITOS HÁZ, GARAY TÉR 
• Bárka Művészeti Szalon kiállítása

szeptember 15. 18:00
BELVÁROSI KÁVÉHÁZ, GARAY TÉR
• „Mesélek és játszom...!” kiállítás

Rell Kata textilképeiből 
SZENT ISTVÁN TÉR (4 SÁVOS): 
Vidámpark
FÜRDÕHÁZ, FÜRDÕHÁZ UTCA.
Forrai Ferenc boroscímke-kiállítása
szeptember 16., péntek 20:00
MÛVELÕDÉSI HÁZ DÍSZTERME,
SZENT ISTVÁN TÉR :
• „Hajlik a vessző” – Bor a népmű-

vészetben. A Tolna Megyei Nép-
művészeti Egyesület kiállítása.
Megnyitó: szeptember 15.,
csütörtök 17:00 

LISZT FERENC TÉR
• „Régen és most” – A Szekszárdi

Fotóklub fotókiállítása Szekszárdról
BÉLA KIRÁLY TÉR: BORUDVAR 

PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG
LISZT FERENC TÉR: Autókiállítás
9:00–19:00
GARAY TÉR, BÉLA TÉR, BEZERÉDJ
UTCA: Hagyományőrző kézműves- és
helyitermék-vásár.
Zsűrizett ipar- és népművészeti
termékek vására. 
GARAY TÉR
• „Kisinas” kézműves-foglalkozások

és bemutatók a Tolna Megyei Nép-
művészeti Egyesület mestereivel.
Szombat 10.00–12.00 és 16.00–
18.00. Vasárnap 10.00–12.00 és
16.00–18.00.

MÛVELÕDÉSI HÁZ DÍSZTEREM
ELÕTERE, SZENT ISTVÁN TÉR
• Természetfotó-kiállítás „Az év

természetfotósa 2010” válogatás,
szeptember 16., péntek 10:30

BÉLA KIRÁLY TÉR, ZÖLD TERÜLET
• „BÁRKA SAROK” KÉPZŐMŰVÉ-

SZETI BEMUTATÓ ÉS VÁSÁR 
a Bárka Művészeti Szalon
Egyesület tagjainak munkáiból

KATOLIKUS KÖZÖSSÉGI HÁZ: Borsze-
minárium, péntektől vasárnapig

RÉSZLETES PROGRAMOK:

SZEPTEMBER 17., SZOMBAT
10:00 GARAY TÉR, SZÍNPAD. Csepp-
nyi Magyarország Filmmaraton – Di-
gitális rövidfilmjáték-sorozat
2011–2012. VIII. DIGI 24 – Film-
maraton rajtja
10:00 BÉLA KIRÁLY TÉR, NAGYSZÍN-
PAD. „Ha kicsike vagyok is…” –
Örökség Országos Gyermektáncfesz-
tivál résztvevőinek folkvetélkedője
10:30 GARAY TÉR, SZÍNPAD. Tücsök
Zenés Színpad koncertje
11:30 BÉLA KIRÁLY TÉR, NAGYSZÍNPAD
ELÕTT. Langaléta Garabonciások műsora

11:30 GARAY TÉR, SZÍNPAD. „Kéz-
jegy” Tolnai Tollforgatók Klubja bor-
versíró-pályázatának díjátadója
12:00 GARAY TÉR, SZÍNPAD. Balas-
si-kard Kadarka Borseregszemle díj-
átadója
12:30 BÉLA KIRÁLY TÉR, NAGYSZÍN-
PAD „Szekszárd Borvidék Dűlői” fo-
tópályázat díjátadója
13:30–17:00 TOLNA MEGYEI VÖ-
RÖSKERESZT SZÉKHÁZA, Szekszárd
Dózsa Gy. u. 1. Véradás 
13:30 BÉLA KIRÁLY TÉR, TEMPLOM. 
Ünnepélyes állampolgári eskütétel
15:00 BEZERÉDJ, SZÉCHENYI,
SZENT LÁSZLÓ UTCÁN KERESZTÜL.
Szüreti Felvonulás. 
A felvonulást élőben közvetíti 
a www.pixeltv.hu
16:30 BÉLA KIRÁLY TÉR, NAGYSZÍN-
PAD. Borrendi avató, közreműköd-
nek az Alisca Borrend tagjai
17:00 BÉLA KIRÁLY TÉR, NAGYSZÍN-
PAD. Must jön a java – Szüreti
műsor. Benne: Folklórműsor, Ma-
dárijesztő verseny, Szüret szépe
választás

17:00 GARAY TÉR, SZÍNPAD. Diák-
színjátszó csoportok előadása
18:00 GARAY TÉR, SZÍNPAD. Moz-
gásművészeti bemutatók
19:00 GARAY TÉR, SZÍNPAD. Harc-
művészeti bemutatók
20:00 GARAY TÉR. Tücsök Zenés
Színpad koncertje
20:00 BÉLA KIRÁLY TÉR.
Pál István Szalonna és bandája ze-
nekar népzenei koncertje
20:30 GARAY GIMNÁZIUM DÍSZTE-
REM. A Détár & Rékasi művészhá-
zaspár – Bűvölet című zenés műso-
ra. Jegyinformáció és jegyárusítás: 
a Művelődési Házban hétköznap-
okon 14.00– 18.00-ig. Telefon:
74/529-610
22:00 BÉLA KIRÁLY TÉR, BORUD-
VAR. Muslinca Férfikar énekel
22:00 GARAY TÉR. Kultúrdiszkó

SZEPTEMBER 18., VASÁRNAP
10:00 GARAY TÉR. Alisca Brass
Band koncert
11:00 BÉLA KIRÁLY TÉR, NAGYSZÍN-
PAD. Ludas a Matyi, a BAB Csapat
sziporkázó humorú, fergeteges óri-
ásbábos vásári komédiája
14:00 GARAY TÉR, SZÍNPAD. Szekszár-
di Nótakedvelők Baráti Köre énekel
14:30 BÉLA KIRÁLY TÉR, nagyszín-
pad. Holló együttes „Vásárfia” című
gyermekeknek szóló műsora
15:00 GARAY TÉR, SZÍNPAD. Moz-
gásművészeti bemutatók
16:00 GARAY TÉR, SZÍNPAD. Irodal-
mi előadások
16:00 BÉLA KIRÁLY TÉR, NAGYSZÍNPAD.
Jelenetek egy házasságból…a BAB Csa-
pat felnőtt színházi produkciója.
17:30 GARAY TÉR, SZÍNPAD. Szek-
szárd Jazz Orchestra koncert
18:00 BÉLA KIRÁLY TÉR, NAGYSZÍN-
PAD. 100 Tagú Cigányzenekar koncert
19:00 GARAY TÉR, SZÍNPAD. Csepp-
nyi Magyarország FilmMaraton – Di-
gitális rövidfilmjáték-sorozat 2011-
2012. VIII. DIGI 24 – FilmMaraton
eredményhirdetése, filmvetítés.

Szekszárdi Szüreti Napok 
2011. szeptember 15–18.

Főtámogató: Paksi Atomerőmű Zrt.

A rendezvény a Turisztikai Célelőirányzatból került támogatásra!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendezvénye.
Rendező: Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza

www.babitsmuvhaz.hu, www.szekszardiszuretinapok.hu
Társrendező: Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft.

www.szekszardiborvidek.eu, www.szekszardibor.com
A MÛSORVÁLTOZÁS JOGÁT A RENDEZÕSÉG FENNTARTJA!

Szállásinformáció, szállásfoglalás: Tourinform Iroda
Cím: Szekszárd, Béla Király tér 7. Telefon:74/ 315-198
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Metszõkés (kacor) és sajtár, daráló és
szénkénegezõ, régi permetezõgépek és
a filoxéra elleni védekezés eszközei is
láthatók abban a bormúzemban, ame-
lyet a Fürdõház utca 14. szám alatti
„török fürdõ”-ként ismert érdekes külse-
jû épületben rendezett be a ház tulaj-
donosa. A korabeli présházak hangulatát
felidézõ fogadóhelyiségben népi bú-
torokat, edényeket, borokat és egy nagy
szõlõdarálót is elhelyeztek, az onnan
nyíló pincében pedig a fent említett tár-
gyakon kívül számos egyéb szerszámot,
régi fotográfiát és egy komplett kádár-
mûhelyt is összeállítottak ízelítõt adva
nemcsak a szekszárdi, hanem más ma-
gyarországi borvidékek jellegzetességei-
bõl is. A gyûjtemény még nem teljes,
folyamatosan gyarapítani szeretnék, de
már így is érdekes színfoltja Szekszárd-
nak. A múzeum hivatalos megnyitója a
szüreti napok után lesz, de a fesztivál ide-
jén ingyenesen megtekinthetõ. Itt nyílt
meg lapzártánk után, szeptember 16-án
pénteken délután Forrai Ferenc bo-
roscímke-kiállítása is.

