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HATODSZOR LETT
A LEGSPORTOSABB
SZEKSZÁRD

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA:
IDÉN IS SIKERES VOLT 6. OLDAL 12. OLDAL

Hat hónap. Mindössze ennyi telt el az
elsõ „kapavágás” és a termelés megin-
dítása között a Murexin elsõ magyaror-
szági gyárában. Errõl is szólt köszöntõ-
jében Czili Aladár, a Murexin Kft. ügy-
vezetõ igazgatója a szekszárdi Ipari
Parkban létesített üzem avatóján pén-
teken. A tulajdonos Schmid Holding
Ausztrián kívül épített elsõ gyárában

12 dolgozó 25 féle fugázó és 5 féle alj-
zatkiegyenlítõ terméket állít elõ. A je-
lenlegi 40-50 tonnás napi termelés az
export megindulásával akár három-
négyszeresére is nõhet.

A megnyitón Horváth István pol-
gármester megköszönte a tulajdono-
sok bizalmát, amivel kitüntették Szek-
szárdot, és e nehéz gazdasági helyzet-

ben itt kezdték európai terjeszkedésü-
ket. Robert Schmid, a hazánkban 100
millió eurós forgalmat bonyolító cég-
csoport vezetõje egy titkot is megosz-
tott a meghívottakkal: nagy rajongója
a finom ételeknek és boroknak, s miu-
tán Szekszárdon mindkettõ megtalál-
ható, így nem volt kérdés, hol létesül
az elsõ magyarországi üzem.

PORfesztivállal nyitottak
Murexin-gyáravató meglepetésekkel a szekszárdi Ipari Parkban

Robert Schmid tulajdonos és Czili Aladár ügyvezetõ igazgató (jobbról) vágta át a nemzeti színû szalagot

EGY „BARBÁR” VITTE
CSÚCSRA HEIMANNT
BORDEAUX-BAN

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

5. OLDAL

Konferencia
Szekszárd

védõszentjérõl
A PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar által
Szent László király és kora ismertetésé-
re szervezett tudományos konferenci-
át. A rendezvény célja a hagyomány- és
közösségteremtés, amelyben a lovagki-
rály emblematikus alakjává válik majd
Szekszárdnak. A neves elõadók között
volt dr. Font Márta, a PTE tanszékveze-
tõ egyetemi tanára, aki által az érdeklõ-
dõk betekintést nyerhettek László ki-
rály korának európai politikájába.

A Szent László-napok programjá-
ban pénteken a pécsi egyházmegye
1000 évérõl tartottak konferenciát,
szombaton pörköltfõzésre várják a
vendégeket a Béla király térre, vasár-
nap pedig egy színes Vigadalomhoz
csatlakozhatnak az érdeklõdõk.
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Négy évtized az óvodapedagógia szolgálatában
Pernyész Józsefné 21 év után köszön el az általa irányított Kölcsey óvodától

n Óvopedagógusként, felügyelõként,
illetve óvodavezetõként eltöltött 41 év
után nyugdíjba vonulása alkalmából el-
ismerõ oklevelet adományozott
Pernyész Józsefnének az Oktatási Mi-
niszter, Hiller István. Az elismerést a
csütörtöki közgyûlés elõtt nyújtotta át
Éva néninek Horváth István polgár-
mester.

Pernyész Józsefné 1947. november
8-án született Mözsön. Középiskolai
tanulmányait a tolnai Földvári Mihály
Általános Gimnáziumban végezte,
óvónõi diplomát 1968-ban a kecske-
méti Felsõfokú Óvónõképzõ Intézet
nappali tagozatán szerzett kitûnõ
eredménnyel.

1968 és 1973 között Szekszárdon, a
Wosinsky óvodában dolgozott, ahol
friss elméleti ismereteit a gyakorlat-
ban is kipróbálhatta. Pályakezdõként
az elsõ szakmai kihívásokat jelentette
számára a bázisóvodai gyakorlati be-
mutatók, továbbképzések vezetése.

1973 és 1976 között Tolnán – ak-
kori lakóhelyén – a 6. számú óvodá-
ban dolgozott, ahol folytathatta alko-
tó óvodapedagógusi munkáját.

Rendszeresen bízták meg gyakorlati
bemutatókkal, óvónõképzõs hallga-
tók szakmai gyakorlatának vezetésé-
vel, képesítés nélküli óvónõk tanfo-
lyamának szervezésével.

A szakmai megújulás érdekében
1973 és 1975 között két éves, pályá-
zat-rendszerû továbbképzésen vett
részt Kecskeméten, majd 1976 és
1978 között a Garay János Gimnáziu-
mon belül mûködõ Óvónõi Szakkö-
zépiskolában gyakorlati oktatásveze-
tõi munkakörben dolgozott. A hallga-
tók gyakorlati képzését irányította,
szervezte, s emellett környezetisme-
ret és irodalom szakmódszertant taní-
tott. Óraadóként 10 évig tanított az
Óvónõi Szakközépiskolában.

1978. május 1-jétõl óvodai felügye-
lõi kinevezést kapott. E munkakör-
ben egészen 1988 augusztusáig tevé-
kenykedett. A felügyelõi munka ko-
moly szakmai, önmegvalósítási lehe-
tõségeket nyújtott számára. Az óvoda-
ügyet szolgálták az általa vezetett kü-
lönbözõ szakmódszertani, óvodave-
zetõi komplex tanfolyamok, tovább-
képzések. A korszerû óvodapedagógi-

ai ismereteket 112 gyermekcsoport-
ban közvetítette. 

Szívesen publikált, szakmai cikkei,
korreferátumok anyagai jelentek
meg az Óvodai Nevelés címû folyó-
iratban, illetve megyei kiadványok-
ban. Országos és megyei pedagógiai

pályázatokon több alkalommal része-
sült pályadíjban.

Pályázat útján kapott óvodavezetõi
kinevezést 1988. augusztus 1-jén az 1.
számú Óvoda irányítására. Az intéz-
ményt négy ötéves cikluson keresz-
tül, 2008. július 31-ig irányította. Ta-
valy a Közgyûlés további egy évre bíz-
ta meg az 1. számú óvoda vezetésével,
így összesen 21 évig látott el folyama-
tosan vezetõi feladatokat a szekszárdi
intézmény élén.

Közben 1990-1997 között az Ily-
lyés Gyula Pedagógiai Fõiskolán óvo-
dapedagógus szakon óraadóként ve-
zetéselméletet, illetve környezetis-
meret és matematika módszertant
tanított.

Intézményvezetõként rendszere-
sen és aktívan részt vett oktatási témá-
jú pályázatok elkészítésében és meg-
valósításában. A kompetencia-alapú
oktatás-nevelés bevezetésében és el-
terjesztésében végzett tevékenysége
bizonyítja, hogy munkájában az állan-
dó megújulásra törekvés, az innová-
ció és a szakmai fejlesztés hangsúlyos
szerephez jutott.

Pernyész Józsefné

Áfa-emelés drágítja a viteldíjakat
Augusztustól Baka István nevét viseli az 5. számú Általános Iskola

Személyi és anyagi kérdéseket érin-
tõ témákat is tárgyalt csütörtökön, jú-
niusi rendes ülésén Szekszárd város
közgyûlése.

A képviselõk az elsõ napirendi
pontban elfogadták a Gemenc Volán
Zrt. által elõterjesztett, a városi tö-
megközlekedést érintõ áremelést. A
jegyek és bérletek árának korrekciója
a július elsejével 20-ról 25 százalékra
emelkedõ általános forgalmiadó (áfa)
bevezetése miatt válik szükségessé. A
jövõ hónaptól tehát a helyijáratú au-
tóbuszokon megváltható menetjegy
165, az összvonalas felnõtt bérlet
4300, míg a diák és nyugdíjas bérlet
1310 forintban kerül majd.

Az áfa-emelés nem csak a közleke-
dési tarifákban érezteti hatását, de a
városi beruházások költségvetését is
átírja. A vármegyeházának a pécsi
EKF 2010 programhoz kötödõ, a tu-
lajdonos megyei önkormányzattal kö-
zös projektben megvalósuló felújítása
is megdrágul, így szükségessé vált a
városi önrész 2 millió forinttal törté-
nõ megemelése is.

A közgyûlés egyhangú szavazással
fogadta el a nevelési-oktatási intéz-
mények 2009/2010-es tanévben in-
dítandó osztályaira, csoportjaira tett
javaslatot. A városi fenntartású intéz-
mények közül új néven mûködik to-

vább az 5. számú Általános Iskola,
amely augusztus elsejétõl Baka Ist-
ván költõ, mûfordító nevét veszi fel.
A Garay János Általános Iskola és
AMI pályázaton nyert 600 milliós fej-
lesztése szükségessé teszi a létszám-
emelést. A projekt a tervek szerint
négy szakember munkájára tart
igényt.

A képviselõk szintén ellenszavazat
nélkül szavazták meg 11 alapítvány,
vagy közhasznú egyesület támogatá-
sát, összesen mintegy 1,1 millió forint
összegben. Ugyanígy egyetértés volt a
megyei kórházzal kötendõ együttmû-
ködési megállapodás elfogadásában:
pályázati támogatással a sürgõsségi

betegellátás színvonala javulhat. A vá-
rosi útfelújítások során az Esze Tamás,
a Lehel és az Ibolya utca kerül sorra,
valamint idén és 2010-ben megtörté-
nik a Wosinsky és Tartsay lakótelepek
belsõ útjainak felújítása is.

Gazdasági témát tárgyalva a köz-
gyûlés határozott a „Vállalkozói hitel-
felvétel segítése az önkormányzat ál-
tali óvadéknyújtással” címû projekt
pályázati bírálatához eseti bizottság
felállításáról. A képviselõ testület egy-
ben tulajdonosi felhatalmazását adta a
„kezességet” vállaló cég, a Szekszárdi
Víz- és Csatornamû Kft. ügyvezetõjé-
nek az alapító okirattól eltérõ mérté-
kû kötelezettségvállalásra.

Régi és új vezetők
A közgyûlés délutáni programjában
több napirendet – az ügy szemé-
lyes volta miatt – zárt ülésen tár-
gyalt. A Városi Sport- és Szabad-
idõközpont igazgatói posztjának
betöltésére érkezett két pályázat
közül a képviselõ testület Máté
Csabáét támogatta. A fiatal sport-
vezetõ – egykori kiváló labdarúgó –
októbertõl váltja Takács Lászlót.
Három városi oktatási-nevelési intéz-
ményben is szükségessé vált a ve-
zetõi állás pályáztatása: a Wunder-
land óvodában Simon Attiláné, a
Dienes iskolában pedig Farkas
Pálné ismét bizalmat kapott a köz-
gyûléstõl. Az 1. számú óvodából
nyugdíjba menõ vezetõ, Pernyész
Józsefné (írásunk az oldal alján)
helyét Sebestyén Györgyi veszi át.
A város intézményei, civil szerveze-
tei és magánszemélyei által kitünte-
tõ címek adományozására tett ja-
vaslatok (nevek) a bizottságok asz-
talairól a közgyûlés elé kerültek. A
képviselõ testület döntött az au-
gusztus 20-án Pro Urbe, Közjóért,
illetve Szekszárd javáért kitüntetõ
címekkel jutalmazandó személyek-
rõl, ám kilétük csak Szent István
ünnepén válik közkinccsé.

Ha kell, a nyáron rendkívüli üléseket hív össze a polgármester
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Szellemi habfürdõ
Kitüntetések a jogásznapi konferencián

Múlt pénteken, a régi vármegyeháza
dísztermében tartotta a XVI. Tolna Me-
gyei Jogásznapot a Magyar Jogász Egy-
let Tolna Megyei Szervezete. Az elnök,
dr. Kovács Zoltán ezredes, a TMRFK
rendészeti igazgatója kérdésünkre el-
mondta, hogy az egyleti tagság nem
kötelezõ, a jelentkezésrõl mindenki
maga dönt, a felvételrõl pedig az el-
nökség.

