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Szekszárdi feketelista 
33 helyi vállalkozás támogatását vonhatják vissza

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
nemrégiben nyilvánosságra hozta a
nyilatkozattételi kötelezettséget
nem teljesítők listáját. Az internetes
lajstromon szereplő közel 2500 cég
között 33 szekszárdi székhelyű vál-
lalkozás is szerepel: az érintettek el-
veszíthetik a számukra megítélt tá-
mogatást, vagy ha már lehívták az
összeget, illetve annak egy részét,
kamatostul kell visszafizetniük azt.

A tulajdonosi szerkezetről szóló nyilat-
kozat kitöltésére a kedvezményezet-
teknek az átvételtől számítva nyolc
napjuk volt. A szûkös időkorlát miatt az
NFÜ elektronikus levélben többször is
kiküldte az értesítést azoknak a pro-
jektgazdáknak, akik valamilyen oknál
fogva még nem vették át, vagy még
nem küldték vissza a nyilatkozatot. Leg-
utóbb október 14-én, harmadik alka-
lommal ment ki hasonló értesítés.

Az www.nfu.hu/atlathatosag oldalra
felkerült minden olyan kedvezménye-
zett, aki a harmadik kiküldést követően
sem vette át a nyilatkozatot, később pe-
dig azokat is lajstromba veszik ugyanitt,
akik elmulasztották a nyilatkozat visz-
szaküldését – ismerteti honlapján meg-
jelent közleményében az ügynökség. 

A lista szerint összesen 2493 cég
nem vette át a harmadik felszólításra
sem az új és átfogóbb tartalmú átlát-
hatósági nyilatkozatot, és ezzel nem
tettek eleget a támogatási szerződés-
ben foglalt nyilatkozattételi, adatszol-
gáltatási kötelezettségüknek.

A listán 33 szekszárdi székhelyû vál-
lalkozás szerepel. A lapunk által meg-
kérdezett cégvezetők egyike arra pa-
naszkodott, hogy a nyilatkozatot egy,
már két éve nem használt e-mail címre
postázta az ügynökség, az adatszolgál-
tatási kötelezettségének ezért nem tu-
dott eleget tenni. Egy másik Szekszár-

don bejegyzett vállalkozás ügyvezetője
pedig azt mondta, amint észlelték,
azonnal pótolták a mulasztást, és re-
ménykednek benne, hogy a mindig is
átláthatóan mûködő, minden vizsgála-
ton megfelelő cégük nem esik el a már
megítélt támogatástól.

Az NFÜ közleményében hangsú-
lyozza: a mulasztások esetében kivétel
nélkül megindítja az elállási folyama-
tot, vagyis mindazok a cégek és egyéb
szervezetek, amelyek nem tettek ele-
get a vállalt tájékoztatási kötelezettsé-
güknek, elvesztik a korábban számuk-
ra megítélt támogatást. Az elállási eljá-
rással jelenleg érintett cégek által el-
nyert projektek összértéke mintegy
45-50 milliárd forint.

Az NFÜ sajtóosztályától kapott tájé-
koztatás szerint azonban „az átlátható-
ság megteremtése, és nem a szankcio-
nálás” a cél. Vizsgálni fogják, hogy mu-
lasztásról van-e szó, vagy a nyilatkozat

átvételének megtagadása egyéb visz-
szaélések eltitkolását szolgálta. Ameny-
nyiben egy kedvezményezett egyszerû
figyelmetlenségből nem vette át a nyi-
latkozatot, de az adatszolgáltatásnak
pótlólag, november 1-ig eleget tett, úgy
az lekerül az NFÜ feketelistájáról.

Az ügynökség honlapján folyamato-
san közzéteszik azoknak a cégeknek
és civil szervezeteknek a listáját is,
amelyek a vizsgálatok során nem mi-
nősültek átláthatónak. Az NFÜ több
mint 46 ezer cégnek és civil szerve-
zetnek küldte el az új átláthatósági nyi-
latkozatot. 

A kedvezményezettek felülvizsgála-
tának célja, hogy az ügynökség tiszta
helyzetet teremtsen, láthatóvá téve,
hogy az elmúlt években támogatásra
jogosult cégek hol adóztak a támoga-
tásokból megvalósított fejlesztések
eredményeképp keletkezett jövedelem
után. - fl -

A helyi bortermelők körében nem-
rég született megegyezés egy egy-
séges küllemű, Szekszárd-emblé-
más borospalack használatáról. Az
előzményekről Heimann Zoltán bo-
rászt, a Szekszárdi Borvidék elnö-
két kérdeztük.

Az új, egyedi borospalack inkább a bur-
gundi formára emlékeztet majd, viszont
annál magasabb, nyújtott testtel ren-
delkezik és körbefut rajta Szekszárd cí-
mere. Ez utóbbi, címkéző megoldás He-
imann Zoltán elmondása szerint azért
szükséges, hogy a címkézőgépeknél ne
merüljön fel semmiféle probléma. 

–Nem lesz ordítóan nagy különbség a
burgundi palackformához képest, mind-
összesen a „válla” mutatkozik majd ma-
gasabban – mondta a neves borász, aki-
től megtudhattuk azt is, a helyi termelők
egy klasszikus, igazán szép palackformá-
ra szerettek volna „rámenni”, ugyanak-
kor úgy gondolták, formájában mégis tér-
jen el az ismertebb palackokétól.

Így végül egy veretes, 600 grammos
üveg jött létre, amellyel az is volt a cél,
hogy „ki is lógjunk a tömegből, ám ne
legyünk túlságosan bornírtan extrava-

gánsak sem, egyben a tradicionális,
klasszikus formák is maradjanak meg
újdonsággal ötvözve” – fogalmazott a
borvidék elnöke. 

A közös palackot csak és kizárólag a
kadarka, a kékfrankos és a bikavér le-
töltésére használnák. A kiválasztásnál
további kategóriaként merült fel egy
úgynevezett „nagybor” is, de ez még ki-
dolgozásra vár az alkotó atyák részéről. 

Olyan palackot kellett találni, ami a
jelenlegi technológiai feltételrendsze-
reket kielégíti, ugyanakkor minimális
többletköltséget, beruházást jelent a
termelőknek. A borvidék elnöke úgy

látja, olyan pénzügyi megoldásban
szükséges gondolkodni, ahol a palac-
kot ne a termelőknek kelljen előre fi-
nanszírozni, hanem a gyártóval készít-
tessék el és az első öt évben tegyék a
palackba ennek költségét. Mint mond-
ta, a klisé ára az első félmillió darabot
tekintve 15 forint környékén lenne pa-
lackonként. 

A borászok májusban szavaznak leg-
korábban arról, mely borok kerülhet-
nek a város palackjába: ezek de facto
egy 2012-es évjáratú bikavér, szintén
az említett évjáratban termett kékf-
rankos, továbbá egy 2013-as évjáratú
kadarka lesznek. A termelők az össze-
fogást nem csak a közös borospalack,

hanem a borok szintjén is kezdemé-
nyezik, hiszen tavaly a helyi termelők
bikavér-kerekasztalt hoztak létre egy-
fajta „párbaj”gyanánt, az együttgon-
dolkodás szellemében. Idén a kadarka-
kerekasztal ötletének kivitelezése volt
soron, amelyet évi rendszerességgel kí-
vánnak a borászok megvalósítani, meg-
hívva rá az összes kadarkában érintett
termelőt.

A rendezvény a jövő év során már
Hajóst, Soltvadkertet is érintené,
ugyanakkor a kékfrankos-kerekasztalt
nemzetközi szinten is fenntartanák,
meghívva arra Burgenlandot, Sopront,
Villányt, vagy éppen Egert. 

Gyimóthy Levente

Jövőre debütál a szekszárdi egyenpalack

8-10 éve elindult egyfajta összekóstolá-
si hulláma helyi, szép pályát bejárt ter-
melők részéről, amelyek során kadar-
kát, kékfrankost, merlot-t és egyéb je-
lentős borfajtákat külön-külön is „száj-
ügyre vesznek”. Ennek kapcsán már
két éve intenzíven adnak hangot a bo-
rászok abbéli véleményüknek: Szek-
szárdnak a kadarkában, a kékfran-
kosban és a bikavérben kellene keres-
nie egyéniségének fölépítését – idézte fel
a közös borpalackhoz vezető út kezde-

ti lépéseit Heimann Zoltán, majd leszö-
gezte: a kezdeményezés nem a merlot
vagy a Villányban kedvelt cabernet
franc lealacsonyítására szolgál. 

Ugyanakkor – tette hozzá – rengeteg
példa van arra, hogy az egyedire, a faj-
ta- és a termőtáj-jellegû borokra kezd
nyitottabbá válni a piac és a borkedve-
lő polgár. A közös szekszárdi ügy érde-
kében tízen írtak alá egy szándéklevelet,
amely mindenki számára nyitott, vi-
szont a kadarka-, kékfrankos- és bika-

vér-feltételeket teljesíteni kell. Egy másik
kritérium, ami egyben kemény korlátot
is biztosít a kontárok ellen, hogy a min-
denkori előző évben bekerültek, akik a
tárgyévben is aspirálnak, maguk dönt-
hetnek arról, milyen borok férhetnek be-
le a palackba. A döntéshozókat három
kritérium vezérli: fajtajellegû, termőtáj-
jellegû és hibátlan bor legyen a kivá-
lasztott nedû. A borokat egyébként ano-
nim módon, borászszakmailag, vakon
kóstolják össze a borászok.
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Helyreállítja a szekszárdi önkormányzat
a Béla király téren álló Szentháromság-
szobrot: a barokk műemlék környezete
már a nyár folyamán megújult.

Az 1738-40-es pestisjárvány megszû-
nésének emlékére éppen 250 eszten-
deje, 1763-ban állított kompozíció ho-
mokkő faragványain mára – a rárakó-
dott szennyeződéseken túl – több szo-
bor arca elmosódott, sérült. A tervek
szerint még az idén ősszel elkezdik a
munkát a mûemlék korlátrészének
helyreállításával, amelyet önerőből fi-
zet az önkormányzat. Az alkotás teljes
felújítása – részben pályázati forrásból
– 2014 nyarára készülhet el. A mûem-

léket a múlt század 70-es és 80-as évei-
ben is restaurálták már.

A szobor legtetején a Szenthárom-
ság látható: az Atya, a Fiú és Szentlélek
– utóbbi glóriától övezve, galamb alak-
jában jelenik meg –, mintegy a magas-
ból óvva az embereket. A talapzat sar-
kain a pestisesek védőszentjei, Szent
Rókus, Szent Sebestyén és Tolentinói
Szent Miklós szobra, a déli oldal előtt,
vasráccsal kerített fülkében Szent Ro-
zália fekvő alakja látható.

Az egész kőoszlopot körülölelő hét-
szög alaprajzú párkány a hét szentsé-
get jelképezi, ennek eredetileg hús-
vétkor volt jelentősége, ugyanis a szen-
telésre váró sonkát ide kellett kirakni.

A kőoszlop tövében áll Szûz Mária
egészalakos szobra, mellette Szent Ró-
kus, Szent Sebestyén és Szent Kajetán
állnak. A szintén kőből készült obe-
liszken körben szentek arcai láthatók.

A szobor déli oldalának legalján egy
jelképes sír látható, amely ugyancsak a
pestisjárvány emlékét hivatott őrizni.
A sír csodálatos kovácsoltvas kiskapu-
ja a szekszárdi barokk fémmûvesség
egyik legszebb és legrégebbi emléke.
Tavaly nyáron, miután ismeretlenek el-
kezdték lefeszegetni a kovácsoltvas aj-
tót, azt a város leszereltette és a felújí-
tásig biztonságba helyezte.