Bormúzeum a Fürdõház utcában

Vajon milyenek lehettek a régi szek-
szárdi és környékbeli szüreti bálok? A
minap erre kaphattunk választ, két
idõs, ámde fiatalos újvárosi hölgytõl,
Péterbencze Istvánnétól és Szarvas
Ferencnétõl, akik szívesen meséltek la-
punknak a régi szüreti mulatságokról.
Visszaemlékezésükben a második vi-
lágháború utáni idõszakot tárták
elénk, 1945-tõl 1957-ig bezárólag, ami-
kor városunkban még nem fesztivál-
nak, s nem is szüreti napoknak hívták
e rendezvényt, hanem egyszerûen szü-
reti bálnak. Maga az esemény egy napig
tartott, ez általában szombatra esett.
Az édesanyák különleges, szép, magyar
ruhába öltöztették a lányokat és a gyer-
mekeket. Hintó nem volt, így a szüreti
menet gyalog tette meg az utat az Új-
városi Római Katolikus Társaskör Kö-
zösségi Házától, a jelenlegi Szent Ist-
ván Háztól. Az út a Garay tér, majd a
Szent István tér irányába vitt, a Mészá-
ros Lázár és Zrínyi utcák felé, aztán
visszatértek ugyanoda, az Olvasókör
épületébe. Általában délután három

óra és este hét között vonultak a szüre-
ti bálozók. A csõszleányok gyönyörû
népviseletben, a csõszlegények szin-
tén ilyen viseletben, sarkantyús csiz-
mában tették meg az utat. A vonulókat

cigány zenészek kísérték. Minden utca
elején szép táncokat jártak el a párok,
a bírónéval, jegyzõnével az élen. A há-
zak elõtt rezesbanda fogadta a mene-
tet, akik addig mentek, amíg össze

nem szedték a mulatság szereplõit. A
mai Szent István Ház udvarán elõké-
szítve, feldíszítve hatalmas nagy fürt
szõlõk lógtak ilyenkor. Az egykori szü-
reti szokás része volt az is, hogy az esti
bálban a csõsznek beöltözött legények
figyelték, le ne lopják a szõlõt a mula-
tozók. Akit rajtakaptak, jelképes össze-
gû büntetést kapott, akit nem sikerült
a szõlõlopáson elkapni, azt hagyták fut-
ni. A bált a szerepek alapján a bíró és a
bíróné, a jegyzõ, valamint a jegyzõné
nyitotta meg. A szõlõharang jellegzetes
tárgya volt a szüreti bálnak: ezt hagyo-
mányosan két markos legény vitte, es-
te a bálban pedig elárverezték, amely-
bõl sok bevétele származott az Olvasó-
körnek. Korabeli képeink nem az
Újvárosban készültek. Gyimóthy L.

Hamvas Béla 
a szekszárdi borról

„ … Levélíráshoz is ezt a bort ajánlom.
Szerelmeslevélhez persze, a viszony
természete szerint mást és mást; szen-
vedélyes szerelemre csak Szekszárdit.

Igen, a Szekszárdi. Amíg nem jártam
arra, nem is volt igazi és helyes képem
róla. De amióta láttam a várost a fák kö-
zé rejtõzve, fölötte a dombbal, a mesz-
sze kifutó szõlõkkel, szippantottam le-
vegõjébõl, azóta tudom, hogy itt csak
ilyen bor teremhet. A Szekszárdi kife-
jezetten nõbor, éspedig leginkább hu-
szonhét-huszonnyolc éves asszonyhoz
hasonítanám, erejének és szépségé-
nek teljességében, szerelmi tudásának
csúcspontján, tökéletesen felszabadul-
va, de bámulatra méltó ízléssel és el-
képzelhetetlen édes tûzzel.

A Szekszárdi a lakodalom bora. Ez
emeli át a menyasszonyt a házasság-
ba. A merõ tiszta Vénusz-bor. A fiatal
Szekszárdit sohase keverd, de az öre-
get soha ne igyad tisztán, ha nem
akarsz vesztedre törni.”

Régi szüreti bálok

Csoportkép a ’40-es évek második felébõl 
Balázs-Kovács Sándor néprajzkutató Sárpilis címû könyvébõl

Egy szekszárd-szõlõhegyi felvétel a ’60-es évek elejérõl
A bálok állandó szereplõje 

volt a bíró és a bíróné
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Szép képet mutat a határ, kö-
szönhetően a nagyon is beérni
látszó, a betakarítás közeledtét
jelző kukoricatábláknak. A jelek-
ből ítélve a tenyészidőszak kez-
detén jellemző relatíve kevés
csapadékot átvészelte a növény,
mert számára agrár-meteoroló-
giailag az első két nyári hónap
remekül alakult. 

Bár az augusztusi csak 8 milliméter
havi csapadék-összmennyiségnek,
ami Tolna megyét, illetve Szekszárd
vonzáskörzetét jellemezte, a kukorica
sem „örült”, a tavalyi rendkívüli esõ-
zésnek köszönhetõen a talaj mélyréte-
geiben lévõ nedvességet felszívva vi-
dáman „elvolt”. A Szekszárdon és kör-
nyékén is nagyon jellemzõ szántóföl-
di növény a kritikus idõszakban szem-
mel láthatóan még erõsödött, növe-
kedett is, mára szép nagy és vastag
csöveket produkálva.

A Minerag Kft. szokásos hétközi
bemutatóján, a kísérleti telepen, Szek-
szárd határában egy igazi nagy fajta-
kavalkád keretében 85 fajta kukoricát
tekinthettek meg a gazdák, elemezve
a szárazság-, illetve csapadéktûrõ-ké-
pességet, a gyomokkal, a kukoricabo-
garakkal szembeni ellenállást. 

– Tizenhárom fajtatulajdonos 87
fajta kukoricával volt jelen, no, és a
termelõk is szép számmal jöttek el ez-
úttal is – újságolta Szászi Ferencné, a
Minerág Kft. ügyvezetõ igazgatója
elöljáróban. – Növényvédelmi szem-
pontból valóban gondmentes év volt,
de nem ártott ráirányítani a figyelmet

olyan dolgokra, amelyek az idén is elõ-
fordultak, s a jövõben még inkább
várhatóak. A talajkártevõk elleni véde-
kezésre mindenképpen oda kellett fi-
gyelni, a talajfertõtlenítést nem szaba-
dott elmulasztani. Növényvédelmi
szempontból egyedül a gyomirtásra
kellett odafigyelni, s ezt a termelõk jól
felfogott érdekükben meg is tették.

AZ ÁRAK – EDDIG – 

FELFELÉ MOZOGTAK

Nem sokan, de voltak, akik
takarítottak már be az idén
kukoricát, viszonylag ala-
csony nedvességtartalom-
mal. Persze sokan még vár-
nak ezzel, mert jó esély van
arra, hogy egy esetleges to-
vábbi száraz idõben tovább
csökken a nedvességtarta-
lom, ami mindenképpen jö-
vedelmezõségi tényezõ. A
termelõk persze az árak mi-
att is kivárnak majd az érté-
kesítéssel, a raktárkapacitás
megfelelõ, a várhatóan nagy
termésmennyiség (hektá-
ronkénti (8–9 tonna) beta-
karítására. Szászinét mint a
megyei agrárkamara vezetõ-
jét errõl a mindig kényes té-
máról is kérdeztük.

– A kereskedõk egyelõre
kivárnak, igaz, hallottunk
már 56–58 ezer forintos kö-
tésekrõl, de az ármozgások-
ról még korai nyilatkozni.

Borda István az Õcsényt

és Decset elválasztó határban több
mint száz hektáron gazdálkodik, jó-
nak mondható 30 aranykoronás föl-
deken, de nem egymaga, hanem több
családi gazdaság egyesülése révén jött
létre a termelési közösség a gazdálko-
dás szinte minden szegmensére. Az
idén okkal bizakodó.

– Ha megcsináljuk a vetésváltást,
oda nem teszünk kukoricát, ahol ta-
valy is volt, ezzel kivédjük a bogár
pusztítását, aztán odafigyelünk a nö-
vényvédelmi költségekre, mivel a

gyomirtás nem keveset vitt el, és a
szárítást is legjobb idõben, a lehetõ
legkedvezõbb áron végeztetjük el,
akkor valóban egy átlagon felüli jó
évünk lehet. Tavaly 7–8 tonnás hek-
táronkénti betakarítás volt a jellem-
zõ, most a 8–9-re is van esélyünk,
mintegy 12 hektáron, valószínûleg
már a jövõ héten megkezdjük a be-
takarítást. Figyeltem az eddigi ár-
mozgásokat, jó jel, hogy eddig felfe-
lé mozdultak – mondta a sárközi
gazda. B. Gy.

Elõbb vághatják a kukoricát
Szép termés várható, nagy mennyiségben

Képünk illusztráció
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A szülész is szülészt kér
Dr. Imre József: „Minden szülés más, de minden szülés katartikus élmény”

Legutóbb dr. Buri Antalnéval, a volt „Ró-
zsa-kollégium” jogutódjának vezetõjé-
vel beszélgettünk. Szívesen emlékezett
azokra az idõkre, amikor dr. Imre József
szülész-nõgyógyász fõorvossal együtt ta-
nítottak az „egészségügyiben”. Tehát be-
szélgetõpartneremül a fõorvosra vok-
solt, s azt javasolta, hogy a szakmája mel-
lett fõként a mûvészeti tevékenységé-
rõl faggassam.

– Volt szerencsém sokakkal együtt
sokszor hallgatni a zongorajátékát,
példaképp említhetjük akár a Szek-
szárd Big Bandet. Leegyszerûsítve:
felkészült tehetség. Mit tudhatunk
zenész múltjáról?

– Annak idején elvégeztem a zeneis-
kolát, majd egyetemistaként az Orszá-
gos Szórakoztatóipari Központban
megszereztem az A kategóriás zongo-
rista minõsítést, vagyis a szakmai vég-
zettséget. Hivatalosan is vállalhatok ha-
zai és külföldi fellépést, kíséretet és így
tovább. 
– Emellett fest is.

– A festés, a rajzolás volt elõbb. Há-
roméves koromtól szinte állandóan raj-
zoltam, s ha nem volt kéznél papír meg
ceruza, akkor „üresen” járt a kezem,
szóval fejben rajzoltam. Már óvodás-
ként voltak kiállításaim, rendre nyer-
tem a rajzpályázatokon.
– Mondja, min nevette el magát?

– Sokszor adódott probléma a gye-
rekpályázatokon, mert gyakran azzal
dobták vissza „alkotásaimat”, hogy
nem felnõtteknek szólt a kiírás. A peda-
gógusok pedig gyõzték magyarázni,
hogy bizony ezeket óvodás, illetve kis-
iskolás követte el. Szerettem grafikáz-
ni, de kedveltem a víz- és olajfestéket, s
nem volt olyan nap, hogy ne készítet-
tem volna egy-két rajzot, festményt.
Úgy higgye el, minden kezem ügyébe
akadt papírra – még a vécépapírra is –
rajzoltam.
– Gyanítom, hogy korai mûveibõl
több ládányit õriznek.