– Megyénkben népszerû az egylet,
jelenlegi taglétszámunk 235 – közölte
Kovács doktor, majd a jogásznap je-
lentõségérõl szólt: - Idézve jogásztár-
sadalmunk egyik nagyságát, dr. Györ-
gyi Kálmán volt legfõbb ügyészt "A jo-
gásznapi konferencia a jogászok szá-
mára nem más, mint egy szellemei
habfürdõ".

– A program összeállításakor ál-
talában mit tartanak szem elõtt?

– Egyrészt a hagyományokat, más-
részt a tagság által megfogalmazott
igényeket. A klasszikusan kiemelke-
dõ- és fontosságú jogágak, mint a köz-
igazgatási-, büntetõ- polgári- és a gaz-
dasági jog minden évben komoly ér-
deklõdésre tart számot. Érthetõ, hi-
szen ezek fejlõdnek és változnak a leg-
dinamikusabban, tehát e területeken
minden esztendõben annyi esemény
történik, hogy érdemes és fontos
évente egyszer a legszakavatottabb
professzorok elõadását meghallgatni.
Az igen leterhelt, gyakorló jogászok
ugyanis az újdonságok mellett olykor
„elrohannak”.

– A fejlõdés és az újdonságok sora
követi az unió elvárásait?

– Természetesen van párhuzamos-
ság, hiszen jogharmonizációnak kell
lennie a tagállamok és az EU jogalko-
tása között, s a fejlõdés is csak ennek
mentén képzelhetõ el.

– A megyei elnök személyét illetõen
mûködik valamilyen „vetésforgó”?

Úgy értem, hogy a bírót fõrendõr,
õt ügyész, azt pedig mondjuk ügy-
véd követi?

– Nem hinném, hogy ennek bármi-
lyen jelentõsége lenne. Jogi diplo-
mám megszerzését követõen tagja
lettem a szervezetnek, aminek min-
den rendezvényén részt vettem. Pár
évvel késõbb bekerültem az elnök-
ségbe, s tavaly, amikor lemondott az
elnökünk, engem választott meg az
elnökség.

– A kiemelkedõ programokról?
– Néhány hónappal ezelõtt úgy

döntött az elnökség, hogy Tolna me-
gyéhez kötõdõ kiemelkedõ jogtudó-
sok egyikérõl, Perczel Béláról – aki-
nek az életérõl tartott elõadást dr. Do-
bos Gyula történész, a megyei levél-
tár igazgatója – elnevezett díjat alapí-
tunk, amit minden évben annak íté-
lünk oda, aki a legtöbbet tette a me-
gye jogásztársadalmáért. Elsõ alka-
lommal, Perczel Béla születésének
190. évfordulója alkalmából két díjat
is adományoztunk. Egyiket posztu-
musz a jogászegylet hajdani elnöké-
nek, dr. Molnár Istvánnak, a megyei
bíróság büntetõkollégiumának volt
vezetõjének, amelyet özvegye vett át.
A másik elismerést dr. Kardos János –
aki szintén megyei jogász-egylet el-
nök volt – kapta, aki 1992. és 2000.
között megyei fõügyészként mûkö-
dött. A további programok között
mindenképpen említésre érdemes
dr. Sárközy Tamás egyetemi tanár A
gazdasági válság hatása a társasági
jogra címû elõadása.

– Közös ebéd követte a konferen-
ciát?

– Hagyományaink szerint fogadást
rendeztünk, ahol kötetlenül beszél-
gethettek a volt kollegák, régi ismerõ-
sök. Meggyõzõdésem, ez is fontos ré-
sze a rangos rendezvénynek.

V.H.M.

Elkerülhetetlen büntetés
Dr. Tóth Mihály: Nincs hatékony bûnüldözés

– Hiszem és vallom, hogy nem annyi-
ra a jogalkotással lehet a lakosság mos-
tanság növekvõ félelemérzetét csök-
kenteni, vagy a biztonságra való törek-
vést megteremteni, hanem egy egysé-
gesebb, hatékonyabb, ezáltal eredmé-
nyesebb bûnüldözéssel – jelentette ki
a Szekszárdon megtartott jogászfóru-
mon dr. Tóth Mihály büntetõjogász,
egyetemi tanár. – Kriminológus társa-
immal együtt hiszem és vallom: lehet
egyes területeken szigorítani, talán kell
is, de igazán hatékony az lehet, ha elke-
rülhetetlenekké válnak a büntetések,
ha senki sem hisz abban, hogy megúsz-
hatja. Ez az igazi visszatartó erõ, és ez
jelenthet jogbiztonságot. Ennek felté-
tele pedig egy hatékonyan mûködõ
bûnüldözés, ami jelenleg nincs meg.

– Ami a jogalkotást illeti, mindent
átvettünk e tekintetben az uniótól,
ami ott bizonytottan mûködik, és a
mi viszonyainkra is adaptálható...

– Tulajdonképpen igen, amit még-
sem, annak anyagi okai vannak. Ilyen
például az elektronikus õrizet téma-
köre a büntetõeljárásban, hogy ne
kelljen valakinek súlyos pénzeket fi-
zetni a letartóztatásért, adott esetben
nyomkövetõ módszerrel is figyelem-
mel lehessen kísérni az illetõt, a szö-
kést megelõzendõ. Ez például egy
olyan esetkör, amit még átvehetünk.

– Tóth Mihályt büntetõjogászként
némiképp aggasztja a parlament
mérsékelt érdeklõdése a büntetõ-
törvénykönyv változtatásával kap-
csolatosan?

– Aggaszt
persze, miköz-
ben tudomásul
veszem, hogy
ebben a felzak-
latott belpoliti-
kai helyzetben
más kap priori-
tást. Mégis szo-
morúan látom,

hogy huszadrangúvá váltak a bünte-
tõjog módosításai, az ezzel kapcsola-
tos kérdések.

– Ellenben a Fidesz által tavasszal
beterjesztett „három csapás” ott
van a közbeszédben. A két politi-
kai oldal roppant megosztott eb-
ben a kérdésben.

– Szívem szerint átvenném a „há-
rom csapás” azon elemeit, amit a
kormányzat nem tartott szükséges-
nek. Ilyen a feltételes szabadság ked-
vezményébõl való kizárás. Egy kicsit
öszszegyúrnám az Amerikában és
Európában már létezõ három csa-
pást, elhagyva belõle a felesleges dol-
gokat, és a kormány jelenlegi elkép-
zeléseit, de erre a kompromisszum-
ra, mint más fontos kérdésekben, ke-
vés esélyt látok.

– A Btk. más módosításai átmehet-
nek még a nyári szünet kezdetéig?

– Igen, de én és a büntetõjogászok
jelentõs része nem lennénk nagyon
elkeseredve, ha az országgyûlés job-
ban elmélyülne a témában, és õsszel
születnének az egyszerû többséget
igénylõ döntések.  B. Gy.

Dr. Tóth Mihály

Dr. Kardos János (balról), aki nyolc évig volt megyei fõügyész dr.
Kovács Zoltántól vehette át a Perczel-díjat  Fotó: Kiss Albert
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Bordeaux-i aranyérmes szekszárdi nedûk

Egy „Barbár” vitte csúcsra Heimannt
A borvidéken a meghatározók

közé tartozó szőlészetre, borá-

szatra alapozott Heimann családi

gazdaság nem törekedett úgy a

nemzetközi borversenyeken való

részvételre, azokon medáliák be-

gyűjtésére, mint több, akár az

elithez, akár a feltörekvők közé

tartozó társak.

Bálint György

Annak ellenére, hogy a céget irányító,
társadalmi funkcióiban a szekszárdi
történelmi borvidék jövõjének alakí-
tásában sok már megvalósult ötlettel
elõ álló Heimann Zoltán (cseppet sem
mellesleg a Szekszárdi Borvidéki Kht.
elnöke) elismeri: marketing szem-
pontból ez az adott borásznak, és a
borvidéknek is felettébb jó. Külö-
nösen Szekszárdon, ahol ebbõl az
aspektusból nézve a dolgokat, évti-
zedes hátrányokat kell ledolgozni.
Ennek ellenére a világ legnagyobb
borversenyére azért õk is benevez-
tek pár évvel ezelõtt: egy ezüst-
éremmel vissza is igazolták a
borászat Mekkájában, hogy
õk is jó úton járnak, ami a ki-
tûnõ évjáratokból való
csúcsborok készítésének le-
hetõségét illeti.

A Bordeaux-i versenyre
az idén újfent beneveztek
Heimannék. Nem mintha -
változtatva eddigi állás-
pontjukon – ezen túl min-
den jelentõsebb kontinen-
tális viadalra juttatnának a
remek évjáratokból, sokkal
inkább arról van szó, hogy
kísérletezõ kedvük egyik
igen ígéretesnek tartott
portékáját, az általuk nem
ok nélkül Barbár cuvée-

nek elnevezett nedût a borvilág leg-
rangosabb helyén teszteljék. A Barbár
idén föllépet a dobogó legfelsõ fokára,
szaporítván a Bordeauxban aranyér-
met nyert szekszárdi pincészetek szá-
mát.

– Fajtaszerkezet szempontjából
nagy átalakulás zajlik a családi birto-
kon. Most fordultak termõre olyan faj-
ták, mint a dél-franciaországi, illetve a
baszk földrõl származtatható tannat,
ami egészen újszerû ízeket hozott - ve-
zet be a kulisszák mögé Heimann Zol-
tán. – Most fejeztünk be egy magyar
és egy francia borkísérletet itteni és
francia hordókkal. A merlot és a
cabernet franc tételünk nagyon szé-
pen beérett, vásároltunk egy régi, na-

gyon szép telepítésû kékfrankos
ültetvényt. Olyan konstelláció ad-
ta magát egy szép évjáratban,
hogy ennek a bornak meg kellett
születnie

Francia világfajták és a
Baranya-völgyi kékfrankos

– De miért Barbár? Hogy jön
ide a szó többféleképpen ér-
telmezhetõ kultúrtörténe-
ti háttere?

– Ez egy érdekes szójáték.
A cervus/cervaes cuvéenk-
kel a profán gondolatiságot
idéztük meg, itt pedig az al-
legro barbaro-t akartuk
megfogni. Ennek az átirata
lett a Barbár. A szó jelentése
a nyugati kultúra értelmezé-
se szerint negatív: a mûvelet-
lent, a tájékozatlant jelöli. A
valóságban azonban kultú-
rát közvetítõ, energiát átadó
érték. Ez a bor tehát filozofi-
kus mélységeket megjárva
egy ilyen furcsa ellentmon-
dásra épül.

– Francia dominancia megspékel-
ve magyaros fûszerességgel...

– Nagyon izgalmas bor. Sok helyen
jártunk már vele, és mindenki jó véle-
ménnyel volt róla, de talán ennél is  fon-
tosabb, hogy mi is nagyon szeretjük.

– Már az összetétele, illetve a ter-
mõhelye sem lehet szokványos.

– A termõhely Porkoláb-völgy, illet-
ve a Bati-kereszt környéke. Negyven
százalék a francia kész oltványokból
származó merlot, 30 százalék caber-
net franc, szintén a Porkoláb-völgyi te-
tõrõl. Durván húsz százalék tannat a
már szintén említett Bati-kereszt, 10
százalék pedig az öreg tõkék adta kék-
frankos Baranya-völgybõl.

– A siker újfent bizonyítja, hogy a vi-
lágfajták képesek különleges boro-
kat produkálni Magyarországon.

