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Szekszárdra települ a Pécsett műkö-
dő légimentő-szolgálat – derült ki a 
közelmúltban. Hogy milyen ténye-
zők indokolták a lépést és mi szólt a 
szekszárdi bázis létrehozása mellett, 
arról lapunk Győrfi Pált, az Országos 
Mentőszolgálat (OMSZ) kommuni-
kációs és PR-igazgatóját kérdezte.

Az egyik legfontosabb szempontként 
azt vizsgálták meg, hogy az új szekszár-
di bázissal – annak földrajzi elhelyezke-
dése okán – 2193 km²-rel 8500 km²-re 
növekszik a 15 percen belül elérhető te-
rület nagysága, a lakosság száma pedig 
több mint 173 ezer fővel nő. Tekintettel 
arra, hogy a pécsi bázis ún. bevetési 
körének jelentős része az országhatáron 
kívül esik, mindenképpen a szekszárdi 
helyszín bizonyult optimálisnak. 

Győrfi Pál hozzátette azt is: a pécsi, 
funkciójukban nem kifejezetten a lé-
gimentők ellátására épített létesítmé-
nyek sok szempontból nem elégítik 
ki a folyamatos üzemelés-támasztotta 
követelményeket. A helikopter fűtet-
len hangárban áll, amely a kivonulást 
is akadályozhatja a téli hónapokban: 
a tartós havazás és a fagyos időjárás 
esetén a kapuk befagynak, a hangá-
rok nyithatatlanná válnak, de saját fel-
töltőkúttal sem rendelkezik a létesít-

mény. Pécsett a mentőhelikopter egyéb 
légi járművekkel közös hangárban ka-
pott helyet, s az egészségügyi felszere-
lés vagyonvédelmi, felhasználhatósági 
szempontjai (pl. télen az infúzió be-
fagyhat) is indokolták a változtatást: 
a felszerelést valamennyi bevetésnél 
mozgatni kellett. 

A pécsi repülőtér ráadásul nemzet-
közi, így hátrányt jelentett a határátlé-
pés procedúrája is, nem beszélve a bá-
zison való szabad mozgás hiányáról: a 
szolgálatba lépő munkatársaknak va-
lamennyi esetben biztonsági ellenőr-
zésen kell átesniük, felszerelésüket is 
átvizsgálják, de a rendkívüli karbantar-
tásoknál a műszaki személyzet bejutá-
sa is nehézkesen ment. Döntő érvként 
a kommunikációs igazgató felhozta: az 
esetleges keresztező légiforgalom is ki-
vonulási késedelmet okozhat. 

A szekszárdi telephely viszont ki-
fejezetten mentőhelikopter-bázisként 
épül fel, ami a működési költségek 
csökkenésével is jár – hangsúlyozta 
lapunknak Győrfi Pál. 

Dr. Haag Éva, Szekszárd alpolgár-
mestere a kezdetektől oroszlánrészt 
vállalt abban, hogy a megyeszékhely 
adja egyik régiós központját a légi-
mentésnek. Amint azt az alpolgár-
mestertől megtudhattuk, már 2006-

ban megkezdődtek az egyeztetések az 
Országos Mentőszolgálat, a légimen-
tők és a város között, amelynek során 
2007 januárjában szándéknyilatkozat 
is született a szekszárdi közgyűlés ré-
széről az elhelyezésre. 

Az, hogy hét éven át húzódott az át-
telepítés, sohasem a városon, hanem 
egyéb, időközben felmerült jogszabá-
lyi változtatásokon és az OMSZ újabb 
igényein múlt – tájékoztatta lapun-
kat dr. Haag Éva. Az eltelt időszakban 
például a pályázati kiírás megkívánta 

azt is, hogy a terület, amelyet az Ipari 
Parkban kijelölt a város, nem lehet ön-
kormányzati tulajdonú, hanem át kell 
adni azt az államnak. 

Szekszárd részéről minden „felsőbb” 
kérést, elvárást teljesítettek, meghoz-
ták a szükséges intézkedéseket – tette 
hozzá az alpolgármester.

A projekt azért is váratott magára, 
mivel a mentőszolgálat korábban a 
szentesi és a szekszárdi bázis terve kö-
zött ingadozott, valamint nem volt bi-
zonyos az sem, hogy a pécsi avagy a 
sármelléki központot szüntessék meg. 

Szekszárd idén áprilisban bejegyez-
te a területet a magyar állam javára, 
ám a légügyi feltételek is változtak és 
az egyszer már elfogadott engedélye-
zést újabb tervezési időszak követte – 
tette hozzá az elmondottakhoz Herr 
Teréz, Szekszárd főépítésze. 

