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Kiváló ütemben halad a város egy-
kori ékkövének, a Kápolna téri Re-
mete-csurgónak a felújítása. A be-
ruházásról, amely a CivilSegéd 
Közhasznú Alapítvány, az Ifjúsági 
Unió Szekszárd, a Tolna Megyei Ter-
mészetbarát Szövetség, valamint a 
Rotary Club kezdeményezésében 
valósul meg, Kovács Józsefnét, az Al-
sóvárosi Római Katolikus Közhasznú 
Egyesület vezetőjét kérdeztük. 

A Remete-csurgó program 2014 első 
felében indult, az alsóvárosiak és az 
Ifjúsági Unió Szekszárd által szerve-
zett, a Csurgótól a Csurgóért elneve-
zésű túrákkal, ugyanekkor megtörtént 
a hivatalos tervek bemutatása is, pár-
huzamosan az adománygyűjtéssel. 

A kivitelezési munkák jelenleg nagy 
erőkkel folynak, amelyhez az Alsóvá-
rosi Római Katolikus Közhasznú Egye-
sület számos ötletet és segítséget kap: a 
fő műszaki koordinátorok, Kovács Jó-
zsef és Joó Balázs folyamatosan egyeztet 
Szekszárd városának szakembereivel. 

Az önkormányzat által felajánlott, 
a Béla király térről származó macska-
köveket július elején 16 önkéntes se-
gítségével szorgos kezek válogatták és 
helyezték raklapokra: ezeket a Delta 
Coop Kft. telepén tárolják felhaszná-
lásukig. 

A Béla király tér felújításáról meg-
maradt, történelmi macskakövek jár-
daként funkcionálnak majd, s őrzik 
őseink emlékét a Remete-csurgó kör-
nyékén – jegyezte meg Kovács József-
né, akitől azt is megtudhattuk, hogy az 
Ifjúsági Unió 500, 1000, 5000 és 10 000 
forintos támogatójegyekkel és tombo-
la árusításával is gyűjti az adományo-
kat a szekszárdi Stuttgart-udvarban 
található irodánál, ahol az érdeklődők 
bővebb felvilágosítást is kaphatnak a 
munkálatokról. A csurgó történeté-
ről és felújításáról egy különleges ki-
advány is napvilágot lát, a támogatók 
felsorolásával. 

Régi fotókat is vár az egyesület a 
Kápolna térről: elsősorban olyano-
kat, amelyek a kápolna épületén kívül 
a régi búcsúkat, a felsővárost, életké-
peket is bemutatnak. Akinek birtoká-
ban van ilyen fotó, jelezze a szekszárdi 
Ifjúsági Unió felé a 74/512-073-as tele-
fonszámon, vagy az ifu@ifu.hu e-ma-
il címen. A képeket a kezdeményezők 
természetesen néhány napon belül 
sértetlenül visszaszolgáltatják tulajdo-
nosaiknak. 

Pénzadományok a csurgó felújítá-
sára továbbra is a következő számla-
számokra utalhatók vagy fizethetők 
be: CivilSegéd Közhasznú Alapítvány 
Remete-csurgó elkülönített szám-

la Hungária Takarék Takarékszövet-
kezet 71800037-16030123, vagy a 
Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú 
Egyesület MKB 10300002-46412355-
00003285 számlájára, „remetecsurgó” 
megjelöléssel.

Kovács Józsefné arra is kitért: a nem 
mindennapi összefogás és a jelentős 
érdeklődés a biztosítéka annak, hogy 
a Mária-napi búcsú délutánján – szep-

tember 7-én – felszentelik és birtokba 
vehetik a szekszárdiak a megújult teret 
és a felújított forrást.

Az érdeklődő szekszárdiakat addig 
is július 26-án, Anna napján, 18.30-ra 
a Remete-kápolnához invitálják, ahol 
betekintést nyerhetnek a tervekbe. A 
helyszínen adománygyűjtés is zajlik 
majd. 

 Gy. L.
Amint arról már beszámoltunk, a 
kompakt fénycsöveknél lényege-
sen kedvezőbb paraméterekkel 
rendelkező, takarékos közvilágí-
tással látják el jelenleg is, folyama-
tosan Szekszárd utcáit. A két ütem-
ben végzett munkálatokról Bérces 
Jánost, Szekszárd energetikusát 
faggattuk, aki a témában a polgár-
mesteri hivatalban zajlott megbe-
szélésen arról tájékoztatta lapun-
kat: a fényforrások cseréjének híre 
igen pozitív visszhangra talált a la-
kosság körében. 

A városban a fénycsövek cseréjének 
munkálatai előreláthatólag két-három 
hét múlva fejeződnek be, ezt egy utóla-
gos ellenőrzés és a műszaki átadás-át-
vételi eljárás követi majd. 

Majdnem a teljes városi közvilágítás 
megújul, kivéve azok a területeket, ahol 
az önkormányzat nemrég cserélte le az 

égőket egyéb pályázaton nyert támoga-
tás felhasználásával. 

Az első ütem 2455, míg a második 
1901 darab új LED-es kialakítású lám-
pát tartalmaz, az Agóra-program, a 
Béla király tér, illetve a Piactér új fény-
forrásokkal való ellátása pedig már 
megtörtént.

Az első ütem munkálatai 62%-nál, 
a másodiké pedig több mint 50%-nál 
tart. A beruházás 85%-a az Új Széche-
nyi Terv keretében nyert pályázati ösz-
szegből valósul meg.

A megyeszékhely új LED-es fényfor-
rásai erőteljesebb kontraszttal és szín-
visszaadással rendelkeznek kompakt 
társaikhoz képest, nem beszélve a jóval 
alacsonyabb fogyasztásról. A LED-es 
technikájú fényforrások további előnye, 
hogy használatukkal csökken az ener-
giatermelés során keletkező káros gáz-
kibocsátás is. 

 Gy. L.

Példátlan összefogás a Remete-csurgóért

Jó a fogadtatása a kiépülőben lévő LED-es közvilágításnak

Mosolygós hivatalnokok, 
mosolygós ügyfelek
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Szeptemberben átadják az új Piacteret

Megnyitja kapuit a Garay ÉlményPince
Sajtótájékoztatóval egybekötött 
nyitórendezvényen, városi és álla-
mi elöljárók jelenlétében mutatják 
be július 21-én, hétfőn Szekszárd 
szívében a Garay ÉlményPincét. A 
létesítmény augusztus első napján 
a nagyközönség számára is meg-
nyílik.

A nagyszabású megnyitón Szekszár-
dot Horváth István polgármester, Ács 
Rezső alpolgármester, Bálint Zoltán, 
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügy-
vezető igazgatója, valamint Heimann 
Zoltán borvidéki elnök képviseli, va-
lamint jelen lesz dr. Kiss Eliza földmű-
velésügyi helyettes államtitkár, Bock 

József, a Villányi Hegyközség elnöke 
és Sebestyén Attila, a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség ope-
ratív igazgatója is.

Az augusztus 1-jén nyitó létesít-
ményben majd’ 800 négyzetméteren 
interaktív kiállítás várja a Szekszárd, 
a borvidék és a bor iránt érdeklődő-
ket; illatkapszulák, gasztrokerék, egye-
di borértékelés – és az elmélet mellett 
természetesen a borkóstolás. A pin-
ce a több pontján megtalálható kijel-
zők segítségével böngészhet az érdek-
lődő az elektronikus tartalmak között 
és felfedezheti a szekszárdi borvidék 
pincéit is.

 SZV

A tervezett ütemben halad és 
szeptember 12-én átadásra kerül 
az új Piactér kivitelezése, Szek-
szárd egyik legjelentősebb beru-
házása. A belvárosrekonstrukció 
második ütemében épülő keres-
kedelmi egység közösségi szere-
pet is betölt majd.

Mint arról Vörös Gábor főmér-
nök-projektvezető a Szekszárdi Va-
sárnapnak beszámolt, már befejező-
dött az elárusítóteret fedő mintegy 
1725 négyzetméteres tető üvegezése, 
elkészültek az üzlethelyiségek, jelen-
leg azok festése, valamint a közösségi 
terek térkövezése folyik. 

