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A 2013 januárjától állami fenntar-
tásban mûködő szekszárdi általá-
nos- és középiskolákban összesen
több mint 3000 diáknak csenget-
tek be szeptember 2-án. Közülük
mintegy 570 elsős, akiknek az új
köznevelési törvény értelmében

mindennap lesz testnevelés órá-
juk, és hit-, vagy erkölcstan órá-
kon vesznek részt.

A pedagógusok által régen várt, a kor-
mány által most megszavazott bér-
emelés és vele együtt induló pedagó-

gus életpályamodellt megbecsültebbé,
népszerûbbé teheti a tanári, tanítói hi-
vatást. Az új köznevelési törvényben
rögzített intézkedések a diákok részé-
re a hit- és erkölcstan órákat, a min-
dennapos testnevelés bevezetését
hozzák. Folytatás a 2. oldalon.

A szekszárdi diákoknak is becsengettek
Hit- és erkölcstan, mindennapos testnevelés - változásokat hozott az ősz

„Formáljuk együtt a várost!”

A Babits Mihály Általános Iskolában 57 elsős kisdiák kezdte meg a tanévet
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Még eltelik néhány esztendő, míg
termőre fordulnak a Béla király
téren minap telepített szőlőskert
vesszői, de annál sokkal hama-
rabb jelzik majd szőlész-borász
eszközökből álló szabadtéri tárla-
tok a város forgalmas pontjain,
hogy Szekszárd a szőlő és bor vá-
rosa is. 

A „Formáljuk együtt a várost!” mottó-
val elindult kezdeményezésről a héten
sajtótájékoztatón adott hírt az önkor-

mányzat, a Szekszárdi Borászok Céhe
és a Szekszárdi Borvidék Nonprofit
Kft. Az elképzelés - mondta Horváth
István polgármester -, hogy a város köz-
területein olyan régi borászati eszkö-
zöket helyezzenek el, amelyek az itt la-
kók, és az ide látogató turisták számá-
ra is tükrözi, tudatosítja a városnak a
szőlőhöz, a borhoz kapcsolódó kétezer
éves múltját. Ezért a három kezdemé-
nyező felhívással, kéréssel fordul a bor-
vidék szőlőtermelőihez, borászaihoz,
hogy erre a célra ajánljanak fel nagy-

méretû, régi, már nem használt prése-
ket, szüretelőkádakat, hordókat, put-
tonyokat, szőlész-, borászeszközöket.
A város, a céh és a borvidék Kft. pedig
vállalja, hogy ezeket a tárgyi emlékeket
a város különböző védett közterülete-
in kiállítja, azokról gondoskodik, kar-
bantartja.
„Szeretnénk a város közlekedési cso-
mópontjain, a körforgalmakban szőlé-
szeti, borászati élőképeket elhelyezni”
– tette hozzá Horváth István.

Folytatás a 3. oldalon.

01_01.qxd  2013.09.05.  16:18  Page 1



2 2013. szeptember 8.HÉTRŐL HÉTRE

Foly ta tás az 1. ol dal ról.
Az új tárgyak tantervben történő

megjelenése, a napi szintû mozgás két-
ségkívül mind testi, mind szellemi té-
ren hasznos döntésnek bizonyulnak a
jövő generációja egészséges fejlődése,
értékálló erkölcsi szemlélete szem-
pontjából.

Ahogy hazánk összes, iskolával ren-
delkező településén, úgy városunkban
is megtartották az idei évnyitókat. A
Babits Mihály Általános Iskolában au-
gusztus 30-án este került sor a tanév
kezdő ünnepségre, ahol az iskola ve-
zetősége tájékoztatta a szülőket az ak-
tuális változásokról, egyben eloszlatta
az álhíreket, amelyek a délután 16 órá-
ig tartó kötelező iskolai foglalkozások
tekintetében a médiában keringtek.
Pappné Kutas Annamária, az iskola
igazgatója köszöntőjében arra hívta fel
a figyelmet, hogy az intézmény fenn-
állásának 55. évfordulóját ünneplik, és
idén 130 éve született névadójuk, Ba-
bits Mihály költő. Az igazgató köszö-
netet mondott az iskola tanári és szü-
lői közösségének, valamint diákságá-
nak vezetői pályázata támogatásáért,

majd kiemelte: a 2013/14-es tanév az
1018. lesz Magyarországon, amelyben
másfél millió fiatal előtt nyílnak meg az
oktatási intézmények kapui. 

„Az általános iskolának nagy szere-
pe van abban, hogy a tanuló milyen ne-
velési közegben sajátítja el a tudást. Pe-
dagógiai munkánkat a tehetség szabad
érvényesülésének és az esélyegyenlő-
ségnek szenteljük” – fogalmazott
Pappné Kutas Annamária, aki a heti öt
óra testnevelésről elmondta: az új
rendszer három óra délelőtti és két óra
délutáni foglalkozásból áll majd. A dél-
után 16 óráig kötelező általános iskolai
tartózkodással kapcsolatban a szülők
számára világossá tette: a nem napkö-
zis gyermekeknek - ha azt a szülők nem
kérik -, nem kötelező délután négy órá-
ig az iskolában maradniuk, a napközis
tanulók pedig a szülő jelzése alapján, a
délután folyamán külön foglalkozáso-
kon részt vehetnek. A hittant és az er-
kölcstan oktatását az első és az ötödik
évfolyamon vezetik be, tanításukra a
tanórák keretében kerül majd sor. A
többi évfolyamon a fakultatív hitokta-
tásra továbbra is lehetőség nyílik.

Az igazgató a diákokat arra kérte:
szorgalmukkal mutassanak példát,
hogy minél többen indulhassanak to-
vább a későbbiekben jó hírû közép-
és felsőfokú oktatási intézmények fe-
lé. Az elsősökhöz szólva úgy fogalma-
zott: az iskola egy érdekes, felfedező
utazás, ami örömet jelent. „Szeret-
nénk, hogy ez felejthetetlen legyen
számotokra!” – zárta köszöntőjét
Pappné Kutas Annamária, s arra kér-
te a leendő kisdiákokat, őrizzék meg
az iskolai kitûzőt szép emlékként, egy-
ben üdvözölte őket a Babitsosok nagy
családjában.

A tanévnyitó mûsorban a 2/B, a 3/A,
az intézmény színjátszó körének ta-
nulói, valamint Reibling Kamilla, Renc-
zes László és Kaszó Ilka elsős kisdiákok
mûködtek közre.

Az igazgató lapunkat arról tájékoz-
tatta, hogy a Babits iskolában az idén az
elsős évfolyamban két osztály indul,
amelyet maximálisan sikerült diákok-
kal feltölteni: „Az engedélyezett lét-
szám kétszer 27 fő lehetett, így 56 gyer-
mekünk kezdheti meg az első osztályt”
– tette hozzá. Gyimóthy Levente

Változásokat hoz az új tanév

A Tolna Megyei Kormányhivatal
meghívására látogatott el a múlt
héten Szekszárdra dr. Hoffmann
Rózsa, a köznevelésért felelős ál-
lamtitkár.

A sajtótájékoztatót követően az állam-
titkár előadást tartott azon a megyei
tanévnyitó konferencián, amelyre a
tankerületi igazgatók, az iskolák igaz-
gatói, a járási hivatalvezetők és az or-
szággyûlési képviselők voltak hivatalo-
sak. Még a rendezvény kezdete előtt la-
punk kérdésére Tóth Ferenc kor-
mánymegbízott elmondta, hogy az or-
szág 160 betöltetlen iskolavezetői állá-
sa közül Tolnában mindössze négy is-
kolában nincs igazgató, aminek az oka,
hogy e négy irányítására senki nem
nyújtott be pályázatot.

Az államtitkár a pedagógusok bér-
emelésével kapcsolatban elmondta,
hogy az országgyûlés 85 százalék felet-
ti többséggel szavazta meg a közneve-
lési törvény módosítását, így elindult a

pedagógusok életpálya modellje. Szep-
tember elsejétől nem csak a tanítók,
tanárok, hanem az óvónők (még a kö-
zépiskolai rendszerben végzettek is),
valamint minden pedagógusi munka-
körben dolgozó személyt megillett a
béremelés. Hangsúlyozta, a kormány
arra törekszik, hogy valamennyi peda-

gógusnak emelkedjen a jövedelme.
Azoké nő kevésbé, akik korábban na-
gyon sokat túlóráztak. Arról is említést
tett az államtitkár, hogy a félrevezető
„kóbor” pletykákkal ellentétben a tan-
könyvek mintegy 99 százalékát már ki-
szállították, tehát „a tankönyvellátás-
ban nincs káosz”. 

Dr. Hoffmann Rózsa külön szólt a
szaktanácsadói rendszer beindulásá-
ról, a szükséges tanfelügyeletről és a
mindennapi testnevelésről. Mint
mondta, a NAT szerint beindítják az
erkölcsi oktatást, s tájékozódása sze-
rint fele-fele arányban választották a
szülők gyermekük számára a hitokta-
tást, illetve erkölcstan tantárgyat. Le-
szögezte, hogy számos téren „új idő-
számítás kezdődik a köznevelésben”,
aminek sorát folytatva részletezte a
híd-programot, ami azoknak a tanu-
lóknak nyújt segítséget, akik az általá-
nos iskolai tanulmányaik során folya-
matosan sikertelenek voltak.

– Megújul a pedagógusképzés is, a
jövőben például a jelentkezőknek pá-
lyaalkalmassági vizsgát kell tenniük –
szögezte le az államtitkár, majd kitért
az iskolaigazgatók kinevezésének to-
vábbi módjára is. Az igazgatókat az ál-
lamtitkárság nevezi ki, ezzel is a pe-
dagógusok tekintélyét kívánják nö-
velni.  V.H.M.

Új időszámítás kezdődött a köznevelésben

„Jótól jót tanulni”
Augusztus 28-án a Nemzeti Színház-
ban 437 pedagógus, szakember ve-
hette át a „Bonis Bona – A nemzet te-
hetségeiért” kitüntetést, tehetség-
gondozásban kiemelkedő  teljesítmé-
nyükért. A díj elnevezése a latin „Bonis
bona discere” mondásból ered, amely-
nek jelentése „Jótól jót tanulni”. Az el-
ismerésben részesülteket 799 jelöltből
választották ki három kategóriában,
köztük hat szekszárdi pedagógust.