– Az elmúlt évtized borversenyei
visszaigazolták ezt. Legutóbb Brüsz-

szelben a Németh-családi pincészet,
Taklerék és a Bodriék sikerei mutat-
tak rá erre. Az sem véletlen, hogy eze-
ken a versenyeken sikeresebbek a
szekszárdi borvidék, illetve a Pannon
régió borai is, mint az ország más te-
rületeirõl nevezett nedûk. A világban
elõbb-utóbb felfigyelnek erre, de
azért, hogy így legyen, a magunk által
létrehozott különbözõ szervezetek-
ben sokat kell még dolgozunk. Pincé-
szetünk számára azért volt  fontos en-
nek a bornak a létrehozása, mert a vi-
lág láthatóan – sokszor érzékelhetõen
is – kezd sznobbá válni. Szükség van
drága csúcsborok létrehozására, hogy
a bortermelõ, a termõhely imázsát,
értékét növeljük. Ezzel nyitottunk az
ínyencek, a gyûjtõk, az igazi szakér-
tõk szükséglete, ízlésvilága kiszolgálá-
sa felé.

– Arra a következtetésre is jutha-
tunk, hogy a történelmi borvidé-
ken egyre több francia fajtát kéne
telepíteni, noha nem errõl szól a
fáma...

– Egyáltalán nem errõl van szó. Az
izgalmas, kifinomult borokat el lehet
és el is kell készíteni a mi meghatáro-
zó fajtáinkkal, a kékfrankossal és a ka-
darkával. Utóbbinak a legnagyobb kí-
sérleti telepe éppen nálunk van. Ele-
mezzük, vizsgáljuk az itt termelt boro-
kat, a végsõ konklúzióra mintegy tíz
év múlva jutunk majd el, de minden
évben okosabbak leszünk. Azt gondo-
lom, ha megcsináltuk a világfajtákkal
és a kékfrankossal ezt a csúcs cuvée-t,
akkor kékfrankos és kadarka bázison
is el kell tudnunk készíteni, mert a
küldetésünk alapvetõen arról szól,
hogy a szekszárdi bor hírnevét öreg-
bítsük, s ezen belül a saját adottsága-
inkat megjelenítve tudjunk tovább-
menni az õseink által kijelölt úton. 

Heimann Zoltán

Kiváló szekszárdi nedûk a csúcsborok között
n Idén három szekszárdi bort választot-
tak be a Pannon Bormustra csúcsborai
közé: a Takler Pince Regnum-ját és
Cabernet Sauvignon Selection-jét, vala-
mint Eszterbauer János Mesterünk
cuvée-jét.

A Pannon Bormustra a magyar bor-
élet legfontosabb versenye, idén a
Pannonhalmi Apátságban rendezték.
A megmérettetésen külföldi szakte-
kintélyek a magyar bírálókkal együtt
zsûrizték a több száz bormintát.

A verseny eredményeként kihirdet-
ték Magyarország 50 csúcsborát, köz-
tük a már említett három szekszárdit.
A X. Pannon Bormustra ünnepélyes
eredményhirdetését Budapesten, a
Gundel étteremben tartották, melyet

vacsora és kóstoló követett. Az esemé-
nyen ott voltak a díjnyertes borászok,
valamint a Pannon Bormíves Céh tag-
jai is.

Pannon Borrégió TOP25
Másodszor választották ki a Pannon Bor-
régió 25 legjobb palackos borát. Negy-
venegy pincészet 125 bora pályázott a
Pannon Borrégió csúcsbora címre.

Szekszárd, Pécs, Tolna és Villány,
no és a meghívott Dél-Balaton borvi-
dékeirõl 41 pincészet 125 bora pályá-
zott a Pannon Borrégió csúcsbora
címre. A zsûri döntése alapján a déli
borvidékeket 2009-ben 17 vörös, 1
rosé és 7 fehérbor képviseli. Ha a bor-
vidéki megosztást nézzük, akkor

nyolc-nyolc szekszárdi és villányi, öt
pécsi, három dél-balatoni és egy tol-
nai bor került a csúcsborok közé. A
25 legjobb bor tizenkilenc pincészet-
bõl került ki, közülük hatnak, így a
szekszárdi Takler Pincének is sikerült
dupláznia.

A borok egyenrangúan viselhetik a
Pannon Borrégió csúcsbora címet. A
pécsi Cella Septichorában megtartott
ünnepélyes díjátadás után a nagykö-
zönség számára is lehetõséget adtak a
régió legjobb borainak megkóstolásá-
ra. S hogy ne csak a környékbeliek ré-
szesüljenek e kivételes élményben, a
TOP25 borait június 25-én a fõváros-
ban, az Ybl Palota Rendezvényköz-
pontban is bemutatták.

Díjazott szekszárdiak:

Bodri Szõlõbirtok és Pincészet: Bi-
kavér 2006
Dúzsi Tamás: Kékfrankos Rosé
2008
Heimann Családi Birtok: Barbár
Cuvée 2006
Prantner Ferenc: Szekszárdi
Cuvée 2007
Szeleshát Szõlõbirtok: HáromFiú
Cuvée 2007
Takler Pince: Cabernet Franc
Reserve 2006 és Primarius Merlot
2006
Wekler Családi Pincészet: Szek-
szárdi Kékfrankos 2006
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Gitárzene, humor, rejtély, kalandok
Zseblámpás felfedezõút a pincétõl a padlásig a Múzeumok Éjszakáján

A megyei múzeum előtt tömeg

gyülekezett. Egy igazi kulturális

fesztivál vonzotta a térre az em-

bereket június 20-án.

Kovács Etelka

A 10 éves Szekszárdi Gitárkvartett –
amely hét esztendeje közhasznú egye-
sületként mûködik – immár másodszor
rendezett Borok és húrok címmel
hang- és borkóstolót. Miközben szólt a
gitár, „Az emlékezés színes álmai” egy-
re több embert csábítottak a múzeum-
ba, ahol „ez az éjszaka más volt, mint a
többi”. A Komjáthy(i)ak magyar költõk
megzenésített verseit adták elõ, majd a
Szekszárdi Gitárkvartett saját kompozí-
ciókkal és feldolgozásokkal lépett kö-
zönség elé. Közben az érdeklõdõk meg-
ismerhették Pálos Miklós és Németh Já-
nos borait, a bornemisszák pedig hi-
biszkuszteát kortyolhattak az E'szencia
bortéka és teashop jóvoltából.

Rubányi Anita, Szemerédi Fanni és
Fábián Péter a borról szavalt. Vers és
zene aztán a fõként kortárs magyar
költeményeket megzenésítõ buda-
pesti Strófa verséneklõ trió mûsorá-
ban ért újra össze. Az igazi zenei cse-
mege a belgrádi Trio Balkan Strings
mûsora volt, amely egészen új hangu-
latot adott a múzeumlátogatásnak. Az
európai hírû trió ugyanis – az idõköz-
ben megérkezett esõ miatt – a múze-
um zsúfolásig telt könyvtárában lé-
pett fel. Zoran Starcevic gitármûvész
és két gitártanár fia, Nikola és Zeljko
virtuóz játékát, temperamentumos,
tradicionális délszláv, és üde improvi-
zatív dallamait élvezhette a közönség.

Eközben már a Babits Mihály Em-
lékház Baka István emlékszobájában a
költõ szavalta verseit hangfelvételrõl,
és maga Babits kalauzolta végig a láto-
gatókat a házban Samu Attila tolmá-
csolásában, aki Lovas Csilla muzeoló-
gussal válogatta össze a költõ azon
vers- és prózarészleteit, amelyek a tár-
latvezetés alapjául szolgálhattak. A Ha-
zám, vagy a Halálfiai egyes részei, de
leginkább az Örökségem pontos felvi-
lágosítást adnak a kiállításon látható
egyes tárgyakról, összefüggésbe he-
lyezik azokat az életrajzon belül. Aki
régen járt az emlékházban, az rácso-
dálkozhatott a felújított, korszerû esz-
közökkel felszerelt emeleti kiállítótér-
re. A késõ este érkezõk pedig vetített
képeken csodálhatták meg a 130 éve
Szekszárdon született Dienes Valéria
görög vázákon látható mozdulatokból
kiinduló mozdulatmûvészetét, az or-
kesztikát.

A Múzeumok éjszakájának különö-
sen nagy érdeklõdéssel kísért rendez-
vénye, a De jajj… zenés cigánymese-
mesés cigányzene bemutatta, hogy
valójában milyen az a kacskaringós
mesevilág, amelybõl „Az emlékezés
színes álmai” címû kiállítás kortárs ro-
ma festõmûvészei táplálkoznak. Négy
fõvárosi színmûvész, Tompos Kátya,
Zöld Csaba, Szõcs Artúr és Balogh
Rodrigó, valamint a Söndörgõ együt-
tes humorral és pezsdítõ cigányzené-
vel átszõtt, szenvedélyes elõadásában
egyik mese szülte a másikat, amíg már
a történetfaló öregembernek is meg-
ülte a gyomrát...

A nézõk így vidáman mehettek
zseblámpás kalandtúrára, hogy felfe-
dezzék a múzeum rejtett zugait. A
nagyközönség elõl máskor elzárt terü-
letek megismerésére az iskolás gyere-
kektõl a legidõsebbekig rengetegen kí-
váncsiak voltak, ezért 21 órától 23.30-

ig folyamatosan indultak csoportok. A
padlás sötétjében minden szekrénybõl
elõkerült nem is egy csontváz. Ezeket
már minden jelenleg ismert módszer-
rel megvizsgálták a kutatók, mégis tá-
rolják, hátha késõbb újabb módszerek-
kel még többet megtudhatnak róluk.
Itt tartják a kevésbé jó állapotú mûtár-
gyakat, például a kenderfeldolgozás, a
kötélgyártás eszközeit.

A pincében nem a bármikor látogat-
ható kiállításokat nézték meg a „felfede-
zõk”, hanem elõször a múzeum kiadvá-
nyainak raktárát, majd a régészeti elõ-
készítõt. Innen a hátsó csigalépcsõn ju-
tottak el egy igen érdekes helyszínre, a
restaurátormûhelybe. Ezután a máskor
csak a kutatók által vizsgálható mûtár-
gyak közé a régészeti kutatóba és rak-
tárba vezetett az út, majd a közel húsz-
ezer kötetes, korlátozottan nyilvános
könyvtárba, ahol a könyvrestaurálás
fortélyaiba is betekinthettek. Ezen kí-
vül tárlatvezetéssel tekinthették meg az
érdeklõdõk az Örökségünk. Tolna me-
gye évszázadai és a Megelevenedett ké-
pek – Egy kisváros a századfordulón cí-
mû állandó kiállítást.

Kevesen mentek vendégségbe az
alispánhoz a vármegyeházára, pedig
akik betértek hozzá, azoknak kivétele-
sen még a titkos fiókot is megmutat-
ták az április elseje óta csak elõzete-
sen bejelentett csoportok által láto-
gatható kiállításon.

Éjfélig változatos programok vár-
ták az érdeklõdõket a megyei múze-
umban, a Babits emlékházban és vár-
megyeháza ezen a szombaton korlát-
lanul és ingyenesen látogatható kiállí-
tásain.

A gitármuzsika és borkóstoló a múzeum elõtti téren

A családi „legenda”, melyet eszmélésem
óta ezerszer hallottam édesanyám szá-
jából úgy szólt, hogy amikor kis falum-
ban, Alsónánán a bába segítségével
megszülettem, szombati nap volt.