A Piactérhez tartozó közösségi ház – 
amelyben két rendezvényterem és egy 
büfé lesz – belső szakipari munkálatai 
jelenleg is folynak. Az oldalfali elemek 
behelyezése augusztus elején megtörté-
nik, a beruházás átadására pedig mint-
egy két hónap múlva, szeptember 12-én 
kerül sor – tudtuk meg Vörös Gábortól.

A Piactér korábbi, körülbelül 1050 
négyzetméteres területe a projektnek 
köszönhetően nagyjából 1250-re nö-
vekszik, ezzel jelentősen bővül, az átlát-
szó tető révén pedig fedetté és árnyéko-
sabbá válik az őstermelői rész, valamint 
jóval tágasabb lesz az üzlethelyiségeket 
magában foglaló rész és bővül a parko-
lóhelyek száma is. SZV

Egy új kormányzati ciklus sok esetben a kor-
mányzati apparátus változását is jelenti, ha nem 
is olyan mértékben, mint például az Egyesült Ál-
lamokban, ahol automatikusan és teljes egészé-
ben lecserélik azt.

A hazai verzió egyik fejleménye, hogy 2014. július 1-jé-
től a kormánymegbízotti tisztséget dr. Horváth Kálmán 
tölti be Tolna megyében. A korábban sikeres ügyvéd 
amúgy civilben barátságos, jó kedélyű ember; beszélge-
tésünk során elmondta: ez utóbbi tulajdonságán sem-
miképpen nem kíván változtatni, sőt, a kormányhivatal 
minden helyiségében barátságos, jókedvű és mosolygós 
embereket szeretne látni, legyen az ügyfél vagy alkal-
mazott. 

– Elődöm, Tóth Ferenc egy nagyon precízen és jól 
működő hivatalt „üzemelt be”, ám azzal együtt, hogy 
nyilván nekem is megvannak az elképzeléseim a kor-
mányhivatal működéséről – hisz minden ember más és 
más habitussal bír –, sok változtatni valóm nincs – je-
lentette ki dr. Horváth Kálmán.

– A kormányhivatalok megalakulásakor úgy tűnt, 
mintha odafönt egy kicsit tartottak volna attól, hogy az 
emberek azt mondják: már megint csak egy nagy létszá-
mú, mihaszna hivatal jön létre. Ezért aztán a dolgok elé-
be vágva rogyásig megterhelték őket feladatokkal, szol-
gáltatási kötelezettségekkel. Elég, ha csak végignézzük a 
tevékenységi kört, a működési területet vagy a szolgálta-
tások számát. 

– Ami azt illeti, valóban van munkánk bőven. Mint 
ahogy ügyfelünk is. Ezzel együtt létszámstop van ér-
vényben a hivatalunk alkalmazottait illetően. Vagyis 
testközelből alkalmunk nyílik megtapasztalni, hogy a 
kormány által forszírozott takarékos állam tényleg ala-
kulófélben van.
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Idén már 25 ezredik látogatójával 
büszkélkedhet a Szekszárdi Család-
barát Strand és Élményfürdő.

A szerencsés 25 ezredik fürdővendég-
nek, a szekszárdi Baksa Editnek július 
16-án délután Szekszárd polgármeste-
re, Horváth István adott át ajándékot 
a jeles alkalomból: ajándékutalványt, 

fürdőbelépőket, hűtőtáskát és napo-
zóplédet. A nyertes kislányával, a ki-
lencéves Enikővel és annak barátnő-
jével érkezett a városi élményfürdőbe. 
Elmondta: családjával nyáridőben, 
heti rendszerességgel látogatnak ki a 
családbarát strandra, ahol kedvenc 
fürdőelemük a vízicsúszda és a pezs-
gőmedence.  Gy. L.

Magyarország finom! – Gasztro-
angyal fesztivált rendeztek Buda-
pesten július 4-e és 6-a között. A 
népszerű televíziós műsorvezető, 
Borbás Marcsi műsorának amolyan 
esszenciája volt a háromnapos ren-
dezvény, ahol kizárólag azok mu-
tathatták meg magukat élőben is a 
nagyközönség számára, akiket a so-
rozat forgatása során a Gasztroan-
gyal különösen nagyra értékelt.

Tóth Sándor (A Kávé Háza) és Petrits 
Szilveszter (Petrits Mézeskalács) felkérése 
a részvételre a szekszárdiakat minden bi-
zonnyal nem lepte meg, hiszen tevékeny-
ségük kiemelkedő színvonala közbeszéd 
tárgya szakmai körökben, de talán azon 
túl is. A szekszárdi módra készített kávé, 
mézeskalács és márc ezúttal is tarolt. Ki-
válóságainknak minden erejüket moz-
gósítani kellett ahhoz, hogy az érdeklődő 
sokaság igényeit kielégítsék. MJ

Nyaralni vágyó szekszárdi patriótánk, 
aki igen autentikus médium hírében 
áll, a minap érkezett haza kéthetes 
balatoni kiruccanásáról – nem valami 
kipihenten. Nem utolsó sorban azért, 
mert eléggé el nem ítélhető módon 
évek óta vonattal jár kikapcsolódni, 
legutóbbi „pihenésén” azonban szó 
szerint lejárta a lábát.

A déli parton található kempinget és 
az azt körülölelő üdülőövezetet, ahol 
ismerőseivel próbált (volna) éves sza-
badságának hódolni, egy hat kilomé-
ter hosszúságú, háromszázegynéhány 
méter magas hegy választja el attól 
a vendéglőkkel, élelmiszerboltokkal 
teli településtől, ahová közigazga-
tásilag tartozik. Ez ugyan még nem 
lenne baj, hiszen eddig sem nagyon 
panaszkodott a gyakorta vonattal-sá-
torral nyaralni járó földink és csapata 
a kilométerekre: elérhető volt ugyanis 
számára a közelben minden szükséges 
bevásárlandó dolog. Ám a tavaly még 
meglévő, boltnak nevezett, kádári kor-
ból visszamaradt árufelhalmozó egy-
ség az idén eltűnt.

A kemping koros, bennszülött por-
tása, aki az évtizedek során úgy hoz-

zánőtt környezetéhez, mint az ősfás 
partszakasz vagy a távolban pihenő 
vulkanikus hegykúpok, a messziről 
jött vándor számára próbálta felvázol-
ni a bolt megszűnésének prózai oka-
it: az abc működtetőjének neje nem-
rég lelécelt, és vitte magával a tavalyi 
bevételt is… 

A végeredmény: jelenleg nincs 
olyan, aki két-három hónapra bérbe 
venné az amúgy hangulatos, régebben 
több száz vendéggel büszkélkedő kis 
kemping élelmiszerboltját, s ez várha-
tóan így is marad. Korábban hasonló 
sorsra jutott az egység mellett üresen 
tátongó egykori devizás butik is, ahogy 
a környék másik miniáruháza is üre-
sen tátong évtizedek óta. 

Sok helyütt így van ez a Balaton 
környékén, ám a turisták fokozódó 
igényét tapasztalva nem így kellene, 
hogy legyen, hiszen – az elmondások 
alapján – a virágzó közelmúlt is jobb 
sorsra predesztinálná a kempinget és 
kiterjedt üdülőövezettel rendelkező 
környékét is. Természetesen a hegy 
mögött elterülő központi településen 
már maga a kánaán várja a normálisan 
étkezni kívánó vándort, ott nemrég két 
multi is tanyát vert…

De nézzük tovább a sivár valósá-
got. A legközelebbi bolt a hegyen 
búvik meg, ahová a 30 fokos hő-
ségben nem szívesen mászik fel az 
üdülni vágyó lélek, bár a hegytető-
ről a látvány némileg kárpótolhatja. 
Gépkocsi híján rögtön négyféle lehe-
tőség adódik a turistának némi tu-
ristaszalámi vásárlására. 1. A hat ki-
lométerrel odébb lévő központban 
előre megváltott jeggyel felszállni a 
vonatra az üdülőtelep jegyváltóhely 
és vasutas nélküli vasútállomásán. 2. 
Várakozni a kiírás ellenére délutá-
nonként már nem járó helyi járatra. 
3. Gyalogolni a tűző napon egy órán 
át, percenként idiótán csöngetgető 
biciklisek között vonulva a hegy ol-
dalában a központig (ezt kétnaponta 
kényszerült gyakorolni földink is). 4. 
Aludni a strandon és turistaszalámis 
zsemléről álmodozni… Az egyet-
len helyi taxis (egy kb. 75 éves zsém-
bes vén róka) a hat kilométeres útért 
több ezer forintot is lenyúl, így ez a 
verzió eleve elvetendő. 

