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Szőnyi István festőművész képei-
ből nyílt kiállítás pénteken a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum-
ban. A „Szőnyi István festményei
Szőnyi Zsuzsa gyűjteményében”
címet viselő tárlat az év végéig
látogatható.

Munkácsy Mihály és Székely Berta-
lan után egy újabb jeles magyar festõ,
Szõnyi István (1894-1960) alkotásai
láthatóak Szekszárdon. Már azok,
amelyeket lányának ajándékozott,
vagy az örökséggel kerültek Szõnyi
Zsuzsa tulajdonába, aki jelenlétével

megtisztelte a kiállítás pénteki meg-
nyitóját. A tárlat anyagát dr. Simon
László régész ajánlotta  az érdeklõdõk
figyelmébe.

Szeptember 29-30-án a Petõfi Iro-
dalmi Múzeum Nyelvet öltünk! címû
mozgókiállítása érkezik Szekszárdra.

Szõnyi-tárlat a múzeumban
Az év végéig láthatóak a mûvész lányának tulajdonában lévõ alkotások

SZÜLETÉSNAPI
SZEKSZÁRDI
KONCERT

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

7. OLDAL

Szõnyi Zsuzsa, a festõ lánya dr. Gaál Attila múzeumigazgatóval, a Zsuzsa és Matyi címû kép elõtt

Nagy sikerrel
zárult az idei
Szüreti Napok

Nemcsak a több mint negyvenezerre
tehetõ vendégsereg, de a hivatalos
„szervek”, a Magyar Fesztivál Szövet-
ség munkatársai is megállapíthatták:
mind nívójában, mind a rendezést te-
kintve az ország legjobb rendezvénye-
i közé emelkedett idén a Szekszárdi
Szüreti Napok.

A csütörtöktõl vasárnapig tartó
eseménysorozatban volt szüreti felvo-
nulás, gyermektánc gála és kirakodó-
vásár, voltak kiállítások, színházi elõ-
adások és több ezres közönséget von-
zó szabadtéri koncertek. A szüreti na-
pok sava-borsa azért mégis csak a
borudvar, a határon innen és túl egy-
aránt népszerû szekszárdi bor volt.

Írásaink a 3. és 5. oldalon.
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Búcsú a „közélet robotosától”
A Pro Urbe-díjas Szigetvári Ernõ örökre beírta magát Szekszárd történetébe

■ Aki nem ismerte, az is ismerte. Ezt
bizton állítom, hiszem Szigetvári Ernõ
– a város Ernõ bácsija – már aktív korá-
ban is, az OTP igazgató-helyetteseként
munkaidõ után, valamint hétvégeken
folyton folyvást járta az utcákat, szíve-
sen állt le beszélgetni bárkivel, sõt annak
idején – elfogadva az invitálást – be-be-
látogatott a friss „OTP-lakásos” fiatalok-
hoz. Már akkoriban is – akár ismeretlen
ismerõsként is – mindenki megsüvegel-
te, s õt soha nem zavarta, ha megállítot-
ták, tanácsát kérték, vagy éppen csak
az idõjárásról diskuráltak vele. Õ maga
is megszólította az embereket, ha kérdé-
se volt, ha kíváncsi volt a véleményükre.

Késõbb, nyugdíjasként pedig dél-
elõttönként és délutánonként is nagy
sétákat tett, egyszóval Szekszárd jelen-
ségévé vált. Egy ideje nem láttam,
nem láttuk. Ez érthetõ módon fel is
tûnt. Majd idõvel vettük a hírét, hogy
beteg, késõbb kórházba került...

Ernõ bácsi majd minden városi ren-
dezvényt megtisztelt jelenlétével, s ha
lehetõsége volt, elmondta a város köz-
állapota javítását szolgáló, javaslatokkal
teli véleményét. Mert mindig, minden-
rõl volt átgondolt és megalapozott véle-
ménye, ami sugallta pozitív gondolko-
dását és nemes szándékát. Aki több-
ször beszélhetett vele, az pontosan
tudja: soha semmiben sem a kedvezõt-
lent hangsúlyozta, csakis azt, miként le-
het jó irányba terelni a dolgokat. Any-
nyi, de annyi mindent tett a városért,
amit felsorolni is lehetetlen. Éppen

ezért arra az óriási és már-már megis-
mételhetetlen teljesítményét idézzük
fel, amit a Szent István szobor megalko-
tása érdekében tett a szoborállítás kez-
deményezõjeként, a közadakozás szer-
vezõjeként és bonyolítójaként.

A 2000 decemberében megtartott
közmeghallgatáson Szigetvári Ernõ ja-
vaslatot tett államalapítónk szobrának
megalkotására. Néhány nap múltán,
majd folyamatosan felkereste a város
kisebb és nagyobb cégeit, intézménye-
it, munkahelyeit - közadakozásukra
apellálva. Sok tíz kilométert tett meg
gyalogosan, botjára támaszkodva az ak-
kor már 75 esztendõs férfiú hóban,
esõben, szélben, kánikulában... És sike-
rült összegyûjtenie a hatalmas össze-

get, a 6,5 millió forintot. Nem büszkél-
kedett, hanem lekötelezettségét hang-
súlyozta az adakozóknak, illetve az al-
kotónak, a késõbb barátjává lett Farkas
Pál szobrászmûvésznek, Máté János
építésznek, a szobor környezete terve-
zõjének. Amikor a város Pro Urbe
Szekszárd díjjal tüntette ki, zavartan
köszönte meg azt, s hálát mondott
mindazoknak, aki bíztatták, akik erõt
adtak a közért végzett munkájához.

S itt még nincs vége... Mint tudjuk,
Szigetvári Ernõ nem olyan ember volt,
aki „letudva” a munkát, továbblépett. A
precízen összegyûjtött anyagokból

összeállította a szobor történetének
„Összefoglalását”, majd kedves sorok
kíséretében átadott belõle egy-egy pél-
dányt a mecénásoknak, s mindazok-
nak, akik segítették, támogatták. A ne-
kem átnyújtott példányra tûzött köszö-
nõ névjegykártyát így írta alá: a „Köz-
élet robotosa”. Emléktárgyaim között
õrzöm a kis kártyát, emlékezetemben
pedig – ezrekkel együtt – a nemes és
önzetlen férfiú nagyszerûségét, nagy-
vonalúságát, gesztusait, szavait… az
egész lényét. Ernõ bácsit, aki mindig
csak adott. S ha mégis kért? Azt csakis
a köznek kérte. V. Horváth Mária

Szigetvári Ernõ

FO
T

Ó
: G

O
T

T
V

A
LD

 K
Á

R
O

LY

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve kiírja a 2010. évre a Bur-
sa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsõ-
oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára

A pályázatra azok a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzat területén ál-
landó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû fiatalok jelentkezhet-
nek, akik:

a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások; vagy

b) felsõfokú diplomával nem rendel-
kezõ, felsõoktatási intézménybe még fel-
vételt nem nyert érettségizettek;

és a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében tel-
jes idejû (nappali tagozatos) alapfokoza-
tot és szakképzettséget eredményezõ
alapképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsõfokú szakképzésben
kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben elõ-
ször nyernek felvételt felsõoktatási in-
tézménybe és tanulmányaikat a

2010/2011. tanévben ténylegesen meg-
kezdik.

Figyelem! 
- A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a

felsõoktatásban részt vevõ hallgatók jut-
tatásairól és az általuk fizetendõ egyes
térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmé-
ben nem részesülhetnek Bursa támoga-
tásban a katonai illetve rendvédelmi fel-
sõoktatási intézmények katonai illetve
rendvédelmi képzésben részt vevõ hall-
gatói. 

- A középiskolai akkreditált iskola-
rendszerû felsõfokú szakképzésben
részt vevõ tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

A részletes pályázati kiírás megtalál-
ható:

- Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lat Szekszárd, Béla király tér. 8.

- Szociális- és Gyámhivatal Szekszárd,
Vörösmarty u. 5.

- www. szekszard.hu
Szekszárd MJV Közgyûlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága
További információ: Busbachné Csery

Krisztina (Vörösmarty u. 5., I. em., 113 sz.
iroda, tel.: 74/319-051; 74/311-630).

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériummal együttmûködve ezennel
kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsõoktatási  hallga-
tók számára a 2009/2010. tanév máso-
dik és a 2010/2011. tanév elsõ félévére vo-
natkozóan.

A pályázatra azok a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzat területén ál-
landó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû felsõoktatási hallga-
tók jelentkezhetnek, akik a képzésre vo-
natkozó keretidõn belül, teljes idejû
(nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alap-
képzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.

Figyelem! 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet

a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendõ
egyes térítésekrõl 1. § (2) bekezdése ér-
telmében nem részesülhetnek Bursa tá-

mogatásban a katonai illetve rendvédel-
mi felsõoktatási intézmények katonai il-
letve rendvédelmi képzésben részt vevõ
hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskola-
rendszerû felsõfokú szakképzésben
részt vevõ tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

- Doktori (PhD) képzésben résztve-
võk nem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek.

- Külföldi intézménnyel hallgatói jog-
viszonyban állók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

A részletes pályázati kiírás megtalál-
ható:

- Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lat Szekszárd, Béla tér. 8.

- Szociális- és Gyámhivatal Szekszárd,
Vörösmarty u. 5.

- www. szekszard.hu
Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-

gyûlésének Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága

További információ: Busbachné
Csery Krisztina (Vörösmarty u. 5., I.
em., 113 sz. iroda, tel.: 74/319-051;
74/311-630).

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szigetvári Ernő (1927-2009)
ny. bankigazgató-helyettes, lokálpatrióta

Budapesten született, tanulmányait Vácon, a piaristáknál folytatta 1946-ig. Ezt
követõen Õcsénybe került jegyzõgyakornoknak, majd a szekszárdi Járási Ta-
nács igazgatási elõadójaként, késõbb közalkalmazotti szakszervezeti elnök-
ként dolgozott. Az OTP-hez került, ahol csoportvezetõ, osztályvezetõ, s végül,
1984-es nyugdíjazásáig igazgató-helyettes volt. E banki háttérnek és rendkívü-
li szervezõképességének köszönhetõen lendült fel abban az idõben a lakás-
és közmûépítés megyénkben. Szekszárdi tanácstagként (1972-1988) több
beruházás megvalósulását szorgalmazta (Sportcsarnok, Mûvészetek Háza).
A közéletnek nyugdíjasként sem fordított hátat: kezdeményezte, hogy Szent
István királyunk szobrot kapjon a városban. Szervezõmunkája során 241 cég-
vezetõbõl 120-at sikerült rábírnia, hogy anyagilag is álljon a nemes ügy mögé,
és rajtuk kívül mintegy ezer magánszemély utalt pénzt az e célból nyitott szám-
lára. Közadakozásból utoljára 1898-ban állítottak szobrot Szekszárdon, Garay
Jánosét. Akkor 41 évig tartott a gyûjtés, most nem egészen két esztendeig.
Szakmai és közéleti munkája elismeréséül számos díjban, kitüntetésben része-
sült. Társadalmi munkájáért 2002-ben Pro Urbe Szekszárd Díjat kapott.
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A testvérvárosi kapcsolatok fejlesztését hangsúlyozták
Öt ország hat településének küldöttsége érkezett Szekszárdra, a szüreti napok rendezvényeire

n Szeptember 19-én fogadta Szekszárd
város vezetése a külföldi testvérváros-
okból érkezõ delegációkat a polgár-
mesteri hivatal dísztermében.

A rendezvényt Horváth István pol-
gármester nyitotta meg, aki megkö-
szönte a hat településrõl érkezett
résztvevõknek, hogy elfogadták a vá-
ros meghívását a szüreti napokra.
Fontosnak tartotta továbbá kiemelni
a testvérvárosi kapcsolatok ápolását,
fejlesztését, közös beruházások kivi-
telezését, melyre már gyakorlatban is
van példa Szekszárd és Óbecse össze-
fogásában.

A köszöntõ után egy csokor virág-
gal kívánt boldog születésnapot
Francisc Boldea lugosi polgármester
úr feleségének, majd a delegációk be-
mutatkozása következett.

A sort a szerbiai Óbecse polgármes-
tere, Knézi Péter nyitotta, aki megkö-
szönte a szekszárdi delegáció nyári lá-
togatását, illetve a jövedelmezõ befek-
tetésnek bizonyuló együttmûködést a
várossal és az Alisca Terra Kft.-vel,

megragadta az alkalmat, hogy élõszó-
ban hívja meg Szekszárd város polgár-
mesterét és küldöttségét Óbecsére.

