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Zárható játszóterek – megszűnik a randalírozás
Felülvizsgálják az szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartását is

Hatodik lakossági tájékoztató fóru-
mát tartotta Horváth István polgár-
mester november 8-án, ezúttal a Zrí-
nyi és a Mátyás király utca csomó-
pontjánál. Az esemény célja volt,
úgy, mint Szekszárd többi kerületé-
ben, hogy a Wosinszky lakóteleptől
az Újvárosi városrészig terjedően tá-
jékozódhassanak a helyben lakók
az eddig elvégzett munkákról és a
leendő fejlesztésekről. 

Amint azt a 2. körzetben tartott fóru-
mon az érdeklődők a polgármestertől
megtudhatták, 2006 és 2010 között
egyebek mellett a Palánki út járdafel-
újítása történt meg 400 méteren, a Rá-
kóczi utca temetői szakaszán parkolók
épültek mintegy 5,5 millió forint ér-
tékben, mindemellett a Zrínyi, a Bo-
rostyán, a Nyár, a Kapisztrán és a Dam-
janich utcák járdaburkolata is felújítás-
ra került 2020 méter hosszan, 21 mil-
lió forint összegben. 

Ugyanezen időszakban a Pollack ut-
ca egy szakaszán csapadék csatorna
tisztítás történt, a Mátyás király, Tompa
utcák és a Pollack Mihály lakótelepnél
pedig 34 millió forintért megújult az
útburkolat. Felújították a Wosinszky és
a Kölcsey lakótelep labdarúgó pályáit, a
volt fûtőmû helyén 80 parkoló került
kialakításra 10 millió forintos összeg-
ben, de például a Sport utca csapadék-
víz-elvezetése és útburkolat felújítására
is sor került 75 millió forint értékben,
valamint a Toldi utca egy része is új bur-
kolatot kapott 7 millió forintért, továb-
bá a Séd csatorna meder-rendezése is
megtörtént, ez utóbbi beruházás min-
tegy 70 millió forintba került. 

Mind e mellett, az említett időszak-
ban a városrész panelépületeinek szi-
getelését is elvégezték, az ipari park-
ban közmû-fejlesztések történtek, az
Augusz Imre utca és a Wosinszky lakó-
telepek belső útjai is 500 méteres sza-
kaszon felújításra kerültek 21 millió fo-
rintért, e mellett 2,5 km kerékpárút is
épült, 56 millió forint értékben.
2011/2012-ben folytatódtak a munká-
latok, hiszen az újvárosi temetőnél 30
parkoló újult meg 500 négyzetméte-
ren 6,4 millió forintért, ugyanakkor a
temető ravatalozójának festése, s a par-

koló zöldfelületének rendezése is meg-
történt. 

A Wosinszky lakótelepen 200 méter
hosszan helyreállították a járdát, s a
Sportcsarnok energetikai felújítását is
elvégezték 24 millió forintért (évi 3
millió Ft-os költségmegtakarítással). 

A Damjanich utcában hulladékud-
var került kialakításra, felépült a csa-
ládbarát strand és az atlétikai pálya
kivitelezése is befejeződött, de pél-
dául a Béke telepen szennyvíz-csa-
torna is épült, a Tinódi, a Pollack és a
Béke telepen pedig korszerûsítették
a játszótereket és új eszközöket he-
lyeztek ki. Idén 7,4 km járda épült ki
összesen 65 millió forint összegben,
de a jövőben is mintegy 3 km járda-
felújítást tervez a városvezetés ebben
a körzetben. 

Az idei járdafelújítás a Patak, a Batty-
hányi, a József Attila, a Horváth Károly,
a Baka, a Rákóczi, továbbá az Árpád, a
Csaba, a Petőfi, a Zrínyi Miklós, a Dam-
janich, a Szluha György és a Tavasz ut-
cákat érintette: ezen utcákban a járó-
lapos járdák helyreállítása történt meg,
5 kilométer hosszan 41 millió forint ér-
tékben. További 38 millió forintért a
Tavasz utca útburkolata is megújult, s
annak csapadékvíz-elvezetése is meg-
oldódott. 

Az idei évben elkészült és átadásra
került a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont az Agóra programon keresztül

2,4 milliárd forintos összegben. Szin-
tén az idei évben a Zrínyi utca iskola
előtti szakaszán 1,7 millió forintért jár-
dafelújítás zajlott, a Kölcsey óvoda bel-
ső csapadékvíz csatornáit is kicserél-
ték 3,4 millió forint értékben, valamint
a Liszt Ferenc tér–Kiskorzó tér burko-
latának kijavítása is megtörtént 3,2 mil-
lió forintért. 

A Wosinszky lakótelepen járdafelújí-
tás, e mellett zárt csapadékvíz csatorna
felújítás zajlott 1,6 millió forint összeg-
ben, e mellett a Kölcsey, Wosinszky la-
kótelepeken, a Prométeusz parkban, a
Toldi, Mészáros Lázár utcákban és  Bé-
ke telepen nyári diákmunka keretében
festés felújítás történt, a Pollack Mihály
utcában pedig a zárt csapadék csator-
na hálózatot bővítették 0,5 millió fo-
rint értékben. Amint az kiderült, a
2014-es évben a Tormai Béla utca, va-
lamint a Nyár utca aszfalt kopórétegé-
nek cseréjére is sor kerül. 

A lakosság részéről a Szent István tér-
től az Újvárosig húzódó városrészben
felmerült problémák közt a Zrínyi utca
és a Mátyás király utcai kereszteződés
nem túl biztonságos volta is szóba ke-
rült, amelynek kapcsán a városvezetés
a későbbiekben e helyen egy körfor-
galom kialakítását fontolgatja. 

A Kölcsey és a Wosinszky lakótele-
peken élők a játszótereken tapasztal-
ható esti randalírozásokat hozták fel
problémaként, amellyel kapcsolatban

a polgármester a játszóterek zárhatóvá
tételét hozta fel megoldási lehetőség-
ként. 

E mellett a környék szórakozóhe-
lyeinek jó pár esetben indokolatlan éj-
szakai nyitvatartását, - amely számos
esetben zavarja a helyben lakók nyu-
galmát -, a városvezetés felül kívánja
vizsgáltatni. 

A fórumon szóba került a Zrínyi ut-
cában, az iskola környékén lévő sze-
lektív hulladékgyûjtő, amely - tekintve,
hogy nem mindig előírásszerûen hasz-
nálják egyesek és a kerületben elindult
a házhoz menő szelektív hulladékgyûj-
tés is-, várhatóan áthelyezésre kerül a
körzet lakótelepi részére. 

Örömmel fogadták a lakók azt a
tényt is, hogy a ’90-es években zavaros
módon értékesített Pollack pálya egyik
része végre magánkézből visszakerült
a város tulajdonába. 

A szabadtéri fogadóórán az Újváros-
ban közlekedő jelenlegi helyijárat-út-
vonalak esetleges újragondolása is fel-
merült, lévén, hogy sok idős lakik e vá-
rosrészben. 

Az egyes utcákban tapasztalható
közvilágítási problémák kapcsán is
megnyugtatta a lakókat a polgármes-
ter, hiszen e városrészben is, mint min-
denütt, hamarosan új, korszerû, ener-
giatakarékos izzókra cserélik a régi, el-
avult fényforrásokat. 

Gy. L.
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Október 31-én, a Szépítsük együtt
Szekszárdot!program során ritka él-
ményben lehetett részem, megcso-
dálhattam a Nagy Mihály-völgyet ma-
dártávlatból – írja az önkéntesnappal
kapcsolatos beszámolójában Bodó
Katalin programfelelős.

A délelőttöt egy illegális hulladéklera-
kó felszámolására szántuk és nem tud-
tam, milyen meglepetéssel készül az
önkénteseknek az Ecosensus NPKft.

A cég vezetője, dr. Csillag Péter már
több alkalommal tanúbizonyságot
tett arról, hogy szívén viseli a termé-
szetvédelem jó ügyét – írja Bodó Ka-
talin, akinek beszámolója az alábbiak-
ban folytatódik:

„Aznap a völgy egyik mély szakadé-
kát választotta ki városszépítő mun-
kánk helyszínéül. A szemetelő ember-
ek adtak is feladatot bőven a segítők-
nek. Az önkéntesek több 10 köbméter
hulladékot gyûjtöttek össze, részben

szelektíven, melynek elszállítását a te-
rep jellege nagyban nehezítette. Ennek
kiküszöbölésére a Gemenc Termé-
szetvédelmi és Sport Egyesület ipari al-
pinistái jöttek a szakadékhoz drótkö-
teles mobildaruval, csörlőkkel, „big bag
zsákokkal”, illetve egy markológép is
segített a tereprendezésben. 

Amikor a több órás munkánkat be-
fejeztük, jöhetett a szórakozás. Már
várt minket egy előkészített, ideiglenes
drótkötél-pálya, melynek segítségével

megcsodálhattuk Szekszárd, azon be-
lül is a Nagy Mihály-völgy szépségeit. 

Ezúton szeretném kérni a gazdákat,
hogy ha tetten érnek valakit, aki sze-
metet szeretne elhelyezni a természet-
ben, hívják fel figyelmét annak elíté-
lendő mivoltára és büntethetőségére,
valamint hogy annak megfelelő tárolá-
si helye egy szemetes, vagy az Alisca
Terra Kft. Damjanich utcai, felüljárónál
lévő hivatalos hulladékudvara lenne!” –
zárta beszámolóját Bodó Katalin.

Munka után szórakozás is jutott a Szépítsük együtt Szekszárdot! program önkénteseinek

A Magyar Bor Akadémia (MBA) idén 23.
alkalommal adja át a legrégebbi és leg-
rangosabb hazai borszakmai elisme-
rést. Adíjra két szekszárdi termelő, Dú-
zsi Tamás és Heimann Zoltán is esélyes.

Az elmúlt évhez hasonlóan számtalan
borász, szakmabeli, étteremvezető,
sommelier és chef küldte el javaslatát,
de a borfogyasztók, borkedvelők egy je-
lentős része is jelölhetett. A javaslatok
alapján az idei „Év Bortermelője Ma-
gyarországon”-díj döntősei között a
szekszárdiak mellett ott van Bolyki Já-
nos az egri, Borbély Tamás a badacsonyi
és Gálné Dignisz Éva a kiskunsági bor-
vidék képviseletében. Az öt jelölt közül
négyen tavaly is versenyben voltak.

A Magyar Bor Akadémia közleménye
szerint „Dúzsi Tamás, koronázatlan ro-
sékirályunk idén negyedik alkalommal
került a döntőbe. Közvetlen, mosoly-
gós, rendkívül elhivatott és mindemel-
lett nagyszerû ember. Borai a világon
mindenhol megállják a helyüket, egy-
szerûen így kell csinálni. Ahogy ő is
mondja: a titok az, hogy nincs titok.”

