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37. Gemenci nagydíj

Hét ország kerekeseinek szurkolhattunk

Idén már sikerült hat ország kerekese-
it meghívni  a megye és a város legna-
gyobb hagyományú, tradícionális
sportversenyére, évtizedeken át az eu-
rópai középszintet elérõ nemzetközi
versenyre, az elmúlt hónap elején lezaj-

lott gemenci nagydíjra. A mezõnyben
felbukkant a szlovákok, a horvátok, a
szerbek, a románok, valamint a magyar
élmezõny versenyzõi mellett egy-egy
ausztrál, illetve argentin kerékpáros is.
Az utóbbi, bizonyos Trillini Gaston, ki-

emelkedett az idei mezõnybõl, olyany-
nyira, hogy õ volt a legnagyobb ellen-
fele a végsõ gyõztes Csomor Zoltánnak
a pénteki, nagy országúti és a szomba-
ti hegyi egyénenkénti indítású verse-
nyen. (Folytatás a 17. oldalon.)
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Atlétikai magyar bajnokság - pályaavatóval
Világklasszisaink egymás ellen a dobókörben

Lapzárta után, augusztus 6-án szombaton
adják át ünnepélyesen az új, szekszárdi atlé-
tikai pályát, amely rendezvény egyúttal a
116. atlétikai magyar bajnokság megnyitója
is. A nagy jelentõségû esemény védnökei
Bánki Erik, (az országgyûlés sport- és turisz-
tikai bizottságának elnöke), Gyulai Miklós (a
MASZ elnöke), Horváth István, Szekszárd
polgármestere és Gécsek Tibor (Európa-baj-
nok kalapácsvetõ). A nyitó versenyszám, a nõi
kalapácsvetés döntõjét követõen 15.30-kor
nyitja meg hivatalosan az új létesítményt
Horváth István és Gyulai Miklós, akik � mint-
egy kölcsönös elégedettségük jeleként �
máris megegyeztek abban,  hogy az elkövet-
kezendõ két országos felnõtt magyar atléti-
kai bajnokságot is Szekszárd rendezi. A be-
lépés ingyenes. (Folytatás a 18. oldalon.) Itt lesz az olimpiai ezüstérmes Pars Krisztián is
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Élelmiszer-
adomány a
Caritastól

Az Európai Unió az EU Élelmiszerse-
gély-program keretében intervenciós
készletbõl élelmiszert bocsát a prog-
ramban részt vevõ tagállamok rászoru-
lóinak számára. A program magyaror-
szági végrehajtásával megbízott Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
pályázati kiírásokkal választja ki az élel-
miszerek szétosztását lebonyolító se-
gélyszervezeteket.

Az élelmiszerek kiosztására két fõ
idõszak � tavasz és õsz � került meg-
határozásra. Az idei tavaszi idõszak-
ban, az MVH koordinálásában négy
segélyszervezet, a Gyermekétkezteté-
si Alapítvány, a Katolikus Karitász, a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület, va-
lamint a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet vett részt. 

Szekszárdon a programot a Szent
Erzsébet Caritas Alapítvány bonyolí-
totta le. Már kora tavasszal kiválasztot-
tuk nyilvántartásunkból a 181 legjob-
ban rászoruló családot, akik között
2010 kilogramm tartós élelmiszert
osztottunk ki, tésztaféléket és kek-
szet. Az élelmiszer kiosztásában az ala-
pítvány lelkes önkéntesei segédkez-
tek. Június 28-án délelõtt a plébánia
udvarában került sor a csomagok átvé-
telére, ahol már reggel fél nyolckor kí-
gyózott a várakozók hosszú, ámde fe-
gyelmezett sora. Ügyfeleink között
családjuk tagjainak számától függõen
7 és 15 kilogrammos élelmiszercsoma-
got adtunk, mely az õ szerény háztar-
tásukban igen nagy fontossággal bír.

Köszönetünket fejezzük ki a szek-
szárdi polgármesteri hivatalnak és az
�L & M� virág- és ajándéküzletnek az
élelmiszer Pécsrõl Szekszárdra való
szállításáért, valamint a Magyar Posta
Szekszárd 1. kirendeltségének az érte-
sítõ levelek díjtalan kiszállításáért.

Potápi Árpád
frakcióvezetõ-
helyettes lett

A Fidesz�Magyar Polgári Szövetség
parlamenti képviselõcsoportja július
4-i ülésén Potápi Árpád Jánost, Tolna
megye 3. számú választókerületének
országgyûlési képviselõjét, a Fidesz
Tolna Megyei Választmányának el-
nökét, Bonyhád város polgármesterét
választotta meg a képviselõcsoport
frakcióvezetõ-helyettesének.

A közel egy hónapja forgalomba helye-
zett Szekszárd, Bezerédj-tömbbelsõ te-
rületén létesített személygépkocsi-par-
koló újabb 73 parkolóhellyel szolgálja
a belvárosban várakozni szándékozó
gépjármû-tulajdonosok kényelmét. A
volt Népbolt-udvar területe indokolat-
lanul elhanyagolt állapotban volt, ah-
hoz képest, hogy a belváros szívében
fekszik ez a terület. Összhangban a bel-
városi rekonstrukciós beruházásokkal,
számolva az ideiglenesen vagy végle-
gesen kiesõ parkolóhelyekkel, kézen-
fekvõ volt, hogy az amúgy is jellemzõ-
en parkolási céllal felkeresett Kisipa-
ros udvar mögött fekvõ területen egy
rendezett, kulturált személygépkocsi-
parkoló kerüljön kialakításra.

A 2010. év végén megkezdett enge-
délyezési eljárást az idõközben szüksé-
ges tervmódosítás áttolta az idei évre,
amikor is az épületbontási és közmûki-
váltási munkálatokat követõen tavasszal
megkezdõdött az építkezés is. A mûsza-
ki átadást követõen a jogerõs forgalom-

ba helyezési engedély kiadásának ideje
alatt telepítésre került a városban rend-
szeresített parkolójegykiadó automata,
illetve nem a beruházás részeként, ha-
nem Szekszárd MJV Önkormányzata ál-
tal biztosított keretbõl a közvilágítási
oszlopok is, melyekre a közeljövõben
szerelik fel a világítótesteket.

A parkolók megközelítése a Beze-
rédj utca aljánál � a Hadkieggel szem-

ben � lévõ keresztezõdésbõl a további-
akban nem lehetséges, itt csak a kihaj-
tás engedélyezett. Egyirányú behajtás-
ra a Bezerédj utca fentebbi szakaszán
újonnan kialakított útcsatlakozás ad le-
hetõséget, melyre a kihelyezett Parko-
lóhely tábla is felhívja a közlekedõk fi-
gyelmét. 

Ladányi Roland
Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft.

73 új parkolóhely a Bezerédj tömbbelsõben

EU-ÖNERÕALAPBA PÁLYÁZNAK 

Megemelték és a városrehabilitációs
programba építették az új 1848-as em-
lékmû költségkeretét, zöld utat kapott
a szennyvízberuházással kapcsolatos
pályázat, és döntöttek a városi kitünte-
tõ díjakról is. Rendkívüli ülést tartott
Szekszárd város képviselõ-testülete.
Nettó 17 millió forintra emelte a szek-
szárdi 1848-as emlékmû költségkeretét
a megyeszékhely közgyûlése. A július
19-én ülésezõ testület döntésével az ere-
detileg 8, majd késõbb 12 milliós ösz-
szeg ismételt megemelésére bólintott
rá. Összhangban a Képzõ- és Iparmûvé-
szeti Lektorátus véleményével, mely
szerint egy ilyen szintû növelés biztosít-
ja �az elvárható mûvészi színvonalú al-
kotás létrehozását�.

� Döntésünkkel a korábbi, önálló
szoborállítási tervünket beemeltük a
városrehabilitációs programba �
mondta el Horváth István polgármes-
ter. � A 85 százalékos támogatással
megvalósítható, 1848 emlékét méltó
módon õrzõ alkotás a Béla király té-
ren, a vármegyeháza tõszomszédságá-
ban kap helyet.

A testület zöld utat adott annak a
pályázatnak, mely szennyvízberuhá-
zás témakörben saját forrás kiegészí-
tésére ad lehetõséget az EU-önerõ-
alapból. A támogatás mértéke akár 52
millió forint is lehet. Hasonló a terv a
vízbázispályázat augusztusban esedé-
kes második körével. 

A közgyûlés felkérte a polgármeste-
ri hivatalt arra, hogy július végéig vizs-
gálja meg az áfa visszaigénylésének le-
hetõségét, illetve készítse elõ az áfa-
körbe való belépéshez szükséges
döntési javaslatokat. Az önkormány-

zatnak ugyanis több olyan beruházá-
sa és üzemeltetéshez kapcsolódó költ-
sége van, melyek általános forgalmi
adóit nem tudja visszaigényelni. El-
lenkezõ esetben akár több százmillió
forintot takaríthatnának meg a költ-
ségvetésben.

Megkapta a jóváhagyást a Szekszár-
di Víz- és Csatornamû Kft. hitelszerzõ-
dése: a cég a fürdõberuházással kap-
csolatban 950 millió forintos, hosszú
távú kötvénykibocsátást valósít meg.
Zárt ülésen hirdettek eredményt üres
háziorvosi állásra beérkezett pályáza-
tok közül, és döntés született városi ki-
tüntetõ díjak odaítélésérõl, melyet idén
nyolcan kapnak meg augusztus 20-án.

SZEKSZÁRD TISZTELETBELI POLGÁ-

RA KITÜNTETÉST ALAPÍTOTTAK

Augusztus 3-án is rendkívüli ülést tar-
tott a közgyûlés, ennek kezdetén a pol-
gármester kérésére egyperces, néma
felállással adóztak a képviselõk az elõ-
zõ héten, 91 éves korában elhunyt Töt-
tös Pál emlékének. A Pofosz Tolna me-
gyei elnöke, a város Pro Urbe díjjal ki-
tüntetett polgára volt. 

A napirenden egyebek mellett sze-
repelt az önkormányzat kitüntetések-
rõl szóló rendeletének módosítása,
amelybe most bekerült a Szekszárd Vá-
ros Tiszteletbeli Polgára cím is. Ezt
azok az állampolgárok kapják meg el-
sõként, akik ugyan nem rendelkeznek
szekszárdi, állandó bejelentett lakcím-
mel, de Szekszárdot választották állam-
polgári esküjük színhelyéül. Erre a
szüreti napok keretében szeptember
17-én kerül sor, a felemelõ eseményre
eddig háromszázan jelentkeztek. Kép-
viselõi felvetésre válaszolva a polgár-

mester elmondta: a cím adományozá-
sával Szekszárd vendégszeretõ város
jellegének erõsítése a cél, és egyetér-
tett azzal, hogy a cím viselõinek lehet-
séges körét a jövõben bõvítsék. Erre
akár már a következõ ülésig javaslato-
kat vár a testület tagjaitól.

DELEGÁCIÓK

A partnertelepülések meghívására jú-
liusban az óbecsei városnapokra uta-
zott Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Hor-
váth Kálmán és Máté Péter képviselõ.
Az augusztus 13�16. között megtartan-
dó facsádi napokon és bunyaszekszár-
di emlékünnepségen a közgyûlés dön-
tése értelmében az önkormányzat
képviseletében összevont delegáció
vesz részt Fajszi Lajos képviselõ veze-
tésével. A küldöttség tagjai lesznek:
Halmai Gáborné és Lemle Béláné kép-
viselõk, Pál József, a hivatal gazdasági,
közoktatási és informatika igazgatósá-
gának, valamint Märcz László, a város-
üzemeltetési és fejlesztési igazgatóság
vezetõje. 

A polgármester javasolta, hogy a
szüreti napokra a testvérvárosok mel-
lett kapjon meghívást egy kínai dele-
gáció is, akik már jelezték részvételi
szándékukat. A Sanghaj közeli
Zoushan-szigeten található nagyváros
(Dinghai) Szekszárddal kölcsönös
gazdasági és idegenforgalmi együtt-
mûködésre lát lehetõséget. A közel-
múltban kínai üzletemberek már vá-
sároltak is több tízezer palack szek-
szárdi bort, de a sanghaji világkiállí-
tásról Dinghaiba került magyar pavi-
lonban létrehozandó kereskedelmi
centrumban egyéb magyar terméke-
ket is kínálni szeretnének. fl�csi

A városi közgyûlés döntéseibõl

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00,
20.00, 21.00 és 23.00 órakor

jelentkezik Szekszárd város és
a megye legfrissebb híreivel.
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Kicsit lassan formálva ugyan a
szavakat, de hosszasan elbeszél-
getett Horváth Istvánnal életé-
rõl, családjáról, s szívesen lapoz-
gatta vele a családi fényképalbu-
mot, amely számos emléket fel-
idézett benne egy évszázadnyi
életébõl. Gyógypedagógus férjé-
tõl négy gyermeke született, kö-
zülük három � ma már nyugdí-
jas korú � fia él. Zoltán három
éve gyakorlatilag oda is költözött
édesanyjához, hogy segítse õt az
öltözködésben, étkezésben.

Juci néni gyermekeirõl azt
mondja, szorgalmasan tanul-
tak, szófogadóak voltak, amit
Zoltán szerint meg is követelt
tõlük annak idején. A házaspár
nagyon takarékosan, beosztó-
an élt, hiszen volt olyan év, ami-
kor egy fizetésbõl egyszerre
három fiút járattak egyetemre
� mesélte az immár többszörös

nagymama, akit ha összegyûlik a csa-
lád, 10 unoka és két dédunoka vesz
körül szeretetével.

A polgármester kérdésére, hogy ha
lehetne három kívánsága, mit kérne,
Juci néni gondolkodás nélkül azt vála-
szolta: � Egészséget. Legalább annyit,
amivel egy százéves el tudja látni ön-
magát, hogy ne szoruljon segítségre.

Mert ma már sok minden egyre ne-
hezebb számára, a legrosszabb, hogy
az olvasás se megy úgy, mint régen, s
gyengülõ látása miatt le kell monda-

nia kedvenc foglalatosságáról, a rejt-
vényfejtésrõl is. A hiányt fia igyekszik
pótolni azzal, hogy mindennap felol-
vas neki, s megbeszélik a világ dolgait.

Juci néni a kiszolgáltatottságot
nehezen viseli, mégse látszik méla-
búsnak.

� Nem vagyok keserû miatta, tu-
domásul veszem, hogy hozzátarto-
zik a koromhoz � mondja. �Amíg fi-
atal voltam, dolgoztam, neveltem a
gyerekeket, akkor sem törõdtem az
idõ múlásával. Cser Ildikó

�Nem törõdtem az idõ múlásával�
Köszöntöttük a 101 éves Juci nénit

A tavaly kapott meghívásnak eleget téve – amikor 100. születés-
napján köszöntötte Tóth Nándornét Horváth István polgármester
– idén is felkereste az immár 101 éves Juci nénit Mészáros Lázár
utcai otthonában. Az ugyanolyan szellemi frissességnek és derű-
nek örvendő néni nagyon örült a virágcsokornak, és hogy a város-
vezető ismét meglátogatta őt az évfordulón. 

Tóth Nándorné fiatalon András fiával

Koccintás a születésnapra Horváth István polgármesterrel
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Újabb pályázatot nyert az Alisca Terra
szerbiai leányvállalata

MIKKO KÖÖRIKKA (Ivalo, 99800
Finnland, Nillantie 3. sz. alatti lakos) ré-
szére a Szõlõ-Szem Mozgalom nevében
2011. július 1-jén a mozgalom új koor-
dinátora, Balogh László által aláírt em-
léklapban részesült. 

Az elsõ alkalommal külföldinek
szóló elismerésre azért kerülhetett
sor, mert szekszárdi tulajdonnal is
rendelkezõ finn barátunk az idén is
megtartott Szent László-napot meg-
elõzõ balremetei � �Szelesdombi� �
szurdik takarításában ismét részt vett. 

Június 22-én az önkormányzat ál-
tal biztosított tehergépjármû segít-
ségével, további hat tulajdonostársá-
val együtt, a tavalyi takarításhoz ha-
sonlóan ismét nagy szorgalommal és
kitartással vett részt a munkálatok-

ban. Bizonyítva, hogy ez a feladat,
mely mindannyiunk közös érdeke,
nemzetek és határok nélküli, s a kö-
zösség és az egyén áldozatos, önkén-
tes közös munkájának megvan, meg-
lesz az eredménye. Reményeink sze-
rint nemcsak a munka, hanem az azt
követõen elfogyasztott közös halva-
csora, a szekszárdi borok és a jó
szomszédság megtartása is tovább
erõsíti Õt is, s mindnyájunkat a �Te-
gyünk Együtt Egymásért� gondolat
jegyében. 