A talpazat három oldalán latin nyel-
ven kőbe vésett kronosztichon olvas-

ható, amelynek érdekessége, hogy a na-
gyobb betûvel vésett római számok-
ként is értelmezhető betûk összege az
1740-es évszámot adja ki. Ezek a sorok
magyarul: „Tiszteltessék, dicsértessék a
szekszárdiakat a pestisjárványban meg-
mentő Szentháromság”; „A legkiválóbb
Trautsohn József apáti kormányzósága
alatt fogadalomból emeltetett”; „A kivá-
ló Pinczés úr gondnoksági szolgálata-
kor üdvösen bevégeztetett”. 

A szekszárdi Szentháromság szo-
borhoz nagyon hasonló pestisoszlop
áll Temesvár főterén, amiből az alkotók
azonosságára lehet következtetni, de
ezt a feltételezést szakértők még nem
erősítették meg. - fl -

A városrészben 2013-ban mintegy 7,4
km járdaszakasz újult meg, 310 millió
forint értékben csatorna-beruházások
történtek, de például a Csötönyi-völgy-
ben támfalépítés, a Csalogány utcában
burkolatsüllyedés-javítás, az Alisca ut-
cában támfal-megerősítés, a Csatári és
a Tót-völgyi ároknál pedig rekonst-
rukciós munkálatok zajlottak. Mind-
emellett a Dr. Hirtling Ádám és az Ár-
nyas utcában a játszóterek padjainak
festését végezték el, a Szőlő utcában
járdaépítés, a Harang utcában partfal-
rekonstrukció zajlott, a Szőlőhegy utca
pedig zúzott kővel lett leszórva. 

A 2011-12-es években a Faluhely-dûlő-
ben betonvápás vízelvezető épült ki 3 km
hosszú szakaszban, amely azért is fontos
beruházás volt, mert egyre többen dön-
tenek úgy, hogy ezen a részen kívánnak
lakni, nem beszélve a turisztikai szem-
pontok figyelembe vételéről – mondta
Horváth István a tájékoztató fórumon.

Az elmúlt években egy 8 km-es
szennyvízvezeték is kiépült a Csatári-öve-
zetben, mintegy 138 millió forint érték-

ben– összességében tehát elmondható,
az elmúlt két-három évben mintegy 500-
600 millió forintos összeget fordított az
önkormányzat a körzet fejlesztésére.

A beruházások ugyanakkor tovább
folytatódnak a következő esztendőben
is. Így kerülhet sor például az Otthon
utca járólapos járdafelújításának befe-
jezésére, amely 400 méter szakaszt
érint, illetve a Major utca vízelvezető
burkolatának felújítására; sőt, a Szőlő-
hegy utcában is 700 méter hosszan

várható járdafelújítás. Mindezen túl az
utca a közeljövőben szilárd burkolattal
történő ellátása is felmerült az önkor-
mányzat részéről. 

A fogadóórán a városrész lakosai-
nak részéről zömmel a közvilágítás
felújítása kapcsán merült fel kérdés,
amelyre az önkormányzat részéről
megnyugtató válasz érkezett: hiszen
jövőre itt is – ahogy a város többi ré-
szén – korszerû, energiatakarékos, le-
des fényforrások kerülnek kihelye-
zésre. 

A hulladéktárolás témakörét érintve
a polgármester kifejtette: a városban
úgy a házhoz érkező szelektívgyûjtés,
mint a nemrég kialakított két hulla-
dékudvar is mûködik, s a 2006-ban
még 12 szelektív hulladékgyûjtő pont
helyett 2013-ra már 60-at használhat-
nak a lakosok. A kerületben tapasztal-
ható illegális hulladéklerakással, a ját-
szótéri elemek, hulladékgyûjtők ron-
gálásával kapcsolatban a polgármester
a lakosok segítségét kérte a tettesek
felderítése érdekében. Gy. L.

Európai kuriózum
megérdemli a felújítást

Lakossági tájékoztató fórumot tartott
november 5-én, az esti órákban Hor-
váth István polgármester Szekszárd X.
számú választókerületében, az Árnyas
utca sarkán található bolthelyiségben.
A rendezvény célja az volt, hogy a sző-
lőhegyi városrészben élők véleményét
kikérje a városvezetés a tekintetben,
hogy milyen irányban fejlesszék to-
vább a területet, egyben leltár készül-
jön arról, mit szükséges még felújíta-
ni, rendbe tenni a környéken. 

600 millió kapott Szőlőhegy
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Íróasztallámpába ne – közvilágításra mindenképp
Hamarosan Szekszárd is nagyot spórol 

A modern ledes fényforrásokról egyre
inkább köztudott, hogy élettartamuk
rendkívül hosszúra nyúlik, emellett
energiatakarékosan működnek. Az
már kevésbé ismert, hogy takarékos-
ság tekintetében fogyasztásuk a ha-
gyományos izzókhoz viszonyítva azok
negyedét(!) sem teszi ki, nem beszél-
ve a kevesebb meghibásodásról és a
karbantartási költségükről, hiszen ez
utóbbi is töredéke a régebbi típusú
égők költségeinek.

Szekszárd hódmezővásárhelyi példá-
ból merítve egy sikeres, 2013-as KEOP-
pályázatnak köszönhetően a jövő év
folyamán lecseréli valamennyi, a köz-
világításban résztvevő fényforrását le-
des izzókra, korszerûsítve a korábban
az önkormányzat számára mintegy
100 millió forintos költséget jelentő ha-
gyományos égőket. E lépéssel a város
közvilágítása nemcsak olcsóbbá, de
összkép szempontjából jóval egysége-
sebbé is válik – hiszen eddig hol sárga,
hol fehér világítással találkozhatott a
városlakó. 

Az átalakítások menetéről Bérces Já-
nost, a Szekszárd város energetikusát
kérdeztük, aki arról tájékoztatott, hogy
a város részéről beadott pályázatot két
részre kellett bontani, mivel egyazon
pályázati keretösszegben nem lehetett
megoldani a korszerûsítésre igényelt

támogatást. Amint arról értesülhet-
tünk, az önkormányzat jelenleg a mun-
ka terveztetése előtt áll. 

Az energetikus utalt egy korábbi,
2002-ben, a korábbi városvezetés által
banki hitelből fedezett közvilágítási
korszerûsítésre, amelynek során a régi
higanygőz izzókat cserélték le moder-
nebb lámpatestekre. A cserét követően
az E.ON tulajdonába kerültek a lámpák:
jelenleg Szekszárd két részletben fizet
a közvilágításért, a szolgáltatást bizto-
sító E.ON csoport felé a hálózati és
rendszerhasználati díjakat tartalmazó
átvett és elhasznált kilowatt mennyi-
ségért, valamint annak leányvállalata,
az E-H Szer Energetikai-, Távközlési és
Szerelő Kft. irányába: ez utóbbi cég a
közvilágítás aktív elemeinek karban-
tartását végzi. 

Bérces János elmondta, a két pályá-
zattal (Szekszárd I-II.) összesen 636
millió forintot nyert a város, amelyből
Szekszárdon az összes világító lámpa-
test – mintegy 4600 darab – lecseré-
lésre kerül. Az egykori húsipari vállalat
környékén már megtörtént a csere, de
például egy ledes lámpatest eddig is
üzemelt a Pázmány téri katolikus
templom környékén, egy további pe-
dig a déli városrészben világít. 

A 2014-ben megvalósuló beruházás
előtt a város a pályázat patronálójával,
az Nemzeti Környezetvédelmi és Ener-

getikai Központ Kft.-vel várhatóan
még idén novemberben támogatási
szerződést ír alá. 

Az önkormányzat éves költségveté-
sét a jelenlegi közvilágítás által nyomó
100 milliós teher egyrészt az E-H Szer
Kft. felé fizetett javítási költségek, más-
részt az E.ON irányába utalt havi szám-
lákból tevődik ki. ,,Ha az eddigi költsé-
gek minimum 20%-kal csökkennek,
már elégedettek lehetünk” – jegyezte
meg az energetikus, egyben hozzátet-
te, valószínûleg még ennél is többet
spórolhat Szekszárd, ám mindenkép-
pen milliós nagyságrendről van szó a
megtakarítások tekintetében. 

A ledes izzók típusának kiválasztá-
sára a jövő évben kerül sor, amelyek-
ről annyit azért tudni lehet, nem a ré-
gi, hideg, kék fényt árasztó égők ke-
rülnek beszerelésre, hanem jóval mo-
dernebbek. Ezen fényforrások továb-
bi előnye a városra nézve, hogy a ke-
vesebb meghibásodás olcsóbb havi
szerződést előfeltételez egy karban-
tartó céggel, újabb költségmegtakarí-
tást előidézve. 

Az energetikus egy újonnan hozott
törvényre is kitért, amely a megvilágí-
tási értékeket taglalja: a törvény arról
rendelkezik, hogy a főutaknak, mellé-
kutaknak és a lakótelepi gyalogos járd-
áknak különböző fényerő-megvilágí-
tással meg kell felelniük bizonyos kö-

vetelményeknek. Az átmenő főközle-
kedési utak, a gyalogátkelőhelyek en-
nél fogva  intenzívebb megvilágítást
igényelnek, a mellékutcák, szurdikvöl-
gyek kivilágítása pedig eddig is irány-
fénnyel történt, s ezután is azzal törté-
nik majd. 

Bérces János a közvilágítás aktív és
passzív elemeiról szólva elmondta, míg
előbbivel kevés a probléma, s azt az E-
H Szer Kft. tartja karban, a passzív ele-
mekkel, úgy mint a földkábelekkel, az
oszlopokkal, továbbá azon részekkel,
amelyek a bekötési pont alatt helyez-
kednek el, adódik több baj: ezeket az
elemeket az E.ON javítja, s e cég tulaj-
donában is  vannak. 

Számos helyen elöregedtek a föld-
kábelek, igen sok a hibabejelentés, hi-
szen sokszor például egy beázás miatt
utcarészek sötétülnek el. Korábban a
Wosinszky-lakótelepen, jelenleg pedig
az Újfalusy Imre utca és a Mérey-lakó-
telep környékén szembesülnek az ille-
tékesek ilyen jellegû problémával. Bér-
ces János szerint e tekintetben megol-
dást jelentene, ha az E.ON-t rávehet-
nék, hogy a város passzív elemeinek
cseréjét teljes hosszúságban végre-
hajtsa. Az oszlopokon futó közvilágítá-
si szálak ugyanakkor kevésbé hibásod-
nak meg, hiszen jól szigeteltek – tette
hozzá a szakember. 

Gyimóthy Levente

Jövő január elsejétől egységesek le-
hetnek a közműszámlák - jelentette be
Németh Szilárd, a rezsicsökkentésért
felelős munkabizottság elnöke. Hozzá-
tette: mindezt egy törvénnyel szabá-
lyoznák. 