„Kiváló versenyfelkészítő” kitünte-
tésben részesült: Huszárik Imre – föld-
rajz, Garay János Gimnázium; Báló Ma-
rianna - magyar nyelv és irodalom, Ga-
ray János Gimnázium; Kondor Gyula -
hegesztő szakmai ismeretek, Tolna
Megyei Szent László Szakképző Iskola
és Kollégium.

„Kiváló tehetséggondozó” kitünte-
tésben részesült: Hajós Éva – mate-
matika, I. Béla Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium; Valkainé Daczó
Eszter - modern jazztechnika, PTE Ily-
lyés Gyula Gyakorló Iskola, AMI és
Gyakorló Óvoda. „Kiváló tehetségse-
gítő” kitüntetésben részesült: Heil-
mann Józsefné – történelem, Garay Já-
nos Gimnázium.   Sas Erzsébet
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Folytatás az 1. oldalról.
A Szekszárdi Borvidék Kft-nek ere-

detileg is az a feladata – vette át a szót
Herrné Szabadi Judit ügyvezető -, hogy
a szekszárdi borászatokat népszerûsít-
se, ezért természetes, hogy kapcsolód-
tak ehhez a program-hoz.  Fontos az is,
hogy ne csak egyenként tegyék ismer-
tebbé őket, hanem a borvidék közös-
ségi marketingjét erősítve, valameny-
nyiük hírét növeljék. Ők elsősorban a
program adminisztratív feladatait vál-
lalják, a beérkezett felajánlásokat keze-
lik. Először a szabadtéri kiállításra szánt
eszközök fényképeit kérik, s ezek alap-
ján kezdik a tervezést. 

„Önmagunkkal szemben is régi
adósság ez az idegenforgalom növelé-
sét is célzó kezdeményezés megvalósí-
tása” – folytatta Eszterbauer János. A
Szekszárdi Borászok Céhének elnöke
elmondta: azzal, hogy a város évezre-

dekre visszanyúló borász múltjának
szimbólumait, az őseink használta esz-
közöket közszemlére tesszük, tisztel-

günk a hajdan kedvelt bort termelő elő-
deink előtt, és hírét keltjük a mai nagy-
szerû szekszárdi boroknak. 

Horváth István elmondta, eddig pél-
dául a körforgalmak közepére egy-nyá-
ri virágokat ültettek, a jövőben ennek
árát a nyíltszíni tárlatok karbantartásá-
ra fordítják. Azt is megemlítette, hogy
a közterületek biztonságát ügyelő ka-
merák számát tovább növelik, har-
mincnál is több lesz belőlük, s ezek a ki-
állított eszközöket is vigyázzák majd. 

A terv a tájékoztatón tovább érlelő-
dött. Bővült például azzal, hogy ne csak
a városban, hanem annak határán túl is,
az utak, a sztráda mentén, lehajtókban,
pihenőkben is jelezzék régi borászati
eszközök, hogy az „idegen” jeles borvi-
déken jár, hogy Szekszárdon nem csak
a szüreti napokon kötődnek a szőlőhöz,
borhoz, hanem az év minden napján. 

A kezdeményezés jelszava: „Formál-
juk együtt a várost!”, ezért szabadtéri
kiállításokhoz várják az ötleteket, az
építészek javaslatait. - szepesi -

„Formáljuk együtt a várost!”
Cégér a bornak, új arculat Szekszárdnak - Régi borászati eszközök felajánlását várják

Herrné Szabadi Judit, a Borvidék Kft. ügyvezetője, Hor váth Ist ván

polgármester és Eszterbauer János, a borászok céhe elnöke

Szekszárdon ünnepelt a megye
Cserna Anna, dr. Muth Lajos és Csillag Balázs is a díjazottak között

I. Lipót császár 1699. szeptember
elsején adományozott pecsétet és
címert a törökdúlás után éledező
Tolna megyének. A múlt évezred
utolsó esztendejében ezért a me-
gye vezetői úgy döntöttek: szep-
tember elsején tartják a megyena-
pot, s ezt azóta minden esztendő-
ben megünneplik. 

Idén a megyei közgyûlés ünnepi ülése
Szekszárdon, a Vármegyeháza díszter-
mében zajlott, ahol Puskás Imre elnök,
majd Németh Lászlóné nemzeti fej-
lesztési miniszter mondott beszédet. 

A közgyûlés elnöke felidézte, hogy az
ünnep - 220 ezer tolnai ember ünnepe
- a múltban gyökerez, de ilyenkor is a jö-
vőre kell gondolni. Ezt teszi a megyei
önkormányzat is, amikor megváltozott
szerepének megfelelően a megye fej-
lesztésén dolgozik. Dr. Puskás Imre el-
mondta: céljuk olyan megye megvaló-
sítása, amelyben otthon érzi magát min-
den ember, van munkahely, és vonzó a
fiataloknak is. A cél megvalósításához
pedig lesznek eszközeik, és lesz pénz is.

Németh Lászlóné, a nemzeti fejlesz-
tési tárca vezetője az ország eddig elért

eredményeiről szólt. Az IMF-kölcsön
visszafizetéséről, a túlzott deficiteljá-
rás megszüntetéséről, a települések
adósságainak átvállalásáról, majd a me-
gyében befejezett, illetve még folyó be-
ruházásokról beszélt. Elmondta, hogy
a Tolna megyei települések több mint
13 milliárd forint összegû pénzügyi te-
hertől szabadultak meg. A legjelentő-
sebb beruházások között Szekszárdon
a Béla király tér felújítását és a Mészá-
ros Borház szállodaépítését, Dombó-
váron a kórház modernizálását, vala-

mint a Duna-projekt árvízvédelmi be-
ruházásait, illetve a Tengelic–Szedres
és a Paks–Kölesd közötti út felújítását
említette. Németh Lászlóné arról is
szólt, hogy az ünnep kifejezi és erősíti
a megye 109 településének és az itt élő
mintegy 220 ezer polgár összetartozá-
sát. A kitüntetettek pedig a közösség
érdekében végzett kiváló munkájukkal
hozzájárultak Tolna megye sikereihez.  

A kitüntettek között három szek-
szárdi is volt. Dr. Muth Lajos, a Tolna
Megyei Balassa János Kórház főigaz-

gatója a diabéteszes betegek ellátásá-
ban nyújtott gyógyító tevékenységé-
ért, az üzemgazdasági szemlélet és a
kontrolling-rendszer bevezetése terén
elért eredményei, az oktató kórház cím
elnyerése és a színvonalas orvos-to-
vábbképzés megszervezése érdeké-
ben végzett munkája elismeréseként
Bezerédj István díjat vette át.

Csillag Balázs, a Szekszárdi Sport-
központ NKft. igazgatója középtávfu-
tóként elért eredményei, sportszakmai
munkája, Szekszárd sportéletének új-
jászervezésében vállalt kezdeményező
szerepe, a sportrendezvények szerve-
zésében végzett odaadó munkája elis-
meréséül a Szekszárdról származó, vi-
lágcsúcstartó úszóbajnokról elneve-
zett Sipos Márton díjat kapta.

Csaknem négy évtizedes magas szín-
vonalú levéltárosi munkája, a kutató-
kat segítő levéltári segédletek összeál-
lításában való aktív részvétele, kiemel-
kedő kutatói és publikációs tevékeny-
sége, a levéltári szakterületek irányítá-
sában vállalt szerepe elismeréséül Tol-
na Megye Kiváló Közalkalmazottja ki-
tüntetést vehetett át Cserna Anna fől-
evéltáros.  - szepesi -

Csillag Balázs korábbi válogatott középtávfutó, a Szekszárdi Sport -

köz pont Nkft. igazgatója Sipos Márton díjat vehetett át
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A Babits Mihály Kulturális Központ
átadása kapcsán országos közmû-
velődési konferenciát szerveztek
az Agóra Mûvészetek Házában. 

Az eseményen Sulyok Balázs, a komp-
lexum központi épületének vezető ter-
vezője hangsúlyozta: a már 2005-ben
részlegesen, külsejében megújult mû-
velődési ház eredeti, kopolit üvegfalai
inkább egy ipari üzemre emlékeztet-
tek, sem mint a kultúra központjára.
Belül a ’70-es évek designját mutató fal-
burkolatok, a „lepukkant” technikai fo-
lyosók, elavult színháztechnika - benne
a kézi erővel mozgatható díszlettel -, a
gyér raktározási lehetőség ellenére is
nyüzsgés volt a házban. Az átalakítá-
sokról szólva kiemelte: a márványte-
rem még ma is reprezentatív hatást
keltő tardosi vörös márványburkolatát
és az üvegmozaik-kompozíciót meg-
tartották. 

Az átépítésnél lényeges volt, hogy át-
járható, sokfunkciós terek alakuljanak
ki. Az épület azon részében, ahol a mo-
zi található, több vizesblokkra, ruha-
tárra volt szükség. A mozi teremben
motorosan mûködtetett 215 fős lelátó
került beépítésre, ahol további 200
szék elhelyezhető. A helyiség adott eset-
ben konferenciateremmé alakítható át,
és akár 600 főig rendezhető be fogadá-

sok alkalmára. A két épületrész közötti
folyosó elnevezése, a Fiatalok utcája
megmaradt, ugyanakkor látványában,
funkciójában megszépült, kibővült. A
színházteremben a korábbinál keve-
sebb szék található, ám a közönség ké-
nyelmesebb ülőhelyeken élvezheti az
előadásokat. A színházterem techniká-
ja is teljesen kicserélődött: motoros elő-
színpad, új zenekari árok jött létre, s a
díszletszállítás is könnyebbé vált, és szá-
mítógéppel vezérelt lámpákat szereltek
fel. Az oktatótermek az emeletráépí-
téssel megújult épületrészben találha-
tóak, az épületben a mai formavilágnak
megfelelő bútorokat helyeztek el.

Dr. Németh János, a Nemzeti Mûve-
lődési Intézet stratégiai és fejlesztési

főosztályának vezetője adott betekin-
tést a mûvelődési házak múltjába, ame-
lyek a ‘60-as, ‘70-es években élték vi-
rágkorukat. „Szekszárd sok pályázóhoz
képest eleve szerencsés helyzetből in-
dult, hiszen itt az Agóra valóban sza-
bad térben is mûködik. Sok várossal
ellentétben a tolnai megyeszékhely vé-
gig a kedvezményezett városok között
tudott maradni, köszönhetően kiváló
pályázatának – mondta a főosztályve-
zető. A programról dr. Németh János
elmondta, hogy annak egyik fő célja
az életen át tartó tanulás, amelybe a fel-
nőttképzés, a közgyûjtemények, a tu-
domány és felsőoktatás, sőt, a média
lehetőségei is beletartoznak. 