A példa erejénél fogva igazolódik,
hogy az összefogás e területen is meg-
termi a maga eredményeit. Köszönet
a 7-eknek és a városnak, ugyanakkor
biztatás a többieknek, hogy ne ma-
radjanak ki, mert együtt jobb!

Emléklapot kapott a finn gazda 
a szurdiktakarításért

Felhívás a lakossághoz
az épülő szennyvízcsatorna-hálózat kapcsán fizetendő hozzájárulásokról

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az elmúlt év végén megkezdõdött
és folyamatban lévõ szennyvízcsator-
na-beruházás a város alábbi területeit
érinti: 

Szõlõhegyi öblözet (Szõlõhegy u.,
Szõlõ köz, Hollós László u., Muskátli u,
Venyige u., Szérû u., Zengõ u.)

Sárköz utcai öblözet (Sárköz u.,
Csap u., Kalász u., Csobolyó u., Ka-
cor u., Hébér u., Istifán gödre, Kerá-
mia u.)

Felsõvárosi öblözet (Kisbödõ u.,
Bocskai u., Bocskai köz, Borzsák E. u.,
Bálint köz, Babits M. u., Séd köz, Ke-
rékhegy u.)

Belvárosi öblözet (Pince u., Dülõ
u., Görbe u., Béketelep, Tompa u., Ta-
vasz u.)

A bekötés háztartásonként megha-
ladja a 250 000 forintot, azonban en-
nek jelentõs hányadát az önkormány-
zat átvállalja. A fennmaradó 96 ezer
forintot egy összegben, vagy kamat-
mentes részletekben is fizethetik a la-
kók, ez utóbbinak havi részlete 8

ezer forint. Emellett lehetõség lesz
tízéves futamidejû, évi 12 ezer forin-
tos törlesztõrészlet vállalására is. A la-
kosság a hozzájárulásokat a víziköz-
mû-társulat megalakulását követõen,
érdekeltségi hozzájárulás formájában
teljesítheti. 

Az érdekeltségi hozzájárulás fizeté-
sének módját a lakosok egy elõzetes
szándéknyilatkozat kitöltésével és alá-
írásával választhatják ki.

Kérjük az érintett ingatlantulajdo-
nosokat, hogy a szándéknyilatkozatok
kitöltése érdekében munkanapokon
(ügyfélfogadási idõtõl függetlenül)
szíveskedjenek felkeresni a Polgár-
mesteri Hivatalban Varga András osz-
tályvezetõt (tel.: 504-159; II. emelet
56�57. ajtó).

Fontos, hogy azon ingatlantulajdo-
nosok is újra kitöltsék és aláírják a nyi-
latkozatokat, akik az elmúlt év végén a
Vízmû Kft.-nél már nyilatkoztak a
megfizetés módjáról!

Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési 

és Fejlesztési Igazgatóság

Mikko Köörikkának (jobbról) Borda Károly, a Szõlõ-Szem 
volt koordinátora adja át az emléklapot

Ismét sikeresen pályázott az Alisca Ter-
ra Regionális Hulladékgazdálkodási
Kft. szerbiai leányvállalata, a Tisza-
mente-Óbecse Kommunális Szolgálta-
tó Kft.

A cég a Tartományi Környezetvé-
delmi Hivatal által kiírt pályázaton 2
millió 200 ezer dínárt nyert, mely tá-
mogatást hulladéktároló edények és

szelektív hulladéktároló edények be-
szerzésére fordítja.

Az elmúlt évben már nyertek 1,6
millió dínárt, a most elnyert összeg-
bõl közel 1000 darab hulladéktároló
és szelektív hulladéktároló edényt
tudnak beszerezni, ezáltal a térség la-
kóihoz egyre közelebb kerül a szelek-
tív hulladékgyûjtés lehetõsége.

Valamennyi szükséges dokumentumot
bekéri az érintett államigazgatási szerve-
zetektõl az elmúlt húsz év eseményei-
nek áttekintéséhez a cukoripari privati-
zációt vizsgáló parlamenti eseti bizott-
ság. A képviselõk a külföldiek tulajdon-
lásához vezetõ cukoripari magánosítás
menetét és a magyar cukortermelési
kvóta uniós csatlakozás utáni �megsem-
misülési� körülményeit tekintik át. A
Font Sándor fideszes társelnök javaslatá-
ra a múlt héten elfogadott ütemterv sze-
rint a bizottság a fõosztályvezetõitõl a
legmagasabb vezetõi szintekig kíván tá-
jékozódni arról, kik vettek részt a döntés-
elõkészítõ és a tárgyalási folyamatokban.
Az ülésen az érintettség okán egyelõre
Kovács László (MSZP) volt uniós adó-
ügyi biztos és Gráf József korábbi szoci-
alista agrárminiszter neve merült fel. 

A bizottság a teljes cukoripari priva-
tizációt � ideértve az 1990 elõtt kezdõ-
dött spontán magánosítási folyamato-
kat is áttekinti. Font Sándor szerint a
privatizáció valójában az An-
tall-kormány idején kezdõ-
dött meg, majd a Horn-kabi-
net alatt dömpingszerûvé
vált. Az elsõ hullámban a kül-
földi befektetõk hét gyár 25
százalékos részesedését sze-
rezhették meg, de ehhez tel-
jes irányítást és további vá-
sárlási opciókat kaptak. Ké-
sõbb a további feldolgozókat
az állami tulajdonú Magyar
Cukor Rt.-be tömörítették,
de idõvel e céget is a Magyar-
országon megjelent, három
külföldi érdekcsoport vehet-
te meg.

Az események következménye az
lett, hogy a külföldi tulajdonosok � a ka-
posvári kivételével � a hazai cukorgyá-
rakat bezárták, Magyarország pedig el-
vesztette nettó cukorexportõri pozíci-
óját. Mivel a kaposvári feldolgozó évi
105 ezer tonna cukrot állíthat elõ, most
� figyelembe véve a 300�320 ezer ton-
nás belföldi igényeket � 200 ezer tonna
cukor behozatalára szorulunk évente,
így �ki vagyunk téve� a világpiaci folya-
matoknak.

A bizottsági ülésen felvetõdött, a tes-
tületnek nemcsak az esetleges politikai,
hanem az anyagi-kártérítési felelõssé-
get is vizsgálnia kellene. Horváth István
(Fidesz) kijelentette: mindenképpen át
kell tekinteni annak körülményeit,
hogy a külföldi tulajdonosok �a nemze-
ti vagyont szolgáló gyárakat földig rom-
bolták�. Más vélemények szerint vi-
szont �húsz év távlatából� anyagi-kárté-
rítési felelõsség már nem érvényesíthe-
tõ. Forrás: agromontitor.hu

Cukoripari privatizáció
Fõosztályvezetõi szintig vizsgálják a felelõsséget 

A lebontásra ítélt petõházi cukorgyár
2009 augusztusában
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Meghívó
Szõlõtermesztési és 

borászati tanácskozásra

Dr. Bakonyi Károly (1921�2010) születé-
sének 90. évfordulója emlékére augusz-
tus 11-én (csütörtök) 9. 00. órai kezdet-
tel a Mészáros Pincészetben (Szekszárd,
Kossuth L. u 26.) szõlõtermesztési és
borászati tanácskozást tart a Dicenty
Dezsõ Kertbarát Kör.

PROGRAM:

9.00 Vendégek fogadása � regisztrá-
ció

9.30 Ünnepi megemlékezés dr. Bako-
nyi Károlyra. Dr. Kozma Pál elõ-
adása a pécsi intézet reziszten-
cia nemesítés eredményeirõl

10.00 A Pécsi Tudományegyetem kuta-
tás-fejlesztési programjai a szõlõ-
és borágazat érdekében. Elõ-
adó: Kocsis Tamás, a DDRIÜ Kft.
ügyvezetõ igazgatója

10.30 Egy kellemes év kellemetlen
meglepetésekkel. Elõadó: Ma-
ros Péter szaktanácsadó
(BASF)

11.00 YARA tápanyagutánpótlási
megoldások a szõlõtermesz-
tésben. Elõadó: dr. Térmeg Já-
nos szaktanácsadó

11.30 A szõlõ- és borágazat helyzete
és lehetõségei a következõ
borpiaci évben. Elõadó: Hor-
váth Csaba, a HNT fõtitkára

12.00 GYAKORLATI BEMUTATÓ.
BASF- és YARA-kísérletek
megtekintése és értékelése

13.30 Ünnepi falatok a Mészáros Pin-
cészet kiváló boraival.

A rendezvényen szõlészeti gépek
és eszközök, valamint borászati se-
gédanyagok bemutatója és vására.

Megkezdõdött a szekszárdi helyitermékbolt kialakítása

Megkezdte új helyitermékbolt-
jának építését az Eco-Sensus
Kft. A Szekszárd környéki gaszt-
ronómiai és kézműves-hagyo-
mányokra építő mintabolt
2012-től helyi termelésű élelmi-
szereket forgalmaz.

Szekszárdon a Nefelejcs közben a régi
ingatlanrészek bontásával kezdõdött
meg június végén annak a boltnak az
építése, amely uniós támogatással jö-
het létre mintegy 30 millió forintból. A
beruházás gazdája, az Eco-Sensus Non-
profit Kft. látványos és újszerû, ugyan-
akkor a helyi tradíciókra építõ, azokat
újraélesztõ kiviteli tervet kért és ka-
pott a szekszárdi Építész Alkotómû-
hely Kft.-tõl.

A helyitermék-elõállítók és vendég-
látó szakemberek szakmai tapasztala-
taira építõ, azok bevonásával létrejö-
võ üzlet egyedi ajándékokat kínáló tu-
risztikai látványosságnak sem lesz
utolsó. Az összesen 60 nm elárusító
térrel, saját parkolóval rendelkezõ
bolt a tervek szerint 2012 tavaszától
szolgálhatja ki a vásárlókat. 

A példaértékû projekt a környék-
beli tudatos fogyasztók mellett a he-
lyi, kézmûvestermékeket elõállítók,
mezõgazdasági kistermelõk, a me-
gyében mûködõ biogazdaságok kö-
rében is népszerûvé válhat. Az el-
múlt évek európai és hazai jogsza-
bályváltozásainak eredményeként
egyre több helyen növekszik a helyi
termékek aránya a lakossági fogyasz-
tásban. A jogszabályi könnyítések
mellett közösségi forrásokból indí-
tott infrastruktúrafejlesztés segíti a
termelõk és fogyasztók közvetlen
kapcsolatának építését, a környezet-

barát, helyi termékek piacának fej-
lesztését. A fejlesztés eredményeként
2012-tõl Szekszárd lakossága lénye-
gesen könnyebben juthat a fenntart-
hatósági követelményeknek is meg-
felelõ helyi termékekhez. A beruhá-
zást végrehajtó Eco-Sensus Kft. sze-
rint az élelmiszer-behozatal helyett a
szén-dioxid-kibocsátást és környeze-
ti terhelést csökkentõ, a gazdálko-
dóknak jobb megélhetést biztosító
helyitermék-rendszereket szükséges
fejleszteni, mert ez a termelõknek
biztos bevételi forrást és méltányos
árakat, a fogyasztóknak jó minõségû,
friss, szezonális és egészséges helyi
élelmiszert jelent.

A térségi márkaépítést is magában
foglaló �Fenntartható helyiélelmi-
szer-rendszer fejlesztése Szekszár-
don és térségében� címû projekt ke-
retében a Szekszárd környéki helyi-
termék-elõállítók saját emblémát is
kapnak, hogy köztes felvásárló nél-
kül, közvetlenül értékesített árujuk
könnyebben azonosítható legyen a
boltok polcain. A rendszer részei
lesznek a térségben régi hagyomá-
nyokkal rendelkezõ többgenerációs
családi vállalkozások, üzemek, a bor-
vidék hagyományaihoz kapcsolódó
helyitermék-elõállítók is. 

További információk: 

www.szekszarditermek.hu

A Nefelejcs közben épülõ üzlet látványterve
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Nemzeti 
termékkosár készül
A vásárlásra ajánlott minõségû árukat
felsoroló úgynevezett nemzeti termék-
kosarat állít össze a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság (NFH) még az idén, és
legkésõbb jövõre bevezeti a többlet-
szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak
adható fogyasztóbarát emblémát is �
mondta Pintér István, a szervezet fõ-
igazgatója. 

A hatóság arra készül, hogy svéd
minta alapján még lehetõleg az idén,
de legkésõbb jövõre összeállítja a nem-
zeti termékkosarat, s a listát negyed-
évente frissítik. A kosárba csak olyan
áruk kerülhetnek szigorú feltételek
alapján, amelyek garantáltan biztonsá-
gosak, kategóriájukban minõséget
képviselnek, ezért vásárlásra ajánlják.

Pintér István hangsúlyozta, hogy a
fogyasztóvédelemben kétségkívül ren-
det kell tenni azokon a területeken,
ahol az ellenõrök korábban sok kifo-
gást emeltek. Például az elektronikus
kereskedelem, a közüzemi szolgáltatá-
sok, a panaszbejelentések, a számlázá-
si problémák, az utaztatással egybekö-
tött termékértékesítés területén.

A gyermekosztálynak
szerzett ágyakat a Rotary
Három ágyat szerzett a Rotary Club
Szekszárd a Balassa János megyei kór-
ház gyermekosztályának, amelyeket
dr. Harangi Ferenc osztályvezetõ
fõorvos vett át. Az ausztriai Krems
kórházából érkezett fekvõhelyek a
belgyógyászati részleg betegeit szol-
gálják. Az adomány szállítását is egy
osztrák cégnek köszönhetõen sike-
rült megoldani. � Igyekszünk megte-
remteni a kapcsolatot a nyugat-euró-

pai kórházak és a szekszárdi intéz-
mény között, s reméljük, hogy ezek
a szálak idõvel élõvé válnak, és a Ro-
tary közremûködése nélkül is fenn-
maradnak majd � mondta Marinus
W. Evertse, a Rotary Club képvisele-
tében. A szervezet korábban támo-
gatta az asztmás és a túlsúlyos gyere-
kek nyári életmódtáborait és már egy
légzésfigyelõ készülékhez is hoz-
zájuttatta az osztályt. A szervezet ba-
ba-mamabarát kórház projektje kere-
tében a szekszárdi szülészet-nõgyó-
gyászati osztály szülészeti és mûtõ

traktusának felújításához gyûjtenek
támogatást. Ezt a munkát 2010-ben
kezdték meg, azóta folyik az építõ-
anyagok beszerzése, a további támo-
gatók felkutatása, a pénz gyûjtése.
Legutóbb 120 ezer euró értékben si-
került beszerezniük vakolóanyago-
kat, ágyakat, mûtõlámpákat. Augusz-
tusban kezdõdik a munka következõ
fázisa, több nyugati kórházzal kezdik
meg a tárgyalásokat. Az elõzetes visz-
szajelzések alapján pozitívan állnak
az intézmények a szekszárdi kórház
támogatásához. H. É.

Talárt ölthettek a végzõs hallgatók
Százhuszonhét most végzett hallgató
közül nyolcvannégyen vették át ün-
nepélyes keretek között frissen meg-
szerzett diplomájukat június 2-án, a
fõiskola aulájában. Az óvodapedagó-
gus, tanító, környezetkultúra, kom-
munikáció, turizmus, és szociális
munkás szakos hallgatókat dr. Hor-
váth Béla, a PTE Illyés Gyula Fõiskolai
Kar fõigazgatója köszöntötte. A fõ-
igazgató ünnepi beszédében a felsõ-
oktatás fontosságára hívta fel a jelen-
lévõk figyelmét, mint mondta: az
egyetem az emberiség egyik legna-
gyobb találmánya, hiszen amellett,
hogy a diákok a tanulóéveik alatt elsa-
játítják a tudás képességét és megta-
nulják kibontakoztatni a bennük rej-
lõ tehetséget, a képzés végére a kö-
zösséghez tartozás érzése is megerõ-
södik bennük. Az ünnepi köszöntõ
után egy örömteli bejelentés követ-
kezett: a Fõiskolai Karra � ugyanúgy,
mint a most diplomát szerzett szak-
emberekre � új kihívások és lehetõsé-
gek várnak a jövõben, ugyanis a kö-
vetkezõ szemesztertõl az intézmény
egyetemi karként mûködhet tovább
PTE Illyés Gyula Kar néven. Az ese-

mény vendége volt dr. Puskás Imre, a
Tolna Megyei Közgyûlés elnöke, aki a
gyorsan változó munkaerõ-piaci kö-
rülmények ellenére is kitartásra biz-
tatta a talárosokat. Dr. Zeller Gyula, a
Pécsi Tudományegyetem rektorhe-
lyettese elmondta, hogy a kar vissza-
várja egykori diákjait, hiszen a már
meglévõ és a jövõben induló képzése-

ikkel biztosítani tudják a szakembe-
rek további szakmai fejlõdését. Az ün-
nepségen a kimagasló tanulmányi
eredményt elért, és közösségi tevé-
kenységet kifejtõ hallgatók könyvju-
talmat, és emlékplakettet, a kar ki-
emelkedõ tudományos tevékenysé-
get kifejtõ oktatói pedig kitüntetése-
ket kaptak. Bencze Péter

Egyre népszerûbb a szekszárdi egyetemi kar
Pótfelvételi: augusztus 9-ig

A hallgatói létszám és a felvételi pont-
határok egyaránt emelkedtek, közölte
sajtótájékoztatóján dr. Horváth Béla
egyetemi tanár, a Pécsi Tudomány-
egyetem Szekszárdi Illyés Gyula kará-
nak dékánja. A fõigazgató hozzátette,
hogy a tavalyi létszámhoz képest már
eddig is 11-gyel nõtt a felvettek száma,
ami a pótfelvételi után tovább növek-
szik. Az elsõ körben 383 hallgatót vet-
tek fel az intézménybe, e szám a pótfel-
vételit követõen 450 lesz.