A kihalófélben lévő paradicsom-
ba hétvégén vonat és busz még kósza 
gondolatként sem érkezik, a kemping 
magánstrandján pedig hol van, hol 

nincs büfé. A szűkebb környék sza-
badstrandján valamivel jobb a helyzet, 
bár ott is csak némi kiszáradt zsemlé-
jű hamburgerrel és hot-doggal, gyanús 
bolognai spagettivel és pofátlanul drá-
ga márcos üdítővel, ásványvízzel tölteti 
az éhes ember a gyomrát – miközben, 
elmerengve a csillogó víztükör irányá-
ba, gumiruhába öltözött, gereblyesze-
rű tárggyal a vízben kotorászó embe-
reket fedezhet fel a fürdőzők közt, akik 
állítólag világháborús szovjet aknákat 
keresgélnek...

Esetleg aki ebédelni kíván, a kem-
ping „éttermében” választhat a felme-
legített bableves és a mélyhűtésből fel-
támasztott bécsi szelet közül. 

Ugyan bolt és közlekedési eszköz 
gyakorlatilag nem volt, ám szúnyog 
annál inkább. A vérszívók razziáját 
pedig egy olyan permetezés spékelte, 
amelyet követően valóságos szúnyo-
ginvázió szakadt az üdülni vágyókra.

Szekszárdi barátunk másnap alig 
várta, hogy hazaérkezzen, s ígéretet is 
tett saját magának: legközelebb a Bala-
ton egy frekventáltabb helyét szemeli 
ki – és visz magával néhány doboz sp-
rayt is a vérszívók ellen. 

 Gy. L.

Megváltották a huszonötezredik élményfürdő-belépőtTóth Sándort és Petrits Szilvesztert
a Gasztroangyal is szárnyai alá vette

Egy szekszárdi viszontagságai a magyar tengernél

A vizet, a kávét és a gépet – min-
denből egyformát, illetve egyfor-
ma mennyiséget – a szervezők biz-
tosítják. A résztvevő művészek az 
őrlési finomsággal, a hőmérséklet-
tel és a csapolási idővel variálhat-
nak mindössze. Ez kérem, a barista 
világbajnokság, melyet ebben az 
évben Olaszországban, Riminiben 
rendeztek 27 magas kávékultúrá-
val bíró ország részvételével. 

Szekszárdi vonatkozása az idén is volt 
a világ legkomolyabb, illetve egyetlen 
kávés vébéjének, hiszen hazánkat a he-
lyi születésű Szalczer Péter képviselte. 

Péternek természetesen szekszárdi ká-
véművészünk, Tóth Sándor segített a 
felkészülésben, ellátva őt kávéval, esz-
közökkel, okosságokkal. 

Ezen a versenyen nincsenek helyezé-
sek, kizárólag világbajnokot hirdetnek. 
A többiekről semmiféle rangsorolás 
nem lát napvilágot. A harminc eszten-
dős Szalczer Péter elmondta: mindad-
dig indulni fog a barista vb-n, ameddig 
meg nem nyeri. Nevezni persze nem 
egyszerű feladat, hiszen kizárólag azok 
vehetnek részt a világbajnokságon, akik 
megnyerik a hazai bajnokságot – tehát 
minden országból egy fő. 

Bizakodjunk! MJ
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Az idén 329 gyermek számára biz-
tosít térítésmentesen napi egyszeri 
étkezést Szekszárd önkormányzata. 

A város a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők számának 
negyedére pályázott, ezen felül további 
ötven főnek saját erőből gazdálkodja 
ki az ebéd költségét. A pályázaton el-
nyert összeg 5 401 440 forintot tesz ki, 
ehhez a szekszárdi önkormányzat 968 
ezer forinttal járult hozzá. 

A szociális menzát június 16-tól au-
gusztus 14-ig vehetik igénybe a rászoruló 
családok a már megszokott helyszínen, a 
Zrínyi utcai Garay Általános Iskola étkez-
déjében: ebéd után a gyerekeket a szek-

szárdi Gyermekjóléti Központ munkatár-
sai foglalkoztatják – tájékoztatta lapunkat 
dr. Főfai Klára, Szekszárd polgármesteri 
hivatalának humánszolgáltatási igazgató-
ság-vezetője. 

Dr. Főfai Klára azt is elmondta: ame-
lyik család három alkalommal nem je-
lentkezik az igényelt ebédért, azt kizárják 
a szociális menza lehetőségéből. Amint 
arra felhívta a figyelmet, míg korábban 
konzerveket adományoztak a rászoru-
ló családoknak, addig a Szekszárdi Diá-
kétkeztetési Kft.-nek köszönhetően már 
három éve meleg étellel tudják ellátni a 
szolgáltatást igénybe vevő szülők gyer-
mekeit. 

 Gy. L.
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Szociális menza 
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A szekszárdi játszótér-projekt ala-
kulásáról már korábban is több 
esetben beszámoltunk, ám a leg-
újabb játékok telepítését követő 
leggyakoribb kérdésről még nem 
szóltunk. Ez ugyanis nem más, mint 
az: hogyan kell ezekkel játszani?!

Mivel a kérdés megválaszolására 
mondhatni, fokozott igény jelentkezik 
az érintettek részéről, ezért megkértük 
Máté Péter önkormányzati képviselőt, 
segítsen választ találni a feladványra.

A képviselő úr mindenekelőtt azt ta-
nácsolja, próbáljuk beütni – mondjuk – 
a youtube.com keresőjébe a „parkour 
lappset” szavakat, vagy pötyögjük be az 
alábbi linket: https://www.youtube.com/
watch?v=_qROXjmLhok.

A játék ugyanis igen látványos és szó-
rakoztató. Kifejezetten akrobatikus, 
szinte minden izmot átmozgató gyakor-
latokat lehet vele végezni, ráadásul attól 
sem kell félni, hogy az ifjak lepottyan-
nak, lévén, aszfalt helyett kellemesen 
puha, gumiszerű anyag borítja a talajt.

Szándékosan írtunk ifjakat és nem 
gyerekeket, mivel a játszótérnek ez a ré-
sze nagyjából a tinédzser-korosztály szá-
mára készült-épült. Néhány méterrel ar-
rébb található egy másik, szintén némileg 
rejtélyesnek tekinthető játék, mely Máté 
Péter elmondása szerint már a középko-
rú felnőtt korosztály szórakoztató treníro-
zását szolgálja. (Ám, felvételünk tanúsága 
szerint egyes elemei a kicsik által is hasz-
nálhatók. )A talaj borítása itt is ugyanaz a 
puha gumiszerű anyag. Ennek a két játék- 
elemnek a megépítése az idei 30 milliós 
játszótér-fejlesztésnek közel felét tette ki.

Máté Péter felhívta a figyelmünket 
arra is, hogy immár örvendetes módon 
a játszóterekre visszakerültek az ivóku-
tak, melyekre a 40-es, 50-es korosztály 
még emlékezhet, ám a fiatalabbak már 
aligha, hiszen a legtöbb helyen korábban 
felszámolták a köztéri játszótéri csapo-
kat, kutakat, minekutána jó néhány épít-
kezést is kiszolgáltak. MJ

Az emlékezés azért fontos, hogy az 
elpusztított családtagokról, honfi-
társainkról ne feledkezhessünk el, 
egyúttal előremutatást ad, hogy 
hasonló tragédia soha többé ne 
történhessen meg – e szavakkal 
szólt az emlékezőkhöz és a holo-
kauszt-túlélőkhöz Friedmann Ta-
más, a Szekszárdi Izraelita Hitköz-
ség vezetője az Agóra Művészetek 
Házában, Szekszárd egykori zsina-
gógájának falai között július 13-án, 
a holokauszt 70. évfordulója alkal-
mából tartott emléknapon.