Gyimóthy Levente

Többfunkciós terek a megújult Babitsban
Közmûvelődési konferencia az Agóra nyitóhéten

Irodákból öltözők
A megújult színházterem, az egykori
nagy moziterem helyén létesült multi-
funkcionális rendezvényterem, a 370
négyzetméternyi emeletráépítés, az
ott kialakított négy terem - amelyeket
Szekszárd egyes városrészeiről nevez-
ték el - bemutatása mellett az egykori
irodákban berendezett mûvész-öltö-
zőket is megtekinthették az Agóra sé-
ta résztvevői.

Matókné Kapási Julianna igazgató-
nő elmondta, azért váltak az irodák öl-
tözővé, mert ezeknek a helyiségeknek
az ablaka a belső térre néz, nem jut be
természetes napfény, nincs lehetőség
szellőztetésre, vagyis napi 8 óra irodai
munka végzésére nem alkalmasak.
Egy fellépő mûvész viszont legfeljebb
egy-két órát tölt az öltözőben, melyek
mindegyikében található zuhanyzó is.
Az alagsorban kialakított gyermeköl-
tözők sem kevésbé felszereltek: ott is
akad tükrös sminkasztalka, és a szani-
ter gyermek méretû.

Az új irodák a tér felé, a 160 lakásos-
ra néznek, így a barátságos igazgatói
iroda is, amelyben az íróasztal mellet-
ti falon természetesen Babits Mihály
portréja függ, emellett több mûvész-
barát alkotásai teszik otthonossá a
munkahelyet.

Az új kultúrpalotában az akadály-
mentesítés jegyében négy lift mûkö-
dik a házban, ezekkel a 2. emeletig tu-
dunk felmenni. K. E.
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Az egykori Fiatal Utazók Klubja
(FUK) vezetőjére, Kaiser Istvánra
emlékeztek azok, akik augusztus
31-én összejöttek a Babits kulturá-
lis központban, hogy felelevenít-
sék a  klub tevékenységét, melynek
vezetője idén lenne 75 éves.

Óriási szervező munka előzte meg a ta-
lálkozót, amelynek motorja Kaiser Ág-
nes volt, s amelyet „megkönnyített” ko-
runk vívmánya, az internetes közösségi
oldal. Két hónap után már 150-en re-
gisztráltak, ami ennyi év(tized) elmúl-
tával megható, és jelzi, hogy az egykori
FUK-tagok szeretnék újra látni egymást,
s felidézni vezetőjük, Kaiser István em-
lékét. Az alsóvárosi temetőben mintegy
hetvenen tisztelegtek Kaiser István em-
léke előtt, elhelyezve a szeretet virágait.
A sírnál Decsi-Kiss János azt a verset
idézte fel, amit 1977-ben,  a temetésen
mondott. „Nem múlnak el ők, kik szí-
vünkben élnek...”

A Babits Mihály Kulturális Központ
Csatári termében a régi FUK-tagok nagy
örömmel üdvözölték egymást, zsongott
a terem a „Jaj de régen láttalak”, „hihe-
tetlen, hogy ilyen sokan összejöttünk”,
„de jó téged újra látni” üdvözlésektől.
Mindenki tudta, s néhányan ki is mond-
ták: „Pistának köszönhetjük, hogy ennyi
év után találkozhatunk”.

A résztvevőket Kissné Hohner Mag-
dolna, a kulturális központ igazgató he-
lyettese üdvözölte: „Jó látni, hogy eny-
nyien összejöttek: iskolatársak, kortár-
sak, pályatársak, munkatársak, egykori
FUK-tagok, hogy Kaiser Istvánra emlé-
kezzenek lányai, Ágnes és az Ameriká-
ban élő Sára hívó szavára.”

A következő köszöntőt a találkozó öt-
letgazdája, Kaczián János mondta. Úgy
emlékezett Kaiser Istvánra, mint aki „tet-
te, amit tennie kellett, óriási szenve-
déllyel.” Kaczián hangsúlyozta: „szép
emlékekre mindenkinek szüksége van”,
s ez minden találkozó mottója lehetne.

A moderátor, Budavári Miklós min-
den tapasztalatára és humorára szüksé-
ge volt, hogy  az emlékezés, a nosztalgi-
ázás folyamát levezényelje. Bevezetőjé-
ben elmondta, hogy nem egy szomorú
apropó miatt hívták össze azokat, akik-
nek életében Kaiser István meghatáro-
zó szerepet játszott. „Pista ma is a szí-
vünkben van, s addig él, amíg ennyi em-
ber, ilyen nagy szeretettel emlékezik rá”.

Egy 20 perces, 1975-ben készült fil-
men megelevenedtek a régi Babits és a
több a klub - benne a Fiatal Utazóké –
mindennapjai. A film az amatőr filmklub
jóvoltából maradt meg az utókornak. 

A vetítés után Kaiser István életét kö-
vethették nyomon egy családi fotó al-
bumon keresztül, amelyet Sára lánya ké-
szített. Mesélt édesapja őseiről, gyerek-
koráról, iskoláiról, arról, hogy milyen
embernek látták őt a lányai. Elmondta,
hogy édesapja számára az első „családja”
a FUK volt. Megidézte személyiségét,
humorát, maximalizmusát, karizmati-
kus egyéniségét, s azt, hogy Ágnes a
szervező képességét, ő maga pedig a vi-
lág iránti kíváncsiságot örökölte, s hogy
a mai napig példakép számukra.

Kaiser István életének egy-egy szaka-
szát vidám és tanulságos történetekkel
idézték meg az iskola-, munka- és pálya-
társak. Vancsó István, akivel a Megyei
Tanács Mûvelődési Osztályán dolgozott

együtt elmondta, hogy mozgalmas éve-
ket tölthettek együtt, majd így fejezte
be visszaemlékezését: „a barátom volt.” 

Szabadi Mihály, a mûvelődési ház egy-
kori igazgató helyettese többek között
azt hangsúlyozta, hogy „Pista számára a
FUK volt mindenekelőtt, abban nem is-
mert tréfát. Kialakított egy erős közös-
séget, ahol barátságok, szerelmek szö-
vődtek.”

A jelenlévők a szünetben relikviákat
tekinthettek meg a FUK életéből, régi új-
ságcikkeket böngészhettek. Ezt újabb
filmvetítés követte a FUK létrejöttétől, a
kirándulásokról, a FUK-induló születé-
séről, az Ifjúsági Napokról. Az ifjúsági
klub célját már az alakuláskor meghatá-
rozták: „egy olyan közösség létrehozása,
ahol játszva lehet tanulni.” A film Sza-
bolcska István összeállítása volt, aki a ké-
pekhez egy-egy kiegészítést fûzött.

Már estébe hajlott az idő, amikor a
Kaiser István vezette FUK tagjai meg-
nézték az Agora program keretében új-
jáépült kulturális központot. Később az-
zal búcsúztak, hogy az első találkozót
újabbak követik, mert az emlékeknek
csak a csúcsát érintették, s mert olyan
jó volt ennyi év után találkozni, és meg-
állapítani: életük egyik legszebb idősza-
ka az a hat év, amelyet a FUK-ban töl-
töttek tele tanulással, utazással, igényes
szórakozással. Sas Erzsébet
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Évtizedek múltán találkoztak újra a Fiatal Utazók
Az egykori szekszárdi klub tagjai a néhai vezető, Kaiser István emléke előtt tisztelegtek

Kaiser István egy korabeli fotón
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Változnak a vidékfejlesztéssel kap-
csolatos támogatási irányok és el-
vek az Európai Unió 2014-2020-as
költségvetési időszakában. A trend-
hez hazánknak is igazodnia szük-
séges, így már legkésőbb 2018-tól
az Egységes Területalapú Támoga-
tást (SAPS) az úgynevezett Alaptá-
mogatási Rendszer (Basic Pay-
ment System) váltja fel.

A sokakat érintő témában a közeljövő
legfőbb változtatásairól Vendégh Edi-
tet, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
tolna megyei referensét faggattam.
– Mit tudhatunk az új rendszer ki-
dolgozásának előzményeiről? 

– Lényeges momentum, hogy a
2013. június 24-25-én tartott Mező-
gazdasági és Halászati Miniszterek ülé-
sén a tagországoknak sikerült olyan
kompromisszumos megállapodást lét-
rehozni a 2014-2020 közötti tervezés
alapját képező Közös Agrárpolitika
(KAP) terén, amelyet az Európai Par-
lament és az Európai Bizottság is elfo-
gad, és két pillérre: a területi alapú, il-
letve a vidékfejlesztési támogatásokra
épül. A rendeletek véglegesítése, elfo-
gadtatása szeptember-októberre te-
hető, így az új struktúra 2015. január
1-jével léphet hatályba. Örömteli, hogy
hazánknak a következő hét éves cik-

lusban 12,3 milliárd eurónyi támoga-
tás áll rendelkezésére a korábbi 10,8
milliárdhoz képest.

– Miben rejlik a legfőbb eltérés a két
támogatási típus között?

– Az új Alaptámogatási Rendszer
(BPS) a termeléstől elválasztott tá-
mogatásként mûködik majd. A jelen-
legi rendszer lényeges eleme, hogy
aki ahány hektárt mûvel meg, akkora
területre kap támogatást. A BPS-nél
ugyanakkor a 2013-as évet állapítot-
ták meg referenciaévnek, azaz, aki
ebben az évben már gazdálkodó volt,

s amennyi földterületet megmûvelt,
az alapján jogosult területalapú jutta-
tásra. Kivételek ez alól a fiatal gazdák,
akik a nemzeti tartalékból igényel-
hetnek a későbbiekben támogatást,
amely részben kvótaszerûen mûkö-
dik majd. Tény, hogy rugalmassági
szempontból a SAPS volt kedvezőbb,
hiszen mindenki annyi juttatást ka-
pott, ahány hektárt megmûvelt. En-
nek a torzulásnak az elkerülése végett
magyar kezdeményezésre bevezet-
nek egy olyan szabályt, melynek se-
gítségével elkerülhetővé válik, hogy
azok a gazdaságok, amelyek időköz-
ben eladják területük nagy részét, ne
részesüljenek továbbra is a korábbi
mértékû támogatásban a referencia
alkalmazása miatt, illetve azok, akik
bővítették területeiket, annak meg-
felelő mértékben kaphassák a szub-
venciókat. A BPS rendszernél csupán
a támogatás 70%-át kapja meg a gaz-
da, 30%-ot olyan dolgokra kell költe-
nie, mint a zöldítés, amely tekinteté-
ben területének egy részén köteles
fenntartani egy bizonyos ökológiai
részt. Összességében elmondható,
hogy a támogatás esetében a forrás
30%-át (előreláthatólag 80 euro/hek-
tár) a gazdálkodók az úgynevezett
zöldítési kritériumok teljesítésével
érhetik el. 