– Hát… nem tudom. Mert szüleim
most adták el az otthoni – mármint a
tolnai – házukat, ami hatalmas szanálás-
sal járt együtt. De biztosan maradtak ké-
pek… Több – jórészt felnõttkori – fest-
ményem viszont a lakásunkat díszíti.
– Hova költöztek a szülõk?

– Természetesen ide Szekszárdra.
Családommal már jó ideje itt élünk,
szobrászmûvész öcsémék, Péterék
szintén. Övék az egyik Bottyán-hegyi
mûteremlakás, s szerencsére abban a
házban sikerült új otthont vásárolni
szüleinknek. 
– Ön miért nem lett zongora-, vagy
képzõmûvész? Tehetsége és jó ta-
nulósága okán bárhova bejutott
volna. 

– Valóban jól tanultam, a 12 év során
mindössze két négyes osztályzatom

volt. Az egyiket a negyedik gimnázium
végén kaptam rajz- és mûalkotások
elemzésébõl. Feltehetõen azért, mert
megneheztelt rám a rajztanárom, mi-
vel nem a képzõmûvészeti fõiskolára
jelentkeztem, sõt még építészmérnök-
nek sem, noha édesapám az volt. Az
utóbbi tervet még megemésztette vol-
na, viszont az orvosi egyetemet képte-
len volt, de annyira, hogy miután ez
konkretizálódott, szóba sem állt velem,
s be is véste a négyest. 
– Elsõre felvették Pécsre, az orvosi
egyetemre. Miért az orvoslás mel-
lett kötelezte el magát?

– Mert érdekelt. Bújtam az orvosi
könyveket, gyerekként békát bon-
coltam…
– Majd az „eredményt” lerajzolta?

– Így van. Akár a reneszánsz elõdök.
Õket is érdekelte az anatómia, az ember
felépítése… Megjegyzem, amióta az
eszemet tudom, mindig a reneszánsz
embertípus volt a példaképem, akiket
ugyan elaprózott érdeklõdésük sokasá-
ga, ám többen több téren is kiemelked-
tek. Sokat tûnõdtem azon, hogy a gaz-
dag érdeklõdés jó vagy nem? Lehet,
hogy azok a nagyon szerencsések, akik-
nek egy dologhoz van tehetségük? 
– De azok is, akiknek sok minden-
hez...

– Igen, ha már van bennük kellõ böl-
csesség. Ez azért (lehet) jó, mert az
ilyen típust számos olyan dolog – mu-
zsika, képzõmûvészet, tudomány, or-
voslás… – is támogatólag megérinti,
ami a többséget hidegen hagyja. 
– Nyilván másképpen érzékeli, s leg-
fõképpen értékeli az önt körülvevõ
dolgokat. De még maradjunk a kro-
nológiánál.

– Elsõsorban sebész szerettem vol-
na lenni, pontosabban a manuális
szakmák vonzottak. Miután végez-
tem, a szekszárdi kórházba jelentkez-
tem. A sebészeten nem volt hely, vi-

szont a szülészet-nõgyógyászaton
igen. Örültem, amikor megkaptam az
állást. Azóta is az elsõ munkahelye-
men dolgozom.
– Miközben szakmájával, hivatásá-
val „kilóg” a szûk családból.

– Ja-ja. Feleségem, dr. Hradek Jolán
fogszakorvos, Zoltánunk szintén nagy
tehetséggel megáldott fogorvos, Laura
lányunk pedig harmadéves fogorvos-
hallgató. Büszkék vagyunk mindkettõ-
jükre. 
– Zongorázzunk még egy kicsit.

– Sokat köszönhetek a tolnai Méhn
Gyula matematika–fizika szakos tanár-
nak. A zeneiskola elvégzése után nála
találkoztam elõször a könnyûzenével, a
dzsesszel, az igényes táncmuzsikával,
ami kuriózumként is mód felett meg-
ragadott. Hiszen a hetvenes évek zene-
iskoláiban „ilyen” ritmusokért szidás
járt. Azóta sokat fordult a világ.
– Könnyebb volt ez a mûfaj, mint 
a klasszikus?

– Dehogyis. A bárzene, meg ahogy
mondtam, az igényes táncmuzsika
egyáltalán nem könnyû, sokat kell gya-
korolni, tanulni. De abban az idõben
erre nem volt lehetõség. Szerencsémre
nekem ez mégis megadatott. Így már
gimistaként a népszerû Szinkron zene-
karban is játszottam. Majd Szekszárdra
kerülve közel egy évtizeden át a Big
Band tagja voltam.
– Elmondja, hogy miért lépett ki?

– Persze. Amíg nem tettem le a
szakvizsgát, több idõm volt. Utána vi-
szont gyakran kerültem idõszûkébe.
Sõt! Gondoljon bele, mennyire rez-
gett a léc egy-egy fellépéskor… Jön az
értesítés – volt ilyenre példa –, hogy a
kilenc hónapon át gondozott kisma-
mánál megindult a szülés. Kínos volt
távozni, hiszen nem öttagú fúvós-
szekcióban voltam, hanem egyma-
gam egy zongoránál. A kilépésemet
erõsítette a nõsülés, a gyerek érkezé-

se, a család, a magánrendelés, az épít-
kezés, a kert és sok más is…
– Az ön gyermekeinek születését ki
vezette le?

– Nyilván, a szülészdoktor felkéri va-
lamelyik kollegáját. Nem volna etikus,
sõt képtelenség lenne közremûködni
egy közeli családtag szülésénél.
– Azt látom, hallom, hogy humorra
és nevetésre futja. De zenélésre, fes-
tésre mikor és mennyi idõ marad?

– Keveset festek. Év közben gyûj-
töm a gondolatokat, a vázlatokat, apró
rajzokat készítek, s nyáron, a Balaton
melletti nyaraláskor közülük néhányat
megfestek. A zongorázás: a gyakorlást
nem hagytam el, olykor fel-fellépek a
Big Banddel, baráti társaságban is szok-
tam, szoktunk zenélni.
– Nem hiányzik a talpa alól a szín-
pad?

– Hiába, hiányzik, ezért szívesen ki-
használok minden adandó alkalmat.
Legutóbb egy szakmai társasággal
Krakkóban voltunk. Este a szórakozó-
helyen az ottani vezetéssel együtt rávet-
tek, hogy zongorázzak. Nagyon jó han-
gulat kerekedett. Az is nagy megtisztel-
tetés volt, amikor Rákóczi István pro-
fesszor meghívott a fõvárosi klinikájuk
ünnepségére zongorázni. Örültem a
felkérésnek, ahogyan a sikernek is.
– Orvosok közt nem ritka a zene
iránti érdeklõdés, az viszont igen,
hogy valaki órákon át „nyomja”, ha-
talmas hangulatot teremtve. Más-
nap pedig óriási távot kajakozik.

– Ezt aláírom. Ma is megvan a ver-
senykajakom, s nyaranta bizony több
száz kilométert megyek.
– Tényleg ámulok, mégis visszaka-
nyarodom szakmájához. Bele lehet
fásulni?

– Nem. Különösen a szülések leve-
zetésébe nem. Hozzáteszem, minden
szülés más, de minden szülés katarti-
kus élmény. Errõl azért nem beszélnék
többet, nehogy közhelyeket mondjak,
mert a születéssel kapcsolatban nincs
helye a banalitásnak, a frázisoknak. 
– Nyilván. Úgyhogy legyünk ténysze-
rûek. Szakmájában elismert, nem
véletlenül kérték föl egy tankönyv
szerzõgárdájának tagjául.

– Bódis József professzor, a Pécsi
Tudományegyetem jelenlegi rektora,
egyben a szülészeti-nõgyógyászati kli-
nika fõigazgatója szerkesztésében je-
lent meg a Nõgyógyászati endoszkó-
pia, aminek a méheltávolításokat fel-
dolgozó fejezetét én írtam, s vala-
mennyi grafika az én munkám.
– Sajnálom, de itt a vége…

– Szívesen ajánlok egy fantasztikus
férfiút, Nemes Miklós nyomdászt, aki
ultramaraton futó, úgy tudom, kétszer
futotta le a Dakar Rali távot, õ a Kadar-
ka Futó Egyesület elnöke.

V. Horváth Mária
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Korunk gyermekének nincs gyermekkora
Dr. Papp István Csongor könyvbemutatóján jártunk

Az intelligencia a személyiség egyik,
de nem legfontosabb tulajdonsága, hi-
szen az érzelmek (EQ), az akarati cse-
lekvések befolyásolják. Döntõ tényezõ
ugyanakkor adott ember személyisé-
gének alakulásában maga a jellem (JQ)
mibenléte, amely mélyebb „jellemvo-
nás”, hiszen nem csupán szerencsén és
intelligencián múlik az élet. Az ember
sorsát ugyanakkor meghatározza a jel-
leme. Kérdés az, hogy alakul ki maga a
jellem, s adhatjuk át a jellem pozitív 
fejlõdését? E témákkal foglalkozik 
dr. Papp István Csongor pszichiáter fõ-
orvos Sorsod a jellemed címû, frissen
megjelent kötete, amelyet szeptember
9-én, pénteken mutattak be a Babits
mûvelõdési ház ideiglenes épületének
nagytermében, s amely mûvet Né-
meth Judit ismert szekszárdi elõadó-
mûvész lektorált. 