Horváth István polgármester a rendez-
vényen tartott beszédében kifejtette: a 
történtek a magyar nemzet tragédiájának 

tekintendők. Emlékeztetett: 1944. április 
16-án kezdődött meg a magyarországi 
zsidóság gettóba zárása. Azé a zsidóságé, 
amely a magyar nyelvet beszélte, gazda-
ságát gyarapította és sok esetben vérét 
adta a hazának. Horváth István vitéz 
Vendel Istvánról, a város egykori lelkiis-
meretes polgármesteréről is beszélt, aki 
azok közé tartozott az országban, akik 
nem engedtek városukban gettót létesí-
teni. Ám – tette hozzá – ellenállása nem 
tarthatott sokáig, hiszen Szekszárdról és 
környékéről július 2-án elindultak a sze-
relvények Auschwitzba és Mauthausen-
be. Horváth István arról is beszélt, hogy a 
Szekszárdról, Tolnáról, Faddról, valamint 
Őcsényből – a bonyhádi és a pécsi gettón 
keresztül – Auschwitzba hurcolt csaknem 

hatszáz ember kevesebb, mint egytizede 
tért vissza szülőhelyére.

„Ők is magyarok voltak. Zsidó vallá-
sú magyarok” – erről már Róna László, 
a Mazsihisz képviselője beszélt az egy-
begyűltek előtt. 

A megemlékezésen több túlélő, így 
Losonci Sándor (bal alsó képünkön) is 
részt vett. Az idős ember Mauthausen 
lágerét is megjárta, majd egy kőbá-
nyában, később egy Messerschmitt 
repülőgépeket előállító gyárban is 
dolgozott; miután a gyáregységet le-
bombázták, csak az amerikai csapatok 
érkezésének köszönhette, hogy a saját 
magával megásatott sírba nem lőtték 
bele a németek. 

A megemlékezésen a pécsi főrabbi, 
Schönberger András arról beszélt: erős 
hittel és akarattal kell kimondani, hogy 
soha többé nem történhet meg hasonló 
tragédia. „Ők ezt az országot jónak akar-
ták, nem voltak ellenségei” – hangsúlyoz-
ta az egyházi elöljáró, majd Vendel István 
polgármesterre utalva megjegyezte, ő 
megpróbált mindent, hogy a város lakó-
it, polgárait valamilyen módon megvédje. 

A megemlékezés zárásaként a Mű-
vészetek Háza előtti holokauszt-emlék-
művön koszorút helyezett el Horváth 
István polgármester, a túlélők család-
tagjai, valamint Józan-Jilling Mihály, a 
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat vezetője. Gy. L.

Szekszárdon az utolsó pillanatig megvédték a zsidó embereket
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A rezisztens fajtákat is megtámadta a lisztharmat
Tetemes terméskieséssel és növekvő 
növényvédelmi költséggel kell szá-
molniuk a termelőknek Szekszár-
don és környékén, mivel szinte vala-
mennyi ültetvényben megjelentek a 
lisztharmatfertőzés tünetei.

A szőlőbetegség kapcsán Heimann 
Zoltán borvidéki elnök a Magyar 
Távirati Irodának úgy nyilatkozott: 
a terméscsökkenés nagyságát egye-
lőre nem lehet megbecsülni, a nö-
vényvédelem költségei azonban 20-
30 százalékkal nőttek a gyakoribb 
permetezés és a több zöldmunka kö-

vetkeztében. Az enyhe tél, az utóbbi 
hetek csapadékos időjárása, továbbá 
a magas páratartalom is közrejátszott 
abban, hogy a kórokozók elterjedtek, 
a fertőzés erősségét pedig az is szem-
lélteti, hogy az a rezisztens fajtákon 
is megjelent – szögezte le Heimann 
Zoltán, aki azt is kifejtette, ha a fer-
tőzött fürtöket nem sikerül leválo-
gatni, a fertőzés az idei évjárat mi-
nőségére is hatással lesz. 

Ferenc Vilmos, a szekszárdi Dicenty 
Dezső Kertbarát Kör elnöke a járvány-
nyal kapcsolatban már arról beszélt, 
hogy annak mértéke fajtánként, az ül-

tetvény fekvése és az eddigi növényvé-
delem szerint változó. Emlékeztetett, 
legutoljára 2004-es évben volt tapasz-
talható hasonló mértékkel bíró liszt-
harmatjárvány. 

Ferenc Vilmos arról is szólt, hektá-
ronként 150-200 ezer forintba kerül a 
szőlő növényvédelme, ám az idén nem 
12-14, hanem 6-8 naponként szüksé-
ges védekezniük a gazdáknak a liszt-
harmat kórokozó ellenében. Ugyanak-
kor felhívta a figyelmet arra is, egy-egy 
készítményből sajnálatos módon a je-
lentős kereslet következtében hiány 
mutatkozik. 

Amint az tudható, a terméskiesés az 
augusztusi időjárástól is nagymérték-
ben függ, így, sok csapadék esetén akár 
20-30 százalékos veszteség is érheti a 
bortermelőket. 

A kertbarát kör elnöke arra is rávilá-
gított, a portugieser, a chardonnay, va-
lamint a rizlingszilváni a legfogéko-
nyabb a lisztharmatra, a bajt pedig 
tovább tetézi, hogy a vész a kékfran-
kosültetvényeket is elérte. 

A liszthatmat nem csak a Tolna me-
gyei, hanem a baranyai szőlőültetvé-
nyeken is felütötte fejét.

 GYL/MTI
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SPORTMIX
ATLÉTIKA. Megismételték tava-
lyi kiemelkedően jó szereplésüket 
a szekszárdi atléták az U-13–U-15 
korosztályos idei országos szabadtéri 
bajnokságán. A Szekszárdi AEK futó- 
és ugrószámokban domináló atlétája, 
Valkay Tamás, valamint az AC Szek-
szárd atlétapalántája, Szemerei Leven-
te két-két számban is győzött. Valkay 
a magasugrásban 187 centimétert el-
sőre megugorva nyert. 100 gáton, re-
mek hajrával, 13,41 másodperces ver-
senyben diadalmaskodott, 300 gáton 
(39,55 mp) centikkel, századokkal lett 
második Gaál László testnevelő-edző 
tanítványa, aki a következő évben 
már eligazol egy nagy klubhoz. Sze-
merei Levente, a Németh Gyula neve 
fémjelezte szekszárdi futóiskola egyik 
legígéretesebb felfedezettje minden 
bizonnyal az új versenyévadban még 
Szekszárdnak szállítja a sikereket. 
Mind az 1500 méteres akadályon, 
mind a 3000 síkon nem adott esélyt 
egyetlen riválisának sem (az előbbi tá-

von 4:42,76, az utóbbin 9:29:99 perces 
időeredménnyel ért célba.)

A szekszárdi atléták további do-
bogós, illetve pontszerző helyezé-
sei: Újoncok: 80 m gát: 2. Rittber-
ger András (Szekszárdi AK SE, 13,14 
mp), …5. Fekete Gergő (Szekszár-
di AK SE, 13,49 mp). Magasugrás: 2. 
Németh Mátyás (Szekszárdi AK SE, 
1,55 m), 3. Fekete Gergő (Szekszár-
di AK SE, 1,52 m). 1000 m akadály-
futás: 4. Berenkei Gábor (Szekszárdi 
AK SE, 3:22:78 p). Távolugrás: 4. Fe-
kete Gergő (Szekszárdi AK SE, 5,06 
m), …7. Németh Mátyás (Szekszár-
di AK SE, 4,63 m). Ötösugrás: 6. Ritt-
berger András (Szekszárdi AK SE, 
11,92 m). Serdülők: 1500 m síkfutás: 
2. Papp Endre (AC Szekszárd, 4,24,04 
p.), 800 m síkfutás: 2. Papp Endre (AC 
Szekszárd). Az elmúlt évben mindkét 
számban első lett a szekszárdi atléta.