– Mi történik, ha ezen kritériumo-
kat a gazdálkodó nem teljesíti?

– Abban az esetben, ha a zöldítési
kritériumoknak nem felel meg, a tá-
mogatás csupán 70%-ára lesz jogosult.
A zöldítés három komponensből te-
vődik össze: terménydiverzifikációból,
az ökológiai célterületek kijelöléséből,
továbbá egy állandó legelőterület fenn-
tartásából. Ha mindezen feltételeket a
gazda teljesíti, megkapja a támogatás
100%-át. A zöldítés ugyanakkor egyes
üzemtípusokra (pl. biogazdaság, Na-
tura 2000, AKG programban résztve-
vők) nem vonatkozik.  

– Jól járhatnak a kisebb gazdaságok
és a fiatal gazdálkodók 2014-től?

– A kisgazdaságok számára az áta-
lányösszeg felső határa 1250 euróra
emelkedett, a korábban tervezett 1000
euróról. Ezt a rendszert várhatóan kö-
rülbelül 5-6 hektáros gazdaságmére-
tig választják majd a gazdálkodók. A fi-
atal gazdáknál újítás, hogy a vidékfej-
lesztési forráson túl a közvetlen támo-
gatások rendszeréből is jut számukra.
Az itt adható plusz támogatás 65 eu-
ro/ha, melynek felső területi korlátját
90 hektárban határozták meg: ezzel az
értékkel elérhetővé válhat egy életké-
pes méretû gazdaság fenntartása.

Gyimóthy Levente

Új irányok az Európai Unió agrártámogatásában?
Hazánknak 12,3 milliárd euró jut a korábbi 10,8 milliárdhoz képest

Vendégh Edit megyei referens

Újabb jelentős siker ért el egy nemzet-
közi borversenyen a Mészáros Borház
és Pince. A Metro áruházlánc versenyén
a több száz beküldött mintából kivá-
lasztott TOP 100 boron belül a  szek-
szárdi pincészet érdemelte ki a legjobb
vörösbor címet a 2011-es évjáratú Ca-
bernet Franc-val, amely a pincészet szá-
mára oly kedves Hidaspetréről szárma-
zik, és a közelmúltban került palackba.

„Most is egy átgondolt, nagy minő-
ségre törekvő válogatásról van szó. Meg-
látásom szerint az itteni fehéragyagos
talaj jóvoltából megint olyan - más ter-
mőterületen nem jellemző - íz, illat és za-
mat került ebbe a borba, ami számunk-
ra is újdonság, kellemes meglepetés
volt” – mondta Mészáros Pál. A borász a
témához kapcsolódva még megjegyez-
te: „Másik kedvenc termőterületünkön,

a Bodzási dûlőben pedig a vörös agya-
gos talaj teszi izgalmassá az innét szár-
mazó borainkat. Ez - nem kis örömük-
re - a kékfrankosra különösen igaz.

A bordeauxi arany- és ezüstérmek,
az Év Pincészete 2012 díj, a Szekszárd
Város Bora kétszeri elnyerése voltak a
Mészáros Pincészet eddigi legnagyobb
sikerei. A Metro Top 100 versenyen el-
ért „győzelmet” a fel nem sorolt egyéb
korábbi elismerések közül a legérté-
kesebbnek tartják. Mint megtudtuk: a
különleges cabernet-ből van megfele-
lő mennyiség, és további nemzetközi
megmérettetésre is elküldik majd.

A Metro nemzetközi válogatásának
legjobb tíz bora közé bekerült még a
Mészáros és a Takler Pince egy-egy bi-
kavér reservje, valaminit Taklerék 2007-
es Regnumja is. B. Gy.

Mészáros-cabernet a legjobb vörösbor
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Király Balázs őrnagyot, a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság
bûnmegelőzési alosztályának
munkatársát immár tíz éve isme-
rem, hiszen munkánk mindig is
„összekötött”. Tudom, hogy a kö-
vetkező megjegyzéseim ellen
majd tiltakozik, de tapasztalatai-
mért kész vagyok „megvívni”. A lé-
nyeg: már kezdetekben feltûnt a fi-
atal rendőr mûveltsége, szerény-
sége, kapcsolatalakító képessége,
objektivitása. 

– Miért választotta a rendőri pá-
lyát? 

– Mindig is érdekelt ez a munka, rá-
adásul a mai napig a szíven csücske a
haditörténelem, a hadijog, a katonai
büntetőjog.

– Csak nem végzett jogot is?
– Most vagyok utolsó éves a Pécsi

Tudományegyetem Jogi Karán. Mielőtt
beálltam a rendőrségre, tanári diplo-
mát szereztem. Egyik szakom a bioló-
gia, aminek komoly hasznát veszem a
munkámban. Maradva a rendőrségnél:
2002-ben a szekszárdi kapitányságon
kezdtem, bûnügyi területen. Előbb
vizsgáló voltam, majd nyomozó lettem.

– Emlékszem, már akkoriban tar-
tott előadásokat az iskolákban.

– Így van, mégpedig a kábítószerrel
kapcsolatos témákról. Ez utal vissza a
biológusi végzettségemre, mert a ká-
bítószer fogyasztás élettani hatásainak
ismertetésében biokémiai gyakorla-
tom is segített, ugyanekkor a tanári hi-
vatást is gyakorolhattam. Aki e téren vi-
tatkozni próbál velem, de legfőképpen
az orvossal, annak ajánlom, merüljön el
a növényi biokémia könyvben. Min-
den előadásra tisztességen felkészülök,
mert nekem azt tanították, ha az em-
ber kiáll a közönség elé, akkor tőle bár-
mit megkérdezhetnek, amire igen kí-
nos azt válaszolni: „majd utánanézek”.
Egyik tanárom mondta, hogy a gyufa
mindig ugyanaz, csak a szivar más. 

– Hogy fogadták az iskolák?
– Szívesen, hiszen a közös célunk ér-

dekében dolgoztam. Bátaszékre, a volt
gimnáziumomba hívtak először, majd
az akkori 505-be, ugyanis a témához

kapcsolódóan nyertek egy pályázatot, s
felkértek: minden osztályban tartsak
előadást a kábítószerrel kapcsolatos jog-
sértésekről. Ez elég nagy kihívás volt, rá-
adásul megtapasztalhattam a pedagó-
gusi munka nehézségeit, hiszen egy
nap négyszer ugyanazt előadni, nem
egyszerû. Az ember nem lehet fáradt és
monoton, minden tanulónak jár a szín-
vonalas tájékoztatás, amire „felkapják a
fejüket”. Előadássorozatom – a főkapi-
tányság szintén bûnügyi területére ke-
rülve – a mai napig sem szakadt meg.

– Mosolyából következtetek: izgal-
mas sztorival folytatjuk…

– Öt évig együtt jártuk az iskolákat
Hortobágyi Attila főtörzsőrmesterrel,
kiváló kollegámmal, akinek kábítószer
kereső kutyája volt Slapi és Zsófi. Az
előadás előtt kábítószert rejtettünk el
a teremben - fiókban, kabátban, a táb-
la mögött - például négyszeresen befó-
liázott szelencében. A kutya vala-
mennyit megtalálta. Így rögzült a gye-
rekekben, hogy a remek szaglású, dro-
got kereső kutyát nem lehet átverni,
vagyis nem érdemes trükközni. Ha ki-
terítenék egy átlagember, illetve egy
kutya szaglófelületét, az emberé tíz fo-
rint nagyságút tenne ki, míg a kutyáé
négy futballpályáét. 

– Ellenőrzésekkor milyen jelekből
gyanakodnak a kábítószer fo-
gyasztásra?  

– Sok esetben árulkodik az illető te-
kintete, a beszéde, gyakran nem érzi a
teret, alig tud magáról. Ha a szonda
nem mutat ki alkoholfogyasztást, ám
mégis furcsán viselkedik az ellenőrzött
személy, akkor vér- és vizeletvizsgálat
következhet, amiből kiderül a kábító-
szer fogyasztás. 

– Mondhatjuk, hogy megyénket ed-
dig nem jellemezte a drogfogyasz-
tás, illetve kereskedelem. A közel-
múltban azonban kábítószer túl-
adagolás miatt két Szekszárdhoz
közeli településen is meghalt egy-
egy fiatal.

– A látencia miatt nagyon nehéz nyi-
latkozni a mennyiségekről, a fogyasz-
tás mértékéről. A két fiatal halála ügyé-
ben folyik a túladagolással összefüggő
büntetőeljárás. A halál okáról majd az
igazságügyi orvos-szakértő nyilatko-
zik. Az viszont köztudott, hogy új, szin-
tetikus, gyógyászati felhasználással
nem rendelkező, úgynevezett dizájner
drogok számos dráma okozói. Egyre
gyakrabban jelennek meg újabb sze-
rek a piacon... 

– Beszéljünk a szülői felelősségről.
– Feltûnő, hogy igen furcsán visel-

kedik a kábítószert fogyasztó fiatal, de
fizikai tünetek is megjelennek. Ilyen
esetben feltétlenül vigyék el gyer-
meküket megfelelő szakorvoshoz! Azt
sokan tudják, hogy a kábítószer fo-

gyasztáshoz számos más bûncselek-
mény társul: például hamis magánok-
iratok felhasználása, mint a receptha-
misítás, de a lopások, vagy az értékes
családi holmik eladása. Sokan vitat-
koznak arról, milyen környezetben
élők válnak drogosokká? Ezt nem le-
het kategorizálni!