Abban az esztendõben nagyon ko-
rán megérkezett a tavasz, s vele az
egyik legkedvesebb virág, az ibolya. A
rokongyerekek, míg édesanyám a fá-
jásokkal küzdött, ibolyát szedtek a fa-
lut körülölelõ erdõben, s apró csokro-
kat kötve az illatos kék virágból, bete-
rítették vele az ágyát, amikor már a
hófehér ágynemûben pihent, velem.
Azóta a születésnapomon, minden al-
kalommal, ibolyával köszöntöttem, s
köszöntem meg neki az életemet, s Õ
minden születésnapomon újra és újra
elmesélte a következõ történetet:

„A születésed után belázasodtam, s a
doktor bácsi beutalt a kórházba. A szü-
lészeten dr. Tibay fõorvos úr megvizs-
gált, s azt mondta, gyermekágyi lázam
van, amelybe akár bele is halhatok.
Azt is hozzátette, hogy ezt a lázat a te-
jemmel te is elkaphattad, s elõrelátóan

úgy rendelkezett: vigyenek át a kórhá-
zi kápolnába, és kereszteljenek meg.
Ha mégis magához szólítja az Úr, ne
pogányul fogadja be ezt a kis emberpa-
lántát. Egy szintén azokban a napok-
ban szült fiatal anyuka, és látogatóba
érkezett férje lettek a keresztszüleid,
akiket nem ismertem, s nemsokára azt
hallottam felõlük, hogy kitelepítették
õket. Ezért két helyen lettél anyaköny-
vezve: a születésed Alsónánán, s nyolc
naposan, egy vasárnapon a keresztelé-
sed Szekszárdon.”

Amikor fiatal felnõttként Szekszárd
lett az otthonom, mindig valami meleg-
ség járt át, amikor a kórházi kápolna
elõtt elmentem. Sokszor megálltam, s
próbáltam a piszkos, lepergett festékû
ablakokon benézni, de a sötétségen kí-
vül nem láttam semmit. Szerettem vol-
na tudni, milyen belül. Szerettem volna
megkérdezni valakit, hogy milyen lehe-
tett az én keresztelõm, de erre senkitõl

sem kaphattam választ. Én nem emlé-
kezhettem rá, s az a három ember, aki
ott volt, a két keresztszülõ és a plébános
már nem élt.

Amikor meghallottam, hogy meg-
nyitják a kápolnát, hogy több ember-
nek vált szívügyévé, hogy ez az épület,
amely éppen annyira hozzátartozik
a városhoz, mint a platánsor, a kilátó,
a régi vármegyeháza, vagy az
Augusz-ház, akkor valami nagy-nagy
boldogságot éreztem. Látni fogom a
helyet, ahol keresztvíz alá tartottak,
ahol talán eldõlt az életem. Kicsit pate-
tikusan hangzik mindez, mint min-
den, ami a lelkünkben megy végbe, s
amelyet csak az érezhet, aki hasonló
élményeket élt át. 

Amikor ezek a sorok a nyomdában
papírra kerülnek, a Balassa János Kór-
ház Szent János és Pál Kápolna búcsú-
ját tartják, éppen János és Pál napján.
Bíró László püspök úr bizonyára visz-

szaemlékezik a kápolna építésére, be-
zárására, s újranyitására. Megáldja
azokat, akik idõt, fáradtságot nem kí-
mélve, hittel és akarattal szervezked-
tek, gyûjtöttek, és létrehozták azt a na-
pot, amikor ha nem is a régi fényében,
de az Õ szeretetükkel megtöltve, újra
azzá vált, amivé eredetileg építették. A
beteg és reménykedõ emberek „ottho-
nává”, ahol megpihenhetnek, ahol erõt
gyûjthetnek, ahol egészségükért imád-
kozhatnak, ahol reményt kaphatnak. 

Köszönet azoknak, akik másokért
élnek, dolgoznak, akik tudják, hogy
miért választották a kápolna búcsújá-
ra Reményik Sándor verssorait: „Ne
hagyjátok a templomot, / A templo-
mot s az iskolát.” (Templom és iskola)

Elõttem fekszik egy Keresztlevél. Ma
kértem ki a Belvárosi Plébánián. Rajta
a születésem helye és ideje, a keresztne-
vem, az, hogy törvényes gyermek va-
gyok, a szüleim adatai és hogy a Szek-
szárdi Kórház Kápolnában történt ke-
resztelésemet 49/1946-os sorszám alatt
anyakönyvezték. Sas Erzsébet

Kereszt – levél – emlék
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nA „természetes” érdekes jelzõ. Az el-
múlt évszázadok során mind újabb és
újabb fõnevek elé biggyesztjük oda,
egyes szavak elõl pedig eltüntetjük.
Félõ, hogy a jelen generációja olyan
szavak elõl fogja eltüntetni, mint az
ivóvíz vagy a tiszta levegõ. Bármeny-
nyire úgy érezzük, hogy napról nap-
ra élünk, el kell fogadnunk, felelõs-
séggel tartozunk a jövõért, gyerme-
keink jövõjéért!

Tudja például Ön, hogy hova kerül
a szemete most, és hogy hova kerül
július 16-tól? Ön szerint szeméttelepe-
ink korlátlan kapacitással bírnak?

Szekszárdon jelenleg a Keselyûsi
úton található a város szeméttelepe. A
telep 2009. július 15-ig rendelkezik
mûködési engedéllyel, azt követõen
új, regionális rendszerre fogunk áttér-
ni. Hogy ez mit is jelent? Elsõsorban
azt, hogy az Ön által megtermelt sze-
metet 30 km-re szállítják majd el
Cikóra, ahol jelenleg még épül a regi-
onális hulladéklerakó. A költségek
emelkedni fognak, hiszen nõnek a
szállítási és a lerakási díjak egyaránt.
Azonban fontos tudni, hogy Szekszár-
don a regionális rendszer keretében
létre jön egy komposztáló telep és egy
hulladékudvar is. A komposztáló te-
lepre a környéken keletkezõ szerves

hulladékokat szállítják be és komposz-
tálják, míg a hulladékudvarba a lakos-
ság adhatja le meghatározott veszé-
lyes és egyéb hulladékait.

Éppen ezért ez a legalkalmasabb
idõpont, hogy elkezdjünk figyelni ar-
ra, hogy minél kevesebb szemetet ter-
meljünk. A szemetünk csökkentésé-
nek alapvetõen három egyszerû mód-
ja van, melyeket az elkövetkezendõ
hetekben egy-egy cikkünkben külön-
külön be is mutatunk.

Az elsõ, és egyértelmûen a legfon-
tosabb a megelõzés. A felesleges vá-
sárlás kivédése, a mûanyag szatyrok
kiiktatása, az egyszerûbb, újratölthe-
tõ, és újrahasznosítható csomagolá-
sok elõtérbe helyezése. (További ötle-
teket talál a www.zoldtars.blogol.hu
címen.)

A második, hogy a már „megter-
melt” hulladék minél nagyobb része
kerüljön újrahasznosításra. Ennek
módja a szelektív hulladékgyûjtés.

Használja a gyûjtõszigeteket rendel-
tetésüknek megfelelõen! A mûanyag
gyûjtõedényekben a PET palackokat
összetaposva helyezze el, így más-
nak is lehetõséget ad annak kihasz-
nálására.

A harmadik lehetõség a házi kom-
posztálás. A komposztálás a legõsibb
hulladék-újrahasznosító eljárás. Ha-
zánkban egy átlagos állampolgár
évente körülbelül 300 kg hulladékot
termel. Ennek a háztartási hulladék-
nak jelentõs hányada, mintegy 30%-a
komposztálható szerves anyag, ami-
nek nem a szeméttelepen van a helye.
Ráadásul a komposztálás lehetõséget
ad arra, hogy a háztartásban és a kerti
munkák során keletkezõ szerves hul-
ladékokban lévõ tápanyagokat vissza-
juttassuk a talajba.

Legyen rendszeres olvasója cikkso-
rozatunknak, és ismerje meg a kör-
nyezete védelmének elõnyeit egész-
sége és a pénztárcája szempontjából!
Fogadja el, hogy mindannyian felelõ-
sek vagyunk gyermekeink jövõjéért,
és mindannyian cselekedhetünk is a
megoldás érdekében!

Kérdéseiket és ötleteiket várjuk az
info@zoldtars.hu email címere, vagy
telefonon, a 74/414-217-es számon.

Zöldtárs Alapítvány

Ez természetes! – Vagy csak nekünk az?
Mit tehetünk, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk?

A PET palackot összetaposva helyezzük a szelektív gyûjtõbe

Szõlõ-Szem mozgalom
Õrséget állítanak a tanyák védelmére

n A szekszárdi Civil Bûnmegelõzési
Mûhely májusi összejövetelén a kibon-
takozóban lévõ Szõlõ-Szem mozgalom
alapvetõ mûködési szabályait és feltét-
eleit dolgozták ki a résztvevõk.

Az önkéntesekbõl szervezõdõ bûn-
megelõzõ mozgalom tagja lehet olyan
egyén és szervezet, aki elfogadja an-
nak célkitûzéseit: Védjük meg ma-
gunkat, tulajdonunkat! Figyeljünk
egymásra, értékeinkre!, és belépési
nyilatkozat aláírásával tanúsítja közre-
mûködési, cselekvési szándékát.

A tagokból állítják fel a Szõlõ-Szem
õrséget, akiknek kiképzésérõl – jog-

kor, hatáskör, intézkedési, bejelenté-
si, együttmûködési feladatok – a
rendõrség és a polgárõrség gondos-
kodik. A Szõlõ-Szem õrség megalaku-
lásának határideje: 2009. szeptem-
ber 30. Az elõzményekrõl részlete-
sen tájékozódhat a www.mental.hu
oldalon.

A mozgalom kordinátora várja az
önkéntesek (szõlõ-és tanyatulajdono-
sok, lakóközösségek), valamint támo-
gatók jelentkezését, csatlakozását júli-
us 15-ig az alábbi elérhetõségeken:
Borda Károly, telefon: 20/9149-641;
e-mail: borda@pvkirszd.t-online.hu. 

Tanyatulajdonosok 8 pontja
Jó tanácsok a Szekszárdi Rendõrka-
pitányságtól:
1. Lássa el megfelelõ, betörés elleni
védelemmel tanyáját!
2. Nagy értékû tárgyakat, fontos irato-
kat ne a tanyában tároljon!
3. Ha mégis erre kényszerül, jegyezze
fel az ott tárolt gépek típusát, gyári szá-
mát, azonosítóját!
4. Ha a gép az elõbbiekkel nem ren-
delkezik, jelölje meg úgy, hogy szük-
ség esetén biztosan felismerje!

5. Ismerkedjen meg szomszédaival,
építsen ki velük jó kapcsolatot!
6. Érdeklõdjék a területen megjelenõ
idegenek iránt, jegyezze fel a gyanús,
eddig ismeretlen autók rendszámát!
7. Ha az elõbbieket tapasztalta és tu-
domást szerzett arról, hogy betörés
történt, szíveskedjék a megjegyzett
adatokat a hatóságnak átadni!
8. Ha betörést észlelt, hagyjon min-
dent érintetlenül, és haladéktalanul ér-
tesítse a rendõrséget!

Figyeljünk oda egymásra!

Önkéntesség, hajlandóság
A hasznosság tudata önbizalmat adhat

n Önnek mi jut eszébe az önkéntes-
ségrõl? A szocializmusból ismerõs tár-
sadalmi munka, vagy a hadsereghez
önként csatlakozók? Esetleg segítség-
nyújtást adni az idõseknek a zebrán?
Egyszerû, kézzelfogható és mégis fon-
tos dolgokról van szó.