ÍJÁSZAT. A Baranya Íjásza hatfordulós 
régiós bajnokság negyedik fordulójá-

ban is több győzelmet, illetve dobogós, 
értékes helyezéseket értek el az Ippon 
Karate és Íjász Egyesület versenyzői a 
Szentlőrinc határában megtartott ver-
senyen. A fúvócsöves kategóriában 
Balogh László, Rotkay Zsuzsanna egy-
egy aranyérmet, id. Soós Zoltán ezüstöt 
szerzett. Keserű Zsombor ebben a ver-
senyszámban negyedik lett, miképpen 
tradicionális íjászatban is ezt a helye-
zést érte el. Berta Béla a fúvócsövesek-
nél hatodik lett. További eredmények. 
Reflex íj: 2. Valkó Viktória, …4. Rotkay 
Zsuzsanna.

KOSÁRLABDA. Mint arról már be-
számoltunk, a KSC Szekszárd felnőtt 
csapatának standard tagjaivá váló 
Studer-testvérek a magyar korosztá-
lyos válogatottakban szerepeltek nagy 
nemzetközi tornákon. A 16 éves Ág-
nes az U-17-es csehországi világbaj-
nokságon bronzérmet szerzett csapat 
meghatározó irányítója volt. Nővére, 
a 18 éves Zsuzsa az U-20-as nemze-

ti csapattal Bulgáriában, a B Divíziós 
Európa-bajnokságon vett részt és az 
elvárásoknak megfelelően teljesített 
a kilenc ország selejtező tornáján. A 
magyar válogatott a körmérkőzéses 
tornán az első németekkel megegye-
ző győzelmi mutatóval (8 győzelem, 1 
vereség) a második helyen áll, és ezzel 
följutott a kontinentális élmezőnyt je-
lentő A divízióba.

KAJAK-KENU. Három aranyérmet 
szereztek a Szekszárdi Kajak-Kenu 
SE versenyzői a sukorói országos vi-
dékbajnokságon. A rövidebb távokon 
megtartott versenyeken a kölyök ka-
tegóriában Nagy Viktória (IV. kor-
csoport) a K-1 4000 méteres távon, 
Ádám Alexa, az MK 1 4000 méteres 
távon a III. korcsoportban, a Szekeres 
Zsolt–Korsós Zoltán kajakpáros a VI. 
korcsoportban, 1000 méteres távon 
diadalmaskodott és lett vidékbajnok. 
Nagy Viktória a korcsoportjában K-1-
ben 1000 méteren ezüstérmes lett.

Mintha a Szekszárdi Női Asztali-
tenisz Klub éves nagyversenye, 
a Szekszárd Kupa zajlana… Erre 
emlékeztetett minden a sport-
csarnok küzdőterén június 28-án, 
amikor tizenhat asztalon igazi ping-
pong-nagyüzem folyt.

Mozgássérültekkel és ép versenyzők-
kel, köztük a megyebajnokságban 
vagy éppen NB III-as szinten is aktív 
játékosokkal az asztalok mögött zajlott 
négy csoportban a szekszárdi székhe-
lyű, mozgássérült sportolókat tömörí-
tő, Fáklya SE által szervezett integrált 
asztalitenisz-verseny.

Nem volt kiemelés, irányított sorso-
lás, legföljebb csak annyibban, hogy az 
a néhány magasabb minősítésű spor-
toló, aki jelen volt, ne találkozhasson 
hozzá képest amatőr versenyzővel. 
Roppant fontos szempont volt, hogy 
az ép és nem ép versenyzők meccse, 
amennyire csak lehet, ezen a napon 
minél többször megtörténjen.

Az itt versenyző parasportolók álta-
lában olyan képességűek voltak, hogy 
legjobb tudásuk szerinti játékra kész-
tették ép társaikat. Például amikor Se-
bestyén András, a házigazda Fáklya SE 
első számú versenyzője a kerekes szék-
ből elmozogva „dobálta vissza a labdá-
kat”, s alkalmasint – akár fonák vagy 
éppen tenyeres oldalról – labdamene-
tet lezáró poénokat ütött. A hazai és 
nemzetközi versenyeken szép eredmé-
nyeket elérő szekszárdi sportolót ezút-

tal a szervezői teendők alaposan lekö-
tötték, így csak amolyan beugróként 
versenyzett.

De számára és még jó néhány ver-
senyzőtársa számára sem feltétlenül a 
konkrét eredmény volt a lényeges ezen 
a napon, hanem az, hogy egy olyan kü-
lönleges, sajátos megmérettetésen ve-
hettek részt, ahol hidak épültek az ép 
és a fogyatékkal élők között. 

Érdeklődésünkre Márton István 
főszervező, a Fáklya SE elnöke arról 
számolt be, hogy időközben hozzájuk 
is csatlakozott több, úgymond’ teljesen 
ép társuk, aki remekül érzi magát eb-

ben a közösségben és aki révén a vá-
rosi bajnokságban is részt tudnak ven-
ni. Egyikük volt Fritschi Mária, akit 
Sebestyén András hozott közelebb a 
klubhoz. A hölgy ifjabb korában ping-
pongozott rendszeresen, de mint emlí-
tette, legalább 16-17 évet kihagyott. Az 
újrakezdés, a rendszeres játék öröm-
forrás: „egyszerűen szeretek pingpon-
gozni”– jegyezte meg.

Fritschi Mária igazán tudja, hogy 
a rendszeresen edző sérült sporto-
lók ellen milyen nehéz nyerni. A júni-
us végi versenyen csoportjában négy 
ilyen versenyzőt kapott ellenfélnek, s 

bizony az országos versenyeken is sok-
szor kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 
fővárosi Benke Mária ellen nem volt 
ellenszere a kategória döntőjével felé-
rő meccsen. „Mire kiismertem volna, 
addigra már 3-1-re megnyerte a mecs-
cset ellenfelem. Talán ha újra meccsel-
hetnék vele, lenne esélyem…” – kom-
mentálta a történteket Fritschi Mária, 
akinek említett, 53 esztendős ellenfe-
le (aki súlyos, többszöri műtéttel járó 
gerincbántalmai miatt szerepel a pa-
rasportolók között) tényleg szép dol-
gokat mutatott be az asztalnál. 

 B. Gy.

Igazi pingpong-nagyüzem az integrált versenyen

Mozgássérültek és egészségesek egy asztalnál, gyakran egymás ellen mérkőzve az integrált szekszárdi asztalitenisz 
versenyen. Balról a második a szervező feladatokat is ellátó ismert szekszárdi parasportoló, Sebestyén András

Megkezdődött a vitorlázórepülő-bajnokság Őcsényben

Összeálltak a vízilabda „öregfiúi”
Megalakult a két éve műkö-
dő Szekszárdi Vízmű SE vízilab-
da-öregfiúkcsapata. Az átlagé-
letkort tekintve a harmincas 
éveikben járó „old boyok” első-
sorban önmaguk szórakoztatása 
és sportág népszerűsítése jegyé-
ben álltak össze; köztük éppen a 
legfiatalabb évjáratot képviseli 
Sóvári Gábor, a szekszárdi után-
pótláscsapatok edzője.

Kezdetekben a csapattagok tekintete 
általában Sóvári Gáborra szegező-
dött meccs közben, ám ma már más a 
helyzet. Már csak azért is, mert néhány 
hónappal ezelőtt Szekszárdra került a 
hosszú éveken át a Kecskemét színei-
ben, az OB I B-s felnőtt bajnokságban 
szereplő Csutora Dániel, aki mint el-
mondta, boldogan kapcsolódik be az 
éppen szerveződő szekszárdi vízilab-
daéletbe: az öregfiúkat erősítő játékos-

ként és a kicsikkel foglalkozó edzőként 
is – noha erről nincs papírja.

Ez utóbbi szekszárdi viszonylatban 
aligha lehet kardinális kérdés, mert 
Dani komoly szellemi tőkének tekint-
hető egy induló szakosztálynál. Az ő 
hosszabb távra tervezett maradásá-
ból oly módon is profitálhat a sport-
ág, hogy történetesen a vele érkező ba-
rátnője is abszolút szakmabeli – a női 
vonalon az ifjúsági válogatottságig ju-

tott, ma is életelemének tekinthető ez 
a sportág. 