Mint azt a fõorvos elmondta, mentál-
higiénés könyvet már régóta akart írni.
Volt egy idõszak, amikor fizikálisan és
lelkileg is elfáradt, de – ahogy fogalma-
zott – jött egy kegyelmi idõszak, amely-
bõl próbált föltápászkodni, s úgy érez-
te, talán a könyv megírásának munká-
ja kizökkenti a bajokból. A professzor

– aki mûvét szívesen
ajánlja minden peda-
gógusnak – a könyv-
bemutatón arról be-
szélt, hogy az ember-
nek nem szabad ké-
részéletû célokat meg-
fogalmaznia. Az inter-
aktív könyvbemuta-
tón elhangzott az is,
a mai gyermeknek
nincs gyermekkora, s
a pozitív ideálokat és
viselkedésmintákat
kellene felmutatni a fi-
atalságnak. Dr. Papp
István sokszor tapasz-
talta azt oktatási intéz-
ményekben, hogy az
elmélet és a gyermek
problémája nem talál-
kozott. Véleménye sze-
rint jó, hogy megjelen-
tek a szociális munká-
sok az iskolákban, s so-
kat változott a védõnõképzés is. Az
egyetemeken is fontos lenne szociális
munkásokat alkalmazni, hiszen véle-
ménye szerint ott dõl el sokszor egy

életre a fiatal sorsa. A pedagógusokról
szólva úgy vélte, ha fáradt a tanerõ, nem
szereti a munkáját. Reményét fejezte
ki a tekintetben, hogy a pedagóguspá-

lya végre vonzó lesz és megbecsült, mi-
vel fontos lenne, hogy a pedagógusok
rangja, anyagi elismertsége méltó mó-
don emelkedjen.

Eriksont, a német származású, ame-
rikai pszichológust idézve arról is be-
szélt, hogy az igazságtalanság megkemé-
nyíti az embert. Mint mondta, fontos,
hogy a szülõ túljusson saját problémá-
in, mivel ezáltal a gyermek fejlõdésében
is pozitív változás várható. Ha mentáli-
san rossz egy család, könnyen szétsza-
kad – figyelmeztetett a professzor. Fon-
tos, hogy a gyermeknek legyen kapcso-
lata már gyerekkorban a nagyszülõkkel,
akikkel sokszor bizalmasabb viszonyt
lehet kialakítani. A szakember úgy látja,
a magyar házaspárok beszélgetnek egy-
mással a legkevesebbet, amely a hûtõ-
szekrények oldalán elhelyezett címké-
ken is tetten érhetõ. Panelokban beszé-
lünk – tette hozzá–, s nem biztos, hogy
egy-egy kifejezés stimmel az adott hely-
zetre. Döntõ az is, hogy legyen bará-
tunk, amelybõl ugyan két-három van
csupán igazi egy életben, de ha kudar-
cot is vall elõtte az ember, õ akkor is ba-
rát marad – tette hozzá dr. Papp István. 

Gyimóthy Levente

Októbertõl igényelhetõ támogatás
a szõlõültetvények átalakítására

Az eddigi hektáronkénti 500 ezer fo-
rint helyett a jövõben 1800 euró tá-
mogatás jár a szõlõültetvények szerke-
zetátalakítására – a vidékfejlesztési
miniszter errõl szóló rendelete a leg-
frissebb Magyar Közlönyben jelent
meg. A termelõk mintegy 12 milliárd
forint támogatást kapnak a következõ
két évben a szõlõültetvények szerke-
zetátalakítására – közölte a vidékfej-
lesztési tárca az MTI-vel. A közösségi
forrásból finanszírozott programra
idén 22,5, jövõre 22 millió euró áll
rendelkezésre.

A támogatás akkor jár, ha a legkisebb
összefüggõ terület is eléri a 0,2 hektárt.
Az igénylést október 1. és december
15. között lehet beadni a Mezõgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(MVH). A kérelemhez mellékelni kell a
borvidéki terv alapján készített, két év-
re szóló egyéni tervet, amelyben meg
kell jelölni azt, hogy melyik évben, mi-
lyen támogatási intézkedéseket tud tel-
jesíteni a pályázó. Az MVH az egyéni
tervek alapján – a beérkezés sorrendjé-
ben – bírálja el a kérelmeket, jövõ év
március 31-ig. Forrás: MTI

Dr. Papp István Csongor
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Nem sportoló nemzet?
Gyér érdeklõdés a Nagy Sportágválasztón

Azok után, hogy a Challenge Day-
en (a kihívás napja) Szekszárd ha-
gyományosan vitézkedik (a kisvá-
ros kategóriában itt mozdulnak
meg a legtöbben a lakók közül ne-
gyedórányi mozgást produkálva
egy adott májusi napon minden év-
ben), a Nagy Sportágválasztó hét-
végi szekszárdi állomása, enyhén
szólva nem arról árulkodott, hogy
itt aztán a sport, a sportolás a ma-
gyar átlagot meghaladóan ott len-
ne a zsigerekben...

Sajnáltam a helyi fõszervezõt, Scherer
Tamást, amint verõfényes napsütés-
ben, délidõben mikrofonhoz nyúlt, és
a hang terjedési sebességében bízva, el
akart jutni még olyan környékbeliek-
hez, akik megnéznék, illetve elhoznák
gyerekeiket több tucatnyi olimpiai,
nem olimpiai, egyéni, illetve csapat, az-
tán technikai sportág valóban interak-
tív bemutatójára. A testnevelõ-edzõ,
aki a korábbi „langyos víz” szemlélet-
nek hadat üzenve, több sikeres orszá-
gos, de legalább is regionális visszhan-

gú futóversenynek volt ötletadó-fõszer-
vezõje, kifejezetten rosszul érezte ma-
gát a 17 órai hivatalos zárásig terjedõ öt
órában. Mások helyett is szégyellte ma-
gát, amikor a lacrosse sportág bemuta-
tóján rajta kívül már mindössze hár-
man (!!!) voltak. Már délben nyugodt

szívvel be lehetett volna
zárni az odáig is megle-
hetõsen gyér érdeklõdés
mellett zajló rendez-
vényt, de a tisztesség
okán ezt nem lehetett
megtenni: 

– Mi van, ha fél ötkor
ide téved valaki, és akár
csak egy sportágra is kí-
váncsi, amit meghirdet-
tünk a programban?
Nem tehetjük meg, hogy
csak úgy összecsomago-
lunk, és hazamegyünk –

fakadt ki a sikertelenség miatt lelki-fi-
zikai fájdalmat érzõ helyi összekötõ.

Próbáljuk áltatgatni magunkat olyas-
mivel, hogy túlságosan meleg van, so-
kan szüretelnek, a sport iránt közöm-
bösen viseltetõ testnevelõket különö-
sebben nem motiválta, hogy a még
nem sportoló gyerekeket mozgósítsák.
A helyzetet az is kínossá tette, hogy a
sport helyi mûködtetõi (sportvezetõk,
edzõk, ismertebb sportolók) sem tet-
ték tiszteletüket. Semmit nem kellett
volna tenniük, csupán megjelenniük,
elvegyülni a gyerekek között, néhány
jó szó kíséretében megsimogatni a
buksi fejeket. De továbbgondolva
mindezt: Hol voltak azok az utánpótlás-
korú, már sportoló szekszárdiak, akik-
nek ott lett volna a helyük, hogy de-
monstrálják az adott sportágat ?!... (Eb-
béli kritikát persze ne vegye magára a
karate, a grappling, a kosárlabda, az

extrém sport helyi képviselete, mert
õk végig kellõ lelkesedéssel és intenzi-
tással mutatták magukat, még azon pe-
riódusokban is, amikor nem volt ér-
deklõdés a „standon”.)

Persze bármelyik kissrác felkiáltva
adhatott volna hangot hiányérzetének:
„– Hol van Kokó, hol van Marosi Ádám,
Gyenesei Leila, Szász Emese, Görbicz
Anita?” De úgy általában hol vannak
azok a jelenlegi és múltbéli nagymenõ
sportolók, akiknek az arcával hirdetik
ezt a nagyrendezvényt a tévéreklámok-
ban? Illene legalább egyvalakinek, úgy
mutatóban, minden egyes esemény
helyszínén megjelennie.

Meditálunk, kin, min múlott eme
fontos esemény sikeressége. Az egész
ügy küldetése, értelme alapján talán tel-
jesen fölöslegesen... Megette az egé-
szet a fene, ha egy ilyen eseményre,
úgymond, rá kell szervezni, s ezzel
szebbé tenni az amúgy létezõ valósá-
got. Ha nem evidencia sok szülõnek,
testnevelõnek, szabadidõ-szervezõ-
nek, de legfõképpen magának a még
nem sportoló gyereknek(!), hogy ide
elmegy, ezen részt vesz, hovatovább
sportágat választ.

Sajnos, már régebb óta nem az. S ezt
olykor leleplezõen, éppen a fotelban
ülve sikeresnek tûnõ „Nagy Sportágvá-
lasztó” tükrözi vissza. Nem csak Szek-
szárdon...

A versenysportba bevontak száma,
annak nemzetközi összehasonlításban
való lehangoló képet mutató feltünte-
tése újfent rádöbbentett a verseny-
sport nemzetközi eredményessége
alapján még sportnemzet és a nem
sportoló nemzet Magyarországának el-
lentmondásosságára. B. Gy.

Az elmúlt szombaton az Angyalföldi
Sport- és Szabadidõközpont mûfü-
ves pályáján rendezték meg elsõ alka-
lommal a megyei jogú városok kis-
pályás labdarúgó villámtornáját, me-
lyen mind a 23 megyei jogú város
önkormányzata képviseltette magát.
A kiírás szerint a 7–10 fõs csapatok-
ban csak a polgármesteri hivatalok,
illetve önkormányzati intézmények,
cégek 25 év feletti dolgozói léphet-
tek pályára.

A szekszárdi önkormányzat csapata
(Barocsai Zoltán, Bernáth Szabolcs,
Csillag Balázs, Fekete László, Kerekes
László, Kiss János, Märcz László, Papp
Zoltán, Schmidt Krisztián) veretlenül
zárta a csoportmérkõzéseket. A féltucat
találatig jutó Kiss János vezérelte Tolna
megyeiek négy gyõzelem (–Szeged
3–2, –Tatabánya 2–0, –Dunaújváros

2–1, –Békéscsaba 4–2) mellett mind-
össze a késõbbi döntõs Veszprémmel
osztoztak meg a pontokon (1–1).

Rosszabb gólkülönbségének kö-
szönhetõen a szekszárdi gárda cso-
portmásodikként a favorit miskolciak-
kal találkozott a negyeddöntõben. A
papírforma ezúttal sem borult: a kivá-
ló erõkbõl álló borsodiak könnyedén
fektették két vállra elfáradó ellenfelü-
ket, és meg sem álltak a tornagyõzele-
mig, a szekszárdiak így végül az ötödik
helyen zártak.