A döntősök személyét nyilvános-
ságra hozó MBA úgy fogalmaz: „Hei-
mann Zoltán családjában már a 10. ge-
neráció foglalkozik Szekszárdon bor-
készítéssel, szőlőmûveléssel. Hazai és
nemzetközi borversenyeken számta-
lan díjat nyert boraival, melyek minő-
sége kiváló és töretlenül fejlődő. Ren-
geteget tesz a borvidékért, borász kol-
légáival közös márkát épít. Zoltán idén
harmadik alkalommal került a legjobb
5 borász közé.”

A jelöltek november 22-én a Mező-
gazdasági Múzeumban mutatkoznak
be boraikkal. A megmérettetés máso-
dik fordulójában, december 6-án a Ma-
gyar Bor Akadémia tagjai döntik el sza-
vazással, hogy az öt jelölt közül ki le-
gyen 2013. Év Bortermelője.

A legrangosabb hazai borszakmai el-
ismerést korábban már három szek-
szárdi termelő is kiérdemelte: Veszter-
gombi Ferencet 1993-ban, Takler Fe-
rencet 2004-ben, míg Vida Pétert 2011-
ben választották a legjobbnak. Szek-
szárd városa a három kiváló borásznak
díszpolgári címet adományozott.

Dúzsi és Heimann is esélyes Közel 187 millió forintból újult meg kí-
vül-belül a Mérey utcai szociális ott-
hon és a szomszédos óvoda épülete.
Az elvégzett energetikai korszerűsí-
téssel mintegy60 százalékos költség-
megtakarítás érhető el.

A munkálatok összköltségéhez 159
millió forint uniós támogatást nyert el
a város, amely a szükséges 15 százalé-
kos önerőt a Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítványtól kapott 18 mil-
lió forintból, illetve 10 millió forint sa-
ját forrásból teremtette elő. A korsze-
rûsítés hosszú távú közvetlen célja el-
sősorban a költséghatékony és ener-

giatakarékos mûködtetés, a magasabb
komfortfokozat, komfortérzés megte-
remtése mind a dolgozók, mind az ott-
hon, illetve az óvoda „lakói” számára.

A korábban egy fûtési rendszeren
lévő két épület önállósult, de az új gáz-
kazánok mellett környezetbarát, alter-
natív energiát is használnak. Az óvoda
tetejére ugyanis egy 132 elemes nap-
elem-rendszert telepítettek, amely je-
lentős károsanyagkibocsátás-csökke-
nést eredményez. A két épület ener-
getikai korszerûsítése számos elemet
tartalmaz: a tető és a homlokzat új hő-
szigetelést kapott, kicserélték a nyílá-
szárókat, az óvoda csoportszobáiba
padlófûtés és gépi szellőztetés került,
de újak a villamos berendezések és a
fényforrások is.

Az elmúlt héten tartott átadó ün-
nepségen Horváth István polgármes-
ter köszönetet mondott akét intéz-
mény lakóinak és dolgozóinak a má-
justól októberig tartó felújítás alatti tü-
relmükért, a városháza pályázatíróinak

a kiváló munkáért és kivitelezést végző
szekszárdi vállalkozások, az Ács Állvá-
nyozó Kft. és az SZ+C Stúdió Kft. szak-
embereinek a gyors, lelkiismeretes
munkáért.Horváth Erika óvodavezető
az átadó ünnepséget követően el-
mondta: az intézményt érintő, május-
tól októberig tartó teljes felújítás miatt
a 117 gyermeket a Kadarka utcai óvo-
dában helyezték el. A nyári időszakban
a szülők segítettek azzal, hogy aki tud-
ta, otthon tartotta gyermekét.

Horváth István polgármester hang-
súlyozta: városi intézmények esetében
ilyen volumenû felújítás még nem tör-
tént, de a korszerûsítések ezzel még

nem értek véget. „Minden városi in-
tézményt felmértünk, és szeretnénk
mindenhol költségmegtakarítást ered-
ményező energetikai felújításokat vég-
rehajtani. Futó pályázataink vannak,
többek között a polgármesteri hivatal
épületének felújítására is. Jelenleg az I.
Béla gimnáziumban folynak épület-
korszerûsítési munkálatok, s itt egy ter-
mészettudományi labor is épül” – tet-
te hozzáa polgármester. - fl -

Három év alatt megtérül a legnagyobb intézményi beruházás
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Árpád-kori temető húzódik még a Béla
király tér alatt – jelentette ki dr. Vizi
Márta PhD régész, főmuzeológus azon
az előadáson, amely november 7-én
délelőtt, a Magyar Tudomány Ünnepe
alkalmából rendezett esemény része
volt a Wosinszky Mór Megyei Múze-
umban.

A főmuzeológus szerint ma is ott já-
runk Szekszárd főterén azon az Árpád-
korban használt temető fölött, amelyet
a településen lakók az 1400-as évek kö-
rül, a szekszárdi vár építésekor hagytak
el végleg. De még jóval több sírt rejthet
a környék, mint amennyit sikerült ed-
dig feltárniuk a régészeknek. 

A kutató úgy fogalmazott, ezer év
emlékei koncentrálódnak e területen,
ha csak az 1823-ban épült és 1979-ben
lebontott, egykor a vármegyeháza mel-
lett álló iskolaépület alapfalait tekint-
jük: az épület alapozási munkálatai so-
rán sok helyen megrongálták a sírokat.
Amikor 2011-ben a vármegyeháza előt-
ti árokban középkori sírok kerültek
elő, fehér tömbként az 1400 körül
épült várfal egy darabkája közvetlenül

egy sírleletet érintve bukkant fel. Ez
utóbbi tény is utal arra, hogy igen vál-
tozatos célra használták a teret az itt
élők az elmúlt századokban. 

A szóban forgó Béla király téri sírle-
letek kettős temetkezésről is tanúskod-
nak, hiszen egy halott pár csontjai egy-
másba fonva kerültek napvilágra, ugyan-
akkor érdekes az is, hogy több lelet fo-
natgyûrût és hajkarikákat is rejtett. 

A régész arról is tájékoztatta a hall-
gatóságot, hogy a feltárás során komp-
lett sírsorok is felbukkantak, sőt, egy-
más felett elhelyezkedő sírok is előke-
rültek: az utóbb említett leletek arra is
engednek következtetni, hogy az újabb
kori temetkezéseknél kiszedték a ré-
gebbi maradványokat és azokat a szé-
lekre tették. 

A szekszárdi vár első említése egyéb-
ként 1429-ből való, amidőn a forrá-
sokban castellumként (erődítmény-
ként) nevezik. 1444-ben újra említik a
várat, majd az adatok szerint 1457-ben
Tamás várnai perjel, Nagyvölgyi László
és Nagy László megostromolják az
apátságot. Ennek tükrében is kijelent-
hető, hogy a bencés apátság ekkor va-

lóban erődített lehetett. A vár további
bővítésére Vitéz János időszakában ke-
rült sor 1470 és 1472 között, melyet
azonban a források alapján – csakúgy,
mint a Leskón az általa megerősített vá-
rat – a Mátyás király ellen szőtt össze-
esküvés miatt le kellett bontania. A
2011-es feltáráskor a vár nyugati sza-
kaszát és annak támpillérét is sikerült
„felszínre hozni”, emellett két sáncá-
rok is napvilágra került, amelyekből
egyik a bíróság és a vármegyeháza előt-
ti részen, míg a másik a templom és a
megyeháza közötti területen húzódott.

A kutató előadásában arra is kitért,
a várfal feltárásakor volt olyan terület,
ahol 20 centiméterrel a földfelszín alatt
már előbukkantak a középkori falma-
radványok, ám ezeket utóbb, a későb-
bi főtéren épült iskola alapfalaival ke-
resztülvágták. Ugyanakkor egy mészé-
gető kemence nyomára is ráleltek,
amelynek használata a vár építésének
korára datálható. Érdekességként hat,

hogy egy feltárt hódoltság-kori gödör
miatt süllyedt meg az egykor a főtéren
állt iskola fala. 

A kutatások egy 18. századi vízveze-
tékrendszer nyomaira is rábukkantak,
amelynek hálózata az egykori Piért üz-
let környékéről indult el.  A feltárás so-
rán a mai városháza alatt csapadékvíz-
elvezető vezeték is előkerült. Ennek so-
rán az is megállapítást nyert, hogy a
vármegyeháza körüli részt annak épí-
tésekor letermelték, s a teret a város-
háza felőli részen 1,5 méterrel feltöl-
tötték. Ez utóbbi állítást bizonyíthatja
az a tény is, hogy egy igen vékony ré-
teg lefejtését követően máris felszínre
kerültek a várfal- és a sírmaradványok
a vármegyeháza előtti feltárás során. 

Az egykori várfal megyeháza hom-
lokzata előtt húzódó szakaszáról a tér-
rekonstrukciót követően, annak
nyomvonala láthatóvá tételén kívül egy
korabeli kő is árulkodik. 

Gyimóthy Levente

Árpád-kori temető a Béla tér alatt

Dr. K. Németh András régésztől meg-
tudhattuk, számos, használaton kí-
vüli, elhagyott középkori, falvakat
összekötő regionális út található Tol-
na megyében, amelyek közül egyes
szakaszok már vízmosásként funk-
cionálnak, s melyek kereszteződései
az újabb kutatások szerint korabeli
középkori falvak létezéséről tanús-
kodhatnak: e feltételezés már csak
azért is bizonyulhat helytállónak, hi-
szen a török kiûzését követően léte-
sült csárdák gyakran középkori falu-
helyek maradványain épültek fel. Dr.
Balázs-Kovács Sándor szerint a Sár-
közben volt, hogy évente újították
meg a falu vezetőit, úgy, mint az igen
népszerûtlen szakmát, mint a falubí-
rót, vagy az esküdteket, továbbá arról
is említést tett, hogy a vásárok – így a
szekszárdi is – jelentős esemény volt

a környék életében, hiszen ezen azt
évente legfeljebb öt alkalommal lehe-
tett megrendezni.  Ódor János Gábor
múzeumigazgató egy szekszárdi, a
Bartina utcában fellelt V. századi sír-
leletről szólt, de a Sárköz az I. világ-
háborútól az államosításig zajlott bel-
vízmentesítésének mibenlétéről is tá-
jékozódhattunk. Mindezen témákon
kívül, dr. Gaál Zsuzsanna által az
1960-as, ’70-es évek Szekszárdjának
változásait követhettük nyomon, Lo-
vas Csilla pedig olyan, megyei tulaj-
donban lévő, nagyrészt ismeretlen,
korabeli rangos személyeket ábrázo-
ló festményekről beszélt, amely alko-
tások rejtélyes módon kerültek Tolna
megyébe, s amely emberek kilétére in-
ternetes kutatásai közepette a véletle-
nek sorozata folyamán bukkant rá a
főmuzeológus.

A TUDOMÁNY ÜNNEPÉNEK EGYÉB ELŐADÁSAIRÓL
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Szekszárd adott otthont november 6.
és 8. között a Hungaropark Magyar Par-
kolási Szövetség aktuális összejövete-
lének. A konferenciáról lapunkat a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyveze-
tő igazgatója, Bálint Zoltán tájékoztatta.