A baranyaiak, akik egy-egy mecs-
csért bejárják olykor az egész Kár-
pát-medencét, az egyik legnagyobb 
szurkolói a szekszárdi öregfiúkcsapat 
további létezésének. Merthogy a köze-
li Baja mellett a még nem túl messzi 
szekszárdiakkal is többször meccsel-
nének – már a közeljövőben. 

 B. Gy.

Jelentős érdeklődés mellett, Far-
kas Bertalan első magyar űrrepülő 
pilóta jelenlétében nyitották meg 
július 12-én az őcsényi repülőtér-
re szervezett, tíz napon át tartó, 59. 
Magyar Vitorlázórepülő Nemze-
ti Bajnokságot és elő-Európa-baj-
nokságot.

A légi megmérettetésen nyolc or-
szágból összesen hetvennégyen vet-
tek részt: a hazai versenyzőkön kívül 
Ausztriából, Csehországból, Német-
országból is érkeztek pilóták, de olasz, 
lengyel, román és szlovén versenyzők 
is ellátogattak Őcsénybe legkülönbö-
zőbb típusú gépeikkel.

A rendezvény az őcsényi Bogár Ist-
ván Hagyományőrző Egyesület tánco-
sainak műsorával vette kezdetét. Dr. 
Koller József, a verseny vezetője kö-
szöntőjében utalt arra, hogy a sárközi 
helyszínen az idei már a 23. vitorlázó-
repüléssel kapcsolatos megmérettetés 
– amely mégis új színt mutat abban a 
tekintetben, hogy nyolc nemzet zász-
laja alatt rendezik. Koller megjegyez-
te: a nagyszabású rendezvény csupán 
egyfajta felvezetése egy sokkal ran-
gosabb versenynek, hiszen 2015-ben 
Őcsény ad otthont az Európa-bajnok-
ságnak is. A vezető reményét fejezte 
ki a tekintetben, hogy hamarosan vi-
lágbajnokságot is rendezhetnek a re-
pülőtéren. 

Szekszárd polgármestere, Hor-
váth István köszöntőbeszédében örö-
mének adott hangot amiatt, hogy 

a szóban forgó rangos nemzetközi 
versenyt a Sárköz szívébe hozták, a 
rekordszámú versenyzőnek, hazai és 
külföldi érdeklődőnek pedig itt tar-
tózkodásuk okán figyelmébe ajánlot-
ta a tájegység kulturális kincseinek, 
a szekszárdi borvidéknek, valamint 
a megyeszékhely élményfürdőjének 
megtekintését.

Őcsény polgármestere, Fülöp Já-
nos köszöntő szavaiban kiemelte: a 
helyi önkormányzat az Eb-ig min-
dent elkövet annak érdekében, hogy 
a reptér tulajdonviszonyai tisztázód-
janak és infrastrukturális fejlesztése-
ket lehessen azon végrehajtani. Mint 
kitért rá: a verseny révén a Sárköz 
gazdag hagyományai jó esélyt kap-
hatnak arra, hogy a világörökség ré-
szévé váljanak.

A jelenlévőket az első magyar űr-
repülő pilóta, Farkas Bertalan is kö-
szöntötte. Valamikor ő is vitorlázóre-
pülőként kezdte légi karrierjét, s mint 
vadászpilóta kerülhetett 1980-ban a 
világűrbe – mondta. Az egykori aszt-
ronauta balesetmentes repülést kívánt 
a versenyzőknek, figyelmeztetve őket 
arra: „a felszállások száma egyezzen 
meg a leszállások számával”.

A Magyar Vitorlázórepülő Szö-
vetség elnöke, Gyöngyösi András a 
sportág rajongóihoz szólva kiemelte: a 
szervezők megtesznek mindent, hogy 
a jövő évi Európa-bajnokság a vitorlá-
zórepülő kategóriában a legsikeresebb 
legyen.

 Gy. L. 

Műszaki probléma azért sajnos adódott…
Az őcsényi versenyt vasárnap este bal-
eset árnyékolta be: egy pilótának kény-
szerleszállást kellett végrehajtania a 
település határában, miután Cessná-
jával verseny közben műszaki prob-
lémák adódtak. A tűzoltók segítségé-
vel szabadítottak ki gépéből: súlyosan 
megsérült, mentőhelikopter szállítot-

ta el a helyszínről. Az Őcsényi Repü-
lőklub SE elnöke, Kovács Mihály az 
esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott: 
a pilóta a vitorlázórepülőket vontató 
egyik motoros gépet vezette. A szeren-
csétlen baleset körülményei kapcsán a 
Közlekedésbiztonsági Szervezet vizs-
gálódik – tudhattuk meg.
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A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Július 13-ai rejtvényünk megfejtése: Móricz Zsigmond, A boldog ember

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTEREK, A JEGYZŐ ÉS 

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA – 2014. július

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Július hónapban nem tart fogadóórát.
Polgármesteri Hivatal I. em., 
polgármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
III. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő

V. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselő

VI. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselő
VII. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselő
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfőjén 17–18 óráig.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
IX. sz. választókerület
Időpont-helyszín egyeztetés: 
30/5514-653

DR. FAJSZI LAJOS képviselő
X. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Július hónapban nem tart fog-
adóórát.

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

ZAJÁK RITA képviselő

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

A Vírusos Májbetegek Nemzetközi Világnapján országos
hepatitis „C” vírus szűrést

végeznek Szekszárdon a Garay téren 
július 26-án 10 órától 18 óráig.

A rendezvény célja a lakosság felvilágosítása a krónikus vírus hepatitiszekről, a 
betegséggel kapcsolatos tévhitek eloszlatása és a fertőzött betegek felkutatása.

„Csendes gyilkos”
a hepatitis „C” vírus!

A hepatitis „C” vírus (HCV fertő-
zés) egészségügyi jelentősége világ-
szerte kiemelkedő. A HCV fertőzés 
lehetséges következménye a króni-
kus májgyulladás, a májzsugorodás 
és a májrák. A betegség világszerte 
kb. 180 millió beteget jelent. Az 
utóbbi időben a legnagyobb Ameri-
kai és Európai szakmai szervezetek 
mellett mind az Egészségügyi Világ-
szervezet és az Európai Parlament is 
kiemelten foglalkozik a vírus hepa-
titisek kérdéskörével. Az Európai 
Unió tagországaiban közel 15 mil-
lióan élhetnek HCV fertőzéssel és 
évente ez a betegség mindegy 80.000 
beteg halálát okozza. Hazánkban 
a vírushordozás aránya 1% alatt 
van, kb. 70.000 beteget érint. Ezen 
betegek kevesebb mint a fele tud 
róla, ezért kerül megrendezésre az 

országos szűrő program. A betegség 
ma már kezelhető és közel 80%-ban 
gyógyítható.
A betegség szempontjából rizikó-
csoportba tartoznak az 1992 előtt 
transzfúzióban részesült egyének, 
az egészségügyi dolgozók, a valaha 
művesekezelésben részesültek, az 
intravénás kábítószerélvezők, a teto-
válással és testékszerrel rendelkezők 
és a promiszkuitásban élő, hetero- és 
homoszexuális személyek.
A betegség felismerését nehezíti, 
hogy sokáig, akár évtizedekig nem 
okoz panaszokat.
A nem felismert fertőzés a beteg 
szempontjából munkaképes-
ség-csökkenést, az életminőség 
romlását és a betegségmentes vár-
ható időtartam rövidülését jelenti, 
valamint a későbbi súlyos májbe-
tegségekből adódó egészségügyi 
anyagi ráfordítási igény növekedését 
eredményezi.

