
Még soha ennyi látogató, kézmű-
ves, árus nem volt a Szekszárdi
Szüreti Napokon, mint az idén.
Húsz helyszínen hatvan rendez-
vény várta a vendégeket, a borá-
szok negyven egysége kínálta a
hegy levét.

Minden eddiginél több látogatót von-
zott a Szekszárdi Szüreti Napok. Min-
den gigantikusra sikerült, s ez hozta is a
nézőszámot. Az árusok szerint olyan ün-
nepi és emelkedett volt a hangulat, mint-
ha nem is Magyarországon lennénk.

– Ha összeadjuk a napi látogatottsá-
got, ötvenezer ember forgott a ren-
dezvényen – mondta Matókné Kapási
Julianna fesztiváligazgató, akit a ren-
dezvény tapasztalatairól kérdeztünk.
Tavaly a Béla király tér felújítása miatt
került a nagyszínpad a Szent István tér-
re, ami az idén már a szó szoros értel-
mében is megosztotta a látogatókat.

– Kettészakadt a rendezvény, ugyan-
akkor tudomásul kell venni, hogy a Bé-
la király tér új formájában már nem al-
kalmas a nagyszínpad befogadására.
Egy ilyen „zárt térbe” nem lehet ennyi

decibelt elszabadítani. Ha nagykoncer-
teket akarunk, akkor biztosítani kell a 8-
10 ezer fő befogadására alkalmas teret.
A Republic fellépésén voltak is legalább
ennyien – mondta az igazgató.

Hozzátette, a kettészakadásnak volt
olyan következménye, hogy a nagy-
színpadon bizonyos mûsorok, előadók
nem kaptak akkora figyelmet, amilyet
megérdemeltek volna. Talán több ki-
csi, de folyamatosan mûködő színpadi
helyszín jobb lenne, ami érdeklődés
szerint elosztja a közönséget.

Folytatás a 2. oldalon.
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A rezsicsökkentésről rendeztek
teltházas fórumot szeptember 26-
án este a Babits Mihály Kulturális
Központban. Az eddig két lépcső-
ben megvalósított díjcsökkentés
részleteit Dr. Kocsis Máté ország-
gyűlési képviselő taglalta.

A Fidesz kommunikációs igazgatója
megköszönte a szekszárdiaknak és a
környékbelieknek, hogy aláírásukkal
18 ezren támogatták a rezsicsökken-
tést. „Önök tagjai annak a 2,2 milliós
közösségnek, akik összefogtak egy jó
ügy érdekében” – méltatta a képviselő
a jelentős támogatást. Kocsis rámuta-
tott ugyanakkor: a baloldali politikai
szereplők elhazudják az eredménye-
ket, a társadalom jelentős többsége és
a kormánypártok munkáját – mondta,
majd emlékeztetett rá, hogy 2010-ben
a Fidesz kormány katasztrofális álla-
potban vette át az ország irányítását. A
képviselő hozzátette: „azok oktatnak
minket rezsicsökkentésből, akik a ka-
tasztrofális állapotokat előidézték”. Ko-
csis Máté arra is rávilágított: a 2010 előt-

ti években nőtt az adó, a rezsi, csök-
kent a fizetések értéke, nőtt a munka-
nélküliség, duplájára hízott az állam-
adósság, a nemzeti vagyont pedig el-
herdálták. Az IMF-hitelnek nagy ára
volt: a Bajnai kormány egy havi nyug-
díjat és bért elvett a közszférából.A
2002 és 2010 között regnáló szocialis-
ta kormányok alatt kétszeresére emel-
kedett az áram, és háromszorosára a
gáz ára! Kocsis emlékeztetett arra, hogy

már az első Orbán kormány hozott re-
zsicsökkentő intézkedést, 2010-ben pe-
dig a kormány első döntéseinek egyi-
ke volt, hogy befagyasztotta a áremelé-
seket. Ezzel a lépéssel mintegy 400 mil-
liárd forintot már megspóroltak a ma-
gyar emberek. A képviselő hangsú-
lyozta: a szocialisták privatizációk
„eredményeként” 1995. és 2011. között
a szolgáltatók 1040 milliárd forintnyi
hasznot vittek ki az országból.

Dr. Kocsis Máté elmondta: a 10 %-os
rezsicsökkentés egy 4 fős család szá-
mára a távhő, a gáz és villamos energia
tekintetében 70-80 ezer, míg egy két-
tagú család számára 40-50 ezer forint
megtakarítást jelent évente. Ez az ösz-
szeg a gáz- és az áram november 1-től
életbe lépő további 11,1%-os díjcsök-
kentésével jelentősen emelkedhet.
Amíg 2010-ben az átlagkeresetekhez vi-
szonyítva a magyarok fizették a leg-
több rezsit Európában, mára a közép-
mezőnybe kerültünk.

A fórumon ugyancsak felszólaló Hor-
váth István emlékeztetett: 2002 és 2010
között a szocialisták 15 alkalommal
emelték az áram és a gáz árát. Szekszárd
polgármestere szerint a Fidesz kormány
által elindított rezsicsökkentés – amely
július 1-jétől a szemétszállítás, a víz- és
csatornadíj, a kéményseprés és a palac-
kos gáz árában is mérhető - ugyanakkor
4 millió család megélhetését segíti! Tóth
Ferenc megyei kormánymegbízott sze-
rint, ha a baloldal hatalomra kerül, véget
vet a rezsicsökkentésnek és a béreme-
léseknek is.  Gyimóthy Levente

Több mint kétmillión fogtak össze egy jó ügyért
Dr. Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója tartott teltházas fórumot Szekszárdon

Megtelt a Babits rendezvényterme a fórumra

Kínai befektetők jártak Szekszárdon

A napokban Ács Rezső alpolgármester
tovább erősítette Szekszárd város kí-
nai kapcsolatait. Ningbo tartományból
hét tagú delegáció érkezett a tolnai me-
gyeszékhelyre.

A befektetői csoport a szekszárdi
borexport lehetőségeiről, élelmiszeri-
parról, turizmusról és logisztikai lehe-
tőségekről érdeklődött. Wang Shi
Kang, a delegáció vezetője kinyilvání-

totta együttmûködési szándékukat,
miszerint a jövőben a Szekszárd város
adta lehetőségeket, gazdasági poten-
ciált közvetítik kínai cégek felé.  A ven-
dég befektetői csoportot Mészáros Pál
borász kísérte a városházára, aki a meg-
beszélésen megemlítette, hogy a Mé-
száros Pince már több jól mûködő ke-
reskedelmi kapcsolatot alakított ki bor-
ágazati téren kínai befektetőkkel.
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Ötvenezer vendég a szüreti napokon
A felújított Béla király tér méltó helyszíne volt a szekszárdi bor ünnepének

Folytatás az 1. oldalról
Sikeresnek bizonyultak viszont a szín-

vonalas, fizetős programok. A Halász Ju-
dit koncertre elővételben elfogytak a
jegyek. A Mikó-Kis Pál-Lányi féle bor-
kantátát a Muslincákkal ismételni is kel-
lett. A Budapest Bár zenekar koncert-
jén fél ház volt, de akik hallották, azt
mondták, szenzációsak a zenészek.

A vendégeknek és a borászoknak is
tetszett a régi-új Béla király téri hely-
szín. Mészáros Pál szekszárdi borász
azt mondta, most a tágasabb térben ké-
nyelmesebben lehetett kóstolni. Az ér-
deklődők, vásárlók könnyen megtalál-
ták őket, így általánosságban jól sikerült
az elmúlt négy nap.

A borudvarhoz hasonlóan nagy volt
a nyüzsgés az Ízek Utcájában is. Hat

szekszárdi étterem kínálta a tájegység
étkeit, és saját specialitásait. Bár a ta-
valyihoz képest 40 százalékkal keve-
sebb vendéget tudtak egyszerre leül-
tetni, összességében sikeres fesztivált
zártak.

Herrné Szabadi Judit, a Szekszárdi
Borvidék NKft. ügyvezetője ugyancsak
elégedettségének adott hangot. A hoz-
zá eljutott dicséretek nem csak a bo-
roknak, de az esztétikus környezetnek
is szóltak. A felújított városközpont
méltó helyszíne volt a szekszárdi bor
ünnepének. Az ügyvezető a termelők
nevében kijelenthette: jövőre is itt és
így szeretnék megrendezni a Szek-
szárdi Szüreti Napokat.

Downpatrick,
a katalizátor

A testvérvárosi delegációk közül az
idei szüreti napokról sem hiányoztak
az írek, akik már több éve érkeznek
Downpatrickból. Ezúttal egy három-
fős küldöttség fogadta el a meghívást.

A partnerkapcsolat továbbfejleszté-
sében meghatározó egyéniség, John
Noble egy hírértékû bejelentéssel is
szolgált a városházán, a külföldi dele-
gációk polgármesteri fogadását köve-
tően. Közismert ugyanis, hogy Down-
patrick nagy hangsúlyt fektet a test-
vérvárosi kapcsolatok valódi mûkö-
désére.

- Nyertünk egy  EU-s pályázatot,
amelynek témája a „konfliktus-me-
nedzselés Európában” – mondta  John
Noble. – Konferenciát szervezünk,
amelyen a szekszárdi, valamint a ro-
mán és a lengyel testvérvárosunk vesz
részt. A nyitó rendezvény házigazdája
jövő ősszel Szekszárd lesz. Nem elmé-
leti kérdésekkel kívánunk foglalkozni,
hanem az egyes országokban jelent-
kező problémák feltárása, s a megol-
dások keresése a cél.