Az új jogszabály vonatkozik majd a gáz,
a villany, a távhő, a víz- és csatorna, va-
lamint a szemétszállítási és a kémény-
seprési számlákra is. A céljuk, hogy egy-
szerûbb, átláthatóbb számlákat kapja-
nak fogyasztók. A Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatósághoz ugyanis sok panasz
érkezik a bonyolult számlák miatt. A cél,
hogy világosabb elszámolást kapjanak

fogyasztók. „Egységes, egyszerû, átlát-
ható, és mindenki számára megérthető
számlák kerüljenek kibocsátásra. Ez az
úgynevezett elsődleges számla, és ter-
mészetesen a továbbiakban is kötelesek
az úgynevezett részletes számlát kibo-
csátani, amelynek természetesen ösz-
szevethetőnek és az egyszerûbb szám-
lát pontosan követhetőnek kell lenni" –
mondta Németh Szilárd. A fogyasztókat
leginkább csak a fogyasztás, a szorzó-
szám és a végösszeg adatok érdeklik a
közmûszámlákon - nyilatkozta dr. Kathi
Attila. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság kabinetvezetője hangsúlyozta,
idén januártól mindez kiegészül még a

rezsicsökkentés kedvezményével. Je-
lenleg azonban a számlákon számos más
adatot is feltüntetnek a szolgáltatók,
amik sokszor megtévesztik az ügyfele-
ket, emiatt aztán számos panasz érke-
zik hozzájuk- tette hozzá. „A fizetendő

összeg vonatkozásában benyújtott pa-
naszok vonatkozásában általában az de-
rül ki, hogy maga az összeg helyes, ma-
ga a követelés jogos, csupán valamit fél-
reértett az fogyasztó” – nyilatkozta Kat-
hi Attila. SZH

Érthető számlák

04_04.qxd  2013.11.07.  9:37  Page 1



2013. november 10. 5MOZAIK

Rácsos akadémia a belvárosban
Soczó László alezredes a szekszádi börtön múltjáról, jelenéről, mindennapjairól

Sokaknak izgatja a fantáziáját, vajon ki-
ket és milyen bűncselekmények elkö-
vetése miatt rejtenek a szekszárdi bel-
városi templom mögött magasodó ko-
mor épület falai. A Tolna Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézetről, az abban
zajló mindennapokról keveset tudnak
talán még a szekszárdiak is – elláto-
gattunk hát az intézmény parancsno-
kához, Soczó László alezredeshez, aki
az épület múltjáról, jelenéről, a zárkák
lakóinak körülményeiről tájékoztatta
készséggel a Szek szárdi Vasárnapot. 

– Mióta rendelkezik a tolnai me-
gyeszékhely börtönépülettel?

– 118 éve, 1895-ben született dön-
tés egy börtön szükségességéről Szek-
szárdon, korábban a vármegyeháza
tömlöce,,szolgált” erre a célra.

– Milyen súlyú bûncselekmények
elkövetőit tartják fogva az épület-
ben? 

– Az enyhébb fokú bûncselekmé-
nyek elkövetőitől a legsúlyosabbakig
a legkülönfélébb elítélt lakik nálunk.
Elmondható, hogy sajnálatos módon
manapság növekvő tendenciát mutat
a droggal kapcsolatos illetve azzal ösz-
szefüggő bûncselekményekért elítél-
tek száma. Az intézetünkben fogva
tartott elkövetők mintegy 90-95%-a
férfi.

– Hogyan telik egy börtönlakó át-
lagos napja?

– A fogvatartottak életrendje sza-
bályozott: heti kétszeri fürdési lehe-
tőség, naponta pedig egy óra szabad
levegőn való tartózkodás jár minden-
kinek, ez utóbbi célra a börtönépület
udvara szolgál. Az elítéltek közül min-
tegy 20-25 fő dolgozhat, ők könnyebb
súlyú bûncselekményekért töltik bün-
tetésüket épületünkben, és például
fodrászként, szakácsként vagy takarí-

tóként tevékenykednek, de raktári
munkában is részt vehetnek. Néhá-
nyan külső helyszínen is végezhetnek
munkát, természetesen felügyelet
mellett. 

Számos rendezvény – úgy mint val-
lási, ünnepi összejövetelek – színesíti
a fogvatartottak életét: legutóbb pél-
dául az I. Béla gimnázium diákjai tar-
tottak mûsort nálunk, a város lelké-
szei pedig a vallási rendezvényeken
keresztül segítik a börtönlakókat min-
dennapjaik megélésében. 

Az elítéltek részt vesznek a ,,Börtön
a városért”-programban, amely a bün-
tetés-végrehajtási intézet és az elítél-
tek közösségi szerepvállalásának erő-
sítését segíti elő, hozzájárul Szekszárd
város tisztaságának megőrzéséhez, to-
vábbá annak bemutatásához, hogy a
börtön is szerves része a város kö-
zösségi életének. 

A program célja egyben a fogvatar-
tottak mindennapi életbe történő
visszailleszkedésének elősegítése. En-
nek során a Csörge-tónál hulladék-
gyûjtésben, a Dr. Hadnagy Albert ut-
cában sétaösvény-kialakításában, de
az UFC-pálya lelátójának gyommente-
sítésében, lefestésében, valamint a Ke-
lemen Endre Szakközépiskola keríté-
sének festésében is részt vettek az el-
ítéltek.

– Mihez van joguk az elítélteknek? 
– A fogvatartottak bizonyos jogai

változatlanok, így például az emberi
méltósághoz való jog; ellenben egye-
sek módosulnak, némelyek pedig ide-
iglenesen szünetelnek.

– Szervezetileg hova tartozik a me-
gyei büntetés-végrehajtási intézet?

– A Tolna Megyei Büntetés-Végre-
hajtási Intézet a Belügyminisztérium
kötelékében a Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnoksága alatt mûkö-
dünk, a többi megyei intézethez ha-
sonlóan.

– Igazak-e a hírek a börtön elköl-
töztetéséről és az épület más funk-
ciókban történő hasznosításáról? 

– A kiköltözésnek jelenleg nincs re-
alitása, aktualitása. Az épület tetőtere
nemrég mintegy 25 millió forintból
lett felújítva. A tetőre 16 millió forint ér-
tékben napkollektorokat szereltettünk
fel, mindezt uniós forrásból, pályázat
útján sikerült megvalósítanunk. A nap-
kollektorok a használati melegvíz elő-
állításához szükséges energia tekinte-
tében jelentős megtakarítást eredmé-
nyeznek az intézet számára. A közeljö-
vőben a homlokzatot is szeretnénk fel-
újítani. 

Gyimóthy Levente
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Az évenként eljövő Mindenszentek, il-
letve az azt követő Hallottak napja
idején óhatatlanul reflektorfénybe
emeli egy-egy település köztemetői-
nek állapotát, szóba kerülnek a ke-
gyeleti szolgáltatások, pontosabban
azoknak a minősége, színvonala, az-
tán a tervezett további fejlesztések is. 

Örvendetes módon a tulajdonos város
és az üzemeltető révén nagyon fontos
fejlesztések valósultak meg az utóbbi
időben Szekszárdon, amit a lakosság
jó érzéssel vehet tudomásul, ha kiláto-
gat szeretteihez valamelyik temető-
ben. A két szekszárdi nagytemetőt és
a szőlőhegyit is már régebb óta a Pan-
teon Kft mûködteti, üzemelteti. Ezek-

kel kapcsolatos, kérdésekről váltot-
tunk szót Nyakas Gábor ügyvezetővel,
akivel a temetkezési törvény novem-
ber elsején bekövetkezett változásai-
ról is beszéltünk.

– Köszönöm a lehetőséget, hogy
ezekről a dolgokról beszélhetek –
jegyezte meg elöljáróban a cégvezető
-, hiszen a látszat ellenére a temető
üzemeltetés nem csak abból áll, hogy
folyamatosan kitakarítjuk, megtisztít-
juk a területet a szeméttől, levéltől stb..
– Jóval összetettebb dolog ez ennél.
Elég, ha csak az állandó ügyfélszolgá-
lati feladatot, a temetések, szakipari
munkák szervezésével, azok össze-
hangolásával, temetési helyek meg-
váltásával kapcsolatos teendőinket
említem.

– Mint üzemeltetőnek is vannak fej-
lesztési feladatai a tulajdonos önkor-
mányzat és az Önök között létrejött
kegyeleti szerződés alapján is. Mi az
amit az utóbbi időben elvégeztek?
-Megtörtént részünkről több urnafal

lefestése, aztán folyamatban van a te-
metőkben található kövezett utak új
kövezéssel való stabilitása, felfrissítése.
Még a tél beállta előtt elkezdjük a ra-
vatalozó felöli urnafalak, felújítását mû-
gyanta-bevonattal. S ezeket továbbra
is folyamatosan végezzük.
Jogszabályváltozás az
urnás temetéseknél

– Az emberek tudatában a temetke-
zési törvény novemberi változása kap-
csán az úgynevezett szociális, vagyis in-
gyenes temetés jelenik meg, amiről
esett szó bőven a napi sajtóban is. Ám mi
az, amit még fontos kiemelni, amit nem
árt, ha nem csak az üzemeltetők, hanem
a kegyeleti jogokat gyakorlók is tudnak.

– Ilyen az urnás temetésekkel kap-
csolatos jogszabályváltozás, ami nem ke-
veseket érinthet és érdekelhet is – te-
kintettel arra, hogy a kegyeleti szertar-
tások közel 50 százalékát teszi ki ez a
forma napjainkban, s egyre többen ha-
zaviszik a hamvakat. Mostantól csak úgy
lehet kiadni urnát, ha az elhunyt erről

még életében rendelkezett. , vagy,  ha
más temetőbe temetkezési emlékhelyre
kerül  elhelyezésre az urna, akkor szük-
séges a befogadó temető nyilatkozata,
továbbá temetőn, vagy temetkezési em-
lékhelyen kívüli elhelyezés esetén nyi-
latkoznia kell a temetésre kötelezett sze-
mélynek, hogy biztosítja mások számá-
ra is a kegyeleti jogok gyakorlását. Ná-
lunk még nem fordult elő ebből prob-
léma, de máshol már igen. Előfordult,
hogy a fennálló rossz viszony, harag mi-
att az egyik, nevezetesen az urnát ép-
pen birtokló személy, vagy éppen család
nem tette lehetővé a másiknak is az ur-
na látogatását, a kegyeletük lerovását,
ami mostantól jogellenes magatartás.
– Mi az ars poéticájuk a szertartá-
sok megszervezését, konkrét meg-
valósítását illetően a Panteonnál?

– Nálunk nincs kis temetés, vagy nagy
temetés, csak tisztességes temetés.  A kul-
turált megjelenés, viselkedés, az össze-
hangolt, hibamentes munka továbbra is
alapkövetelmény a Panteonnál. B. Gy.

„Nincs nálunk nagy temetés és kis temetés”
Nem csak a mûködtetésben, a fejlesztésben is részt vesz a Panteon Kft.