BÉRLETEK 2014-2015
MÚZSA:
•  Dan Gordon: Esőember - Orlai Produkció Budapest
•  David Seidler: A király beszéde dráma – Csiky Gergely Színház Kaposvár
•  Jókai Mór: A bolondok grófja - énekes bohóság – Újszínház Budapest
•  Dr. Vitéz Miklós – Vadnai László: Meseautó – Körúti Színház Budapest

ORFEUM:
•  Paul Blake: Római vakáció - zenés játék Cole Porter dalaival - Orlai Pro-

dukció Budapest
•  Topolcsányi Laura: Doktornők - zenés vígjáték az I. világháború hősnői-

ről - Turay Ida Színház Budapest

CENTENÁRIUMI BEMUTATÓ az I. VILÁGHÁBORÚ HŐSEINEK 
TISZTELETÉRE!
•  Gyurkovics Tibor: Nagyvizit  - egy magyar klasszikus két részben – Ivan-

csics Ilona és Színtársai Szentendre
•  A szív hídjai - Robert James Waller Madison megye hídjai című regényét 

színpadra alkalmazta Zöldi Gergely - Orlai Produkció Budapest

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK:
•  Vaszary János: A vörös bestia - bohózat két részben - Újszínház Budapest
•  Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt  - színpadi játék - Ivancsics Ilona és Szín-

társai Szentendre  
• Azt meséld el Pista! – Örkény István az életéről, előadja Mácsai Pál

ÓVODÁS:
•  Pöttöm Panna - zenés mesejáték Andersen nyomán - Újszínház Buda-

pest
•  Betlehem csillaga - zenés mesejáték – Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjú-

sági Színház Budapest
•  Fehérlófia – bábelőadás – Bóbita Bábszínház - Pécs
•  Csipkerózsika - Körúti Színház Budapest

 •  Pöttöm Panna - zenés mesejáték Andersen nyomán - Újszínház Buda-
pest

•  Betlehem csillaga - zenés mesejáték -  Magyar Nemzeti Gyermek és 
Ifjúsági Színház Budapest

•  A Szép és a Szörnyeteg - zenés mesejáték - Magyar Nemzeti Gyermek és 
Ifjúsági Színház Budapest

•  Csipkerózsika - Körúti Színház Budapest

A negyedik turnusba még várjuk a jelentkezéseket!
NYÁRI KALANDOZÁSOK AZ AGÓRÁBAN

IV. TURNUS:
augusztus 25-29.

A tábor programja:
• Drámafoglalkozás
• Tűzoltóság látogatása
• Zenés foglalkozás
• Tánc és játék
•  Kirándulás: Pörböly Ökoturisz-

tikai Központ, kiállítás megte-
kintése, vadmegfigyelés 

•  Kézműves foglalkozás:  
fajáték készítés, gyertyamártás, 
fakorong díszítés, körmön  
fonások

• Játékfoglalkozás
• Mozi
•  Kirándulás a Lösz szurdik  

tanösvényen

Jelentkezési határidő: július 18., péntek! 
További információ: 74/529-610.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

AGÓRA MOZI

Július 20-23 19.00 órakor
TÁVOZZ TŐLEM, SÁTÁN!
Színes feliratos akciófilm.

Július 21-23 17.00 órakor
CSILLAGAINKBAN A HIBA
Színes feliratos amerikai filmdráma.

Július 24-26 17.00  órakor
MICSODA NŐK! Színes szinkron, fel-
iratos francia vígjáték.

Július 24-26 19.00 órakor
A MAJMOK BOLYGÓJA: FORRA-
DALOM 3D Színes szinkronizált ame-
rikai sci-fi akció.

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, 
vasárnap szünnap! 
Az előadásokra jegyek már kaphatók 
a Babits Mihály Kulturális Központ 
jegypénztárában és a www.ticketpor-
tal.hu oldalon.

Jegyárak: hétfőnként egységesen 850 
Ft, további napokon: 1000 Ft (2D), 
1200 (3D), a diák és nyugdíjas jegy 
900 Ft (filmtől függetlenül).
Telefonszám: 74/529-610. 
www.szekszardagora.hu

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Augusztus 9., szombat
8.00–12.00 óráig
BA-ZSI – BABITS ZSIBVÁSÁRa – a 
160 lakásos épület előtti Agóra téren.
Kitelepülés árusoknak: 7.00–8.00 óráig.
Helyfoglalás: kizárólag előzetes regisztrá-
ciót követően (Helypénz előzetesen 1000 
Ft, a helyszínen 2000 Ft) a Babits Mihály 
Kulturális Központ információján.

Augusztus 9., szombat 11.00 óra
Horváth László Xavér festőművész 
kiállításának megnyitója az Agóra 
Művészetek Házában. A tárlat meg-
tekinthető szeptember 13-ig, hétfő ki-
vételével naponta, 10.00–18.00 óráig.
Belépőjegy: 500 Ft; diák, nyugdíjas: 
300 Ft, 6 éves kor alatt és diákcsopor-
tok részére a belépés díjtalan.

A BABITS KULTURÁLIS KÖZPONT 
NYÁRI ZÁRÁSA
A Babits Mihály Kulturális Központ 
a szokásos évi nyári zárását - mely-
nek idejére a szükséges karbantartási 
munkálatok esnek – az idei évben a 
következőképpen ütemezik: 
2014. július 21-től július 27-ig az in-
tézmény zárva tart, a mozi és a jegy-
pénztár nyitva tart.
Július 28-tól augusztus 3-ig a teljes 
intézmény zárva tart, beleértve a mo-
zit is. A mozi technikai berendezései-
nek szükséges karbantartása esik erre 
a hétre.

Köszönjük türelmüket és kívánunk va-
lamennyi kedves látogatónk számára 
élményekben gazdag nyarat!

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA-
ADOMÁNYOZÁST TART

Helye:
Szekszárd Dózsa György u.1.

Ideje: 
július 28. (hétfő) 8.00-9.00 h-ig.

A 2014. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a 
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 

Érdekszövetsége tagjait
és minden rászorulót.

A Harmadik Évezred
Tolna Megyéje Egyesület

szervezésében folytatódik
a Tisztítótűz programsorozat 

július 25-én
16.00 órától 21.00 óráig. 

A nap folyamán rendhagyó 
tanórával, családi kassza téma-

körben, kutyaszépségversennyel 
és táncházzal várunk minden 

érdeklődőt. 
A programok alatt ingyenes 

ugrálóvár várja
a gyerekeket.

Szeretettel várunk
mindenkit!
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LAST MINUTE helyek

10%

kedvezménnyelLAST MINUTE helyek

10%

kedvezménnyel
UROLÓGIAI

MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

rendelés helye: Szekszárd,
Tartsay u. 10. (Ergonom)

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

Szekszárd belvárosában épülő új, többfunkciós
Piactéren üzlethelyiségek 2014 őszétől

hosszútávra kiadók!
Megújuló környezet, kiváló parkolási lehetőség!
Egyedi igényfelmérés alapján kínált ingatlanok.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel./Fax: 74/510-422 
www.vagyonkezelokft.hu

KERES
Középkorú értelmiségi férfi gyakori

szekszárdi munkavégzés miatt kiadó szobát keres.
Ajánlatokat a Szekszárdi Vasárnap e-mail címére

(szekvas@gmail.com) várunk.
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Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@ tolnataj.net • terjesztés: http://www.szuperinfo.hu/special/elerhetosegunk-szekszard 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

ART-CASH
ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

GYORS-KORREKT-BIZTONSÁGOS
 

Nyitvatartás: H-P: 8:00-16:30 Sz: 8:00-12:00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/315-994

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,
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TEHETSÉGGONDOZÁS
határokon átívelő tapasztalatokkal

Gazdag programmal nagysikerű tehetségtá-
bort rendezett az elmúlt hétvégén a PTE Ily-
lyés Gyula Kar Szekszárdon „A Tudományos 
eredmények elismerése és disszeminációja –
Önszerveződő és önkéntes részvételen ala-
puló tudományos tevékenységhez kapcso-
lódó kezdeményezések támogatása a Pécsi 
Tudományegyetemen” TÁMOP - 4.2.3-12/1/
KONV-2012-0028 program zárásaként.

A 2013 novembere óta zajló projektben a PTE Illyés 
Gyula Kar és a határon túli magyar partneregyete-
mek – az eszéki Josip Jurij Strossmayer Egyetem, 
a gyergyószentmiklósi Babes-Bolyai Egyetem, a 
nagyváradi Crestina Partium Egyetem, illetve a 
nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem – hallgatói 
személyes találkozások, tapasztalatcsere révén is-
merhették meg az ezekben az intézményekben fo-
lyó tudományos tevékenységet, a karok saját ku-
tatást végző hallgatói és az őket tutoráló oktatók 
munkáját. A projekt célja az volt, hogy az egye-
temek tudományos, kutatói műhelyeiben, szak-
kollégiumaiban, zajló munka módszertani ered-
ményeit minél szélesebb körben hasznosíthassák 
a magyarországi és az országhatáron túli magyar 
kultúrájú területek felsőoktatási intézményeiben.