John Nobel elmondta: még tartal-
masabbá kell tenni a testvérvárosok
kapcsolatát. A közös programokhoz
európai uniós forrásokat lehet nyer-
ni, hogy még nagyobb számban kép-
viselhessük nemzetünket egymás ese-
ményein.  B. Gy. A Toscana Étterem kínálatából a csülkös lecsó fogyott a legjobban

A Sipos F. Tamással kiegészült Republic több ezer embert vonzott

Ünnepi közgyűlés a 25 éves Alisca Borrendnél
Irodalmi borkalauzban volt része a
hazai borrendek tagjainak és a
meghívott vendégeknek a Szek-
szárdi Alisca Borrend ünnepi, a 25
évvel ezelőtti megalakulásra visz-
szatekintő közgyűlésén.

A szakmai szervezet krónikása, dr. Töt-
tős Gábor ez alakalomra készített ösz-
szeállításából - melyet Hladics Károly
fotói illusztráltak - visszaköszöntek a
borrend legfontosabb eseményei. A ha-
zai borrendek mintegy fele eljött a Szek-
szárdi Szüreti Napok keretében meg-
tartott közgyûlésre, s a delegációk részt-
vettek a szombati felvonuláson.

Az ünnepség keretében megemlé-
keztek az alapítókról – köztük három
hölgyről. Az alapítók közül hatan (Vesz-
tergombi Ferenc főpohárnok, Módos
Ernő nagymester, dr. Töttős Gábor kró-

nikás, Scherer Péterné kincstárnok,
Varga Jánosné és Dárdai Jánosné) még
most  is aktív tagjai a szervezetnek. Saj-
nos Wéber János és Horváth József már
nem lehetett ott a megyeháza díszter-
mében megtartott eseményen, ahol kö-
szöntötték a 137 regisztrált és legalább
300 pártoló taggal bíró Alisca Borrend
dojenjeit, a 85 éves Márkvárt János és
Méth János bácsit.

Újabb tudományos érvek
a vörösbor élettani hatásáról

Több hosszabb-rövidebb előadás is
elhangzott. Ezek közül a legnagyobb ér-
deklődést Ilyés Miklós szekszárdi bor-
rendi tag „performansza” váltotta ki a
hallgatóság körében. A fővárosi illető-
ségû kardiológus 2006-ban került kap-
csolatba a helyi borvidékkel, amikor is
tanyát vásárolt a Porkoláb-völgyben.

Azóta Ilyés Kúria néven már többször
is jelen volt a legnagyobb közösségi
marketing eseményeken. A doktor úr
orvosi munkásságának része a vörös-
borok élettani hatásának vizsgálata. A
kadarka-szerelmes előadó a szekszárdi
borokkal végzett kutatási eredmények

alapján arra a következtetésre jutott,
hogy mindinkább bizonyosságot nyer
ezen borok érfaltisztító, azt rugalma-
sabbá tevő hatása. A tény további kuta-
tásokkal tudományosan igazolva bi-
zony óriási lökést adna a kulturált bor-
fogyasztásnak világszerte. B. Gy.

Hagyomány: borrendi avató a Béla király téri színpadon
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Nem csak a borok kedvelői érezték jól magukat
A 19 éves Szûcs Alexandra lett idén a Szüret Szépe - Új tagokat avatott az Alisca Borrend

A színes és változatos programok-
nak köszönhetően nemcsak a bo-
rok kedvelői érezték jól magukat a
Szekszárdi Szüreti Napokon.

Felsorolni is nehéz lenne, hogy mennyi
elfoglaltság közül választhattak csütör-
töktől vasárnapig a megyeszékhelyre
látogatók. A Borrendi avató minden év-
ben nagy népszerûségnek örvend, ez
idén sem volt másképpen. A Módos Er-
nő nagymester vezette 25 éves szek-
szárdi Alisca Borrend három új taggal
– Büss Zsuzsanna, Karácsonyi Klaudia,
Flódung Kristóf – bővült azután, hogy

a jelöltek kiállták a próbát. Vagyis felis-
mertek egy hagyományos, a borászat-
hoz kapcsolódó eszközt, az üveglopó-
val is jól bántak, és ízlelést követően
két nedû közül kiválasztották a rend
zászlós borát.

Alig, hogy véget ért az avató szomba-
ton délután a Béla király téri színpadon,
a rendezvény másik fő helyszínén, a
Szent István téren már a Szüret Szépe vá-
lasztást kísérhette figyelemmel a kö-
zönség. A Must jön a java! – pazar folk-
lórmûsor részeként tartott Szüret Szépe
választáson 16 csinos lány indult. A nép-
viseletbe öltözött hölgyeket többször is

megcsodálhatta a publikum. A közel két
és fél órás program után, a zsûri dönté-
se alapján a Bartina Néptánc Egyesüle-
tet erősítő 19 éves Szûcs Alexandra fe-
jére került a korona. A matematika-föld-
rajz szakos tanárnak készülő csinos lány-
tól azt is megtudtuk, hogy a hagyomá-
nyőrzés különösen kedves a szívének,
óvodás korától táncol. Az első udvar-
hölgy az ugyancsak bartinás Enyedi Pet-
ra lett, a Bátai „Sárköz” Néptánc Együt-
tes kiválósága, Kovács Adelin pedig a
második. Nemcsak ők, hanem minden
versenyző értékes ajándékokkal gazda-

godott, amelyeket Horváth István pol-
gármester és Szabó Balázs, a szekszárdi
Tesco igazgatója adott át.

– Ez az összefogás fesztiválja, ame-
lyet szerintem ma már minden szek-
szárdi magáénak érez. Ebben gyöke-
rezik a program sikere – vélekedett Ma-
tókné Kapási Júlia. A rendezvényt szer-
vező Babits Mihály Kulturális Központ
vezetője kifejtette: A fesztivál összmû-
vészeti jellege, kínálata okán minden
korosztályú és érdeklődési körû em-
ber megtalálhatta a számára legmegfe-
lelőbb kikapcsolódást.

Hajnalig tartott a mulatság a Béla király téren

A Szüret Szépe, Szûcs Alexandra (középen) és üdvarhölgyei
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Magyar-szerb találkozó a városházán
„A szőlészet-borászat Magyarország
legsikeresebb ágazatának tekinthető,
s ebben komoly érdeme van a szek-
szárdi borvidéknek is” - mondta dr. Bu-
dai Gyula, a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium parlamenti államtitkára azt köve-
tően, hogy Horváth István polgármes-
ter, az országgyûlés Mezőgazdasági Bi-
zottságának alelnöke társaságában
megbeszélést folytatott a szekszárdi vá-
rosházán Danilo Goluboviccsal, a
Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Er-
dészeti és Vízgazdálkodási Minisztéri-
umának államtitkárával és helyettesé-
vel, Nenad Kataniccsal.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy
minél több fórumon felhívjuk a fi-
gyelmet az értékeinkre. A minisztéri-
ummal együttmûködve szervezett dip-
lomáciai találkozó is remek lehetősé-
get biztosít erre – mondta Horváth Ist-
ván polgármester az eseményen.

A városháza tárgyalótermében tar-
tott sajtótájékoztatón dr. Budai Gyula
hangsúlyozta: a magyar diplomácia si-
kerének köszönhetően a 2014-2020
közötti időszakban a hazai borászok
közel 140 millió euró uniós forrást tud-
nak majd lehívni. Dr. Budai Gyula kije-
lentette: Szerbia felé is szeretne nyitni
hazánk, a kapcsolatépítés egyik lép-
csőfokaként novemberben fórumot
szerveznek üzletembereknek Újvidé-
ken, amelyre szekszárdi borászokat is
várnak.

Danilo Golubovics reményét fejezte
ki, hogy tovább élénkül a jövőben a
szerb-magyar agrárkapcsolat. A szek-
szárdi borokkal kapcsolatban megje-
gyezte: sokfelé járt már, de azok állják
a versenyt a világ legjobbjaival. Az ál-
lamtitkár köszönetet mondott, hogy
Magyarország támogatja Szerbia euró-
pai uniós csatlakozását.

Az összefogás fesztiválja

Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, a program fővédnöke nyi-
totta meg a szüreti napokat.

„Az ehhez hasonló rendezvényeken az
értékteremtő embert, közösséget kö-
szöntjük és ünnepeljük” – emelte ki
nyitóbeszédében Varga Mihály. A nem-
zetgazdasági miniszter úgy vélekedett:
az ország az elmúlt években több al-
kalommal is szekszárdi termelőt vá-
lasztott az év borászának, s ezzel kife-
jezte tiszteletét e borvidék iránt.

(A Varga Mihállyal készült interjút
jövő heti számunkban olvashatják.)

„Idén két dolognak is örülhetünk: be-
költözhettünk az Agóra épületünkbe,
és csodálatos körülmények között dol-
gozhatunk, másrészt újra itt lehetünk,
a gyönyörûen megújult Béla király té-

ren” – hangsúlyozta Matókné Kapási
Júlia. A fesztivált szervező Babits Mi-
hály Kulturális Központ vezetője hoz-
záfûzte: a szüreti napok kezdetektől az
összefogás fesztiválja. Idén is nagyon
sokan segítették ennek létrejöttét, ami-
ért köszönet jár mindenkinek.

„Felemelő érzés itt állni, a megújult
Béla király téren. Ez a rendezvény kul-
tikus jelentőséggel bír, hiszen ezen az
ünnepen Magyarország legjobb bor-
fesztiválját éljük meg közösen, kiváló
nedûk kortyolgatása közben” – mond-
ta Horváth István. Szekszárd polgár-
mestere beszéde végén Sebestyén Csa-
bát szólította, akinek Iván-völgyi Bika-
vére nyerte el 2013-ban a város bora cí-
met. Az ünnepség zárásaként jóféle vö-
rösbor került a poharakba, s a koccin-
tással kezdetét vette a fesztivál.

Varga Mihály miniszter koccint a szekszárdi borászokkal
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Képeken Szekszárd letűnt arca
Cseh Gábor kiállítás nyílt a Bormúzeumban

Hosszú, sikerekben bővelkedő mûvé-
szi pályát tudhat magának Cseh Gábor
festőmûvész. Kiállítása megnyitójára a
szüreti fesztivál első napján, szeptem-
ber 19-én a Bormúzeumban került sor.