Francisc Boldea lugosi polgármes-
ter és Marcel Avram facsádi polgár-
mester szintén köszönetét fejezte ki a
szekszárdi küldöttség nyári részvét-
eléért, és a további jó kapcsolatok
ápolását szorgalmazta. A franciaorszá-

gi Bezons városából a Jumelage részé-
rõl Nicole Allely elevenítette fel a test-
vérvárosi kapcsolat történetének kez-
deti idõszakát, és örömmel konstatál-
ta, hogy a szekszárdi városházán még
mindig „áll” a bezonsi napóra.

Írországból, Downpatrick városá-
ból Jack Macllheron alpolgármester
köszöntötte a delegációkat, majd

2010. március 17-re, Saint Patrick nap-
jára invitálta a város vezetését.

A finnországik Tornio városából
(itt mûködik Európa második legna-
gyobb acélgyártó üzeme) Raimo
Ronkainnen polgármester és Pekka
Pelttari, a képviselõ testület elnöke fe-
jezték ki jókívánságaikat, és nagy örö-
müknek adtak hangot, hogy sok év
után ismét Szekszárd vendégei lehet-
tek egy ilyen kiválóan szervezett, ma-
gas színvonalú rendezvényen, mint a
szüreti napok. Ebben egyébként vala-
mennyi résztvevõ egyetértett. Felve-
tették továbbá az együttmûködés le-
hetõségét Tornio és Szekszárd között
a felsõoktatás területén, a finn város
fõiskoláján is nagy hangsúlyt fektet-
nek a turisztikai, idegenforgalmi kép-
zésre.

A köszöntõk után ajándékozás kö-
vetkezett, majd egy jó hangulatú ebéd
a Belvárosi Plébánia közösségi termé-
ben, az este folyamán pedig jobbnál
jobb szekszárdi borokat kóstolhattak
a vendégek. P. J.

A finn delegáció nyújtja át ajándékát szekszárdi vendéglátóiknak

HÍRSÁVSzüreti Napok: abszolút siker
Három és fél nap felhõtlen szórakozás a család minden tagjának

Szervezők, rendezők, városveze-
tők, támogatók most igazán elé-
gedettek lehetnek: a Szekszárdi
Szüreti Napok idei rendezvénye
nem csak látogatottságban, de
nívóban is felülmúlta még az ed-
digieket is.

Gyimóthy Levente

Már csütörtökön, a hivatalos megnyi-
tót megelõzõ napon tetten érhetõ volt
a remek hangulat, a felfokozott várako-
zás. A Borudvar a megnyitását követõ-

en hamarosan benépesült jó kedvû,
mosolygós emberekkel, az esti több ez-
res tömeg pedig igazolta: jó választás
volt az Edda együttes koncertje feszti-
vál-indítónak.

Hagyományosan jó hangulatban és
jelentõs számú érdeklõdõ elõtt nyitot-
ta aztán meg hivatalosan pénteken
délután Horváth István a Szekszárdi
Szüreti Napok eseménysorozatát. A
Muslinca kórus bordalai után a város
elsõ embere köszöntötte Szekszárd
testvérvárosainak delegációit, majd
hangsúlyozta: nagy jelentõséggel bír,

hogy idén elsõ alkalommal adták át a
„Szekszárd Város Bora” címet, me-
lyért 20 termelõ 29 palackos bora ver-
sengett. A szakmai zsûri döntése ér-
telmében a Mészáros Borház és Pince
2007-es Bodzási Kékfrankosa nyerte
el e megtisztelõ címet.

Horváth István kiemelte: örömteli,
hogy a jelenlegi tragikus gazdasági
helyzetben városunk hagyományos
rendezvényének olyan nagylelkû tá-
mogatói vannak, akik felismerik az ér-
tékeket a szekszárdi emberekben. A
polgármester megköszönte a szerve-
zõknek, a szekszárdi borászoknak, va-
lamint a Babits Mûvelõdési Ház dolgo-
zóinak a Szüreti Napok szervezésé-
ben nyújtott segítségét.

Matókné Kapási Julianna, a mûvelõ-
dési ház igazgatója köszöntõjében rá-
mutatott: ötödik alkalommal tartják a
szüreti napokat a történelmi városköz-
pontban, mely egyúttal minõségi ug-
rást is hozott a rendezvény színvonalá-
ban a korábbi esztendõkhöz képest.

A szekszárdi borászokkal készült
fesztivál-értékelõ írásunkat a jövõ
heti számunkban olvashatják.

A rendezvény kiemelt fõtámo-
gatója: Tarr Kft.

Kiemelt támogatók: TolnaAgro
Állatgyógyászati Kft, Tolnatej Zrt.,
Paksi Atomerõmû Zrt., OTP Bank.

Fõtámogatók: Alisca Bau, Austro-
therm, CIB Bank, Gemenc Volán,
QSCH Kft., Marley Magyarország Zrt.

Hatmillió forint
jut ösztöndíjakra
Szekszárd város közgyûlése csütör-
töki rendes ülésén többek között ar-
ról döntött, hogy a Bursa Hunga-
rica oktatási ösztöndíjpályázatra
hat millió forintot biztosít (a kiírást
lásd lapunk 2. oldalán). A képvise-
lõk a pályázók közül Csillag Ba-
lázst nevezték ki a Városi Sport és
Szabadidõközpont igazgatójának.
A városi emlékhelyek témakörében
a tanácsköztársasági emlékmû szo-
borparkba szállítását egyhangúlag
támogatták a képviselõk. A közgyû-
lés többségének támogatásával az
1848-as és a trianoni emlékhely is a
Béla király téren kap majd helyet,
de külön-külön elhelyezve. A tervet
szakértõk is támogatták.

Új és megújult
buszvárók Szekszárdon
A megreformált autóbusz-közlekedé-
si rendszerrel összhangban 9 új és 22
felújított utasváró szolgálja a helyi-
járatok utazóközönségét Szekszár-
don. Egy két évvel ezelõtti kezdemé-
nyezés gyümölcse érett be a 25 millió
forintos beruházással. Ez pedig az ön-
kormányzat és a MAHIR Cityposter
Kft. együttmûködésének köszönhetõ-
en jött létre. A felújítás nem csak a
utasvárókat érintette, a reklámfelü-
letek értékesítésével foglalkozó cég töb-
bek között információs táblákkal is
gyarapította a várost – tudtuk meg a
szerdai sajtótájékoztatón. 

Bemutatták Pálffy István útikönyvét
A megnyitón részt vett, majd a helyszínen dedikálta a Szekszárdról és a régi-
óról szóló útikönyvét Pálffy István televíziós, újságíró. A kötetet néhány órával
korábban mutatták be a nagyközönségnek a Mûvészetek Házában.
„Ez a könyv nemcsak Szekszárdról szól, de behálózza megyénk számos ne-
vezetes útvonalát, annak olykor a helyben lakók által is kevésbé ismert termé-
szeti kincseit, kulturális örökségét” – hangsúlyozta az eseményen Horváth
István. „A kiadványban megjelenik az emberek sajátos felfogása, mely e tá-
jat jellemzi, és kevésbé ismert, de nagy jelentõségû személyek is helyet kap-
tak benne” – emelte ki a polgármester.
A szerzõ úgy véli, kötetének megírását a kíváncsiság tette cselekvéssé. „Az
ember, ha meglátogat egy helyet, kíváncsivá teszi, s ha oda visszatér, bará-
tokra lel. Így érzem már magabiztosan, hogy gyüttmentbõl szekszárdivá vál-
hattam” – tette hozzá Pálffy István. Mint megjegyezte, a kötet nem azért lett
szép, mert õ fényképezte, hanem, mert a Szekszárdi Nyomda kitûnõ minõ-
ségben készítette el. A szerzõ elmondta, hogy szeretett volna olyan képet
adni városunkról, amelyet a szürke hétköznapokban itt talál, „hazabeszélõ
szavakkal” megjelenítve. Pálffy elárulta: a magyarországi útikönyv-sorozatá-
ban a szekszárdi kötetet egyfajta "horgonypontnak" tekinti. Gy. L.
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Kétszázan bicikliztek
Autószegény napot tartottak a városban

Folytatódik a szemétgyûjtés
Megújultak a Garay udvar padjai is

n Sikerrel zárult a Zöldtárs Alapítvány
által szervezett Autószegény nap Szek-
szárdon. Bár a megrögzött autósokat
nem lehetett eltántorítani az utaktól
szeptember 22-én sem, mégis az a
mintegy 200 kerekes – többségében
általános iskolás –, aki részt vett a
Zöoldtárs Alapítvány által szervezett
Szekszárd-Õcsény-Szekszárd kerékpár-
túrán megmutatta, hogy igen is sokan
vagyunk, akik szívesen pattanunk bi-
ciklire, ezzel kímélve környezetünket
és saját egészségünket is. A túrázók tes-
ti épségére a városi kapitányság rend-
õrei ügyeltek, a mûszaki biztosítást a
Sinn Kft. végezte. 

A célba érkezõ túrázókat a Liszt Fe-
renc téren a Dunarét Kft. fogadta in-
gyenes, 100%-os gyümölcslé-kóstoló-

val, az Ifjúsági Unió Szekszárd Egyesü-
let pedig egy kis csokival kedveske-
dett a megfáradt túrázóknak. Az IFU
16 órától „autómentes rendezvényt”
tartott a Szent István téren, 16,30-tól
pedig a Baka István iskola mellett ke-
rékpáros bemutatót rendezett a
Fanatix Mountain-bike Club.

Ezen a napon a Gemenc Volán jó-
voltából bárki ingyenesen utazhatott
a helyijáratú autóbuszokon.

A szervezõk ígérik, jövõre újra
megrendezik az akciót, éppen ezért
várják a javaslatokat, mellyel 2010-re
megduplázódhat a résztvevõk száma.
Ötleteiket, illetve a résztvevõk él-
ménybeszámolóit a 74/414-217-es te-
lefonszámon, és az info@zoldtars.hu
címen fogadják.

A Béla király térrõl indult a kerékpáros túra   Fotó: Kiss Albert

n Szeptember 21-én, hétfõn a város-
központban folytatódott az iskolák ál-
tal szervezett hulladékgyûjtés a Szent
József Katolikus Általános Iskola 7-8.
osztály részvételével. A diákok megkö-
zelítõleg 550 liter szemetet szedtek
össze a Garay téren és környékén.
Egyes csapatok olyan ügyesen dolgoz-
tak, hogy a járókelõk dicséretben is ré-
s z e s í t e t t é k
õket. Köszön-
jük nekik a lel-
kesedést és a se-
gítséget. Re-
méljük, többen
példát vesznek
róluk, de leg-
alábbis nem
dobja el a sze-
metet az utcán.
Szeptember 28-
án, hétfõn a Ba-
ka István Általá-
nos Iskola Tago-
zata gyûjti a hul-
ladékot. Az akci-
óhoz a város la-

kossága is csatlakozhat. Érdeklõdni a
laura@szekszard.hu e-mail címen le-
het.

A mozgalom keretén belül sikerült
felújítani a Garay udvar bronzszobra
melletti padokat is. Az eszközöket és a
festéket a Szekszárdi Víz- és Csatorna-
mû Kft. biztosította. A padok állapotát
igyekezzünk megõrizni!

Zsákszámra szedték a szemetet katolikus iskolások
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Minta lehet a szekszárdi fesztivál
Becslések szerint több mint 40 ezer látogatót vonzottak a színes, tartalmas programok

Nemcsak a közönség, a Magyar
Fesztivál Szövetség munkatársai
is megállapították: a Szekszárdi
Szüreti Napok mérceként szol-
gálhat országos szinten.

Sz. Á.

Rúzsa Magdi fergeteges vasárnapi kon-
certje jelezte, hogy a Szekszárdi Szüre-
ti Napok idei rendezvénysorozata a zá-
rása felé közeledik. A hatalmas érdek-
lõdés mellett zajló fellépés ugyan nem
a legutolsó programja volt a fesztivál-
nak, de este lévén azzal azért minden-
ki számot vetett, hogy hétfõtõl már kö-
vetkeznek a hétköznapok...

Mindenestre az elmúlt hétvége
hosszú ideig tartó feltöltõdést kínált a
közönségnek. Az érdeklõdõknek
csak a bõség zavarával kellett meg-
küzdeniük, hiszen minden nap tucat-
nyi érdekesség csábította õket. Csü-
törtökön Borudvar kapunyitás, sajtó-
fotó kiállítás és a mintegy hétezer né-
zõt vonzó Edda koncert, pénteken
ünnepélyes megnyitó, gyermektánc
gála, szombaton szüreti felvonulás,
színházi elõadás, vasárnap pedig
gyermekszínjátszók, borszeminári-

um és koncertek. A felsorolás csak a
jéghegy csúcsát jelenti, hiszen nem
akadt olyan pillanat, mely ne talált
volna magának látogatókat. A hagyo-
mányokhoz híven az Alisca Borrend
új tagokat avatott: a díszes palástot
Wolf Gyula, a pécsi egyházmegye
püspökségének titkára, dr. Bodri Ist-
ván, a szekszárdi hegyközség elnöke,
valamint kollektíve a Muslinca kórus
ölthette magára.