– Na Bélám, akkó’ itt most balrú begyü-
vök, te megnyomod ezt a piros gombot…
– De… főnök, ezen nincs is piros gomb. 
– Akkó’ a ződet. Ne parázzá, nem film-
fesztiválra dógozunk. 
– Jani! Te ide leûsz és k…vára meglepő-
döl, mikó begyüvök azaktatáskáva.
– Sanyi ne igyá’ má’ annyit, mer, ha elté-
veszted a szövegedet, nem vesszük újra.
–A Jani bá’ hun van?
–Kinn ül a budin, me’ aszongya, hogy
megindút nála a tejfölös lángos.
– Mindegy! Ekezgyük az öreg nékül is. Si-
jetnünk köll, mer a  megbizó má’ ideges.
– Sanyi, ne!, Itt egy légycsapó! Béla, te ak-
kó’ nyomd a gombot, mikó’ a Sanyi lecsap.
– De főnök! Minek? Itt nincs is légy.
– Te még nem hallottá arrul, hogy fil-
mezés csak akkó’ lehet, ha van csapó is? 
– Na, csaphacc! Kezdünk. Béla nyomjad…
– Hát szevasztok srácok, akkó’  én most
itten elhoztam a százezret, amibe meg-
egyeztünk, ha tik itten mostan lesza-
vaztok a Fideszre…
– Hát a fáva’ mi lesz?
– Állj, állj, állj az egész! A rohadt életbe Sa-
nyi! Nem megmontam, hogy ez a Jani bá’
szövege! Persze, tök üres az asztalon a bo-

rosflaska! Eztet mind te szlopátad be?
– Főnök én csak…
– Ne pofázz! Koncentrájjá a szövegedre.
– Főnök, akkó’ most nyomjam még a
ződ gombot?
– Na, fussunk neki újbó’, de Béla ne fe-
lejcsed, hogy ami a kezedbe van az egy
rejtett kamera! Érted?
– Ühüm. De főnők, ha eldugom, akkó
meg hogyan nyomjam a gombot?
– Nem kő eldugnod, csak nyomjad a
gombot mosmá!
– Na szóva, akkó mostan én megin’
együttem hozzátok, hogy a választásra,
amit igértem a pézt azt ehoztam és… -
Marcsi, te most meg benne vagy a kép-
be! Ez őrület!
– Méghogy én?  Én nagyon is képbe va-
gyok mostan! Ájj az egész filmezés! Adok
én tenéked filmezést! Miféle pénzekrû
hadovász te itten? 
– De hát drágám ez csak egy fikcijó…
– Majd adok tenéked fikcijót! Nesze…!
– Zsuzsika a lámpát ne! Vigyázzá… a
sodrófa… a lámpa…!
– Főnők itt sötét van…
– Persze, me’ a Zsuzsi kiütötte a kettő-
huszat. Na még ez is! Akkó’ mostan ho-
gyan lesz ebbû  választási csalásleleple-
zés, én nem tudom… Gy. Levente

Csaláslelepleződés
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Töretlenül népszerű a „Magyar embernek magyar tánc!”-tanfolyam
Matókné Kapási Júlia, a rendezvény létrehozója az eddigi sikerekről

Igen rövid idő alatt országos hírnévre
tett szert és mintegy ,,licenszként” mű-
ködik már számos helyen a Babits Mi-
hály Kulturális Központ „Magyar em-
bernek magyar tánc!” elnevezésű tan-
folyama, amelyre Decsről, Őcsényből,
de még a távoli Aparhantról is érkez-
nek ,,hallgatók”, hogy elsajátítsák a
néptáncalapok csínját-bínját.

Mûvelődési házak garmadája – mint
például a sárospataki, az érdi vagy a
százhalombattai is –  érdeklődött az im-
máron harmadik szériáját taposó ren-
dezvény iránt, amelyen a 25 éves részt-
vevőtől a 65 évesig veti le mindenki a
nap fáradalmait egy-egy táncórán:
együtt mosolyognak – vagy éppen iz-
zadnak –, együtt fáradnak, de szemlá-
tomást jól érzik magukat. 

A rendkívüli népszerûségnek örven-
dő tanfolyam mûködésének részleteibe
Matókné Kapási Júlia, a Babits Mihály
Kulturális Központ igazgatója avatta be
lapunkat, akitől megtudtuk, hogy az ese-
mény egyik elsődleges célja a résztve-
vőkben egy olyan szintû mozgáskoordi-
nációs kultúra kialakítása, amely befoga-
dóvá tesz a tradicionális táncok tekinte-
tében, ha éppen valakinek kedve szoty-
tyan táncházba, lakodalomba elmenni. 

– A tízalkalmas, két-két órás foglal-
kozásokon a fogásmódoktól kezdve a
köralakításon át a lábak használatáig
mindent megtanulnak a résztvevők, de
azt is megtudhatják, hogy milyen tí-
pusú táncok jellemzőek saját vidékük-
re, milyenek Erdélyre vagy éppen Ke-
let-Magyarországra. 

– Ezek az alapok, úgy gondolom, min-
den magyar embernek a tarsolyában kel-
lene, hogy legyenek. Csak amíg egy szerb
vagy egy szlovák ember azonnal tudja, mi-
ről beszélünk, nálunk ez nem így mûkö-
dik, talán valahol elrontották – vélekedett
az intézmény vezetője, egyben a tanfo-
lyam kitalálója. Matókné Kapási Júlia úgy
látja: egyáltalán nem véletlen, hogy sikeres
a rendezvény. Az érdeklődés 2012 októ-
bere óta állandó: a nemrég, október 7-én
harmadszorra is újraindult kurzusra 38
fő jelentkezett (19 nő és ugyanennyi fér-
fi), akiknek életkora 35 és 65 éves korig
mozog. Volt, hogy huszonkilencen két
kurzuson is részt vettek, heten pedig
mindhárom tanfolyamra beiratkoztak.

– Az is érdekes és örömteli adat, hogy
a harmadik kurzuson a régiekből még
mindig tízen ropják a táncot, s így az ő
arányuk az új belépőkhöz képest a tánc-
csoportban tartósan 26%-on áll – tette
hozzá a kulturális központ igazgatója.

Az oktatás a kulturális központ megújult
tánctermében zajlik: már az ötödik fog-
lalkozáson vannak túl az amatőr tánco-
sok. Ha a képzésnek vége, úgynevezett
„koszorúcskát” tartanak a szervezők,
amelyre mindenki elhívhatja családtagja-
it, s egy kis dínomdánom közepette be-
mutathatja, mit tanult a félév során. 

– Nem színpadias, beállított módon,
hanem nyitott foglalkozás közben, mo-
solyogva, vidáman: ez az, ami összetart-
ja őket – fûzte hozzá az elmondottak-
hoz Matókné Kapási Júlia. – Persze fáj
itt-ott, néha nincs is a szervezet hozzá-
szokva a mozgáshoz, ennek ellenére az
órákon mindenki igyekszik, ahogy tud.
Vannak olyanok, akik kezdetben ügyet-
lenek, de nem szégyenkeznek, elvégzik
a kiszabott tánclépéseket – mondta. – A
kurzus kapcsán alapvetően közmûve-
lődési formáról beszélhetünk, azaz a
rendezvény jóval túlmutat azon, hogy
„gyertek, föllépünk, ruhánk lesz…”, vagy
„itt nem lépünk fel és nem lesz ruhánk!”
– vázolta az egyik lényeges kritériumot
az igazgató. Kiemelte: ez a tanfolyam,
ha a jártasság szintjéig befogadó embert
nevel és alakít ki, az már jó hír. 

– Az órákon a tanulók a sárközi, az
erdélyi széki, a mezőségi táncokat is
elsajátítják. Külön izgalmas dolog, hogy

mindegyiknek számtalan lépcsője van:
ahogy a résztvevők akarata – no meg
tudása – engedi, úgy lépnek tovább az
újabb tánclépések felé. 

– A tanfolyamon differenciáltan kí-
vánnak viszonyulni a jelentkezőkhöz:
így, aki már korábban járt rá, az is új dol-
gokkal ismerkedhet meg, de aki még
nem vett részt a kurzuson, az is eljuthat
arra a szintre, hogy befogadóvá váljék.
Mindennek fényében nincs oka senki-
nek kételkedni abban, ez a rendezvény
nem csak egy érdekes munka mind az
oktatónak, mind pedig a tanítványok-
nak, hanem érzelmileg is feltölti vala-
mennyi résztvevőt. Hozománya ugyan-
akkor máris kiviláglik, hiszen jó néhá-
nyan táncházkedvelők lettek, eljárnak
Bátaszékre vagy Bonyhádra ilyen jellegû
eseményekre. Mint Matókné Kapási Jú-
liától megtudhattuk, Szekszárdon az ef-
fajta táncház sajnos ráfizetéses lenne. 

– A „Magyar embernek magyar tánc!”
rendezvényen túl indult egyébként olya-
noknak is kurzus, akik már korábban
jártak táncházba, vagy rég megszerez-
ték az alapokat akár a Bartinában, akár
máshol professzionális szinten: e tan-
folyam még 10-20 fő között jár a jelent-
kezések tekintetében, de egyre népsze-
rûbb a Babitsban. Gy. L.

2013. NOVEMBER 11.
12.20 Köszöntő
Heilmann Józsefné igazgató
Megnyitó
A rendezvényt megnyitja: Gerzsei Pé-
ter, a KIK Szekszárdi Tankerületének
igazgatója.

12.30 A hőmérséklet tûrése és az adap-
táció. Előadó: Dr. Vígh László, a Szege-
di Biológiai Kutatóintézet kutatópro-
fesszora.
13.15 Biológiából és kémiából tehet-
séges diákjaink kutatómunkáinak be-
mutatása. Előadók: Puskás Ákos (11.
D), Sparks Jason (12. B), Csike Tekla
(11. D), Hosszú Zita (11. D), Támer Dor-
ka (12. A), Horváth Mónika (12. A).
Kutatásvezető tanár: Dr. Krausz Krisz-
tina.

2013. NOVEMBER 12.
07.40 Bemutatjuk híres magyar csilla-
gászainkat – rövid összeállítás az isko-
larádión keresztül.
12.20 Merre forog a víz a lefolyóban?
Előadó: Dr. Tél Tamás, az ELTE Elméle-
ti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára
13.15 Zene a biológiában – az állat-
hangoktól a blues zenéig, avagy a ter-
mészet hangjai. Előadók: Pápai János
és Holczer József, a Szekszárdi Garay
János Gimnázium tanárai.

2013. NOVEMBER 13.
7.40 Híres magyar földrajztudósaink
bemutatása – rövid összeállítás az is-
kolarádión keresztül.
12.20 A hegedû fizikája
Előadó: Guminár Tamás, hegedûkészí-
tő mester

13.15 Brutális fizika
Előadó: Hartlein Károly, a BME Fizikai
Intézetének fizikusa

2013. NOVEMBER 14.
07.40 Zenés megemlékezés Erkel Fe-
rencről az Erkel-év alkalmából – rövid
összeállítás az iskolarádión keresztül
12.20 Bethlen Gábor és kora 
Előadó: Dr. Szabó József János alezre-
des, hadtörténész, A Nemzetvédelmi
Egyetem nyugalmazott tanára.
13.15 Történelemből tehetséges diák-
jaink tudományos munkáinak bemu-
tatása. Előadók: Debreczeni Brigitta
(11.A), Kovács Balázs (11.A), Sziegl Be-
nedek (11.A), Pap Péter, (11.B), Páz-
mándi Patrik (11.B), Klein Ádám (11.B),
Márton Balázs (12.A). Felkészítő taná-
rok: Dr. Gesztesi Enikő, Nagy László.

2013. NOVEMBER 15.
07.40 „Nyelvében él a nemzet” - meg-
emlékezés a magyar nyelv napjáról az
iskolarádión keresztül.
09.30–10.00 Regisztráció
10.00–14.15 Lázár Ervin országos
anyanyelvi verseny döntője
15.00–16.00 Verses-zenés összeállítás
hangszerbemutatóval egybekötve
16.00 Ünnepélyes eredményhirdetés
és a rendezvénysorozat zárása.

Tehetségnapok a Garay János Gimnáziumban
a Tudomány Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódva
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Szekszárdi siker született az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság (OKF) által meghirdetetett
rajzpályázaton, amelynek témája a
nyár eleji, Magyarországot sújtó du-
nai árvíz volt, amely súlyosságát te-
kintve a legkomolyabb összefogást
igényelte a védelem hivatásos szer-
veitől, a folyó mentén élő lakosság-
tól és az önkéntesek ezreitől is. 

A pályázat – „Épületek, állatok, em-
berek vízben” címmel – sok a rajzo-
lásban, festészetben tehetségesnek
mutatkozó kisdiákot megmozgatott.
Különösen az árvíz által fenyegetett
térségekből érkeztek figyelemremél-
tó alkotások, ahol a gyerekek nem
csak a médiumok híradásaiból érte-
sültek az eseményekről, hanem test-
közelből, netán több hozzátartozó-
juk, ismerősük személyesen is részt
vett a védekezésben.