A döntõben a Miskolc büntetõpár-
bajban múlta felül a veszprémieket,
akik a gólkirályi (Óvádi Péter, 10 talá-
lat) és a legjobb kapus (Porga Gyula
polgármester) különdíjjal vigasztalód-
tak. A harmadik helyen a Nagykanizsa
végzett, amely a bronzmeccsen a Sop-
ront verte.

Csak a bajnoktól szenvedtek vereséget
Ötödikként zárt Szekszárd a megyei jogú városok focitornáján

A szekszárdi önkormányzat csapata



Szõlõs sütemény

HOZZÁVALÓK: PISKÓTA:

6 tojás • 6 evõkanál cukor • 6 evõkanál
liszt • késhegynyi szódabikarbóna
KRÉM: • 70-90 deka szõlõ • 2 csomag
vaníliás pudingpor • 15 deka cukor •
1 liter tej • 1 deka vaj

A piskótához a tojásokat kettévá-
lasztjuk, a fehérjéket kemény habbá
verjük a cukorral, hozzáadjuk egyesé-
vel a tojások sárgáját, a szódaport, vé-
gül fakanállal beleforgatjuk a lisztet.
Közepes méretû kivajazott, lisztezett
tepsibe simítjuk a masszát, majd 200
fokra elõmelegített sütõbe tesszük, de
pár perc múlva csökkentjük a hõt 160
fokra, és így sütjük készre (tûpróbáig).

Tepsiben hagyjuk kihûlni a piskótát.
Szõlõszemekkel egy sorban sûrûn ki-
rakjuk a piskóta tetejét, majd a kihû-
tött pudingos krémmel befedjük.

Krém: Egy lábosban kevés tejjel simá-
ra keverjük a pudingokat a cukorral,
majd felöntjük a többi tejjel, hozzáadjuk
a vajat, és felfõzzük a szokott módon. Ki-
hûtjük, és a szõlõ tetejére simítjuk. Pár
órára hûtõbe tesszük, majd vizes késsel
nagyobb kockára vágva tálalható.

Szõlõs csirkecomb

HOZZÁVALÓK:

• 1 kilogramm krumpli
• 2 fej lilahagyma
• 1 fej fokhagyma
• 1 fürt szõlõ
• 1 maréknyi dióbél
• 1 púpos evõkanál mustár
• 1 pohár száraz rozé bor
• néhány ág friss kakukkfû
• só és bors
• 6 csirkecomb

A krumplit megfõzzük, A lilahagy-
mát negyedeljük. A diót, a szõlõt meg-
tisztítjuk, a fokhagymát gerezdekre
szedjük. Mindezt egy olajjal vagy mar-
garinnal kikent tepsibe tesszük, majd
ráöntjük a mustárral összekevert bort.
Sóval, borssal megszórjuk, elhelyezzük
a tepsiben a kakukkfüvet.

A zöldségágyra ráhelyezzük a meg-
sózott, borsozott csirkecombokat, és
zsírral megkenjük. A tepsit alufóliával
letakarjuk, majd 50 percig sütjük. Ez-
után levesszük a fóliát, és megpirítjuk
a csirkecombokat.
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Háry meséjétõl a szekszárdi szarkofágig
Élményszerû ismeretszerzés a múzeumban

Dr. Gaál Zsuzsanna megyei múzeum-
igazgató-helyettes köszöntõje után az
uniós pályázat programvezetõjeként
tájékoztatta a résztvevõket a vármegye-
háza várhatóan december 9-én lezáru-
ló felújítását követõen a földszinti tér-
ben, 500 m2-en 19. századi tudástár és
történelmi játszóház címmel megnyí-
ló új kiállításról, amellyel csatlakozha-
tunk az Európa Kulturális Fõvárosa
programhoz.

A kiállítás elsõ egysége egy múze-
umpedagógiai foglalkoztatótér lesz az
egykori gyámhivatal területén, amely
eredeti funkciója szerint barokk kolos-
tor volt. Mivel a kiállításban kiemelke-
dõ szerep jut Garay Jánosnak és hõsé-
nek, Háry Jánosnak, itt lehetõségük
lesz majd a gyerekeknek a nagyotmon-
dó meséjérõl szóló történetek feldol-
gozására. Beöltözhetnek Mária Lujzá-
nak, Napóleonnak, Örzsének, így el-
játszhatnak különféle jeleneteket. Itt
helyeznek el egy információs pultot
komoly adatbázissal a múzeum Tolna
megyei kiállítóhelyeirõl.

A további terek a tolnai tájat mutat-
ják be diorámák segítségével: elsõként
az erdõk világát, majd a tavakat és mo-
csarakat. Minél élményszerûbbé sze-
retnék tenni a kiállítást. Bizonyára a
gyerekek kedvence lesz majd a vasút-
modell, amit a 19. századi közlekedés
kapcsán mutatnak be, és a látogatók
üzemeltethetik. A vizes makett segít-
ségével pedig a tolnai hajóvontatást is-
merhetik meg. Egy számítógépes já-

tékkal a Duna Tolna megyei szakaszán
hajózhatnak, kormányozhatják a hajót.

Minden teremben lesz egy Tudod-e?-
tábla. A kérdések a 19. századdal kap-
csolatos már-már elfeledett ismeretek-
rõl szólnak majd. A helyes választ nyo-
mógombok segítségével kell megjelölni.

Igyekeznek, hogy ez minél látványo-
sabb, érdekesebb formában történjen.

A múlt század világát megeleveníten-
dõ még egy nagyméretû diorámát ter-
veznek, amely a 19. századi mezõgazda-
ságot, a földmûvelés ma már feledésbe
merült eszközeit mutatja be.

A kiállításon megjelenõ két kiemel-
kedõt személyiség egyike Liszt Ferenc.
A korábbi Liszt-emlékszobához képest
új eleme lesz ennek a kiállításnak, hogy
az Augusz-család birtokában fennma-

radt zongorát nem csak restaurálták,
de játszhatóvá is tették. Így különbözõ
rendezvények alkalmával meghallgat-
ható lesz, miként szól egy, a 19. század-
ban, a maitól eltérõ technikával készült
zongora.

A másik kiemelkedõ személyiség
Garay János. A negyedik teremben a
Háry-mese jelenik meg az egész teret
betöltve háromdimenziós elemekbõl.

A másik oldalon egy más jellegû ki-
állítást rendeznek be. A Pollack-terem-
ben nem csak a vármegyeháza terveit
ismerhetjük meg, de a kiváló építész
egyéb munkáit is. Emellett lesz egy idõ-
szaki kiállítótér, ahol bemutatkozhat-

nak a Tolna megyei képzõmûvészek.
Várhatóan nagy érdeklõdés övezi majd
a szarkofágtermet, ahol a Nemzeti Mú-
zeumban látható, Szekszárdon még so-
ha be nem mutatott ókeresztény szek-
szárdi szarkofág hiteles másolatát he-
lyezik el. A vármegyeháza régészeti fel-
tárása során elõkerült a gótikus kápol-
na falmaradványa, amit az építész eb-
be, a vármegyeháza bal oldalán találha-
tó térbe illesztett. Itt a szekszárdi apát-
ság építészettörténetérõl tablós kiállí-

tás lesz látható. Zárásként a kis
moziteremben filmet tekinthetnek
meg a látogatók a bencés apátságról.

Ezután Lovas Csilla irodalomtörté-
nész mutatta be a Babits Mihály Em-
lékház és az Irodalom Háza rendha-
gyó irodalomóráit, amelyek során Ba-
bits gyermekkori versei vagy Mészöly
meséi hozzák közel az irodalmat a kis-
iskolásokhoz, a középiskolások szá-
mára pedig a szülõföld motívumai te-
szik otthonossá az irodalmat, amint
megjelennek Babits, illetve Mészöly
mûveiben. Andrásné Marton Zsuzsa
múzeumpedagógusra hárult a Wosin-
sky Mór Megyei Múzeum 2011/12.
évi múzeumpedagógiai programkí-
nálatának részletes bemutatása mel-
lett a nehéz gazdasági helyzet miatti
díjemelés közlésének feladata. A me-
gyei múzeum filiáléja, a simontornyai
Vármúzeum óvodásoknak és diákok-
nak szóló élményszerû programkíná-
latát Máté Imréné, a vár múzeumpe-
dagógusa ajánlotta a résztvevõk fi-
gyelmébe.

E rendezvényen mutatta be Gyimes
István, MOKK koordinátori referens
az immár 11 kötetes Múzeumi iránytû
sorozatot, amelynek utolsó mutat-
ványköteteit a MOKK tevékenységét,
ismertetõ elõadása után ünnepélye-
sen átadta a jelenlévõknek. Ezt a mun-
kát valójában az interneten kell elol-
vasni a www.mokk.hu oldalról letölt-
ve. A Tolna megyei múzeum pedagó-
giai munkáját az elõadó példaértékû-
nek nevezte.

A program zárásaként a Démoni ra-
gály. A pestis címû idõszaki kiállítás is-
kolai oktatáshoz, különbözõ tanórák-
hoz kötõdõ múzeumpedagógiai hasz-
nosítását két aspektusból mutatta be
Viliminé dr. Kápolnás Mária történész,
illetve Lovas Csilla mûvészettörténész. 

Kovács Etelka

Immár negyedik alkalommal rendezett múzeumpedagógiai évnyitót a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Múzeumi Oktatási és Képzési Köz-
pont (MOKK) az eddigi legnagyobb számú, összesen 23, résztvevővel a
megyei múzeum könyvtártermében szeptember 13-án. A nevelési, köz-
oktatási és felsőoktatási intézmények pedagógusai, oktatói, a köz-
gyűjtemények vezetői és munkatársai két új, várhatóan még ebben az
évben megnyíló kiállítás ismertetését is meghallgathatták a tárlatok-
hoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok bemutatása mellett.