A ponthatárok emelkedése azt je-
lenti, hogy a jelentkezõknek igen ko-
moly megmérettetésen kellett átesni-
ük. A tradicionális � pedagógus � sza-
kokat illetõen eddig folyamatos csök-
kenést tapasztaltak, ám idén e tenden-
cia megfordult, így a létszám is emel-
kedett, legjobban az óvodapedagógu-

sok esetében. Öröm, hogy 33 tanító-
nak készülõ elsõs hallgatót vesznek
fel, míg volt olyan esztendõ, amikor e
szám még a húszat sem érte el. Legna-
gyobb lesz a létszám a legnépszerûbb
szakon, a turizmus és vendéglátáson.
A tavalyival szemben az utóbbin 52-
vel emelkedett a ponthatár.

Szekszárdon az államilag támoga-
tott képzésben a felvettek 61 százalé-
ka, a költségtérítésesen pedig 29 szá-
zaléka folytathatja tanulmányait. Egy
figyelemre méltó adat: idén több mint
százan jelölték meg az elsõ helyen a
szekszárdi kart.

Akiknek az elsõ fordulóban sehova
nem sikerült bejutniuk, illetve sehova
nem jelentkeztek, azok a sikeres pót-
felvételiben reménykedhetnek. Õk
már csak egy felsõoktatási intézmény

egyetlen szakára jelentkezhetnek, ami-
nek idõhatára augusztus 9-e. A pótfel-
vételi eljárás során kizárólag költségté-
rítéses képzéseket hirdetnek meg.
(Igaz, jó tanulmányi eredmény elérése
esetében a késõbbiek folyamán lehe-
tõség nyílik az államilag támogatott
képzésre átjelentkezni.) Jelentkezési
lap korlátozott mennyiségben a szek-
szárdi karon is beszerezhetõ. A pótfel-
vételizõk alkalmassági, gyakorlati és
felvételi vizsgájára augusztus 24-én
reggel 9 és déli 12 óra között kerül sor
a szekszárdi karon. A felvételekrõl au-
gusztus 24-én döntenek.

A PTE szekszárdi karán szeptem-
ber 11-én tartják az ünnepélyes tanév-
nyitót. Ugyanekkor emlékeznek meg
a felsõoktatási intézmény indulásának
35. évfordulójáról.   V. H. M.
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Hatmilliós
sertésállomány

elérése a cél
A tárca néhány éven belül 6 millió da-
rabos sertésállomány elérését célozza
meg a jelenlegi 3 milliós létszám helyett
� nyilatkozta Czerván György, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium (VM) államtit-
kára. A konkrét program az ágazat fej-
lesztése érdekében részletes intézkedé-
si tervet tartalmaz. A VM azzal is szá-
mol, hogy az állami források mellett
akár külföldi befektetõket is be lehet
vonni a beruházásokba. A sertésstraté-
gia a Nemzeti Vidékstratégia ágazati
szintû megvalósításának felel meg, ame-
lyet a minisztérium más termékpályák-
ra is ki kíván dolgozni. Már folyik a hízó-
marha-ágazat számára készülõ program
minisztériumi egyeztetése, és hasonló
részletes tervek készülnek majd a ba-
romfi- vagy a juh- és kecsketermelésre,
illetve a növénytermesztési � például a
zöldség-gyümölcs ágazatokra is.

A Pannon 
Varázs Kft.
állást hirdet 

táblás és árukiadó
munkakörbe.

Jelentkezésüket az alábbi

e-mail címre várjuk:

vevokapcsolat@
pannonmarket.hu
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A köztársasági elnök kitüntetettjei I. 

�A humor sokszor villámhárítóként mûködik�
Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök
júniusi szekszárdi látogatása alkalmá-
val kitüntetéseket adott át. Az egyház-
község összetartása, az elesettek felka-
rolása, a fiatalok nevelése érdekében
folytatott fáradhatatlan tevékenységé-
ért, példaértékû egyházvezetõ szolgála-
ta elismeréseként Bacsmai László ró-
mai katolikus plébánosnak a �Köztár-
saság Elnökének Díszoklevele Érem-
mel� kitüntetést adományozta. 
� Honnan és milyen út vezette Szek-
szárdig, ahol a hívõk nem csak
tisztelik, ám nemes egyszerûséggel
és közvetlenséggel Laci atyának
szólítják?

� Éppen 20 éve, 1991-ben szenteltek
pappá. Az elsõ kápláni helyem Paks
volt, ahol 2 évig szolgáltam, majd egy
évre idekerültem Szekszárdra segédlel-
késznek és 1994-ben helyezett a püs-
pök úr a népem közé, a Dráva menti
horvátokhoz Felsõszentmártonba,
ahol 6 horvát falu plébánosa voltam.
Onnan helyeztek 2003-ban újra Szek-
szárdra. 
� Papi szolgálatában bizonyára
mindent egyformán fontosnak
tart, mégis ha valamit kiemelne,
ami nagyon közel áll a szívéhez, mi
lenne az? 

� Az elsõ, ami nagyon közel áll hoz-
zám, a jegyesek, házasok, családok.
Benne vagyok a Házas Hétvége Közös-
ségében és évente néhány hétvégét
én magam is tartok házaspárok segít-
ségével pároknak és papoknak. Akik
jó házasságban és papságban élnek,

de aztán ezen a hétvégén rájönnek,
hogy lehet még jobb házasságban élni.
A jegyesoktatás pedig egyik szív-
ügyem, mert ezzel tudjuk csökkente-
ni a válások számát. Házaspár segítõ-
immel próbáljuk a fiatalokat felkészí-

teni a házasság hétköznapjaira, a kom-
munikációra és a konfliktuskezelésre,
a szeretetnyelvek gyakorlására. A má-
sik terület a hitoktatás, ott a 3. osztá-
lyosokat készítem elõ az elsõ gyónás-
ra. A katolikus óvodában is tanítok hit-
tant a kicsiknek. Természetesen nem
tudom kihagyni a napi szentmise be-
mutatását, ami forrása a papi életem-
nek, valamint a szentségek kiszolgálta-
tását. Nagyon változatos és szép a papi
szolgálat, nem lehet megunni.
� A 2011-es esztendõ a családok
éve. Milyen rendezvényekkel, össze-
jövetelekkel, ünnepségekkel ké-
szült Ön és a Belvárosi Plébánia er-
re az évre?

� Bíró László püspök úr nyitotta
meg Szentcsalád vasárnapján a csalá-

dok évét és õ is zárja be év végén. Le-
vente Péter és felesége voltak az elsõ
meghívott vendégeink, majd dr.
Csókay András szívsebész. Õsszel jön
dr. Lábady Tamás volt alkotmánybíró,
valamint dr. Andrásfalvy Bertalan ma-
gyar néprajzkutató, s ahogy tavasszal,
õsszel is megnézünk egy jó filmet a
házasságról. Minden nap imádkozunk
a templomban a családokért. Egyház-
községi napunkat a Remetén is en-
nek keretében tartottuk, több mint
300 résztvevõvel.
� Köztudott, hogy sok fiatal pár
szívesen köt az Ön közremûködé-
sével � Isten színe elõtt � házassá-
got. Mi a legfontosabb gondolat,
amellyel a közös útra elindítja az
ifjú házasokat?

� Azt szoktam a fiataloknak monda-
ni, hogy akkor érettek a házasságra,
ha ki tudják mondani egymásnak:
�Szeretlek olyannak, amilyen vagy, és
annak ellenére szeretlek, hogy ilyen
vagy�. Ami még nagyon fontos, hogy
a házasság holtomiglan-holtodiglan
tart és nem untomiglan-untodiglan.
Szinte minden esküvõn a lelkükre kö-
töm Pál apostol felszólítását: �A nap
ne nyugodjék le haragotok felett!� Va-
gyis minden nap tudjanak újrakezde-
ni a szeretetben.
� Az emberek szeretetét, tiszteletét
közvetlenségével, gyermekek irán-
ti felelõsségével, humorérzékével
szerezte meg. Örökölte ezt valame-
lyik szülõjétõl, vagy egyéniségének
meghatározója a humor?

� Anyukám ilyen jókedvû, talán tõ-
le örököltem ezt a tulajdonságomat.
Egyébként az emberi kapcsolatok te-
rén a humor sokszor villámhárító-
ként mûködik. Ha nem mosolygok,
azt hihetik, haragszom.
� Melyek a legfontosabb rövid és
hosszú távú célok, amelyeket sze-
retne megvalósítani a Szekszárdi
Belvárosi Plébánián és a templom-
ban?

� A legfontosabb, hogy a belvárosi
templom kupoláját helyrehozzuk. Ez-
úton is szeretnék köszönetet monda-
ni a nagy összefogásért a híveknek, a
borászoknak, vállalkozóknak és a pak-
si atomerõmû vezetõségének. Ám,
bár fontos, hogy szép legyen a temp-
lom kívülrõl, a templom akkor a leg-
szebb, amikor tele van, azért fárado-
zom, hogy tele legyenek temploma-
ink és a hívek ne csak névleges, ha-
nem tényleges keresztények legyenek
velem együtt.
� Milyen érzéssel vette át a köztár-
sasági elnök úr kitüntetését?

� Meglepõdtem. Még akkor sem
tudtam, hogy kitüntetésben részesü-
lök, amikor átmentem az ünnepi köz-
gyûlésre. Nem azért tettem és teszem,
amit teszek, hogy kitüntessenek, de
jólesik, hogy elismerik világi szinten
is a munkámat. Továbbra is szeretnék
szolgálatára lenni minden hozzám for-
duló embernek, hiszen a papi jelmon-
datom is erre figyelmeztet: �Úgy va-
gyok köztetek, mint aki szolgál.�
(Lk22, 27) Sas Erzsébet

Az ART CONTACT Mozgásszínház
1987-ben jött létre, 20 fölötti taglét-
számmal, Sárvári János vezetésével. A
létszám állandóan változik, néha kiegé-
szülnek máshonnan érkezõ és tanulni
vágyó fiatalokkal. Amint azt Sárvári Já-
nos elmondta, nem az a fontos, hogy
minél többen legyenek, hanem hogy
akik ott vannak, azok igazán tudjanak
együtt dolgozni, értsék egymást. Egye-
sületükben ugyanis nem egyszerûen
csak mozgásról van szó, hanem közös
gondolkodásról is. 
� Mi ötvözõdik az ART CONTACT
Mozgásszínházban? 

� A nevünket is a contact táncból, a
contact improvizációból vettük. Ez a
stílus az 1970-es években alakult, lé-
nyege a partnerek közti közös együtt-
mozdulás. Támogatni, segíteni a má-
sik táncát, hogy mindenkinek a moz-
dulata érvényesüljön. Ez a tanítási
rendszerem még ötvözõdik a Hollan-
diában, Arnhemben az Európai Tánc-
nevelési Központban és a Magyar

Táncmûvészeti Fõis-
kolán tanultakkal.
Ezek különbözõ stílu-
sokat képviselnek:
modern táncok, meri-
diánok (ötezer éves ja-
pán mozgásrendszer),
koreográfia, látvány-
tervezés, zene és hang
valamint a mozdulat
egysége. Számomra a
legfontosabb, hogy az
improvizációk során
mindenki megtalálja a
segítségemmel a saját
táncát. 
� Kik azok, akiket az ART CON-
TACT Mozgásszínházba vártok
tagjaitok sorába?

� Akit érdekel a munkánk, de nem
igazán tudja elképzelni, mi is ez a moz-
gás- és táncszínház. Akit érdekelnek a
nem közismert táncformák, alternatív
színházi törekvések, kipróbálná ma-
gát, de még gondolkodik rajta, szeret-

né tudni, mi is az a contact tánc és
contact improvizáció. Próbáinkat az I.
Béla Gimnáziumban tartjuk, kedden
és csütörtökön 17�19 óráig. 
� A bizonytalanoknak lehetõségük
van arra, hogy egy-egy próbát meg-
nézzenek?

� A tréningeket, próbákat nemcsak
megnézni lehet, de azonnal ki is lehet

próbálni. Ebben az esetben az érdek-
lõdõ jó, ha hoz magával laza ruhát.
Várjuk olyan fiatalok és nem fiatalok
jelentkezését is, akik érdeklõdnek a
mozgással, tánccal megjeleníthetõ új
alternatív színházi formák iránt. 
� Hol találkozhat veletek a közön-
ség? Jómagam legutóbb Freund An-
tal szobrászmûvész kiállításmeg-
nyitóján láttalak, ahol az elõadásod
emelte a megnyitó színvonalát�

� Több kiállítás megnyitóján részt
vettem már � megtiszteltetés szá-
momra �, ugyanis nagyon szeretem a
megelevenedett köveket, s engem
ezek a �beszélõ� kövek inspirálnak
azokra a mozdulatokra, amelyekkel az
Õ gondolatvilágát kiegészítem az én
táncommal. Ez azért is érdekes pró-
bálkozás, mert egyedi és két mûvésze-
ti ág különleges találkozása. Minden-
hová elmegyünk, ahová meghívnak
bennünket, legközelebb a Szüreti Na-
pokon láthat bennünket a közönség. 

S. E.

Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit

�Kortárs táncformák, alternatív színházi törekvések�
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A kézi aratásban legjobbak az országban az újvárosiak
�A kaszásnak kötelezõ szépen dolgoznia�

Sokan vannak a Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus Társaskörben, akik
bizony évtizedeken át arattak kaszá-
val, szedték a markot, kötötték a kévé-
ket, vagy éppen kötelet terítettek. Ak-
tív részesei voltak a kombájnok meg-
jelenése elõtti, komoly csapatmunkát
feltételezõ, igen kemény munkával já-
ró aratásnak. De valószínûleg remekül
tették a dolgukat, s nem felejtettek,
mert a belõlük verbuválódott újváro-
si csapat még 2009-ben, a Duna Men-
ti Folklórfesztivál keretében rendezett
nemzetközi aratóversenyen a legjobb-
nak bizonyult. Az idei országos ver-
seny rendezõi, a sióagárdiak állítólag
úgy indultak el, és ennek a versenyt
megelõzõen hangot is adtak, hogy
megtörik a szekszárdi sikersorozatot
az idén, de erre � fájdalom � még leg-
alább egy évet várniuk kell...

Az idén nyáron ugyanis a Ferger Já-
nos (kaszás), Nádasdi Józsefné Mari-
ka (marokszedõ), Ferencz Józsefné
Anci (kötélterítõ), Patai József (kéve-
kötõ), Töttõs Eszterke (vízhordó) ösz-
szetételû újvárosi aratóegyüttes a 8
csapatos, Sióagárdon megrendezett
országos versenyen újra a legjobb lett.
De oklevelet kapott a Márkvárt János
(kaszás), Péterbencze Istvánné (ma-
rokszedõ), Fehérné Verseghy Zsuzsa
(kötésterítõ), Fehér János (kévekötõ)
és Német Luca (vízhordó) összetételû
szintén szekszárd-újvárosi csapat is.
Mindkét csapat vezetõje Horváth
Jánosné Edit, a Társaskör általános el-
nökhelyettese volt.

A 71 éves csapatkapitány, Ferger
János kaszás olyan tempóban és
precizitással dolgozik még ma is,
amihez fel kell tudni nõni a többiek-
nek, a versenyek ugyanis idõre
mennek. Mire a többiek egy soron
leérnek, a szekszárdiak az éles ver-
senyeken általában már a második
sornál tartanak.