A szerződést az OMSZ nemrég 
megküldte Szekszárdnak, ezzel sike-
rült véglegesíteni a folyamatot. Ahogy 
dr. Haag Éva fogalmazott, a városve-
zetés örülne a legjobban, ha a beru-
házás év végéig megvalósulna. Annyit 
tudni lehet, hogy négy új bázis épül az 
országban, amelyeket egyszerre ter-
veznek átadni. Egy biztos: a szekszár-
di szolgálat munkájának indítása már 
több éve startra készen áll. Gy. L.

Légimentés: több érv is városunk mellett szólt
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Vidéki ismerősöktől jó hallani újra és 
újra: milyen szép virágosak Szekszárd 
közterei! Elfogultság nélkül állítható, 
hogy ez valóban így van. Erről a hé-
ten egy országos városszépítő ver-
seny zsűrije is meggyőződhetett.

Kedden a balatonboglári főkertész, 
Hujber Lászlóné vezetésével érkezett 
bírálóbizottság a megyeszékhelyre, 
amely megszakítás nélkül, immár 12. 

éve nevez be a Magyar Turizmus Zrt. 
által menedzselt Virágos Magyarország 
megmérettetésre. A zsűrit – amelynek 
tagja volt Hegyi Zsuzsanna, a Magyar 
Turizmus Zrt. regionális marketingi-
gazgatója is – dr. Haag Éva alpolgár-
mester fogadta, aki a több helyszínt 
is érintő bejárás első állomásán, a kö-
zelmúltban megújult Béla király téren, 
illetve a Vármegyeháza kertjében kala-
uzolta végig a vendégeket.

– Nagy reményekkel tekintek az idei 
verseny elé, hiszen a tavaly még zajló 
nagyberuházások, a Béla király tér fel-
újítása és az Agóra kulturális központ 
építése elkészültek, a megújult kör-
nyezet pedig elnyerte a zsűri tagjainak 
tetszését – mondta dr. Haag Éva, aki 
emlékezetett: Szekszárd eddig szinte 
minden évben kapott különdíjat.

A bíráló bizottságot Katz Zoltán-
né szekszárdi főkertész kísérte végig 
a városi túrán, amely során útba ejtet-
ték a Szent István teret az I. világhábo-
rús emlékművel, de jártak temetőben, 
családi házas övezetben, szemlézték 
a főútvonalak, a strand, a cégek köz-
pontjainak környezetét, és a város 
északi és déli „kapuját” is. A főkertész-
től megtudtuk, a beszélgetések mellett 
egy „turisztikai értékelőlapot” is kitöl-
tött a zsűri, amelyen a városi műemlé-
kek, látnivalók, emlékhelyek állapota 
mellett a többek között a turistákat se-
gítő információs táblákat is pontozták.

– Szívesen jöttek Szekszárdra, kí-
váncsiak voltak a városra, az elmúlt 
évek változásaira – mondta a zsű-
ri látogatásáról Katz Zoltánné. – Azt 
gondolom, tetszett nekik, amit lát-
tak. Külön pozitívumként emelték ki 

a virágágyakban a magyar fajták nagy 
számát, valamint hogy ápoltak a zöld-
felületeink, dacára az időjárási körül-
ményeknek.

A főkertésztől megtudtuk, Szekszár-
don az egy- és kétnyári virágokkal be-
ültetett terület 3900 négyzetméter, az 
évelő növények és a rózsaágyak mérete 
2300 négyzetméternyi és további mint-
egy 150 négyzetméter virágtartó díszí-
ti a város köztereit. A város belterületi 
részén közel másfél hektárnyi cserjés-
ről, és 1,2 millió négyzetméter kaszált 
felületről kell gondoskodni. 

 - fl -

Bejárta Szekszárdot a Virágos Magyarország zsűrije
A Virágos Magyarország, az 1994 óta 
töretlen sikerrel működő, országos 
mozgalom célja a hazai kertkultúra 
felkarolása, támogatása, bemutatása, 
népszerűsítése. Évente hozzávetőleg 
350 település nevez be a megméret-
tetésre, amelynek során megválaszt-
ják a legvirágosabb várost és falut. 
Az eddig díjazott települések az eu-
rópai virágos versenyen 7 arany-, 21 
ezüst- és 10 bronzérmet szereztek, 
további tízet pedig Európa-díjjal ju-
talmaztak.