Szüreti ízek

Lovas Csilla a rendhagyó irodalomórákról beszélt



„Várom az Urat, várja a lelkem 
és bízom ígéretében. 

Lelkem várja az Urat, jobban
mint õrök a reggelt, 

mint az õrök a reggelt.”
(130. Zsoltár, 5-6)

Várom Õt, mint ahogy gyermekszo-
bán sötétjében vártam a reggeli
fényt, hogy messze ûzze a félelem ár-
nyait. Várom, ahogy régen egy kora
õszi iskolakezdõ reggelt, hogy vala-
mi új kalandba kezdhessek. 

Várom, ahogy a reggeli váltást ka-
tona korom elsõ õrségé-
ben, fojtogató sötétség,
hibázástól való félelem
közepette. 

Várom, ahogy áttanult
éjszaka után a vizsga
reggelét, kissé kábult, de
jólesõ izgalommal. Vá-
rom, ahogy esküvõnk
reggelét számoltam fél-
szeg jegyesként. Várom, mint nagy
utazások hajnali óráját. Várom, mint
gyermekeim születésének reggelét

a vajúdás, az aggodalom végén. Vá-
rom, mint álmatlan nyári éjszakákon
a fáradságot ûzõ friss hajnali leve-
gõt... Várom az Urat, jobban, mint
õrök a reggelt.
Õt kell várnom, mert másképp sem-
mi esély a megújulásra. Csak a reg-
gel tudja elûzni az éjszaka árnyait,
csak a világosságnak van hatalma le-

gyõzni a sötétet. Csak a
kegyelemnek van ereje
kiemelni bûnbõl, szenve-
dések, próbák, kishitûsé-
gek mélységébõl. Re-
ménnyel várhatom, mert
szava megbízható, ígére-
tei szilárdak. Azt mondta:
„érkezése biztos, mint  a
hajnalhasadás.” 

Azért tudok várni, mert tudom,
hogy volt már szép reggel, ahol a fel-
kelõ nap hozzám hasonló testben lát-

hatta Õt, az emberré lett Isten Fiát,
Krisztust. Reményem alapja, hogy a
legkomorabb sötétséget is legyõzte:
hisz’ a halál, pokol mélységét is meg-
járta helyettem. Bizakodásom alapja,
hogy volt már pirkadat, mely újra lát-
ta õt: mint a halál éjszakájából is
gyõztesen felkelõt, a tanítványaiért
visszasietõt.

Várom, hogy ezen a mai napon és
a kezdõdõ új héten is megújítson,
növeljen bölcsességben, szeretet-
ben. Várom, hogy tettekre sarkall-
jon, igaz tanítványság útján vezes-
sen. Várom és szeretném imádsá-
gok magaslatában emelkedve, ígére-
tébe kapaszkodva figyelni Szentlel-
kének sugarait, mely ébredés új reg-
gelét hozhatja ránk...  

Lelkem várja az Urat, jobban, mi
õrök a reggelt. Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész
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A rejtvény megfejtését október 2-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A szeptember 4-i rejtvény helyes megfejtése: Szent Mihály hava, Õszelõ, Föl-
danya hava. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Fné Kerepesi Tünde, Szekszárd, Mérei u. 27.
Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Evangélium

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

Új reggel

Tolna megye 
félidõben a 2. helyen

az országos 
nyelvi tesztben

Tolna megye a második helyen áll az éllovas
Nógrád megye mögött megelõzve Buda-
pestet a lapzártánkkor félidejénél tartó or-
szágos nyelvfelmérõ tesztben. Az egyik
nyelviskola gondozásában futó online
nyelvi teszten Magyarország megyéi mér-
hetik össze nyelvtudásukat. 

Ha most érne véget a verseny, ebben a
három megyében tanulhatna 10-10 hátrá-
nyos helyzetû gyerek ingyenesen, és
ugyancsak ebben a három megyében sor-
solnák a külföldi és belföldi nyelvtanfo-
lyamokat. 

A verseny felénél úgy tûnik, még min-
dig az angol a legkedveltebb és a legtöb-
bek által ismert nyelv Magyarországon. A
kitöltõk 60 százaléka írt eddig angol tesz-
tet. A második legnépszerûbb a német,
amely 21 százalékkal áll a második helyen.
A 2011. szeptember 1. és 2011. szeptem-
ber 15. között zajló versenyre a megyék-
nek önállóan nem kellett nevezniük, a
pontokat a szabályosan kitöltött online
szintfelmérõkkel gyûjthették az egyes me-
gyék lakosai. Bõvebb információ:
www.azorszagnyelvitesztje.hu.

Kiegészítés 
A múlt vasárnapi számunkban megje-
lent „Városi krimi” sorozatunkban egy
hajléktalan kerékpártolvajról írtunk. Saj-
nálatos módon lemaradt a cikk utolsó, a
hatóságok intézkedésére vonatkozó
mondata, amit most pótolunk. Eszerint:
A városi ügyészség a bíróság elé terjesz-
tette letartóztatási javaslatát, a bíróság
pedig harminc napra elõzetes letartóz-
tatásba helyezte a 62 éves szekszárdi B.
Ferencet. 

Nyugdíjasok figyelmébe:

Használtruha- 
adományozás

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szer-
vezete HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYO-
ZÁST TART szeptember 19-én, hétfõn 8.30-
tól 9.30-ig, a Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alat-
ti székházában. Lehetõség lesz a 2011. évi
tagdíjbefizetésre is. Várják tagjaikat, és a
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszö-
vetsége tagjait is.
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A bajai bizonytalanság miatt újra lépnie kellett
Bálint Réka örömmel jött vissza a nevelõklubjához

A nagy nyári játékosmozgások, a ezzel
járó csapatátalakulás közepette vissza-
tért Szekszárdra a tavaly ilyenkor Bajá-
ra távozó, saját nevelésû játékos, Bálint
Réka. Õ az kosaras, aki már a tavaly-
elõtti, alapvetõen sikeres évet záró
együttesben meghatározó tudott lenni
a bedobó poszton. Õ az, aki ott szere-
pelt több középmezõnybeli együttes
kívánságlistáján, de már az Euroligá-
ban szereplõ csapatok némelyike is ka-
cérkodott a gondolattal: esetleg már
most igazolja, hogy a rivális el ne vigye
a Szekszárdon felnõtt együttesben is
már igen fiatalon bizonyító játékost.

Ezek után meglepetést váltott ki,
hogy éppen a szomszédvári Baja aján-
latát fogadta el, s nem tudott az Atom-
erõmû KSC Szekszárd vezetésével
megegyezni a számára fontos kérdé-
sekben. Mindez már a múlté, Réka visz-
sza-, mondhatni hazatért, és nagy vára-
kozással készül a jövõ hónapban rajto-
ló új szezonra.

BAJA FÉNYEI ÉS ÁRNYAI

– A kívülálló azt is mondhatja, nem volt
igazán jó döntés a tavalyi, hisz nem mu-
tatkozott ott további perspektíva. Saj-
nos jellemzõ a mai magyar viszonyok-
ra a nõi kosárlabdában, hogy maxi-
mum egy évre, vagy még addig se, lát-
nak elõre a csapatok az instabil pénz-
ügyi helyzet miatt. Most a saját bõrén
ön is megtapasztalhatta ezt.

– Ez valóban így van, Baján a bajnok-
ság vége felé jómagam is szembesül-
hettem ezzel a helyzettel. Sok a bizony-
talanság ott most, ezért is döntöttem a
visszatérés mellett. De az elmúlt egy

évet nem tekinteném számomra elfe-
cséreltnek, összességében, úgy érzem,
jó döntést hoztam akkor. Az eredmé-
nyek igazolták, hogy Peresztegi-Nagy-
Ákos edzõ jó csapatot hozott össze ab-
ból a szûk keretbõl, ami rendelkezésre
állt Minden meccsen a pályán voltam,
nemcsak az elvárt gyõzelmeket hoz-
tuk, hanem bravúrokat is elértünk.
Elég, ha csak azt említem, hogy a ta-
valy még komoly játékerõt képviselõ
Szolnokot háromszor le tudtuk gyõzni
azon a négy meccsen, amelyen az alap-
szakaszban és a rájátszásban találkoz-
tunk. Így pályahátrányból indulva is
meg tudtuk szerezni a 7. helyet a baj-
nokságban, amivel elégedettek lehet-
tek a vezetõk. Egy összerakott, jó csa-
patban játszhattam, új taktikát kellett
elsajátítanom, más edzõi elképzelések-
hez kellett igazodnom, s érzésem sze-
rint a védekezésben is elõreléptem, ön-
magamhoz képest. Szóval ez az év egy-

általán nem volt
visszalépés szá-
momra, éppen el-
lenkezõleg..

– Amikor kide-
rült, hogy eljön,
megromlott a vi-
szony Ön és a ba-
jai klub között.
Ennek hátteré-
ben gondolom, az
anyagi nem telje-
sítés áll, mint
megannyiszor
ilyen esetben.

– Nem emiatt
döntöttem a távo-
zás mellett. Ami

az anyagiakat illeti, addig, amíg nem
tudták, hogy eljövök, nem volt gond
ezen a téren. Ezt követõen már való-
ban lett tartozásuk felém, amivel mind
a mai napig lógnak nekem. De a szer-
zõdésbontásra nem emiatt került sor.
Volt ugyanis ebben egy olyan pont,
hogy bizonyos helyezés elérése esetén,
s a hetedik hely ilyen volt, egy év eltel-
tével szabadon igazolhatok bárhová.
Na, ezt erõsen vitatta a Baja, noha a
helyzet jogilag abszolút tiszta volt. Az
idõ így nekem dolgozott, s a napokban
meg is született a számomra abszolút
kedvezõ döntés.

„ÚJRA JÓ CSAPATUNK LEHET”

– Ismerõs terepre érkezett, még úgy is,
hogy a rég-új csapata nagyon is átalaku-
lóban van.