� Az a helyzet, hogy a kaszásnak
kötelezõ szépen dolgozni, mert el-
lenkezõ esetben ellehetetleníti a dol-
gát az utána következõ marokszedõ-
nek � avat be a részletekbe az ízig-vé-
rig parasztember. � A kaszát egyéb-
ként az illetõ magasságához kell beál-
lítani, a lehetõ legjobban élesíteni,
nem szabad csapni, hanem szépen
egyenletesen húzni kell, mert külön-
ben sok lesz a szemveszteség. A mi
idõnkben emiatt a gazda ki is állítot-
ta a a sorból a csapkodó kaszást. A
kévekötõnek a kévék szorosságára
kellett ügyelnie, mert ez is fontos. Az-
tán következik a kepézés, amikor ke-
resztbe összerakjuk a kévéket 13-as,
vagy 19-es számban, a tetején van az
úgynevezett papkéve, aminek a vé-
gét vissza kell csavarni. Mindig
észak-dél irányba kell rakni a kévé-
ket, északra legyen a hegye, dél felé a
töve, mert általában északról jön a
szél, és természetesen mind a két fe-
lén le kell kötni � hallottuk a mester-
ségbeli fogásokat János bácsitól.

Mondhatni, aligha véletlen a jó sze-
replés a versenyen, mert eme meg-
szállott hagyományápolók � verse-
nyek, kihívások nélkül is � régebb
óta edzésben vannak. Van egy júliusi

szombat ugyanis minden évben, ami-
kor a helyi Aranyfürt Mezõgazdasági
Kft. valamelyik erre a célra kijelölt
tábláján arat régi módon a Társaskör,
természetesen az ehhez illõ népi öl-
tözetben, a hozzátartozó rituáléval.
Immár öt éve megy ez így. Ilyenkor a
Társaskör apraja-nagyjából verbuvá-
lódott csapat korhû ruhában jelenik
meg a határban. Mielõtt megkezdõ-
dik a munka a brigádok számára �
amelybõl idén 19 állt össze � a kijelölt
táblarészen, természetesen megejtik
a parasztreggelit, megtörténik a szív-
erõsítõ, lélekemelõ pálinkaosztás is �
amibõl alkalmasint a külsõ szemlé-
lõknek is jut, s természetesen a mun-
ka befejezte után nem maradhat el a
finom kakaspörkölt sem� 

Az együtt, munkával eltöltött szép
nap végén pedig az idén a földesúr
szerepét eljátszó Pálinkás László fele-
ségével megáldatta a friss búzából
készült koszorút és hálaadó szentmi-
sén vettek részt az aratóbrigádok tag-
jaival. B. Gy.

Háromszáz éve zárult le a szatmári bé-
kével a II. Rákóczi Ferenc vezette,
1703-tól 1711-ig tartó szabadságharc.
Az évforduló alkalmából döntött úgy
Hidvégi-Üstös Pál, hogy kerékpárral
járja be itthon és a határokon túl azo-
kat az emlékhelyeket, melyek a fejede-
lemhez köthetõk. Július 10-én Szek-
szárdon, a város déli határánál lévõ
Béri Balogh Ádám-emlékmûnél ko-
szorúzott.

Hidvégi-Üstös Pál 2004 óta szervez
kalandversenyeket, valamint visz vég-
hez világra szóló egyéni programokat
(Tisza végigúszására 852 km, Tisza
körbefutására 2100 km), melyeknek

kiemelt területe a Felsõ-Tisza-vidék, az
ukrán�magyar határtérség. Védelmé-
be vette a Tiszát és egyúttal a II. Rákó-
czi Ferenccel kapcsolatos hagyomá-
nyok õrzését is felvállalta. Idei akciója
keretében Rodostóból indult el a feje-
delem nyomában.

A sportoló � akit a szekszárdi város-
házán dr. Haag Éva alpolgármester fo-
gadott � elmondta, hogy emléktúrá-
juk során Takár Károly kárpátaljai ke-
rékpárossal bejárják II. Rákóczi Fe-
renc fontosabb csatahelyszíneit, or-
szággyûlési helyszíneit. A túra Rodos-
tóból indult június 29-én. A kerékpá-
rozást Mikes Kelemen szülõfalujában,

Zágonban kezdték el, majd Sepsi-
szentgyörgy, Hídvég, Erdõvidék után
következtek a holdvilági csatahelyszí-
nek, majd Marosvásárhely, Zsibó és a
Szatmári-sík, a békekötés színhelye.
Szekszárdon Rákóczi brigadérosa, a
város határában elfogott Béri Balogh
Ádám emlékmûvét koszorúzták meg
dr. Haag Éva társaságában, aki szala-
got kötött a túrázók stafétabotjára.

Az emléktúra július 23-án Tarpán
zárult, a Kuruc Fesztivál keretei kö-
zött, de elõtte még Nyugat-Magyaror-
szágot is bejárták, illetve Budapesten,
a Kossuth téri Rákóczi-szobornál tar-
tottak egy nagyobb megemlékezést.

Városunkat is érintette a túra
Szekszárdon koszorúztak a Rákóczi-emlékhelyeket felkeresõ bringások

A sióagárdi aratóversenyen

Kaszás, marokszedõ és vízhordó kislány a szekszárdi aratónapon

FO
T

Ó
: M

Á
R

T
O

N
FA

I 
D

É
N

E
S



92011. augusztus 7. KÖZÉRDEKŰ

Új pályázati
lehetõségek

a közoktatásban
Hosszú idõ után újra lehetõség van
közoktatási intézmények számára uni-
ós támogatásra pályázni referenciain-
tézmények mûködtetésére.

A referenciaintézmény egyedi,
más intézmények számára is példa-
értékû, mûködésében koherens,
befogadó, gyermekközpontú peda-
gógiai gyakorlattal, szervezeti inno-
vációval rendelkezõ és ezt szolgálta-
tásaiban publikálni, valamint átadni
képes közoktatási intézmény. A re-
ferenciaintézmények a közoktatás
fejlesztésének minõsített bázisai
lesznek. 

A pályázók sikeres pályázat esetén
mûködési támogatásnak nem minõ-
sülõ, vissza nem térítendõ támogatás-
ban részesülnek. Az igényelhetõ tá-
mogatás összege: minimum 2 millió
Ft, maximum 6 millió Ft lehet. 

A pályázatokat 2011. augusztus 2. �
2011. szeptember 15. között lehet be-
nyújtani. A pályázat részletes feltét-
elei és a pályázati dokumentáció a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hon-
lapjáról letölthetõ: www.nfu.hu

Információs vonal: 06 40 638-638
A fenti pályázat mellett közokta-

tási területen az Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmények
(EGYMI) számára is vannak aktuá-
lis pályázati kiírások, illetve a terüle-
ti együttmûködések támogatására
is találnak pályázati kiírásokat a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
weboldalán.

A Szekszárdi Klímakör 2011. jú-
nius 5-én indított kvízfeladatait
a Szekszárdi Vasárnapon ke-
resztül, ill. a zoldtars.hu oldalról
on-line beküldők közül kisorsol-
tuk azt a 20 résztvevőt, akik a
Szekszárdi Klímakör jóvoltából
10-10 db energiatakarékos iz-
zót nyertek. 

A NYERTESEK:

Vörös Péter, Bíró Gyula, Bán Péter,
Daniné Turcsányi Éva, Fûrész János,
Klézli Mária, Teszler Vendel, Keszthe-
lyi Renáta Klára, Rózsavölgyi Andrea,
Sipos Sándor, Molnár Ágnes, Bertal
Pál, Cintián Erika, Hökkön Anita, Var-
ga Csaba Patrik, Simon Adrienn, Ki-
rály Anikó, Elmauer Szilárd, Zentai
Zoltán, Bálintné Venter Marianna

Ezúton értesítjük nyerteseinket,
hogy a nyereményeiket átvehetik a
Zöldtárs Alapítvány irodájában a Bé-
ri Balogh Á. u. 91. szám alatt (Penny-
vel szembeni 10 emeletes földszint
1-es kapucsengõ), idõpontot a
74/414-217-es számon lehet egyez-
tetni.

Sajnos teljesen hibátlan megoldás
nem érkezett, ezért közzétesszük a
helyes válaszokat:

1. FORDULÓ

Az elsõ forduló témája a globális klí-
maváltozás volt.

1. Melyik gáz légkörbe kerülése fe-
lelõs elsõsorban a klímaváltozásért?
SZÉN-DIOXID

2. Miben mérjük az ökológiai láb-
nyomot? HEKTÁR

3. Milyen szélsõséges idõjárási je-
lenségeket idéz elõ a globális éghajlat-
változás? SZÉLSÕSÉGES CSAPADÉK-
ELOSZLÁS: ASZÁLY, NAGY MENNYISÉ-
GÛ HIRTELEN LEHULLÓ CSAPADÉK,

HÕHULLÁMOK, VIHAROK EREJÉNEK
NÖVEKEDÉSE

4. Ön szerint 1850 óta hány Celsi-
us-fokkal emelkedett a globális átlag-
hõmérséklet? 0,8°C

5. A klímát kutató tudósok szerint
hány Celsius-fok az a globális hõmér-
séklet-emelkedés, amely esetén a ve-
szélyes és kiszámíthatatlan éghajlat-
változás kockázata jelentõsen fokozó-
dik, és az alkalmazkodás költségei drá-
mai mértékben megnõnek? 2°C

6. Milyen megújuló energiaforráso-
kat ismer? SZÉL, NAP, VÍZ, BIOMASZ-
SZA, GEOTERMIKUS

7. Tudja-e, hányszor fordult elõ
1901 és 1949 között, hogy az átlaghõ-
mérséklet három, vagy több napon
keresztül meghaladta a 27 Celsius-fo-
kot (hõségriadó)? 5

8. Tudja-e, hogy az elmúlt 22 évben
hányszor fordult elõ, hogy az átlaghõ-
mérséklet három, vagy több napon
keresztül meghaladta a 27 Celsius-fo-
kot (hõségriadó)? 20

2. FORDULÓ

A második forduló témája a klíma-
változás és Szekszárd.

1. Tudja-e, hogy hány mm Szekszár-
don az elmúlt 100 év mérései alapján
az átlagos csapadékmennyiség éves
szinten? 600 MM

2. Tudja-e, hogy 2010-ben hány
mm csapadék esett Szekszárdon?
1000 MM

3. A Klímabarát Települések Orszá-
gos Szövetségének 2010-es konferen-
ciáján Szekszárdot a legagilisabb új
tagként minõsítették. Mikor csatlako-
zott városunk a Szövetséghez? 2009

4. Milyen összeggel hozott létre
Szekszárd városa klímaalapot,
amellyel a települési klímastratégi-
ában meghatározott környezetvé-
delmi programokat támogatja? 
4 MILLIÓ FT

5. Mi annak a filmnek a címe, me-
lyet a Szekszárdi Klímakör több
mint 1000 embernek vetített már a
városban a klímaváltozásra való fi-
gyelemfelkeltés céljából? A HÜLYE-
SÉG KORA

6. Milyen nemzetközi napot szo-
kott a klímakör megrendezni szep-
tember 22-én? AUTÓMENTES NAP

3. FORDULÓ

A harmadik forduló kérdései: Amit
Ön is megtehet.

1. Hány százalék energiát takarítha-
tunk meg, ha a hagyományos izzókat
energiatakarékos izzókra cseréljük?
80%

2. Körülbelül hány százalék fûtésre
fordítandó energiát takaríthatunk
meg szigetelt ablakok alkalmazásával,
ha korábban az ablak szárnya alatt be-
fújt a szél? 10�20% KÖZÖTT

3. Nagyjából hány százalékkal csök-
kenthetjük a fûtésre használt energia
mennyiségét, ha a szoba hõmérsékle-
tét 1°C-kal csökkentjük? 5%

4. Hogyan szellõztetünk helyesen:
� ha ritkán és sokáig nyitva tartjuk az
ablakot, vagy akkor, � HA NAPONTA
TÖBBSZÖR, RÖVID IDEIG tesszük?

5. A kánikulában gyakran a kevés
vízivás miatt is fájhat a fejünk, amire
tévesen gyógyszert szedünk. Napon-
ta hány liter folyadékot ajánlott fo-
gyasztani, hogy szervezetünk igénye-
it kielégítsük? 2-3 LITER KÖZÖTT

6. A Zöldtárs Alapítvány több mint
1000 komposztládát bocsátott a lakos-
ság rendelkezésére. A háztartási hulla-
dék kb. hány százaléka komposztálha-
tó? 30%

7. Mikor jár el környezettudatosan:
ha mûanyag-, papír- vagy vászonsza-
tyorral jár vásárolni? HA ELÕRE GON-
DOLKOZIK, ÉS MAGÁVAL VISZI, AK-
KOR BÁRMELYIKKEL, DE KERÜLJÜK A
MÛANYAG SZATYROKAT!

Klímatudatos kisokos vetélkedõ � eredményhirdetés

Változatos megyéink az Európai
Unióban. Ezzel a címmel hirdet
újszerű, művészi pályázatot a
Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium felügyelete alá tarto-
zó Hungarofest Nonprofit Kft. a
megyei és fővárosi kormányhiva-
talokkal közösen a kormányabla-
kok népszerűsítésére.

A pályázat lényege, hogy az alkotások-
nak tükrözniük kell az állami szféra és
a mûvészetek kapcsolatát, amit felte-
hetõen erõsíteni fog a nemrég útjára
indított országos felhívás.

László Varga Zsuzsanna, a Tolna
Megyei Kormányhivatal fõigazgató-
ja sajtótájékoztatón ismertette a

részleteket. A Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium felügyelete alá
tartozó Hungarofest Nonprofit Kft.
közösen a megyei és a fõvárosi kor-
mányhivatalokkal a kormányabla-
kok népszerûsítésére pályázatot hir-
detett 18 és 35 év közötti fiatal ma-
gyar mûvészek, illetve tehetségek
számára a már említett céllal, vala-
mint azért, hogy �a kreatív elmék
bemutatkozhassanak és bekerülhes-
senek a köztudatba, ezzel is szemlél-
tetve országunk kulturális életének
sokszínûségét�.

A pályázók � egyetlen � már meglé-
võ, vagy újonnan elkészített mûvésze-
ti � képzõ- és iparmûvészeti alkotá-
sukkal, irodalmi mûvel, népmûvészeti

� alkotással vehetnek részt, amelyek
üzenetükben, tartalmukban és meg-
jelenésükben a kormányhivatalokhoz
köthetõek. A díjat nyert alkotások az
adott kormányhivatalban, illetve a

kormányablakban kerülnek bemuta-
tásra. A fõigazgató közölte, hogy tudo-
mányos munkával, illetve zenei mû-
vekkel � azok jellege okán � nem le-
het pályázni.

Igaz, hogy országos pályázatról van
szó, de oly módon, hogy külön-külön
minden megyében meghirdetik azt, s
ugyancsak megyénként díjazzák a leg-
jobb munkákat. Tehát minden pályá-
zati helyszínen az elsõ helyezett 750
ezer forint jutalomban részesül, a má-
sodik díj 500 ezer forint, a harmadik
pedig 250 ezer forint.

A pályamûveket szeptember elsejé-
ig kell leadni a kormányhivatalban. Az
ünnepélyes eredményhirdetésre
szeptember 21-én kerül sor. - hm - 

Mûvészek a kormányablakok népszerûsítéséért
Leadási határidõ: szeptember 1.
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Jim Sanders szolgálata!
Jim Sanders prédikátor, bibliatanító
apostoli szolgálata a rendszerváltás éve-
iben, több mint 20 évvel ezelõtt kezdõ-
dött meg Magyarországon. Jim
Sanders európai szolgálata, az akkori
Csehszlovákiában indult, ahol tízezrek
látogatták a gyógyító összejöveteleit.
Az ott tapasztalható csodákról és
gyógyulásokról a napilapok címoldala-
in lehetett olvasni.

Jim Sanders az elsõk között érke-
zett a volt kommunista országokba,
miután megnyíltak a határok, és egyik

úttörõje a ma is tartó karizmatikus ke-
resztény megújulási mozgalomnak.
Jim Sanders ebben az idõben már 15
éves szolgálati tapasztalattal rendelke-
zett, melyet Izraelben, majd késõbb
Ausztráliában szerzett, a bibliaiskola
elvégzése után.

Jim Sanders misszionáriust a volt tv-
sztár, Déri János hívta meg Magyaror-
szágra. Ahogy napjainkban is, járta az
ország településeit és hirdette Jézus
Krisztus evangéliumát a városokban
és a falvakban. Jim Sanders szolgálata

tömegek érdeklõdését keltette fel, hisz
az evangéliumhirdetés részeként min-
den alkalommal imádkozott a betegek
gyógyulásáért. Jim Sanders imáit jelek,
csodák, erõmegnyilvánulások és
gyógyulások követték.