– Kérdezhetek a családjáról?
– Nagyon büszke vagyok a szüleim-

re, akik Őcsényben élnek. Apu nyug-
díjas kárpitos, anyukám pedig fodrász,
ötven esztendeje dolgozik a szakmájá-
ban. Annyi jó példát láttam tőlük, ilyen
a munkaszeretet, a tisztesség, az egy-
más megbecsülése. Marcsival, a meny-
asszonyommal Szekszárdon élünk. Ő
szintén rendőr, a városi kapitányságon
szabálysértési ügyekkel foglalkozik.

– Még nem a kikészített „nagy-
könyv” következik, hanem a sport
melletti egyéb hobbijai.

– Imádok főzni. Elsősorban grillezni,
de nagyon közel állnak hozzám a bal-
káni és a közel-keleti ételek és a süte-
mények is.

– Akkor most elő az új Büntető Tör-
vénykönyvvel (BTK). 

– Üdvözölendőek a szigorítást je-
lentő módosítások a kábítószer keres-
kedelmet és a birtoklást - ezen belül a
fogyasztást - illetően egyaránt. Az első
csoportba tartozik a forgalomba hoza-
tal, az átadás és a kínálás. A második
nagy kategória a birtoklás, ami magába
foglalja az előállítást, a megszerzést, a
tartást, a külföldről való behozatalt, va-
lamint a kivitelt. A fogyasztóknak – a
korábbival ellentétben – két éven be-
lül csak egy alkalommal van lehetősé-
gük a büntetést a hat hónapos gyógy-
kezeléssel kiváltaniuk, de csak bizo-
nyos esetekben. Fontos, hogy új BTK
kimondja: a kábítószer fogyasztás bûn-
cselekmény! Ezen felül az új pszicho-
aktív anyagokkal (dizájner drogok) va-
ló visszaélés szintén az! A kábítószer
kereskedelem minősített eseteinek a
büntetési tétele 5-20 év közötti, de akár
életfogytiglani elzárásra is ítélheti az il-
letőt a bíróság. Különösen súlyos bün-
tetést von maga után, ha 18 év alatti-
aknak kínál, vagy ad el drogot a „ke-
reskedő”. V. Horváth Mária
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Új BTK: a kábítószer fogyasztás is bűncselekmény
Király Balázs: „az úgynevezett dizájner drogok számos dráma okozói”

Király Balázs rendőr őrnagy
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Szeptember elején, éppen a szüret
indulásakor, beszélgetésre hívtam
Bodri Istvánt, a Szekszárdi Hegy-
község, Eszterbauer Jánost, a Szek-
szárdi Borászok Céhe és Heimann
Zoltánt, a Borvidék elnökét.

– A módosított hegyközségi törvény
végre valóban képes lesz a szőlészeket
és a borászokat hatékonyan szolgálni –
vallja Heimann Zoltán. A szekszárdi
borvidék újból megválasztott elnöke
szerint az egyik leglényegesebb válto-
zás a szavazati jogokat érinti, de a hegy-
bírók munkaviszonyának rendezését is
fontosnak tartja. Arra számít, hogy a tör-
vény nyomán megerősödik a szőlész és
a borász szakágak érdekképviselete. A
szekszárdi borok sikeréről és a borvi-
dék felemelkedéséről pedig azt tartja:
mindkettőben hatalmas szerepe van a
Szekszárdi Borászok Céhének, valamint
a Szüreti Napoknak.” 

– Szekszárdon és a környéken ugyan
nem volt jellemző, de országos szinten
sok probléma adódott a borok szárma-
zási bizonyítványának nem megfelelő
kezeléséből – mondja Heimann Zoltán.
- A konfliktusokat az új törvény a hegy-
községi bírók munkaviszonyának ren-
dezésével próbálja orvosolni. Eddig a
hegyközségi bírók munkáltatói maguk
a hegyközségek voltak, ami számos visz-
szaélésre adott lehetőséget. Augusztus-
tól viszont a bírók tevékenysége teljes
egészében a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának jogkörébe került át.

– Egy másik fontos változás, hogy a
hegyközségi tagok szavazati rendsze-
rében megszûnt az „egy tag egy szava-
zat” elve. Helyette a szőlőterület mére-
te alapján határozzák meg a szavazati
jogok számát. A jogalkotó ugyanakkor
korlátozta a maximálisan leadható sza-
vazatot. Ezzel együtt az egységes infor-
matikai háttérnek köszönhetően az ad-
minisztráció is egyszerûsödik – hang-
súlyozza a borvidék elnöke.

– A 18 éve kialakított rendszer Szek-
szárdon még hat hegyközséggel indult,
ezeket viszont néhány éve összevonták.
Így alakult ki a Bátaszék-Bátai, és a Szek-
szárdi hegyközség. Ezzel a lépéssel vá-
rosunk jócskán megelőzte saját korát. A
tendencia ugyanis azt mutatja, hogy a
sok hegyközségből álló borvidékek
nem képesek hatékonyan mûködni. A

mi rendszerünk legnagyobb előnye pe-
dig éppen a költséghatékony mûködés
– tette hozzá Heimann Zoltán.

Eszterbauer János fontosnak tartja
hangsúlyozni, hogy „a megváltozott
törvény nyomán a szőlész és a borász
szakágazatok érdekképviselete javul-
hat az országon belül, és az Európai
Unióban egyaránt.”

– Eddig országos szinten egy küldött
képviselte a borvidéket, mostantól ket-
ten lesznek: egy szőlész és egy borász.
Így két különálló szakág képviselőiként
léphetnek fel – mondja a céh elnöke. -
Egy uniós szabály értelmében, ha egy
ágazatban legalább két szakág alkot egy
szakmaközi szervezetet, és ezek a helyi
termelők többségét képesek összefog-
ni, akkor érvényes rájuk az uniós szak-
maközi szervezeti jogosultság. Ez egy-
részt érdekképviseletet jelent: a szőlé-
szeket és a borászokat tömörítő cso-
portok bizonyos kérdésekben a min-
denkori kormánnyal egyenrangú fe-
lekké válnak. Másrészt egyetlen elis-
mert érdekvédelmi szervezetként mû-
ködhetnek. Mindezzel együtt a más-
más országokban mûködő szakmaközi
szervezetek az unión belül összefogva,
jogszabályi szinten is érvényesíthetik
az érdekeiket.

– A következő év januárjában meg-
kezdődik az új, 7 éves európai uniós
ciklus - teszi hozzá Bodri István.  - A sző-
lészek és a borászok támogatása körül
egyelőre sok a bizonytalanság. Az előző
ciklusban az olyan erőszakos piaci be-
avatkozások, mint a támogatott kivágá-
sok, próbálták alacsonyan tartani a ter-
melési potenciált, ami sok problémát
szült. Hogy ez az irány a következő év-

től folytatódik-e, arról egyelőre az uni-
ón belül is viták vannak – vélekedett a
hegyközség elnöke.

A szekszárdi borok sikere ellenben
vitathatatlan. Heimann Zoltán ezzel kap-
csolatban így fogalmaz: „Az elmúlt  évek-
ben a mennyiség átcsapott minőségbe.
A szekszárdi borászok nagyon aktívak
mind a versenyek, mind a benevezett

boraik számát tekintve.” Az elnök sze-
rint a borvidék virágzásának hátterében
több dolog húzódik meg: egyrészről a
szekszárdi borok komoly minőségi fej-
lődésen mentek keresztül, s ezzel pár-
huzamosan egyfajta stílusváltás jellemzi
a borfogyasztást. Az 1990-es években le-
ginkább a nehéz, vaskos borokat ked-
velték, míg ma a fûszeresebb fajták let-
tek kelendőbbek. A harmadik fontos té-
nyező a Szekszárdi Borászok Céhe. Ők
azok, akik már több mint ötödik éve tar-
tanak fajtakóstolókat. 

Eszterbauer János szerint az össze-
kóstolások kiváló alkalmat teremtenek
arra, hogy a borászok között egyfajta
láthatatlan közösség alakuljon ki. „Ami-
kor megkóstoljuk egymás borát, és fi-
noman elmondjuk a kritikáinkat, azzal
egyfajta, a borvidékre jellemző közös
stílust alakítunk ki” – mondja a Szek-
szárdi Borászok Céhének elnöke. „Ez a
közös stílus a borvidék egyik legna-
gyobb értéke. Ennek a közös stílusnak,
az újfajta közösségi döntéshozatalnak
az első kézzelfogható eredménye a Fux-
li, amiben nagy piaci potenciál rejlik.”

A rendezvény büszke házigazdája-
ként megemlíti, hogy tavaly a Bikavér
Párbajjal minden idők legjobban sike-
rült szekszárdi borral kapcsolatos ese-
ményét sikerült lebonyolítaniuk. „A

névválasztás nem is igazán fedte le a ta-
lálkozó valódi célját. Sokkal inkább volt
ez egyfajta marketingfogás, hiszen a
párbajnak nem a borászok voltak az iga-
zi győztesei, hanem a fogyasztók.” 

– A borvidékek közötti igazi párbajok
egyébként ma már nem annyira jellem-
zőek - egészíti ki Bodri István. – Persze,
az ember  becsvágyó, ezért természe-
tes, hogy a legjobbat szeretné mind ma-
gának, mind közösségének. Korábban
előfordult, hogy egyik, vagy másik ver-
senyen a mi boraink kevésbé szerepel-
tek jól, most pedig rendre mi nyerjük a
versenyeket. Ez nem azt jelenti, hogy mi
vagyunk a legjobbak, hanem inkább azt
mondanám, hogy a különböző borvi-
dékek mostanra más és más fajtákat, stí-
lust tûztek a zászlójukra, ezért manapság
a szekszárdi kadarka, kékfrankos, bika-
vér és a nagy házasításaink egyedi ízvi-
lága és kiváló minősége népszerûvé tett
bennünket. Fura ellentmondás, hogy ez
nem az elkényelmesedésre, hanem még
több fejlesztésre, még feszesebb mun-
kára, még nagyobb összefogásra kell,
hogy ösztönözzön bennünket – fejezte
be a gondolatmenetet.

Nyolc éve már, hogy az új nevén Ba-
bits Mihály Kulturális Központ és a bo-
rászok közösen szervezik a Szekszárdi
Szüreti Napokat. Idén ismét a megújult
Béla király tér ad otthont a rendez-
vénynek. A fesztivál kritikusai szerint a
régi-új helyszín – viszonylag kicsi befo-
gadóképessége miatt – kevésbé alkal-
mas egy ekkora fesztivál lebonyolításra.