Fülöp Noémi, a szekszárdi Babits
Mihály Általános Iskola 3. osztályos
tanulója is beküldte a pályázatra ve-
gyes technikával készült alkotását,

amit a több száz pályamû közül a leg-
jobbnak ítélt a szakavatottakból álló
zsûri. A grémium elnöke Jankovics
Marcell rajzfilmrendező-grafikus
volt. 

Ez az országos siker már nagyon
érett a Babits-iskola számára. Mint azt
Fülöp Noémi felkészítője, Kiss Dal-
ma Marianna tanító elmondta, az el-
múlt évek különböző megyei rajzpá-
lyázatain sokszor szerezték már meg
az iskola tanulói az első három hely
valamelyikét. A pedagógus megje-
gyezte: a mostani országos elsőség je-
lentőségét nagyban növeli, hogy a pá-
lyázók között ott voltak a különböző
mûvészeti iskolák növendékei, míg
Noémi „csupán” az iskola rajzszak-
körének tagja. Noémire egyébiránt a
Duna közelsége, a vészhelyzetről szó-
ló híradások nagy hatással voltak, így
nagy-nagy átéléssel tudta megragad-
ni a témát. 

Fülöp Noémi számára meglepetést
is tartogatott a díjazás: első helye-
zettként egy olyan pólót vehetett át,
amelyen saját alkotása látható. B. Gy.

Kamocsár Zsolt:
A palack mögött ott a borász baráti kézfogása

Szekszárd szerelmese a győri cégvezető
„Egyszerűen kihagyhatatlan” –
vallja Kamocsár Zsolt a szekszár-
di borokról. Az Európai Borlovag-
rend Győri Legátusának tagja
évek óta visszatérő vendége váro-
sunknak, és egyfajta küldetésé-
nek tekinti, hogy a tolnai megye-
székhely értékeivel barátait is
megismertesse.

A győri cégvezető – aki egy víz-, gáz-
és fûtésszerelési szaküzletet igazgat
immár két évtizede – Márai Sándor
gondolataival azonosulva vallja: negy-
ven felett egy férfi pincére, nyuga-
lomra, jó barátságokra vágyik. 

A barátságok pedig gyakran köt-
tetnek egy-egy üveg bor mellett be-
szélgetve. Így hát Kamocsár Zsolt csa-
ládjával, illetve baráti társasággal járva
fedezi fel hazánk borvidékeit. 

A pannonhalmi fehérek mellett
nagy rajongója a vöröseknek is, ame-
lyekből a legjobbakat Szekszárdon ta-
lálta meg. Azt mondja, itt – Villánnyal
ellentétben – „jól iható borokat” ké-

szítenek a borászok, akik közül töb-
bel is jó barátságot ápol.

Tavaly járt a Szekszárdi Szüreti Fesz-
tiválon, ahol igazán jól érezte magát.
Azt tartja: nagyon fontosak ezek az
események egy-egy borvidék élet-
ében. „Egy szupermarket polcáról is le
tudok emelni egy üveg bort, de itt a
palack mögött ott van a borász baráti
kézfogása is.” 

Személyes szekszárdi kedvencei a
rosék, a kadarkák és a kékfrankosok,
amelyeket többek között a Bodri, a
Sebestyén és a Takler pincékből vá-
laszt ki. Kamocsár Zsolt szerint a ma-
gyar fajtáknak igenis van létjogosult-
ságuk az európai piacokon.

„A borszerető emberek többsége
az adott országra, tájegységre jellem-
ző fajtákat keresi, kedveli” – mondja
meggyőződéssel a győri cégvezető,
aki bevallottan egyfajta küldetésének
érzi, hogy barátaival, ismerőseivel is
megismertesse Szekszárd és a borvi-
dék értékeit. 

- fl -

Szekszárdi győzelem
az országos rajzpályázaton

A szekszárdi reformátusok lugosi testvérgyülekezete november 3-án emlé-
kezett meg fennállása 110 éves és orgonájának 100 éves évfordulójáról. Kis
küldöttség elfogadta a meghívást az ünnepségre, melyen Csûry István Ki-
rályhágó-melléki püspök hirdette az igét. Útközben Temesváron a belvárosi
református templomot is megtekintették.
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Úgy jó féléve bezárt, mintegy vará-
zsütésre kivonult a francia illetősé-
gű Bricostore nagykereskedés Ma-
gyarországról. Egy ilyen kudarctör-
ténet a piacgazdaságban, különö-
sen a recesszió időszakában, bár-
hol előfordulhat. Ott még inkább,
ahol szinte egymás tőszomszédsá-
gában veti meg a lábát két egy-
másra kísértetiesen hasonlító profi-
lú nagykereskedés. Szekszárdon ez
történt, s okkal fogalmazódott meg
a „két dudás egy csárdában” népi
bölcselet a helybéliekben.

A vesztessel, a Bricostore-al szemben
mi, szekszárdiak még némi szolidari-
tással is viseltethetünk – persze ha nin-
csenek húzós kifizetetlen számlái a vá-
ros felé, márpedig információink sze-
rint nincsenek –, miután létezése né-
hány éve alatt javított a foglalkoztatá-
son, hozzájárult az infrastruktúrához,
nagyvárosivá tette a kínálati palettát a
hobbi-, szabadidős- és barkácsáruk ka-
tegóriájában egy kisvárosban, illetve
vonzáskörzetében. Utak, járdák építé-

sével pedig még az infrastruktúrát is
fejlesztették. Hurrá...!

De ez már a közelmúlt. A jelen lát-
ványa, kihaltsága, mozdulatlansága,
mit mondjunk…, eléggé lehangoló ott
a szekszárdi déli kereskedelmi köz-
pontban. Egy nagy üres piros hodály
terpeszkedik a Tesco szomszédjaként.
A francia tulajdonos terveiről, szán-

dékairól semmi sem tudható meg, a
polgármesterek, önkormányzatok
számára eleddig elérhetetlen a cég –
sajnos.

Mit türelmetlenkedünk?! – még csak
fél év telt el a bezárás óta. A szekszárdi
ember mégis okkal lehet aggodalmas a
terület, az épület belátható időn belül
jobb sorsa fordulása okán. 

Ott van ugyanis előtte a Pollach ut-
cai sporttelep gyakorlatilag a rend-
szerváltozás óta hányatott sorsa, aztán
város északi kapujánál parlagon heve-
rő, a sok tulajdonos jogi vitájától mind-
máig szenvedő, soha meg nem épült
TOP-center multikulturális szórakoz-
tató központ, amely amúgy jelenlegi
állapotában legföljebb akciófilmek
rendezőit ihletheti meg. 

Évtizedek óta jobb sorsra vár szintén
a déli részen, a hatos út menti Sió csár-
da, amely legendás vendéglátóegység,
mi több: találkozóhely volt nem csak a
szekszárdi embereknek, hanem a fő-
útvonalon Pécstől Budapestig közle-
kedőknek is. Olybá tûnik, az összeom-
lástól megmentette a tulaj a jellegzetes
nádfedeles ikerházikót, de több évti-
zedes mozdulatlanság után semmi nem
utal arra, hogy valami, valaki itt a kö-
zeljövőben érdemlegesen megmozdul,
vagy megmozdít valamit.

Nagyon jó lenne, ha a Bricostore
mégsem lenne a fenti negatív „szek-
szárdi képsorozatba” illeszthető...

B. Gy.

Kudarctörténet: a szekszárdi Bricostore
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Dicsérjétek az Urat!(Zsoltárok 112,1)

Mint egy fénysugár a novemberi ború-
ban, olyan egy dicséret. Mint egy simo-
gatás a meggörnyedt lelken, olyan egy
dicséret. Mint a hiányzó lendület átadá-
sa a versenyzőnek, olyan a dicséret.
Mint egy falat kenyér a szûkölködőnek,
olyan egy dicséret. Jut belőle másoknak? 

Mint a lufiba még egy fújás, a cifra
köntösre még egy dísz, a sós ételbe
még egy csipet só, a hatodik mobil a
zsebemben – olykor olyan a dicséret.

Nagyapám nem dicsérte apámat,
mondván: nehogy elbízza magát. Ma-
napság minden divatos gyerekirodalom
arról szól, hogy csak dicsérni kell, erő-
sítve a gyermek önbizalmát. Vajon ki-
nek van igaza? Spórolni a jó szóval, vagy
elárasztani a tartalom nélküli dicséret-
tel a gyermeket? A válasz – hiszem –
nem is olyan nehéz: megelőlegezetten
és megalapozottan dicsérni gyermeket,

felnőttet egyaránt az az út, melyen jár-
va öröm és gazdagodás lesz az áldás. 

A Szentírás ebben is példa előttünk:
Jézus a legtöbbször dicsérettel fordult
azok felé, akiket formálni, nevelgetni
akart. Pál apostol is minden levelét a di-
csérettel kezdi, hogy erősítse, bátorítsa
a gyülekezeteket annak felismerésére,
hogy szeretve vannak. S minden intés,
helyreigazítás, formálás ennek az alap-
hangnak – szeret benneteket az Isten!
– van alárendelve, s ebben nyeri el iga-
zi erejét. Isten maga szeretett (ó- és új-
szövetségi) népét dicséri azért, amivé
formálódhat, azért, amivé alakulhat sze-
rető kezei között. Dicséri népét, mert
elköteleződött felé szeretetével. Dicsér
bennünket is Urunk, mert csodálatos-
nak, egyedinek és dicséretre méltónak
lát bennünket – Jézus Krisztusért! Bár-
csak erőt, lendületet, bátorságot merí-
tenénk ebből a dicséretből arra, hogy
valóban gyönyörködhessen bennünk!

A gyerekeket sokszor dicsérjük: jó jegy-
eikért, ügyes alkotásaikért, segítőkész-
ségükért. Önmagukért vajon dicsérjük
őket? S vajon bennünket dicsér-e vala-
ki, s elfogadjuk-e a dicséretet? 
A Zsoltárok könyvében hangzik a biz-
tatás: Dicsérjétek az Urat! Kérdőre von-
ni, háborogni ellene milyen könnyen
megy, főként akkor, ha az élet nem úgy
alakul, ahogy az jó lenne. Próbáltad-e,
kedves Olvasó, dicsérni már Őt, a min-
denség Urát? Miért? – mert méltó rá,
csak úgy, önmagáért; s mert nem for-
dul el egyikünktől sem; vagy egysze-
rûen azért, mert jó Őt dicsérni. Talán,
a mi életünk is változik, ha panaszos
okoskodás, vagy érdektelenség helyett
dicsérjük az élő Istent! Ő méltó a mi di-
cséretünkre – nekünk pedig egysze-
rûen jó az, mert megtelhet lelkünk
napfénnyel, fáradt lelkünk megeleve-
nedhet, fogyó energiánk új erőre kap-
hat a dicséret útján.

Evan gé li umAz Agóra Mozi terem
novemberi műsora

NOVEMBER 11-13. 17 ÓRAKOR, PÉN-
TEKEN ÉS SZOMBATON 15 ÓRAKOR IS
KHUMBA Színes szinkronizált dél-afri-
kai animációs film 3D, 6 éven felüliek-
nek, 85 perc.

NOVEMBER 11-13. 19 ÓRAKOR
SZUPERCELLA Színes szinkronizált ame-
rikai akciófilm 2D, 16 éven felülieknek.