A konferencia előadásait a Babitsban tar-
tották, ahol sok egyéb felmerült téma
közt az Európai Parkolási Szövetség
(EPA) 2013. évi közgyûléséről számolt
be Nyikos István, a Hungaropark elnöke,
emellett a P+R (Park and Ride) parko-
lókról, azaz tömegközlekedési eszközök
megállója, pályaudvara közelében kiala-
kított, s a gépkocsiból ezen eszközökre
történő átszállásokat, illetve egy város
gépjármûforgalmának csökkentését
megcélzó parkolóhelyekről is szó esett a
rendszer budapesti és más nagyvárosi
(pl. debreceni) aktualitásának kapcsán. 

A parkolással kapcsolatban várható,
új irányelveket mutató EU-s fejleszté-
sekről lapunknak Bálint Zoltán kifej-
tette: ezekről zömmel november 14-

én, Budapesten, egy, a Hungaropark ál-
tal szervezett rendezvényen esik szó,
így például a garázsbérlettel, garázsela-
dással, parkolási bérlettel összefüggő
témák tárgyalása lesz napirenden, va-
lamint egy új marketingeszközről, az
új autók vásárlásához kapcsolódó, s az
autóértékesítési cégek részéről a par-
kolási hozzájárulásról szóló ötlet hátte-
re is kifejtésre kerül. Ez utóbbi eset is
hûen példázza: a gépkocsi és a parko-
lás mind szorosabban összefügg.
Ugyanakkor az elektromos autók da-
rabszámának folyamatos növekedése,
s e jármûvek parkolási rendszerbe tör-
ténő illesztése – úgy, mint például a töl-
tés módszerének kivitelezése – újabb
kérdéseket vet fel az ügyvezető szerint,
amellyel szintén foglalkozni kell. 

Ezen gépjármûvek elektromossággal
történő feltöltésekor rendkívül prakti-
kus dolog, hogy például Londonban
mobilhíváson keresztül lehet a feltölté-

sért járó pénzmennyiséget lehívni.
Szekszárdon ennek a technikának

az alkalmazása elektromos gépkocsik
híján ugyan még nem merült fel, ám
Budapesten már járnak ilyen jellegû
próbaautókkal, s nincs kizárva, hogy a
megyeszékhely is lekér, netán bérbe
vesz egy jármûvet a rendszer tesztelé-
se, hasznosságának megállapítása cél-
jából. A rendszer annak tükrében, hogy
már léteznek kínai gyártású elektro-
mos hajtású buszok(!), igen gazdasá-
gos lehetőségnek tûnik a gépjármûvek
szintjén – tette hozzá az ügyvezető. 

A szekszárdi parkolók bővítése te-
kintetében Bálint Zoltán elmondta: a
Béla király téren lévő, a városi ügyész-
ség, bíróság előtti parkolóhelyek jelen-
tős része – parkolóórával ellátva – két
héten belül visszakerül a közforgalom-
ba, hiszen a közelben a tér átépítése
okán az elmúlt időszakban parkolóhe-
lyek szûntek meg. A Piactér átalakítá-

sának megkezdésekor is felszámoltak
parkolókat, de helyette ez utóbbi terü-
leten kétszintes, földfelszíni parkolóház
kerül kialakításra, így összességében el-
mondható, az említett helyszínen par-
kolószám-növekedés várható. 

Az átalakítások befejeztéig az ügyve-
zető a Bezerédj tömbbelsőt ajánlja par-
kolásra, hiszen ott még mindig szám-
talan szabad hely adódik e célra. 

A háromnapos szakmai fórumon
többek között Bálint Zoltán ügyvezető
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a par-
kolással, a lakás- és üzleti célú ingatla-
nok üzemeltetésével, továbbá a zöldfe-
lület karbantartásával kapcsolatos
munkáját mutatta be tételesen, de a
vendégek, megtekintették a nemrég
átadott Babits Mihály Kulturális Köz-
pontot, sőt, gyalogos városnézésen, va-
csorán és borkóstoláson is részt ve-
hettek a Garay Étteremben és a Bodri
Pincében, a zárónapon pedig a Paksi
Atomerőmû látogatóközpontjába is el-
látogattak. Gy. L. 

Bálint: több lesz a parkolóhely

Ünnepi megemlékezést és értekezle-
tet tartottak a közelmúltban Szek-
szárdon az állatorvosi szolgálat felál-
lításának 125 évfordulója alkalmából.

Dr. Rappay József, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatóságának

igazgató-főállatorvosa megnyitó be-
szédében hangsúlyozta: a parlament
1888-ban fogadta el a magyar állat-
egészségügy alaptörvényét, amely töb-
bek között részletesen szabályozta az
állategészségügyi rendészet mûködé-
sét, megteremtve ezzel a független ma-
gyar állategészségügyi igazgatást. A
Tiszti Állatorvosi Szolgálat fő feladata a
nagy károkat okozó állatjárványok fel-
számolásának irányítása volt. Mára a

hatóság elsődleges feladata az élelmi-
szerbiztonság garantálása, annak fo-
lyamatos javítása, lakosság egészséges,
kiváló minőségû, biztonságos élelmi-
szerrel való ellátása.

Az értekezleten megemlékeztek Lipthay
István jogászról, a szolgálat megszerve-
zőjéről és első vezetőjéről, ezt követően
dr. Molnár Tamás tartott előadást az ak-
tuális európai és hazai járványhelyzet-
ről. A NÉBIH Állategészségügyi és Diag-

nosztikai Igazgatóságának nyugalmazott
osztályvezetője kifejtette: az ország pil-
lanatnyilag járványmentes. Európa
egyes részein ugyan több járványos
megbetegedés is előfordul, de megelőző
óvintézkedésekkel, a hatósági állatorvo-
si szolgálat magas szintû szakmai közre-
mûködésével és a lakosság felvilágosító
tájékoztatásával jó eséllyel megelőzhető
a betegségek terjedése.

(Forrás: kormányhivatal)

Szekszárdon kimondták:
járványmentes
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Téfölös bütök, súlyom és böngyöle: tájjellegű ételek a helyi gasztronómiában
A lehetőségeknek csak a gazdaságtalanság szab határt

Gasztronómiai harmóniáról akkor
beszélhetnénk, ha a tájjellegű bo-
rok, egyéb italok mellett tájjellegű
ételeket is találna itt-ott a turista or-
szágos barangolásai közepette.
Olyanokat, amelyek csak az adott vi-
dékre jellemzők, amiket már a dédik
is főztek-sütöttek száz-százötven év-
vel ezelőtt. Olyanokat, amelyekre
nem gyakorolt hatást a polgárinak,
illetve úrinak is nevezett étkezési
kultúra.

Nosztalgikus, de egyben meglehető-
sen illuzórikus erről beszélni, mert a
mai éttermi vendéglátás – állítják a
bennfentesek – nem engedheti meg,
hogy étlapon tartson akár csak egyet-
len ilyen régmúltban gyökerező, au-
tentikus, ma már különlegességnek
számító étket. Igény lenne rá, s bizo-
nyos korlátok között mozogva, alkal-
masint azokat átlépve, van is azért
manapság sikeres kísérlet az adott vi-
dék tájjellegû ételeinek megjeleníté-
sére. 

A tavasztól őszig megrendezett ki-
sebb-nagyobb fesztiválok gasztronó-
miai programjai kiváló lehetőséget te-
remtenek erre országszerte. S a ha-
gyománytisztelettel párosuló kulináris
élvezetek után a vendég és a vendéglá-
tó részéről is megfogalmazódik a kér-
dés: miképpen tudnának ezek az ételek

újra megjelenni valamilyen szinten a
mindennapok gasztronómiájában?

Nos, e téma körüljáráshoz kértük
fel étvágygerjesztő kalauznak a megye
és Szekszárd város országosan elis-
mert gasztronómia szakemberét, Ko-
vács János Venesz-díjas mesterszaká-
csot, aki már több, az itteni paraszti
kultúrában fogant ételt kutatott fel, mi
több, próbált ki, és immárnyugdíjas-
ként örömmel bekapcsolódna min-
den olyan eseménybe, folyamatba,
ami a tájjellegû ételek reneszánszát se-
gíthetné.

A Sárköz, a németség és székelyek
is erőteljes hatással voltak Szek-
szárdra

Kovács János elöljáróban leszöge-
zi: önálló szekszárdi gasztronómiáról
nem beszélhetünk, mert nagy befo-
lyással volt vidékünkre a szomszédos
Sárköz mint más szempontból is zárt
etnikum, de a közelben élő svábok,
székelyek is hatottak az itteni gaszt-
ronómiára, sőt, a délvidéki szerb
konyha is megjelenik ebben a sokszí-
nûségben.

– Komoly kihívás, hogy ezeket az
ételeket hozzá tudjuk igazítani a kor-
hoz. Nem elég eredeti, hiteles módon
elkészíteni, de meg is kell találni az ét-
termi tálalás módját – mondta a Sár-
közben fölnőtt, a dédiktől is sokat ta-

nult szakember, akit rendkívüli mó-
don foglalkoztat a téma. – Vegyük
csak a kakaspörkölt példáját! Más az,
amikor én a jófajta kakaspörköltet egy
szüreten feltûrt ingû, esetleg a tanya
körül állva evő embereknek szolgá-
lom fel, s egészen más, amikor egy ét-
teremben elegánsan öltözött uraknak,
hölgyeknek. 

Nem tehetem eléjük úgy egészben
a combot, szárnyat, mellehúsát és
egyéb tartozékait... Vagy egy másik
jellegzetes sárközi ételt, a tejfölös-
borsos mártogatással fogyasztott,
igen finom kerekkalácsot sem tálal-
hatom úgy egy étteremben, mint egy
lakodalomban. 

Hanem például úgy, hogy pálci-
kákra helyezett falatokban prezentá-
lom a kalácsot, s ezeket mártogatja a
vendég.

(Jelentjük, ez már meg is történt:jó
tíz évvel ezelőtt, a budai várnegyed
egyik előkelő éttermében a szekszár-
di borászok talán első közös fellépés-
én a tájjellegû borok mellé tájjellegû
ételeket is igyekeztek prezentálni. Jól
emlékszem, mert ott voltam, s egy-
szer csak úgynevezett téfölös bütök
néven került étel az asztalra a fentebb
már leírt módon. Régen volt, de élek
a gyanúperrel, Kovács János tanár úr
tette a sárközi kerekkalácsot az arra
az estére szóló étlapra…)

A „mit lehetne még?”-címszó alatt
szóba kerülnek a különböző magya-
ros, svábos, székelyes stílusú káposzta-
és babételek. Tényleg nagy a sokszí-
nûség: ahány ház, annyi szokás. De az
alföldiek, a borsodiak egészen más töl-
tött káposztát készítenek, s érdemes
lenne megmutatni ezt is; idegenfor-
galmi vonzereje sem lenne elhanya-
golható. 

(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
– Nem lenne nehéz azt összehan-

golni, hogy két-három étterem a töl-
tött káposztának csak a magyaros, disz-
nótoros, bőrös, zsírosabb húsokból ké-
szült változatát tenné fel az étlapjára,
míg más vendéglátóegységeknél eset-
leg a más formájú, más ízesítésû, ga-
luskának készített székelykáposztával
szolgálnának – jegyezte meg a szak-
ember.