Hangos kavalkád
a felvonuláson

Gyermektánc, mozgásmûvészeti
bemutató, grafikai triennálé, borren-
di avató, színházi elõadás lelkes hely-
beli amatõrökkel – csak néhány prog-
ram a Szekszárdi Szüreti Napok szom-
bati termésébõl. Délelõttõl késõ estig
hullámzott a tömeg a megyeszékhely
központjában, mindenekelõtt az ez al-
kalommal a tû fokához hasonlatos sé-
tálóutcában.

A fõ utcát ugyanakkor délután há-
romtól szabadon hagyta a közönség:
ekkor kezdõdött ugyanis a hagyomá-
nyos felvonulás. A zenével, énekkel,
tánccal fûszerezett rendezvény szinte
az egész várost megmozgatta, miután

ezrek kísérték figyelemmel az utca
két oldalán.

A leglelkesebb közönséget kétség-
kívül Main-Tauber Kreis, Tolna me-
gye német partnerjárása küldöttsége
alkotta, akik elõbb maguk is felvonul-
tak, majd beálltak a nézõk közé. „Fe-
ledhetetlen élmény ez nekünk, Szek-
szárd pedig boldog város, hogy ott-
hont adhat egy ilyen nagyszerû ren-
dezvénynek!” – lelkendezett Rein-
hard Frank, Main-Tauber Kreis elnö-
ke. A felvonulást ostorpattogtatás,

vérpezsdítõ rézfúvós zene, lovak pa-
táinak csattogása kísérte.

A Szekszárdi Szüreti Napok leglát-
ványosabb rendezvénye során közel
hatvan, színpompás ruhába öltözött
csapat járta végig a Béla király tértõl
a Széchenyi utcán át Szent László ut-
ca sarkáig tartó szakaszt. Az fõutca
két oldalán óriási tömeg gyûlt össze,
megtapsolva a produkciókat. Azok-
ból pedig akadt bõven, hiszen több
mint tucatnyi tánccsoport mutatott
be ízelítõt mûsorából.

Kóstolóból nem volt hiány: idén is jól „csúszott” a szekszárdi bor Az Alisca Borrend ezúttal is új tagokat vett fel soraiba

Az éhes vendégek az Ízek Utcájában finomságok közül választhattak
A Szüret Szépe címet Tóth
Zsuzsanna Antónia nyerte el

Rúzsa Magdi koncertje zárta 
a Szüreti Napok programjait

Több mint tucatnyi tánccsoport mutatott be ízelítõt mûsorából
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Civilek nélkül nincs demokrácia
Állampolgári Részvétel Hete: esélyegyenlõség és véleménynyilvánítás

Az esélyegyenlőség volt az egyik
legfontosabb mondanivalója az
idei Állampolgári Részvétel Hete
szekszárdi rendezvényeinek.

I. I.

Szerdától péntekig a Garay téren ren-
dezték az immár hagyományosnak ne-
vezhetõ Állampolgári Részvétel Hete
programjait. A tolnai megyeszékhely
az egyetlen város az országban, ahol
ezt az eseményt évrõl-évre közösen
rendezik meg a civil szervezetek és az
önkormányzat. Az idén a rendezvény-
sorozat keretében emlékeztek meg a
siketek világnapjáról.

Ebbõl az alkalmából vett részt a
szekszárdi megnyitón dr. Kósa Ádám,
a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetségének (SINOSZ) az elnöke, a
Fidesz EP-képviselõje. Nyitó beszédé-

ben többek között elmondta: 1958
óta szeptember utolsó vasárnapja a si-
ketek és nagyothalló emberek világ-
napja. Az elnök kifejtette, hogy mind-
két rendezvény arról szól: miként ve-
hetnek részt az emberek a közéletben.
Fogyatékkal élõk éppúgy, mint má-
sok. A hallássérültként maga is érintett
politikus hozzátette: nagy ajándékot
kaptak az országtól, mivel a Parlament
megkezdte annak a törvényjavaslat-
nak a vitáját, amely a magyar jelnyelv
kötelezõ használatát szabályozza. A
szabályozás megkönnyíti a siketek és
nagyothallók mindennapjait és közéle-
ti részvételét. Mint mondta, a folya-
matban az egyén és az állam között ott
vannak a civil szervezetek, amelyek
nélkül nincs demokrácia.

A rendezvény jeltolmácsa Simonné
Váradi Zsuzsanna, a Tolna Megyei Si-
ketek és Nagyothallók Egyesülete által

mûködtetett kommunikációs segítõ
szolgálat szakmai vezetõje volt.

Dr. Haag Éva alpolgármester meg-
nyitójában azt hangsúlyozta, hogy mi-
nél többen vegyenek részt a dönté-
sekben, mondják el a véleményüket.

- Politikusként is hiszek az emberi
szó erejében, s ha közvetlenül, egy-
másnak próbáljuk elmondani a véle-
ményünket, akkor annak lesz hatása -
mondta az alpolgármester. - Az esély-
egyenlõség is csak akkor érvényesül-
het, ha az érintettek, vagy képviselõik
hallatják hangjukat. Aki nem mondta
el, hogy mit szeretne, az nem is tudja
számonkérni, miért nem vették figye-
lembe a véleményét - tette hozzá.  

A téren több civil szervezet is meg-
jelent tevékenységüket bemutató ki-
adványokkal. Mivel az állampolgári

részvétel idei hetének egyik fontos té-
mája az esélyegyenlõség, a siketek vi-
lágnapja alkalmából roadshowt indí-
tott a SINOSZ. Ennek állomása Szek-
szárd, ahol egy autóbuszban, majd a
téren mutatták be az érdeklõdõknek,
miként érzékelik a világot a siketek és
nagyothallók.

A városlakók az idén is leírhatták
véleményüket arról, mit tartanak jó-
nak, illetve min változtatnának. Az
összesített véleménycsokrot átadják a
képviselõknek. Szerda este a fõiskolai
kar épületében a fiatalokkal találkoz-
tak a szekszárdi képviselõ-testület tag-
jai. A beszélgetés mottója az volt: „Ha
én képviselõ lennék”. Az idén is lehe-
tett szavazni az év legjobb szekszárdi
képviselõjére, az eredményhirdetést
lapzártánk után tartották.

A megnyitó pillanata: balról dr. Kósa Ádám, a SINOSZ elnöke

n A magyar „Környezetbarát Termék”
és az Európai Unió „Ökocímke” rend-
szerek a környezettudatos vásárlóknak
segítenek a tudatos választásban. Azok
a termékek, amelyek a két rendszer va-
lamelyikének védjegyét viselik, biztos,
hogy kevesebb káros hatást gyakorol-
nak az éghajlatra és a biológiai sokféle-
ségre, mint azok az áruk, amelyek a jel
viselését nem érdemelték ki. Az
ökocímkék olyan önkéntes termék-mi-
nõsítõ rendszerek, amelyek célja a fo-
gyasztók közérthetõ és hiteles tájékoz-
tatása a kisebb környezeti hatással já-
ró termékekrõl és szolgáltatásokról.
Ma hazánkban több mint 600 termék
rendelkezik ilyen címkével.

A környezettudatos termékek irán-
ti kereslet az egyik legfontosabb haj-
tóerõ a vállalatok számára termékeik
„zöldebbé” tételében. A tanúsított ter-
mékek elõnyben részesítésével a fo-
gyasztók ösztönözik a gyártókat a ki-
sebb anyag- és energiaigényû, és ki-
sebb környezetterheléssel járó tech-
nológiák, termékek és szolgáltatások
kifejlesztésére.

Az Európai Unió ökocímke rend-
szerét 1992-ben hozták létre, ez ha-
zánk uniós csatlakozása óta Magyar-
országon is mûködik. Az EU
ökocímke védjegye a virágot formá-
zó embléma, amelyen a termék kör-
nyezetbarát tulajdonságait is fel kell
tüntetni. Az EU ökocímke rendszere
alapján 1993-ban a környezetbarát
termékeket tanúsító magyar „Kör-
nyezetbarát Termék” rendszer is lét-
rejött. Hazánkban ma a két rendszer
egymás mellett, egymást kiegészítve
mûködik.

A nemzeti környezetbarát minõsí-
tõ rendszerben jelenleg 25 termék-
csoportban lehet pályázni minõsí-
tésre, míg az EU ökocímke 23 ter-
mékcsoportban osztanak minõsí-
tést. Jelenleg a magyar „Környezet-
barát Termék” minõsítési rendszer-
ben összesen 611 termék rendelke-
zik környezetbarát minõsítéssel, míg
uniós szinten mintegy 890 szervezet
rendelkezik Ökocímkével.

A Környezetbarát Termék pályá-
zatot lásd a 8. oldalon.

Környezetbarát termék és ökocímke

Bemutatták, miként érzékelik a világot a hallássérültek

n A számítógép beköltözött a kiállító
terembe. A szeptember 19-én a Mûvé-
szetek Házában megnyílt VI. Országos
Színesnyomat Grafikai Kiállítás/Dig-
itális Nyomatok mûvészei megszelídí-
tik a rideg technikai eszközöket, közel
hozzák az emberhez, az emberihez.

Ez a sokak számára hétköznapi
használati tárgy, az elmúlt évtized óta
a magyar grafikusmûvészek körében
is egyre népszerûbb új kifejezésmód
sajátos gondolatvilág közvetítõjévé
vált. A mûvészek egy soha nem látott
világot álmodnak. A hagyományos
mûfajok már nem azok, amik voltak. A
portré elmozdult, eltorzult, és odafér
mellé a költõ egy meghatározó kézira-
ta, az õsrégi fekete-fehér családi fotók-
ra vörös rátétként „megjegyzések” ke-
rülnek, a pitypangos mezõ felett fé-
nyes ellipszisek jelennek meg. A gye-
rekjátékban mégis tovább él a múlt, az
agyakba belülrõl is betekinthetünk, a
technika otthonos a jelek világában. A
régi festõk mûvészete az új alkotó szû-
rõjén át él tovább, az Angyali üdvözlet

a rétegek lefejtése után ragyog meg-
újulva régi fényében. A világ egy álom.
A látomások szürrealista világa látható-
vá válik. Az egyik képbõl könnyen ki-
nõ a másik. Az alkotók legnagyobb ré-
sze sorozatokban gondolkodik, meg-
mutatva egy téma sok arcát, variációit.

Az eszköz lehetõségei mindenki
számára azonosak, de felhasználásuk
módja mind a 28 kiállító mûvésznél
egyedi. Sehol sem cél a természet le-
képezése, a fotó is átalakul. A nagy mé-
retet is lehetõvé tevõ computer-grafi-
kák érzelmeket, erõs gondolatiságot,
összefüggés-hálózatokat, jelrendszere-
ket képeznek le látomásszerû megjele-
nésükben.

A Színes Nyomat Grafikai Kiállítá-
sok sora 1994-ben kezdõdött Szek-
szárdon. A háromévente megrende-
zett tárlatok bemutatták a színes
nyomtatás hagyományos és legked-
veltebb technikáit. A legújabb, talán
az ifjabb közönséghez is legközelebb
álló alkotásmódot láthatjuk október
31-ig. Kovács Etelka

A számítógép álomvilága
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Születésnapi szekszárdi koncert
Földesi Lajos különleges hegedûestje különleges alkalomból a Mûvészetek Házában

Október elsején, a Zene Világ-
napján fél nyolctól, a Művészetek
Házában tartja hegedűestjét
Földesi Lajos azon apropóból,
hogy negyedszázada ő a művé-
szeti vezetője a Szekszárdi Ka-
marazenekarnak. 

V. H. M.

A fõszereplõvel, egyben az est mûsorá-
nak összeállítójával, illetve narrátorával a
meglepetésekkel teli, különlegesnek
ígérkezõ hangversenyrõl beszélgettünk,
ami elõestéje a megyénkbõl elszárma-
zott mûvész 55. születésnapjának.

A fõvárosban élõ, és folyton utazó
Földesi Lajos ezúttal Kecskemétrõl ér-
kezett, ahol legújabb, igen tehetséges
tanítványával ismerkedett, megbe-
szélve a továbbiakat. A hegedûmû-
vész Földesi Lajos édesapját, Földesi
János népmûvelõt – koreográfust,
muzsikust, színi-rendezõt, népdal-
gyûjtõt, költõt – rengetegen tisztel-
ték, s mivel megtudtam, hát tovább-
adom: több mint ötszáz versébõl
most válogatnak egy kötetre valót. 