– Nem lehet véletlen, hogy a Szek-
szárdi Szüreti Napok tavaly elnyerte a
„Kiváló Fesztivál díjat”. Mint ahogyan az
sem a szerencse mûve, hogy egy felmé-
rés szerint a dél-dunántúli rendezvé-
nyek közül csak a mohácsi busójárás
előzi meg ismertségben – mondja Hei-
mann Zoltán, aki ezeket, és a helyi bo-
rászok akaratát szem előtt tartva úgy vé-
li, jó ötlet volt felköltöztetni a rendez-
vényt a Béla király térre, és talán hiba len-
ne máshova vinni, épp most, amikor a
tér végre megújult. Persze folyamatos
finomítással kell a rendezvény sikerét
erősíteni, ezért is üdvözölték a borászok
Horváth István polgármester azon dön-
tését, hogy a koncertek idén is a múze-
um előtti nagyszínpadon lesznek, így a
Béla király tér csak a bor és gasztronó-
mia „fellegvára” lehet.  Bencze Péter

A hegyközségi törvénytől a szüreti fesztiválig
Szüret előtti kerekasztal beszélgetés szekszárdi borászokkal
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E he ti rejt vé nyünk meg fej té sét szep tem ber 16-ig vár juk cí münk re: 7100 Szek szárd, Bé la ki rály tér 8. Augusztus 18-i
rejt vé nyünk meg fej té se: “Sárgáll már a lomb közt a szép aranyranét”. Au gusz tus 25-i rejt vé nyünk meg fej té se: Kölcsey
Ferenc, Szatmárcseke. Köny vet nyert: Petz Klára (Bottyán-hegyi ltp. 11.) és Ruip László (Szent-Györgyi A. u. 6/C/2.).

Re me tei bú csú
Szep tem ber 7-én, szom ba ton 17 óra -
kor gya log menet in dul a Bel vá ro si
temp lom tól a 18 óra kor kez dő dő Re -
me tei szent mi sé re, ahol egé szen 21
órá ig tart a lel ki prog ram. Va sár nap,
szep tem ber 8-án 10.30-kor Bí ró Lász ló
püs pök úr mu tat ja be a bú csúi szent -
mi sét, ami kör me net tel zá rul. Min den -
kit sze re tet tel vár nak!

Napok óta nagyméretû naptárral fut-
kosok egyik iskolából a másikba,
uszodából zenekarra – intézem a gye-
rekek ügyeit, saját feladataimat, fi-
gyelembe véve párom elfoglaltságait.
Kész logisztikai bajnokság, amibe így
év elején minden szülő beáll, akár
akarja, akár nem. Bajnokság ez, pe-
dig nem is mindig látjuk a célt, csak
úgy hajt valami: a kényszer, a rutin, a
jó szándék, az akarat,…

Bajnokság ez, több szempontból
is. Küzdeni kell olykor a helyekért, a
megfelelő időpontokért, a legkedve-
zőbb ellátásért, legjobb tanárért, s ki
tudja, miért még. Bajnokság abban
az értelemben is, hogy már a gyer-
mekek is versenyben vannak, küzde-
niük kell, teljesíteni, megmutatni ön-

magukat, érvényesülni. Vigyázni kell
arra, nehogy a gyermek kisodródjon,
lemaradjon, mert akkor esélye sem
lesz a célbaérésre, a jutalomról nem
is beszélve. Osztunk, szorzunk, tüle-
kedünk, mérgelődünk – pedig ott-
hon vár ránk az a valaki, akiért szét-
tépjük magunkat. S mire vár? Hogy
vele legyünk, átöleljük, meghallgas-
suk – még ha a vacsora kicsit késik,
vagy éppen ki is hûlt. 

A nagy rohanásban egy dal állított
meg, mely öt fiatalemberről szól, akik
1956-ban Equadorban haltak meg,
miközben misszionáriusként szol-
gáltak a bennszülöttek között. Egyi-
kük naplójában olvasható a követke-

ző idézet: „Nem bolond az, aki oda-
adja azt, amit nem tarthat meg, hogy
megnyerje azt, amit nem veszíthet el”
(Jim Elliot). A szívemig hatolt a kér-
dés: Vajon én miért futok? – olyanért,
amit nem tarthatok meg, vagy olya-
nért, amit nem veszíthetek el? 

A jézusi ige csendül meg: „Aki
megtalálja életét, elveszíti azt, aki pe-
dig elveszti életét énértem, az meg-
találja azt.” (Máté evangéliuma
10,39) Jézus szavaival egy hatalmas
perspektíva-váltásra biztat, egy külö-
nös látásra hívogat: a történések ka -
valkádjában észrevenni azt, ami ér-
ték, nem csak eszköz; felfedezni azt,
mi helyettesíthető, s mi az, amit nem

pótolhat más; rácsodálkozni, mi örök
és mi veszendő. Megkülönböztetni a
célt az addig vezető úttól.

Szavai vonatkoznak a legfonto-
sabbra, az életre magára, mint ami
nem behatárolt, hanem nyitva van az
örökkévalóság felé. Ennek fényében
pedig lehetővé válik, hogy néha a
szürke hétköznapok valóságára is rá-
vetítsük azt, hogy a bajnokságunk ne
céltévesztett futkosás legyen, hanem
igazi győzelem.

Úr Jézus, tereld figyelmemet az el-
veszíthetetlenre, a Tőled kapott sze-
retetre, hogy abból élve bölcsen lás-
sam és értékeljem hétköznapi dolga-
imat! Ámen   

Kaszóné Kovács Karola
református lelkész

Evan gé li um

Vajon én miért futok?

Újra asszonytorna
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör szervezésében szeptember-
től újra indul keddenként 17 és 18 óra
között az asszonytorna a Szent István
Házban (Rákóczi u. 69-71.). A jó köz-
érzet megteremtéséért, az ízületek vé-
delméért kellemesen átmozgató zenés
tornát - frissítő relaxációval - Schneider
Mihályné, Erzsike vezeti. Szükséges fel-
szerelések: pléd vagy polifoam, töröl-
köző. Érdeklődni lehet: Schneider Mi-
hályné (74/419-325, 20/541-20-49).

Mazsorettek
A Swing Mazsorett és Tánc Egyesület
felvételt hírdet a 2013/14-es tanévre a
színpadi mozgást kedvelő alsó- és fel-
sőtagozatos lányok részére. A felvételi
időpontja: szeptember 9. és 12. 17 órá-
tól a Babits kulturális központban. In-
fó: Huszárikné Böröcz Zsófia mûvé-
szeti vezető (30/233-9086).
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A közelmúltban a Vármegyeháza dísz-
termében gyûltek össze  a megye vé-
dőnői, hogy tájékoztatást kapjanak sor-
sukat érintő kérdésekről, majd persze a
„szakmázásra” is volt lehetőség.

Tóth Ferenc, megyénk kormány-
megbízottja köszöntőjében hajdani
munkahelyének, a gyermekotthonnak
tapasztalatait felelevenítve a kicsinyek
fejlődésének optimális körülményeiről
szólt. A védőnők ebbéli segítségét ecse-
telve kifejtette, hogy mindenre kiterje-
dő figyelmükkel arra is gondosan
ügyelnek, hogy a kis problémák ne vál-
janak életre szóló súlyos hátránnyá. Ál-
lítja: a legrosszabb család is jobb a leg-
jobb állami gondoskodásnál. Bár hoz-
záfûzte, sajnos előfordulnak olyan csa-
ládok, melyekben nem nevelkedhet-
nek a gyermekek. A védőnőkkel kap-
csolatban kiemelte: társadalmi megbe-
csültségükön és alulfinanszírozottsá-
gukon változtatni kell!

Markó Aranka megyei vezető védő-
nő tapasztalata szerint a kisvárosokban
és a községekben – néhány kivételtől
eltekintve – megbecsülik a védődők
munkáját. A megelőzést illetően kie-
gyensúlyozott az együttmûködésük a
házi gyermekorvosokkal.

Megyénkben 131 – közülük 103-an
területen dolgoznak – védőnői állás
van, valamennyi betöltve, minden vé-
dőnő felsőfokú végzettséggel rendel-
kezik. Gondot a pénzhiány jelent, hi-

szen a szükséges eszközök igen drágák
– egy hallásvizsgáló készülék például
300 ezer forint –, így nem egyszerû kor-
szerûsíteni a mûszereket. A területen
dolgozó védőnők – többségben – ön-
kormányzati alkalmazottak. Valameny-
nyien megkülönböztetett figyelmet
fordítanak a fokozott gondozást igény-
lő anyákra, babákra, családokra. A vé-
dőnők a kismamákkal már várandósá-
guk idején megismerkednek, majd a
családlátogatások idején is rendszere-
sen találkoznak. Markó Aranka fontos
adatként említette, hogy Tolna megyé-
ben tavaly 1945 kisbaba született, 138-
cal több, mint 2011-ben.

A megyeszékhelyek látogatása felén
túl érkezett a szakmai tanácskozásra Bá-
biné Szottfried Gabriella miniszteri biz-
tos, aki maga is védőnőként dolgozott
húsz éven át Vácott. Kifejtette, hogy az
érintettek kérésére, javaslatára szüksé-
ges a szakma megújulása. Országjárán
képet kaphat a területen dolgozók hely-
zetéről, indítványaikról.

Az anyagiakat illetően a miniszteri
biztos elmondta, hogy tavaly novem-
berben a védőnők 14 százalékos bér-
emeléséről történt döntés, ám a legtöbb
helyen a fenntartóktól a meghatározott
összeg nem jutott el az érintettekig. A
kormány júliusban felszólította az ille-
tékeseket a kifizetésre. Lapunk kérdé-
sére a biztos elmondta, hogy az alapel-
látásban is várható béremelés. V.H.M.