Ehhez persze a gazdaságossági szá-
mításokat ideiglenesen háttérbe szorí-
tó összefogás, egyfajta megszállottság
kell a szakmabeliek részéről egy tér-
ségben, tájegységben. 

Szekszárdon cseppet sem remény-
telen ebből a szempontból a helyzet.
A Szüreti Napok sikerességéhez, or-
szágos elismertségéhez bizony hoz-
zájárultak a helyi éttermek azzal, hogy
az elismerést kiváltó Ízek utcáját lét-
rehozták a legkülönbözőbb gasztro-
nómiai kultúrákból érkező vendé-
geknek, akiknek nagyon sok olyan
étellel szolgálnak, amely innét ered,
és ebben az ízvilágban Soprontól
Nyíregyházáig biztosan nem ragad-
ható meg.

Követendő példa az Ízek utcája
– Bizony, jó úton indultak el az ebben

részt vevők – adott hangot véleményé-
nek Kovács János.– Örvendetes módon
a tájunkra jellemző ízvilággal nagy vá-
lasztékban megjelenik a már említett
töltött káposzta, a birkából, kakasból
készített finomságok. Csak üdvözölni
lehet ezt a kezdeményezést, ami már el-
indult, és minden bizonnyal tovább szé-
lesedhet. Halovány reménysugár már
megjelenik a háttérben: az Ízek utcájá-
ban megvásárolható ételekből az egyes
éttermek előbb-utóbb beemelnek bi-
zonyos, kuriózumnak számító hagyo-
mányos ételeket a mindennapokra is.

Ha valaki beleássa magát a témába,
rendszeresen eldiskurál a még élő és
emlékező, valamikor gyakorta főző na-
gyikkal, dédikkel, akkor egyszerûen el-
készíthető, különleges ízvilágú s egy-
ben tápláló ételekhez juthat. Kovács Já-
nos magánkutatásában hívja fel a fi-
gyelmet több elfelejtett  alapanyag-
ra,mint például a víziemberek által fel-
fedezett, gesztenyére hasonlító sú-
lyomra, a sás belső magját képező bön-
gyölére. Állítja, ez utóbbiból kitûnő sa-
látákat lehet készíteni. Több, úgy száz

éves receptre bukkant, s belőlük egy-
néhány ételt már el is készített, s szí-
vesen közkinccsé is teszi.

– Ilyen például a fokhagymás marha-
hús tejfölös gombóccal elkészítve. A
megszokottól valami egészen mást ka-
punk ebben az összetételben. A krump-
lis gombóc vöröshagymás-paprikás tej-
föllel van nyakon öntve, a marhaszele-
tek piros paprikában, pörkölt alapon
készülnek. Szintén érdemes kipróbálni
a halászlé elkészítésekor azt a tésztát,
amit a víziemberek és vízimolnárok ho-
nosítottak meg mifelénk úgy százötven
évvel ezelőtt: haltejjel és halikrával gyúr-
ták össze a lisztet. A Sárközben, egész
pontosan Bátán bukkantam a csuszás
csirke receptjére, ami formálisan leves,
de valójában tartalmas gulyás – avat be
a mester a kulisszatitkokba.

– Valahol valakinek el kellene indul-
nia. De ehhez az első fontos lépést a
gasztronómiában való elmélyülésre is
hajlandóságot érző néprajzosok tehet-
nék meg, akik fölcsigáznák a szakma, a
gasztronómia megszállottjait. S az se
ártana, ha a különböző marketingala-
pokból még támogatás is jutna a ha-
gyományok valódi éltetőinek. B. Gy.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot

hirdet a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóságának 
Építési Osztályára ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, 
a Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint
Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet
Szekszárd Megyei Jogú Város törté-
nelmi városmagjának funkcióbővítő
fejlesztése címû városrehabilitációs
projekt keretében elkülönített Prog-
ramalap felhasználásával megvalósuló
„Kultúra” témakörben mini-projektek
támogatására. Pályázat kódszáma: PA-
05. A részletes pályázati felhívás és do-
kumentáció elérhető:
- Szekszárd Megyei Jogú Város honlap-
ján (www.szekszard.hu) a Közügyek
tematikus oldalon az Aktualitások alatt
- valamint nyomtatott formában a Szek-
szárdi Városfejlesztési Kft irodájában 

RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Mosonyi Eszter
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel.: 06-74/673-494; 06-20/288-4299
E-mail: varosfejlesztes@tolna.net
(7100 Szekszárd, Bezerédj. u. 2)

A kitöltött jelentkezési lapot és a pá-
lyázati feltételeket igazoló dokumen-
tumokat (cégkivonat stb.) 2013.12.17-
ig lehet személyesen benyújtani a Szek-
szárdi Városfejlesztési Kft. irodájában. 

Éjszaka, vaku nélkül

A nagyvárosok éjszakai látványát fel-
villantó, lenyûgöző fekete háttereivel
váratlan fények és tények kerülnek
az ember látóterébe – fogalmazott
Preisz Tivadar fotográfus munkáiról
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igaz-
gatója, Németh Judit annak kapcsán,
hogy a mûvésznek november 11-én,
immár másodszor nyílt kiállítása a
megyei könyvtár lépcsőházi galériá-
jában.  Preisz estébe nyúló fényké-
pezéseinek eredményeként az em-
ber lelkét gyönyörködteti, képeiről
az egyensúly, a béke, a nyugalom és a
vidámság tükröződik vissza a befo-
gadó számára. Alkotásai,,nem fény-
képek, sokkal inkább ,,tény-képek”,
hiszen üzennek valamit: ha mást
nem, a nyugalmat – vallja Várai Mi-
hály fotográfus, aki mûvész kiállítá-
sának megnyitóján bemutatta az al-
kotót a közönségnek. Preisz Tivadar
kiállításának rendezője Udud Teréz,
a megyei könyvtár munkatársa volt.
A megnyitón Wehovszky Patrik mû-
ködött közre zongorán. Gy. L.

07_07.qxd  2013.11.14.  14:47  Page 1



8 2013. november 17.MOZAIK

Árvízi küzdelem feketén-fehéren

Fotósorozaton örökítette meg Mártonfai
Dénes, fotóriporter a nyári árvíz idején,
Bátán tapasztalt megfeszített küzdel-
met. A képekből a szekszárdi várme-
gyeházán nyílt kiállítás a közelmúltban.

A tárlatot László-Varga Zsuzsanna aján-
lotta az érdeklődők figyelmébe. A me-
gyei kormányhivatal főigazgatója kö-
szöntőjében a Bátán tapasztalt összefo-
gást emelte ki. Mint mondta: a képek a
mûvészi értéken túl olyan összefogást
örökítettek meg, amilyenre évtizedek
óta nem volt példa Magyarországon.
Rendőrök, katonák, a vízügy és a ka-
tasztrófavédelem szakemberei küzdöt-
tek vált vállnak vetve a gátakon önkén-
tesek százaival együtt a családok ártérbe
épített otthonaiért. A főigazgató szerint
összefogás nélkül nem lehetett volna

megfékezni a folyót. „Ha nem érkezik az
önzetlen segítség, nem lehetett volna
megállítani a fenyegetően emelkedő
Duna hatalmas erejét, és ma az érintett
házak helyén csupán néhány átázott,
düledező falmaradvány emlékeztetne az
egykor volt otthonokra” – fogalmazott.

László-Varga Zsuzsanna a fotós árví-
zi munkájának fontosságáról szólva le-
szögezte: a fotómûvész egy heroikus
küzdelem megismételhetetlen pillana-
tait dokumentálja oly módon, hogy a
sorozat üzenetet is hordoz az utókor
számára a magyar nemzet összefogásá-
nak feltétlen szükségességéről. Mind-
emellett a jó fotó maga is maradandó
kulturális érték, amely úgy ragadja meg
a pillanatot, hogy az aztán képes felszá-
molni az amúgy áthatolhatatlan távol-
ságot a történelmi idősíkok között.

Báta polgármestere, Huszárné Lu-
kács Rozália megköszönte az állam se-
gítségét és a védekezésben résztvevő
polgárok önzetlen odaadását. Rámuta-
tott: a képek újra felidézik benne azt az
érzést, amit akkor élt át, amikor az ösz-
szefogást megtapasztalta. A megnyitón
Csötönyi László előadómûvész és Ba-
logh Borbála bátai népdalénekes mû-
ködött közre.

A több országos díjat is elnyert, ta-
valy a finn fővárosban is kiállító Már-
tonfai Dénes – azt a fotósorozatát be-
választották a Helsinki Fotóbiennálé
legjobb anyagai közé – ezúttal a bátai
védekezés másfél hetének terméséből
kiválasztott 34 darab fekete-fehér képet
tár a közönség elé. A kiállítás november
végéig látható a Vármegyeházán.

(Forrás: kormányhivatal)

…mármint a Babits művelődési házban
– vagy az új elnevezés szerint a kultu-
rális központban –, ahol november 27-
ig látogatható a Magyar Királyok Pa-
noptikuma című kiállítás, benne a nagy
magyar királyok életnagyságú viaszfi-
guráival Gézától Hunyadi Mátyásig.

„Államalapító Szent István a király, Cso-
datevő Szent László a király! Könyvtár
szakos Kálmán a király, Kővár építő Béla

a király!” A Belga zenekar „Királyok a ház-
ban” címû száma jutott eszembe, amikor
hatodik osztályos tolnai általános iskolá-
sok csoportjával megnéztem a kiállítást.
A szekszárdi tárlat anyagában Géza feje-
delem, Szent István, I. András, I. Béla,
Szent László, Könyves Kálmán, II. (Vak)
Béla, II. András, IV. Béla, IV. (Kun) Lász-
ló, III. András, Károly Róbert, I. (Nagy) La-
jos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Já-
nos és Hunyadi Mátyás életnagyságú vi-
aszfigurája kapott helyet koronázási ék-
szerekkel, fegyverekkel. A kiállításon ze-

nés audio-tárlatvezetés kalauzol végig,
melynek során feleleveníthetjük törté-
nelmi ismereteinket. Egy rendhagyó tör-
ténelemóra keretében a tárlatot „A ma-
gyarság története” címû ismeretterjesz-
tő film vetítése zárja. A tanórányi prog-
ram hasznos kiegészítése lehet az iskolá-
ban tanultaknak és érdekes látnivaló az
óvodás csoportok számára is, akiket Má-
tyás királyról szóló mesék is várnak.

Az idehaza úttörőnek számító tárlat
2004-ben nyílt meg a nagyközönség
előtt Tihanyban, aztán a pécsi Dómmú-

zeum felkérésére 2006 tavaszán a bara-
nyai megyeszékhelyen is bemutatták a
két éves, aprólékos munkával összeállí-
tott „anyagot”. A pécsi kiállítást megte-
kintette Habsburg Ottó is, aki az ottani
kibővített bemutatón felfedezhette édes-
apja, az utolsó magyar király, IV. Károly
(Boldog Ausztriai Károly) viaszszobrát
is. A nagy sikerre való tekintettel sorra ér-
keztek az újabb felkérések, s a kiállítás
azóta bejárta az országot.Szekszárdon
november 27-ig, a Babits Mihály Kultu-
rális Központban látogatható. - fl -

„Királyok a házban”
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Nagyszabású városi irodalmi és mű-
vészeti verseny zajlott november 6-án
a Baka István Általános Iskolában. Az
immár 11 éve megrendezett esemé-
nyen idén közel száz szekszárdi álta-
lános iskolai tanuló mérte össze tu-
dását, de a városi óvodások sem ma-
radtak ki a versengésből. 