Földesi Lajos 1977-ben tanárként
került a fõvárosba, s ugyanakkor kezd-
te el a zeneakadémiai tanulmányait,
miközben teljes állásban tanított Zug-
lóban. Amikor elvégezte a zeneakadé-
mián a három éves „kiegészítõt”, a Bu-

dapesti Zenemûvészeti Fõiskola Ta-
nárképzõ Intézete felkérte hegedûta-
nárnak. Ugyanekkortól, 1982-tõl
Pécsre is lejárt, ahol három évig a Ze-
nemûvészeti Fõiskolán tanított. Egy
Szekszárdhoz kötõdõ végzõs növen-
dékétõl értesült, hogy a szervezés
alatt levõ kamarazenekar élére mûvé-
szeti vezetõt keresnek. Majd a zeneis-
kola akkori igazgatója, Thész László
meginvitálta egy beszélgetésre.

– Tudta, hogy rendszeresen ingá-
zom Budapest és Pécs között, hát
praktikusan úgy gondolkodott, hogy
itt megyek el a 6-os úton, megoldható
lenne, ha hetente „bekanyarodnék”
pár órára Szekszárdra – említette mo-
solyogva, s tegyük hozzá, hogy szemé-
lyében, mint minden kritériumnak
megfelelõ tanáremberrel „azon a be-
szélgetésen” már olyan konkrétan tár-
gyalt vele a hat fõs grémium, mintha
már igent mondott volna.  

– Mondtam is, mert a zenetanárok
nagyon szerettek volna egy rangos ze-
nekart, de azért is, mert Tolna megye,
benne Szekszárd is szerelmeim egyi-
ke. Tehát azóta ha kedd, akkor szá-
momra nem Belgium, mint a régi
filmben, hanem Szekszárd.

Az évi 35-60 ezer kilométert vezetõ
Földesi Lajosnak e tekintetben ugyan
mit jelenthet heti rendszerességgel
Szekszárdra utazni? Más kérdés az a

szellemi munka, amit egy zenekar irá-
nyítása jelent. Azért említsük meg,
mibõl is jön össze ez a rengeteg kilo-
méter. Feleségével, Kocsis Andreával
õk alkotják a Budapesti hegedû-hárfa
duót, s rendszeresen koncerteznek
Németországban, Svédországban, Dá-
niában, szerte Európában.

Az október elsejei – meglepeté-
sekkel teli – szekszárdi hangverse-
nyen elhangzanak Händel, Haydn,
Mozart, Paganini, Liszt, Spohr, Lo-
renz D. mûvei. Hogy a Szekszárdi Ka-

marazenekar mellett kik lesznek a
közremûködõk?

– A brácsamûvész Ágotha Zoltán,
akivel 35 évvel ezelõtt játszottuk elõ-
ször azt a darabot, amit most hallhat
a közönség. A fiatal generációt tehet-
séges végzõs növendékem, Kasznai
Dóra (hegedû) képviseli. A második
részben feleségemmel, Kocsis Andre-
ával egy különleges kettõs versenyt
adunk elõ. Lányi Péterhez (zongora)
25 éves barátság köt, õt azt hiszem,
senkinek nem kell bemutatni.
Lorenz Dáviddal (gitár) olyan dara-
bot adunk elõ, amit elõször 35 éve
játszottunk együtt, s szintén 35 éves
múltra tekint vissza együttzenélé-
sünk Nyírõ Gáborral (orgona) is.

A Szekszárdi Kamarazenekar 25
éves jubileumi koncertjére is készülhe-
tünk, amire december 18-án kerül sor.
Annyit máris megtudtunk Földesi La-
jostól, hogy azon nemzetközileg is is-
mert szólisták mûködnek majd közre.

A hangverseny elõtt pár órával – a
koncert színhelyén – kiállítanak né-
hány olyan hangszer-különlegességet,
amelyeket az este folyamán megszó-
laltatnak az elõadók és a zenekar tag-
jai. Ezek között láthatóak lesznek
Sáránszky Pál (aki idén lenne kilenc-
ven esztendõs) aranykoszorús hege-
dûkészítõ mester és tanítványai készí-
tette hegedûk.

Földesi Lajos

Szeptember 17-én tartotta a
2009/2010-es színházi idény el-
ső bemutatóját a Magyarországi
Német Színház. A Garay téri teát-
rumban Kleist: Az eltört korsó cí-
mű darabját mutatták be Verena
Koch rendezésében.

Kovács Etelka

Hol is kezdhetnénk máshol, mint
Ádámnál (Gregor von Holdt), aki tör-
ténetesen bíró Huisum faluban, paró-
ka híján. E becses fejdísz, a bírói tekin-
tély szimbóluma már a dráma kezde-
tén porba hull. A külsõségek kedvéért
talán mégis megteszi, ha a rizspor a bí-
ró sebekkel teli tar fejére szóródik,
amint Walter (Christoph Fortmann),
az ügymenet ellenõrzésére érkezett
törvényszéki tanácsos javasolja. Ké-
nyes ügy kerül a bíróság elé. Egy eltört
korsó kíván igazságot. Ádám figyel-
mezteti Évát (Lena Stamm), a panaszos
lányát, hogy fontos hallgatnia. A tárgya-
lás során a féltve õrzött korsóját sirató
Márta asszonytól (Doris Buchrucker)
a feltételezett vádlottig, Rupiig (Soly-

már Dániel) mindenki elmondja a ma-
ga vélt valóságát, de az igazságot csak a
paróka leplezheti le.

A németalföldi barokk festõjét,
Vermeert idézõ színpadkép fogadta a
nézõt a Magyarországi Német Színház
évadnyitó elõadásán szeptember 17-
én. A puritán környezetben a bíró asz-
tala súlyos drapériával takarva, az ír-
nok széke mívesen faragott, míg a hát-
tér sötét. A fekete-fehér kockás padló
figyelmeztet, hogy itt mindennek ki

kell derülnie feketén-fehéren. A szigo-
rú miliõt ellensúlyozza a fõszereplõ
burleszkbe illõ testbeszéde, erõs arcjá-
téka, amihez a mindent gondosan
szemmel tartó Sugár írnok, a fénysu-
gár (Farkas Gergõ) biztosít alapot, és a
bruegheli ruhába öltözött paraszt
kompánia. A beszédbe rejtett cselek-
ményt a színészek játéka tölti meg
élettel ebben a bírósági tárgyalást imi-
táló, itt két részben játszott egyfelvo-
násosban. Az eltört korsó, a német

színházban elsõként színre vitt Kleist-
mû, látszólag vásári komédia tele mu-
latságos karakterekkel, szójátékokkal,
a kétértelmûséget, félreérthetõséget
kihasználó nyelvi humorral, szóképek-
kel, beszélõ nevekkel, és kiindulásként
egy paradox helyzettel, de ennek a da-
rabnak amellett, hogy családi viszályo-
kat mutat meg, komoly társadalmi
problémákat boncolgat, alapproblé-
mája az igazság evilági felderíthetet-
lensége, és a bûntelenség lehetetlensé-
ge. Hiszen az önhibáján kívül bûnre
csábító Éva, aki leginkább tudja, hogy
mi történt, nem beszélt, mert hitt egy
hazugságnak. Miután maga az igazság-
szolgáltatás is összeomlik, ki szolgáltat
igazságot a korsónak?

A rendezõ, Verena Koch, a linzi
Landestheater vendégmûvésze a he-
lyi közönségre gondolva Szekszárdra
szabta a darabot. Egyes szereplõk, a
szolgáló (Lotz Kata), az írnok, magya-
rul is megszólalnak, míg a tekintetes
urak ezt nem is értik, õk csak németül
beszélnek. A színpadon fogyasztott
bor pedig természetesen csak szek-
szárdi lehet...

Az eltört korsó igazsága a német színházban
Verena Koch, a linzi Landestheater vendégmûvészének rendezése a Garay téri teátrumban

Kényes ügy kerül a bíróság elé. (Képünk a fõpróbán készült)
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A betegek türelmét kéri a fõigazgató
Egymilliárd forinttal kevesebb pénzt kap a kórház, mint tavaly

n „Alapelveinkkel ellentétes, hogy a
hozzánk segítséggel fordulóknak a ne-
hézségeinkrõl beszéljünk, ... de az
utóbbi hónapokban olyan mértékben
csökkentették a kórházak finanszírozá-
sát, hogy annak a betegellátásra való
kedvezõtlen hatása sajnos már nem el-
kerülhetõ.”

Így kezdõdik az a levél, amelyet
Muth Lajos, a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Balassa János Kórháza fõigaz-
gató fõorvosa csütörtök reggel felolva-
sott, s amelyet az egyes osztályokon is
kihelyeznek, türelmet, szolidaritást
kérve a betegektõl. A megyei kórház is
csatlakozott a  Magyar Kórházszövet-
ség, az Egyetemi Klinikák Szövetsége,
a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórhá-
zakért Egyesület, az Egészségügyi Gaz-
dasági Vezetõk Egyesülete és a Medici-
na 2000 Járóbeteg Szakellátás Szövet-
sége által megfogalmazott állásfogla-
láshoz, amelyben az érdekképvisele-
tek kinyílvánítják, hogy az Egészség-
ügyi Minisztérium által megküldött fi-
nanszírozási rendelet-tervezetet elfo-
gadhatatlannak, jogszerûtlennek és
végrehajthatatlannak tartják.

Figyelem felhívásként szeptember
24-én reggel kollégák és a sajtó képvi-
selõinek jelenlétében kitûzték a kór-

ház fõportáján a zöld zászlót, a dolgo-
zók pedig - önkéntes alapon - zöld sza-
lagot viselnek tiltakozásként.

Dr. Muth Lajos az összegyûltek elõtt
arról számolt be, hogy a szakminiszter
állítása, miszerint a kórházak nem haj-
lanak a kompromisszumra, nem állja
meg a helyét. Az egészségügybõl ösz-
szesen 60 milliárd forintot vontak el,
ebbõl  kérnek „vissza” most a kórhá-
zak 25,5 milliárdot. „Mi ez, ha nem
kompromisszum-készség?” - kérdezte
a fõigazgató. Dr. Muth Lajos elmondta:

2009 elsõ negyedévében 40 millió fo-
rinttal kapott többet a kórház az elõzõ
év hasonló idõszakához képest, a har-
madik negyedévben viszont már 100
milliós a deficit, a tervezet szerint pe-
dig az utolsó három hónapban 600
millióval érkezne kevesebb támoga-
tás, ami a béreket is alig fedezi.

Komoly veszélybe került a betegel-
látás, ami a finanszírozás javításával
gyorsan helyreállítható. Ez azonban
csak a kórházak és a lakosság széles
körû összefogásával érhetõ el. F. L.

Csütörtök reggel a megyei kórházra is kitûzték a zöld zászlót

A  Hrabal-regényeket és a Jirí Men-
zel által rendezett filmeket kedve-
lõk bizonyára örömmel fogadják
a hírt, hogy Szekszárdra érkezik az
Oscar-díjas cseh rendezõ.  A film-
vetítéssel egybekötött közönség-
találkozón vetítésre kerül a Sörgyá-
ri capriccio. Az Oscar díjas mû-
vész és a szervezõ „szekszárdi fil-
mes”, Kindl Gábor barátsága nem
új keletû…

– Valóban, a munkássága által
nagyra tisztelt rendezõvel régeb-
bi kapcsolatom, barátságom van – válaszol Kindl Gábor, az október 17-i prog-
ram házigazdája. – Az est célja, hogy ne csak mi ismerjük Jirí Menzelt, hanem õ
is ismerje meg Szekszárdot, a szekszárdiakat. Az egynapos itt tartózkodásához
egy elég sûrû programot állítottunk össze, melyben szerepel többek között ge-
menci kirándulás is. 

– Mi a titka Jirí Menzelnek? Ahol megjelenik, rajongók várják.
– Túl azon, hogy kiváló szakember, megkapó a személyisége: szerény és hu-

moros. Egy-egy közönségtalálkozója a világ bármely részén ezért is teltházas.
– Szekszárdon miért a Sörgyári capriccio kerül vetítésre?
– Ez Menzel kedvenc filmje. A vetítés jogának megszerzése nem volt egysze-

rû, hiszen Prágából kellett megkérni a hozzájárulást, hogy Szekszárdon közön-
ség elõtt bemutathassuk. A látványában sem utolsó programon a filmet nagy-
méretû kivetítõn láthatják a mûvelõdési ház színháztermében.

– Mi lesz a program?
– Délután fél hatkor kezdõdik a filmvetítés, ezt követi majd a beszélgetés a

rendezõvel, melyben rajtam kívül részt vesz Szabó G. László, Pozsonyban élõ új-
ságíró is. Utána VIP-vendégeink cseh sörkóstolóval egybekötött fogadáson be-
szélgethetnek az Oscar-díjas filmrendezõvel. 