– Valóban, hiszen az új játékosokkal
a korosztályos válogatottakban már ta-

lálkoztam, ismerjük egymást. Mások-
kal meg ellenfélként találkoztam  a pá-
lyán. Nincs gond a beilleszkedéssel. Na-
gyon jó, hogy megszûnt az ingázás
Szekszárd és Baja között, így újra besé-
tálhatok a PTE szekszárdi karára, ahol
a nappali tagozaton harmadéves, tu-
risztikai szakos hallgató vagyok. Köny-
nyebb lesz így összeegyeztetni az él-
sportot és tanulást. 

– Földi Sándor nagyon számít önre,
egyfajta kihívásnak érzi a neves tréner,
hogy egy ütõképes, magyarjátékos-
centrikus, ezen belül  tehetséges fiata-
lokból álló csapatot fabrikáljon a KSC
Szekszárdból.

– Érzem a bizalmat, amit szeretnék
újra meghálálni. Valóban nagyon jó a
légkör, a kerettagok tele bizonyítási
vággyal.  Minden posztra megvan a két
azonos képességû játékos, s ez min-
denképpen biztató a csapatépítés, egy
eredményes együttes kialakítása szem-
pontjából.

– Egy hetedik hellyel, mint két évvel
ezelõtt, meg a legutóbb lezajlott baj-
nokságban a Baja színeiben, most is ki-
egyezne ?

– Nem ismerjük a nyári átalakítások
után kialakuló erõviszonyokat, talán
több felkészülési torna után már tisztá-
zódik a kép. Nehéz jósolni, de valahogy
úgy érzem: újra jó éve lehet a szekszár-
di kosárlabdának. Úgy tûnik, hogy a
Sopron és Gyõr továbbra is nagyon
erõs lesz, de a mezõny többi csapatá-
nak tudása a hírek szerint még inkább
közelít egymáshoz. Így egy talán rég
nem volt, kiegyenlített, izgalmas ma-
gyar bajnokság elé nézünk a
2011–2012-es idényben. B. Gy.
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Szekszárdi éremesõ a tolnai kajakversenyen
Sikert sikerre halmoztak a szek-
szárdi kajakosok a szeptember
11-én Tolnán megrendezett Nép-
szerűsítő maratonversenyen. Elé-
gedetten nyilatkozott Jámbor At-
tila, a Szekszárdi Kajak-Kenu
Egyesület vezetője, hiszen mind
a 35 benevezett tanítványa a tőle
telhető legjobb teljesítményt
nyújtotta. 

Heten értek el dobogós helyezést, közü-
lük Barabás Dominik az emelvény leg-
magasabb fokára állhatott, és még ki-
lenc, a 4–6. helyen célba ért, szekszárdi
kajakos szerzett érmet. Bodnár Balázs
sajnos elnézte a befutót, így csúszott le
a dobogó legfelsõ fokáról, a tehetséges
Ács Anna nemrég kezdett kajakozni, és
máris a dobogó közelébe, a 4. helyre ért,
a két hónapja kajakozó Mercz Maja, aki,
az ezen a versenyen ezüstérmes bátyjá-
hoz hasonlóan ügyes hatodik helyezett-
ként máris érmet szerzett. Velük együtt
minden szekszárdi indulóról elmond-
ható, ami edzõjük szerint a legfonto-
sabb, hogy fejlõdtek magukhoz képest,
a képességeikhez mérten.

Jámbor Attila elmondta, ennek a
megmérettetésnek a legfõbb célja a
tapasztalatszerzés volt, hogy az újak is
kedvet kapjanak a kajakozáshoz, meg-
ismerjék a versenyzést ezen a közeli
helyszínen, tíz, az ország minden ré-
szérõl érkezett egyesület sportolói kö-
zött. A régebb óta kajakozóknál pe-
dig észrevette, hogy egyre inkább

önállósodnak, együtt mennek a verse-
nyen, segítik egymást. Sajnos a köz-
vetlen együttmûködésre csapathajó
híján még mindig nincs lehetõségük
a tanítványainak, így elesnek számos
éremtõl.

A sikerekhez hozzájárul az új edzõ,
a Testnevelési Egyetemen végzett Wal-
lacher Ákos munkája is, aki, bár kaja-

kos múlttal nem rendelkezik, de elhi-
vatott, szorgalmas, és nagyszerûen ko-
ordinálja a kezdõk munkáját testneve-
lõ tanárként.

A következõ megmérettetés szep-
tember 17-én Kaposváron vár a szek-
szárdi kajakosokra, ahova harminche-
ten utaznak. A kajakverseny program-
ját a tolnai kajak-kenu egyesület által
szervezett iskolák közötti sárkányha-
jó-viadal is színesítette. Az öt induló
közül a szekszárdi Babits Mihály Álta-
lános Iskola csapata a negyedik he-
lyen végzett. A Klemné Koleszár Ildi-
kó és Nagy István testnevelõk által lét-
rehozott 22 tagú csapat a verseny
elõtt mindössze egy alkalommal tu-
dott gyakorolni. Ezt a lehetõséget a
tolnai egyesületnek köszönhetik. A
lelkes és egyre inkább csapatként
összeforrott szekszárdi sárkányhajó-
soknak a Tolnára utazás (buszbérlés)
költségét nehéz elõteremteni a gya-
koribb vízi edzésekhez. Mégis öröm-
mel várják a következõ, tavaszi fordu-
lót, ami után a jól szereplõ csapatok
értékes ajándékokat kapnak. 

K. E.

Nem káprázott a szeme annak, aki
szeptember 11-én sok futót látott a Ke-
selyûsi út kerékpárútján, és kerékpár-
versenyzõk garmadát a Sport utca–Má-
tyás király út–elkerülõ út útvonalon
kerekezni. Hiszen ekkor tartották a
Tolna megyei duatlon diákolimpiát és
az NSI Tolna megyei utánpótlás olim-
piát minden eddiginél nagyobb számú
résztvevõvel, még Tolna megyén kívül-
rõl, Balassagyarmatról, Mohácsról, Bu-
dapestrõl is érkeztek sportolók.

A verseny nevének ellenére, ez a
megmérettetés nem csak a diákspor-
tolók, ill. az utánpótlás versenyzõk szá-
mára volt nyitott, hanem még veterán
kategóriában is volt induló. Az immár
harmadik alkalommal a Szekszárdi Dy-
namik Triatlon Club fõszervezésében
a Tolna Megyei Triatlon Szövetséggel
illetve a Tolna Megyei Diáksport Ta-
náccsal együttmûködve
többek között a szekszár-
di önkormányzat támo-
gatásával megrendezett
versenyt a szervezõk
szándékosan a Nagy
Sportágválasztóhoz köze-
li dátumra idõzítették,
hogy érdeklõdõ gyereke-
ket is el tudjanak csábíta-
ni ennek a futásból és ke-
rékpározásból álló össze-
tett sportágnak a mûvelé-
sére. Számításaik be is
igazolódtak, a versenyzõk
számára egyedüli nehéz-
séget jelentõ tûzõ napsü-
tés ellenére sokan kaptak

kedvet, hogy kipróbálják a duatlont,
és a célba érkezéskor máris egy aján-
dékcsomagot vehettek a kezükbe a
NOVITO Kft. jóvoltából.

A versenyközpontban, a Sportcsar-
nok elõtti téren tartott eredményhir-
detést megelõzõen minden résztvevõ-
nek gratulált Módos Ernõ, a Szekszár-
di Dynamic Triatlon Club elnöke, és
elmondta, hogy korosztályonként az
elsõ négy helyezett továbbjutott az or-
szágos versenyre, amire mindenkinek
érdemes elmennie. Ezt a leigazolt ver-
senyzõknek október 8-án, a többiek-
nek október 15-én tartják.

A Szekszárdi Dynamic Triatlon Club
úgy tervezi, hogy jövõ évben Tolna
megyei aquatlon- és triatlonversenyt is
rendez. A most következõ sportesemé-
nyünk a 9. Berta Tibor triatlon emlék-
verseny lesz október közepén. K. E.

Rekordszámú résztvevõ a megyei duatlonversenyen

Lányok:
I. Korcsoport (2003-ban 
vagy késõbb születettek)
1. Posta Flóra (Dienes Valéria Ált. Isk.)
2. Harsányi Dóra (Gyakorló Ált. Isk.)
3. Nagy Dalma (Gyakorló Ált. Isk.)
II. Korcsoport (2001–2002)
1. Zsigmond Zsófia (Gyakorló Ált. Isk.)
2. Babai Kata (Gyakorló Ált. Isk.)
III. Korcsoport (1999–2000.)
1. Egle Luca (Gyakorló Ált. Isk.)
2. Szombat Lili (Dienes Valéria Ált. Isk.)
3. Vince Virág (Gyakorló Ált. Isk.)
IV. Korcsoport (1997–1998)
1. Tóbiás Vanessza (Gyakorló Ált. Isk.)
VI. Korcsoport (1992–1994)
1. Fejõs Nóra (I. Béla Gimn.)
2. Prantner Anita (I. Béla Gimn.)
3. Szakács Szimonetta (I. Béla Gimn.)
Õk hárman az I. Béla Gimnázium 
csapataként 1. helyezést értek el.

Fiúk:
I.Korcsoport (2003-ban 
vagy késõbb születettek)
1. Kapitány Zsombor (Waldorf Iskola)
2. Kõmûves Soma (Gyakorló Ált. Isk.)
3. Datner Bálint (Gyakorló Ált. Isk.)
Csapatban:
1. Gyakorló Ált. Isk. „A” csapat: Kõmûves
Soma, Datner Bálint, Lévai Benjámin
2. Gyakorló Ált. Isk. „B” csapat: Harmati Kris-
tóf, Braun Martin, Eveli Dániel
II. Korcsoport (2001–2002)
1. Szabó Levente (Gyakorló Ált. Isk.)
2. Szombat Simon (Dienes Valéria Ált. Isk.)
3. Feri Krisztián (Garay Ált. Isk.)