SZEP TEM BER 9-11.
17 óra: REP CSIK (Planes) - szí nes ma gya rul be -

szé lő ani má ci ós film (92 perc, 2013). Ren de ző: Klay
Hall. 3D

19 óra: PER CY JACK SON: SZÖR NYEK TEN -
GE RE (Per cy Jack son: Sea of Mon sters) - szí nes,
ma gya rul be szé lő ame ri kai fan ta sy   (106 perc, 2013).
Ren de ző: Thor Freuden thal. 3D

SZEP TEM BER 12-14. és 16-18.
17 óra: HU PI KÉK TÖR PIKÉK 2 (The Smurfs 2)

- szí nes, ma gya rul be szé lő, ame ri kai ani má ci ós film
(105 perc, 2013). Ren de ző: Ra ja Gos nell. 3D

19 óra: FAR KAS (The Wolver ine) - szí nes, ma -
gya rul be szé lő, ame ri kai ak ció film   (126 perc, 2013).
Ren de ző: James Man gold. Szereplők: Hugh Jackman
(Logan / Farkas), Brian Tee (Noburo Mori). 3D

SZEP TEM BER 19-21. és 23-25.
17 óra: HAL BAL HÉ (SeeFood) - szí nes, ma gya -

rul be szé lő, ma láj-kí nai ani má ci ós víg já ték   (93 perc,
2011). Ren de ző: Aun Hoe Goh. 

SZEP TEM BER 19-21.
19 óra: Z VI LÁG HÁ BO RÚ (World War Z) - szí -

nes, ma gya rul be szé lő, ame ri kai-mál tai ak ció-hor ror
(116 perc, 2013). Ren de ző: Marc Forster. 3D

SZEP TEM BER 23-25.
19 óra: R.I.P.D. - SZEL LEM ZSA RUK (R.I.P.D.)

- szí nes, ma gya rul be szé lő, ame ri kai ak ció-víg já ték
(96 perc, 2013). Ren de ző: Robert Schwen tke. 3D

SZEP TEM BER 26-28.
17 óra: GRU 2 (Des pi ca ble Me 2) - szí nes, ma -

gya rul be szé lő, ame ri kai ani má ci ós film   (98 perc,
2013). Ren de ző: Chris Re naud, Pierre Cof fin. 3D

19 óra: TÛZ GYÛ RÛ (Pa cif ic Rim) - szí nes, ma -
gya rul be szé lő, ame ri kai sci- fi   (131 perc, 2013). Ren -
de ző: Guiller mo Del Toro. 3D

SZEP TEM BER 30-OK TÓBER 2.
17 óra: SZÖRNY EGYE TEM (Mon sters Uni -

ver si ty) - szí nes, ma gya rul be szé lő, ame ri kai ani -
má ci ós film   (110 perc, 2013). Ren de ző: Dan Scan -
lon. 3D

19 óra: AZ ACÉL EM BER (Men of Steel) - szí nes,
ma gya rul be szé lő, ame ri kai-ka na dai fan tasz ti kus ak -
ció film   (143 perc, 2013). Ren de ző: Za ck Sny der. 3D

Jegy árak: 1000 Ft (2D) és 1200 Ft (3D)
Va sár nap szün nap.
Te le fon szám: 74/529-610
www.babitsmu v haz.hu, www.szek szardago ra.hu
A mû sor vál to zás jo gát fenn tart ják!

AZ AGÓRA MOZI SZEPTEMBERI MÛSORA

Rombolni az előítéleteket
A hátrányos helyzetûeket segítik a referensek

A legrosszabb csalás is jobb…
Ősszel rendezik a védőnők fizetését

Az Országos Roma Önkormányzat és a
kormányhivatalok összefogásaként az
ország minden járásában egy-egy roma
referens kezdte meg munkáját. Ők se-
gítik a roma embereket, hogy számuk-
ra is könnyebbé és egyszerûbbé váljon
az ügyintézés az államigazgatásban.

A referensek szakmai képzésben
vettek részt, amelynek elvégzését ok-
levél tanúsítja. Az okleveleket szerdán
ünnepélyes keretek között vették át.
Először László Varga Zsuzsanna, a Tol-
na Megyei Kormányhi-vatal főigazga-
tója köszöntötte a tanfolyamot végzet-
teket. „Ismét sikerült egy meghatározó
lépést tennünk a roma polgárok esély-
egyenlősé-gének növelése érdekében”
– mondta a főigazgató.

A közigazgatásban dolgozók részé-
ről már jó néhány évvel ezelőtt meg-

fogalmazódott az igény, hogy foglal-
koztathassanak olyan szakembereket
is, akik közvetítenek a halmozottan
hátrányos helyzetû ügyfelek és az ügy-
intézők között. Mert sok olyan, több-
ségében roma állampolgár van, aki
nem igazodik el a bonyolult jogszabá-
lyok között, s gondot jelent számukra
egy-egy adatlap, formanyomtatvány ki-
töltése. Most őket segíti az országban
az a száz roma munkatársuk, akik júli-
usban kezdték meg a munkát, elsősor-
ban azzal, hogy megszerezték a köz-
igazgatásban szükséges ismereteket.
Ezzel egyben példát is mutattak a roma
társadalomnak. 

A sikeres vizsgát tanúsító oklevele-
ket Tóth Ferenc kormánymegbízott
adta át a járási hivatalokban dolgozó
roma referenseknek. - szepesi -

Segítenek és példát mutatnak a roma társadalomnak
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Szeptember 9-én, hétfőn délután 15
csapattal rajtol a Szekszárdi Városi Kis-
pályás Labdarúgó Bajnokság 2013/14-
es kiírásának őszi szezonja. Az idei év-
től őszi-tavaszi rendszerben zajló pont-
vadászatban címvédőként lép pályára
a Kis Dankó gárdája, amely tavaly ve-
retlenül hódította el a bajnoki címet, s
amelynek “koronájára” idén a Kontra,
a Csel-Szi, a Tolle Szekszárdi UFC, a D-
Logistic Kft., a Lajvér-Ferropatent, a

Kocsmár Kárpitos M, a Várköz, a Rivá-
lisok, a Ferger-Módos Kft., a Tomagro,
a Horfer Serleg, a Kriszt Kft. és a HB Bt.
együttese pályázik.

Az első fordulóban a Kis Dankó a Laj-
vér-Ferropatent csapatával találkozik,
de jónak ígérkezik a D-Logistic és a
Tolle Szekszárdi UFC összecsapása is. A
mérkőzések 17 órakor kezdődnek, a
bajnokság utolsó fordulóját október
31-én rendezik.

Az elmúlt hétvégén több versenynek is
helyszínéül szolgáló budapesti Ikarus
BSE pályáján versenyeztek a Tolnai Tá-
jak Íjász Egyesület sportolói.

A rövidtávú országos bajnokságnak
berendezett pályán a felnőtt olimpiai
kategória versenyzői álltak elsőként lő-
állásba, ahol a szekszárdi színeket kép-
viselő Kovács Gábor a 7. helyet szerez-
te meg. A Közép-Európa Kupán a TTÍE
sportolói közül a felnőttek között ifj.
Bóka László csigás kategóriában a 4. he-
lyen végzett, ugyanebben a kategóriá-
ban, a női mezőnyben Alexandra Ma-
nea hatodik lett. Mezei Ádám a csigás if-
júságiak mezőnyében a 4. helyet sze-
rezte meg, Kerner Bálint a kadet csigá-
sok között a 6. helyen végzett.

A vasárnapi egyéni országos bajnoki
döntők során ifj. Bóka László a felnőtt
csigás mezőnyben a 6. helyet szerezte

meg, Mezei
Ádám az ifjúsá-
giak között lett
4., míg a kadet
korú Kerner Bá-
lint a dobogó
harmadik foká-
ra állhatott fel.
Az olimpiai íjjal
versenyző, ka-
det korosztályú
Nagy Nikolett a

4. helyet szerezte meg. A TTÍE íjásza-
inak végül nem kellett aranyérem nél-
kül hazatérniük: Alexandra Manea (ké-
pünkön) a csigás női mezőnyben ma-
gabiztosan győzött, és országos bajno-
ki címet szerzett. A szekszárdiak ifj. Bó-
ka László, Ondrik Tibor és Alexandra
Manea összeállítású csigás csapata a
szeles időben az 5. helyre volt jó.

Indul a városi focibajnokságAlexandra Manea ob-aranya

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala • Felelős szerkesztő: 

Fekete László • A szerkesztőség címe:
Polgármesteri Hivatal, jegyzői titkárság,

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

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

Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46.
• Tördelés: Kiss Eszter
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Együtt maradt az NB I/B-ben ezüs-
térmes szekszárdi női kézilabda
csapat kerete, amely jelzi: a máso-
dik vonalbeli szerepléshez adott a
háttér.

Kialakult egy mag, a játékosok kötőd-
nek egymáshoz, a városhoz. Ebből adó-
dóan Tabajdi Ferenc vezető edző to-
vább építheti a csapatot – a nélkül per-
sze, hogy komolyabb erősítésre lenne
lehetőség. Csapata a második vonal vi-
szonylatában kellőképpen anyagerős,
ezt az elmúlt hetekben lezajlott felké-
szülési tornákon aratott magabiztos
győzelmek is bizonyították. Az FGKC
a hétvégén rajtoló bajnokság egyik do-
bogós helyének biztos várományosa.
Miként tavaly, idén is végig verseny-
ben lehet a bajnoki címért is, ám ennek
megszerzéséhez bravúr is kellene. Ta-
bajdi edző megítélése szerint ugyanis
a tavalyi bajnok, a Budaörs a leganyag-
erősebb, sőt a háttér is adott, tekintet-
tel arra, hogy élvonalbeli szereplésre
készülnek, immáron önállóan, az Érd-
től elszakadva.

– Öt NB I-es játékost igazoltak a ter-
veik megvalósításához – jegyezte meg
Tabajdi edző a legnagyobb riválisról.
Mindezt persze olyan hangsúllyal
mondta, amiből nem következik, hogy
csapatának ne adna esélyt ellenük. Em-
lékeztetőül: tavaly is a Pest megyei gár-
da tûnt erősebbnek, az őszi idényben
mégis nyerni tudott idegenben a szek-
szárdi csapat, és sokáig előttük állt a ta-
bellán.

– Ha a kezdőcsapatokat nézem, eb-
ben az esetben nincs különösebb iz-
gulni valónk most sem, ám a további
merítési lehetőséget alapul véve mu-
tatkozik különbség, amit hosszabb tá-
von, egy teljes bajnokságban nehéz
kompenzálni – mondta Tabajdi Fe-
renc. – Nálunk változatlanul komoly
gondot jelent, ha kiesik egy-egy kulcs-
játékos. Ezt mutatta legeredménye-
sebb lövőnk, Vasas Edina tavaszi hiá-
nya, ami az eredményességre, a játé-
kerőre kihatott.