Jegyek elõvételben a Babits Mihály Mûvelõdési Ház jegypénztárában váltha-
tók, hétköznap 14 és 18 óra között. (x)

Kihagyhatatlan program
Jirí Menzel októberben városunkba érkezik

Jirí Menzel és Kindl Gábor

Ingyenes szûrések
a Garay téren

A Richter családi programja az egész-
ség és egy jó ügy szolgálatában, „Tégy
az egészségért, tegyünk a közössé-
gért!” mottóval indult. A roadshow
szeptember 26-án, szombaton érkezik
Szekszárdra. A Garay téri helyszíneken
10 és 18 óra között ingyenes szûrése-
ken ingyenes szûrõvizsgálatokon ve-
hetnek részt az érdeklõdõk, és elõadá-
sokat hallgathatnak az Agóra sátorban
többek között a csontritkulás kezelési
lehetõségeirõl, az Alzheimer-betegsé-
grõl, vagy a fogamzásgátlásról.

A szûréseket egész napos tanács-
adás (pl. onkológia, nõgyógyászati és
kardiológiai) kíséri. Dietetikus és
gyógytornász 12 és 16 óra között tart
foglalkozásokat. Az egészségnap
résztvevõi betegségekkel kapcsolatos
önismereti és önvizsgáló teszteket
tölthetnek ki. A családi programok
között lesz fitnesz- és életmód tanács-
adás Katus Attilával, gyermeksarok és
bábjáték a Madzagbáb Együttes elõ-
adásában.

A Richter 2 millió forint adományt
ajánl fel a Balassa János Kórház szá-
mára. Ezt az adományalapot a rendez-
vényre kilátogató és annak program-
jaiban aktívan résztvevõ lakosok nö-
velhetik. További info és részletes
program: www.egeszsegvaros.hu.
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Abszolút bizalmi kapcsolat
Marázi Ferenc: „A tárgyak is gyönyörködtetnek, erõt adnak és feltöltenek”

Tóth Gábor nyugalmazott mér-
nök, miután felidézte megismer-
kedésük történetét „Figaróval”,
alias Marázi Ferenc fodrászmes-
terrel, egyértelmű volt, hogy kö-
vetkező beszélgetőpartnerem-
ként rá voksol. Azt javasolta,
hogy az „alaptéma” mellett ala-
posan vesézzük ki a régiségek
iránti vonzalmát.

V. Horváth Mária

– Jelezte, hogy rossz tapasztalatai
vannak az otthoni hajápolással
kapcsolatban.

– Sajnos. A legfontosabb, amire fi-
gyelni kell: a hajmosáskor a sampon
masszírozva kerüljön a fejbõrre. A bal-
zsammal viszont csak a hajat, fõként a
hajvégeket kell bedörzsölni, azután
következzék az alapos öblítés. Ezután
a többség a törülközõvel megdörgöli
a hajat, holott csak óvatosan szabad
megnyomkodni. Ugyanis a hajszála-
kat körben lemezek tartják, amelyek a
dörgölés következtében leszakadnak,
vagy eltörnek. Az is lényeges, hogy ne
mossunk naponta hajat.

– Akadnak kimondottan napi hasz-
nálatra ajánlott samponok... 

– Így igaz, de a napi „mosás” lénye-
gében csak enyhe masszírozással egy-
bekötött átöblítés legyen.

– Abból a vehemenciából, ahogy
mindezt elmondta, számomra az
jön le, hogy szerelmese a szakmá-
jának.

– Ma már igen, ám nem fodrász
akartam lenni, és pár évig nem is sze-
rettem ezt a foglalkozást. Néhány év-
vel az iskola befejezése (1979) után
nagyon kedves kollegám, Kosztolányi
János elkezdett figyelni rám, megosz-
totta velem a szakma minden csínját-
bínját, s immár a valódi tudás birtoká-
ban megkedveltem a fodrászatot. Tíz
évig dolgoztam a központi patikával
szemközti üzletben.

– Mi az a titok, amit „Figaróval” – el-
nézést, Ön mondta, hogy így szólít-
sam – megéreztetett Kosztolányi úr?

– A munkán és a folyamatokon túl
ráébresztett arra, hogy a fodrász és
kuncsaftja között milyen mély és ab-
szolút bizalmi kapcsolat alakulhat ki, s
hogy ez mennyire fontos mindkettõ-
jük számára. Valóban így van. Azok,
akik már több éve járnak hozzám,
megosztják velem problémáikat, s
olyan dolgokba is beavatnak, ami még
a legjobb barátnõjük, vagy barátjuk
elõtt is tabutéma. Ezt két okból is nyu-
godtan tehetik: egyrészt én bejelen-
tésre dolgozom, tehát az üzletben álta-
lában csak ketten vagyunk: a vendég

és én. Másrészt pedig nyilvánvaló,
hogy mindezeket – történjék is bármi
– magamba zárom és soha senkinek
nem beszélek róluk.

– Miért szakított mégis egy évtized-
re a fodrászattal?

– Igazi szakításnak nem nevezhetõ,
legfeljebb részlegesnek. Vidékre men-
tem, két testvéremmel „farmoztunk”
Zombán és Felsõnánán. Szarvasmar-
háink voltak és néhány lovunk. Az em-
lített idõszakban másodállásban
fodrászkodtam. Zombán laktam, a ház-
nál volt egy kis üzletem, de ha megkér-
tek, a betegekhez házhoz mentem.

– Most viszont újra a városban la-
kik és dolgozik. Kik teszik ki a kun-
csaftkörét?

– Nagyon sok fiatal és koros ember
jár hozzám, orvos, jogász, biztonsági
õr, árva gyerek... Nyolcvan százalék-
ban férfiak. Nem panaszkodom, jól
megy az üzlet. A magam ura vagyok,
pontosabban a vendégek kiszolgálója.
Kéthetente szombaton azért tartok
nyitva, hogy a más városokban tanuló
egyetemistákat és a külföldön dolgo-
zó kuncsaftjaimat fogadjam, mivel ra-
gaszkodnak hozzám.

– Elismerésre méltóan különös az
üzlete, s nem csak a robosztus és
kényelmes férfi-fodrászszék miatt.

– Az egyik sarok egy kis „fodrász-
múzeum”. A hajmosó 1920-ból szár-
mazik, a falon régi borbélycégér látha-
tó, a hajszárító 1950-es, ami akkoriban
még nagyon ritka volt. Legalább negy-

ven borotva, a hajnyírók, szappantar-
tó, a falon a többi borbélyszerszám.

– És a játékos fiók?
– Az a gyerekeké. Az egészen kicsik

észre sem veszik, hogy levágtam a ha-
jukat, mert amíg az apró autókkal ját-
szanak, észrevétlenül elkészül a frizu-
rájuk. A nagyobbak a mesekönyveket
olvassák, sõt gyakran kölcsön is kérik.

– Említette, legtöbb vendége férfi, a
két évestõl a 98 esztendõs Ádi bá-
csiig. Õk mi mindent kérnek?

– A fiatalok és a középkorúak na-
gyon igényesek, háromhetente, ha-
vonta jönnek. Van, aki csak vágat, de
sokan mosatnak, melíroztatnak, a fia-
talok a most divatos zselézett, kicsit
tépett frizurát kérik.

– Amikor az utcán sétál, nem a nõi
lábakat nézi...

– De nem ám! Az arcra és a hajra fi-
gyelek – ami „foglalkozási ártalom” –,
hiszen a fejformához és az archoz kell
alakítani a frizurát. Persze, ehhez
megfelelõ térlátásra is szükség van,
sõt a vendégeimnek igyekszem öltöz-
ködési stílusukhoz, mentalitásukhoz
is illõ hajformát alakítani.

– Hasznos, ha egy fodrász rendel-
kezik némi pszichológiai vénával,
belelátó képességgel és természetes
közvetlenséggel. Önnél ez bizonyá-
ra családi örökség.

– Minden bizonnyal, sok mással
együtt. Apukám Hajdúszovátról, pol-
gári családból származott, ahol a me-

sélõ, olvasó, daloló nagymamám a
grófnõ társalkodónõje volt. Apukám a
mamámmal a második világháború
után jött Zombára, ott ismerkedett
meg anyukámmal, aki bukovinai szé-
kely lány volt, és szintén akkoriban ke-
rült ide családjával Hadikfalváról. Tíz
gyermekük született, két lány és nyolc
fiú, 78 esztendõs édesanyámnak 14
unokája van.

– Hol élnek a testvérei, s mennyire
szoros a kapcsolatuk? 

– Jórészt Zombán és környékén, de
páran más megyébe kerültek. Nagyon
szeretõ és összetartó a családunk. Ha
valakinél baj történt, anyukám értesít
bennünket, s akkor rohan a „mentõ-
sereg”. Nagyobb ünnepekkor anyu-
kámnál jövünk össze, leggyakrabban
húszan ülünk az asztal körül, de nem
ritka, hogy negyven-egynéhányan.

– Szintén a családi indíttatásból
ered a régiségek iránti vonzalma?

– Édesapám behatóan foglalkozott
a numizmatikával, amit ugyancsak a
családi életformának, és a széleskörû
érdeklõdésének tudok be. Én „min-
dent gyûjtõ” vagyok, de olyan, aki cse-
reberél is, sõt el is adok tárgyakat. A lé-
nyeg az, hogy az összegyûjtött tárgyak
gyönyörködtetnek, erõt adnak, feltöl-
tenek. Bár valamennyit nem tudjuk a
lakásunkban tárolni. Az is szép az an-
tikvitásban, hogy felélénkít még ak-
kor is, ha nagyon fáradtam megyek
haza. Azt mondom, aki teheti, munká-
ja mellett keresse meg azt a foglalatos-
ságot, amit szeret, ami boldoggá teszi.

– Mondana valamit a párjáról?
– Ágnessel tizenkét éve vagyunk

együtt igen kiegyensúlyozottan, a ha-
sonló érdeklõdésünk okán is. Végzett-
sége pedagógus, de már nem tanít, a
bátaszéki polgármesteri hivatalban
dolgozik. Ági végzõs egyetemista fiát
együtt neveltük, Arnold a mai napig
rendszeresen jár haza.

– Programok kettesben?
– Nagyon szeretünk kirándulni,

akár gyalogosan is. Leginkább az or-
szágot járjuk, a kiválasztott helyen és
környékén mindent megnézünk: mú-
zeumokat, templomokat, kiállításo-
kat. Számunkra az is gyönyörûség, ha
Kakasdról a dombokon át hazagyalo-
golunk, pedig a lábam már elég fáradt.

– Várom a javaslatát.
– Szerintem sokaknak nyújtana él-

ményt, ha Dél-Amerikáról, pontosab-
ban Peruról olvashatnának. Ezért ké-
rem, hogy beszélgessenek a Szekszár-
don élõ és dolgozó szülész-nõgyógyász
szakorvossal, dr. Quispe Juan fõorvos-
sal, aki Limából érkezett hozzánk.

Marázi Ferenc fodrász a régi tárgyak „szerelmese”
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Vak Bottyán kuruc generális, a
kömlõdi sánc építtetõje 1709.
szeptember 27-én halt meg. Jó

alkalom ez arra, hogy a sokak tudatá-
ban tévesen lakótelep-névadónak tar-
tott hadfit már életében is kísértõ név-
cserérõl szóljunk.

A Századok 1868 februári aprósá-
gai között írt errõl Bujdosó Bálint.
„Bottyán Jánosnak, Rákóczi vitéz tá-
bornokának jutott az a szerencsétlen-
ség, hogy nevét, az egykorú kútfõk
írói úgy, mint utánok késõbbi idõk
historicusai is, rokonhangzásánál
fogva gyakran összecserélék az is-
mertebb Batthyány névvel, kivált a
XVII. század hadjáratainál, melyek-
ben õ is, mint esztergomi kapitány és
magyar királyi lovasezredes, Bádeni
Lajos vagy Savoyai Jenõ herceg zász-
lai alatt küzdött a török ellen. Így
következék aztán, hogy azon idõben
gróf Batthyány (közönségesen
Bottyányi) Ádám is szerepelvén:
Bottyánnak számos vi-
tézi tette az õ, vagy
más rokonának dicsõ-
ségét növelé. A
Battyhány-ezred neve-
zete alatt is a Boty-
tyán-ezred s ennek
dolgai értendõk.” 

Szalay László, a jeles
történész „a Morava
vize mellett 1689 aug.
29-én a törökön nyert
diadalról” idézi külho-
ni forrás nyomán:
„Batthyány esztergo-
mi kapitány, és Deák
Pál szerb csapata magokat elsõ sor-
ban kitüntették, megveri a tatárokat
és szpáhikat, s a szomszéd erdõkbe s
mocsárokba ugrasztja”. A cikkíró
hozzáteszi: „Esztergomnak nem volt
Batthyány nevû kapitánya, hanem

igenis, mióta e vár a töröktõl vissza-
került (1683), folyvást Bottyán János
volt az ottani lovasság fõhadnagya,
majd kapitánya... Lehet, hogy éppen
ekkori hõstette által érdemlé ki ama
300 aranyat nyomó láncon függött
nagy érdemrendet, mellyel Leopold-
tól kitüntettetett”.