Isten Igéje erõt és hatalmat vett és
Jim Sanders szolgálata dinamikusan
kezdett növekedni. A gyógyító alkal-
makat legtöbb esetben szabadtéren
kellett megrendezni, a hatalmas töme-
gek miatt. Jim Sanders szolgálatában
kinövekedett szolgálók százai hirdetik

ma is számos országban Jézus Krisz-
tus evangéliumát. Jim Sanders köny-
vei több nyelven is elérhetõk. Több
száz tanítás audio és video formátum-
ban, Isten Igéjének a világosságát köz-
vetítik hétrõl hétre szinte az egész vi-
lágra a médiákon keresztül.

Jim Sanders szolgálata egyházzá
nõtte ki magát, és ma �Krisztus Szere-
tete Egyház� néven szerepel a hazai
keresztény egyházak között. 

A rendezvény szervezõje és támo-
gatója a Jézus él Alapítvány.

Jézus a Te gyõzelmed. Információ: 30/913-7333 � www.ksze-szekszard.hu � www.ksze.org � 

A részvétel ingyenes! Szervezõk: Krisztus Szeretete Egyház � Szekszárd � Jézus él Alapítvány

GYógyító Csodanap!
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit, minden

érdeklődőt és gyógyulnivágyót!

Szekszárd: Művelődési Ház előtti fasor
2011. augusztus 10. szerda 
10.00–12.00 óráig tartandó

GYógyító Alkalomra! 

Jim Sanders, amerikai misszionárius szolgál a betegek felé.
Ahogy 35 éve minden alkalommal, most is jelek, 

csodák és gyógyulások fognak történni.

A RÉSZVÉTEL INGYENES!
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Itthon tartják 
a megtermelt hasznot

TARR Kft. Támogatások és fejlesztések � idén visszafogottan

A több mint két évtizede dinami-
kus fejlődéséről ismert TARR Kft.
idén is hozza a megszokott for-
máját a piaci igények figyelem-
bevételével: gerinchálózatot fej-
leszt, új szolgáltatási platformon
jelent meg, 3D-szolgáltatást
tesztel – és továbbra is támogat-
ja a rendezvényeket.

� Töretlen lendület és hit fémjelzi a
sikeres magyar vállalkozás min-
dennapjait 1990 óta. Mi a titka an-
nak, hogy még a mai nehéz gazda-
sági körülmények között is tudja
tartani magát a vállalkozás az ere-
deti célkitûzéseihez? � kérdeztük
Tarr János tulajdonos-ügyvezetõ
igazgatótól.

� Szakértelem, minõség és minden-
képpen a hosszú távú gondolkodás a
sikeres vállalkozás alappillérei, me-
lyek ha párosulnak a munkatársak el-
hivatottságával, akkor még ma is ké-
pes egy cég fejlõdni, bár hozzá kell
tennem, hogy visszafogottabb lendü-
lettel, mint ezt korábban tettük.

�  Mi az oka a visszafogottságnak?
� A távközlési szektorra tavaly vá-

ratlanul kivetett különadó sajnos a
magyar vállalkozásokat éppúgy érinti,
mint a multinacionális cégeket. Köz-
tudott, hogy társaságunk a piaci igé-
nyeket és a technika fejlõdését követ-
ve eddig minden bevételét visszafor-
gatta. Ez most megfelezõdött és ez
természetesen kihatással van a fejlesz-
téseinkre is, és a szponzori tevékeny-
ségeinkre is a következõ években.

� Mindez azonban nem jelenti azt,
hogy teljesen megszüntették volna
akár egyiket, akár másikat?

� Természetesen nem, hiszen már
az év elsõ felében jelentõs fejlesztése-
ket hajtottunk végre: a teljes hálóza-
tunkon bevezetésre került a Docsis
3.0 rendszer, mely lehetõvé teszi a
nagy sebességû � akár 50 vagy 100
megás internetelérést, az IP-gerinchá-
lózatunk átalakítása a kor követelmé-
nyeinek megfelelõen folyamatosan
halad egyszerre több településünkön
is, mobilizáltuk az internetszolgáltatá-
sunkat és hazánkban az elsõk közt fo-
lyik a TARR Kft.-nél a 3D-mûsorszol-
gáltatás tesztelése.

�  Valamennyi változás az elõfize-
tõik érdekében történik, még ak-
kor is, ha ez nem látványos.

� Így igaz, lehet, hogy nem mind-
egyik látványos, de a szolgáltatásban
mindenképpen érzékelhetõ. Látvá-

nyos fejlesztésként emelném ki azt,
hogy hamarosan új ügyfélszolgálatot
nyitunk Szekszárdon a város szívé-
ben, a Bezerédj utca elején, mint aho-
gyan ezt tettük a közelmúltban Tapol-
cán is a fõutcán. A hivatalos megnyi-
tót a Szüreti Napokra tervezzük � így
már nem pavilonban, hanem egy mo-
dern, impozáns belvárosi, parkolóval
rendelkezõ épületben várjuk ügyfele-
inket és az összes érdeklõdõt.

� Röviden utalt a támogatási tevé-
kenységükre is, mely szintén szo-
rosan összekapcsolódik a cégük-
kel. Mennyiben befolyásolja ezt az
említett anyagi kiesés?

�  Hozzánk is eljutott az a híreszte-
lés, hogy már senkit nem támogatunk
semmivel. Ez így egyáltalán nem igaz.
Továbbra is örömmel támogatnánk ill.
támogatjuk is az arra érdemes egyesü-
leteket, civil szervezõdéseket, tehetsé-
geket, érkezzenek akár a sport, a kul-
túra, vagy a tudomány területérõl,
mint ahogyan ezt tettük is évtizede-
ken át, de sajnos idén az erre a nemes
célra fordítható keret lényegesen
csökkent. Így igyekszünk ott lenni,
ahol kell, de sajnos a régi színvonalat e
tekintetben nem tudjuk nyújtani.

� Ha már híresztelést mondott, ak-
kor zárjuk a beszélgetésünket egy
ide illõ kérdéssel: igaz, hogy lett vol-
na vevõ a TARR Kft.-re?

� A hír a megkeresés szintjén
igaz. Valóban akadt �kérõnk�, de az
ajánlatra nemet mondtunk. A TARR
Kft. 21 éve magyar tulajdonban lévõ
családi vállalkozás, százötven hely-
beli alkalmazottal és a megtermelt
hasznot Magyarországon tartja to-
vábbra is. Terveink szerint ez a jö-
võben is így marad.

Mobilinternet 
és HBO GO

Összesen kettõszázhatvannégy telepü-
lés veszi igénybe a TARR Kft. szolgálta-
tásait. Az elmúlt hónapokban is bõvült
a hálózat, szigettelepülések kerültek a
rendszerbe. A cég megvetette a lábát a
mobilinternet-piacon is, mely szolgálta-
tás akár díjmentesen is igénybe vehetõ
bizonyos elõfizetõknek. Nóvumot je-
lent az HBO GO-szolgáltatás is, ami egy
videotár, mely az HBO mûsorán látha-
tó filmeket tartalmazza és akár számí-
tógépen, táblagépen, okostelefonon is
megtekinthetõek. Ezt a nyár végéig díj-
mentesen kipróbálható lehetõséget az
országban elsõként a TARR Kft. bizto-
sítja elõfizetõinek.

Tarr János tulajdonos, ügyvezetõ igazgató

FO
T

Ó
: S

Á
R

K
Ö

Z
Y

 G
Y

Ö
R

G
Y



A fenti sorokat dr. Puskás Attila, a
Tanulmányok Tolna megye történe-
tébõl címû könyvsorozat szerkesztõ-
je írta, a sorozat II. kötetében megje-
lent tanulmány elõszavaként. A
Liszt-emlékév jegyében dr. Hadnagy
Albert munkáját az egykori
fõlevéltáros lánya, dr. Gutai Miklós-
né hozzájárulásával folytatásokban
közöljük, tisztelegve ezzel a kiváló
szakember és a híres zeneszerzõ em-
léke elõtt is.

(Folytatás az elõzõ számból.)

Liszt hat év távlatából maga igazolja,
hogy az 1870. évi hosszú szekszárdi
látogatása érlelte meg állandó ma-
gyarországi mûködésének gondola-
tát. Ez az itt tartózkodás hozta felszín-
re az erre vonatkozó közóhaj meg-
nyilatkozását, amelynek kezdettõl
fogva Augusz Antal volt a Spiritus
Rectora. Erre utalnak Augusz sorai is,
melyeket Ábrányi Kornélnak írt
1869. október 19-én, - mikor már bi-

zonyosnak látszott,
hogy Liszt hosszabb
idõre jön Szekszárdra.
�Ezen négy hónap
alatt tsak viradhatunk
valamire mûvésze-
tünk érdekében a hon-
atyák segedelmével�.
Liszt szekszárdi látoga-
tásának három hónap-
jában, 1870. október
13-án, a vendéglátó há-
zigazda újabb levél-
ben, már egész világo-
san határozott formá-
ban fogalmazza meg
elõbbi reménykedé-
sét: �Ha majd Liszt Pes-
ten lesz, a külföld itt
fogja felkeresni õt, a'
most élõ mûvészek fõ-
nökét, irányítóját - és
ezen fényes központ
hazánkban és fõváro-
sunkban fog székel-
ni...�

Végül még az 1876. évi látogatás-
ról idézünk egy kis szekszárdi beszá-
molót. Liszt Hohenlohe Máriának,
Wittgenstein hercegné egyetlen leá-
nyának így ír 1876. október 28-án:
Csendben és nyugalomban telnek
napjai. Augusz házát csak akkor
hagyja el, ha reggel az új, gótikus stí-
lusban épült templomba megy misé-
re. A templom, Augusz irányításával
1864-1868 között épült. Három oltá-
rát védõszentjei Mihály, Gábriel és
Rafael arkangyalok szobrai díszítik.
Liszttõl azt is megtudjuk, hogy e
szobrokat a régi mesterek stílusá-
ban fából faragva és színezve,
Schönfeld, bécsi szobrász készítette.

Liszt a Zeneakadémia 1877-78-as
tanévében november 21-tõl március
31-ig tartózkodott Budapesten. Ez
volt az az utolsó év, amikor Augusz
még élvezhette nagy barátja társasá-

gát. 1878. február 10-én így ír fiának
Antalnak: �Most volt a francis.
Guardián és a legidõsb Barát nálam -
Vasárnapra hívtak Installátionális
ebédre Trefort ujjan választott Con-
fraternosságát ünneplendjük - és a'
32 év óta Collégái is meghívattak -
Liszt, Karátsonyi, és én de anno
1846�.

Liszt március 25-én még ugyancsak
Augusz kíséretében jelenik meg a
Nemzeti Zenedében, Than Mór róla
festett nagy portréjának ünnepélyes
leleplezésén. Pár nap múlva elbúcsúz-
nak, de a levelezésük - mint ahogy
annyi éven keresztül - tovább is állan-
dó kapcsolatot biztosít közöttük.
1878 augusztus végén Augusz legfia-
talabb gyermeke, Imre értesíti Lisztet,
hogy apja nagy beteg.

�Tehát betegség gyötör 6 hét óta!...
- ezekkel a szavakkal vezeti be Liszt
Augusznak írt utolsó levelét - �s ne-
kem mindig a te fáradhatatlan, gon-
dos, jóságos barátságodról tanús-
kodol. Az Isten jutalmazzon meg ér-
te�! Ezután áttér a kettõjük között oly
gyakran megtárgyalt témára, a Zene-
akadémia legújabb ügyeire: az intézet
új épületére, az ebben felállítandó új
orgonára stb., amikrõl Augusz - úgy
látszik - még utoljára értesítette Lisz-
tet. A levélhez pár sor melléklet Imre
számára: �Kedves Imre, köszönöm a
sorokat, melyek annyira elszomorít-
ják apjának hû öreg barátját�. Báró
Augusz Antal 1878. szeptember 9-én
elhunyt.

Liszt régi barátja elvesztése miatt
érzett fájdalmát ezekben az Ábrányi
Kornélhoz intézett sorokban juttat-
ta kifejezésre: �Augusz elvesztése a
legfájdalmasabban érint. Az eszter-
gomi mise elsõ elõadása óta - több
mint 20 éve - lélekben egyek vol-
tunk. S ugyancsak õ volt az, aki elha-
tározásomban, hogy magamat Bu-
dapestre kötelezzem, különösen
megerõsített�.
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Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 18.
�Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 levél
és más dokumentum Lisztre vonat-
kozó anyaga került feldolgozásra. Az
anyag felkutatása, reprezentatív ösz-
szeállítása a Szekszárdi Állami Levél-
tár nagyérdemû, elhunyt igazgatójá-
nak hézagpótló, nagy szaktudást, hi-
vatásszeretetet igénylõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendelke-
zésére álló gazdag anyagból Liszt és
Szekszárd, azaz Liszt és báró Augusz
Antal kapcsolatát minden vonatko-
zásában feldolgozza. Hátrahagyott
dolgozata elõkészítõ munkaként író-
dott, s mint ilyen, kiegészítésekre, át-
dolgozásra szorult. Ez a feladat a dol-
gozat lektorára hárult. Dr. Prahács

Margit a levéltári anyag kiválasztá-
sának nagy és fáradtságos munká-
ját megilletõ kollegiális kegyelettel
vállalkozott arra, hogy dr. Had-
nagy Albertnek a címben megha-
tározott témakörét, s ezzel a téma-
körrel összefüggõ, másutt õrzött
iratanyag, már megjelent Liszt-le-
velek, a Liszt-irodalom és korabeli
sajtótudósítások adataival kiegé-
szítse és az egész dolgozatot a
szükséges módosításokkal és jegy-
zetekkel ellássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tet-
tünk: felhívtuk a figyelmet a báró
Augusz család levéltárában rejtõzõ
nagy értékekre.� A szerkesztõ

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Liszt Ferenc. Eredetije a Zenemûvészeti
Fõiskola Liszt Múzeumában

Meghívó a Liszt-hangversenyre
Augusz Anna naplójának 

utolsó soraiAz elsõ szekszárdi Liszt-hangverseny plakátja
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A háromszakos gyógypedagógus, dr.
Garay Zoltánné, aki már-már megszál-
lottként, ám fillérnyi honorárium nél-
kül foglalkozik az értelmi sérültekkel,
a közismert Kindl Gábornak, a Pixel
tévé tulajdonos-igazgatójának címez-
te fontos kérdését. Elmondta, hogy
Gábor önzetlen segítõjük, s már leg-
alább egy évtizede rendez ismert fel-
lépõk közremûködésével, óriási kon-
certtel egybekötött karácsonyi bulit a
sérült fiataloknak. Vajon mi készteti
erre az áldozatra?

� Elmondom, de elõbb kapcsola-
tunk kezdetérõl � kezdte a választ
Kindl Gábor. � Amikor az 1970�80-as
években lemezlovasként dolgoztam,
megkértek, tartsak diszkót Dombo-
riban, a mozgássérültek táborában.
Természetesen elvállaltam...
� Miért sóhajtott ekkorát?

� Mert nagyon mély benyomást
tett rám az a délután. Bonyolult precí-
zen megfogalmazni azokat az érzése-
ket, de valami munkált bennem, s ami
nyomasztott, az egyszerre boldogított
is. Különös volt látni, amikor a kere-
kes székekben ülõket önfeledten pör-
gették, forgatták a kevésbé korlátozot-
tak. Folytatva érzéseimet: a hiányossá-
gokkal élõ fiatalokat nézve az ember
arra gondolt, milyen öröm az egész-
ség. Ugyanakkor jó volt látni az õ fel-
szabadultságukat, egyben azt, hogy
helyzetük ellenére is milyen teljes éle-
tet tudnak élni. Velük szemben állva
azon is eltûnõdtem, milyen kár, hogy
az egészségesektõl ilyen nagy mérték-
ben el vannak választva a fogyatékkal
élõk. Ha nem így volna, ha már gyere-
kekként rendszeresen találkoznának,
nem okoznának egymásban zavart,
feszültséget, sem sajnálatot.  
� Kanyarodjunk vissza a karácso-
nyi koncertekhez. 

� Ezekben az a különlegesség, hogy
a fogyatékkal élõk és az ép fiatalok
együtt szórakoznak. Fesztelenül és re-
mekül. Kérdezhetné, hogy miért pont
Erzsike �csapatát� választottuk? Egy
vonalra kellett voksolnunk, hiszen a
fejlõdésükben valamilyen módon aka-
dályozott csoportok összlétszáma
igen magas, mindannyiuknak lehetet-
len egyszerre rendezvényt tartani�
Rendszeres vendégeink már nyáron
készülnek az ünnepségre. Szüleiktõl
pedig tudjuk, ez az a program, amire
szorongás és feszültség nélkül jönnek
az értelmi fejlõdésükben akadályozot-
tak, pedig � mint említettem � a meg-
hívottak között vannak ép fiatalok, in-
tézetben nevelkedõk, családi körben
élõk egyaránt.
� Gábor, mindig többes számot
használ a rendezvények kapcsán.