A Baka István szekszárdi költő, mûfor-
dító nevét viselő versenyre Szekszárd
szinte valamennyi iskolájából és óvo-
dájából érkezett nevezés. 

Lapunkat a díjátadót követően az is-
kola igazgatóhelyettese, dr. Wénerné
Scheurer Zsuzsanna tájékoztatta a rész-
letekről. Elmondta: a felső tagozatosok
szavaló- és kommunikációs, valamint
szövegalkotó versenyre is jelentkez-
hettek. A kommunikációs vetélkedő-
nél a felsős diákok kétfős csapatokban
játékos feladatokat végezhettek el, a
szövegalkotó verseny tekintetében vi-
szont a szervezők már előre bekérték
a munkákat, hiszen a felsősöknek hosz-
szabb szövegeket szükséges fogalmaz-
niuk, s javításukra több idő szükséges. 

Versmondás kategóriában kizárólag
szabadon választott lírai mûveket kértek
a tanulóktól. Nehéz kategória lévén az in-
tézmény nem határozta meg a feljebb lé-
vő évfolyamok számára a versválasztást,
hiszen – ahogy az igazgató-helyettes fo-
galmazott – a felső tagozatos diákok szá-

mára igen nehéz nagyon gyerekes és na-
gyon komoly verset találni: olyan mûve-
ket, amelyeket életkoruknak megfelelő-
en szépen el tudnak mondani. 

A szövegalkotó versenyben a tanu-
lóknak a szüret élményéről egy elbe-
szélő és egy leíró részt tartalmazó mun-
kát kellett beadniuk október 25-ig. 

A kétfős kommunikációs csapatok-
nál a játékos feladatok megoldásán túl
a cél a diákok beszéltetése volt, hiszen
az igazgatóhelyettes szerint ez nem
megy mostanság a gyerekeknek. 

Az alsó tagozatban a negyedikesek
versengtek, akik a szövegalkotás te-
kintetében helyben írták fogalmazvá-
nyukat – mondta már az esemény kap-
csán Kocsisné Dóra Ildikó tanár, mun-
kaközösség-vezető. A lírai mûveket itt
is szabadon választhatták a tanulók.

A negyedikesek szövegalkotó verse-
nyén ugyanakkor a felső tagozatosok-
tól eltérően képsor alapján egy elbe-
szélést kellett írniuk helyben, 45 perc
alatt: ebben a kategóriában a címadás
mellett az érdekes, fordulatos, színes,
humorral fûszerezett elbeszélést is dí-
jazták a pontozók. 

Az óvodások rajzversenyénél a me-
sevilágot idézték meg a gyerekek, ame-
lyekhez rajzillusztrációt készítettek. Az
említett versenykategóriákon kívül az
alsósok részére origami-hajtogató ver-
senyt is hirdetett az iskola. Gy. L.

Közel száz szekszárdi tanuló indult
a Baka iskola versenyén

Baka István Irodalmi és Mûvészeti 

Verseny eredményei:

SZAVALÓVERSENY 3. ÉVFOLYAM:
1. hely: Kövesdi Marcell – Baka István Általá-

nos Iskola; 2. hely: Ranga Simon Péter – Garay

János Általános Iskola; 3. hely: Miller Sára An-

na – Garay János Általános Iskola.

SZAVALÓVERSENY 4. ÉVFOLYAM:
1. hely: Szabó Mónika – Babits Mihály Általá-

nos Iskola; 2. hely: Glück József – Baka István

Általános Iskola; 3. hely: Sándor Zsigmond

Áron – Baka István Általános Iskola.

SZAVALÓVERSENY 5-6. ÉVFOLYAM:
1. hely: Kenéz Kata – Baka István Általános Is-

kola; Csizmazia Dóra – Garay János Általános

Iskola; 2. hely: Gáspár Bálint – Dienes Valéria

Általános Iskola; 3. hely: Csanády Luca – Baka

István Általános Iskola; Fazekas Vivien – Ba-

bits Mihály Általános Iskola.

SZAVALÓVERSENY 7-8. ÉVFOLYAM:
1. hely: Kocsis Kata – Garay János Gimnázium;

2. hely: Ábrahám Bereniké – Garay János Ál-

talános Iskola; 3. hely: Korsós Gergő – Baka Ist-

ván Általános Iskola; Dahud Emil – Babits Mi-

hály Általános Iskola.

SZÖVEGALKOTÓ VERSENY 4. ÉVFOLYAM:
1. hely: Trapp Margaréta – Dienes Valéria Ál-

talános Iskola; 2. hely: Zsók Dániel – Dienes

Valéria Általános Iskola; 3. hely: Tamás Réka –

PTE Gyakorló Általános Iskola.

SZÖVEGALKOTÓ VERSENY 5. ÉVFOLYAM:
1. hely: Buzás Panna Napsugár – Baka István

Általános Iskola; 2. hely: Marsai Dóra – Babits

Mihály Általános Iskola; 3. hely: Szili Ákos – Ba-

ka István Általános Iskola.

SZÖVEGALKOTÓ VERSENY 6. ÉVFOLYAM:
1. hely: Szekeres Péter – Dienes Valéria Álta-

lános Iskola; 2. hely: Auth Zseraldin – Baka

István Általános Iskola; 3. hely: Balogh Laura

– Baka István Általános Iskola.

KOMMUNIKÁCIÓS VERSENY 7-8. ÉVFOLYAM: 
. hely: Szekeres Zsolt, Baka Máté 8. oszt. (Ba-

bits Mihály Általános Iskola); 2. hely: Varga

Zsófia, Zsók Csenge 7. oszt. (Dienes Valéria

Ált. Iskola); 3. hely: Mácsik Dániel, Schüller

Anna 7. oszt. (Szent József Kat. Iskola).

ORIGAMI VERSENY DÍJAZOTTJAI (ALSÓ TAGOZAT):
Molnár Melitta 2. oszt. – Babits Mihály Általá-

nos Iskola; Tóbi Bálint 3. oszt. – Babits Mihály

Általános Iskola; Kadosa Róbert 1. oszt. – Ba-

ka István Általános Iskola; Keller Petra 2. oszt.

– Baka István Általános Iskola; Péter Doroti 2.

oszt. – Baka István Általános Iskola.

Rajzverseny díjazottjai:

1-2. ÉVFOLYAM: Lengyel Panna 1. oszt. – Babits

Mihály Ált. Iskola; Mádai Nóra 1. oszt. – Baka Ist-

ván Általános Iskola; Csernus Zoltán Sándor 2.

oszt. – Babits Mihály Ált. Iskola; Ferger Kata 2.

oszt. – Baka István Általános Iskola

3-4. ÉVFOLYAM: Hinek Míra 3. oszt. – Babits Mi-

hály Ált. Iskola; Horváth Zsófia 3. oszt. – Baka Ist-

ván Általános Iskola; Kis-Takács Judit 3. oszt. –

Baka István Általános Iskola; Marosi Kíra 3. oszt.

– Dienes Valéria Ált. Iskola; Deli Dávid 4. oszt. –

Baka István Általános Iskola Tagintézménye.

ÓVODÁSOK RAJZVERSENYÉNEK DÍJAZOTT NAGY-
CSOPORTOSAI: Nagy Sára – 1. Sz. Óvoda Kinder -

garten; Hadházy Illés – „Az Én Ovim” Magánó-

voda; Szegedi Emma – „Az Én Ovim” Magánó-

voda; Szokolszki Karolina – Wunderland Óvo-

da; Dobos Dóra – Wunderland Óvoda; Mészá-

ros Nóra – Wunderland Óvoda; Kovalik Máté –

Wunderland Óvoda; Matusek Dorka – Gyer-

meklánc Óvoda; Godó Levente – Gyermeklánc

Óvoda; Ruip Péter – Gyermeklánc Óvoda.
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„A HIT PEDIG A REMÉLTDOLGOKBANVA-
LÓBIZALOM, ÉS A NEMLÁTHATÓDOL-
GOKLÉTÉRŐLVALÓMEGGYŐZŐDÉS. 2EN-
NEK A HITNEKAZALAPJÁNNYERTEKIS-
TENTŐL JÓ TANÚBIZONYSÁGOT A RÉGI-
EK. 3HIT ÁLTALÉRTJÜKMEG, HOGY A VI-
LÁGOKATISTENSZAVAALKOTTA, ÚGY-
HOGY A NEMLÁTHATÓKBÓLÁLLTELŐ A
LÁTHATÓ. 4HIT ÁLTALAJÁNLOTTFEL ÁBEL
ÉRTÉKESEBBÁLDOZATOT, MINT KAIN...“

(ZSID 11,1-)

Uram, lassan egy új ádvent köszönt
ránk, és egy majd  újabb évét hagyunk
magunk mögött. Az a reményünk,
hogy amint Te ültetted el bennünk a

hit magját, szavaddal és Szentlelkeddel,
úgy ápolod tanítványaidban ezt a cso-
dát ezután is. Hiszek, Uram, de mindig
taníts hinni engem!

Szeretnék hinni – bizalommal meg-
ragadni azt a reménységet, hogy va-
lóban a Tiéd vagyok megváltó Jézu-
som! Szeretnék hinni - meggyőző-
déssel számolni szemmel nem látha-
tó országod valóságával, teremtő
Atyám. Szeretnék hinni - ahogy Ábel
hittel szolgált és tisztelt téged és eb-
ben lelted kedved. Szeretnék hinni -
mint Énók, aki veled járt a hétközna-
pok útján, talán veled beszélgetve, rád
hagyatkozva, neked örülve. Szeretnék

hinni - mint Noé, akinek a hite tettre
készség volt: bárkát épített, amikor
még nyoma sem volt a víznek. Sze-
retnék hinni - mint Ábrahám, aki ígé-
reteidre hagyatkozva mert elindulni
nem ismert területek felé. Tudott ígé-
reteidben bízva 25 évig várni fia meg-
születésére,  és türelemmel hitte,
hogy a Megváltóról szóló ígéreted is
beteljesül majd egykor az őt követő
nemzedékben.

Köszönjük az elődeink példáját, hin-
ni taníts minket, Urunk!

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

Evan gé li um

November 3-i rejtvényünk megfejtése: Albert Camus, A pestis.