NOVEMBER 14-16. 17 ÓRAKOR, PÉNTE-
KEN 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 14-16. 19 ÓRAKOR 
A NAGY FÜZET Színes szinkronizált
magyar- német francia film.
2D, 16 éven felülieknek, 109 perc.

Október 27-i rejtvényünk megfejtése: Kormos István, Vackor.
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November 4-én, este, az 1956-os
forradalom és szabadságharc leve-
résének 57-dik évfordulóján Szek-
szárdon is csendes gyertyagyújtás-
sal emlékeztek meg a szovjet csa-
patok a magyar nép szabadsághar-
cát eltipró bevonulásáról és a ká-
dári megtorlások áldozatairól.

A Szent István téri ’56-os szobornál a
közgyûlés humán bizottságának elnö-
ke, Csillagné Szánthó Polixéna idézte
fel az novemberi események során
utolsóként a parlamentben maradt Bi-
bó István államminiszter szavait: Most
a világ hatalmain van a  sor, hogy meg-
mutassák az ENSZ alapokmányában
foglalt elvek erejét és a világ szabad-
ságszerető népeinek erejét. Kérem a
nagyhatalmak és az ENSZ bölcs és bá-
tor döntését leigázott nemzetem érde-
kében (…) Isten óvja Magyarországot!”
Csillagné Szánthó Polixéna emlékez-
tetett arra, ’56-ban a harc a megtorlá-
sok ellenére tovább folytatódott. Soka-
kat agyonlőttek, felakasztottak, s akik
itt maradtak, ők és gyermekeik foly-
tatták a küzdelmet: nekik köszönhető
a rendszerváltás. E küzdelem is azt pél-
dázza, hogy a lángot terjeszteni kell, s
soha nem szabad feladni! A magyarok
királyi örökséget hagytak ránk, melyet

ki kell érdemelnünk: a szabadságot,
amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen
nap alatt visszaadtak nekünk! – idézte
fel a világhírû író, Albert Camus ’56-
ban írt gondolatait a gyertyagyújtást
megelőzően, majd arról szólt: írók, köl-
tők, szabadság- és igazságszerető em-
berek álltak a forradalom mellé világ-
szerte. Kádár Jánosról szólva kifejtette:
november 4-én, a hajnali órákban a rá-
dióban magyarázni próbálta gaztettét,
miért kellett a szovjet tankokat behív-

ni, fasiszta, antiszemita elemeknek ti-
tulálva a hősöket. Odalett a reménysé-
günk, de valami mégis itt maradt –
mondta el ’56 öröksége kapcsán a hu-
mán bizottság elnöke. A csendes meg-
emlékezésen Csillagné Szánthó Poli-
xéna humán bizottsági elnök mellett
Ács Rezső alpolgármester, valamint Má-
té Péter képviselő és Horváth Kálmán,
a közgyûlés jogi és ügyrendi bizottsá-
gának elnöke is lerótta kegyeletét az ál-
dozatok emléke előtt. Gy. L.

Gyertyagyújtással emlékeztek ’56 áldozataira

Az Alisca Terra Kft. egyik szolgálta-
tásának keretében elvégzi a cégek-
nél felgyülemlett, betárolt iratanya-
gok elszállítását és szakszerű meg-
semmisítését.
A tapasztalatok szerint az irodák, cé-
gek nagy része nem gondoskodik meg-
felelően a bizalmas adatokat, üzleti tit-
kokat tartalmazó iratok teljes körû és
végleges megsemmisítéséről. Azok
többnyire a papírkosárba, majd a kom-
munális hulladék közé kerülve bárki
számára könnyen hozzáférhetővé vál-
nak. A szigorú iratkezelési szabályok
nem csak iratok kezelésére, tárolására,
hanem azok megsemmisítésére is vo-
natkoznak.

Az Alisca Terra Kft. garancia-válla-
lással, iratmegsemmisítési, iratzúzási
szolgáltatást nyújt nagy teljesítményû
intenzív gépének segítségével. A telje-
sen zárt rendszerû, ellenőrzött eljárás

során, illetéktelen személyek nem fér-
hetnek hozzá a megsemmisítendő ira-
tokhoz. A cég sorszámozott gyûjtőzsá-
kokat szállít ki partnerei telephelyére,
amelyek biztosítják az iratok kényel-
mes és folyamatos gyûjtését. Az irato-
kat ponyvás, fémrácsos szóródás-men-
tességet biztosító tehergépkocsival
szállítják a társaság telephelyére, ahol
mérlegelés után válogatják az anyagot.
Ez után megtisztítják a nem papír anya-
gú tartalomtól, majd az iratokat 5,8
mm x 50 mm nagyságúra darálják. Az
így kapott darálék újrahasznosításra
kerül, a bezúzott, megsemmisített ira-
tokat környezetkímélő módon újrapa-

pír gyártására készítik elő. A megsem-
mísítésből származó hulladékpapírt,
hullámpapírt burkolattal ellátott, pré-
selt bálákba tömörítik. Ilyen formában
szállítják tovább újrahasznosító üze-
mekbe, papírgyárakba, ahol zárt tech-
nológiai láncú papíripari feldolgozás
után újrapapírt gyártanak belőlük.

A megsemmisítésről minden eset-
ben dokumentáció és hivatalos jegy-
zőkönyv készül. Azon minden esetben
részt vehet a megbízó cég munkatársa
és ellenőrizheti a munkafolyamatot. Az
iratok megsemmisítéséről videofelvé-
tel is készül, amelyet az Alisca Terra
Kft. tárol. 

iratmegsemmisites@aliscaterra.hu

Szakszerű iratmegsemmisítés

– A SZEKSZÁRDI BAKA ISTVÁN Általános
Iskolában kiállítás tekinthető meg az is-
kola első emeleti folyosógalériájában. A
kiállító alkotók: Micskei Erzsébet (Nagy-
dorog) és Gátfalviné Dani Mária (Siklós).
A kiállítás 2013. november 30-ig látogat-
ható hétköznapokon 08:00-18:00 óráig.
Az I. Béla Gimnázium Kollégiumában
„Emlékezés neves szekszárdiakra” cím-
mel látogatható tárlat Bágyi Zsuzsanna,
Cseh Gábor, Juhász Ildikó, Kerekesné
Varga Veronika, Ódryné Horváth Krisz-
tína, Stekly Zsuzsa és Ábrahám Béla mun-
káíból. A kiállítás 2013. 12. 04-ig látogat-
ható a kollégium nyitvatartási idejében.

– A MATTIONI ESZTER Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület, Közéleti Est elnevezésû,
nyilvános rendezvényén Csizmadia Lász-
ló a Civil Összefogás Fórum elnöke Civi-
lek a nemzetért és a közjóértcímmel tart
előadást A rendezvényen köszöntő be-
szédet mond Horváth István a FIDESZ-
MPSZ országgyûlési képviselője, polgár-
mester. Helyszín: Városháza díszterme,
Szekszárd, Béla Király tér 1. Időpont: 2013.
november 20-án,. szerdán, 17.00 óra.

– HAGYOMÁNYAINKHOZ híven ebben az
évben is megemlékezünk Szekszárd vá-
ros szülöttjének, Babits Mihály költőnek
születésnapjáról, tisztelgünk emléke előtt
születésének 130. évfordulóján. A Társa-
dalmi Egyesülések Tolna Megyei Szövet-
sége és a Nők Szekszárdért Kh. Egyesü-
let szeretettel  hívja és várja a civil szer-
vezetek tagjait, és minden érdeklődőt a
költő emlékére rendezett vers- és próza-
mondó megemlékezésre. 2013. novem-
ber 25-én 14 órakor az „ENCIÁN” Civil
Szolgáltató Házban. 7100 Szekszárd
Bajcsy Zs. u. 1. /Fasorban a Luther tér sar-
kán/. A szervezéshez szükséges, hogy fo-
lyamatosan, de legkésőbb 2013.novem-
ber 15-ig jelezzék  részvételi szándékukat
név, lakcím megjelöléssel, és azt, hogy ki
milyen verssel, illetve prózával, esetleg
megzenésített verssel kíván szerepelni.
Két irodalmi mûvet kérünk jelölni az is-
métlődés elkerülése érdekében. A ren-
dezvény befejezéseként koszorút helye-
zünk el Babits Mihály szobránál, ahol mé-
csesek meggyújtásával is kifejezzük tisz-
teletünket jeles költőnk emléke iránt.
Kérjük, csatlakozzanaktok kezdeménye-
zésünkhöz, élvezzük a vers- és próza-
mondás meghitt perceit, ezzel is meg-
mutatva és erősítve a civilek összetartó
erejét. A jelentkezéseket várja: Tóthi Já-
nosné /Klári/ 30/4911-050, Kaponya
Györgyné /Rózsika/ 20/9707-246.
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A Ferencváros labdarúgócsapatának
elmúlt hónapbeli gyengélkedésével
kapcsolatban váltottunk szót a csa-
pat Szekszárdi UFC elleni Magyar Ku-
pa-mérkőzésén Ricardo Monizzal, a
Ferencváros nagy támogatást élvező
vezetőedzőjével. Monizzal hosszabb
távú tervei vannak a zöld-fehéreknek,
hiszen hároméves szerződést írtak ve-
le alá – a hollandiai trénerre bíznák a
Fradi utánpótlás-képzésének, akadé-
miai rendszerének a kidolgozását,
működtetésének ellenőrzését is.

– Lassan egyéves munkája során a Fe-
rencvárosnál már többször volt oka ar-
ra, hogy átérezze egy-egy rosszul sike-
rült meccs után, hogy a „magyar Feje-
noordhoz” érkezett vezetői és szurkolói
tolerancia tekintetben. Ez a két dön-
tetlen, a két vereség már kibillentette
kedélyállapotából a népes szurkolótá-
bort. A fradinál még egy ilyen sorozat...
Akarva-akaratlanul napirendre kerül-
het az edzőkérdés.

– Részben megértem a mostani szur-
kolói aggodalmat. Engem is emésztett,
hogy nem csupán eredménytelenek
voltunk, hanem a játék sem állt össze.
Ám egy ilyen periódus bejöhet, nem ké-

ne mindent abszolút elvetni, sötétnek,
kilátástalannak látni, hiszen alig néhány
meccsről van szó. Különben elmond-
tam az okkal kifogásokat felsoroló szur-
kolóinknak személyesen is, hogy példá-
ul játékosunk, a közénk nagyszerûen
beilleszkedő Adams minden jó érzésû
embert sokkoló, életveszélyes rejtett be-
tegsége, kardiológiai összeomlása azért
több játékos teljesítményére is negatí-
van hatott az elmúlt hetekben. Ugyan-
akkor fittségi problémák is jelentkeztek
több kulcsjátékosnál, például nem csak
a külföldiek, hanem legfőbb góllövő csa-
tárunk, Böde Dani teljesítménye is visz-
szaesett. Keresem az okát, amiért én va-
gyok a felelős természetesen, s ezt a
szurkolókkal is közöltem.

– Számolnia kell azzal, hogy a klub
a kilencvenes évek vége óta vágyik
a hazai bajnoki címre, a nemzet-
közi szereplésre, ehhez ott kell len-
niük a dobogón a végelszámolás-
nál. Mit gondol, ez a keret, ami az
ön kívánalma szerint alakult ki, a
képességek tekintetében alkalmas
erre, vagy a sérült Leonardóhoz ha-
sonló adottságú, kvalitású focistá-
kat kell hozni a Fradihoz?

– Meggyőződésem, hogy igen. S az
a munka, ami benne van, benne lesz
a csapatban, az már az idén fejlődést
mutatva előreviszi a gárdát, amely-
ben a magyar játékosokra is nagyon
számítok.