Az önkéntes szó latinul (volunta-
rius) hajlandót jelent. Az önkéntes haj-
landó arra, hogy szabad akaratból
anyagi érdekek nélkül, mások javát
szolgálja, miközben ezzel elõsegíti egy
közösségi probléma megoldását. Ez
egyidejûleg hasznos a támogatásra
szorulóknak, az önkéntes munkát vég-
zõknek és a társadalom számára is. Az
önkéntesség hajtóereje az emberek
hasznosság tudatának erõsödése, vala-
mint új kapcsolatok, barátságok kiala-
kításának lehetõsége hasonló érdeklõ-
désû emberek számára.

Az önkéntesség mértéke a társada-
lom egészségének mutatója is. Minél
több az önkéntes, annál szorosabbak
a társadalmi kapcsolatok, erõsebb az
állampolgári felelõsségérzet és a szoli-
daritás. Sajnos a lakosságra nehezedõ
terhek, az idõ- és pénzzavar nem ked-
vez az önkéntes munkavállalásnak. A
másik oldalon viszont ott áll a hasznos-
ság tudata és a tartozni valahová igé-
nye, ami önbizalmat adhat, és segíthet
a mindennapi problémák kezelésé-
ben, javíthatja a közérzetet. Elmond-
ható tehát, hogy az önkéntes munka
sok esetben lelki szükségleteket is ki-
elégít. Létfontosságát mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy városunkban
több mint kétszáz civil szervezet léte-
zik, melyek mûködése az önkéntesség
nélkül nem lenne lehetséges. Ön is
megtalálhatja a helyét köztük!
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Keller Antal, a

Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület harmoni-

kása és Rosenberger Ferencné, az egyesület elnöke. Találkozásunk

apropója a Szent László-napok egyik kiemelkedő programja, a német

nemzetiségi kórusok találkozója. Vendégeimet a tavaly 30. évforduló-

ját ünneplő kórus múltjáról, jelenéről és jövőjéről kérdeztem.

Egy férfi:
Keller Antal

Egy nõ:
Rosenberger

Ferencné

– Fiatalon elhunyt édesapád olyan
szép örökséget hagyott rád, amely
egész életedet meghatározta...

– Apámtól egy kerékpár és egy
gombos harmonika maradt rám –
hatéves voltam ekkor –, amelyet õ is
az édesapjától örökölt. Sváb családból
származom, az apám és a nagyapám is
harmonikázott. Miután kiderült, hogy
gombos harmonikát nem tanítanak a
Zeneiskolában, anyám vett egy tangó-
harmonikát – úgy 10 esztendõs lehet-
tem –, és négy éven át tanultam a
hangszeren játszani a szolfézzsel pár-
huzamosan. Középiskolásként „letet-
tem” a hangszert. Nem volt sikk ab-
ban az idõben, hisz akkor élte fényko-
rát a gitár. A dunaújvárosi fõiskolás
évek alatt került újra elõ, elsõsorban a
kollégiumi rendezvények kapcsán,
ahol megalapoztam a hangulatot. Szá-
momra a hangszertudás sok szép si-
kert, barátságot, tartalmas idõtöltést
hozott, melyhez szép emlékeim fû-
zõdnek. Játszottam magyar nótát,
sramli zenét, ifjúsági dalokat. Ahá-
nyan voltunk, annyifélét.

– Mikor kerültél kapcsolatba a né-
met zenével?

– A diploma megszerzése után
megnõsültem. Egy bátaszéki sváb
származású lányt vettem el, akivel
gyakran jártunk bálozni. Többek kö-
zött a szekszárdi svábbálba is, ahol
sok ismerõssel találkoztam, akik még
emlékeztek apámra, s arra, ahogy ne-
kik muzsikált. Felmerült, hogy talán
folytatnom kellene, amit õ sajnos fia-
talon volt kénytelen abbahagyni. Eb-
ben az idõszakban ismerkedtem meg
a Német Nemzetiségi Kórussal, im-
már több mint 25 éve. E találkozással
kezdõdött a német zene iránti érdek-
lõdésem, ami az évek folyamán csak
erõsödött. Sokat szerepeltünk itthon
és külföldön. A '90-es években nagy
szerepet vállaltam a magyarországi
német tánccsoportok zenei kíséreté-
ben, egész Tolna megyében.

– Pedagógusként a tudást nemcsak
az iskolában adtad tovább, de a
családban is...

– Nagy öröm volt számomra, ami-
kor két fiammal, Gáborral és Péterrel
– mindketten fúvós hangszert válasz-
tottak – egy kis zenekart alakítottunk,
és négy éven keresztül együtt zenél-
hettünk. Mindhármunk életében kö-
zös vonal a muzsika, a fellépések itt-
hon és külföldön. A közös siker mara-
dandó élmény.

– A hivatásod, a tanítás mellett mû-
velted a zenét.

– Mûszaki tanárként – 13 év meg-
szakítással – a mai napig is tanítok, je-
lenleg a Szent László Szakképzõ Isko-
lában. A hosszú kitérõt az oktatásban
a rendszerváltás után történt változás
okozta, akkoriban ugyancsak pedagó-
gusként, vezetõként a gyermekvéde-
lemben dolgoztam.

– Aki ismer, azt tudja, hogy meny-
nyire szereted a zenét, a kórust, a
hagyományõrzést. Marad idõd
még más hobbira?

– Aki arra vállalkozik, hogy munka
és család mellett próbákra, fellépések-
re járjon, annak valóban nagyon kell
szeretnie, amit csinál. Mindehhez kell
egy biztos és ösztönzõ családi háttér,
amely nekem megadatott. Meggyõzõ-
désem, hogy miként számomra, úgy a
hallgatóság számára is a zene gyógyír
a lélekre. Ezért érdemes! Természete-
sen tüke szekszárdiként a szõlõmet
sem hanyagolhatom el...

– Baranyából származol, mégis
ennek a kórusnak a szíve, lelke, hi-
vatalosan pedig az elnöke vagy...

– Egy gyönyörû sváb faluból, Me-
cseknádasról származom, s éppen az
idén 30 éve élek a családommal Szek-
szárdon. Olyan közösséget kerestem,
ahol a gyökereimet, a német nyelvet
megtalálom, és ápolhatom, hiszen ah-
hoz a korosztályhoz tartozom, aki gye-
rekként a német és a magyar nyelvet
egyformán beszélte. Így kerültem kap-
csolatba a német kórussal, s miután na-
gyon szeretek énekelni, és láttam, hogy
az egyik neuralgikus pont a szervezés,
magamra vállaltam a feladatot.

– Mikor és kik alapították a kórust?
– Kakasd környékérõl beköltözött

svábok, még 1978-ban. Egy baráti tár-
saság tette le a mai kórus alapjait, ami
ma 24 fõt számlál. Az alapítók közül
már csak hárman énekelnek: Jéhn Mi-
hály és felesége, valamint Moizes Gyu-
la. Kezdetekben három generáció is
énekelt együtt, ma a gyerekeket annyi
hatás éri, hogy a hagyományápolás rit-
kán tartozik közéjük. Nagy öröm, ami-
kor egy fiatalt be tudunk vonni. A há-
rom évtized alatt a karnagyok is változ-
tak: az utóbbi években Molnár Márta
zenetanár, most pedig Hauszer Beáta
énektanár irányítja a kórust.

– Sok szép sikert értetek el a há-
rom évtized alatt.

– A kerek évfordulót koncerttel ün-
nepeltük baráti kórusaink részvételé-
vel. A 30 éves hagyományõrzõ kultú-
ra-ápolásért KÓTA Díjban részesült a
kórus. Belföldön és külföldön jelentõs
sikereket értünk el, minõsítéseken
vettünk részt, legutóbb 2007-ben di-
cséretes arany fokozatot kaptunk, ju-
talomként pedig énekelhettünk a Né-
met Kisebbség Országos Gáláján.

– A hagyományõrzés kiemelt sze-
repet játszik a kórus életében.

– A szekszárdi és környékbeli sváb
közösségek dalainak összegyûjtésé-
ben, azok feldolgozásában, harmoni-
kakísérettel való elõadásában mutat-
kozik meg mindez. A fellépõ ruháknál
a hagyományos ünnepi viseletet gyûjt-
jük, s mutatjuk be. Mindezt szeret-
nénk átmenteni az utókor számára is.

– A Szent László-napi ünnepség
szép színfoltja lesz a szombat dél-
utáni kórustalálkozó.

– Különleges lesz az idei, miután
Szekszárd és német testvérvárosa,
Bietigheim-Bissingen ekkor ünnepli
kapcsolata fennállásának 20. évforduló-
ját. Az alkalomra egy olyan találkozót
szerveztünk hat vendégkórus és a
Mondschein részvételével, amely híven
tükrözi majd a két város szoros kapcso-
latát. A fõ cél, hogy vendégeink megis-
merkedjenek a még élõ hagyományo-
kat ápoló sváb dalokkal. Kiemelt mûvé-
szeti együttesként szinte minden váro-
si rendezvényen örömmel lépünk fel,
így a Szent László-napokon is.

– A hivatás és a család mellett hogy
jut idõd szervezésre, éneklésre?

– Adótanácsadóként, fõkönyvelõ-
ként dolgozom, s bizony a számok szi-
gorú és száraz világából jólesõ, pihente-
tõ érzés kirándulni a dalokéba. A férje-
met megfertõztem az éneklés szereteté-
vel, õ is tagja a kórusnak. Zsolt fiam né-
met tánccsoportba járt, Tünde lányom
németül tanult. Két és fél éves Kristóf
unokám együtt tanulja a német nyelvet
a magyarral. Igyekszem az egységet
megteremteni a hivatásom, a családom
és a kórus között. Eddig sikerült.Közös szerelmük a zene, a hagyományápolás
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A régi dalok átmentése a jövõbe



Kevés város dicsekedhet azzal,
hogy völgyérõl külön eposz
szól, amely egyben költõ fia

elsõ jelentõs mûve. Csatár a paj-
zskészítõ várjobbágyok megnevezése
és lakhelye, s Tóbiás apát óta tudjuk
róluk: egyházi nemesi kiváltságokat
élveztek. 

Garay János a krónikáknak vakon
hitt, amikor az 1440-ben Hunyadi
János és Garai László bán között le-
zajlott ütközetet ide helyezte a Báta
és Bátaszék közötti síkságról. Jóhi-
szemû tévedését a népi szólásma-
gyarázat is erõsítette: ez a csata-ár-
ból származtatta a nevet. A csatári
szilfa már a török idején nevezetes
tájékozódási pont: a 26 napig tartó
félutat jelentette Konstantinápoly
és Bécs között, s késõbb Béri Ba-
loghtól lett híres.

Itt kezdi Garay mûvét a Bemenetel
szavaival: „Áll gyönyörû síkság dúsan
koszorúzva vetéssel, / És koszorúzva
vidám fûvel Szegszárdnak alatta. / Ot-
tan az õs hegylánc mint fáradt saske-
selyû ül / S délre határt õriz; keleten
kanyar árku mederben / Sárosan és
feketén hömpölyög-el fürge halakkal
/ S holtok után piruló rákokkal gaz-
dagon a Sár; / Közben a róna Csatár
terjed, s közepette Csatárnak / Száza-

dos ágaival terepély nagy szilfa
tenyészik… / Sokszor alád ülnek fá-
radtan tiszteletes fa!”

Garay kilenc képben, 3810 hexa-
meterben írja le a Hunyadi-család

sorsdöntõ csatáját és elõzményeit - a
saját korára levonható következteté-
sekkel együtt. Sokan értéktelen, ol-
vashatatlan mûnek ítélik, de más az
eposzi korszak lezárulásának tartja.
Tóth Dezsõ irodalomtörténész sze-
rint „a Zalán futásának hatására
1833-ban írt, s a következõ évben,
Vörösmarty tanácsai szerint átsimít-
va megjelent” mûben „újszerû a re-
gényes-novellisztikus kalandroman-
tika beszüremlése, s Garaynak az a
törekvése, hogy a krónikás költe-
ménynek némi mondai színezetet
kölcsönözzön”.