– MIKÓ ISTVÁN – KIS PÁL ISTVÁN:A VIDÁM
BORISSZÁK – borvirág kantáta az agóra
rendezvényteremben.
Mikó István – Kis Pál István: A Vidám
Borisszák címû borvirág kantátája a
nagy sikerre való tekintettel ismét be-
mutatásra kerül november 19- én ked-
den 19.00 órakor. A produkció külön-
legessége, hogy országszerte ismert elő-
adómûvészek és helyi nótás kedvû mû-
kedvelők szövetkeztek a borvidéki ha-
gyományt megújító és örökítő mû be-
mutatására. 
KÖZREMŰKÖDŐK: Mikó István Jászai Ma-
ri-díjas színmûvész –ének, hegedû; Rusz
Milán – ének, harmonika; Suha Kálmán
– ének, gitár; Benkő Péter kétszeres Já-
szai Mari-díjas színmûvész – mesélő; a
Szekszárdi Muslincák Férfikar – mûvé-
szeti vezető Lányi Péter. Jegyár: 2000 Ft.

– A CIRKUSZ VARÁZSA KÉPEKEN
„Valóság és illúzió” címmel nyílt kiállítás
az Agóra Mûvészetek Házában. A Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesülete és
a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit
Kft. közös tárlatán félszáznál is több al-
kotó munkájáról készült fotóreproduk-
ciókat láthatnak az érdeklődők január
14-ig. Az alkotómûvészek egyesülete által
tavaly meghirdetett tematikus tárlatra
mintegy háromszázan küldtek anyagot,
ezekből választották ki a legjobbakat,
amelyeket először a Fővárosi Nagycir-
kuszban állítottak ki. A tárlatot Baky Pé-
ter festőmûvész nyitotta meg. A kiállítás
kurátora beszédében a cirkusz és a kép-
zőmûvészet közötti hasonlóságokra hív-
ta fel a figyelmet. A megnyitón fellépett
a 16 éves Buday Laura, a Corodini Bû-
vészkupa fiatal nagydíjasa.

– ÚJ MŰSZEREKKEL szerelték fel a kór-
ház újszülöttrészlegét. Orvostechnikai
eszközökkel gazdagodott és informa-
tikai fejlesztés is történt a Balassa János
Kórház gyermekosztályának koraszü-
lött részlegén egy uniós támogatásnak
köszönhetően. A koraszülött részlegen
egyes orvosi mûszerek elavultak és
korszerûtlenek voltak, ezért vált szük-
ségessé a cseréjük. A pályázati támo-
gatás és a kórház által biztosított öne-
rő révén hat inkubátort – ebből kettő
intenzív betegellátásra is alkalmas –,
hat darab, az artériás vér oxigén-telí-
tettségét mérőpulzoximétert, négy in-
fúziós pumpát, két betegőrző moni-
tort és egy ultrahangkészüléket sze-
reztek be.

Hinni taníts! imádság a Zsidó levél 11. fejezetének margójára

10_10.qxd  2013.11.14.  14:41  Page 1



2013. november 17. 11MOZAIK

Szombaton ért véget az ötödik alka-
lommal megrendezett országos törté-
nelmi műveltségi vetélkedő, amelyet a
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
és a budapesti Németh László Gim-
názium szervezett középiskolás diá-
kok számára. A több mint 300 neve-
zett csapatból a „Forrásközpontú tör-
ténelem” elnevezésű verseny döntőjé-
ben a legjobb tíz mérhette össze tu-
dását az értékes díjakért.

Az idei döntő fő témája a képi és tárgyi
források felismerése és elemzése volt.
Ehhez a csapatoknak előzetesen egy
tetszőlegesen választott tárgyi emlék
történetét kellett kinyomozniuk. Egy
másik feladatban pedig történelmi ese-
ményeket, személyeket, tárgyakat, áb-
rákat és térképeket ábrázoló képeket

kellett dominókként sorba rakni. A
döntő egyik legnépszerûbb feladata sze-
repjáték volt: ugyanazt a korszakot egy
férfi és egy női történelmi személyiség
szemszögéből kellett bemutatniuk. Pél-
dául, hogy mit mesélhetne Mátyás Be-
atrixról és Beatrix Mátyásról. 

A legnagyobb sikert azonban a „800
másodperc alatt a Föld körül” nevû fel-
adat aratta, amelyben kevesebb, mint
negyed óra alatt kellett a csapatoknak
bejárniuk az ókori és középkori törté-
nelem minél több helyszínét. Minden
helyszínen egy rövid kérdésre kellett
helyesen válaszolni a továbbinduláshoz.

A „Forrásközpontú történelem” címû
vetélkedő nemcsak a történelmi forrá-
sokkal kapcsolatos kutatómunka szere-
tetét mutatja meg a diákoknak, hanem
a történelemtanároknak is ötleteket kí-

nál a források érdekes feladatokon ke-
resztül történő megismertetéséhez. Az
országos történelmi mûveltségi vetél-
kedőre idén több mint 300 csapat ne-
vezett. „A vetélkedő fél évtizedes sikerét
nemcsak a jelentkező iskolák nagy szá-
ma bizonyítja, hanem az is, hogy a ko-
rábbi versenyzők közül rendkívül so-
kan indultak és értek el sikereket az
OKTV-n, vagy ma már történelem sza-
kos egyetemi hallgatók”- mondta el Pá-
linkás Mihály, a Nemzedékek Tudása
Tankönyvkiadó vezető szerkesztője.

A vetélkedőt végül a szekszárdi Ga-
ray János Gimnázium Libertini csapa-
ta nyerte dr. Gesztesi Enikő felkészíté-
sével, ők utazhatnak tanulmányi ki-
rándulásra Erdélybe.

Forrás: Nemzedékek Tudása
Tankönyvkiadó

Tarolt a Garay csapata
A fődíjat a 10. A tanulói – Kasó Ferenc Áron, Kasó Gergő Levente, Nagy Kristóf Balázs – nyerték.

Meghívó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Szekszárd-Lugos-Facsád
Baráti Társaság tisztelettel meghívja
Önt, családját és barátait a Szekszárd és
Lugos városok között fennálló test-
vérvárosi kapcsolat 20 éves jubileuma
alkalmából rendezett LUGOSI ESTRE.

IDŐPONT: 2013. november 29. (pén-
tek) 18.00 óra.

HELYSZÍN: Baka István Általános Isko-
la (Szekszárd, Béri B. Á. u. 89.) A ren-
dezvényen romániai testvérvárosunk
LUGOS jellegzetes bánáti ételeivel mu-
tatkozik be, melyet az Igazfalváról érke-
ző Angelis zenekar színesít mûsorával.

PROGRAM:
17.30 Érkezés a helyszínre, helyek el-
foglalása az asztaloknál.
18.00 Ünnepi köszöntők, a testvérvá-
rosi kapcsolat méltatása.
18.30 Ünnepi vacsora jellegzetes bá-
náti ételekkel (csorbaleves, töltött ká-
poszta és mics). Zenét szolgáltat az
igazfalvi Angelis zenekar.

A Lugosi Estre belépőjegy és támo-
gatói jegy vásárolható az alábbiak sze-
rint: belépőjegy 4.000,- Ft/fő, támoga-
tói jegy 2.000,- Ft/db (korlátlan meny-
nyiségben vásárolható).

A belépőjegy tartalmazza a vacsorát
és az aperitifet. A további fogyasztást
batyus jelleggel kívánjuk megoldani,
azaz mindenki magával hozhatja az est
későbbi részében elfogyasztani kívánt
italokat és ételeket (bor, üdítő, ás-
ványvíz, sütemény, stb.). Italbüfé a
helyszínen üzemel!

A bevételt a Szekszárd-Lugos-Facsád
Baráti Társaság a lugosi fiatalok ma-
gyarországi történelmi emlékhelyeket
meglátogató programjának megvaló-
sítására fordítja!

Jegyek november 11-től az alábbi
helyszínen és időpontokban vásárol-
hatóak:

Tourinform Iroda (Szekszárd, Béla
király tér 7., Tel.: 74/315-198)

Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig
8.30 - 16.30 óra. 

Bővebb információ: Fodor Miklós
elnök (Tel.: 06 20 366-8585).

A szervezők nevében szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklődőt!

SPORTMIX

LABDARÚGÁS. Idegenben és otthon is
nyert a Tolle UFC Szekszárd az NBIII
középcsoportjában a legutóbbi két for-
dulóban, így följött a 6.helyre a táblá-
zaton. Legutóbb a Baja csapatát látták
vendégül, s bizony több meghatározó
játékos nélkül csak nehezen született
meg az 1-0-ás szekszárdi győzelem (a
három pontot érő gólt Schmidt Zsolt
szerezte a 75.percben). A csapatra ne-
héz mérkőzés vár az őszutolsó előtti
fordulójában: a szintén 21 pontot szer-
zett, csak jobb gólkülönbsége révén 5.
Gyulai Thermál FC-hez látogat az UFC.

KOSÁRLABDA. A harmadik győzelmét
szerezte meg az Atomerőmû KSC Szek-
szárd női csapata az NB I-es A-csoportos
bajnokság alapszakaszában, az egyik
nagy riválisnak számító MTK ellen hazai
környezetben. Az utolsó negyedben a
győzelmét bebiztosító KSC Szekszárd-

ban a legeredményesebb játékos a 29
pontig jutó Zele Dorina volt, a 14 pon-
tot szerző Maja Scsekics mellett Studer-
Zuzsa (8) és húga, Studer Ágnes (7) is az
átlagfölé emelkedett. Magyar Gergely
együttese vasárnap, az alapszakasz foly-
tatásaként, immáron a fővárosban, újra
az MTK Budapest ellen lép pályára.

DIÁKSPORT. Szekszárdi kis focisták is
szerepelnek a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség rasszizmus elleni reklámkam-
pányában. Az országos kiválasztás után
a Baka István Általános Iskola csapatá-
ból Enyedi Attila testnevelőtanár nyolc
tanítványa is látható már abban a rek-
lámfilmben, amely a Magyar Televízió-
ban és a Sport 1 – Sport 2 csatornán
minden élvonalbeli OTP Bank ligás
mérkőzésen többször is bejátszásra ke-
rül a közvetítések során. A Kiss Balázs,
Nagy Marcell, Bitz Attila, Gellér Axel,

Földesi Bálint, Sándor Zsigmond, Csa-
nády Ákos, Krausz Zétény, Szabó Máté,
Valkay Bence összetételû komplett II.
korcsoportos csapat tízfős keretéből
nyolcan vettek részt a gyerekek szá-
mára nagy élményt jelentő budapesti
filmforgatáson, és a fotózásra kijelölt
mindösszesen nyolc gyerek között is
látható szekszárdi „bakás” kisdiák az
egész országot behálózó óriásplakáto-
kon – Kiss Balázs és Csanády Ákos sze-
mélyében. A Baka István Általános Is-
kola csapata nem csak a filmstúdióban,
illetve mûteremben remekelt, hanem a
pályán is. A fentebb felsorolt együttes
bronzérmet szerzett a Magyar Labda-
rúgó-szövetség Bozsik Programot el-
indító évadnyitó, Telkiben megrende-
zett tornáján.Az érmeket a legendás
magyar Aranycsapat játékosától, Bu-
zánszky Jenőtől vehették át a szek-
szárdi focisták.

Gyermektánc
Az elmúlt hétvégén a Babits Mihály
Kulturális Központ adott otthont a
Tóth Ferenc Gyermektánc Koreográ-
fiai Versenynek.