– Kiktől tanult a legtöbbet és kivel
ápol ma is valamilyen szintû sze-
mélyes kapcsolatot a híres holland
futball világhírû edzőegyéniségei
közül?

– Azt hiszem, Martin Joolt és Guis
Hiddinket kell megemlítenem.

Mint az a „zuhanyhíradóban” hírlik,
az utóbbi a megüresedett magyar szö-
vetségi kapitányi posztra is esélyes…

B. Gy.

Ricardo Moniz türelmet kér
Szekszárdi villámintejú a Fradi holland trénerével

Nyolc forduló után összecsap vasár-
nap 18 órakor a magyar női kézilab-
dázás második vonalának a nyugati
csoportban már tavaly óta egymás-
sal rivalizáló, a mezőnyből kiemel-
kedő két legjobb csapata, a Fekete
Gólyák KC Szekszárd és a Budaörs
együttese.

A „mieink” nyolcgyőzelmes szériát tud-
hatnak maguk mögött az idei bajnok-
ság őszi idényében, míg a jóval erősebb
financiális hátterû fővárosiak – miután
eggyel több meccset játszottak – már
kilencet. Ez az egyetlen oka annak,
hogy momentán a Budaörs vezeti a ta-
bellát, ám a vasárnapi rangadó ház-
igazdája, a „gólyák”nagyon szeretnék,
ha már most pontban beérnék a nagy
riválist, s aztán a későbbiek során rea-
lizálnák is a papírformát, vagyis két-

pontos előnnyel és több dobott góljuk
révén jobb gólkülönbséggel átvennék
a vezetést a táblázatban. Jó lenne egyút-
tal az is, ha ebbéli előnyüket megtar-
tanák a tavaszi budaörsi visszavágóig,
amely esetleg már a bajnoki címről
végképp döntő slágermérkőzés lesz az
NBI-B ezen csoportjában. 

Tavaly egyébként mindkét meccsen
vendéggyőzelem született: az akkor
még az Érd mint hazai élklub támoga-
tását is élvező budaörsiek éppen a
szekszárdi meccs időszakában kerül-
tek topformába, és nagyon erős kere-
tet fölvonultatva az év legfontosabb
meccsét is megnyerték a legnagyobb
rivális szekszárdiak otthonában.

Mi lesz vasárnap este? Milyen most
a játékerő, a pillanatnyi forma, mi a si-
kerrecept a Budaörs ellen? – fordul-
tunk Tabajdi Ferenchez, az FKGC ve-

zetőedzőjéhez az egyik esti edzés előtt.
– Úgy gondolom, hogy tudásban

nincs jelentősebb különbség a két csa-
pat között. Ez a mostani Budaörs meg-
látásom szerint egy kicsit gyorsabb, de
lövőerőben gyengébb a tavalyinál.
Megérzi a csapat Pádár és Mörtel kivá-
lását, a széleken viszont nagyon gyor-
sak, s ezáltal eredményesek is, amire
nagyon oda kell figyelnünk.

Tabajdi amondó, hogy amiben a
most nagyon komolyan NBI-es terve-
ket szövögető Budaörs még mindig
jobban áll, az továbbra is a csereso-
ruk. „Náluk azért két teljes cseresor
van, míg mi 8-9 embert forgathatunk
a mérkőzésen” – jegyzi meg a tréner,
aki azért bízik abban: ha úgy védeke-
zik a csapata, mint az NBI-es Siófok el-
leni Magyar Kupa meccsen (az utolsó
percben csak egy gól volt az élvonal-

beli csapat előnye), akkor a szûkebb
kispad sem lehet meccseldöntő té-
nyező. Az pedig jó előjel, hogy a Bu-
daörs nem rendelkezik olyan össze-
hangolt kvintettel a belső posztokon,
mint az FKGC (Fauszt Éva-Weigel Zi-
ta-Farkas Anita-Vas Edina-Gulya Krisz-
tina), s az sem mellékes, hogy az igen
fontos kapusposzton – a hetek óta
megbízhatóan teljesítő, jó formát mu-
tató Schell Gabriella és Mészáros Me-
linda jóvoltából – a szekszárdi csapat
felettébb jól áll.

Nevekből az ellenfél soraiban sem
lesz hiány. Említhetjük az NBI-ből nyá-
ron érkező Földes Katát, Zsigmond Vi-
vient, de itt játszik többek között a kis
Tápai, a válogatott játékos Tápai Szabi-
na roppant tehetséges húga is. 

Alighanem újra megtelik a városi
sportcsarnok. B. Gy.

Itt az ősz mérkőzése a női NBI-B-ben
Vasárnap összecsap a Szekszárdi FGKC és a Budaörs

A szekszárdi hosszútávfutók – akár
egyesülethez kötve, vagy azon kívül,
magánzóként - rendre feltûnnek a szá-
mukra leginkább elérhető európai via-
dalokon – s ott több  babér is  terem szá-
mukra, mint a világvárosok nagy ma-
ratonijain. De dobogós helyezésekről,
arról, hogy róluk szekszárdiakról szólt
volna valahol a történet, eleddig nem
nagyon számolhattunk be.

A jelenleg legjobb két szekszárdi fu-
tó Zsigmond Előd és Ifj. Czencz Péter,
Veronában a 21 km-es terepfutás után,
ugyanennyit megtéve még a belváros-

ban, végül befutva a központi stadion-
ba - az első négy között érkezett. Előd,
mint az egyik legjelesebb Németh Gyu-
la-tanítvány éppen Pétert, a hazai triat-
lon-duatlon elit szintén egykori jeles
tagját szorította le a dobogóról.

Zsigmond Előd 2 óra 38perc 49mp
alatt abszolválta a klasszikust, ezzel
bronzérmes lett, a kis Czencz pedig
egyéni csúccsal jött a negyedik hely 
(2 óra 39perc 10 mp.). A harmadik
szekszárdi, szintén a sportot soha abba
nem hagyó, szintén egykori triatlonista,
Módos László sem  turistáskodásnak
fogta föl a veronai kiruccanást. Ő is oda-
tette magát: a 2:52:11 pedig ebben a
mezőnyben a 14. helyre volt jó. B. Gy.

Szekszárdi siker Veronában
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Bosszantó vereség a Mladost Zagreb ellen

Úgy tűnik, hogy a hétközi, a Mladost
Zagreb elleni szekszárdi visszavágó
után elszenvedett második vereség
után már igen kicsi az esélye annak,
hogy a Szekszárdi AC női asztalite-
nisz-csapata megszerezze a felsőhá-
zi rájátszásba kvalifikáló második
helyet a Közép Európai Szuperliga
csoportküzdelmei során.

6-2-es szekszárdi győzelmével ugyanis
a horvát csapat lett a biztos csopor-
telső, amely egyébként már egyszer le-
győzte az indulásnál esélyesnek kiki-
áltott osztrák Ströck csapatát is. Igaz,
ezt megtette a szekszárdi együttes is:
mint emlékezetes, a legutóbbi hazai
szuperliga meccsen, szintén Szek-

szárdon az osztrákok mindössze két
játékossal érkeztek meg, s ezzel való-
jában ajándékgyőzelmet adtak a szek-
szárdi csapatnak – amely élt is vele.

Az biztos, hogy a jövő heti, Linzben
esedékes visszavágón már komplett
lesz az osztrák gárda – ráadásul játé-
kosállományuk az egyik legerősebb
eme nemzetközi csapatbajnokság tel-
jes mezőnyében. 

Visszakanyarodva a látszatra telje-
sen simán elvesztett kedd esti szek-
szárdi meccsre, nos: valójában nem
volt az, sőt...! Három mérkőzést is 2-0-
ról buktak el a szekszárdiak 3-2-re,
ami több mint bosszantó, nem éppen
hétköznapi jelenség, bizony a kon-
centrációképesség, a fegyelmezettség

kérdését is fölveti. A párosban példá-
ul a Reckó-Szvitacs szekszárdi duónak
a harmadik szettben is már 10-7-e volt,
de innét is ki tudtak kapni. 2-0-ról
bukta el az elején éppen soros parti-
ját Szvitacs Alexa bizonyos Tubikanec
ellenében, s ez történt Tóth Katával is
Jeger ellen: egy már abszolút meg-
nyertnek tûnő meccset „ajándéko-
zott” a Zágrábnak. A szekszárdi kulcs-
ember Ema Recko tőle elvárhatóan
megnyert két meccse – Jeger ellen ő
is vesztett – ezúttal csak szépségta-
paszt jelentett.

A meccs utáni építő edzői kritika,
kisebb fejmosások közepette fogad-
koztak és számolgattak is a szekszárdi
játékosok: Bizony, ebből a partiból mi-

nimum egy 5-5-ös döntetlen, de egy
minimális győzelem is kihozható lett
volna, olvashattuk le az arcokról – de
a sportban tudjuk, nincs „ha”.

Ha a Ströck azzal az erősségû csa-
pattal áll ki, mint a Mladost Zagreb el-
len 6-4-re elvesztett meccsen, miért ne
nyerhetne Linzben is Sáth Sándor
együttese… Az asztaliteniszben a ha-
zai pályának nincs különösebb jelen-
tősége, ám a kritikus helyzetekben va-
ló jó megoldásoknak, a ki nem kény-
szerített hibák mellőzésének annál in-
kább. (Remélhetőleg Szvitacs Ale-
xandra, akit sérülés zavart meg a hét-
közi meccsen, s azzal is lépett asztal-
hoz, a következő meccsre már rend-
ben lesz.) B. Gy.
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LABDARÚGÁS. Újra nyert a Tolle UFC
Szekszárd a labdarúgó NB III közép-
csoportjában, a 12. fordulóban, ezúttal
idegenben. A szekszárdi együttes a hí-
res fehérvári sóstói stadionban lépett
pályára a középmezőnyben elhelyez-
kedő Videoton II. együttese ellen, és
Márton Eriknek, valamint Deli Dániel-
nek még az első félidőben szerzett gól-
jaival 2-1-re nyert is. Az UFC jelenleg,
három fordulóval az őszi zárás előtt a 7.
helyen áll a táblázaton – 18 ponttal és

18-16-os gólkülönbséggel. A 13. fordu-
lóban az éppen a 13. helyen álló Baja lá-
togat Szekszárdra szombaton (13.30).

KÉZILABDA. Zsinórban a nyolcadik baj-
nokiját is megnyerte a Fekete Gólyák
KC az NB I-B nyugati csoportjában, és
őrzi ezzel második helyét a tabellán.
Az FKGC ezúttal a Tatabányai SC ven-
dégeként lépett pályára, ahol 16-9-es
félidő után 30-22-re győzött. Az együt-
tes legeredményesebb játékosa a hé-

tólos Weigel Zita volt, négy találatot
jegyzett Vasas Edina, hármat Farkas
Anita – utóbbi fontos taktikai feladatot
látott el azzal, hogy semlegesítette az el-
lenfélnél a nyugati csoport góllövőlis-
táját vezető tatabányai Horváth Fru-
zsinát, aki a második félidőben már
nem is lépett pályára.

CSELGÁNCS. Javában zajlik országszer-
te az ifjúsági B-korosztály magyar baj-
nokságára való felkészülés, amelynek

Szekszárd ad otthont november 23-án,
szombaton, a helyi Gemenc Judo SE
szervezésében. A házigazda gemence-
sek közül 11 fiú versenyző lesz érdekelt
az 1997-98-99-es születésû fiúk-lányok
egyik legrangosabb hazai megméreté-
sén. Hárman-négyen súlycsoportjuk
bajnoki címére esélyeseként, illetve an-
nak megvédéseként léphetnek majd
tatamira várhatóan nagyszámú érdek-
lődő előtt a szekszárdi városi sport-
csarnokban.