„A mûvésznek érzelmileg azonosul-
nia kell az emberekkel, akik között él,
és azzal a tájjal, ahol él! Ellenkező eset-
ben mûvészete nem lehet élő és mai”
– fogalmazott egykor ars poeticájában
városunk elismert alkotója, Cseh Gá-
bor. S valóban: életútjából és munkái-
ból gyakorta visszatükröződik e gon-
dolat. A Miskolcon született, 72 éves
mûvész 1955 óta él Szekszárdon. Öt
évtizedes pályafutása során több száz
rajzot, akvarellt és olajfestményt készí-
tett városunkról és szûkebb környeze-
téről. A Fürdőház utcai Bormúzeum-
ban berendezett kiállítást megnyitó
Kubanek Miklós tanár, újságíró fel-
idézte Cseh Gábor életútját, így egye-
bek mellett megtudhattuk, hogy iga-
zából szolnoki származásúnak érzi ma-
gát, hiszen gyerekkorának döntő ré-
szét ott töltötte, s ott ismerkedett meg
a festészettel, a szolnoki mûvésztelep
nagyjainak munkáival. Hatással volt rá
Chiovini Ferenc, majd Pápán Bíró Ká-
roly irányítása alatt alkotott. Szekszár-
don előbb Wallacher László és Lázár
Pál tanította a festészet fortélyaira,

majd dr. Szirmay Endréné és Tomori
Aladár segítette mûvészi kibontakozá-
sát. Kezdetben tus rajzolatokkal, linó-
metszetekkel és egyéb eljárásokkal kí-
sérletezett, majd az olaj lett a megha-
tározó alkotásain. Az általa kidolgozott
egyedi technikát 1980-tól kezdte hasz-
nálni: a vásznon homok felpakolásával
rücskös, rusztikus, illetve sima felüle-
tek váltakoznak, ezzel elősegítve a ké-
pek mondanivalójának kiemelését.

Cseh Gábor később az akvarellekkel
kezdett foglalkozni, amely munkafo-
lyamat mérhetetlen pontosságot és
igényességet követel. A mûvésznek kö-
zel 200 kiállítása volt már 1966 óta or-
szágszerte és külföldön, alkotásairól
pedig portréfilm is készült. Munkái
megtalálhatók hazai, európai, sőt ten-
gerentúli magángyûjtőknél is.

Témáiban régi utcák, tanyák, s a Ge-
menci erdő is felbukkan, miként az itt
élő, dolgos emberek, akik nélkül – vall-
ja a mûvész – az itt található számtalan
érték nem jöhetett volna létre. Cseh
Gábortól a modern irányzatok távol
állnak, egyszerûen közvetíteni akar.
Úgy látja, a mûvészeknek uralkodás he-
lyett szolgálniuk kell, s nem szabad ön-
maguknak emlékmûvet állítaniuk. A
kiállítás bejelentkezés (20/440-4240)
után tekinthető meg.  Gyimóthy L.

„Költőket s borokat kóstolgatok”
A Víz’P’Art antológiával járul hozzá a borkultúrához

Egy pohár bor mellett a léleknek is bő-
ven jutott táplálék: költeményeket íz-
lelhettünk a Szekszárdi Szüreti Napok
társrendezvényén, a Víz’P’Art Közala-
pítvány Szekszárd „Költőket s borokat
kóstolgatok” - Tolna megyei költők,
írók szőlőről és borról címû, Szatmári
Juhos László grafikáival illusztrált an-
tológiájának a bemutatóján a Garay Ét-
teremben.

Orbán György és Kovács Gábor elő-
adásában ízelítőt kaptunk a kötetben
szereplő versekből, fûszerezve a fris-
sen elkészült „Legyen bor! - Borversek,
énekek” címû albumuk egy-egy da-
rabjával. Természetesen néhány „átfe-
dés” is fellelhető: az antológia nyitó-
költeménye, Garay János Szegszárdi
bordala a lemeznek is hangsúlyos ele-
me. Ez a vers nyitja szóban és ez zárja
dalban. Háry János bordala Baka Ist-
vántól sem maradhatott ki egyik ösz-
szeállításból sem.

A Víz'P'Art Közalapítvány Szekszárd
kiadványának gerincét mégis Babits
Mihály versei és prózarészlete adják,
amelyben az őt életre hívó mustostök-
ről ír – tudhattuk meg Lovas Csilla iro-
dalomtörténésztől, a közalapítvány tit-
kárától, aki - Németh Judit, a megyei
könyvtár igazgatója mellett - az anto-
lógia irodalmi anyagának egyik szer-

kesztője. A XIX-XX. századi klassziku-
saink a szőlőről és a borról írott verse-
it és prózáit rendezték kötetbe, kortárs
szerzők mûvei nem szerepelnek ben-
ne. Ebben a kisméretû, 62 oldalas, bo-
rok mellé könnyen „kínálható”, szép
kiállítású válogatásban olvasható ter-
mészetesen a 2005-ben elhunyt, szek-
szárdi születésû Ténagy Sándornak az
antológia címét adó verse, a Szekszár-
di képeslap. Nem hiányozhat az össze-
állításból Mészöly Miklós Porkoláb-völ-
gye sem, míg Illyés Gyula nyolc mûvé-
vel is szerepel a kötetben. A nem Tol-
na megyei születésû, de életük egy fon-
tos szakaszát itt töltő Vörösmarty Mi-
hály és Petőfi Sándor versei is megje-
lennek a válogatásban. Fusz György, a
közalapítvány elnöke köszöntőjében
elmondta: reményeik szerint - miként
borásznak a borában - sikerült egyen-
súlyt találniuk ebben a kötetben,
amellyel készítők szeretnének hozzá-
tenni valamit borkultúránkhoz.

Szatmári Juhos László illusztrációi
jól kapcsolódnak a versekhez, rámu-
tatnak az azokban fellelhető finomsá-
gokra. A kötet illusztrálására egyéb-
ként pályázatot hirdetett a Víz'P'Art
Közalapítvány. Az erre beérkezett
munkákból kiállítás nyílt a megyei
könyvtárban. Kovács Etelka
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Vidám borisszák a művészet templomában
A borvirág kantáta sikert aratott Szekszárdon

Az idei szüreti napok egyik legsike-
resebb rendezvénye kétségtelenül
„A vidám borisszák” című borvirág
kantáta ősbemutatója volt. A szer-
zők és a közreműködők névsora
elég volt, hogy két előadásra is
megteljen a Művészetek Háza.

A Mikó István–Kis Pál István szerző-
páros szekszárdi szépíró tagját kérde-
zem a mû megszületésének körülmé-
nyeiről.

– Tavaly decemberben a Mikó Pista
vezette társulat meghívott a fővárosi
Szerb Színházba, ahol a közönség Dú-
zsi Tamás borait kóstolgatva élvezhet-
te a színészek zenés-irodalmi mûsorát.
Meglepetés volt, hogy a Mikó Pista elő-
vette egy régi szerzeményét, a még Ka-
lákásként Robert Burns kantátájára
írott Vidám koldusokat. Akkoriban már
jó ideje törtem a fejemet, melyik iro-
dalmi forma lenne alkalmas a boros
mulatságok hangulatának felmutatá-
sára. No, ekkor a formát megleltem.
Egy-két hét kellett a szöveg megírására,
egy másik bő hét Mikó Pistának a meg-
zenésítésre. A Lányi Péter vezette Mus-
linca Férfikarnak pedig elég volt né-

hány szenvedélyes munkával telt hét,
és íme, az eredmény.

– A szenvedélyes jelzőt használ-
tad a munka kapcsán, és nem a so-
kat, vagy a nehezet...

– Ha a szenvedély fût, szívesen dol-
gozol, akár többet is, mint máskor. Óri-
ási élmény volt látni, hogy a sokat pró-
bált színészek a kimerítő pesti próbák
után mennyire élvezték a szekszárdi
mûkedvelők csapatával való együtt-
munkálkodást. Lányi Péter kiváló szak-
mai munkája nyomán, mint a jól meg-
formált fogaskerekek, úgy illeszkedtek
egymáshoz.

– Gondoltad, hogy ekkora sikere
lesz a kantátátoknak?

– Mint általában a mértékkel ivók,
borban még nem csalatkoztam... Ahogy
a fegyelmezetten, mûves igényességgel
végzett munkában sem. Amikor a szín-
padon megszólalók önmagukat, abból
is a legjavát adják, a nézőtéren meg
azok ülnek, akikről a mû – nem mellé-
kesen – a szeretet hangján szól, ott a si-
ker bizony nem ritka vendég.

– Mit gondolsz a mû jövőjéről?
– Megszületett, felcseperedett. Jól si-

került stramm gyerek, szerintem meg
fogja állni a helyét!

A Sárköz kincsei
a Babitsban

Rég nem látott Szekszárd ilyen igé-
nyesen összeállított, nagyszabású sár-
közi tárlatot, mint ami az idei szüreti
napok egyik első eseményeként a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ Bakta
termében megnyílott.

Biczó Ernő köszöntötte az érdeklő-
dőket, és örömét fejezte ki, hogy a Sár-
köz nemrég felkerült a Szellemi Kultu-
rális Örökség nemzeti jegyzékébe.
Decs polgármestere szerint ez a siker
az öt sárközi település, Őcsény, Decs,
Sárpilis, Báta és Alsónyék összefogá-
sának eredménye. A kiállítás, amely az
„Időutazás a Sárközben” nevet kapta, a
településeken élő alkotók, a Tolna Me-
gyei Népmûvészeti Egyesület, a Ha-
gyományok Háza népi iparmûvészeti
gyûjteménye, valamint a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum segítségével jött
létre.

„Nem az a fontos, mi múlik el, sok-
kal inkább az, hogy mit tudunk belőle
megőrizni!” – erről már dr. Balázs Ko-
vács Sándor néprajzkutató. A muzeo-
lógus szerint minden népmûvészeti al-
kotás esztétikai élményt vált ki. Az ok-
tóber 6-ig látogatható kiállítás munka-
csoportjának vezetője Decsi Kiss Má-
ria népi iparmûvész volt. Gy. L.