Kétségtelenül nem hibátlan, kü-
lönösen Vörösmarty Zalánja árnyé-
kában, de részleteiben megcsillan
már a késõbbi költõi erõ s fogé-
konyság a világ apró csodái iránt:
„Láttátok? Mikor a pajkos gyerkõce
karóval / Parti darázsfészekbe le-
szúr, mint zúg-ki reája / Szörnyû zsi-
bongással mindünnen a sárga da-
rázsnép? / S ellepik arcát, és kezeit,
s lábszárait egyben; / Az pedig elbõ-

dül, kirúg, üt, ver, s híves iszappal /
Dörzsöli a fúlánk sebeit fájdalmai
közben.”

Lát õ persze nagyobb darázsfész-
ket is: „Párt pártot nyom, erõ az erõt,
s nincs szünete végig / A riadó zaj-
nak, melly egymást fojtva üvöltöz…”
S mindezt akkor írja, amikor az or-
szággyûlés hiábavaló vitái egyre nyil-
vánvalóbbá válnak a kortársak elõtt,
s „kevesen, kiket a haza gondja / Éb-
ren tartana még”. 

A követségérõl éppen ekkor le-
mondott Csapó Dániel alispánunk a
szándék nemességét kívánta jutal-
mazni, midõn 1834. június 28-án
méltányolta a költõ kérését. Mikor
elfogadta a neki, Bezerédjnek és
Augusznak szóló ajánlást, a régi me-
cénások nyomán tudta kötelessé-
gét: titokban kifizette a 100 forint
nyomtatási költséget, s így egy hó-
nap múlva megkezdõdhetett a mun-
ka. Mindez az alig 22 éves Garayt sa-
ját szavaival élve „határtalan hálára s
életem fogytáig adóssának kötelez
le”, s újabb hazafiú buzgóságra ser-
kentette.

A mai Csatár lakói közül akad-
hatna, aki emléktáblán örökíthetné
meg mindezt. Dr. Töttõs Gábor

Csatár: hõskölteményi
rajzolat 1834-bõl
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Ódon időben

JÚNIUS 29-ÉN

205 éve, 1804-ben született me-
gyénk és kórházunk fõorvosa, Tor-
may Károly, aki itt adta ki Bábászati
kalauzát. 130 éve, 1879-ben vihar
vitte el a szõlõtermés felét, s „a Du-
na-erdõn a fákat nagy téren ledön-
tötte”.
JÚNIUS 30-ÁN

185 éve, 1824-ben született Di-
czenty Pál '48-as hadnagyunk, or-
vos, szakíró. 95 éve, 1914-ben je-
lent meg Garay Antal Párisi és ha-
zai forradalmi emlékeim 1848/49
címû könyve.
JÚLIUS 1-JÉN

450 éve, 1559-ben a szekszárdi
szandzsákbég meghalt Pécsett.
110 éve, 1899-ben szolgabírói
rendelet készült el a madárpusztí-
tás tilalmáról.
JÚLIUS 2-ÁN

110 éve, 1899-ben meghalt Báter
János nyomdász, helyi nyomdaala-
pító.
JÚLIUS 3-ÁN

100 éve, 1909-ben városunk sza-
bályrendeletet tervezett a borérté-
kesítõ hivatal szervezésérõl.
JÚLIUS 4-ÉN

120 éve, 1889-ben itt járt Hans
Petschnig, több épületünk terve-
zõje. 100 éve, 1909-ben már
nagyban folyt a selyemgubók be-
váltása.
JÚLIUS 5-ÉN

125 éve, 1884-ben született Õrffy
Imre ügyvéd, honatyánk, a felsõ-
ház tagja.

Garay János öccse, Alajos rajzán Csapó Dániel

A „terepély nagy szilfa” (Miklósi Ödön 1911-es rajzán)

Mielőtt a válás
mellett döntesz

Egy elvált ember három figyelmezte-
tése válni vágyóknak:
1. Az élet meg fog változni. Jobban,
mint gondolnád. A váláskor a javak
megosztása nem mindig igazságos.
Ahelyett, hogy két ember nevelné
gyermekeiteket, ha tiéd a felügyelet,
te leszel a kenyérkeresõ, a fegyel-
mezõ és a lelki tanácsadó. A feszült-
ségszinted össze-vissza ugrál. Fájda-
lommal nézed, ahogy gyermekeid
megosztják idejüket azon igyekeze-
tükben, hogy egyik szülõjüktõl se
idegenedjenek el. A zûrzavar akkor
sem szûnik majd meg, amikor a gye-

rekek felnõnek és megházasodnak,
hanem folytatódik az unokákkal.
2. Az élet nem lesz gondtalanabb:
minden születésnap, ünnep, esküvõ
vagy temetés potenciális rémálom
lesz. Az érzelmi sebek akkor szakad-
nak fel, amikor a legkevésbé várod. A
házasságod felbomlásának hatásai-
tól lehetetlenség megszabadulni.
3. Nem csak téged érint. Azok a ba-
rátok, akik nem akarnak köztetek vá-
lasztani, el fognak távolodni. Akik hû-
ségesek maradnak, azokkal megvál-
tozik a kapcsolat, mert ha életed leg-
fontosabb emberétõl képes vagy el-

szakadni, õk is erre a sorsra
juthatnak. A családtagjaid,
akik szerették házastársadat,

szintén „válásra” kényszerülnek. Az
elõzõ házasságból jövõ gyermekek
miatt is temérdek gond merül fel. Az
élet bonyolultabb lesz, mint valaha is
volt.
Kérlek, ne legyen gyerekes gondol-
kozásod. Ne hagyd, hogy a pillanat-
nyi örömök iránti vágyaid kiragadja-
nak Isten legjobb tervébõl, a házas-
ságból ahelyett, hogy a nehezebb
utat választanád, amelyen a rövid ide-
ig való fájdalom hosszú távon bõsé-
ges nyereséggé válik!

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor 

E V A N G É L I U M
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Nincs tûz, babám!
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A rejtvény megfejtését 2009. július 7-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgár-
mesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Június 14-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Sugaras virányon aranysátrat feszít a nap” (Komjáthy Jenõ:
A nyár dalai).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Lékai András, Tartsay ltp. 5. és Steibné Ledneczki Mária, Decs,
Ady E. u. 22. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

20év nagy idõ, pláne az 1989-tõl 2009-ig el-
telt idõszak tûnik számomra túlságosan

hosszúnak. 20 év óta szabad, független, demokra-
tikus jogállamban élünk. Mintha nem két évtized,
hanem több évszázad múlt volna el...

Ennél a résznél a kelleténél kissé jobban
elérzékenyültem, önkéntelenül feltoluló

élmények, emlékek hatására, és nagy költõnkkel
szólva: "jutott eszembe számtalan szebbnél szebb
gondolat". Eddigi tapasztalataim alapján azonban
tudom, hogy egyetlen irománynak sem használ,
ha az íróját túlságosan elragadják, befolyásolják
az érzelmei. Ezért aztán "az írást abbahagyám". Pi-
henésképpen bekapcsoltam a tévéb. A Film-
múzeum csatornán épp egy csehszlovák (hol van
már Csehszlovákia?) klaszsikust kezdtek el vetíteni.
A "Tûz van, babám!" egy kis csehszlovák település
tûzoltóbáljáról szól kesernyés (realista?) humorral.
Ezen a bálon kellett volna lennie tombolának,
értékes nyereményekkel, és szépségkirálynõ
választásnak. Ámde a szépségkirálynõ választás
kudarcba fulladt, közben apránként a tombola ny-
ereménytárgyait ellopkodták, ráadásul a bál kellõs
közepén egy szerencsétlen ember háza porig égett. 

A hogy egyre jobban beleéltem magamat az es-
emények néha groteszk, néha komikus, de

mindezek ellenére nagyon is valóságos forgatagá-
ba, megdöbbenve vettem észre, hogy azok a dolgok,
amelyekrõl 1967-ben zseniális filmet készítettek az
alkotók, kísérteties hasonlatosággal újra megis-
métlõdtek néhány évtizeddel késõbb Mag-
yarországon. 

H a egy ilyen filmet, vagyis ezt a filmet a mag-
yarok 2009-ben az elmúlt 20 évre

vonatkoztatva, a magyar viszonyokra adoptálva
újraforgatnák, akkor a legrangosabb filmfesz-
tiválon is minden lehetséges díjat besöpörnének
vele. Félelmetes volt látni azt, hogy valakik Csehs-
zlovákiában már 1967-ben ilyen pontosan a
jövõbe láttak, és tudtukon kívül filmszerûen lep-
ergett a szemük elõtt mindaz, ami majd 1989 és
2009 között Magyarországon (rendszerváltozás
címén) bekövetkezik. A kudarcba fulladt szép-
ségkirálynõ választáson keresztül a porig égett
házon át egészen az utolsó darabig ellopott
tombola nyereménytárgyakig, amelyeket
(akárhányszor is oltják le a villanyt!) soha senki
nem fog visszatenni a helyére.. 

Bálint György Lajos
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Kulissza

Több, mint egy sportesemény
Szegény, jobb sorsra érdemes Gemen-
ci Nagydíj... Tudom, hogy ez a csonka,
két naposra zsugorodott idei verseny
rendezésével minden rendben lesz, a
legértékesebb két szakasz is megma-
radt, de mégis... Az, hogy Magyarország
egyik legrangosabb, de minden kétsé-
get kizáróan a legnépszerûbb, a ver-
senyzõk által nagyon kedvelt nemzet-
közi országúti versenye 35 éves jubile-
umához érkezve idáig jutott, nehéz
szenvtelenül, tényszerûen tudomásul
venni. Mert innen már nincs messze a
szakadék. Mint ahogy az a szomszédos
Baranyában megtörtént a Mecsek Ku-
pával...

Ne hagyjuk, ne hagyják, hogy így le-
gyen! Köszönet az Ifjúsági Uniónak,
hogy életben tartotta az elmúlt évek-
ben a viadalt. Õk most is elszántak, õk
a végsõkig kitartanak! Látni kell azon-
ban, hogy egyedül képtelenek lesznek
mentõakciókra évrõl évre. Mivel az
esemény több, mint egy nagyszabású
sportesemény, hiszen helyi tõrõl fa-
kad, sportági missziós szerepet tölt
be, ráadásul a mai viszonyok közepet-
te még komoly közönséggel is bír,
ezért a városnak, a megyének kiemel-
tebben kellene foglalkozni a Nagydíj
jelenével, jövõjével. Hogy legyen ma-
teriális értelemben egy alapminimum

minden évben! Ha csak ez van, és a
csökkenõ vagy stagnáló szponzori tá-
mogatás, már azzal se lehessen to-
vább süllyedni. A megye sok települé-
sét érintõ sport-kulturális értékkel va-
ló lobbizásra a térség politikusait is rá
lehetne venni, akiket megérintett e
versenysorozat.

Nem kellene kész tényként elfo-
gadni a sajnálkozó szövetségi állás-

pontot: „Gyerekek, ez mind klassz,
amit ti három és fél évtizede Szek-
szárdon csináltok, de nekünk erre
egy vasunk sincs, megértitek ugye?!”
Engedtessék már meg, de nem evi-
dens! Magyarország egyetlen nemzet-
közi pontszerzõ versenyérõl van szó
– még így, lecsupaszított állapotban
is. Ennél fogva ne legyen a szövetség-
nek édes gyermeke csak a Tour de

Hongrie, ami sok tekintetben – s ezt
nem mi, hanem a versenyzõk mond-
ják – elmarad a Gemenci Nagydíjtól.
A „bocs, hogy élek” magatartás a to-
vábbiakban nem célravezetõ, mind-
amellett, hogy egyetértek az Ignácz
György vezette szervezõ bizottság-
gal, amely azt mondja: „nekünk nem
velük, hanem a saját lehetõségeink
maximális kihasználásával kell és ér-
demes foglalkozni.”