Két héttel a kecskeméti erőfelmérő
után az Örökség Gyermek Népmûvé-

szeti Egyesület kétfordulós megméret-
tetésének második előválogatóját tar-
tották Szekszárdon. Ezúttal három ka-
tegóriában – autentikus, tematikus és
szociokoreográfia– több mint húsz
csoport mutatta meg tudását. 

A kalocsai néprajzos, táncos nevét vi-
selő versenyen vasárnap a szekszárdi

Bartina Néptánc Egyesület Aprók cso-
portja is fellépett. Mûvészeti vezetőjük,
Matókné Kapási Julianna elmondta: elé-
gedettek lehetnek szereplésükkel, bár a
konkrét eredmény még nem ismert.

Tóth Ferenc egyébként 1992-ben,
Katicák és tücskök címmel írt koreog-
ráfiát a Bartinának.
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A sors igazságot szolgáltatott az ősz
mérkőzésén a női kézilabda NB I B-ben.
Szinte az utolsó másodpercben tudott
egyenlíteni az ezért felettébb megdol-
gozó szekszárdi csapat, a „gólyák”.

Amikor az első 10 perc után kiderült,
hogy a Fekete Gólyák KC legjobb játé-
kosa, Fauszt Éva, aki hetek óta kiváló for-
mában játszik, egy ütközés utáni sérülés
miatt nem térhet vissza a pályára, nem
sok esély mutatkozott arra, hogy ebből
jól, legalább egy döntetlennel kijöhetnek
a lányok. Lövőposzton ugyan még min-
dig nem volt nagy hátrányban a Szek-
szárd, de ezúttal a meccset megelőzően
betegséggel küszködő, edzéseket kiha-
gyó Weigel Zita támadásban nem tudta
betölteni az így keletkezett ûrt, Farkas
Anita pedig nem tudta úgy átlőni a bu-
daörsi  hatos falat, ahogy azt más mecs-
cseken, gyengébben védekező csapatok
ellen többnyire sikerül neki. De bor-
zasztóan akart a szekszárdi átlövő, a si-
kertelen kísérletektől nem ment el az
önbizalma, mert bevállalta az utolsó,
pontmentő dobást 3-4 másodperc-
cel(!)a találkozó befejezése előtt, amivel
22-22-es döntetlent harcolt ki, s ezzel leg-
alább pontot mentett az FGKC.

A szekszárdi közönség úgy ünnepelt
a végén, mintha győzött volna a csa-
pata… Okkal, mert köztudott, hogy az
ellenfél a gólyákhoz képest – már ami
a feltételeket illeti – profi csapat, egyér-

telmûen a bajnokságra tör. Céljuk az
NB I-be jutás, s nagy valószínûséggel az
ottani helytálláshoz szükséges erősí-
téshez is meglesz a fedezet az új ma-
gyar sportvárosban, Budaörsön, ahol
más sportágakban is látványos fejlődés
következett be az utóbbi időben.

Persze ez a meccs rámutatott, hogy
a hozzájuk képest csak aprópénzből
gazdálkodó rivális akár „késleltetheti” is
a nagyívû terveket. 

A FKGC ugyan egy sebességi foko-
zattal lassabban játszik náluk, az erős,
a modern kézilabdában jelenlévő ke-
ménységben, agresszivitásban már
most a nagy rivális Budaörs felé billen
a mérleg nyelve, de a meccsből összes-
ségében – minden elfogultság nélkül –
leszûrhető volt, hogy technikai megol-
dásokban, taktikában, együttes csa-
patvédekezésben, lövőerőben(nem
utolsósorban  a kapusposzton) most
még jobbnak tûnik Tabajdi Ferenc
együttese,  érettebb, szervezettebb ké-
zilabdát játszik a nagy riválisnál.

Okkal diskuráltak arról a meccs végén
a szurkolók: ha Fauszt Éva, a szekszárdi
csapat elsőszámú játékosa nem válik kii-
lyen korán a játékból, akkor nem csupán
több átlövésgólt szerez a Szekszárd, ha-
nem a játék képe is esetleg mást mutat.

De  tételezzük fel azt is, hogy esetleg
semlegesítik a legjobb szekszárdi játé-
kost budaörsiek. Ebben az esetben
meg olyannyira kinyílt volna a Buda-

örs így sem túl acélos védekezése, hogy
a Szekszárdban  a már bizonyítottan
nagyon erős, összehangolt Vasas Edina-
FausztÉva-Gulya Krisztina trió„bûvös
háromszöge” révén, a látottak tükré-
ben, simán hozza a csapat rangadót. 

Jó volt látni – nem csak most, hanem
pár héttel ezelőtt az NBI-es Siófok el-
leni,majdnem skalppal végződő Ma-
gyar Kupa-meccsen is – ,hogy képes
ez a két évvel ezelőtti válságos időszak
után együttmaradt, a városhoz így-úgy
kötődő játékosokból álló szekszárdi
csapat az élvonalbeli nívónak is hellyel-
közzel már megfelelő színvonalon tel-
jesíteni. Borbások, Triffák és más nagy
nevek érkezése nélkül is!  S ebben a
szekszárdi kézilabdaéletbe egy nagyon
nehéz időszakban visszaérkező, az
egész klub szakmai munkáját irányító,
csendesen dolgozó Tabajdi Ferenc ed-
zőnek is bizony vannak érdemei…

Ha a tavaszi visszavágóig nem vál-
toznak az erőviszonyok, korrekt lesz a
játékvezetés, ugyanúgy „nem fújnak
hazai pályát” a bírók, ahogy ezen a va-
sárnapi meccsen, akkor bármi lehet a
végkifejlet a már most vizionált fővá-
rosi csúcstalálkozón – akár szekszárdi
siker is.

Bizony,érdemes lesz szurkolói kü-
lönbuszt indítani Szekszárdról erre a
minden bizonnyal az NB I B nyugati
csoportjának bajnoki címéről döntő
meccsre… B. Gy.

A szekszárdi közönség úgy ünnepelt, mintha győzött volna a csapat – ÚJRA TÉLI TEREMFOCITORNA INDUL
A SPORTCSARNOKBAN
Idén immár 21. alkalommal lesz téli
kispályás teremlabdarúgó-kupa a vá-
rosi sportcsarnokban. A rendezőség
baráti társaságokat, cégek, intézmé-
nyek dolgozóiból szerveződött csa-
patokat, illetve labdarúgó-szakosz-
tályok kispályás együtteseit várja a so-
rozatra. A tornát a nevezésektől füg-
gően két csoportban, csoportonként
8-10 csapattal rendezik szombati és
vasárnapi játéknapokon a városi
sportcsarnokban, 5x2 m-es kapukkal.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: november 27.
12óra. Nevezéseket a beérkezés sor-
rendjében,legfeljebb 20 csapatig fo-
gadnak el. Nevezési díj csapatonként
55 ezer forint. A tornán csak azon csa-
patok vehetnek részt, akik legkésőbb
november 29-én, 16 óráig a nevezési
díjat befizetik. A sorozat legjobbja 
60 ezer forintos sportszer-vásárlási
utalvánnyal gazdagodik. Részletek:
www.sportcsarnok szekszard.hu.
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A három esztendeje minden áprilisban
és novemberben jelentkező, teltházas
szekszárdi boxgála (FightersNight) fel-
vezető programjában örülhetett a he-
lyi publikum a szekszárdi profi boxban
újonc, debütáns Ambrus Gábor meg-
győző fölényes győzelmének 4-szer há-
rom menetben a szinte végig áldozati
bárány-szerepre kényszerülő Balogh
Gábor ellen.

Ez egy kőkemény sport, mindig újak
jönnek, de csak kevesen maradnak– hát-
ha a pályáján most elinduló Ambrus fiú-
az őt felkészítő Halász Gábortól, illetve
Erős Lajostól tanulvaesetleg hosszabb
távon megragad az Unio Boksz teamjé-
ben? Mint ahogy a jelekből ítélvea szek-
szárdi klubhoz tartozva, ide kötődve
képzeli el profiboksz-pályafutását a
Bonyhádhoz köthető kubai származá-
súEricles Torres Marin, aki nagyon köz-
vetlen, kedves, barátságos srác és a ku-
bai bunyósokat idéző gyorsasággal és
ütőerővel is rendelkezik. Szerette volna
gyorsan letudni a meccset azzal a bizo-
nyos nagy ütéssel Bányász Adrián ellen,
de erre nem adott módot a jól elmozgó,
és olykor bátran visszacsapó fővárosi.
A pályafutása második profi meccsét ví-
vó Torresnek adva volt a lecke: mit kell
tenni taktikusan ahhoz, hogy KO nélkül
is tudja hozni a meccset? Jelentjük, rá-
érzett a hogyanra.

Ezt a stílust már nagyon vágja a vala-
mikor Pakshoz köthető, Orsós Pityu-
ként emlegetettrégi motoros,csupaszív
bunyós, aki fölvállalt egy nagyon nyílt
meccset Szalai Viktorral. Érdekes, túlfû-
tött meccs volt Novák Gyuri meccse a
nehézsúlyban. A „mi fiunknak” ebben a
súlycsoportban ritka jó a mozgékonysá-
ga. A szekszárdi ütőereje második profi
meccsén is érvényesült, de Zsalek Ferenc
feje olykor építőanyag keménységû volt,
s elengedett kevésbé stílusos, népies „pa-
rasztlengőire” pedig figyelnie kellett a vé-
dekezésbeli kihagyásokra hajlamos szek-
szárdinak.

Akit a második menet végén olyany-
nyira elkapott a harctéri idegesség, hogy
a gongszó pillanatában elsőre nem saját
ringsarka felé indult… – s a nagyobb konf-
liktust elkerülendő, a segítőknek gyor-
san közbekellett avatkoznia. Novák Gyu-
ri gyorsan lehiggadt, jelezvén, ő csak a
sport adta kereteken belül óhajt tovább
küzdeni. Az meg nem volt kérdés, hogy
ebben sokkal jobb ellenfelénél.

„Elnézést a közjátékért, de az elejétől
fogva végig dumált, ocsmányságokat
beszélve idegesített ez a srác, akinek er-
re semmi okot nem adtam, akit egyál-
talán nem ismertem”– jegyezte meg
győzelme kihirdetése után Novák
György, akit Zsaleknek (ha ez volt a
szándéka a közjátékkal) nem sikerült
kihoznia a sodrából. 

Két vasat is tart a tûzben a közön-
ségkedvenc Vass Krisztián a küz-
dősportokban: ez a profi boksz és az
MMA. Ezen a gálán az utóbbiba, a ket-
recharcosok küzdelmébe nevezett be.
Nagy Tamás személyében egy olyan
versenyzőt kapott, aki a földharcban
nagyon otthon van – ez bizony nem
volt kedvező előjel a szekszárdi harcos
számára, aki olyan taktikával lépett
ringbe, hogy amennyit csak lehet, ál-
lásban folyjon a küzdelem. Nem jött be
ez a taktika, jóval többet voltak a föl-
dön kétszer öt perc alatt, mint állásban.
„A földharc-technikák sokaságát vo-
nultatta fel a találkozó, megspékelve ezt
gyakori kemény ütésekkel, amikben
adóként és fogadóként is volt részem.
értékelte a produkcióját és a meccset
Vass Krisztián.