MEGHÍVÓ. A 35 éves “Mondschein"
Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület október 5-én, 16 órakor a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ Szín-
háztermében tartja jubileumi hang-
versenyét. A belépés díjtalan.

ELŐADÁS. A Mentálhigiénés Mûhely
Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagoza-
ta rendezésében október 4-én, 14 óra-
kor dr. Hegedûs Gyula belgyógyász
szakorvos „Sok mozgással az egészsé-
gért” címmel tart előadást a Babits kul-
turális központ földszinti termében.

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették,
hogy

HEIMANN FERENC
életének 84. évében, 2013. szep-
tember 24-én, otthonában csende-
sen elhunyt.

Katolikus gyászszertartás kere-
tében kísérjük végső nyughelyére
2013. október 1-én, kedden 16 óra-
kor a szekszárdi alsóvárosi temető-
ben. A gyászoló család

Őszi hangulatokat vittek vászonra a bárkások
Sipos Norbert decsi fafaragó munkái a Belvárosi Kávéházban

A Szekszárdi Szüreti Napok kereté-
ben közel egy tucat kiállítás nyílt.
Közülük kettő egymástól mintegy
ötven méterre.

Harmadik alkalommal állították ki al-
kotásaikat a Bárka Mûvészeti Szalon
tagjai a Szekszárdi Szüreti Napok ideje
alatt az Obsitos udvarban. Paul Verlai-
ne Ősző chansonjának soraihoz híven,
a képeken őszi csendéletekben gyö-
nyörködhettek a megnyitóra érkezők.
A 18 alkotó az évszak legszebb és leg-
színesebb pillanatait mutatta be képe-
in: őszi falevelek, érett szőlő, az ezer
színben pompázó táj, hordók sora, ta-
nya a szőlők között, s az őszi gyümöl-
csök és zöldségek kavalkádja. 

A megnyitón László Szilvia bukovi-
niai székely népdalokkal, míg Vígh Ró-
zsa Signor István: Ősz címû versével
igazi őszi, szüreti hangulatba ringatta
a közönséget. Lönhárd Ferenc, a Bárka

Mûvészeti Szalon elnöke megnyitójá-
ban többek között a következőket
mondta: „Az ősz Szekszárdon külö-
nösképpen nagy jelentőséggel bír, hi-
szen a szőlő és a bor a város talán leg-
jellemzőbb és legnagyobb kincse. Ezt
a kiállítás képei is híven tükrözik.
Ahogy a borászok számára is megmé-
rettetés ez az időszak, úgy az alkotók
számára is az e kiállítás. A jól végzett
munka magában hordja a dicsőséget.”

Alig egy „kőhajításnyira”, a Belváro-
si Kávéházban nyílt tárlat Sipos Nor-
bert decsi fafaragó munkáiból. A Decsi
Hagyományőrző Férfikar igazi szüreti
hangulathoz illő dalai után Biczó Ernő,
Decs polgármestere méltatta Sipos
Norbert munkásságát. A fiatal fafaragó
faliképei között a szőlőfürtök és sző-
lővesszők mellett a sárközi községek
címerei díszelegnek. Biczó Ernő kie-
melte: ha a mai fiatalok közül valaki egy
vésőt vesz a kezébe és önzetlenül mun-

káival hírül viszi Sárköz hírét, azt érté-
kelni kell. 

Sipos Norbert elmondta: számára
minden fát könnyû megfaragni. Azt
szereti, ha a megrendelő maga választ-
ja ki, milyen fából kívánja elkészíttetni
az adott dísz-, vagy használati tárgyat.
Mesterének tartja Törő György fafara-
gó népi iparmûvészt, és nagyon tiszte-
li Adorjáni Endre szobrászmûvészt, aki-
től tanulni szeretne. 

A decsi hagyományőrzés, a messze
földön híres népviselet, s annak ápolá-
sa megmutatkozott a kiállítás-megnyi-
tón is, ahol Baloghné Meggyesi Zsu-
zsanna alpolgármester asszony sárközi
népviseletben jelent meg. A férfikar
énekétől, valamint a várdombi Pintér
Tamás borától a közönség vidám han-
gulatban gyönyörködött Sipos Nor-
bert fafaragásaiban. Az alkotások ok-
tóber 6-ig láthatóak a Belvárosi Kávé-
házban.   Sas Erzsébet
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Az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási
Kft. júniusban egész éves kampányt
hirdetett „Hulladékból adomány” cím-
mel. Ennek keretében a hulladékudva-
rokba bevitt hulladékok egy részét fo-
rintosítja a cég és ezt minden hónap-
ban más-más civil szervezetnek adják
adomány formájában.

Augusztusban a Szekszárd Kosár-
labda Utánpótlása Neveléséért Alapít-
vány a kedvezményezett, akik az ösz-
szegyûlt 174.100 forintot tehetséggon-
dozásra, felszerelések vásárlásra és kép-
zőtáborokban való részvételre fordít-
ják. Az alapítvány elnöke, Szabó Miklós
elmondta, nagyon örül a pénzösszeg-

nek, amely érdekében a kosaras lányok
és szüleik igen sokat dolgoztak. Az au-
gusztusi edzőtáborozás után a táboro-
zás alatt összegyûlt PET palackok is a
hulladékudvarokba kerültek. Végig jár-
ták az utcáikban lakókat, összeszedték
háztatásaikból a mûanyag, és egyéb
szelektíven gyûjthető hulladékokat. Cé-
geket kerestek meg, ahonnan renge-
teg papír és mûanyag hulladékot gyûj-
töttek össze, amelyet pár lelkes szülő el
is szállított az udvarokba. A kampány
részleteit tartalmazó szórólapok ter-
jesztésével népszerûsítették a kam-
pányt és a környezettudatos magatar-
tást környezetükben is. 

Hulladékból adomány
Augusztusban a kosarasoknak gyûlt a pénz

Protestáns-napi
zenés hangverseny

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Re-
formátus Együttes tisztelettel és sze-
retettel hív és vár minden érdeklődőt
„Protestáns-napi zenés hangversenyé-
re”, október 13-án 17 órára az evangé-
likus templomba (Luther tér 1.).

Áhítatot tart: Lemle Zoltán Csoko-
nai alkotói-díjas református lelkipász-
tor. Köszöntőt mond: Csillagné Szánt-
hó Polixéna, Szekszárd MJV önkor-
mányzata Humán Bizottságának elnö-
ke. A mûsort ismerteti: Németh Judit
előadómûvész.

Közremûködnek: Tillai Tímea ének-
mûvész (szoprán), Lemle Zoltán (te-
nor), Halmi Gábor énekmûvész (bas-
szus), Lozsányi Tamás orgonamûvész.
Karnagy: Naszladi Judit.

Minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak, a belépés díjtalan!
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– Sok foglalkozásról álmodik egy
gyermek, de nem gondolom, hogy
ebben a levéltárosi hivatás benne
lenne. Elsőként az életutad felől ér-
deklődőm, ugyanis hiába „kutat-
tam”, eddig csak a munkáid „be-
széltek” Rólad...

– Édesapám erdész volt, így gyer-
mekkorom több Tolna megyei telepü-
léshez kötődik. Pakson születtem, Hő-
gyészen jártam általános iskolába, majd
Dombóváron, a Gőgös Ignác Gimnázi-
umban érettségiztem. Ezt követően a
Szombathelyi Tanárképző Főiskola
népmûvelő-magyar szakára jelentkez-
tem. Már főiskolásként, 1974-ben el-
kezdtem dolgozni a Tolna Megyei Le-
véltárban, s levelezőn fejeztem be a ta-
nulmányaimat. Rájöttem, hogy ez az a
hely, ahol dolgozni szeretnék. Nagyon
izgalmasnak találtam a levéltári munkát,
ezért továbbtanultam. A következő dip-
lomámat történelem szakon szereztem,
majd elvégeztem a levéltári szakot is, és
középfokú nyelvvizsgát tettem latinból.

– Most főlevéltárosként igazgató he-
lyettes a beosztásod, de végigjártad
a lépcsőfokokat...

– Levéltári kezelőként kezdtem: az
iratok rendezése volt a munkám. Majd
levéltárosként az összes szakterületen
dolgoztam, és a gyakorlat tett igazán
szakemberré. Nagyon örülök, hogy al-
kalmam volt rendezni a történelmi csa-
ládok archívumait, ekkor kezdtem ku-
tatni a XVIII– XIX. századi vármegyei
nemesség történetét.

– Kutatásaidat publikáltad is. Fel-
sorolnál néhányat ezek közül?

– Írásaim többsége a Levéltári Füze-
tek címû levéltári kiadványban olvas-
hatóak. Publikáltam még szakmai fo-
lyóiratunkban, a Levéltári Szemlében,
és különböző országos folyóiratokban
is, mint a Korunk, a Pannon Tükör, az
Új Dunatáj, vagy a Honismeret. Két ön-
álló kötet is született, ebből az egyik a
vármegyeháza felújításához kötődően
a „175 éves Vármegyeházánk” címû ta-
nulmány. Az épület építésének törté-
netét dolgoztam fel összekapcsolva a
vármegye közigazgatásának múltjával. 

– A levéltár az emberek szemében,
egy „misztikus” hely. Általában any-
nyit tudnak róla, hogy régi iratokat

őriznek, mindent tudnak a múltról,
és mindent megőriznek a jövőnek.

– A levéltár nem túlságosan ismert
intézmény. Az 1990-es évek elején a
kárpótlással kapcsolatosan bekerül-
tünk egy rövid időre a köztudatba, az
utóbbi években pedig az igen népsze-
rûvé vált családfa-kutatás miatt keresik
fel egyre többen a levéltárunkat. Iga-
zából kevesen tudják, hogy „mi végre”
vagyunk. A levéltár egy tudományos
közmûvelődési és hatósági feladatokat
ellátó intézmény.