Mindennek nyoma még a térké-
pekre is rákerült. „Az 1705-ben õ épít-
tette Tolna vármegyei kömlõdi hídfõ-
sáncot, mely róla Bottyán-várának ne-
veztetett el még korában: a nép ma is
így híjja; hanem Schedius és Lipsky
térképeiken már jónak látták nagy-
bölcsen Bottyán-várát, »Batthyányvá-
rá«-t írni, - s utánok a többi sok kis
mappakészítõ.”

Még ezzel sincs vége.
„Sõt Rákóczi Emlékiratai
elsõ kiadásának magyar
fordítója a Batthyány név
iránti elõszeretetében
annyira ment, hogy
Bottyán tábornoknak Rá-
kóczi által a francia szö-
vegben mindenütt
»Bottian«-nak irt nevét,
okoskodva Batthyányira
korrigálta, s õt az egész
Emlékiratban ily néven
szerepelteti. Hol itt a tör-
téneti igazság, s hol az
írói kritika? Azonban sze-

gény Bottyánnak a Batthyány-néven
kívül még a Budiani névvel is össze
kelle kapcsoltatnia, - de ezt már merõ-
ben idegen ajkú szerzõknél találjuk.”

Szekszárdon a névcsere fordítottja
zajlott le. Gróf Batthyány József

(1727 - 1799) esztergomi bíboros ér-
sek, hercegprímás a XVIII. század vé-
gén ott szerepel a szekszárdi jobbá-
gyok adólistáján. A derék fõpap, ahe-
lyett, hogy beosztottjától, a helyi plé-
bánostól várta volna a jóféle nedûbõl
a részesedést, saját költségén vett itt -
mivel máshoz nem juthatott - jobbá-
gyi szõlõbirtokot. Azt persze nem õ
kapálgatta, borát sem õ kezelte, ha-
nem vincellérje.

A helybeliek alighanem a vitéz ku-
ruc iránti szimpátiából mondták, és
mondják ma is Bottyánnak az egyko-
ri Batthyányt - némi elégtételt adva
ezzel az egykori névcseréért.

Dr. Töttõs Gábor
Bottyán vagy Batthyány?
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 82.

Ódon időben

SZEPTEMBER 28-ÁN

160 éve, 1849-ben Komáromban
kitüntették leendõ polgármesterün-
ket, Danczinger Iván századost. 110
éve, 1899-ben megválasztották az
utolsó bírót, Nagy Györgyöt, aki se-
gítette a várossá alakulást.
SZEPTEMBER 29-ÉN

105 éve, 1904-ben a képviselõ-tes-
tület döntött a várossá alakításról.
SZEPTEMBER 30-ÁN

135 éve, 1874-ben elszámolt az új-
városi templomot fenntartó Hra-
bovszky-alapítvány.
OKTÓBER 1-JÉN

100 éve, 1909-ben megjelent a
szekszárdi Harsányi Adolf, a New
York Kávéház létrehozója Kávésok,
pincérek, kávéfõzõk címû mûve. 95
éve, 1914-ben kaszinónk a sebesült
katonáknak ajánlotta könyvtárát.
OKTÓBER 2-ÁN

105 éve, 1904-ben polgári leányis-
kolánk Batiné Stancsics Fanni ta-
nárnõt búcsúztatta. 95 éve, 1914-
ben elhunyt Wittinger Sándor építõ-
mester.
OKTÓBER 3-ÁN

95 éve, 1914-ben kerékpárosain-
kat kérték: gépükkel együtt menje-
nek katonai szolgálatra.
OKTÓBER 4-ÉN

165 éve, 1844-ben született Szek-
szárdon Prandtner Ferenc esperes,
teológiai író.

Vak Bottyán
(egykorú gúnykép nyomán)

A Batthyány-család cí-
mere – a prímás idején

Meðugorje-nap Szekszárdon
Meðugorje-napot szerveznek  Szekszárdon, a belvárosi templomban és a
plébánia épületében (Béla király tér 2. és 9.) október 10-én, szombaton. Sze-
retettel várják a híveket és minden érdeklõdõt.

Program: Gyülekezõ és regisztráció 9-tõl, közben énekpróba, a végén
Lorettoi liánia (Szûzanya köszöntõ);

9.15-10.00: Rózsafüzér (titkok elõtt elmélkedik Németh Antal atya), a ti-
zedek között énekek;

10.05-10.15: megnyitó, üdvözlés bemutatkozás;
10.15-11.55: 2 kõrõl elmélkedés 20

percben (Petkó Tamás, Szabó Oszkár,
Szép Attila), tanúságtevés, öt perc
ének 3 blokkban;

11.55-12.00: Úrangyala imádság
12.05-13.00: ebéd a közösségi

házban
13.00-14.00: 2 kõrõl elmélkedés 20

perc (Gyurosovics Mihály, Király Jó-
zsef), tanúságtevés, ének 2 blokkban

14.00-15.00:  Meðugorjei
Szentségimádás (Bacsmai László atya)

15.00-16.15:  Érseki Szentmise (dr.
Bábel Balázs kalocsai érsek)

16.15-16.30: Meðugorjei Rózsafü-
zér, záró énekek, búcsúzás
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„Vékony jégre 
kell menni...”
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A rejtvény megfejtését 2009. október 6-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Szeptember 13-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Sárgul az árva diófa zöld terebélye” (Nagy László: Dió-
verés). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Kardos Tiborné, Wesselényi u. 10. és Szabolcs Zoltán,
Alkotmány u. 41. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Bohumil Hrabal 1985 tavaszán rövid ideig
Szegeden vendégeskedett egy szakszeminá-

riumi meghívásnak köszönhetõen. A világiro-
dalmi rangú cseh író egy eléggé lepusztult álla-
potú kollégiumban diákok közt priccsen töltöt-
te az éjszakáit. (Nem különcködésbõl.) Hrabal
nagyon kevés beszédû, nem megjátszottan egy-
szerû hétköznapi emberként viselkedett, de pon-
tosan, világosan, érthetõen - és ami a legfonto-
sabb - könnyen megjegyezhetõen fogalmazott: -
Mindig futballista akartam lenni, vagy pedig
hõstenor egy Lehár-operettben. Szeretem Ör-
kényt, Nagy Lászlót, Kormos Istvánt és Pilinsz-
kyt. Néha mormolgatom, ízlelgetem soraikat...
Sose számoltam meg, hány könyvet írtam. Ti-
zenkettõt, tizenötöt? Évtizedek alatt egy egész
nagy halom kézirat gyûlt össze az asztal és szek-
rényfiókjaimban. Amikor kezdtek felfedezni,
kezdtem elõhúzogatni a régi írásaimat. Az egyik
kiadó meg is jegyezte: "Ez a Hrabal minél öre-
gebb, annál fiatalabbak az írásai." Nem szere-
tem a kiadókat, az ilyen helyeken stílusosan kell
beszélni, vannak tabuk, és legtöbbször valami-
lyen kompromisszumra kényszerítik az em-
bert... A sors összehozott nagyok sok hétközna-
pi emberrel, és az észrevétlenül élõkben meglát-
tam a "királyt" és a "királynõt", az emberi mél-
tóságot. Ilyesmi számomra a szépség. A játékos-
ság, humor, a groteszkség? Ez egyszerûen ben-
nem van. Fölöttem a csillagos ég, bennem az er-
kölcsi törvény. A tájhoz kötõdöm, a sörgyári kör-
nyezethez. Mindez tele volt gegekkel, misztiká-
val, órákig elüldögéltem kiskocsmákban. Ilyen-
kor a múzsa vagy megszólított, vagy belémrú-
gott. Kedvelem a zajos magányt. Eközben a féle-
lem, amely egyébként az õrangyalom, elõttem is,
utánam is söpri az utat. Végül vékony jégre jut
az ember, ezt nagyon szeretik az olvasók. Ör-
kény István is tudott ezen a vékony jégen járni...
Gyorsan írok. Aztán szétvágom, egymás mellé
illesztem a részleteket, akárcsak Menzel. Lusta
vagyok, akkor írok, amikor muszáj. Mindig
Menzel kényszerít írásra. Van, amikor tízszer is
átdolgozzuk a forgatókönyvet. Õ pedig nyúz,
egyre csak nyúz engem. Legkedvesebb filmem a
Szigorúan ellenörzõtt vonatok... Terveim? Meg-
nézem, hogy az íróasztalom fiókjában van-e
még valami kézirat...

Bálint György Lajos
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Hudanik negyedszer lett világelsõ
Az amerikaiakat és az oroszokat is lepipálja a Szekszárdi Rádió Klub sportolója

Immár négyszeres világbajnok-
nak mondhatja magát a szek-
szárdi rádiótávírász, Hudanik An-
tal a Morse Runner (számítógé-
pen egy valódi rádió által szimu-
lált éterverseny) kategóriában
megvédte elsőségét a Bulgáriá-
ban rendezett világbajnokságon.

Bálint György

A szenior kategória gyakorlati verseny-
számában komoly riválisa is akadt az
amerikai Kleyman személyében, de a
morze-jelek vételében, annak gyorsa-
ságában és pontosságában a szekszár-
di versenyzõ változatlanul verhetetlen
a világon. Az adás versenyszámban vi-
gasztalódhatott az amerikai trónköve-
telõ, megnyerte ezt a számot. A szek-
szárdi sportolónak ez a szám sosem
volt – nemzetközi élmezõny szintjén -
úgymond az erõssége, ezúttal mégis a
4. helyet sikerült elérnie.

Az egyik legértékesebb
versenyszám az övé 

Másnap a hívójel-vétel versenyszám-
ban – mint a gyakorlati számokban
mindig – ezúttal is jeleskedett a Szek-
szárdi Rádió Klub sportolója: felküz-
dötte magát a világbajnoki dobogó
harmadik fokára. A délutáni verseny-
számban, amikor gyorsbillentyûvel ad-
ják a morze-jeleket, pedig ötödikként
zárt a sportág szekszárdi világklasszisa.
Hudanik Antal a 13 tagú magyar kül-

döttség legeredményesebb versenyzõ-
jévé vált a bulgáriai Obzorban lezajlott
vb-n, és jó esélye van arra, hogy a Ma-
gyar Rádióamatõr Szövetség õt jelölje
az év sportági legjobbjának.

– Örülök neki, hogy a leggyakorlatia-
sabb számban, az igazi, életszerû rádió-
zásban sikerült nyernem meggyõzõ fö-
lénnyel – értékelte teljesítményét a 43
éves, a Garay általános iskolában okta-
tás-technikusként dolgozó rádiós, aki
hetente két-három órát szentel hobbi-
jának, a nagy nemzetközi versenyek kö-
zeledtével pedig ennek dupláját.

– A négy versenyszám közül az el-
méleti rádiózásban nem tör babérok-
ra, bár ott van a dobogó közelében.

– Ezt így nem mondanám. Erre is –
még ha valóban nem is kedvelem any-
nyira, mint a „runnert” – nagyon ké-
szülök, de ott nem tudom kihozni ma-
gamból a maximumot, ezért maradok
le a dobogóról.

– Tizenhat ország küldte el a leg-
jobbjait, de nem csak ennyiben van
jelen a sportág.

– Három kontinensen ûzik verseny-
szerûen, de nincsenek az országok
többségének olyan szintû versenyzõi,
hogy egy világbajnokság vagy egy kon-
tinensviadal nívójának megfeleljenek.

– Túl azon, hogy élvezi, amit csi-
nál, érzi-e ennek a speciális technikai
sportnak a nem forintálisan mérhe-
tõ gyakorlati hasznát.

– Ha eltekintünk a gyorstávírászat-
tól, és úgy általában a rádiózásnál mara-

dunk, igennel válaszolhatok. Technikai
felkészültséget igényel, és a probléma-
megoldó gondolkodásra serkent. Ami-
kor a klasszikus rádiózást gyakoroljuk,
versenyeket rendezünk, ott sok min-
den elõfordul. Nem csak beszélgetünk,
kapcsolatokat létesítünk, hanem a be-
rendezéseket, eszközöket – mind a
gyáriakat, mind az általunk készítettet
– meghibásodás esetén azonnal meg
kell tudni javítani, újra üzembe állítani.

„Élõben” tudnak gyakorolni
– Azon már túl vannak, hogy kap-

csolatot létesítsenek az ûrállomá-

sokon tartózkodókkal, vagy éppen
valakivel, aki az óceán közepén jár.