SPORTMIX
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NOVEMBER 9-10. SZOMBAT-VASÁRNAP 
TÓTH FERENC KOREOGRÁFIAI VERSENY
az Örökség Gyermek Népmûvészeti
Egyesület szervezésében

2013. NOVEMBER 9.
11:00 óra – I. Bemutató
Székesfehérvári Alba Regia
Táncegyüttes Dödölle csoportja
Szennai Zselic AMI Csiperke csoport
Székesfehérvári Ikarusz Táncegyüttes I.
Szennai Zselic AMI Kányafi csoport

Székesfehérvári Ikarusz Táncegyüttes II.
Százhalombattai Cseppforrás Gyer-
mekcsoport
Budapest Ifjúkincső csoport
Győri Lippentő Táncegyüttes

15:00 óra – II. Bemutató
Szennai Zselic AMI Hajadonna I.
Sátoraljaújhelyi Csipogó Táncegyüttes
Sátoraljaújhelyi Dobogó Táncegyüttes
Sátoraljaújhelyi Zubogó I. Táncegyüttes
Sátoraljaújhelyi Zubogó II. Táncegyüttes

2013. NOVEMBER 10.
11:00 – III. Bemutató

Bartina Néptánc Együttes Aprók cso-
portja
Pécsi Misina Táncegyüttes I.
Komlói Pöndöly Pipitér csoportja
Pécsi Misina Táncegyüttes II.
Tordasi Pillikék Táncegyüttes
Szentendrei Gyermektánc csoport
Győri Rege Táncegyüttes
Tatai Kenderke Táncegyüttes

ZSŰRI
Csasztvan András, az Örökség 
Gyermek Népmûvészeti Egyesület
elnöke.
Forgács Péter, rendező, dramaturg
Szögi Csaba, a Közép-Európa Tánc-
színház mûvészeti vezetője

A szervezőség szeretettel vár minden
érdeklődőt!

A rendezvény ingyenes!

Agóra Színházterem

– A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK Országos
Egyesülete és a Magyar Cirkusz és Varie-
té Nonprofit Kft. országos tematikus mû-
vészeti kiállítása. A kiállítás megtekinthe-
tő 2014. január 14-ig, vasárnap és hétfő ki-
vételével naponta 9-17 óráig. BELÉPŐJEGY:
500Ft; diák, nyugdíjas: 300Ft. Csoportos
látogatás esetén diákoknak díjtalan. Jegy-
ek válthatók a Babits jegypénztárában,
valamint a ticketportal.hu-n.

– NOVEMBER 23., SZOMBAT 20.00 ÓRA
– AGÓRA RENDEZVÉNYTEREM
ERZSÉBET – KATALIN BÁL
Erzsébetek, Katalinok tiszteletére ren-
dezett batyus bál. Büfé üzemel. Zenél:
Kiss Dezső és zenekara. Belépődíj:
3.000 Ft. Bartina egyesületi tagoknak:
800 Ft, Erzsébeteknek, Katalinoknak
ingyenes! Jelentkezés és asztalfoglalás:
74/529-610 és 74/529-613

Pályázati felhívás
Háziorvosi munkakörre. Szekszárd Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete pályázatot ír ki Szekszárd IX. sz.
felnőtt körzet háziorvosi feladatainak
vállalkozási formában való ellátására te-
rületi ellátási kötelezettséggel. Munka-
kör és munkahely megnevezése:
– A IX sz. háziorvosi körzethez tartozó
felnőtt lakosság ellátása a Szekszárd,
Wigand tér 1. sz. alatti rendelőben.
– A tevékenység magában foglalja a
hétközi és hétvégi központi háziorvo-
si ügyeleti szolgálatban való részvételt,
mely egyben az ügyeletben társult te-
lepülések ellátását is jelenti.
Pályázati feltételek:
– A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerin-
ti képesítés és a 313/2011. (XII.23.)  Korm.
rendeletben előírt feltételek megléte.
– Büntetlen előélet.
Pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget és szakirányú képzett-
séget igazoló okirat másolatát, 

– részletes személyi és szakmai önélet-
rajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítványt,
– a pályázó hozzájárulása arról, hogy a
pályázati eljárásban résztvevők a pá-
lyázati anyagot megismerhetik.
– tagsági igazolás
Pályázat benyújtásának helye:
SZMJV Önkormányzata
Horváth István polgármester
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Egyéb információk:
– A praxis mûködtetési jogát az Önkor-
mányzat térítésmentesen adja át a szük-
séges szerződések megkötése alapján.
– A pályázat benyújtásának határide-
je:2013. 11. 25.
– Elbírálási határidő: a pályázati határ-
idő lejáratát követő Képviselő-testüle-
ti ülés.
– Az állás betölthető: 2014. 01.01.
További információ kérhető:Dölles
Lászlóné egészségügyi gondnokságve-
zető 06-30-458-6344

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.

– AZ ÖSSZEFOGÁS SZEKSZÁRDÉRT
EGYESÜLET a távhőszolgáltatás terén lé-
vő  vélt és valós gondok rendendezé-
sére, illetve ez irányú tájékoztatás cél-
jából  lakossági fórumot tart.  
A fórum helye: Babits Mûvelődési Köz-
pont ( Csatárterem).Ideje: 2013. nov.11
(hétfő) 17 óra.

A fórum részvevői: Zaják Rita öj-
nkormányzati képviselő(LMP), ALFA-
NOVA igazgatója, Alisca Lakásszövetke-
zet elnöke, Solti János szakmérnök, az
OTP részéről Erdősi Gábor  társasházi
értékesítési vezető, a lakásszövetkezet-
hez nem tartózó közös képviselők, és az
egyesület által meghívott fogyasztók.

A fórumon az alábbi témák ke-
rülnek megtárgyalásra:
1. Költségek Költségek tekintetében
viszonylag nagy eltérések vannak a gá-
zos, illetve távhős lakások közt. Annak
ellenére, hogy a gáz 27, a távhőt 5 %-os
áfa terheli, egy évet alapul véve a gázos
lakásnál az egy m2-re jutó költség  1
888 Ft, míg a távhős lakásnál 3 174 Ft.
Ezen számok alapján a távhős lakásnál
az egy m2- jutó költség 1 286 Ft-al több
mint a gázos lakásnál. Természetesen
ez egy átlagos szám, ennél vannak na-
gyobb, de kisebb arányok is.
Mi az oka magyarázata ennek? Hogyan
lehetne az arányokat csökkenteni?
2. Az alapdíj helye és szerepe a költsé-
gek kialakításában. Az alapdíj nagyság-
rendje is gondot okoz. Van olyan eset,
(nyári hónapban) amikor a havi össz-
költség 74,7 % alapdíj. Többen nem ér-
tik ezt a nagy aránytalanságot, úgy vé-
lik, hogy fizetnek, de nem kapnak ér-
te semmit. Ez természetesen nem így
van, de ezt a félreértést is tisztázni kell.
Választ kell adni, hogy az alapdíjnak mi
a helye, szerepe a költségek kialakítá-
sában, illetve arra, hogy miért a lakás
lm3-re képezi  annak alapját.
3. Lakásban a fûtésre felhasznált hő-

mennyiség mérésének lehetősége. A fo-
gyasztó nem tudja, hogy miért fizet any-
nyit, amennyi a számlán fel van tüntetve. 
Mik a feltételei annak, hogy a jelenleg
alkalmazott költségelosztó helyett mé-
rő kerüljön beszerelésre?
4. A számlával kapcsolatos gondok
vizsgálata. A jelenlegi számla több
olyan adatot tartalmaz (TESZOR több-
ször, karbantartás, van olyan számla,
amelyen 9 sorban vannak feltüntetve
időszakok) amire a fogyasztónak nincs
szüksége. A szolgáltató sincs könnyû
helyzetben, 46 különböző szempon-
tot kell érvényesíteni a számlánál. Ab-
szurd. Általány fizetésnél mi érdekel-
heti a fogyasztót? Az adott hónara vo-
natkozóan legyen  feltüntetve az ener-
gia ( hő, víz) mennyisége, az alapdíj
egy hónapra eső része, az egységár, az
áfa és annak tartalma, és a bruttó ösz-
szeg. Mindenképpen az egyszerûsítés
irányba kellene elmozdulni.  
5. A távhőszolgáltatás költségei csök-
kentésének lehetőségei.   Pl. a hő elő-
állításához a gáz helyett más, alternatív
anyag felhasználása.
6. A napelem alkalmazásának lehető-
ségei. E téren már vannak kezdemé-
nyezések, a távhőszolgáltatást igénybe
vevők terheinek csökkentésére.  Mé-
száros Lázár u. 3 sz. háznál, 75 lakásnál
a liftet napelemből szerzett energiával
mûködtetik, a szellőző berendezés és
közvilágítás is innen kapja az áramot.
Értesülésem szerint itt évente több
mint 640 000 Ft áram költséget válta-
nak ki ezzel, illetve ezt az összeget a
kölcsön törlesztésére fordíthatják,
nem kell közös költséget emelni. A
napelem felhasználása sokat segít a ház
lakóinak, de nem oldja meg a távhő-
szolgáltatással kapcsolatos gondokat. 
7. A napelemek felszereléséhez nyúj-
tandó hitel lehetőségei, feltételei. 

Maller Béla, ÖSZE elnöke
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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 11., HÉTFŐ 19.00 ÓRA
ÚZSA BÉRLET 1. ELŐADÁS
Hotel Menthol musical
A veszprémi Pannon Várszínház elő-
adásában

Fenyő Miklós és Novai Gábor neve
összefonódott a Hungária együttes kul-
tuszával, annak stiláris jegyeivel, a ma-
gyar rock and roll- al. A Hotel Menthol
a rock and roll korszak immár elveszett
világa, ahová visszavágynak hőseink.
Visszavágynak a lázadás, az önfeledség,

a humor, a polgárpukkasztásból túl-
flitterezett és színezett ruhák, a fölfé-
sült frizurák, a sajátos napszemüvegek
birodalmába. Az álomvilág csak ezeken
a furcsa szemüvegeken át látható,
melyben az utat egy sajátos rock- Puck,
Mike mutatja. Ő szövi a hálókat a sze-
relemek és összetûzések között, me-
lyekbe néha maga is belebotlik. Ám a
minduntalan felhangzó rock and roll
muzsika mindenre megoldást hoz:
még a romos, privatizálandó Hotel
Menthol is új életre kel.

SZEREPLŐK: Mike: Egyed Brigitta, Fruf-
ru: Kiss Barbara, Zsilett: Zayzon Csaba,
Klipsz: Stefancsik Annamária, Bringa:
Koscsisák András, Csa-csa-csa: Kovács
Ágnes Magdolna, Prézli: Kiss Dávid.

SZERZŐ: Fenyő Miklós – Novai Gábor.
DÍSZLETTERVEZŐ: Kovács Yvette Alida.
JELMEZTERVEZŐ: Justin Júlia.
KOREOGRÁFUS: Krámer György.

A RENDEZŐ MUNKATÁRSA: Kiss Dávid.
RENDEZŐ: Vándorfi László.

NOVEMBER 12. , KEDD 10.00 
ILL. 14.30 ÓRA
Bánfalvy Stúdió Budapest: Micimackó.

10.00 óra Óvodás bérlet 1. előadás 
14.30 óra Kisiskolás bérlet /Sárga bér-
let/ 1. előadás
A. A Milne: Micimackó- Zenés mesejá-
ték egy részben

Jegyek korlátozott számban kap-
hatók 900 Ft-os áron.

Az Agóra Színházterem novemberi műsora
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