Ez pedig a tolnai híres bringás ver-
senysorozat erkölcsi tõkéjének kellõ
helyen, kellõ idõben történõ egyre
gyakoribb hangsúlyozása az év 365
napján. Aminek megtestesítõi akár a
nagydíjunkat dicsérõ ismert hazai és
külföldi versenyzõk is lehetnek. Akik-
tõl állítom – különösen krízishelyzet-
ben – nem áll távol ilyesfajta szerep-
vállalás. Nem állítom, hogy ebbõl már
jövõre anyagilag is tetten érhetõek
lennének a most nagyon hiányzó mil-
liók, de jobban el kell(ene) tudni adni
kifelé, amink van! Ebbe a központi
sportmédia a szó igazi és átvitt érte-
lemben való megvétele is beletarto-
zik. Mert a képernyõrõl és az újságok-
ból is az jön le évek óta, mintha a ma-
gyar körversenyen kívül nem is létez-
ne más a hazai országúti kerékpár-
sportban. B. Gy.

A legnépszerûbb magyar verseny a Gemenci Nagydíj

Drámai küzdelemben
maradtak le a dobogóról

A Garay János Általános Iskola és AMI
együttese a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség által rendezett országos Tanévzáró
Gyermek Labdarúgó Fesztiválon 60
csapat közül az elõkelõ negyedik he-
lyezést érte el.

A budapesti tornán a harmadik
korcsoport versenyén drámai küz-
delemben maradtak le a dobogóról

Galambos János edzõ tanítványai. A
Garay iskola csapatának tagjai: Vas
Gergõ, Cseh Tibor, Révész Kristóf,
Mittler Zsolt, Ripszki Ferenc, Pintér
Csaba, Kovács Norbert, Tóth Oliver,
Horváth Viktor, Rajkó Gábor, Ko-
vács Krisztián, Dudoma Tamás, Bali
Bence, Bodrogi Martin. Edzõ: Galam-
bos János.

Hatvan együttes közül lett negyedik a Garay iskola csapata

Üres kézzel jöttek, majd méretes sport-
szerekkel teli dobozokkal távoztak az
iskola- és az óvodavezetõk a városházá-
ról. Mint hírlik: a  Challenge Day kate-
gória gyõztese lett – immáron zsinór-
ban hatodszor – Szekszárd városa!!

Tudják, a kanadaiak által kitalált vi-
lágjátékban (huszonnégy óra leforgá-
sa alatt a településed polgárait hány 15
perces, folyamatos mozgásra tudott
rábírni) idén május 20-án, a Kihívás
Napjára szinte kódolt Szekszárd több
mint 157 314 ilyet tudott regisztráltan
felmutatni, és... Ezzel Hamvas Erzsike
már nyugdíjasként is segédkezõ
sportreferens és lelkes csapata
megint – lassan már kezdenek
„bepipulni” az irigységtõl a hasonló
nagyságrendû települések – megvert
ezúttal 10 magyar várost, illetve két-
százezres lélekszámú pesti kerülete-
ket is, mint az elsõt, az ötödiket, vagy
a hatodikat. Legalább ennyire a
hatvanezres Kaposvár, vagy az ugyan-
csak népesebb Salgótarján lefölözése
is fegyverténynek számít.

A sporteszközökben tárgyiasult ju-
talom 210 ezer forint értékû. A labdák
mellett egy-két gördeszka is került a ju-

talom-csomagokba. Köszönet a város-
marketing értékû gyõzelemért az 1-es,
a 2-es, a Wunderland és a Gyermek-
lánc Óvoda 95-100 százalék közötti, az
általános iskolák 90 százalékos mozgó-
sításának, ahol különösen a hármas és
az ötös vitte a prímet. De azoknak is,
akik már május 19-én este „nagyüze-
met” csináltak a sportcsarnokban: a
tucatnyi csapatban focizóknak, kosa-
razóknak, kéziseknek, aztán a szólis-
táknak (pingpongosoknak, futóknak,
kocogóknak, kondizóknak), akik a ké-
sõ esti órákban, vagy normál idõben
másnap „cselendzsdéjeztek” önmaguk
szórakoztatására, s mint utólag kide-
rült: a város újabb megdicsõülésére.

Jómagam azért kíváncsi lennék,
mely város végezne az élen ebben a
kategóriában, ha csakúgy bejelentés
nélkül valakik megszámolnák dél-
után öt és este tíz között, hányan
sportolnak valamit az amatõrök kö-
zül a csarnokokban, a szabad tere-
ken?! De valakinek eszébe juthat
ilyen, amúgy jelzésértékû külön-
verseny rendezése?! Az MHK idején,
meg a spartakiádok hõskorszakában
ez is megtörtént.  b. gy.

Szekszárd áll a Kihívás elé
Hatodszor is gyõzelem a Challenge Day-en
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A készülék bérleti díja

8000 Ft/nap
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SZENT LÁSZLÓ-NAPI VIGADALOM 2009
Június 28., vasárnap
Béla király tér, Garay tér

8:45-10:00: Ünnepi szentmise a Belvárosi Római Ka-
tolikus templomban. Énekel a Szekszárdi Liszt Fe-
renc Pedagógus Kórus
10:00: Vigadalomnyitó fanfárok
10:00: „Csinnadratta" – zenés vásári bábkomédia a
pécsi Bábovi elõadásában
11.00: Interaktív fegyverbemutató gyerekeknek –
Szent László Vitézei Egyesület Hollókõ
12:00: Delelõ. Benne: László-napi kirakodó vásár, kéz-
mûves és népi játékok, vitézi próbák, harci eszközök
kipróbálása, kiállítások, finom étkek és italok.
14.00: Baranya Vadászkürt Egyesület bemutatója
14.00-17.00: Véradás a Magyar Vöröskereszt Tolna
megyei szervezete rendezésében (Dózsa Gy. u. 1.).
15.00: Szabadtéri középkori muzsika – Ungaresca
Consort

16:00: Ünnepi Országlás és Hódolatfogadás
A királyt köszöntik: a város tisztségviselõi, a Váci Hu-
szár- és Nemzetõr Bandérium, az Õcsényi Rózsa Lo-
vastanya és Lovasiskola tanulói, Szent László vitézei
(Hollókõ), az I. András Király Lovagrend (Mór), a Pa-
vane Táncegyüttes Zászlóforgató Csoportja (Sze-
ged), a Bartina Néptánc Egyesület apró(dja)i, a Bara-
nya Vadászkürt Egyesület (Pécs), az Alisca Nyilai
Egyesület, az Ungaresca Consort (Szekszárd), a bo-
rászok és a város kézmûvesei és mesterei.

A leghitelesebb középkori kalmár cím átadása
Az elsõ udvarhölgy kiválasztása

17.30-18:00: Pavane Táncegyüttes Zászlódobálóinak
parádéja
18:00-19:00: I. András Király Lovagrend fegyveres
bemutatója és viadala

19:00-20.00: Szent László Vitézei – korabeli fegyve-
rek, harci viseletek bemutatója
20:00-21:00: „A bor legendája" – a Holló együttes
koncertje
21:00: Máglyagyújtás

Körtánc a máglyánál – a Bartina Néptánc Egye-
sület csoportjainak és az Ifjú Szív Német Nemzeti-
ségi Táncegyüttes a vigadalmas napot záró közös
tánca

A Vigadalom állandó programjai:
Korabeli fegyverek kipróbálása; Alisca Nyilai – íjá-
szat, célbalövés; kézmûves, népi és természetismere-
ti gyermekjátékok; László-napi kézmûves vásár; kiál-
lítások; étkesek, borpavilonok, borkóstolási lehetõ-
ség a Borkútnál, gasztronómiai különlegességek a
belvárosi éttermekben; nyitott pince programok a
szekszárdi dombok pincéiben.

Rendezõk: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza, Szekszárd Borvidék Kht.

A rendezésben együttmûködõ intézmények,
szervezetek: Pécsi Egyházmegye, Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár, II. Géza Gimnázium Bátaszék, Babits
Nyugdíjas Klub, Platán Nyugdíjas Klub, Mentálhigi-
énés Mûhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata, Szek-
szárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egye-
sülete, Szekszárd Felsõvárosi Közössége, Szek-
szárd–újvárosi Római Katolikus Társaskör.

Támogatók: Gemenc Erdõ- és Vadgazdaság Zrt., 
Európai Kádárok Kft., Deutsche Bühne Ungarn,

Kotányi Hungária Kft., Pannon Varázs Kft., Pécsi
Nemzeti Színház, Római Katolikus Plébánia Szek-
szárd, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság, Városi Tûzoltóparancsnokság.

A Babits Mihály
Művelődési Ház programjai

Június 30-július 11-ig az üvegteremben
Jószai Sándor képzõmûvész (Hódmezõvásárhely)
Ikon-kiállítása
Látogatható: munkanapokon 10-18 óráig.
A belépés díjtalan.

PANORÁMA MOZI 
Nagyterem

Június 25-július 1.: 16.00, 17.30: Megint 17 -
amerikai vígjáték (12). 20.00: A dolgok állása - fel-
iratos angol amerikai thriller (16).

Art terem
július 25-július 1.: 17.00: A nõ másik arca - fel-
iratos angol amerikai romantikus film (16). 19.00:
Clara - feliratos német játékfilm.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Mentálhigiénés Mûhely vezetõsége pályázatot ír ki, az egyesület titkári
tisztségének betöltésére, a 2009. augusztus 1-jétõl 2012. február 1-jéig tar-
tó idõszakra.

A pályázat feltételei:
Pályázhat az a magyar állampolgár, aki az egyesület egészének létéért és

mûködtetéséért elkötelezi magát, mûködtetési-, munkaszervezési-, és er-
kölcsi felelõsséget vállal a közös célokat megvalósító programok, szolgála-
tok, valamint a belsõ közösségfejlõdés érdekében. 

Elvárások: 
- Lehetõleg felsõfokú végzettség 
- Mentálhigiénés képzettség 
- Felhasználói szintû számítógépes ismeret
- Legalább egy idegen nyelv  készség szintû ismerete 
- Civil szektorbeli és EU-s pályázatírói tapasztalat
- Jó kommunikációs és együttmûködési készség
- Pontos precíz munkavégzés
Az egyesületrõl, a titkár feladatairól és jogkörérõl pontos információt a

honlapunkon kaphat: www.mental.hu 
Amit kínálunk:
- A titkári feladatok ellátása történhet alkalmazotti, vagy vállalkozói jogvi-

szonyban.
- A munkavégzés helye Szekszárd.
- Bérezés: minimálbér, amely az egyesület pénzügyi kondíciójának függ-

vényében változhat.
A jelentkezés módja:
- Fényképes szakmai önéletrajz benyújtásával, a mental@mental.hu e-

mail címre.
A jelentkezés határideje: 2009. július 6.
A pályázat nyertesérõl az egyesület Közgyûlése dönt, amelyet a pályázók

személyes meghallgatása elõz meg.

Óvodapedagógusi pályázat
A Wunderland Óvoda, a Szekszárdi német Kisebbségi Önkormányzat óvodája

pályázatot hirdet német nemzetiségi óvodapedagógus álláshely betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony határozott idõtartamú: 2009. 09. 01-2010. 07. 31.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: Wunderland Óvoda

(7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19., Tel: 47/510-982).
Pályázati feltételek: fõiskola, német nemzetiségi óvodapedagógusi képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: erkölcsi bizonyítvány,
végzettséget, képesítést igazoló oklevelek másolata, fényképes önéletrajz.