Csapatban:
1. Gyakorló Ált. Isk.: Szabó Levente, 
Koleszár Olivér, Lévai Barnabás
III. Korcsoport (1999–2000)
1. Eveli Gergely (Gyakorló Ált. Isk.)
2. Engemayer Ákos (Gyakorló Ált. Isk.)
IV. Korcsoport (1997–1998)
1. Szénási Edvin (Gyakorló Ált. Isk.)

Az NSI utánpótlás-olimpia és nyílt versenyen
a szekszárdi Dynamic Triatlon Club verseny-
zõi is szép eredményeket értek el:
Újonc 2 Korcsoport (2000–2001): 
Tumpek Fanni 2. hely
Gyermek korcsoport (1998–1999):
Samai Zsuzsanna 1.
Csótár Máté 1.
Vólent Balázs 2.
Arató Balázs 3.
Csapatban 1. Hely: Csótár-Vólent-Arató
Ifi korcsoport (1994–1995):
Tumpek Péter 1.
Junior korcsoport (1992–1993):
Csankó Géza 1.
Csankó Dávid 2.
Szél Bálint 3.
Csapatban 1. hely: Csankó G.-Csankó D.-
Szél B.-Zákányi Tamás
Felnõtt II. Férfi (1972–1981):
Posta Endre 1.
Senior férfi (1952–1971):
Metzger Gábor 2.
Zákányi József 3.

A nem igazolt szekszárdi versenyzõk közül:
Felnõtt I. (1982–1991) Csepi Gábor Pál 1.

Szenior férfi (1952–1971) Sándor Attila 1.

Tolna megyei duatlon-diákolimpia és NSI utánpótlás-olimpia, 
valamint nyílt verseny eredménylistája 2011. szeptember 11.

A Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesü-
let érmes helyezést elért sportolói:

MK-1
kezdõ fiú 500 m: 1. Barabás Dominik
gyermek II. fiú 4000 m: 

2. Bodnár Balázs (1999)
gyermek I. leány 4000 m 2.Halmai Eszter,

4. Nagy Viktória, 
6. Mercz Maja

gyermek II. leány 4000 m 5. Korsós Zsófia
6. Balogh Zsófia

kezdõ fiú 500 m 6. Domonyai Gergõ
kezdõ lány 500 m 4.Ács Anna (2002)
kölyök II - III. leány 4000 m III. kcs 

6.Gyimesi Glória
gyermek I. fiú 4000 m 2. Mercz Marcell

kölyök III. fiú 4000 m 4.Tatai Mihály
6.Nagy Kristóf

K-1
kölyök IV. fiú 4000 m 2. Bodnár Barna

5.Mercz Tamás
kölyök III. leány 4000 m

2.Poszpicz Viktória
Kölyök fiú III. 4000m 3. Korsós Zoltán

6. Szekeres Zsolt

Sárkányhajó II. idõmérõ 200 m
Tolna 1:02.91

Szekszárd 1:03.32

Sárkányhajó B döntõ 200 m
Tolna 1:03.51

Szekszárd 1:05.00



Nagyon is élő kapcsolat a dzsú-
dóban a Szekszárd-Bautzen, oda-
vissza működik a dolog. Most ép-
pen a Gemenc Judo SE tette 
a tiszteletét a német testvérme-
gyében. Ha már ott jártak, s a
négy nap leforgása alatt a szoká-
sos nemzetközi versenyüket is
tető alá hozták a házigazdák, a
szekszárdiak, ha úgy tetszik visz-
szaélve a vendégjoggal, meg-
nyerték a csapatversenyt. 

Remekül hangoltak az õsz egyik ki-
emelt hazai versenyére, az országos
serdülõ csapatbajnokságra. No és az
egyénire is, ami immáron ötödször zsi-
nórban Szekszárdon lesz. (Jó rendezés
ide vagy oda, a csb már nem Szekszár-
don lesz, nagy volt a tülekedés érte, így
városunk nem lehetett újra befutó.)

Hét serdülõvel – Ács Balázs, Mátics
András, Berlinger Gábor, Hunyadi Ben-
ce, Lovász Bálint, Sárecz Márton és egy
leendõ új emberrel, a nagyatádi Boros
Bencével – vettünk részt a német ver-
senyen, hat súlycsoportban indultunk.
(Bence komoly hajlandóságot mutat ar-
ra, hogy hozzánk igazoljon a késõbbi-
ek során, oly módon, hogy a tanulmá-
nyait is Szekszárdon folytassa).

Ahogy tavaly Csíkszeredán, aztán az
idén szerb, a bosnyák, majd az olasz
versenyen, most sem maradt el a szek-
szárdi gyõzelem, amely ezúttal csapat-
ban született külhonban.

– Milyen sportértéke van ennek a
második félévi eseményekre hangoló
gyõzelemnek? – kérdeztük a dzsú-

dokákat Németországba elkísérõ veze-
tõ edzõtõl, Szepesi Józseftõl.

– Én komoly sikernek érzem, mert
meglátásom szerint három súlycso-

portban a nívó meghaladta a mi, kö-
zelgõ magyar bajnokságunkat, így
roppant hasznos volt, hogy ezen részt
vettünk.

Kellett, és még kell az ilyen és ehhez
hasonlatos megmérettetés a Gemenc
Judo, idehaza immár négy éve uralko-
dó serdülõinek, mert a sportágban
több korosztályban uralkodó, hazai
nagy egyesület, az UTE, bizony trón-
fosztásra készül ebben a korosztályban.

A szekszárdi szakember már most úgy
látja: ha esetleg újra, ezáltal ötödször is
meg tudják nyerni idehaza a „csébét”,
az minden eddiginél a legértékesebb
lesz. – Láttam az újpestiek új és a régi
gyerekeit, nagyot fejlõdtek önmaguk-
hoz képest, higgyék el nem ragozom
túl a dolgokat. Most lesz a legnehezebb
nyerni, de állunk elébe. A Tenkes Ku-
pán azt is láthattuk, hogy egy-egy súly-
csoportban 2-3, szinte azonos képes-
ségû versenyzõt tudnak kiállítani. Meg-
jegyzem, az egyik legtöbb versenyzõt
fölvonultató hazai mamutklubról van
szó – vetítette elõre a külön harcot két
klub között Szepesi József.

Persze addig sok víz lefolyik a Du-
nán Pestrõl Szekszárd irányába, az
egyéni versenyeken, a kupákban is ta-
lálkozhatnak az újpestiek a szekszárdi-
akkal. Szepesi némiképpen mélyvizes
bevetést is tervez: benevezi eddigi si-
kerhalmozó serdülõit az országos ifjú-
sági bajnokságra. A már e korosztály-
hoz tartozók, Hunyadi Bence és Lo-
vász Bálint képezik a vázát ennek a
még kicsikre építõ együttesnek, s a

szakvezetõ nagyon reméli, hogy lesz-
nek olyan erõsek így is, hogy a 3-5. he-
lyek egyikért mérkõzhetnek majd a
végkifejletben a ifi csapat ob-n.

Ez a verseny már némiképpen rá-
mutat arra is, hogy a következõ évben,
amikor eljön a nagy korcsoportváltás
ideje, mennyire lesznek átmenthetõk
a Gemenc Judo SE serdülõ korosztály-
ban elért, immáron korszakosnak
mondható sikerei. B. Gy.
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A városi sportcsarnok programja
Szeptember 17–18. Asztalitenisz-Szekszárd-kupa
Szeptember 19. 17.00–21.00 Városi kispályás labdarúgó-bajnokság
Szeptember 22. 17.00–21.00 Városi kispályás labdarúgó-bajnokság
Szeptember 23–24–25.  SIÓ KUPA Nõi Nemzetközi Kosárlabdatorna

Az UTE „hadat üzent” a szekszárdi serdülõknek
Bautzenben hangolt az õszi versenyekre a Gemenc Judo SE

A csapat a németországi verseny után

A dobogó legfelsõ fokán
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APRÓHIRDETÉS

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

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

Felhívás házszámtáblák kihelyezésére
Tisztelt Szekszárdi Polgárok!

A 2011. évi népszámlálást 2011. ok-
tóber 1. és 2011. október 31. között
tartják hazánkban, a pótösszeírás
2011. november 1. és 2011. novem-
ber 8. között történik. 

A közelgõ népszámlálás sikeres
végrehajtása érdekében felhívom
a figyelmet Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata Közgyû-
lésének a közterületek elnevezésé-
rõl szóló 25/2011. (V. 4.) önkor-
mányzati rendeletére, mely szabá-
lyozza a házszámtáblák elhelyezé-
sét. E rendelet szerint az utcában
az ingatlanokat (épületeket és be-
építetlen telkeket) a közterületrõl
jól látható táblán feltüntetett szám-
mal kell ellátni. A házszámtáblát az
ingatlan tulajdonosa, kezelõje,
használója köteles kihelyezni. 

Az ingatlanok házszámokkal va-
ló ellátásáról a tulajdonos (kezelõ)
költségére a polgármesteri hivatal
gondoskodik. Házszámtáblák
igénylése a hivatkozott önkor-
mányzati rendelet 2. mellékletét
képezõ megrendelõlap felhaszná-
lásával történik. (A házszámtábla
megrendelõlap a www.szek-
szard.hu honlapról letölthetõ.)

A népszámlálási összeírás gyors
és eredményes lebonyolítása érde-
kében felhívom a város lakosságát,
hogy a fenti jogszabályban foglal-

taknak megfelelõen a házszámki-
helyezési kötelezettségüknek
2011. szeptember 26-ig tegye-
nek eleget.

Továbbá kérem a tisztelt lakossá-
got, hogy az ajtószámok kihelye-
zésérõl, a címek postaládákon való
feltüntetésérõl is gondoskodni szí-
veskedjenek, mert a számlálóbiz-
tosok csak így tudják 2011. szep-
tember 27-e és 30-a között minden
adatszolgáltatóhoz eljuttatni a nép-
számláláshoz szükséges nyomtat-
ványokat tartalmazó adatszolgálta-
tói csomagot. Segítõ közremûkö-
désüket köszönjük.

Amreinné dr. Gál Klaudia 
jegyzõ
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