– Mondhatjuk igen, ez számunkra
nem lenne technikai kihívás. Mi is csi-
náltuk, de már más irányba mentünk.
Van egy folyamatosan épülõ, készülõ
rádióállomásunk a Cserhát-tetõn. Óri-
ásit, ezerszázalékosat javultak a lehe-
tõségeink. Hadd mondjak erre egy ér-
zékletes példát: amit mi a versenye-
ken szimulátorként kapunk egy szá-
mítógépes szoftvertõl, azt itt élõben
tudjuk gyakorolni.

– Már hozzászoktál ahhoz, hogy a
morzézásban világbajnoknak lenni,
immáron negyedszer, nem jár pénz-
zel, „paripával”, dicsõséggel.

– El kell fogadnom a sportágam
speciális voltából adódó ilyen termé-
szetû hátrányokat, de a sajtónyilvá-
nosság, az év végi értékelések, külön-
bözõ ünnepségeken való részvétel
azért ismertté tesz.

– Valami kis pénz a világbajnoki
címéért csak leesik valahonnan?

– Én ilyet, ilyen címen egyszer sem
kaptam. Igaz, az eredményem növelte
az egyesületünknek visszaosztott köz-
ponti és helyi támogatást, így közve-
tetten én is élvezhettem az ebbõl adó-
dó elõnyöket. Nincs ezzel alapvetõen
semmi gond, a mi sportágunkban ez
a helyzet.

– Jöjjön az ötödik vb-elsõség?
– Amíg a csúcson vagyok, addig

nincs, nem is lehet napirenden a visz-
szavonulás.

Hudanik Antal

Biztató jövõ duatlonban
n Tolna megyei duatlon versenyt- Me-
gyei diákolimpia döntõt és nyílt ver-
senyt rendezett szeptember 20-án vá-
rosunkban a Szekszárdi Dynamic Tri-
atlon Club, és a Tolna Megyei Triatlon
Szövetség.

A kerékpározásból és futásból álló
összetett sportágban olyan kevés a
versenyzési lehetõség, hogy még a
szomszédos megyékbõl is érkeztek
résztvevõk. Néhány amatõr diák
ugyancsak kedvet kapott ennek az
erõs állóképességet kívánó sportnak
a kipróbálásához. Kilenc korosztály-
ban négyféle távon versenyeztek gye-
rekek és felnõttek.

A legifjabb indulók 2001-ben szü-
lettek, a legidõsebbek 1959-ben. Leg-
többen az újonc, a gyermek, valamint
a serdülõ korcsoportban versenyez-
tek. Ez bíztató, hiszen õk, vagyis a 14
éves kor alattiak adják az utánpótlást.
Minden szekszárdi továbbjutott a
duatlon diákolimpia októberi orszá-
gos döntõjébe. A csapatok közül csak
az elsõ helyezett, az I. Béla Gimnáziu-
mé indulhat az országos versenyen.

A szekszárdi dobogósok: "B" ka-
tegória: Fiú, ifi: 1. Bogáncs Gergõ
(Csapó). Junior: 1. Nagy Dániel (Csa-
pó), 2. Bézsenyi Gergõ (I. Béla)

„A” kategória: Lány, gyermek:
1. Samai Zsuzsanna (Babits) 2. Záká-
nyi Eszter (Dienes). Serdülõ: 3. Frey
Tímea (Baka). Ifi: 1. Kaszpari Dorisz
(I. Béla), 2. Tumpek Lotti (Szt. László).
Junior: 1. Arató Csilla (Garay Gimn.)
2. Rigó Boglárka (Garay Gimn.)

Fiú, gyermek: 2. Bodai Márkó
(Dienes), 3. Csótár Máté (Baka). Ser-
dülõ: 1. Tumpek Péter (Garay Gim-
názium). Ifi: 1. Szél Bálint (I. Béla), 2.
Csankó Dávid (Garay Gimn.), 3. Kö-
vecses Olivér (Garay Gimn.). Junior:
1. Gyányi András (Csapó), 2. Rigó At-
tila (I. Béla), 3. Csankó Géza (Garay
Gimn.). Csapat: 1. I. Béla Gimnázi-
um, 2. Garay Gimnázium, 3. Csapó D.
Szakközép. Felnõtt, férfi I: 1. Bauer
Dániel. Felnõtt, férfi II: 1. Mészáros
László. Szenior, nõi: 1. Sudár Boglár-
ka. Férfi: 2. Zákányi József, 3. dr.
Schranz Róbert. Váltó: 1. Papp László
és András. K. E.

Amatõr úszókat várnak
n A Szekszárdi Vízmû SE a „Tegyél
Egészségedért, Talponmaradásodért
Sportmozgalom” keretében megren-
dezi Szekszárd város I. nyílt amatõr
úszóversenyét, melyre minden úszást
kedvelõ városlakót szeretettel várnak.

A versenynek október 3-án (szom-
bat) 10 órától a városi uszoda (Toldi
u. 6.) ad otthont. A versenyen 10 éves
kortól , felsõ korhatár nélkül - vizes
sportágakban (úszás, triatlon, öttusa)
igazolt versenyzõ kivételével – min-
denki részt vehet. A 14 éven aluli gyer-
mek csak szülõ vagy nagyszülõ jelen-
létében indulhat a versenyen. Egy ver-
senyzõ legfeljebb három egyéni
számban indulhat. A családi váltóban
három fõ úszik, tagonként egy uszo-
da-hosszt (33,3 m). Követelmény,
hogy a váltó legalább egy tagja szülõ
vagy nagyszülõ legyen.

Nevezni elõzetesen a 412-035 tele-
fonszámon, illetve e-mailben a
vizmuse@szdviz.hu címen lehet. A
helyszínen a verseny napján 9 óráig
várják a résztvevõket, nevezési díj
nincs.

A résztvevõknek és kísérõknek 100
Ft-os jegyet kell váltani, mely a ver-
seny idõtartamára  érvényes.

Egyéni versenyszámok: 33,3 m
gyorsúszás, 33,3 m mellúszás, 33,3 m
hátúszás, 66,6 m mellúszás, 100 m
gyorsúszás, 6. 133 1/3 m. vegyes
úszás, 200 m gyorsúszás, 200 m mell-
úszás, 400 m gyorsúszás.

Családi váltó: 3 x 33,3 m.
Az értékelés korcsoportonként tör-

ténik. Egyéni versenyben a versenyzõ
minden számban, idõeredménye
alapján, az adott korcsoporton belül
pontszámot kap (1. hely 7, 2. hely 5, ...
6. hely 1 pont). Ezen felül a távok le-
úszása után plusz pont(ok) jár(nak).
Korcsoporton belül a legtöbb pontot
gyûjtõ induló nyer. A nõket korcso-
portonként külön értékelik.

Az egyéni gyõztesek különdíjat, a
2. és 3. helyezetettek érmet és okleve-
let, a 4-6. helyezettek oklevelet kap-
nak. A családi váltóknál korcsopor-
tonként az elsõ hármat díjazzák.

Töltsön el családi, baráti körben
Ön is egy kellemes napot.
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A vívás „olimpicije” Szekszárdról
Molnár Levente, a Garay iskola diákja még sokra viheti a tõrözésben

Van egy hetedikes srác a szek-
szárdi Garay általános iskolából,
aki képes volt az oly népszerű
labdajátékokat a vívás okán már
első osztályos korában háttérbe
szorítani, s a továbbiakban ki-
egészítő sportágként űzni.

Bálint György

Mindössze 7 éves volt, amikor erre az
elhatározásra jutott, s ettõl kezdve a
Kórház SE edzéseit látogatta, és láto-
gatja ma is, noha lakcímváltozás okán
Molnár Levente gyakran ingázik Szek-
szárd és Pécs között. Vívó karrierje ér-
dekében a PEAC edzéseit is látogatja,
így momentán négy edzõ is foglalkozik
a 13 éves fiúval, aki a tõrözés bûvöleté-
ben él, de már kacérkodik a párbajtõr-
rel is, aminek az ábécéjén túl van. Már
találkozott ezen fegyvernem hazai leg-
nagyobbjával, Kulcsár Gyõzõ olimpiai
bajnokkal, aki a szövetségben a közvet-
len utánpótlást is felügyeli, sõt a legki-
sebbekre is odafigyel, ennélfogva vala-
hol, valamikor megakadhatott a szeme
Leventén is a neves tanítómesternek.

Például az Olimpici elnevezésû ha-
zai Grand Prix versenysorozaton, Deb-

recenben, Szolnokon, Pécsen vagy ép-
pen a keszthelyi fináléban. Az ebbõl a
mezõnybõl kiemelkedõknek megada-
tott a lehetõség, hogy a szlovéniai
Mariborban, hét nemzet tornáján – a
fiatalok nem hivatalos Európa-bajnok-
ságán – ott legyenek. Egy-egy országot
több klubcsapat is képviselhet, abszo-
lút csapatversenyrõl van szó. A PEAC
immáron igazolt versenyzõjeként Mol-
nár Levente is bemutatkozhatott a kor-
osztály legjelentõsebb európai verse-
nyén, ami a lehetõ legjobban sikerült:
megnyerték a kontinentális versenyt,
ami a nagy vívónemzetek részvétele
miatt roppant értékes gyõzelem.

– A horvátokat és az angolokat
vertük az elsõ körben – emlékezett
Levente –, majd a fináléban ismét ösz-
szekerültünk az angolokkal, s az már
sokkal izgalmasabb volt. Csapatunk
mindhárom tagja hozta a végsõ siker-
hez szükséges gyõzelmeket, s miután
három nagyon fontos asszót sikerült
megnyernem az emlékezetes finálé-
ban, így végül 45-43-ra nyertünk.

Élete elsõ komoly sikerébõl bõven
juttat a szekszárdi nevelõedzõknek, dr.
Vastag Oszkár fõorvos úrnak, a szek-
szárdi vívás letéteményesének, aki nél-

kül – illetve a Kórház SE létezése nél-
kül– könnyen elképzelhetõ, hogy nem
is ismerkedhetett volna meg szeretett
sportágával. „Oszi bácsi” a rá jellemzõ
alapossággal kezdett el foglalkozni a te-
hetséges gyerekkel. Levente nagyon
kedveli a szekszárdi klub másik edzõ-
jét, Garay Elõdöt is, aki szintén a mai
napig trénere. Örül annak is, hogy egy

olyan (sport)iskolába jár, ahol rajta kí-
vül ugyan nincsenek vívók, de minden
úgy történik, ami neki és a sportágnak
jó. Ha edzõje ráér, arra is van lehetõség,
hogy a szokásos tornaóra keretében õ
egyéni vívóedzésen vegyen részt.

– Az is megkülönböztette az átlago-
san jó adottságokkal bíró gyerekektõl,
hogy õ a mozgástanulásban az iskolá-
zást nagyon komolyan vette, óriási
szorgalommal végezte a gyakorlato-
kat, aminek már 10 éves korában hasz-
nát vette. Szívesen foglalkozunk vele
most is, bízunk benne, hogy pályafu-
tása kiteljesedik, és jó párbajtõrözõ
lesz belõle – hallottuk Vastagh Oszkár-
tól, aki érdeklõdésünkre még elmond-
ta, meg van a kellõ összhang köztük és
a pécsi kollegák között a versenyzõ to-
vábbi fejlõdése érdekében.

A szakvélemények szerint a fiú kéz-
munkája és reflexei nagyon jók.
Mondja is, amikor a pótolnivalóról
faggatom, hogy már most a lábmun-
kán, az erõnlét megalapozásán, aztán
a kéz-láb komplex koordinációján van
a hangsúly. Már csak azért is, hogy
amikor összeállítják a késõbbi serdülõ
válogatott keretét, abból se hiányoz-
hasson a neve.

Molnár Levente
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Kedves Színházbérleteseink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mû-

velõdési Ház átépítése (AGORA pá-
lyázat) miatt 2009 õszétõl nem tud-
juk színház-bérletsorozatainkat elin-
dítani.

A lehetõségek szerint mégis szeret-
nénk Önöket kárpótolni következõ
ajánlatunkkal.

ELÕADÁSOK:

Október 27. (kedd) 19 óra
Operett Gála, az InterOperett ki-

váló mûvészeinek, táncosainak fellép-
tével. Közremûködik a 21 tagú Váci
Szimfonikus zenekar.

Szólisták: Molnár Marica prima-
donna, Nagy Ibolya primadonna,
Boncsér Gergely bonviván, Szász Kati
szubrett, Csere László táncos-komi-
kus. Karmester: Farkas Pál.

Jegyár: 2500 Ft. Kedvezményes
(bérletes) jegy: 2.300 Ft 

November 11. (szerda) 19 óra
Vaszary Gábor – Fényes Sza-

bolcs – Szemes Iván: Az ördög
nem alszik – bohózat két részben, a
Budapesti FOGI Színház elõadása.