Augusztus 1-jén, pénteken ország-
szerte mintegy félszáz fürdőben 
tartották meg a Strandok éjszaká-
ját. A Magyar Fürdőszövetség ak-
ciójához idén először Szekszárd is 
csatlakozott.

Az eseményt ötödik alkalommal 
szervezte meg a szövetség, a legtöbb 
fürdő, strand különleges programok-
kal, meghosszabbított nyitva tartás-
sal, illetve kedvezményes belépőkkel 
várta a vendégeket. 

Az eseményt azért erre az idő-
pontra szervezték, mert a virraszta-
ni vágyó vendégek elé a nyár utolsó 
hónapjában különleges látvány tárul: 
az égbolton augusztusban gyakran 
figyelhetünk meg hullócsillagokat és 
a meleg nyári éjszakán mindenkinek 
kellemes időtöltés az éjszakai fürdő-
zés. A hét eleji rossz időt is e rendez-
vénnyel szerették volna feledtetni.

A Szekszárdi Családbarát Strand-, 
Élmény- és Termálfürdő pénteken 
éjfélig tartott nyitva, s a vendégek 
akár a délutáni kedvezményes jegy-
gyel is igénybe vehették az esti kivi-
lágításban hangulatos strand szolgál-
tatásait. 

A fürdőzőket sötétedéskor egy a 
„kertmozis” filmvetítés fogadta, az 
„Egyszerűen bonyolult” című vígjá-
tékot közel 700-an néz(het)ték végig 
a parton vagy a medencékből. 

A fürdőzőket villámlás is ijesztget-
te, de jól tette, aki kitartott, mert a vi-
har elkerülte a várost. Így aztán nem 
volt akadálya, hogy 22 órakor folyé-
kony tűzijátékkal kedveskedjenek a 

vendégeknek, akik a koktélbárban fi-
nom italokat is fogyaszthattak.

A Szekszárdi Családbarát Strand-, 
Élmény- és Termálfürdőben augusz-
tus 23-24-én tartják a hagyományos 
Fürdőnapokat, melynek idén Vastag 
Csaba lesz a sztárvendége (szomba-
ton), de lesz birkapörkölt és fröcs-
csparty, vasárnap pedig a Bogyisz-
lói Cigányzenekar gondoskodik a jó 
hangulatról. 

Ezen a hétvégén választják meg a 
Fürdő Szépét is, aki többek között 
egy Toyota Aygo gépkocsit is hazavi-
het egy hétvégére.

 -fl-

Tizenhét napos mexikói fesztivál-ka-
land után szerda éjjel hazaérkezett 
a Bartina Néptáncegyesület 35 fős 
csapata. 
A szekszárdi táncosok a zacatecasi 
nemzetközi fesztiválra kaptak meg-
hívást, ahol 18 nemzet 46 csoportja 
lépett közönség elé. A Matókné Kapá-
si Julianna művészeti vezető-dirigálta 
együttes a fesztivál előtt még San Ped-
róban és Saltillóban is ízelítőt adott a 
magyar táncokból. 

A szekszárdiak fellépései minden hely-
színen nagy sikert arattak – a táncoso-
kat négytagú zenekar kísérte –, kevés 
szabadidejükben pedig megnézték 
többek között Mexikóváros köz-
pontját és ellátogattak a teotihuacani 
piramisokhoz is. A Bartina – amely 
2001 után második alkalommal járt 
a közép-amerikai országban – útja 
egy igen széles összefogás eredménye. 
Részletes beszámolónkat következő 
lapszámunkban olvashatják.  -fl-

Hazatértek a bartinások

Ács Rezső a Fidesz
polgármesterjelöltje
Sajtótájékoztatón mutatta be Hor-
váth István országgyűlési képvi-
selő, a Fidesz–KDNP szekszárdi 
választókerületének elnöke a szö-
vetség polgármesterjelöltjét, va-
lamint önkormányzati képvise-
lő-jelöltjeit a soros önkormányzati 
választásokra. 