– Ezt bővebben is kifejtenéd?
– Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat

elvégezhessük, nemcsak őrizzük a me-
gyére vonatkozó régi iratokat, hanem
azokat folyamatosan gyarapítjuk, fel-

dolgozzuk, kutathatóvá tesszük. Ezek-
re a szakmai feladatokra épül a levéltá-
ri szolgáltatások köre. A cél egyre in-
kább nyitni a lakosság felé. Kutatószol-
gálatunk keretében bárki, bármilyen té-
mában végezhet kutatást. Ez az egyik fő
feladatunk, de emellett kiállításokat ren-
dezünk, ismeretterjesztő előadásokat,
rendhagyó történelem órákat, levéltári
ismertetőket tartunk. Örömünkre ezek
a rendezvények egyre népszerûbbek. 

– A levéltárról a legtöbb ember azt
gondolja, hogy leveleket őriz, de
ezen kívül mi mindennek tárháza
még az intézmény?

– A megyére vonatkozó történeti,
maradandó értékû forrásokat, doku-
mentumokat, azaz elsősorban a megye

közigazgatására, illetve a bíráskodásra
vonatkozó iratokat őrizzük a XVIII. szá-
zadtól szinte napjainkig. Említésre mél-
tó a térkép-, a plakátgyûjtemény, a tör-
ténelmi családok és személyek külön-
leges értéket képviselő iratanyaga. Kö-
rülbelül 12 kilométernyi irat található a
levéltárunkban. Ennek a hatalmas
mennyiségû anyagnak a védelmét szol-
gálja az, hogy mikrofilm is készül róluk
a saját mûhelyünkben. Igyekszünk a
kor kihívásainak is megfelelni azzal,
hogy az érdeklődésre számot tartó do-
kumentumokat digitalizáljuk - mint
például az 1859-ben készült községi ka-
taszteri térképeket -, és ezek már az in-
terneten is elérhetőek. 

– Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hogy járhattam a levéltár ki-
csit valóban misztikus világában,
ahol a plafonig érő hosszú polco-
kon a régi iratok jellegzetes illata
árad, s az ember úgy érzi, visszafe-
lé megy az időben. Ezt a precíz, hi-
hetetlen adatmennyiséggel végzen-
dő munkát bizonyára mindannyi-
an másképpen pihenitek ki. Neked
mi jelenti a feltöltődést?

– Számomra nem teher a munka. A
tanulmányírás nemcsak a munkaidő
keretei között zajlik, hanem azon túl is.
Ezen túlmenően a zenehallgatás –kü-
lönösen Mozart muzsikája -, valamint
szépirodalom olvasása tölti ki a szabad-
időmet. Sokat ülök a számítógép előtt,
mindezt gyalogolással ellensúlyozom.
Baráti körben járjuk az ország legszebb
tájait, a Mecseket és természetesen a vá-
ros szőlőhegyeit. Egy-egy települést
érintve pedig annak nevezetességeit is
megtekintjük. A természeti szépségek
felfedezése, valamint a mozgás öröme,
az új és még újabb tájak megismerése
együttesen pihentet igazán. 

– Négy évtizedes szakmai munkád,
kutatásaid, publikációid, a levéltá-
ri szakterületek irányításában vál-
lalt szereped elismeréséül érdemel-
ted ki a Tolna Megye Kiváló Közal-
kalmazottja kitüntetést… 

– Nagyon örültem az elismerésnek,
hiszen a közel 40 év alatt talán sikerült
valamit nyújtani, valami figyelemre mél-
tót produkálni. Terveim szerint a kuta-
tómunkát akkor is folytatom majd, ha
már nyugalmazott levéltáros leszek.

SAS ER ZSÉ BET RO VA TA

Vendégem a Belvárosi Kávéházban CSERNA ANNA főlevéltáros. 
A Tolna Megyei Levéltár mb. igazgató helyettese szeptember 1-én, a 

Megyenap alkalmából rendezett ünnepségen a „Tolna Megye Kiváló
Közalkalmazottja” kitüntetést vehette át dr. Puskás Imrétől, a megyei ön-

kormányzat közgyûlésének elnökétől a Vármegyeháza dísztermében.

A levéltár, amely megőrzi a múltat a jövőnek

„Tolna megye közigazgatásának múltja és az igazgatás színhelyéül szolgáló
székházának, a vármegyeháza épületének története szoros összefüggést
mutat. A vármegyeházák építése a modern közigazgatás kiépülésével, a török
utáni birodalmi igazgatás megújításával, az egyre bonyolultabbá és bürokrati-
kusabbá vált intézkedési menettel, ügykezeléssel kapcsolható össze. A vár-
megyei közigazgatási tennivalók változásai, a vármegye szerepkörének bővü-
lése azonban évszázadokban mérhető. A megye (1949-ig vármegye) az egyet-
len olyan intézmény, amely a kereszténység felvételétől - Szakály Ferenc tör-
ténész szerint feltehetően már Géza nagyfejedelemségétől fogva - a mai napig
létezik….” (Részlet a „175 éves Vármegyeházánk” címû kötetből)
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A meg fej té st október 7-ig vár juk címünkre: 7100 Szek szárd, Bé la ki rály tér 8. Szeptember 15-i rejt vé nyünk meg fej té se:
Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci. A Babits Kiadó köny vajándékát Deli Jánosné (Jókai M. u. 18) nyerte. Gratulálunk!

Szeptember utolsó vasárnapja katoli-
kus egyházban a Szentírás vasárnapja.
Ilyenkor ünnepélyesen kitesszük a
Szentírást egy külön tartóra, és így kö-
szönjük meg Istennek nekünk írt sze-
relmes levelét.

A Biblia két részből áll, az Ószövet-
ségből, és az Újszövetségből, a kettő
együtt teljes számunkra. A Bibliát sok
féle módon lehet olvasni. Lehet olvas-
ni, mint egy csodálatos szépirodalmi
mûvet, de úgy is, mint Izrael kalandos
történetét, vagy egy hittudományi
forrásmûvet. Számunkra, hívő em-
berek számára a Bibliát úgy kell ol-
vasni, mint Isten szavát, mint Isten
üzenetét. Vagyis, ha lelkileg olvasom a
szentírást, akkor az mindig felszólít:
Ember, meg kell változtatnod az élet-
edet! Ahogy Szent Ágoston is hallotta

a belső hangot: „Vedd és olvasd!”, és ez
megváltoztatta az életét. A bûnös em-
berből végül az egyház püspöke és
szentje lett.

Ezért elsősorban szívvel kell köze-
ledni a Szentírás felé. Ha hidegen és
közömbösen veszem kezembe a Bib-
liát, nem fogom megérezni gyakorla-
tiasságát és hatékonyságát. Nagyon
fontos, hogy legyen Bibliánk - ezért is
szorgalmazom annak megvásárlását -,
de nem érhetjük be annyival, hogy
gyarapítja a könyveink sorát, hanem
használni is kell. 

Egyszer egy kisfiú kérdezte anyu-
káját: „Anyu, a Biblia ugye Isten köny-
ve?” „Igen kisfiam” - válaszolta az édes-
anya. Erre a kisfiú: „Akkor adjuk vissza
neki, mert mi úgy sem olvassuk.”

Nem mondhatjuk, hogy nincs

időnk a Biblia olvasására. Tegyük a ke-
zünket a szívünkre, és kérdezzük meg
magunktól: mennyi időnk van az esti
tévézésre? Ha annak csak egy tizedét
fordítanánk a Szentírás olvasására,
már az is jó lenne. 

Milyen szép az, ahol a családban az
esti lefekvés előtt a szülők a gyerekek-
kel együtt olvasnak fel egy részt a
Szentírásból. Ha erre nem is tudunk
vállalkozni, de legalább magunk olvas-
sunk egy pár gondolatot minden nap
lelki útravalónak.

A Biblia örökérvényû mû, annak
időszerûsége soha sem fog elévülni.
Vajon miért? Azért, mert az emberi
természet örök problémáival foglal-
kozik. A Szentírás témája nem életide-
gen. Méltán mondja Szent Ágoston: „a
Biblia olyan, mint a tükör, mert a va-
lóságot mutatja be, minden szépítés
nélkül.”   Bacsmai László plébános

Evan gé li um

„Vedd és olvasd!”

Magyar embernek
magyar tánc!

„Tanfolyam a néptánc alapok elsajátítá-
sáért” III. kurzus a Babits Mihály Kul-
turális Központ és a Bartina Néptánc
Közhasznú Egyesület közös szervezé-
sében, október 7-től, hétfőnként 19.00-
21.00 óráig, 10 alkalom (alkalmanként
2-2 óra). Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ táncterme. Tanfolyam-
vezető: Matókné Kapási Julianna, köz-
remûködnek a Bartina Néptánc-együt -
tes táncosai. Jelentkezni lehet szep-
tember 30-ig személyesen az informá-
ciószolgálaton, a 74/529-610-es telefon-
számon, vagy az info@babitsmuv-
haz.hu e-mail címen. A tanfolyam díja:
12.000 Ft/fő, illetve 18.000 Ft/házaspár.

Foltvarró tanfolyam
A Babits kulturális központ a Szek-
szárdkörnyéki Foltvarró Egyesület köz-
remûködésével foltvarró alaptanfolya-
mot hirdet. Információ és jelentkezés
személyesen az intézményben Csabai
Zsuzsanna programfelelősnél, telefo-
non a 74/529-610-es számon, vagy a
zsuzsi@babitsmuvhaz.hu e-mail címen!
Jelentkezési határidő: október 15.