A boksz paródiája a főmeccsen: kifü-
tyülték a kongói származású álboxolót.
Hasonlóan akciódús és mozgalmas volt
a másik uniós, Frank István győzelmével
végződő MMA-s ütközet, miután a gála
zárásaként, a profi ökölvívásban szeret-
te volna feltenni arra bizonyos „i”-re a
pontot Halász Gábor, a cirkálósúly leg-
eredményesebb hazai versenyzője egy
kongói származású, de már itt élő, be-
ugróként itt-ott feltûnő, nem nyeretlen
kezdőnek számító Felly Manazya ellen. 

Amit ettől a sráctól láttunk, aligha rak-
tározódik el az emlékezetekben… Ebben
a mûfajban benne van, hogy egy ütéstől
valaki már az első percben harcképte-
len lesz, és feladja. Itt azonban erős a gya-

nú, hogy egy csúnya csínyről van és le-
het szó, ami nagyon elkeserítette a szek-
szárdi gála főszereplőt. 

„Csak tapogatódzó ütéseket vezet-
tem elő, ahogy azt egy ismeretlen ellen
szokás az első menetben. De ilyet még
életemben, pályafutásom során nem
láttam, hogy valaki ettől mindjárt kiké-
szül. Hiába készültem hetek óta becsü-
lettel erre a meccsre, hiába várt tőlem,
s ettől a meccstől valamit a lelkes kö-
zönségünk, most én szégyellem ma-
gam előttük az ellenfelem helyett” – fa-
kadt ki elkeseredettségében Halász Gá-
bor a rá mindig jellemző higgadt sze-
lídséggel.

Élünk a gyanúperrel,hogy ezta Fellyt
már jó előre kevésbé érdekelte a meccs,
legföljebb csak az érte járó, legkisebb
befektetéssel zsebre tehető fellépti díj.
Árulkodó volt az a jelenet a „nagyhalál”
eljátszása során, amikor alkalmi ring-
segédje nem éppen baráti kokikkal fo-
gadta, pontosabban támadta le, verte-
sokak szeme láttára szabad kézzel több-
ször is fejen versenyzőjét, amiként az a
sarokba támolyogva további rosszul-
létről panaszkodott, s az ügyeletes or-
vostól kórházi vizsgálatot is kért, amit
meg is kapott. Miközben a közönség
nem csak pfújolt, hanem a dél-amerikai
szánalmassága okán jót röhögött is– az
„ilyen nincs, de még is van” jegyében. 

Lapzártánkig egyébiránt semmilyen,
a kongóit morálisan esetleg felmentő,
hiteles egészségügyi diagnózisról nem
érkezett hír. B. Gy.

Kár, hogy a végét a kongói „beugró” csúnyán elrontotta
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A Szekszárdi Garay János Gimnázium
a 2012/2013-as tanév során több
olyan sikeres pályázatot írt (majdnem
2,5 millió forint értékű támogatást
nyert a Magyar Tehetségsegítő Szerve-
zetek Szövetsége (MATEHETSZ), és
Nemzeti Tehetség Program (NTP), ame-
lyeknek segítségével drámatábort ren-
dezett augusztus 21-25. között Fadd-
Domboriban tizennyolc színjátszó és
versmondó, valamint három mentor-
diák részvételével.

Utóbbiak közül kettő már érettségizett, vala-

mikori színjátszó, a harmadik pedig színész-

hallgató volt. A tábort Báló Marianna és Rot-

kainé Pászti Lívia drámapedagógus, valamint

Fábián Péter színmûvész-rendező szakos

egyetemi hallgató vezette. A tábor program-

jában szerepelt például drámafoglalkozás, be-

szédtechnika, mozgástréning, koncentráci-

ós, improvizációs és a térhasználatot fejlesz-

tő gyakorlatsor. Három Kosztolányi vers alap-

ján készítettek a táborozó fiatalok etûdöket,

amelyek a felnőttek és a gyermekek világának

az ütközéseiről szóltak. Szabadidejükben

Kovács Gábor zenész hangszerbemutató

előadását élvezhették, illetőleg a tábor té-

májához kapcsolódó filmeket nézhettek

és elemezhettek. 

A pályázati program keretében a

2013/14-es tanévben még további tehet-

séggondozó - fejlesztő foglalkozásokon vet-

tek/vesznek részt a gyerekek mind versmon-

dásból, mind színjátszásból. A támogatás le-

hetővé tette, hogy különböző színházi szak-

emberek (Benkő Ágnes mozgásmûvész, Pap

Gábor zene- és drámatanár) által vezetett tré-

ningeken mélyebben megismerkedjenek a

színjátszás és a mozgásmûvészet alapjaival.

November 6-án szakmai nap keretében elju-

tottak a budapesti Kerekasztal Színházi Ne-

velési Társaság A hosszabbik út címû foglal-

kozására, mely azt vizsgálja a fiatalokkal kö-

zösen, hogy mik azok a társadalmi és szemé-

lyes kötelékek, amik visszatartanak, vagy ép-

pen amiktől meg akarunk szabadulni az élet

egy-egy válságos helyzetében. Mik azok a visz-

szahúzó, vagy éppen hogy elengedő kötelé-

kek, amik befolyásolnak minket. A nap során

a csoport még meglátogatta a Nemzeti Galé-

ria két időszaki kiállítását, ahol az impresszi-

onista festészettel, valamint Chagall és Ámos

mûvészetével ismerkedhettek meg. A nap zá-

rásaként az Örkény Színházban megtekintet-

ték Mácsai Pál Tóték c. rendezését. Az előadás

előtt beavató foglalkozáson vettek részt a gye-

rekek, a darab után pedig beszélgethettek a

színészekkel (Csuja Imrével, Epres Attilával

és Ficza Istvánnal), illetőleg egy kulisszajárás

során betekinthettek a színház rejtelmeibe.

November 9-én a GJG-sek a garays tehet-

ségnapok előprogramjaként négy diákszínját-

szós csoporttal (a szekszárdi I. Béla, a bonyhá-

di Petőfi gimnázium színjátszósaival, továbbá

dombóvári és a barcsi diákokkal) találkoztak és

dolgoztak együtt 6 színjátszóvezető (Fonyódi-

né Patyi Mónika, Kutnyánszkyné Bacskai Esz-

ter, Farkas Attila, Ákli Krisztián tanárok, vala-

mint Benkó Bence és Fábián Péter színészek)

irányításával. A csoportok epikus és lírai szö-

vegeket dramatizáltak, majd az elkészült etû-

döket bemutatták egymásnak. A szakmai nap

közös beszélgetéssel és játékkal ért véget.

A szakmai munka a pályázatok anyagi se-

gítségének köszönhetően tovább folyik. A cso-

port már a tavaszi regionális Diákszínjátszó

Találkozóra és a keszthelyi Helikoni Ünnep-

ségekre készül, illetőleg a versmondók a tá-

mogatásnak köszönhetően több országos ver-

senyre (Baka István versmondó verseny, Re-

gősök húrján vers- és prózamondó verseny,

Kaleidoszkóp versfesztivál stb.) tudnak eljutni

a tanév során.

Sikeres művészeti pályázatok segítik a Garay János Gimnázium
GJG Színpadának és versmondó körének munkáját
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. NOVEMBERI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az időpont később kerül kijelölésre.
Polgármesteri Hivatal I. em., polgár-
mesteri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyző
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz.
iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
November 19. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
November 7. (csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-
középiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 
16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselő
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
IX. sz. választókerület   
Baka István Általános Iskola
Bejelentkezés a 30/551-4653-es
számon.

DR. FAJSZI LAJOS képviselő
X. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján 17–18 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

NOVEMBER 25.,HÉTFŐ 19.00 ÓRA
ORFEUM BÉRLET 2. ELŐADÁS

Ivan Menchell: Sírpiknik (avagy a Víg
Özvegyek Klubja)- komédia 
Az Orlai Produkció előadásában
Ez a vérbő, (tragi) komikus történet
bárhol játszódhat, ahol élők és holtak,
csalatások és csalások,  vitális özvegyek
--- nők és férfiak -- téblábolnak a maguk
bonyolult, és remélhetőleg hosszú
öregkora felé. Bárhol, bármely nyelven
könnyen megbillen a sztereotípiák, be-

járatott élethazugságok egyensúlya, s
kivillan, a pőre magány, az esendőség,
a halálfélelem, mint valami ózonlyu-
kon, amit aztán sírva-nevetve befoltoz
az életösztön, a szeretet- és szerelem-
vágy, a vágy a saját, egyedi, bombabiz-
tos közhelyeink iránt. Engem (a nagy-
szerû színészeken túl) ez érdekelt eb-
ben a darabban, valamint az, hogy meg
tud-e szólalni, és miképpen szólal meg
magyarul a négy rivális nő és csábító-
juk, mit tudnak, illetve mit tudok én,
mint a magyar változat írója hozzáadni

az ismerős, tehát teherbíró alaphely-
zethez. Parti Nagy Lajos
A magyar változatot írta: 
Parti Nagy Lajos
Lucille: Bánsági Ildikó
Ida: Egri Márta
Doris: Margitai Ági
Sam: Gálffi László
Mildred: Cseh Judit
Rendező:Ilan Eldad
Producer: Orlai Tibor

Jegyár: 3300 Ft

Agóra Színházterem novemberi műsora

Agóra Mozi terem
novemberi műsora

NOVEMBER 18-20. 17 ÓRAKOR, 
PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON
15 ÓRAKOR IS
DERÜLT ÉGBŐL FASÍRT 2: A MÁSO-
DIK FOGÁS Színes szinkronizált ame-
rikai animációs vígjáték 3D, 6 éven fe-
lülieknek, 95 perc.

NOVEMBER 18-.20. 19. ÓRAKOR
AZ IGAZ SZERELEM RECEPTJE Színes
feliratos svéd romantikus vígjáték 2D,
12 év alatt szülői kísérettel, 99 perc.

NOVEMBER 21-23. 17 ÓRAKOR, 
PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON
15 ÓRAKOR IS
PINOKKIÓ Színes szinkronizált olasz
animációs film 2D, korhatár nélkül
megtekinthető, 75 perc.

NOVEMBER 21-23. 19 ÓRAKOR
CARRIE Színes feliratos amerikai hor-
ror 2D, 18 éven felülieknek, 95 perc.

Szívemben Bomba Van
Radnai Erzsébet és Kovács Gergő ope-
rett, musical és dalestje. Közremûködik:
Lányi Péter zongoramûvész, Orbán
György, Tücsök Zenés Színpad, Bartina
Néptánc Egyesület táncosai. Helyszín:
Babits Mihály Kulturális Központ, Szín-
házterem. Időpont: 2013. november 22.,
18 óra. Jegyár:1.200 Ft. Jegyek már kap-
hatók a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont jegypénztárában.
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