Bõvebb információ: www.kszk.gov.hu

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
az országban idén saját forrásából – ez
2,2 milliárd forintértékû támogatást je-
lent – 65 ezer hátrányos helyzetû em-
bert juttatott kedvezményes üdüléshez.
Ezt az óriási számot és a szolidaritás
fontosságát szimbolizálta az a 65 ezer
egynyári virág, amit múlt szombaton, a
megyeszékhelyeken osztottak szét az
alapítvány munkatársai, miközben vá-
laszoltak a felmerült kérdésekre. Váro-
sunkban a piactéren hullt a virágesõ.

Megyénkben majdnem ezer nyug-
díjas, 216 fogyatékkal élõ, 123 szakis-

kolás, valamint 677 olyan alacsony jö-
vedelmû munkavállaló, aki legalább
két kiskorú gyermeket nevel, jutott
üdülési csekk támogatáshoz. Õk a pá-
lyázaton 67 millió forintértékû, jelen-
tõs támogatást jelentõ – a gyermekek
egyenként húszezer, a felnõttek
negyvenezer forint – üdülési csekket
nyertek el. Mint ismeretes, az üdülési
csekkeket nem kizárólag nyaralásra
fordíthatják az érdekeltek, hanem im-
már 12 ezer hazai szolgáltató fogadja
el fizetési eszközül. 

- h -

Támogatott üdülés – virággal
Hatvanhét milliós segítség a megyében
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Július 30. (csütörtök) 16-18 óráig
Polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz.
iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Július 30. (csütörtök) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz.
iroda
V. sz. választókerület
A képviselő asszony júliusban nem
tart fogadóórát.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
III. sz. választókerület
A hónap második csütörtökén 17-18
óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület
A képviselő asszony júliusban nem
tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület
Július 8-án, szerdán 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén, 16-17
óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
Bejelentkezés: 30/911-2119-es
telefonon (17-19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első keddjén 16.30-17.30
óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap második keddjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és harmadik keddjén 16-
18 óráig
Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi
u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik keddjén 17-18
óráig
Bejelentkezés: 30/2470-750-es
telefonon
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
JÚLIUSI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
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KÖZLEMÉNYEK

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala ezúton értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy 2009. július
1-jén (szerda), a Köztisztviselõk
Napján a Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélfogadás szünetel.

MENETREND-VÁLTOZÁS

Június 27-tõl új járatok közlekednek
az 5-ös vonalon, nyári idõszámítás
alatt, szabad- és munkaszüneti na-
pokon: az autóbusz-állomásról
6.05-kor a Baranya-völgy felé, a Ba-
ranya-völgybõl 6.25-kor a Csatári
üzletházig. A vonalon egy új megálló-
pár is létesül a Csötönyi- és a Bara-
nya-völgy között, Faluhely-dûlõ elne-
vezéssel.

RUHAADOMÁNYT VÁRNAK

A Szekszárdi Humánszolgáltató
Központ ruhaadományokat vár! El-
sõsorban felnõtt (férfi, nõi) nyári fel-
sõruházatot, valamint cipõt. Kérjük,
hogy a használható állapotú, tiszta,
otthon feleslegessé vált ruhákat elõ-
zetes egyeztetés után hozzák el az
alábbi címre: Vörösmarty u. 5. Az
adományokat keddi és csütörtöki
napokon, 8 és 16 óra között tudjuk
fogadni. Telefon: 74/511-474.

RENDKÍVÜLI VÉRADÁS

A Magyar Vöröskereszt Tolna Me-
gyei szervezete rendkívüli véradást
szervez június 28-án, vasárnap, 14
és 17 óra között a Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt. Várnak minden egészsé-
ges, 18 és 65 év közötti, segíteni
szándékozót.

DIABETES ELÕADÁS

A Tolna megyei Felnõtt Diabetese-
sek Egyesülete június 30-án 14 óra-
kor tartja soros összejövetelét a Kór-
ház kultúrtermében, a Lila épület-
ben. Vércukormérési lehetõségek a
cukorbetegségben címmel Balla Ág-
nes tart elõadást. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak! A programok a
nyári szünet után, szeptember végén
folytatódnak!
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■ Van egy alapítvány, ahol betegség
vagy baleset következtében látássérült-
té vált társainknak segítenek újrata-
nulni a biztonságos közlekedést, hiva-
talos ügyek intézését, a számítógép,
mobiltelefon és a bank automaták
használatát. Sorstársakra, szakembe-
rekre számíthatnak a hozzájuk fordu-
lók, hogy erõsítse õket a tudat: nincse-
nek egyedül.

Amit õk átélnek, azt elõttük már
más is átélte. Lehetséges talpra állni,
lehetséges minõségi, örömöket hozó
életet élni. Ezen szavak hiteltelenül
hangzanak azok szájából, kik maguk
nem éltek át egyetlen órát sem más-
képp, ennek ellenére fontos hírt adni
a Ki-Látás Közhasznú Alapítvány
munkájáról, hiszen bármelyikünk ke-
rülhet kilátástalan helyzetbe. Szerve-
ink elégtelen mûködése miatt, egzisz-
tenciálisan, mentálisan. Kötelessé-
günk embertársaink erõsítése, segíté-
se, életük megkönnyítése. Ezek mel-
lett kötelezte el magát a Ki-Látás Köz-
hasznú Alapítvány, amelynek régió-
központja Kaposvárott, területi irodái
pedig Pécsett, Barcson és immár
Szekszárdon mûködnek.

Az önálló életvitel kialakítása, a társa-
dalmi beilleszkedés, a munkavállalás
alapvetõ feltétele a testi, lelki egészség-
nek. Ennek jegyében nyújtanak elemi
rehabilitációt a látássérülteknek, mint
például speciális informatikai oktatás, a

Braille írás-olvasás tanítása, csoportos
és egyéni pszichés támogatás. Olyan te-
rületeken is segíthetnek a megváltozott
látási képességekhez való alkalmazko-
dásban, mint a mindennapos tevékeny-
ségek, például a háztartás ellátásának
újratanítása. Lehetõséget nyújtanak –
látásvizsgálatot követõen – továbbá
speciális tréningre, amely a megma-
radt látási képességeket igyekszik mi-
nél teljesebb módon, megfelelõ eszkö-
zök felhasználásával kiaknázni, illetve,
ha lehetséges, fejleszteni.

Az alapítvány munkatársai igény
esetén segítséget nyújtanak a szociá-
lis ügyintézésben is. A foglalkozási re-
habilitáció lényegét a munkavállalási
stratégia kidolgozása, a képzésbe való
irányítás jelenti. A szolgáltatások in-
gyenesek. Az alapítvány Szekszárdról
és a megyébõl a 06-30/700-2216-os
telefonszámon várja szeretettel a rá-
szorulók, érdeklõdõk jelentkezését. 

További információk az alapít-
ványról: www.kilatas.hu, vagy
info@kilatas.hu. N. S.

Nincsenek kilátástalan helyzetben

Különbözõ eszközök segítik a látássérültek tanulását

Tizenegy év…
Összegzés és köszönet

Igázhatatlan tudattal készülni, várakozni…

Elõször látni nevünk nyomtatásban tizenhét évesen… aztán a végére
jobb, ha már a monogram sem az eredeti… 

Végig számon tartani az újságíró, újságot író és újságba író közti kiál-
tó különbséget…

Csíkozott lapokat tölteni telefonszámokkal, szemétbe gyûrni, s elölrõl…

Felírni, megírni, átírni, újraírni, kiírni, széjjelírni, leírni… írni… És ra-
dírköpettõl cafatolt bekezdések sosem részei az írásnak! 

Megtanulni nevet, posztot, somolyt, néma farkasszemet, rendszert…
meg hát elhivatottságot, elkötelezõdést, utat, levegõt, embert…

Hit, erõ, ívelt-izmos fiatalság telje…

Mi az, hogy félresöprés, nyomorítás, manipulálás, bántalmazás és alá-
zás? Ja! Hogy igázhatatlan? Apró mosoly… Persze. 

Szavak. Mijeink, magyarságunk szava. Hinni tartalmukban, atmosz-
férájukban, teremtésükben kell. Idõmértékük és tisztulásuk jelenérvénye
útmutatás. 

Általuk köszön ránk régi tanárunk, néni platán alatt padról, özvegy…
Velük elköszönni attól, ki olvasó olvasónk volt… csöndben 

Végül… igázhatatlan szabadsággal úgyis…! Panyi Zita

Országos
diabetes-találkozó
Igen, népes küldöttséggel vett
részt a Tolna Megyei Felnõtt Dia-
beteszesek Egyesülete a Cukorbe-
tegek országos veszprémi találko-
zóján. amit az impozáns Veszprém
Arénában tartottak a közeli na-
pokban, amelyen 2000 cukorbe-
teg vett részt az ország minden ré-
szébõl, több mint ötven egyesület
képviseletében.

János Anna a megyei egyesület
vezetõje arról tájékoztatott, hogy
a családtagokkal együtt megtöl-
töttek egy buszt (az egyesület tag-
jai 52-en vettek részt) akik ezúttal
tényleg összeköthették a kelle-
mest a hasznossal. Az egész na-
pos kulturális programok mellett
volt módjuk komplex szûrõvizs-
gálatokon résztvenni, ami a vér-
cukor és a koleszterin mérések
mellett a vesére, a szemre, sõt
még a szemüvegre, a végtagok
vizsgálata mellett.

A szekszárdi székhelyû egyesü-
let ezúton is köszöni a lehetõsé-
get támogatóinak: a 20 éves jubi-
leumát ünneplõ Diabetesz újság-
nak és a megyei önkormányzat-
nak. Az elsõ féléves programot le-
záró elõadást június 30-án tartják.
ekkor a vércukormérési lehetõsé-
gekrõl hallhatnak a klubtagok
Balla Ágnestõl.

Árvíztõl óvják az állat-
és növényvilágot Gemencben

■ A Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt.
tekintettel a Duna folyamatos áradásá-
ra, mindent megtesz a vadállomány és
a faállomány védelmében. A szakembe-
rek már megkezdték a védekezõ mun-
kálatokat, és folyamatosan figyelemmel
kísérik a Duna vízállását, így bármikor
jelentõsebb erõt tudnak mozgósítani
Közép-Európa legnagyobb ártéri erde-
jének megvédése érdekében.

A Gemenc Zrt. szakemberei folya-
matosan töltik fel a vadmentõ dombo-
kon, körtöltéseken és az áradástól nem
veszélyeztetett erdõrészletekben talál-
ható vadetetõket szálas- és szemesta-
karmánnyal, hogy az áradás elöl mene-
külõ szarvasok, õzek és vaddisznók

számára a védett helyeken megfelelõ
mennyiségû eledel biztosítsa a túlélést.

Az erdõgazdaság felhívja mindenki
figyelmét - miközben köszöni az aggó-
dó érdeklõdést -, hogy az árvízzel borí-
tott területek környékén ne érdeklõd-
jenek személyesen, mert a vadállo-
mánynak nyugalomra van szüksége.
El kell kerülni, hogy az emberek közel-
sége miatt az állatok ne merjenek fel-
kapaszkodni a védelmet nyújtó körtöl-
tésekre és vadmentõ dombokra!

Az árhullám miatt veszélyeztetett a
Gemenci Erdei Vasút közlekedése is
az ártéri területeken. A vasút közleke-
désével kapcsolatban a 74/491-483-as
telefonszámon lehet érdeklõdni.