Október 14-én folytatódik
a LÉLEKÉPÍTŐ. Az előadó

dr. Csókay András agysebész.
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Koraesti városi játszótér-túra  
Csikkszőnyeg az üres szemetesek körül – A felnőttek is ordibálnak

Sok a panasz. A városlakókat fő-
ként a játszótereken elhajigált sze-
mét bántja. No meg az esti zajon-
gás. A bandázó fiatalokat kárhoz-
tatják ezért, s igen gyakran telefo-
nálnak a rendőrségi ügyeletre is. A
kapitányság kollégái és az önkor-
mányzat is mindent megtesz az
esti nyugalom és a tisztaság érde-
kében, de hogy pontos képet kap-
junk az állapotokról, koraesti ját-
szótér-túra indultunk.

Katzné Meszlényi Erika városi kertész-
től tudom: Szekszárdon összesen 47 (!)
játszótér van. Kisebbek, nagyobbak,
korszerûbbek és öregecskék. Koráb-
ban joggal dohogtak a kisgyermeke-
sek, hogy a picik kedvenc lapátoló he-
lyein rengeteg a kutyagumi. Úgy tûnik,
a gyerekbirodalmak homokozóiból
már jórészt sikerült kiszoktatni a ku-
tyákat. Feltételezhető, ez annak is az
eredménye, hogy a közterület-felügye-
lők esti mûszakot is teljesítenek, töb-
bek között ellenőrzik a játszótereket.
Tudni érdemes azt is, hogy a városi
rendőrkapitányság munkatársai is
rendre benéznek a szabadtéri játszó-
helyekre sötétedés után, s a renitens-
kedő ifjakat, az ott piáló hajléktalano-
kat és a szabálytalan kutyásokat figyel-
meztetik. Persze, szép szóval, érvekkel. 

Koraeste csatlakoztam a kapitányság
játszótér-túrájához, a városi rendőrka-
pitány, dr. Pilisi Gábor ezredes, és Sza-
bácsy Szabolcs alezredes, a közrendvé-
delmi osztály vezetője útitársaként.
Először a Béri Balogh Ádám utca 107.
számú épület előtti, jól felszerelt térre
mentünk. (Fotónk is itt készült – még

augusztusban.) Anyukák gyermekeiket
sétáltatták, vagy a nagyobbak játékában
gyönyörködtek. Nyugalom volt, a pa-
dok környékét viszont - a mellettük ál-
ló, teljesen üres szeméttartók ellenére
– szabályos csikkszőnyeg borította. Itt-
ott egy-egy mûanyagpalack és pezs-
gősüveg-dugó hevert. Kereki Ildikóval,
a kis Keve édesanyjával meg is tárgyal-
tuk a helyzetet.

– Nyáron inkább korán reggel, még
a hûvösben jövünk le a gyerkőcökkel,
mert estefelé már az ifjúság birtokolja
a teret. Cigarettáznak, iszogatnak.
Hogy mit, nem tudom – mondja Ildikó,
majd hozzáfûzi: ha valaki a srácokra
szól, az „megkapja a magáét, jó cifrán”.

– Kollegáink figyelmeztetése is gyak-
ran csak falra hányt borsó. A 14-18 éve-
sek a cigizés, vagy a szemetelés szá-
monkérésekor vigyorogva javasolják,

„bizonyítsák be, hogy
ez a mi hulladékunk” –
mondja Szabácsy alez-
redes, majd a kapitány-
nyal együtt azt részlete-
zik, hogy a hajdani „kul-
csos generáció” mos-
tanra lett szülő. Annak
idején ők is kint lógtak,
hát nem zavarja őket,
hogy gyermekeik is így
tesznek.

– Ha odahaza nem ta-
nulják meg a viselkedés
alapszabályait, akkor ez
van - szögezik le.

A hat éve átépített Ka-
darka játszótérre tartva
megjegyzem, sokkal
rosszabbra készültem.

– A közterület felügyelők és a mi
rendszeres ellenőrzéseink is sokat szá-
mítanak – kapom a választ. A rendőrök
zajongás miatti esti riasztásaival kap-
csolatban kiderül, hogy a játszóterek
környékéről csak a srácokra kiabálnak
ki a lakók. Akadnak viszont „be nem
áll a szájuk” felnőttek, akik ha kell, ha
nem, éktelen hangosan üvöltik az os-
tobaságaikat. Őket mégsem merik le-
inteni a szomszédok.

– Sokat számít, hogy a közterület fel-
ügyelők gyakran ellenőriznek, s a rend-
őrök sem kerülik el a környéket. Ezt az
itt lakó húgomtól tudom – említi egy
asszony a Kadarka játszótér melletti be-
szélgetéskor. Azt is mondja, hogy ré-
gebben a „kolpingosok” zsivajától nem
lehetett pihenni, még este sem nyit-
hattak ablakot. Most nyugalom van a té-
ren. Indulunk is tovább, a város koráb-

bi neuralgikus pontjára, az autóbusz-
és a vasútállomásra. Mindkét helyen
rend és tisztaság az úr. 

– Jó ötlet, hogy a vasúti váróterme-
ket az éjszakai vonatmentes időszak-
ban zárva tartják – tudom meg az ez-
redestől. Nyilván ott is kevesebb a bal-
hé, kevesebb a szemét.

A Wosinsky lakótelep felé indulunk.
A térről elvitték Szabácsy alezredest
gyermekkorára emlékeztető két – azó-
ta balesetveszélyessé lett – pingpon-
gasztalt. Némi nosztalgiázást követően
mellénk pattan az első osztályos Le-
vente. Miután beszámol iskolai telje-
sítményéről, majd hátára kerül a táska,
keze meg az édesanyjáéba. Még vissza-
szól: „szupi ez a játszótér”.

Az Energia Park melletti járdán töb-
ben sétáltatják házi-kedvencüket. Né-
hányan hosszabbra eresztik a pórázt, s
míg az ebek ugrabugrálnak, beszélget-
nek egy kicsit. Ez a játszótér is csen-
des, néhány szülő a csemetéjét irá-
nyítgatja.

– Ne menjen oda! – szól rám egy ide-
gen férfi a Prometheus parkban. Ér-
tetlenkedésemre így folytatja: - Meg-
kérdeztem a bagózó fiúktól, hol sze-
rezték a cigarettát. Ne tudja meg!
Olyan szavakkal illettek, amit nem idéz-
nék – mutat a 15 év körüli legényekre,
akik „természetesen” lazán elhajigálják
a csikkeket.

A körút végén megállapítjuk: mind-
annyian rosszabbra számítottunk.
Egyértelmû, hogy odafigyeléssel, jó
szándékkal és gyakori ellenőrzéssel vál-
toztathatunk a rossz szokásokon. Idő-
vel talán a jók vállnak automatizmussá,
természetessé. V. Horváth Mária

A muzsika hangjaival telnek meg a közterek a Zene Világnapján
Október 1-jén a Babits Mihály Kultu-
rális Központ  szervezésében  a Liszt
Ferenc Zeneiskola közremûködésével
délelőtt 10 órától egész nap ingyenes
koncertek várnak mindenkit Szek-
szárd különböző pontjain.

A legkülönbözőbb mûfajokat kép-
viselő zenészek, és énekesek töltik
meg zenével a köztereket. 

A Szent István téren:
10.00: Ünnepélyes megnyitó . Kö-

szöntőt mond: Matókné Kapási Juli-

anna igazgató. Közremûködnek: Mül-
ler Beáta énekmûvész és tanítványa,
Póla Petra

10.10: Ifjúsági Fúvószenekar kon-
certje. Mûvészeti vezető : Kovács Zsolt

11.00: Szekszárdi Ifjúsági Vonósze-
nekar. Zenekarvezető: dr. Színé Kön-
tös Hedvig.

A Garay téren
16.00 Tücsök Zenés Színpad
17.00 Szekszárd Junior Stars

A Mûvészetek Házában:
18.00: A Szekszárdi Liszt Ferenc Pe-

dagógus Kórus és a Szekszárdi Kama-
razenekar ünnepi hangversenye. Köz-
remûködik: Noami Konforta (hegedû,
Horvátország), Kuti Róbert (hegedû),
Lozsányi Tamás (zongora). Karnagy:
Simon Péter. Mûvészeti vezető: Földe-
si Lajos.

A város különböző pontjain:
Liszt Ferenc Zeneiskola Rézfúvós

Együttese, Radnai Erzsébet és Kovács

Gergő (ének) - 13.00: Béla király tér,
15.00: Tesco, 16.00: Babits Mihály Kul-
turális Központ erkélye.

A helyi autóbuszjáratokon Rad-
nai Erzsébet és Kovács Gergő énekel.

Az oktatási intézményekben fel-
csendül Dés László-Nemes István: A ze-
ne az kell… címû szerzeménye. Közre-
mûködnek: Aranyos Katalin, Balogh
Máté, Juhász Bence, Kosztolányi Re-
beka, Kovács Gergő, Liliom Vivien, Pó-
la Petra, Radnai Erzsébet
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Befejeződött a dél-dunántúli régió
egyik tradicionális kerékpáros ver-
senysorozata, a Tour de Pécs Kupa.

A sorozat 12. és 13. szakaszát az orfûi
tó körül rendezték, de a versenypálya
felvezetett egészen a pécsi tévétorony
„lábáig”. A két szekszárdi klub ver-
senyzői - bizonyítva, hogy utánpótlás
korosztályokban országosan is a leg-
jobbak közé tartoznak - több nagysze-
rû, dobogós helyezéssel zárták a ver-
senysorozatot. Az úgynevezett elit ka-
tegóriában Nagy Olivér, a Szekszárdi
Szabadidős KE juniorja diadalmasko-
dott a 2013 Tour de Pécs versenysoro-
zaton, amely egyben a Lakics Kupáért
is zajlott. Az utolsó versenynapon a 3.
helyet szerezte meg az SZSZKE első-
számú bringása a hegyi, illetve a 65 km-
es mezőnyversenyben.