Jegyár: 2000 Ft. Kedvezményes
(bérletes) jegy: 1800 Ft.

Várjuk kedves bérleteseinket az elõ-
adásokra annak reményében, hogy az
újjáépült, megszépült SZÍNHÁZBAN
2010 õszétõl újra bérleteseink sorá-
ban köszönthetjük Önöket!

Október 6. (kedd) 14 óra
a táncteremben a Mentálhigiénés

Mûhely Önkéntes Központ Tagozata
elõadást szervez. Az elõadás címe:
Gyógyszermentesen idõs korban.
Elõadó: Keszthelyi Tibor életmód ta-
nácsadó.

Szeretettel várnak a szervezõk min-
den érdeklõdõ nyugdíjast!

Mûvészetek Háza
Gáspár Gyula festõmûvész kiállítá-

sa a Mûvész Presszóban. A tárlat meg-
tekinthetõ: december 2-ig.

Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk!

DIGITÁLIS NYOMATOK
VI. Országos Színesnyomat Grafi-

kai Kiállítás a Magyar Grafikusmûvé-
szek Országos Szövetsége és a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza közös rendezésében.

A tárlat megtekinthetõ: szeptem-
ber 19-tõl október 31-ig, hétfõ kivéte-
lével naponta 10-18 óráig.

Belépõjegy: 400 Ft, diákoknak és
nyugdíjasoknak: 200 Ft

Csoportos látogatás esetén diákok-
nak díjtalan.

Október 1. (csütörtök), 19.30 óra
Hangverseny a Zene Világnapján:

Földesi Lajos hegedûestje.
Közremûködik: Ágotha Zoltán

(brácsa), Krasznai Dóra (hegedû),
Kocsis Andrea (hárfa), Lányi Péter
(zongora), Lorenz Dávid (gitár),

Nyírõ Gábor (orgona), és a Szekszár-
di Kamarazenekar.

Mûsoron: Händel, Haydn, Mo-
zart, Paganini, Liszt, Spohr, Lorenz
D. mûvei.

Jegyek: elõvételben 1000 Ft (meg-
vásárolható a Mûvészetek Háza pénz-
tárában), a koncert elõtt 1500 Ft. Ze-
nebarát bérlettel: 750 Ft.

Október 9. (péntek) 18 óra
A Kairosz Kiadó „Miért hiszek?” so-

rozatában megjelent „Mikor a herva-
dás is hála” címû könyv bemutatója a
Mûvészetek Házában. Czigány György
költõvel Simon Erika beszélget. A belé-
pés díjtalan.

Panoráma Mozi 
NAGYTEREM

Október 1-7.
15.30,17.30: G-Force: Rágcsávók –

színes szinkronizált amerikai film (12)
20.00: Becstelen Brigantyk – szí-

nes feliratos amerikai-német film (18)

ART TEREM

Október 1-7.
17.00: Becstelen Brigantyk – szí-

nes feliratos amerikai-német film (18)
19.00: Pandora szelencéje – szí-

nes feliratos török film (12)

Kedves Lányok, Fiúk!

Szeretettel várunk Benneteket
szeptember 30-án, szerdán,
14.30 órakor a Mûvészetek Házá-
ban, ahol a Kincses Színház Bene-
dek Elek: A kisgömböc címû ze-
nés, népi mesemûsorát tekintheti-
tek meg.

Ha több idõtök van, meghallgathat-
játok a Benedek Elek mesemondó
versenyünk gyõztes produkcióit és
megtekinthetitek Reich Károly gra-
fikáit is.
Jelentkezéseteket szeptember 28-
án, 14.00 óráig várjuk. (Jelentkez-
zetek még ma, mert csak 120 he-
lyünk van!) Belépõdíj: 400 Ft.

Becstelen Brigantyk

n A Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium szakmai közremûködésével
és támogatásával fejlõdõ Zöld Óvoda
és Ökoiskola hálózat feladata, hogy ösz-
szefogja, információkkal, továbbképzé-
sekkel, rendezvényekkel segítse azokat
az iskolákat, melyek a fenntarthatóság
pedagógiai értékeit helyezik mûködé-
sük középpontjába.  A hálózat nyitott
minden magyarországi közoktatási in-
tézmény számára. A fenntartói támo-
gatással a hálózathoz csatlakozó oktatá-
si intézmények környezetnevelési te-
vékenysége tovább fejlõdhet, amely a
gyermekeken keresztül a szülõk számá-
ra is fontos üzeneteket hordoz.

A környezettudatos szemlélet haté-
kony oktatásának ezt a formáját nép-
szerûsíti a tárca szeptemberben induló
Zöld Kréta Kampánya, amely az is-
kolák és óvodák elérését célozza. A ren-
dezvénysorozat 18 magyarországi
helyszínre látogat el, Szekszárdra ok-
tóber 2-án, pénteken érkezik a kara-
ván. A rendezvény szabadtéri környe-
zetnevelési ismeretfejlesztõ játékokat

és mûsorokat szervez az óvodai és is-
kolai korosztály számára a Garay téren. 

A „Zöld Kréta” Kiskövetképzõ  Aka-
démia programja:

9:00-12:00: Interaktív környezettu-
datos játékok óvodásoknak: újrahasz-
nosító kamion, Zöld Kréta kézmûves
sátor, hulladék horgászat, óriás élõ
társasjáték, hulladék vadászat az erdõ-
ben, Találd ki, ki vagyok? – Magyaror-
szág állatvilága

10:45-12:00: Interaktív fórum óvo-
dapedagógusok részére

12:15-12:30: Interaktív kérdezz-fele-
lek Zöld Elek professzorral

12:45-15:00: Interaktív környezet-
tudatos játékok óvodásoknak: újra-
hasznosító kamion, Zöld Kréta kéz-
mûves sátor, hulladék horgászat, óriás
élõ társasjáték, hulladék vadászat az
erdõben, Találd ki, ki vagyok? – Ma-
gyarország állatvilága

13:15 - 15:00: Interaktív fórum isko-
lapedagógusok részére

15:15-15:45: interaktív kérdezz-fele-
lek Zöld Elek professzorral

16:00-17:00: Zenés színpadi prog-
ram: ALMA Együttes

RAJZPÁLYÁZAT

A „Zöld Kréta” Kiskövetképzõ Aka-
démia rajzpályázatot hirdet 3-14 éves
gyermekek részére, melynek témája:
„Én, a környezetvédelem kiskövete”

Szeretnénk, ha rajzaitokban meg-
örökítenétek a „Zöld Kréta” Kiskö-
vetképzõ Akadémián szerzett élmé-
nyeiteket. A pályázaton bárki részt ve-
het, aki (3-14 éves és) az Akadémián
Környezetvédelmi Kiskövet képzésé-
ben részesült.

A rajzotok hátuljára kérjük írjátok
fel a: neveteket, címeteket, telefonszá-
motokat, életkorotokat, magasságoto-
kat. A rajzok leadása a rendezvény
napján 17 óráig lehetséges.

A rajzpályázat nyereménye: váro-
sonként 1 db CAPRINE vagy HAUSER
gyermek bicikli. A pályázon minden
városból egy nyertest választ ki a szak-
mai zsûri. A nyerteseket postai úton,
illetve telefonon értesítjük. A pálya-
mûvek kiválasztása: október 19.

Szekszárdon hagy nyomot a Zöld Kréta Tájékoztató nap
A Dél-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség és a Szekszárd Önkor-
mányzata közösen szervez ingyenes
Tájékoztató Napot szeptember 30-án,
szerdán, 10.30 órától a városháza kon-
ferencia-termében. Témája: Innováci-
ós pályázatok kutatási szervezeteknek
és vállalkozásoknak.

Témák:
- Tájékoztató a 2009 évi Baross Gá-

bor Program pályázatairól
- A Nemzeti Kutatási és Technoló-

giai Hivatal kutatás-fejlesztési pályá-
zatainak bemutatása

- Pályázatírás, szerzõdéskötés, elszá-
molás gyakorlati ismeretei

Elõadók:
- Kocsis Tamás - DDRIÜ Nonprofit

Kft. ügyvezetõ igazgató
- Pápics Eszter - DDRIÜ Nonprofit

Kft. pályázati menedzsere
- Kiss Milán - DDRIÜ Nonprofit

Kft. projekt menedzsere
Jelentkezés: szeptember 29. 12.00

óráig a DDRIÜ Nonprofit Kft-nél, a
milan.kiss@ddriu.hu e-mail címen,
vagy a 72/511-676 -es telfonon.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
OKTÓBERI FOGADÓÓRÁJA

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

KÖZLEMÉNYEK

HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁS. A
Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas
Területi Alapszervezete használtruha
adományozást tart szeptember 28-
én, hétfõn 9 és 10 óra között a szer-
vezet Dózsa Gy. u. 1. szám alatti szék-
helyén. Minden nyugdíjast és rászoru-
lót szeretettel várnak.

BIZTONSÁGOS TÁRSADALOM. A
szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
szeptember 30-án (szerda), 17 óra-
kor tartja a Bûnmegelõzési Szabad-
egyetem soros elõadását a Hunyadi
u. 4. szám alatt. Téma: az ÁNTSZ sze-
repe a biztonságos társadalom meg-
teremtésében. Elõadó: Dr. László
Eszter kistérségi tisztifõorvos.

ROMA NAP. Október 3-án, szombaton
hagyományosan, immár 18. alkalom-
mal rendeznek Roma Napot Szek-
szárdon. Délelõtt sportprogramok
(kispályás foci), délután gasztronómiai
bemutatók, este pedig romabál várja
az érdeklõdõket.

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON Hungária
áramszolgáltató értesíti a lakosságot,
hogy korszerûsítési munkák miatt
szeptember 30-án, 8 órától várhatóan
15:30 óráig a Napfény u. 1-27., 2-68.
és a Napfény u. feletti zártkertek terü-
letén, október 1-jén 8-tól várhatóan
15:30-ig a Bencze F. utca Gróf P. u.
és Kecskés F. u. közötti részén, illetve
a Kecskés F. utca Vasvári u. és
Bencze F. u. közötti részén, október
2-án, 8-tól várhatóan 17 óráig a Bor
utcában és felette lévõ zártkertekben
a Citroën szalontól a város felé, illetve
a CPH Kft. és a Szent Mihály dûlõi
(Palánki völgyi) zártkertek területén, to-
vábbá 8-tól várhatóan 15:30 óráig a
Kisfaludy utcában áramszünet lesz.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Október 20. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület:

Október 27. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Október 20. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Október 27. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtökén 17-18

óráig, I. Béla Gimnázium és Informatikai

Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap elsõ keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-17 óráig. Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Október 6. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Október 12. (hétfõ) 17-18 óráig

Október 26. (hétfõ) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap elsõ és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap második keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ, EDIT képviselő

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon, polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

APRÓHIRDETÉS

Szekszárdon, a Tinódi utcában -
frekventált helyen - 40+20 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Telefon: 06/
20-473-76-79.

n A Speciális Sportolók II. Megyei
Sportnapját szeptember 19-én tartot-
ták Szekszárdon. Városunkat a Baka Ist-
ván Általános Iskola Tagozatának spor-
tolói képviselték.

Kispályás labdarúgásban, asztalite-
niszben, tájékozódási futásban,
dartsban, teremkerékpározásban és
ügyességi feladatokban (helybõl távol-
ugrásban, ugrókötélhajtásban, tö-
möttlabda-dobásban, kosárlabda- és
kézilabda büntetõdobásban, sor-és vál-
tóversenyben vetélkedtek belecskai,
regölyi, dombóvári, bonyhádi, faddi,
iregszemcsei, bátaszéki és zomba-
paradicsompusztai sportolókkal több
korosztályban. A Tagozat két csapata
kispályás labdarúgásban, valamint asz-
taliteniszben egyaránt második he-
lyen végzett. Az egyéni versenyszám-
ok szekszárdi gyõztesei korosztályuk-
ban: Kapocska Ádám (teremkerékpá-
rozás), Klein-Kovács Márió (tömött-
labda-dobás), Lendvai Tímea (helybõl

távolugrás), Kis Melinda és Petrovics
Csaba (kézilabda büntetõdobás), Kolo-

nics Gina, Lázár Aranka, Lázár Gina
(kosárlabda büntetõdobás). K. E.

A Tagozat sportnapon résztvevõ diákjai: Molnár András, Szabó Zol-
tán, Makovics András, Klein-Kovács Márió, Lázár Aranka, Lendvai
Timea, Tóth Mihály, Varga Lajos, Bimbó Rózsa, Kapocska Ádám,
Vargity József, Petrovics Csaba, Kis Melinda, Lázár Gina, Farkas
Ronaldo, Lázár Elizabet, Kolonics Gina, Pfaff Tamás

„Hazai” sikerek a Speciális Sportnapon
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