Dr. Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár, pro-
jektvezető, az IGYK általános és tudományos 
dékánhelyettese elmondta: a program az el-

múlt év november 5-6-án 
„A tehetség nem ismer hatá-
rokat” nemzetközi hallgatói 
konferencia nagy érdeklődést 
és hallgatói aktivitást kivál-
tó eseményével kezdődött. A 
konferencia alkalmat kínált a 
további közös együttműködés 
előkészítésére. A projekt meg-
valósításában vezető szerepe 
volt az Illyés Gyula Szakkol-
légium vezetőjének, Dr. Bús 
Imre főiskolai tanárnak és a 
Kar Tudományos Diákköre elnökének, Dr. Fe-
kete Richárd adjunktusnak. Az Illyés Szakkol-
légium titkáraként aktív szerepet vállalt a prog-
ramok lebonyolításában Fischer Dóra tanító 
szakos hallgató.

Április 29-én a Nemzetközi Disszeminációs 
Tehetségkonferencia megrendezésére került sor, 
amelynek során az Illyés Gyula Kar valamint a 
partnerintézmények hallgatói tartottak tudomá-
nyos előadásokat. A legjobbak lehetőséget kaptak 
a nyitrai és a nagyváradi tudományos diákköri 
konferencián, valamint a 2015-ben megrendezés-
re kerülő hazai Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián való részvételre, továbbá előadása-
ik megjelentek az Ú(j) T(ehetségek) elektronikus 
folyóiratban is.

A tapasztalatcsere lehetőségét tovább széle-
sítette az Illyés Szakkollégium és a TDK kuta-
tói tevékenységében részt vállaló hallgatók, az 
őket mentoráló oktatók látogatása a nagyváradi, 
a nyitrai, a gyergyószentmiklósi és az eszéki fel-
sőoktatási intézményekben 2014. április-május fo-
lyamán, majd a projekt lezárásaként ismét Szek-
szárdon találkoztak a résztvevők.

A TEHETSÉGTÁBOR nemcsak a hallgatók, 
hanem Szekszárd lakói számára is kínált élmény-
teli programot. A városi megnyitó a 
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyv-
tárral együttműködésben a Gyer-
mekkönyvtárban került megrende-
zésre, ahol a nyitrai tanítóképzősök 
N. Tóth Anikó Az eszemet tudom 

című könyvének mesketéi alapján interaktív tár-
sasjáték formájában képzeletbeli utazásra hívták a 
szekszárdi vakációzó kisiskolásokat.

A szakmai események péntek délután Dr. Géczy 
János a tehetséggondozás művelődéstörténeti 
megközelítésű, lebilincselő előadásával folyta-
tódott. A háromnapos, magyar és angol nyelvű 
találkozó résztvevői Dr. Bús Imre főiskolai ta-
nárral és diáktársaikkal a játékos tanulás, Dr. Fe-
kete Richárd adjunktussal a képregényelemzés, 
Dr. Nagy Janka Teodóa főiskolai tanárral a for-
ráselemzés, illetve Dr. Huszti Zsolt főiskolai do-
cens vezetésével a terepleírás módszertanának a 
tapasztalatok gyakorlati hasznosítását kiválóan 
szolgáló ismereteit szerezhették meg. Az IGYK 
Tehetségtábort hangulatos, a Kar Hallgatói Ön-
kormányzata és a szakkollégisták által szervezett 
szabadidős programok - ismerkedési est, játékos 
vetélkedő, múzeumlátogatás tették teljessé, szo-
rosabbra fűzve a határon innen és túl élő magyar 
egyetemisták között a kölcsönös látogatások so-
rán kialakult baráti kapcsolatokat.

Új Generali képviseletek Szekszárdon

A Generali Biztosító két új képvi-
seleti pontot nyitott Szekszárdon, 
hogy még inkább jelen lehessen a 
város életében, megismerhesse a 
helyi igényeket, élethelyzeteket, 
és ezekre személyre szabott meg-
oldásokat tudjon ajánlani. A bizto-
sító szakemberei a Mikes Kelemen 
és a Perczel Mór utcában várják 
meglévő és leendő ügyfeleiket.

A Generali Biztosító számára fon-
tos, hogy közvetlen jelenlétének 
köszönhetően piacait megismerve 
az ország minél több településén a 
helyi igényeknek megfelelő bizto-
sítási szolgáltatásokat nyújtson, és 
ezzel az ott élő embereket és a helyi 
intézményeket fenyegető kockázato-
kat kezelje és csökkentse. Így hosszú 
távú célja, hogy az ország minél több 

pontján személyesen legyen jelen. Ezt 
szem előtt tartva döntött úgy a bizto-
sítótársaság, hogy Szekszárdon két új 
képviseleti pontot nyit.

Ugyanakkor azzal, hogy a bizto-
sítótársaság országszerte bővíti érté-
kesítési hálózatát, nemcsak igyekszik 
megtalálni a legrövidebb utat a helyi 
igények és biztosítási szolgáltatások 
között, de törekszik arra is, hogy mi-
nél rövidebbé tegye a biztosítási ügy-
intézést. Ennek érdekében az elmúlt 
években a Generali jelentősen csök-
kentette átlagos kárrendezési idejét, 
telefonos ügyfélszolgálatának vára-
kozási idejét, és kialakította a valós 
idejű kárrendezést, de ezt a filozófiát 
türközi a társaság névváltása is, hogy 
az eddigi, hosszabb Generali-Provi-
dencia Biztosító Zrt. név helyett a rö-
videbb Generali Biztosító Zrt. néven 
működik tovább.

A biztosító korábban is jelen volt 
Szekszárdon, a két új képviselet pedig 
a lakosság szélesebb körű, kényelme-
sebb kiszolgálását célozza. Így amel-
lett, hogy a lakossági biztosítások 
teljes palettáját szolgáltatják, a cég-
csoport más tagjainak szolgáltatásait 
is kínálják, azaz például utasbiztosí-
tást vagy nyugdíj- és egészségpénztá-
ri szolgáltatásokat.

Márton Erzsébet, képviseletvezető
7100 Szekszárd, Mikes Kelemen u. 7.
Mobil: +36-20/323-2899
Orbán Attila, képviseletvezető
7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 3.
Mobil: +36-20/374-0663



2014. július 20.16

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó és szállítógép kezelő
és munkavédelmi technikus tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
 Nagy Géza 06 20/985-96-99

Iroda, bemutatóterem: Szekszárd, Béri B. Á. u. 50/b
(Kecskés Ferenc utcai sarok)

Irodavezető: Nyiresi Roland
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

Megújult üzletünk! 
Kibővített  Karcher  választék!

AJÁNLATUNK:
magasnyomású 
mosók, kültéri

seprőgépek

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-320 • Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 • www.cphautomat.hu

Kínálatunkból: Minőségi faáruk 
gyalult szegély és profi l lécek fenyő,- 
hárs,- és keményfából kerítéselemek, 
lépcsőlapok, szeg csavar, kötőelem, 
kézi- és kerti szerszámok, barkácsgépek
BÚTORLAP  SZABÁSZAT

MEGNYITOTTUNK!
Szekszárd, Tartsay u. 19.

(a munkaruházati bolt mellett)
Telefon: 74/670-735

e-mail: gabibarkacs@tolna.net
www.mcbarkacsbolt.hu

Nyitva tartás: HÉTFŐ-PÉNTEK 
08.00-17.00
SZOMBAT

08.00-12.00

Csak ha olcsón szeretne vásárolni!

Szeretettel várjuk régi
és új vásárlóinkat!

szemüvegek, 
búvár maszkok,

légzőcsövek,
uszonyok.

NYÁRI VÁSÁR
július 21-től
július 25-ig

Egyes szandálok,
shortok, pulóverek

              gyerek papucsok

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501

akár 50%
engedménnyel.

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
kaszák,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780