Az U19-es korosztályban szintén az
SZSZKE versenyzője, Tornyai Richárd
lett az összetett győztes, míg az U17-

eseknél klubtársa, Fábián Ábel a má-
sodik helyen zárt, a harmadik helyet
pedig a Szekszárdi Kerékpáros SE ki-

tûnősége, Istlstekker Zsolt szerezte
meg. A különböző szenior kategóriák-
ban számos dobogós hely jutott a szek-

szárdi versenyzőknek a versenysoro-
zatban. Az egyesületek összetett pont-
versenyét - csakúgy, mint egy éve - a
Szekszárdi Szabadidős KE nyerte, el-
hódítva újra a győztesnek járó vándor-
serleget.

Pécs Kupa (13 szakasz után),
végeredmények: Fiúk, U-17: 2. Fá-
bián Ábel (SZSZKE), 3. Istlstekker Zsolt
(SZKSE),4. Balogh Tamás (SZKSE),
5.Takács Krisztián (SZSZKE).U-19: 1.
Tornyai Richárd, 2.Ranga Csaba (mind-
kettő SZSZKE). Elit: 1. Nagy Olivér
(SZSZKE).

Hobbi, 19-39 éves korosztály: 2.
Kocsis Tibor (SZSZKE), ... 5. Rácz Atti-
la, 6. Galyasi Gábor (mindkettő SZSZKE)
… 12. Búzás Tamás, 13. Steig Gábor
(mindkettő SZKSE),…., 21. Király Ba-
lázs (SZSZKE). Szenior,40 év felett: 2.
Balás Attila, 3. Balázs Tibor (mindkettő
SZSZKE), ...5.Taksonyi Szilárd (SZKSE),
… 9. Schneider Gábor (SZSZKE), 10. Bí-
ró István (SZSZKE). B. Gy.

Az idén is szekszárdi sikerekkel zárult a Tour de Pécs
A Szabadidős KE csapata újra elhódította a Lakics Kupát

S P O R T H Í R E K
LABDARÚGÁS. Elszenvedte első ve-
reségét az NB III-as bajnokságban, de
továbblépett a Magyar Kupa főtáblá-
ján a Tolle UFC Szekszárd. A bajnokság
hatodik fordulójában a Szeged látoga-
tott Szekszárdra, és az NB III Közép-
csoportjában a bajnoki címre is esé-
lyes Tisza-parti együttes, Germán Ta-
más mesterhármaával 3-2- nyert a for-
dulatos mérkőzésen. Az UFC góljait
Deli Dániel és Márton Erik szerezték.
Szerdán az NB III Nyugati-csoportjá-
nak listavezetője, a még hibátlan BKV
Előre elleni MK-mérkőzésen javított
Kvanduk János együttese. A két azo-
nos erősségû gárda csatájában a hosz-
szabbítás döntött: Deli Dániel 11-esből
talált a fővárosiak kapujába. Sikerével
az UFC a kupában bejutott a 32 közé.

KÉZILABDA. Újabb győzelmet aratott
a Fekete Gólyák KC az NB I/B Nyuga-
ti-csoportjában. Tabajdi Ferenc együt-
tese ezúttal a Nagyatád otthonában
nyert a már megszokott magabiztos-
sággal (34-20). A csapat legeredmé-
nyesebb játékosa ezúttal a kilenc gólig
jutó Reisch Gabriella volt, de Grénus,
Zhorella és Nagy Szilvia teljesítménye

is dicsérendő. A bajnokságot három
forduló után az FGKC vezeti, megelőz-
ve az ugyancsak 6 pontos Budaörs és
Marcali csapatát.

KERÉKPÁR. Folytatta jó sorozatát a
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros
Egyesület elsőszámú versenyzője. A ju-
nior korú Nagy Olivér egy kétnapos,
kétszakaszos szerbiai versenyen vett
részt Belgrád mellett. A hegyi befutó-
val nehezített pályán összesítésben a
második helyen zárt.

KOSÁRLABDA. Jó és hasznos játékkal
mutatkozott be a Göcsej Kupa felké-
szülési tornán az Atomerőmû-KSC
Szekszárd új amerikai játékosa. Shami-
ka Singleton meccsenként 10-15 pon-
tot szerzett, de az IBM-pontok tekinte-
tében is csapata legjobbja volt. A KSC
a Zalaegerszegtől, a Zágrábtól és Pécsi
PEAC-tól is szoros meccseken maradt
alul a zalai tornán.

Győzelemmel hangolt a férfi NB II
idénynyitójára az Alisca Terra FKSE
Szekszárd. Murvai Árpád együttese
Hepp Kupa találkozón idegenben ver-
te a Marcalit 97-74-re.

A Szekszárdi Szabadidős KE csapata nyerte a pontversenyt
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Igazán mozgalmas napokat tud-
hatnak maguk mögött a Szek-
szárd AC asztaliteniszezői: két
mérkőzés a Szuper Ligában, közte
pedig a Szekszárd Kupa, ahol a fel-
nőtteknél Tóth Kata, az ifjúságiak-
nál Fuderer Dalma állt asztalhoz.

A szekszárdiak saját rendezésû hagyo-
mányos nemzetközi viadalára ugyan
nem érkezett meg a Postás beharango-
zott egykori világbajnok kínai játékosa,
sőt a román és szerb válogatott sem fu-
tott be, de ez a színvonalnak nem ártott.
Ez mindaddig  így is lesz, amíg a ma-
gyar női élvonal magasabb szintet kép-
visel a szomszédos országoknál. Már pe-
dig a Szekszárd Kupa reprezentálja a
honi élvonalat: aki számít, az többnyire
itt is van minden évben. Már azok kö-
zül persze, aki itthon játszik...

Magas színvonal ide, vagy oda, az
még is csak a maiak kritikája, ha a 44.
évében járó Braun Éva – mint már
többször is a múltban – megint elveri
a teljes mezőnyt. Azt, amelyben a jövő
generációjának legjelesebb képviselői,
válogatott kerettag játékosok, mint pél-
dául Madarász Dóra, vagy Pergel Szand-
ra, valamint a hazájukba a szûkebb él-
vonalhoz tartozó külföldi versenyzők
is szerepet kapnak. Már-már úgy tûnt,
hogy marad a régi forgatókönyv, mert

a Postás versenyzője a rá jellemző rop-
pant fegyelmezett játékkal sorra ütöt-
te ki ellenfeleit, és ott találta magát az
elődöntőben. Itt már 3:0-ra vezetett a
Budaörs üdvöskéje, Pergel ellen. Szó
szerint az őrületbe kergette a sport-
szerûtlen válogatott játékost, akit már
a mérkőzésvezető is figyelmeztetett. A
negyedik játszma is sokáig nyílt volt (7-
7), ám ettől kezdve Pergel dinamikája
érvényesült. A válogatott játékos 4:3-ra
megfordította a meccset, ami azért de-
rekas cselekedet volt, s ez már tetszett
a Szekszárd Kupán megjelenő Téglási
Gábor szövetségi kapitánynak is.

„Mi történt?” – kérdezték sokan a
szimpatikus vesztestől, mert ha valaki,
ő aztán nem szokott 3:0-ról veszíteni.
„A döntőt megelőzően - a párosokkal
együtt - már hat meccset játszottam, s
ez sok volt. A negyedik szettre testben
és fejben egyaránt kikészültem” –
mondta Braun Éva. A fináléban aztán
Eva Odorova volt Pergel ellenfele – de
csak papíron. A nemzetközi szinten is
jegyzett szlovák sem bírta a sorozat-
terhelést, esélye sem volt a kvalitásait
újra megvillantó magyar asztaliteni-
szező ellen (4:0).

Örvendetes módon a Szekszárd AC
újonnan igazolt játékosa, Tóth Kata a
várakozáson felült szerepelt. A Kecs-
kemétről érkező fiatal lány egy nagyon

korszerû, dinamikus kétoldali támadó-
játékot bemutatva - és szemmel látha-
tóan a bizonyítási vágytól fûtve - sorra
ejtette ki a papíron veszélyes riváliso-
kat. Csak az elődöntőre fogyott el a len-
dület, a fent említett szlovák Odorova
ellen (1:4). Tóth Kata párosban is az
elődöntőig menetelt: Szvitacs Ale-
xandrával alkotott duójukat csak a vég-
ső győztes Pergel-Madarász kettős tud-
ta megállítani (1:3).

KSZL: nem várt győzelem
A tisztes helytállás reményében vár-

ta Sáth Sándor szakmai igazgató csa-
pata a Klubcsapatok Szuper Ligájának
második fordulóját, a nem ok nélkül
sztárcsapatnak kikiáltott osztrák SVS
Ströck ellen. Kedden aztán olyasmi tör-
tént, amire senki sem számított: az
osztrákok mindössze két játékossal je-
lentek meg a városi sportcsarnokban!
A kelet-európai és honosított kínai já-
tékosokat is soraiban tudó, akár három
csapatra való ping-pongossal is ren-
delkező osztrákok arab származású tré-
nere, Molden Probas a meccs után az
állította: az egyéni versenyek, sérülé-
sek, szabadságok, kötelező pihenők
miatt „elfogytak a játékosai”. Magyar lé-
giósuk, Lovas Petra is pihenőt kapott...

A Tóth-Szvitacs-Madacki szekszárdi
trió nagy sanszot kapott a sorstól. A
Tóth-Szvitacs duó mindjárt meg is
nyerte a párost, s a három „ajándék-
győzelem” mellett minden szekszárdi
egyszer-egyszer elkapta ellenfelét, így
6-4-es szekszárdi győzelemmel zárult
a találkozó. Ezzel a zágrábi 3:6 után
újra megnőtt a SZAC számára a még
továbbjutást jelentő csoportmásodik
hely megszerzésének esélye. Felvető-
dik persze a kérdés: milyen csapattal
állnak ki az osztrákok a horvát Mla-
dost ellen? B. Gy.
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Tóth Kata meglepetésbronzzal mutatkozott be
Pergel Szandra dupla sikerével zárult a Szekszárd Kupa

Tóth Kata: remek bemutatkozás

Fekete Krisztiánt és Fekete Dominikot
sok minden összeköti. A legerősebb
kötelék a család: a többszörös magyar-
és CEZ Európa-bajnok Krisztián büsz-
ke édesapja Dominiknak. Közös sze-
relmük, a száguldás mindkettőjüknek
sikereket hoz. A szekszárdi pilóták szá-
mos versenyt nyertek már, így viszik
városunk hírét a nagyvilágba.
– Gondolom, nem csak a sikerből
jut ki nektek...