� Nem is egyes számot! Hiszen ab-
szolút csapatjátékos vagyok, s ilyen
nagy ünnepségeket, más rendezvé-

nyeket egyetlen ember képtelen szer-
vezõtársak és támogatók nélkül létre-
hozni. S ez a �stáb� évek óta együtt-
mûködik. Nem áll szándékomban fel-
sorolni a támogatókat, mert betelne a
cikkre szánt hely nagy része. De Se-
bestyén Gyulát és családját kiemelem.
Bármiben segítenek, mert a cél szá-
mukra is szent.  
� Akkor is voltak segítõi, amikor
lemezlovasként mûködött?

� Akkor sem voltam teljesen egye-
dül, mindig csatlakoztak hozzám.
Folyton igyekeztem jó embereket
gyûjteni magam köré, illetve a maguk
területén nálam jobbakat.
� Ehhez is jó érzék kell.

� Biztos, hogy van adottságom
megtalálni a tehetségeseket, ahogyan
õk is rám találnak.  
� Maradva még a diszkónál, éven-
te már csak egyet rendez. Egyet, de
akkor óriási bulit.

� Szekszárd nem mondható nagy-
városnak, így hetente vagy havonta
értelmetlen lenne nagyobb rendez-
vénnyel próbálkozni. Viszont már az
a célom, hogy a diszkó ünnepet je-
lentsen a fiatalok számára. Ebben az is
benne rejlik, hogy rajongok az ünne-
pekért, s ezt a szeretetet is szeretném
átadni.
� Rendre óriási ötletekkel áll elõ,
amelyek telitalálatokká válnak. Ve-
gyük elsõként a tavaly elkezdõdött
médiatábort.

� Országos viszonylatban nincse-
nek ilyen szintû nyári programok. Ha
mégis vannak, a mi áraink többszörö-
sét kérik el a részvevõktõl, ahogyan
oktatókat is jelentõs összegekért kap-
nak� De itt is kiemelem a csapat-
munka jelentõségét. Három � filmes,

tévés, valamint írott sajtó és fotó �
szekcióban folyik a munka ismert és
elfogadott, jó szakemberek vezetésé-
vel. Olyanokkal, akik képesek átadni
a tudást. 
� Hajdan a tévé volt a nagy szerel-
me, majd idõvel ismét �belehaba-
rodott�.

� Pontosan. De a szerelem a diszkó-
ból alakult ki, mégpedig úgy, hogy én
nem �sima dj� voltam, hanem mindig
mûsorokat szerveztem, amelyeket ve-
zetnem kellett, fõként a mûvészekkel
való beszélgetéseket. Megjegyzem,
engem nem zavar mások sikere, ezért
többször is meghívtam B. Tóth Lász-
lót, Dévényi Tibort. De a mostani bu-
lik is fergetegesek. Két éve eljött
Szikora Robi, aki késõbb az egyik té-
vében úgy nyilatkozott, hogy a szek-
szárdi színpadon valósággal �elment
az esze�, köszönhetõen a közönség
inspirációjának.
� Volt idõ, amikor a megyei lapban
elkezdett pop-zenei anyagokat írni.

� Így van, ám amikor alakultak a he-
lyi tévék, én abba az irányba orientá-
lódtam. A nyolcvanas évek vége felé a
Szekszárd Városi Tv-ben (SZVT) dol-
goztam, majd 1991-ben megcsináltam
a saját tévémet, a POP (populáris) té-
vét. Azután 1999�2001 között az
SZVT fõszerkesztõje voltam.
� Móricz Zsigmond írta, hogy
�Gyalogolni jó!�. Önt is sokszor lát-
juk gyalog Szekszárd utcáin.

� Nekem lételemem a gyaloglás, de
nem a sport miatt, hanem úgymond,
agyilag fontos. Persze, amikor a város-
ban rovom a köröket, sokan megállí-
tanak egy kis beszélgetésre. Ezek is
nagyon jólesnek, ahogyan a céltalan
séták is. Például ezek a napi élmények

tartottak itt Szekszárdon, pedig meg-
kínáltak igen jó fõvárosi állással is. 
� Jó hírû fesztiválok szervezése is
kapcsolódik a nevéhez. Honnan ez
a rengeteg remek ötlet?

� Ki tudja? Jönnek. Szép magyar-
sággal: rá van állva az agyam. Például
úgy csináltam kereskedelmi televízi-
ót, hogy olyant még soha nem láttam,
hiszen azok idehaza csak a POP tévé
után öt évvel alakultak. Hozzáteszem,
soha nem fejetlenül vágok bele a dol-
gokba, hiszen minden diszkó, vagy té-
vés bábozás � és így tovább � elõtt na-
pokig, hetekig ültem, ülök a könyvtár-
ban, ahol nagyon sok segítséget ka-
pok. De volt, hogy német lapokból le-
fordíttatott cikkekbõl informálódtam
a legújabb zenékrõl, egyebekrõl.
� Következzen a filmes játék.

� Az Európa Majálisra készülõdve
2004-ben a többi magyar település-
hez hasonlóan Szekszárdon is nagy
ünnepség volt. Különleges �dobáson�
gondolkodtam, amire az országos mé-
dia is felfigyel. Akkor találtam ki a 24
órás filmes játékot, ami azóta is reme-
kül mûködik. Sõt, már világváltozata
is volt. 
� Hogyan tudott Oscar-díjas ren-
dezõket megnyerni a zsûribe? 

� Ha jó a dolog, akkor nem nehéz. S
jó! Amit nagyon is alátámasztott, hogy
Spielbergnek is tetszett. Szóval ez egy
játék, játszani pedig mindenki szeret.
A híres rendezõknek forgatókönyvet
küldtem a játékszabályokkal egyetem-
ben. S mivel a filmmûvészet, illetve a
civilek számára ez egyfajta kifejezési
forma, a híres rendezõk szívesen jöt-
tek Szekszárdra, s nagyon élvezték a já-
tékot. Persze a játék csak akkor jó, ha
egyszerûek a szabályok. Így a résztve-
võknek és a nézõknek is örömteli ki-
kapcsolódást jelentett, jelent. A lényeg,
hogy 24 óra alatt kétperces filmet kell
készíteniük a jelentkezõknek, ám ne-
hogy valaki elõre elkészíthesse az alko-
tást, mindenkinek, illetve minden csa-
patnak három-három megadott jele-
netet be kell dolgoznia. Azért is életké-
pes és világszerte elfogadott ez a játék,
mert már bárki számára elérhetõ a �
professzionális � technikai háttér. Ter-
mészetesen az idei szüreti napokon is
lesz filmes játék, sõt terveink szerint
jövõre az ország több városában is
megrendezzük.
� Most viszont �rendezzük� meg,
illetve tervezzük el e sorozat követ-
kezõ részét.

� Szinte nyilvánvaló, hogy a hátrá-
nyos helyzetû gyermekeket érinti a
kérésem. Szeretném, ha Farkas Rita, a
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság igazgatója a nem családban,
hanem állami gondozásban élõkrõl,
helyzetükrõl beszélne.

V. Horváth Mária
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Még Spielbergnek is tetszett
Kindl Gábor: �A játék csak akkor jó, ha egyszerûek a szabályok�
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Babits Mihályra 
emlékezünk

(Szekszárd, 1883�Budapest, 1941)

Hetven évvel ezelõtt, 1941. augusztus 4-én halt meg
Budapesten Szekszárd jeles szülötte, Babits Mihály
költõ, író, irodalomtörténész, mûfordító, a 20. szá-
zad eleji magyar irodalom jelentõs alakja, a Nyugat
elsõ nemzedékének tagja. Emléke elõtt egyik kései
költeményével tisztelgünk.

Gyümölcsbe harapva...
(János-szanatórium) 

Tíz órakor bejött a szobalány s hozott
egy tál gyümölcsöt. Körte és barack között

hevert kékes magányban, satnyán, ráncosan
egy bús füge, mint egy sötét rabszolgalány

hajnal felé valami antik orgián,
aléltan, kéjtõl elcsigázva, rózsaszin

s fehéressárga hamvas húsok halmain
óh te kit puhává aszalt a lángnapok
sütése: jer! barna melledbe harapok.

Vadbeteg ínyem szomjas rád, te szerecsen,
s kivánós, mert nem érintettem kedvesem

szõke testét x hónap óta már - tanum
ez a zord ágy és ez a szanatórium

ahol fogam most kicsordítja véredet...
Óh érdes bõr, sikamlós vér, nyelvem alatt

foszladó rostok, s csurranó hirtelen íz
mellyel lelkem, mintegy varázslat, megtelik

valami érdes édességben! A füge
bokrát is látni vélem, durva bársonyát

tapintom levelének; ott van a bokor
szöllõhegyünkön, a présház mögött, ahol

a hegy miatt a tetõ szinte földig ér.
Mennyit ültem töredezett fazsindelyén

kamasz-koromban, ház mögött és hegy elõtt,
surló lombok közt, a fügét s a mogyorót
tépdesve, és a füge mint a könnyü nõk,

adta magát, de a mogyoró összenõtt
egymással és üngével, csak mókus-fogam

erõszakának engedett. Beh boldogan
dobtam magam a kemény háztetõn hanyatt!

Az égen gyujtogató Neróként a nap
kéjelgett, föntebb énelõttem a hegyen

napszámoslányok hajladoztak; meztelen
lábszáraikat combig láttam; engemet

nem látott senki, csak a huncut istenek.

Életének 91. esztendejében
elhunyt Töttös Pál közgaz-
dász, a Politikai Foglyok Or-
szágos Szövetségének Tolna
megyei elnöke, akitől július
4-én délután a szekszárdi új-
városi temetőben vettek vég-
ső búcsút hozzátartozói és
tisztelői. 

Pali bácsit nem kell bemutatni, hi-
szen mindig tevékeny, agilis, mégis
higgadt személyét, az utóbbi évek-
ben egyre törékenyebbnek látszó
alakját szinte mindenki ismerte vá-
rosunkban. Búcsúzóul mégis idéz-
zük fel meghurcoltatásoktól és
megaláztatásoktól sem mentes élet-
útját úgy, ahogy azt önéletrajzában
õ maga papírra vetette.

Szekszárdon született 1920. jú-
lius 3-án, egy jobb módú gazdál-
kodó család gyermekeként. Az ál-
talános iskolát és a középiskola
egy részét Szekszárdon végezte,
érettségi vizsgát a kunszent-
miklósi református gimnázium-
ban tett. A fõiskolát Budapesten, a
József Nádor Közgazdasági Egye-
temen fejezte be 1943-ban, majd
behívták katonának. 

A karpaszományos iskola má-
sodik évfolyamára Budapestre
vezényelték tiszti képességvizs-
gálat tanfolyamra. Innen irányí-
tották a Magyar Rádióhoz õrség-
parancsnoknak. Amikor 1944.
március 19-én a Rádiót elfoglalta
egy német egység, fogságába
esett. Kikerült a Garam menti
frontra, és ott, a felvidéki Ógyalla
közelében, 1944. április 24-én
egy szilánk eltalálta és koponya-
sérülést szenvedett. Kórházba
került, majd egy sebesültszállító
vonat Németországba, Ingol-
stadtba vitte a korábban oda ki-
telepített Kecskeméti Honvéd
Kórházba, ahol felgyógyulásáig
ápolták. Ezután egy Kempten ne-

vû városkába vitték, ahol
amerikai fogságba került,
s így az ulmi fogolytábor-
ba. 

1946-ban került haza
Szekszárdra. Egy évvel ké-
sõbb barátokkal megalapí-
tották a Tolna Megyei Kis-
gazdák Szövetkezetét. Ezt
az úgynevezett �fordulat
éve� után a kommunisták
által létrehozott két szerve-
zet: UFOSZ és DÉFOSZ �
az Újbirtokosok és Föld-
hözjutottak Országos Szö-
vetsége és a Dolgozó Pa-
rasztok és Földmunkások
Országos Szövetsége � fel-
morzsolta. 

A megszületõ �kulák-
törvény�, amely jogot
adott magyar gazdák va-
gyonának teljes elkobzá-
sára és üldözésére, a
Töttös családot is sújtotta, elle-
nük folyt Tolna megye elsõ ku-
lákpere.

Édesapját 1949. október 28-án
letartóztatták, majd õt magát is
vád alá helyezték, és két év letöl-
tendõ börtönbüntetésre ítélték,
ami alól végül felmentették. Ké-
sõbb �beszolgáltatás elmulasztá-
sa� címén ismét perbe fogták, de
ismét sikerült felmentést kapnia.

Elhelyezkedni azonban nem
tudott, csak vasúti vagonkirakó-
nak vették föl.

Az 1956-ban megalakult Szek-
szárdi Nemzeti Bizottság alelnöké-
nek választották, a forradalom le-
verése után Székesfehérvárra,
majd Veszprémbe menekült, de
letartóztatták, és a veszprémi bör-
tönbe zárták. 1957. szeptember
20-án rabszíjra kötve hozták Szek-
szárdra, ahol szabadlábra helyez-
ték, de a várost nem hagyhatta el,
és hetenként jelentkeznie kellett
a rendõrkapitányságon. A Kádár-

kormány erõszakos téeszesítése
során édesapját beléptették, de
aláírásakor ígéretet kapott arra,
hogy fia munkahelyet fog találni.
Így került a Volán Vállalathoz
1961-ben, ahol nyugdíjazásáig,
1980. augusztus 12-ig dolgozott.

A rendszerrel egyet nem értõk
baráti körének tagjaként 1989
szeptemberében alapítója volt a
Tolna Megyei Ellenzéki Kerek-
asztalnak. Ez a társaság tudta ki-
harcolni azt, hogy Szekszárdon
1989. október 23-án sor kerülhe-
tett az elsõ szabadtéri megemlé-
kezõ ünnepségre, amikor is a Bé-
la király téren mintegy ötezer em-
ber jelenlétében � akik közt a sza-
badságharc több áldozatának
könnyezõ hozzátartozója is ott
állt �, egy kopjafa felállításával ki-
alakították 1956 elsõ emlékhe-
lyét, s szabadon emlékezhettek
1956-ra. A békés rendszerválto-
zás elõhírnökének is tekinthetõ
eseménnyel öt hónappal meg-
elõzték a Pofosz országos meg-
alakulását. 

Ez idõponttól Pali bácsi a
Pofosz Tolna megyei szervezeté-
nek vezetõje: 5 évig alelnöke,
majd haláláig az elnöke. Áldozatos
tevékenységéért 2006-ban Szek-
szárd városa Pro Urbe díjjal tün-
tette ki, ugyanebben az évben a
debreceni nagytemplomban a
Szent György-rend lovagjává avat-
ták, 2011 júniusában pedig
Schmitt Pál köztársasági elnök ré-
szesítette díszoklevélben, amit
szerényen, de nagy örömmel vett
át a szekszárdi városházán.

Halálával egy örökmozgó, fá-
radhatatlan szervezõ, a múlt ese-
ményeinek elhivatott krónikása
távozott, egy csendesen izzó, so-
ha ki nem hunyó fáklya. 

Cs. I.

Elhunyt Töttös Pál, a Pofosz Tolna megyei elnöke

Pali bácsinak idén júniusban Schmitt Pál köztársasági
elnök kitüntetést adott át Szekszárdon



Az emberi történelemre talán legin-
kább illõ hasonlat: a viharos tenger.
Mi, keresztények is zivataros világban
élünk. Jézus élete, tanítása is folyton-
folyvást vihart kavart, és persze Jézus
hajója, az egyház, azóta is mindig
ezen a háborgó tengeren vergõdik.
Jól tudjuk, hogy a viharos tengeren
milyen nagy jelentõsége van a parto-
kon emelkedõ világítótornyoknak:
megadják a helyes irányt, a partot
érés esélyét, lehetõségét. A keresz-
tény ember számára ilyen reménysu-
garat ad Jézus jelenléte a történelem
viharos tengerén. Nemcsak egyszer
régen lépegetett a hullámokon, ha-
nem � ígéretéhez híven � mindmáig
itt jár közöttünk.