A több fontos meccsről is hiányzott
„Vasi” a szekszárdiak reményei szerint
az ötödik fordulóra visszatérhet, de
egy újabb szerkezeti gonddal már is
szembe kell nézniük. A belső poszto-
kon, ahol egyébként sincs kellően

nagy választék, az egész évre kiesik
egy alapember az irányítóposzton:
Horváth Szimonetta ugyanis anyai
örömök elé néz.

– Addig, amíg „Vasi” vissza nem tér,
klasszikus irányítónk valószínûleg nem
lesz. Megpróbálkozunk olyan áthidaló
megoldással, mint a három átlövős já-
ték – mondja az edző, aki a nehezebb-
nek ígérkező mérkőzések idegenbeli
megnyerése szempontjából érzi prob-
lémának, hogy rutinos játékmesterére
ebben a bajnokságban nem számíthat.
Pesszimizmusra persze semmi ok. So-
kan irigyelhetik az FKGC csapatát ami-
att, hogy visszatért hozzájuk a balátlö-
vő Fauszt Éva, aki az NB I-ben hatodik
helyen végzett - azóta az anyagi háttér
hiánya miatt szétesett - Kiskunhalas
csapatában is fontos szerepet töltött
be. A játékos már az előkészületi mér-
kőzéseken is megszórta a riválisokat...

Kulcsemberek kötődése
Fauszt Éva jó formában, élvonalbeli

sikerélményekkel tért vissza. Gyaní-
tom, ha akart volna, továbbra is az NB
I-ben kézilabdázhatna, de nem ez volt
az elsődleges szempont a tolnai kötő-
désû, 26 éves játékosnál.

– Kötődöm Tolnához, Szekszárd-
hoz, a barátomhoz – mondja a junior-
ként a Dunaferrben Bajnokok Ligája
mérkőzésen is pályára lépő játékos. –
Volt ajánlatom a Debrecentől, és kül-
földről is kerestek, de nekem a haza-
térés volt a legszimpatikusabb. Na-
gyon sajnáltam, hogy Kiskunhalason
nem maradhattam. Egy nagyon jó csa-
pat jött össze, meghatározó együttes
voltunk a bajnokságban, a kupában,

jó volt a hangulat, remek az edző. Ke-
vesebbet játszottam ugyan, mint ko-
rábban az UKSE-ben, de más volt ott a
feladatom, nem volt rajtam akkora te-
her. Ráadásul legtöbbször nem a meg-
szokott helyemen, hanem jobb átlö-
vőben szerepeltem.

– A külföldi szerződésről sem mond-
tam még le, ezt a menedzseremmel is
megbeszéltük. Korban még nem va-
gyok elkésve, s a magyar bajnokság má-
sodik vonala is megfelelő alap arra,
hogy a tudásom szinten tartsam, s a
legalkalmasabb pillanatban folytassam
külföldön, illetve fejezzem be a pálya-
futásomat.

– Persze egyelőre Szekszárdon sze-
retnék bizonyítani. A társaság ugyan
kicserélődött a távozásom óta, de há-
rom-négy számomra is fontos játékos
maradt az NB I-ben szerepelt csapat-
ból, s az újak is hamar beilleszkedtek.
Örömteli, hogy több fiatal is bonto-
gatja szárnyait, így irányító poszton
már most bemutatkozhat a tehetséges,
sajátnevelésû Csajkó Eliza. Persze saj-
nálom, hogy „Szimó”nem lesz egy ide-
ig, de az boldogít, hogy már csak napok
kérdése, és „Vasi” itt lesz köztünk. Úgy
érzem, megint jók és meghatározóak
leszünk az osztályban.

Vasas Edina térdsérülés utáni féléves
rehabilitációja a vége felé tart.  A több
poszton bevethető, gólerős játékos na-
gyon reméli, hogy a jövő heti próba-
futás után nem rakoncátlankodik majd
a térde, s elkezdheti az érdemi edzése-
ket. Sokoldalúsága miatt szinte nélkü-
lözhetetlen a szekszárdi csapatban. Ha
nem sérül meg, akár a gólkirályi címet
is elhódíthatta volna az elmúlt idény-

ben, és persze egész másként alakul-
hatott volna a Budaörs elleni rangadó,
ha ő is ott van a pályán...

– Majd az idén nem maradok le a
legfontosabb meccsekről – adott han-
got bizakodásának Vasas Edina. – Na-
gyon várom már a visszatérést. Egyéb-
ként nem volt idegen annyira szá-
momra a lövő poszt, Tabajdi Ferenc
már szerepeltett ott korábban Pécsett
is. Az, hogy ennyire jól ment a játék,
engem is meglepett. Most arra készü-
lök, hogy „visszafoglalom” az eredeti
posztomat, az irányítót, amit nagyon
szeretek, s itt játszottam a legtöbbet.
Ha az élet úgy hozza, balszélsőként is
bevethető leszek, de most erre nem
készülök. Arra viszont igen, hogy Fa-
uszt Éva visszatérésével nem csak ver-
senyben leszünk a bajnoki címért, de
meg is szerezzük azt – mondta a 26
éves kézilabdázó.

A hangulat jó, vidáman évődő játé-
kosokat láthatunk, ha bepillantunk a
hétközi történésekbe. Ennek hátteré-
ben persze az is meghúzódik – s erről
a megkérdezett játékosok, és Tabajdi
edző is határozott igennel válaszolt –,
hogy amit Bay Attila klubelnök – bírva
a városvezetés támogatását –, meg-
ígért, az az elmúlt egy év tükrében kor-
rektül teljesült is. B. Gy.
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Aranyeséllyel indulnak a Fekete Gólyák
Átlövő poszton tovább erősödött a bajnokságot Mohácson kezdő szekszárdi csapat

A Fekete Gólyák KC együttese Mohácson kezdi a pontvadászatot

Duatlon verseny
Immár ötödik alkalommal rendez
megyei duatlon versenyt a Szek -
szárdi Dynamic Triatlon Club a
Tolna Megyei Diáksport Tanács
köz re mûködésével. Szeptember
15-én újra a városi sportcsarnoknál
lesz a versenyközpont. A nevezés
csak a megyén kívülieknek és a
helyszíni nevezőknek jár költség-
gel. Előnevezést szeptember 10-ig
fogadnak el. Helyszíni nevezés
7.45 és 8.40 óra között.
Az első futam, az újoncok versenye
(500 m futás, 2 km kerékpár, 250
m futás) 9.00 órakor rajtol, míg az
utolsó, az ifik, juniorok, felnőttek,
szeniorok és veteránok mezőnye
10.35 órakor vág neki távjának.
További információ: Szélné Bajor
Ágnes (20/9309-328), Földesi
Gyula (20/4631-401).
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁI

HOR VÁTH IST VÁN pol gár mes ter
Szep tem ber 3. (kedd), 16-18 órá ig
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
Szep tem ber 24. (kedd) 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
Szep tem ber 5. (csü tör tök) 17-18 órá ig
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.

A hó nap utol só pén te kén 14-15 órá ig.
Ba ka Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

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.

Hagy ma, bur go nya
A Ma gyar Vö rös ke reszt Tol na Me gyei
Te rü le ti Nyug dí jas Alap szer ve ze te és a
Szek szár di Nyug dí ja sok Te rü le ti Ér dek -
szö vet sé ge ál tal meg hir de tett vö rös -
hagy ma meg ren de lé seket szep tem ber
12-én (csü tör tök) 7-10 órá ig, a bur go -
nya meg ren de lé seket 19-én (csü tör -
tök) 7-10 órá ig szállítják ki. Átvehetők:
Szek szár di Nyug dí ja sok Te rü le ti Ér dek -
szö vet sé ge, Hu nya di u. 4. (par ko ló).

Rigó Béla költő, a Kincskereső folyóirat
főszerkesztője kurzust tart a versírás-
hoz kedvet érző gyermekek és felnőt-
tek számára szeptember 10-én 10 órá-
tól a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyv-
tár Gyermekkönyvtárában.

A kurzust a „Weöres Sándor nyom-
dokán” címû versíró versenyhez kap-
csolódóan rendezik meg, amelyet
Gyermekkönyvtár hirdetett meg Tolna
megyében a költő születésének 100.
évfordulója alkalmából. A részvétel in-
gyenes.

A versíró versenyre egy a költő által
írt vers ritmusára született költemény-
nyel nevezhet korhatár nélkül bárki. A
zsûri négy korcsoportban oszt ki díja-
kat, elnöke Rigó Béla költő, a Kincske-
reső folyóirat főszerkesztője lesz. A leg-
jobbak könyvjutalomban részesülnek.
A rendezők a győztesekkel közösen el-
látogatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum
„A megmozdult szótár – Weöres Sán-
dor 100 éves” címû kiállítására.

A pályamûveket 3 nyomtatott pél-
dányban kell beküldeni az alkotó ne-

vének, életkorának, értesítési címének
és iskolájának, valamint a kiindulásul
szolgáló Weöres Sándor vers címének
feltüntetésével.

Leadási határidő: 2013. november
10. Cím: Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár, 7100 Szekszárd, Széchenyi
u. 51. 

Az eredményhirdetésre a Téli Gyer-
mekkönyvhét keretében, 2013. decem-
ber 3-án 14.00 órakor kerül sor a Gyer-
mekkönyvtárban. Érdeklődni a 74/312-
209-es telefonszámon lehet. (ke)

Versíró kurzust tart Szekszárdon Rigó Béla

Értesítés
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas tagozatánál a meg-
rendelt hagyma átvehető szeptember
14-én (szombat) reggel 7-11 óráig a Ge-
menc Hotel parkolójában. Kérik, a sor-
számokat hozzák magukkal.

Felhívás
Az Állampolgári Részvétel Hete szer-
vezői felhívják a civil szervezetek és
intézmények figyelmét a szeptember
23-27. között megrendezendő ese-
ményre, melyre várják a szervezetek,
intézmények a jelentkezését, akik ki-
települhetnek, bemutatkozhatnak, fel-
léphetnek. Információ: Pócs Margit
(30/632-32-66, 74/504-119). Jelent-
kezni lehet: Gaálné Hoffercsik Dóra
(mentalmuhely@gmail.com).
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