Az októberig polgármesterként reg-
náló országgyűlési képviselő a je-
löltekkel kapcsolatban kiemelte: a 
már tapasztalt, rutinosnak számító 
képviselők mellé olyan új jelölteket 
állítanak, akik fiatalos lendülettel – 
ízig-vérig szekszárdiként – dolgozná-
nak a tolnai megyeszékhelyért, illetve 
a szekszárdi emberekért.
 SZV

Hétszázan moziztak a vízből
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A Fidesz – KDNP szekszárdi jelöltjei
választókerületenként:
Polgármesterjelölt: Ács Rezső
Képviselőjelöltek:
I. vk.: Ferencz Zoltán
II. vk.: Dr. Haag Éva 
III. vk.: Gyurkovics János
IV. vk.: Dr. Tóth Gyula
V. vk.: Kővári László
VI. vk.: Csillagné Szánthó Polixéna
VII. vk.: Dr. Máté István
VIII. vk.: Máté Péter
IX. vk.: Pap Máté
X. vk.: Gombás Viktória
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Lapunk arra volt kíváncsi: az utca emberének mi a véleménye a készülő 
GPS-alapú utastájékoztató-rendszer kiépítéséről. Amint arról már beszá-
moltunk, egy sikeres pályázatnak köszönhetően fokozatosan felszámolják 
a közösségi közlekedést érintő problémákat városunkban. 

A 175 millió forintba kerülő beruházás 
(amelyhez a város 150 milliót nyert) 
négy szakaszból tevődik össze.

Magában foglalja a Csatári toroki, két 
busz fogadására is alkalmas öböl kialakí-
tását, a Béri-Balogh – Széchenyi – Rákó-
czi utca vonalán 14 buszmegállót érintő 
GPS-alapú utastájékoztató-rendszer ki-
építését, a Hunyadi utca és a tehermen-
tesítő út kereszteződésének rendezését, 
valamint egy húsz kerékpár tárolásához 
elegendő, fedett B+R rendszer kiépítését 
a buszpályaudvar szomszédságában – de 
lesz kerékpárút-bekötés is a Hunyadi ut-
cából a vasútállomásig.

A művezető percre pontosan 
tud mindent

A kissé nagy robajjal, de szemmel látha-
tóan gyors ütemben készülő buszöböl 
kialakításánál nagy szerencsénkre egy 
művezetőt is sikerült kifaggatnunk. Kő-
műves József az építésről szólva elmond-
ta: a GPS utastájékoztató-rendszer kiépí-
tésének apró momentuma ez a projekt, 
amely a csatári buszforduló átépítéséről 
szól. Megtudhattuk tőle azt is: a munká-

latok elemei egyrészt egy vadonatúj beton 
útburkolat lefektetéséből, másrészt egy új 
járdaszigetből, továbbá a környezet növé-
nyesítéséből tevődnek össze. 

Fiataloknak bejön a rendszer

„Nekem nagyon jó lesz, mert eddig 
25 percet buszoztam a Csapó közép-

iskoláig, ez a menetidő várhatóan egy 
kicsit rövidülni fog” – nyilatkozta a 
Szekszárdi Vasárnapnak a szakközép-
iskolás József, miközben barátjával 
az Alisca utcából érkező helyi járatra 
várakozott. A barát, az egészségügyi 
szakközépbe járó Benjámin is örül 
az átalakításnak: ő ugyan ritkán veszi 
igénybe a buszközlekedést, mégis örül 
az újításnak: „Eddig sem volt rossz, de 
örülünk, ha még kiszámíthatóbb lesz a 
rendszer” – mondta. 

Várják az idősebbek is

„Ha előre lehet majd tudni, mikor 
érkezik a busz és éppen hol tart a vá-
rosban, az biztosan nagyon jó lesz” 
– mondta munkatársunknak Mária, 
aki minden alkalommal a csatári vá-
rosrészről jár be a központba, s aki 
örömét fejezte ki az új buszforduló 
kialakítása kapcsán is.

Vidéki szemszögből is hasznos

Már a városközpontban, a Garay téri 
taxiállomás szomszédságában kérdez-
tünk egy dunaszentgyörgyi hölgyet 

– aki éppen az anyósához igyekezett 
Újvárosba, s éppen a jelenlegi, papír 
alapú kiírásokat, menetindulásokat 
szemlélte. „Egy munkaszüneti nap, egy 
tanszüneti nap, de hogy melyik mit je-
lent pontosan, erről a listáról nem lehet 
tudni” – tanácstalankodott Ágnes, aki 
szintén nagy reményeket fűz a digitális 
rendszerű közlekedéshez.

…és akik naponta buszoznak

A taxikkal szemben lévő buszmegál-
lónál három (az I. Béla Gimnázium-
ban tanuló) ifjú hölgy: Fanni, Niki és 
Szandra várakozott a Béri-Balogh utca 
irányába induló buszra. „Szerintem 
sokkal jobb lesz tudni, hogy mennyit 
késik a busz – ha esetleg késik –, mint 
bizonytalanságban mérgelődni – vála-
szolta egyikük. 
 Gy. L.