A hajótörést akkor kerülhetjük el, ha
hitünk, reményünk és szeretetünk
mozdulatával feléje fordulunk, és vál-
laljuk a péteri merészséget, hogy el-
induljunk a zajló hullámokon. Ezt
kell, ezt kellene tennünk, mert Jézus
nem ígérte meg követõinek, hogy
életük bárkája föltétlenül elkerüli a vi-
harokat, és mindenkor a béke, a

nyugalom csendes öbleiben talál
menedéket. Azt viszont megígérte,
hogy elõttünk jár, életmentõ kezét
felénk nyújtja, s kérésünkre beszáll
életünk bárkájába. Az õ áldott jelen-
léte lehet egyetlen záloga a mi lelki
békénknek, a félelmetes hullámok
elsimulásának. Hatalmas hajók süly-
lyednek el mellettünk, apró kis csó-
nakok roncsait viszi a víz, de akik Jé-
zusba kapaszkodnak, azok nem
szenvedhetnek hajótörést.

Érdemes és érdekes elgondolkod-
nunk, miért kérte Péter Jézustól,
hogy hozzá mehessen a hullámo-
kon? Miért lépett ki vakmerõen a vi-
szonylagos biztonságot nyújtó bárká-
ból? Az evangélium beszámolója
szerint Péter és társai kísértetnek
nézték Jézust, és ezzel a csodát kö-
vetelõ kívánsággal akartak megbizo-

nyosodni a Mester személyazonos-
ságáról. Szinte azt kérte Péter a ví-
zen járó Jézustól, hogy igazolja ma-
gát, és egy látványos csodával bizo-
nyítsa isteni hatalmát. Jézus azonban
nem sértõdött meg e bizalmatlanság
miatt, és csupán ennyit mondott:
Gyere! Tagadhatatlan, hogy Péter bi-
zonyos bátorságról tett tanúságot,
amikor engedett a hívásnak. A hatal-
mas hullámok láttán mégis kételked-
ni kezdett, és elbizonytalanodott. Jé-
zus ily módon rávezette õt � és per-
sze vele együtt minden hívõ, Biblia-
olvasó embert �, milyen veszélyek-
kel jár a hitben való elbizonytalano-
dás, a hitet kikezdõ kétely.

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a
mi életünk is félelmetesen hasonlít a
viharos tengeren hánykolódó bárká-
hoz. Sokszor leledzünk a tanácsta-

lanság, az értelmetlenség kaotikus
állapotában. Egyre nyilvánvalóbb,
hogy az olyan ember, az olyan tár-
sadalom, amely nem hisz élete ér-
telmében, amely nem bízik saját jö-
võjében, menthetetlenül elmerül a
történelem hullámsírjában. Jézus
Krisztus éppen azért jött a földre,
hogy kiragadjon minket a kishitû-
ségbõl, a lehúzó habok közül. Azért
jött a földre, hogy ne hagyjon min-
ket nyomorult módon elpusztulni,
hanem fölemeljen: célt és értelmet
adjon életünknek. Nem engedi,
hogy elsüllyedjünk a fogyasztás, a
reklámok, az üres élvezetek, a butí-
tó filmek, az öncélú szexualitás, az
alkohol, a kábítószerek mocsará-
ban. Lecsillapítja háborgó szenve-
délyeinket, elcsendesíti fölkorbá-
csolt vágyainkat, magához hív min-
ket, � s ha elveszítenénk hitünket,
bátorságunkat, kitartásunkat, õ
mindig kész arra, hogy segítsé-
günkre siessen, kimentsen és ma-
gához emeljen bennünket.

Kirsch János 
diakónus
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A rejtvény megfejtését augusztus 21-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A június 26-i rejtvény helyes megfejtése: Bezons, Lugos, Óbecse.
A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Soósné Piskor Zsuzsanna, 1196 Bp., Kisfaludy u. 108.
Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Evangélium

Viharos tengeren

Tyúkszínház
A L�art pour l�art Társulatból ismert Panda-
csöki Boborján � Anti bácsi � Naftalin Ernõ,
Dolák-Saly Róbert és Pethõ Zsolt humorest-
je abszurd jelenetekkel, zenével és filmvetí-
téssel a Szekszárdi Szüreti Napokon.

Idõpont: 2011. szeptember 16. 20:00.
Helyszín: Garay Gimnázium Díszterem

Jegyinformáció: I. hely: 2200 Ft, II. hely:
2000 Ft. 

Jegyek kaphatók augusztus 8-tól
14.00�18.00 óráig a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Házban, I. em. 2. Telefon: 74/ 529 610

Bûvölet

Détár Enikõ és Rékasi Károly mûvészházas-
pár vidám, zenés estje a Szekszárdi Szüreti
Napokon. Jegyinformáció: I. hely: 2500 Ft,
II. hely: 2200 Ft. Idõpont: 2011. szeptem-
ber 17. 20.00. Helyszín: Garay Gimnázium
Díszterem. Jegyek kaphatók 2011. augusz-
tus 8-tól 14.00�18.00 óráig a Babits Mihály
Mûvelõdési Házban, I. em. 2. Telefon: 74/
529 610
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Aradi Lajos Pilis-kutató, akinek
érdekfeszítő szekszárdi előadás-
sorozatáról már korábban is be-
számoltunk, legutóbb arról is
szólt: a Pilisben a dél-amerikai
Nazca-vonalakhoz hasonló ábrá-
kat fedeztek fel, méghozzá lénye-
gesen nagyobb méretben! 

Mint az újságíró-kutató rámutatott, a
szív alakzatú Pilisben feltûnõ, hogy
számtalan azonos elnevezésû földrajzi
terület található, úgy, mint három Vas-
kapu-hegy, Õrhegy � Strázsa-hegy, Ko-
pasz- és Tar-tetõ, Dobogó-hegy és Do-
bogókõ, vagy a két Magas-hegy! Utób-
bi hegyekbõl egyik a hegység közepén
700 méter magasan található Dobogó-
kõ és a vele szemben magasodó Prédi-
kálószék (639 m) közötti Magas-hegy
(566 m), míg a másik, a tõle 4,17 km-
rel odébb, a Pilishegy lábánál megbú-
jó Magas-hegy. Furcsa, hogy a környék
összes hegye e két Magas-hegy fölé tor-
nyosul. Ennél is különösebb, hogyha e
hegyek csúcsán át egy egyenest hú-
zunk, az szinte pontosan két egyenlõ
részre osztja a Pilist. Ha pedig e vona-
lat tovább követjük a térképen a Du-

nán át, a börzsönyi Remete-
barlangokhoz jutunk, majd
innen tovább húzva a Bör-
zsönyben érinteni fog több,
egyes magyar királyok (pl.
Nagy Lajos, Mátyás király)
tanácsadóiként is megjele-
nõ, a pálosok által épített ko-
lostort, templomot és egyéb
szent helyet. A legfeltû-
nõbb, hogy a �dobogókõi�
Magas-hegy és a Pilishegy-
nél, Pilisszántó melletti Ma-
gas-hegy közötti távolság
(4,17 km). A pilisi területen � e két
pontból kiindulva � újabb szent he-
lyekhez vezet el minket, egy különle-
ges jelentéssel bíró négyzetben kiraj-
zolódva térképünkön, amely úgy jön
létre, hogy a két hegy közötti távolság-
gal (4,17 km) kell a méréseket elvégez-
ni � mondta Aradi. 

A négyzet egyik pontja a Dobogókõ
alatti Magas-hegy, a következõ a Pilis-
szántó melletti másik Magas-hegy, har-
madik a pilisszentléleki pálos kolostor,
míg negyedik pontja, a klastrompusz-
tai, szintén korabeli pálos szerzetesek
által lakott objektumra esik. A két ko-

lostorról egyébiránt tudni lehet, hogy
kezdetben királyi építésû helyként
funkcionáltak, amelyeket a pálos rend-
nek adományoztak az Árpád-háziak
(Turul-nemzetség). Dobogókõn szin-
tén egyértelmû a kutatások alapján a
pálosok jelenléte, s Pilisszántónál is ta-
láltak e rend mûködésére utaló nyo-
mokat. Aradi rámutatott: a magyar ala-
pítású pálos rend ilyen irányú pilisi
kutatását még senki nem kezdemé-
nyezte, ugyanakkor a nyugat-európai
középkori templomos rend geometri-
ai alapon elrendezett várairól, vallási
helyeirõl már tucatnyi kötet napvilá-

got látott! A négyzet kapcsán � amint
azt Szántai Lajos mûvelõdés-kutatóval
közösen � megállapították, annak kö-
zepén egy koponya-rajzolat figyelhetõ
meg. Ez a pilis szóval � amely eredeti
jelentését 1840 körül Ipolyi Arnold is
lejegyezte � a korábban említett ,,fejte-
tõ�, ,,koponya� õsi magyar jelentésével
is összhangban van. Más alakzat is ta-
lálható itt, úgy, mint a �térbelileg� ki-
rajzolódó turulmadár, amely ugyan 1,5
kilométerével a legkisebb rejtélyes áb-
ra, de 150 méter szintkülönbséget mu-
tat legfelsõ és legalsó része között! A
koponya-vonal ugyanakkor tízszer na-
gyobb ennél, a dél-amerikai csupán
síkbeli Nazca-vonalaknál pedig majd
húszszor kiterjedtebb. A rajzolat rej-
tekutak mentén fedezhetõ fel. 

A feltételezhetõen e területen állt
királyi központ egyébként hosszú
ideig tabu volt a külvilág számára,
még a királynéknak is tilos volt a be-
menet. Ezt bizonyítja, hogy a Bánk
Bánból is ismert Gertrudis királynét
(II. András királyunk feleségét) Pi-
lisszentkeresztnél állítják meg 1213-
ban a területet õrzõk. 

Gyimóthy Levente

Eltitkolt õsi magyar történelmünk� 4.
A Nazca-vonalakhoz hasonló ábrák a Pilisben
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Hétvégén triatlon
Fadd-Domboriban

Péntektõl vasárnapig rendezik a sporTol-
na triatlonfesztivált. A versenyre még soha
nem érkezett ilyen sok elõnevezés a sport-
ág 26 éves történetében, a rendezõk több
mint 2000 indulóval számolnak. Várható-
an visszatér a nyári meleg, 24-25 Celsius-
fokos vízhõmérséklet és jó hangulat fogja
jellemezni a fesztivált. A fõszponzor PO-
LAR felajánlásából, 800 000 Ft értékben
lehet értékes díjakat, utalványokat nyerni. 

Szombaton a nap a legkisebbek verse-
nyével kezdõdik 9.30-tól, délelõtt még az
újonc, gyermek, serdülõ korosztály ver-
senyez, majd délután a nagyoké a terep,
ahol a nagyszámú amatõr mellett az elit
sprint Ob is indításra kerül. A háromszo-
ros olimpikon Kuttor Csabának nehéz
dolga lesz a dobogóra kerülésért, mert a
tavalyi címvédõ, Faldum Gábor mellett
Pocsai, Török, Király is ott lesz a rajtnál.
A nõi mezõnyben ifi-Eb dobogós Dudás-
Pap Eszterek is újra megküzdenek egy-
mással és Tóth Zsófival a dobogós helye-
kért. Érdekesség, hogy a legjobbjaink 3
hetes magaslati edzõtáborból, épp a ver-
senyre érnek haza.

Figyelem! A versenyek teljes útlezárás
mellett zajlanak, augusztus 6-án,
9.30�12.30 és 14.30�17.30-ig nem lehet
Domboriba autóval bejönni!

A vasárnapi aquatlonversenyek (úszás�
futás) után, a speciális távú (1 km úszás,
30 km kerékpár, 8 km futás) triatlonver-
senyen egyéniben és váltóban is lehet in-
dulni, ahol finom szekszárdi borokat le-
het nyerni.  Külön hirdetünk családi ver-
senyt is. Még nem késõ összekapni egy
baráti vagy családi váltót!

A vasárnapi útzár, 11.45�13.00 között
várható. Valamennyi szombati és vasárna-
pi futamra a helyszínen is lehet nevezni.

Szekszárdi fiatalok a
szegedi alkotótáborban
Másodjára rendezték meg idén a Baka István
báb-, drámajáték-, animációs és versmûvé-
szeti tábort július 10�16. között Szegeden.
Míg tavaly Szálkán alkottak a gyerekek, eb-
ben az évben Szeged adott otthont az immár
hagyományosnak nevezhetõ tábornak. A
Baka István Általános Iskolából 15, Szeged is-
koláiból 5 felsõs kisdiák vehetett részt a tá-
bor munkájában és ismerkedhetett Szeged
városával. A tábor megálmodója és fõszerve-
zõje Baka Istvánné, Tünde néni, fáradhatat-
lanul szervezte a programokat és ismertet-
te Szeged nevezetességeit. Az alkotómun-
kát többek között Nagy Gábor költõ, Orbán
György elõadómûvész, Tóth Andrea bábter-
vezõ és a Kecskeméti Animációs Mûhely se-
gítette. A drámás foglalkozásokat Kocsisné
Dóra Ildikó és Rotkainé Pászti Lívia dráma-
pedagógus vezették. A nagyrészt pályázati
pénzbõl finanszírozott tábort Szeged város
és Szekszárd város önkormányzata is támo-
gatta. Köszönet illeti még Erdélyi Ágnest, a
SZTE Móra Ferenc Kollégium vezetõjét a
szíves vendéglátásért.

Egy, már ütõképes UKSE Szekszárd formálódik
Borbás Rita komoly erõsítést jelent

Három új arc a régiek között az újabb
élvonalbeli megmérettetésre készülõ
szekszárdi nõi kézilabdázóknál. A re-
ferenciák, a közelebbi és távolabbi
múltjuk azt üzeni: velük mindenkép-
pen erõsödött a tavalyi bajnokságban
a 11. helyen végzett együttes. 

De hol az ígért légiós?! Mondhat-
nák, hogy már útban van a magas,
csuklójában dinamitot rejtegetõ
orosz átlövõ, akit a videofelvételek
alapján kellõképpen kielemzett a
szakvezetés, de a látszat akár csalóka
is lehet � mint az sok esetben más
csapatnál is az éles meccseken bebi-
zonyosodott. �Jöjjön csak az a külföl-
di ide közénk próbajátékra, lássuk a
medvét alapon� � olvasható le az át-
igazolási szálakat mozgató vezetõ-
edzõ, Kovács Jenõ arcáról.

Az a nem túl jó indulatú korábbi
megjegyzés, hogy: �Ide, mármint
Szekszárdra nagy név biztosan nem
jön kézilabdázni�, már is megdõlt. Je-
lentjük: a Gyõrt, a Dunaferrt, a ro-
mán nemzetközi hírû élcsapatot, a
Valceát, majd a tavalyi magyar ezüst-
érmes Debrecent szolgáló, onnan ér-
kezõ, volt sokszoros válogatott
Borbás Ritát sikerült Szekszárdra csá-
bítani, ami bizony a bravúros igazolás
kategóriájába sorolható. De a másik
két új kézilabdázó sem Szekszárdon
fog belekóstolni az NB I. légkörébe.

� Megoldás lehet a tavaly bennün-
ket nagyon sújtó hiányposzton, a bal-
szélen Burai Edina, aki az Érdi VSE
csapatától érkezett hozzánk, aki be
tudott férni a jó játékerõt képviselõ,
a szekszárdi nézõk által is megis-
mert, erõs, érdi együttesbe is. Jól si-
került a hölgy debütálása is, mindjárt
az elsõ felkészülési mérkõzésen hat
gól lõtt � mondta Kovács Jenõ az új
játékosról. Egyébként jók a tapaszta-
latai, eddigi benyomásai a jobbszélsõ
posztra kiszemelt, a román elsõ osz-
tályból érkezõ Mucsi Zsuzsáról is a
trénernek, de a balkezes játékos kva-
litásairól szeretne még többször is
megbizonyosodni az edzõ. Például
azokon a tesztmeccseken, amikor az
NB I. élcsapatai, vagy éppen egy
nemzetközi kupában induló külföldi
csapattal játszik az UKSE.

OROSZ ÁTLÖVÕ JÖN 

PRÓBAJÁTÉKRA

� Néhány hete azt mondta, hogy a pi-
acon levõ magyar játékosok eléggé el-
szemtelenedtek, ami a fizetési igénye-
ket illeti, a tudásuk sokszor egyáltalán
nem áll arányban ezzel, olykor a keve-
sebbet kérõ külföldi is van olyan, vagy
még jobb is, mint a hazai kézilabdázó.
Az orosz ebbe a képletbe behelyette-
síthetõ ? � szegeztük a kérdést Kovács
Jenõnek.

� Azt nem tudom, hogy ebbe il-
leszthetõ-e, de tény, hogy, az õ poszt-
ján jóval drágábbért kínálnak fel játé-
kosokat a menedzserirodák, de
elõbb tényleg lássuk a medvét.

� Borbás Rita mindenképpen fõ-
nyereménynek tûnik.