– Sajnos igazad van. Az idén a sikeres
hungaroringi szezonnyitó után Domi-
nik és jómagam is borzalmas pechszé-
riába „botlottunk”. A Pannónia Ringen
elkönyvelt fiaskó után az első szlová-
kiai hétvégét is „dupla nullával” zártuk.
– Ez mennyire töri meg a verseny-
zőt?

– Tudni kell kezelni, a technikai
sportok ilyenek. Dominik esetében ra-
csalódást okozó Formula BMW-t „fel-
nőtt” autóra, egy Formula Renault-ra
cseréltük. Bár egy az általános iskolát
éppen csak elvégző kissrácnak ez elég
mély vizet jelent, ma már tudjuk: jó
döntés volt, és Dominik meghálálta a
bizalmat. A második szlovákiai hétvé-
gét remek versenyzéssel abszolválta: az
első napon a hatodik rajtkockából star-
tolva megtartotta az időmérőn meg-
szerzett helyét. Az igazi szenzáció a
másnapi verseny kvalifikációján tör-
tént: Dominik az utolsó percekig ve-
zette az edzést a szakadó esőben, Esze-
nyi és Galambos s csak a hajrában tud-
ta megelőzni. Dominik a felszáradó pá-
lyán a harmadik rajtkockából várta a

startjelet, s végül - előző napi teljesít-
ményét megismételve - a hatodik hely-
re kormányozta be új kocsiját.
– Neked hogy ment?

– Ami engem illet, a négyszeres nul-
lázás után szorgos tesztbe kezdtünk a
csapattal, aminek meg is lett az ered-
ménye. A hétvége első futamát a pole
pozícióból rajtolva nyertem meg Pő-
dör és Királykuti előtt. A második nap
időmérőjén nem találtam a formámat,
és - jócskán Dominik mögött - csak a
hatodik helyet csíptem meg. Egy re-
mek rajttal aztán az első helyre ugrot-
tam fel, és vezettem is a versenyt kö-
rökön át, amikor forrni kezdett a hû-
tővizem. Ki kell mennem a boxba egy
gyorsjavításra. Nagyon sok időt veszí-
tettem, s bár visszatérve mindent be-

leadtam, csak a harmadik helyig tud-
tam visszaküzdeni magam. Összessé-
gében azonban végre egy sikeres hét-
végét zártunk. 
– Ezek után veszélybe került a baj-
noki cím?

– A sok technikai probléma miatt
azt hiszem „elment a hajó”, örömmel lá-
tom viszont, hogy Dominik személyé-
ben az utánpótlás biztosítva van. Az
utolsó versenyünk október közepén
lesz a Hungaroringen, ahol is egy hét-
végén három futammal zárjuk 2013-at.   
– Milyen egy mezőnyben verse-
nyezni a fiaddal?

– A versenypályán ellenfelek va-
gyunk, persze a szó nemes értelmé-
ben. Büszke vagyok a sikereire, mint
sporttárs, és mint édesapa.

Csak a versenypályán ellenfelek
Apa és fia, Fekete Krisztián és Dominik a formaautós mezőnyben „csapnak össze”
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. OKTÓBERI FOGADÓÓRÁI

HOR VÁTH IST VÁN pol gár mes ter
Október 15. (kedd), 16-18 óráig
Pol gár mes te ri Hi va tal, I. em., pol gár -
mes te ri tár gya ló

DR. GÖT TLINGER ISTVÁN
al jegy ző, min den szer dán 10-12 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 40. sz. iro da

DR. HAAG ÉVA al pol gár mes ter
II. sz. vá lasz tó ke rü let
Október 17. (csütörtök), 16-17 órá ig
Garay J. Ált. Is ko la és AMI (Zrí nyi u.)

ÁCS RE ZSŐ al pol gár mes ter
A hó nap har ma dik hét fő jén 14-15 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 36. sz. iro da. 
III. sz. vá lasz tó ke rü let
Október 3. (csütörtök), 17-18 óráig
I. Bé la Gim ná zi um és In for ma ti kai Szak-
 kö zép is ko la, Ka dar ka u. 25-27.

DR. HOR VÁTH KÁL MÁN kép vi se lő
I. sz. vá lasz tó ke rü let
A hó nap má so dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Ka dar ka ut cai óvo da.

DR. TÓTH GYU LA kép vi se lő
IV. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 16-17ig.
Ba bits Mi hály Ál ta lá nos Is ko la.

KŐVÁ RI LÁSZ LÓ kép vi se lő
V. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap má so dik hét fő jén, 18-19 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fsz. 4.

CSIL LAGNÉ SZÁN THÓ PO LI XÉ NA
kép vi se lő, VI. sz. vá lasz tó ke rü let
A hó nap má so dik kedd jén 16-17 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

LEM LE BÉLÁNÉ kép vi se lő
VII. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap el ső szer dá ján, 17-18 órá ig
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

MÁ TÉ PÉ TER kép vi se lő
VI II. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap má so dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

DR. HAD HÁZY ÁKOS kép vi se lő
IX. sz. vá lasz tó ke rü let.

Ba ka Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
Bejelentkezés a 30/551-4653-es számon.

FA JSZI LA JOS kép vi se lő
X. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Sző lő he gyi Óvo da, könyv tár épü let

HAL MAI GÁBORNÉ kép vi se lő
A hó nap el ső és har ma dik csü tör tök jén.
16.30-18.00 órá ig.
Szek szárd, Mi kes u. 24.
Be je lent ke zés: 74/510-663 te le fo non. 

ILOS FAI GÁ BOR kép vi se lő.
A hó nap má so dik szer dá ján 17-18 órá ig,
Mi kes u. 24.

DR. TÓTH CSA BA AT TI LA
kép vi se lő
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

ZA JÁK RI TA kép vi se lő
A hó nap utol só hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

TISZTELGÉS AZ ARADI
VÉRTANÚK EMLÉKÉNEK

2013. október 4. (péntek), 10.30
óra – Béla király tér, Bezerédj
mellszobor

10.30: Díszőrség (Magyar Nem-
zetőrök Tolna Megyei Szervezete)
felvonulása az emlékmûhöz 

Himnusz
Irodalmi összeállítás a Dienes Va-

léria Általános Iskola diákjainak  elő-
adásában (rendezte: Klézli Mária)

11.00 óra: Koszorúzás
Szózat, a díszőrség elvonulása

KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS 
Emlékezzünk az Aradi Vértanúk-

ra! Az Aradi Vértanúk emlékére ren-
dezett megemlékezés koszorúzással
zárul. Hívjuk, várjuk mindazokat,
akik tiszteletüket, kegyeletüket ily
módon is szeretnék kifejezni az ara-
di hősökre emlékezve. A koszorzás-
ra előzetes bejelentkezést nem ké-
rünk!
Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala

és a Babits Mihály Kulturális Központ

ALMA-KISZÁLLÍTÁS. A Magyar Vörös-
kereszt Tolna Megyei Területi Nyugdí-
jas Alapszervezete és a Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
által meghirdetett alma-megrendelé-
sek szállításának ideje: szeptember 30.
(hétfő), 7-10 óráig. Helye: Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
(Hunyadi u. 4.), parkoló.

BURGONYA, ALMA. A Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdíjas
tagozatánál a megrendelt burgonya és
alma átvehető október első hétvégé-
jén a Gemenc Hotel parkolójában. Bur-
gonya október 5-én (szombat), alma
október 6-án (vasárnap). Az 1-150 sor-
számig 7-9 óráig, 150-350-ig 9-11 órá-
ig. A sorszámokat hozzák magukkal!

FŰSZERPAPRIKA. A Mentálhigiénés
Mûhely nyugdíjas tagozatánál őrölt fû-
szerpaprika (csípős, édes) kedvezmé-
nyes, 2200 Ft/kg-os áron megrendel-
hető. Előjegyzés: kedden és pénteken,
8-10 óráig a Babits Mihály Kulturális
Központ mozi melletti irodájában,
vagy a 06/20-415-48-67-es telefonon.

Október 3-5.
17 óra (pénteken és szombaton 15 óra-
kor is): HUPIKÉK TÖRPIKÉK 2 (THE
SMURFS 2) - színes szinkronizált ame-
rikai animációs film (6). 3D

Október 3-9.
19 óra: HAJSZA A GYŐZELEMÉRT
(RUSH) - színes feliratos amerikai-né-
met életrajzi dráma (16).

Október 7-9.
17 óra (október 11-12., 15 óra) HÓPI-
HE (SNOWFALKE – THE WHITE GO-
RILLA) - színes szinkronizált spanyol
animációs film (6).

Október 10-16.
17 óra: DON JON - színes szinkron+fel-
iratos amerikai vígjáték (12)

19 óra (hétfőn 15 órakor is): GRA-
VITÁCIÓ (GRAVITY) - színes feliratos
angol-amerikai sci-fi (12)

Október 17-23.
17 óra: CSALÁDI ÜZELMEK (WE’RE
THE MILLERS) - színes szinkronizált
amerikai vígjáték (16)

19 óra: METALLICA THROUGH
THE NEVER - színes feliratos amerikai
zenés film (12). 3D

Október 24-30.
17 óra (pénteken és szombaton 15
órakor is): GLADIÁTOROK GYÖN-
GYE (GLADIATORI DI ROMA) - szí-
nes szinkronizált olasz animációs
film (6). 3D

Október 24-30.
19 óra (hétfőn 15 órakor is): IDŐRŐL
IDŐRE (ABOUT TIME) - színes szink-
ronizált angol vígjáték (12)

Az Agóra Mozi októberi műsora
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