� Igen, lett egy igen kiváló beál-
lónk, aki tavaly még válogatott keret-
tag volt, lett egy olyan játékosunk,
aki a kettes poszton teljes értékû-
ként védekezni fog, lett egy olyan já-
tékosunk, aki az öltözõben is vezér-
egyéniség tud lenni, lett egy olyan já-
tékosunk, aki a képzésben vagy a PR-
és marketingmunkában is nagy se-
gítségünkre lehet.

A beállós posztra mindenképpen
kellett volna igazolnia valakit az UKSE
Szekszárdnak, tekintettel arra, hogy
Hegyi Zsuzsanna a nyáron pályafutá-
sának befejezésérõl döntött, s ezen a
poszton csak Gulya Kriszta lett volna
bevethetõ. Egyébként nemcsak az
újak miatt optimista a szeptemberi
bajnoki rajtot illetõen klubvezetés, ha-
nem azért is, mert a régiektõl, mint
például Fauszt vagy éppen Jenõfi egy-
re acélosabb teljesítmény várható. S
hamarosan csatlakozik a kerethez a
Szekerczés�Kurucz�Kopecz junior-
válogatott trió, akik e sorok megjele-
nésekor a nemzeti csapatban a hollan-
diai junior-Eb-én szerepelnek. B. Gy.

(Folytatás az elsõ oldalról.)
De a valamikor Szekszárdról indu-

ló kerékpáros megnyerte mind a két
szakaszt, s a belvárosi háztömb körü-
li viadalon is ötödik lett, amivel fel-
iratkozott a 37 éve zajló versenysoro-
zat gyõztesei közé. (Mint ismeretes,
tavaly is magyar gyõzelem született a
szintén szekszárdi kötõdésû Ivanics
Gergõ révén.)

Ahhoz képest, hogy a nemzetközi
szinten számottevõ versenyzõk, va-
lamint a hazai elit klub, az Óra-
Hotels-Carrera néhány kiemelkedõ
versenyzõje nem volt a mezõnyben,
pörgõs volt a tempó a 122 km-es or-
szágúti versenyen, amely a már jól is-
mert felettébb  nehéz Szekszárd�
Kölesd�Hõgyész�Lengyel�Bonyhád
�Szálka�Szekszárd útvonalon zajlott.
S izgalmasan alakult a hegyi verseny
is. Örvendetes módon a két szek-
szárdi klub tehetséges fiataljai is
helytálltak. Elsõként mindenképpen
az U-19-es korosztályú Nagyernyei
Bencét (SZSZKE) kell említeni, aki-
nek bizonyos szempontból még
mélyvíz volt ez a verseny. Ám az ösz-
szetettben elért 13. helyezése egy

ilyen nemzetközi mezõnyben a fel-
nõttek között mindenképpen jelzés
értékû. A különösen hegyen nagyon
jó, pár éves kihagyás, leeresztés után
a bringát nagyon komolyan vevõ,
korosztálya országos bajnokságát
megnyerõ, rengeteget edzõ fiatal-
ember üstökösként robbanhat be a
hazai szûkebb élvonalba � az Arató
óta megszakadt szekszárdi hagyo-
mányokat követendõ. Õt az egyéni
összetettben klubtársa, Vajda Adri-

án követte a 29. helyen a szekszárdi-
ak közül, klubvezetõje, Schneider
Konrád szerint, ha igazán jól megy
neki, akkor elõbb is végezhetett vol-
na a tanítványuk. Ebben az esetben
a csapatversenyben elérhette volna
az SZSZKE a harmadik helyet, így
eggyel hátrább végeztek.

A másik szekszárdi klub, az SZKSE
U-19-se, Kiss Ákos teljesítménye is
biztató: a 64-es mezõny elsõ felében
végzett 32.-ként. B. Gy.

37. Gemenci nagydíj

Hét ország kerekeseinek szurkolhattunk
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A vasárnapi program (augusztus

7.) délutáni kezdõdik, mégpedig a
férfi kalapácsvetéssel (15 óra). Itt
láthatjuk majd a világ egyik legjobb
versenyzõjét, az olimpiai ezüstér-
mes, jövõre a londoni ötkarikás játé-
kokon gyõzelemre törõ szombathe-
lyi atlétát, Pars Krisztiánt, mint a ma-
gyar bajnoki cím elsõ számú esélye-
sét. További menetrend: 16.30: 400
m, nõi gátfutás és nõi hármasugrás.
16.45: 400m férfi gát, férfi rúdugrás,
nõi diszkoszvetés, férfi súlylökés.
17.15: 200 m nõ elõfutam, 200m fér-
fi elõfutam. 17.30: nõi magasug-
rás.17.40: 800 m nõi döntõ, 17.50:
800 m férfi döntõ. 18.05: férfi hár-
masugrás döntõ. 18.10. Férfi disz-
koszvetés döntõ. (Érdemes lesz meg-
várni a várható nagy összecsapást
két nagy nemzetközi világklasszi-
sunk, Kõvágó Zoltán és Fazekas Ró-

bert között az idei magyar bajnoki
címért.) 18.15: nõi súlylökés döntõ-
je. 18.35: a nõi 200 m A, illetve B
döntõje.18.45: a férfi 200 m A, illetve
B döntõje. 18.55: az 5000 m-es férfi
síkfutás döntõje. (Kiderül, hogy a pé-
csi, a pesti atléták közül ki tudja eset-
leg megdönteni vagy megközelíteni
Csillag Balázs, jelenlegi versenyigaz-
gatónak még 2002. július 20-án felál-
lított 13 perc 26, 96 másodperces or-
szágos rekordját, amely eredmények
az ezt teljesítõ futónak azonnal az
idei világbajnokságra, valamint a jö-
võ olimpiára  a kvalifikációt jelente-
nék... A váltószámok zárják majd a
116. felnõtt magyar atlétikai bajnok-
ságot: 19.20-kor, illetve 19.30-kor a
nõi, illetve férfi 4 x 400-as váltók küz-
denek meg egymással a helyezése-
kért.

Mint ahogy a szombati napon, úgy
vasárnap is a belépés díjtalan.

A Tolnai Tájak Íjász Egyesület
versenyzői Kóspallagon jártak,
ahol kétnapos terep országos
bajnokságon vettek részt. Mind-
két napon kimondottan íjászidő
volt, esőmentes, kissé borult.
Versenyzőink csigás íj és olimpiai
íj kategóriában képviselték az
egyesületet. 

A szombati lövések után Huszár Zol-
tán 375 ponttal az elsõ helyen állt.
Ez az eredmény új magyar csúcs mé-
retlen távon férfi 3D íjkategóriában.
Id. Bóka László a 2. helyen állva zár-
ta a szombati napot, 374 pontjával
mindössze 1 ponttal maradt le. Ale-
xandra Manea, aki szintén csigás íjjal
versenyzett, a 3. helyen állva várhat-
ta a folytatást. Kovács Gábor Zsig-
mond olimpiai íj kategóriában verse-
nyezve a 4. helyet szerezte meg
szombaton. Ifjabb Bóka László fel-
nõtt csigás íj kategóriában a 4. he-

lyen állt a szombati eredmények ösz-
szesítését követõen. 

Vasárnap a szemerkélõ esõ kissé
megnehezítette a versenyzõk dolgát.
Id. Bóka László ezen a napon 362 pon-
tot lõtt. Így végül 3 ponttal maradt le

egyesületi tagtársától,
Huszár Zoltántól, aki
az Eleven Íjászegyesü-
let versenyzõjével,
Nagy Gáborral meg-
egyezõ pontszámot
gyûjtött. A helyezése-
ket szétlövéssel dön-
tötték el, amiben Hu-
szár Zoltán a 2. helyen
végzett. Többi ver-
senyzõnk is sikeresen
bejutott a döntõbe.
Alexandra Manea és
ifj. Bóka László az úgy-
nevezett arany döntõ-

be jutottak, ahol ellenfeleiket legyõzve
szerezték meg az elsõ helyet. Kovács
Gábor Zsigmond bronz döntõbe ju-
tott, ahol a 3. helyezést érte el.

Ezzel a versennyel egyidejûleg ren-
deztek egy vadász íjász minõsítõ ver-
senyt is, melyen az egyesület tagjai
szintén részt vettek. A 21 célpontos
versenynek nagyon látványos céljai
voltak, többek között mozgó gumiál-
latra, illetve forgó dobókockára kellett
lõniük a versenyzõknek. A nagyszá-
mú nézõközönséget vonzó verse-
nyen nõi csigás vadász íj kategóriá-
ban indulva Alexandra Manea 180
pontos eredményével az elsõ helyet
szerezte meg. Huszár Zoltán a 2., id.
Bóka László pedig a 3. helyen végzett
férfi csigás vadász kategóriában. Ko-
vács Gábor Zsigmond reflex vadász-
kategóriában indulva a dobogó 2. fo-
kára állhatott fel.

Tolnai tájak íjászai a kóspallagi ob dobogóján

Atlétikai magyar bajnokság
pályaavatóval

Világklasszisaink egymás ellen a dobókörben

Ifj. Bóka László (középen) országos bajnok lett

Alexandra Manea elsõ helyezést ért el

Július 9-én rendezték meg Szekszárdon
a Wellness Kupa rapid sakkversenyt. A
hétfordulós 2x15 perces játékidejû ver-
seny résztvevõit a hõségriadó sem ri-
asztotta vissza, összesen 30 játékos vá-
gott neki a megmérettetésnek.

A Szekszárd Város Sakkszervezõ
Bizottsága által megrendezett ver-
senyt Szuhai Balázs nyitotta meg,
majd Tálos Jánosné országos ver-
senybíró írányításával 10 órakor in-
dultak a sakkórák. A mezõnyben két

címviselõ is indult, akik közül Pata-
ki Gyõzõ  nemzetközi mester egyre
javuló játékkal biztosan szerezte
meg az elsõ helyet, klubtársa Papp
Tamás (Decs KSE) elõtt. Az élme-
zõny négyes holtversenyébõl Szuhai
(Decs KSE) jól jött ki, harmadik he-
lyét a mezõny legmagasabb értékszá-
mú versenyzõ ellen (Papp Gellért,
Hóbagoly Se 2383) elért gyõzelmé-
nek köszönheti, nem kis meglepe-
tésre. Ugyancsak 5 pontot ért el a
szintén decsi színekben versenyzõ
Veszprémi András.

A verseny végeredménye:

1. Pataki Gyõzõ, 6 p IM (Decs KSE), 2.
Papp Tamás, 5 p FM (Decs KSE), 3.
Szuhai Balázs 5 p (Decs KSE), 4. Veszp-
rémi András 5 p (Decs KSE), 5. Czibul-
ka Zoltán dr. 5 p (Hóbagoly SE). Ama-
tõrök: (9 induló). 1. Dobák Sándor 5 p
(Hóbagoly SE), 2. Várda Béla  3,5 p
(Szekszárd). A legjobb nem díjazott
senior: Vaszi Albert (Decs).

A Sakk Wellness Kupa gyõztese: 
Pataki Gyõzõ (Decs KSE)
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. AUGUSZTUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Augusztus 16-án (kedden) 16�18 óráig.
Helye: polgármesteri tárgyaló.

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10�12 óráig. Polgár-
mesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
III. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület.A képviselõ au-
gusztusban nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart 
fogadóórát.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ
VI. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 

17�18 óráig.

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ

A hónap elsõ és harmadik csütörtök-

jén 16.30�18.00 óráig. Bejelentkezés: a

74/510-663 telefonszámon.

Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ

A képviselõ augusztusban nem tart 

fogadóórát.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17�18 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17�18 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala � Fõszerkesztõ: Cser Ildikó � Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. � E-mail: vasnap@szekszard.hu � Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 � HUISSN 1215-4679 � Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre � Tördelés: Fazekas András

Áramszünet

Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy háló-
zatkorszerûsítés miatt 2011. augusztus
23-án 8 órától várhatóan 15 óráig Szek-
szárd: Orgona u., Vendel u., Bükk u.,
Cserhát u., Mecsek u., az Esze T.u. a
Bükk u. és Elõhegy u. között, a Klapka u.
a Bükk u. és Cserhát u. között  áramszü-
net lesz.

Szekszárdon a Mátyás
király utcában 2000
nm-es ipari ingatlan

eladó.
Tel.: 0670/616-79-28

Hagyma, burgonya
A Magyar Vöröskereszt Tolna Me-
gyei Területi Nyugdíjas-alapszerve-
zete és a Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége értesíti tagja-
it, valamennyi nyugdíjast és nagycsa-
ládost, hogy kedvezményes áron to-
vábbra is megrendelhetõ: burgonya:
30 kilogramm/zsák/2000 forint, vö-
röshagyma:15 kilogramm/zsák/1300
forint. Megrendelést felveszünk: au-
gusztus 15�26-ig a Vöröskereszt
székházában (Szekszárd, Dózsa Gy.
u. 1., naponta 8.00�10.00-ig. Telefon:
70/933 8361), valamint a Nyugdíjas
Területi Érdekszövetségnél (Szek-
szárd, Hunyadi u. 4.) hétfõi napokon
8�10-ig. A szállításról külön hirde-
tésben tájékoztatjuk kedves megren-
delõinket.

Nyugdíjasoknak
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas-tagozatánál téli tá-
rolásra alkalmas burgonya, hagyma
kedvezményes áron megrendelhetõ
elõzetes elõjegyzés alapján, naponta
8�10 óráig a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház Szent István tér. 15�17. sz. alatti
irodájában vagy a 06-20-415-48-67 szá-
mú telefonon. Árak: burgonya 60 Ft/
kg, hagyma: 80 Ft/kg.

Városszerte, sőt az egész or-
szágban nagy felháborodást vál-
tott ki az az emberkereskedel-
met leleplező ügy, melynek el-
követői – egy híján – szekszárdi-
ak. Bár a legtöbb olvasónak volt
lehetősége informálódni, la-
punkban mégis átfogó összeállí-
tást készítettünk a történtekről
Farkas Kinga, a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság (TMRFK)
sajtóreferense segítségével. 

Májusban a Hódmezõvásárhelyi
Rendõrkapitányság munkatársai egy
eltûnt nõt kerestek. Információjuk
alapján felvették a kapcsolatot a né-
met hatóságokkal, s így sikerült meg-
találniuk az elveszettet, aki számos
információval segítette a rendõrség
munkáját, így elsõ körben több sér-
tettre is rátaláltak. A szálak Szek-
szárdra vezettek. Mivel kiemelt ügy-
ként kezelték a kázust, a TMRFK
mintegy százfõs nyomozócsoportot
hozott létre. Munkájuk során július

20-ára odáig jutottak, hogy lecsap-
hattak a bûnözõkre.

Ez éjszaka meg is történt percre
pontosan egyszerre hét � hat szek-
szárdi és egy faddi � helyszínen. Az
alaposan gyanúsítható bûnözõk elfo-
gásában a TMRFK mellett részt vet-
tek a Terror Elleni Központ és a
Szekszárdi Rendõrkapitányság mun-
katársai is. Elfogták a hét � már több-
szörösen, fõként erõszakos bûncse-
lekmények miatt büntetett � férfit,
akik �vállalkozásukat� úgymond csa-
ládi alapon szervezték és mûködtet-
ték. Lányokat vettek rá jól fizetõ kül-
földi munkavégzésre, ám ott prosti-
túcióra kényszerítették õket, miköz-
ben irataikat, s folyamatosan a pén-
züket is elvették tõlük, sõt, ha úgy lát-
ták, verték is õket. A hét gyanúsítot-
tat július 22-én a nyomozási bíró elõ-
zetes letartóztatásba helyezte. Mint
az a múlt heti sajtótájékoztatón kide-
rült, további gyanúsítottakra lehet
számítani, miközben sértetteket is
keres a rendõrség. 

- vhm -   

Prostitúcióra kényszerített lányok
Elõzetesben az elfogottak.

Várhatóan tovább nõ a gyanúsítottak száma

Városi krimi Gemenci hírek 
LEVELEK AZ ERDÕKÉRT

Augusztus 14-ig, Pörbölyön, az Öko-
turisztikai Központban lehet ingyene-
sen megnézni a Magyar Posta vándor-
kiállítását. Az iskolások munkáiból ösz-
szeállított tárlat anyagát az �erdõk
nemzetközi éve� alkalmából meghir-
detett pályázatra küldték be. 

KIREPÜLNEK A 

FEKETEGÓLYA-FIÓKÁK

A Gemenci Zrt. szekszárdi erdésze-
ti központja (Keselyûs) környékén
a kirándulók is gyönyörködhetnek a
védett fekete gólyákban. Az erdészet
portaépülete közelében egy
gólyapár öt fiókát nevel, melyeket
már szárnyra is bocsátottak. A reg-
geli órákban az erdei vasútállomás
közelébõl a turisták is láthatják a vé-
dett madárcsaládot.  hm
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