Szekszárdiak és a GPS
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Alien vs. párakapu

Valahonnan meghallotta, hogy 
Spielberg ősállatos helyszínt keres 
a Jurassic Park 18. részének folyta-
tásához. Olyat, ahol szól a hegedű, 
szüzek kacagnak a pattanásos fiatal-
embereken, lombok közt tülköl a szél 
és sehol egy villamos. 
Ismerősei sokszor nevezték már 
baromnak. Ez szöget ütött a fejébe. 
Úgy vélte, barmok már régen is vol-
tak, akár több millió évvel ezelőtt is.  
Lehet, hogy én egy ősállat vagyok? 
– töprengett. 
A végső lökést az Alien vs. Predator 
című film megtekintése után érezte, 
közvetlenül a tarkója fölött. Biztos 
ami biztos, belenézett még a Rambo 
14-be, a Terminátor 5-be, meg a hű-
tőszekrénybe – mennyi sörre futotta 
az anyja nyugdíjából? 
Egyszer csak vele volt az Erő. Így 
a Jurassic Park vs. Star Wars című 
film lehetősége is felmerült benne. 
A Jó és a Rossz örök harcának első 
áldozata a szekszárdi párakapu lett, 
mert tök’ úgy nézett ki, mint az épü-
lő Halálcsillag, meg a Jurassic Park 
lerombolt kerítése. 
Hajnalodott. Egy darabig még várta, 
vajon kérnek-e tőle autogramot a já-
rókelők. Aztán mennie kellett, mert 
becsöngettek. És azért nem árt, ha egy 
híres színész legalább 20 éves korára 
elvégzi a nyolc általánost.  MJ

Közvetlenül a Garay Élménypince 
bejáratának tőszomszédságában 
került átadásra a vadonatúj szek-
szárdi Tourinform Iroda, amely a Tu-
risztikai Desztinációs Menedzsment 
(TDM) rendszerben működő szerve-
zetek számára kiírt pályázat kereté-
ben valósulhatott meg és költözhe-
tett át korábbi helyszínéről. 

Az átadón Szekszárd MJV alpolgármes-
tere, Ács Rezső fontos lépésnek nevezte 
az iroda avatását. Elmondta, véleménye 
szerint a létesítmény végre olyan környe-
zetbe kerülhetett, – az igen frekventált 
Garay Élménypince szomszédságába –, 
amely méltó hozzá, így még szebbé, job-
bá teheti a város turisztikai kínálatát. Az 
elmúlt években jelentős fejlesztések va-
lósultak meg Szekszárdon, amelyeknek 
propagálásában, turisztikai bemutatásá-
ban a Tourinform Irodának kulcsszere-
pe kell, hogy legyen – jelezte az alpolgár-
mester, aki a megújult Béla király térről, 
az Agóra Babits Kulturális Központ telje-
sen új funkcióval történő ellátásáról, va-
lamint a sportkomplexum fejlesztéséről, 
így a szekszárdi élményfürdőről is szólt, 
amely – tette hozzá – szintén fontos ré-
szévé vált a város turisztikai kínálatának.

A Tourinform Iroda a következő idő-
szakokban be kell, hogy töltse azt a fel-
adatát, amely a helyi termékeknek az 
ország határain belül és kívül történő 
közvetítésében, azok minél szélesebb 
körű megismertetésében mutatkozik 

meg – jelentette ki Ács Rezső, aki egy-
ben reményét fejezte ki a tekintetben, 
hogy az iroda működésével még több 
turista látogat Szekszárdra. Az alpolgár-
mester bízik abban is, hogy egy olyan 
hely jön létre, amelynek kapcsán a tu-
risták mindig tudják majd, hová kell 
fordulni, s amely még hosszabb tar-
tózkodási időt eredményezhet a Szek-
szárdra látogatók tekintetében. 

Ács Rezső köszöntőjében méltatta az 
2011 augusztusában megalakult Szek-
szárd és térsége turisztikai közhasznú 
egyesületet, amely az elmúlt néhány 
évben több, mint 40 tagot, így a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeumon, vala-
mint a PTE Illyés Gyula Karon kívül 
számos vendéglátó céget, szállásadót, 
illetve több helyi borászt és civil szer-
vezetet számlál. Az egyesület a jövő-
ben is várja az újonnan belépőket, 

hiszen fontos, hogy – ahogy fogalma-
zott – ,,megtaláljuk Szekszárd új szele-
tét Magyarország turisztikai térképén”, 
valamint az is, hogy a boron túllépve 
a város olyan kínálatot nyújthasson, 
amellyel még vonzóbbá tehető. Ehhez 
jó kiindulási pont lehet az új iroda és 
a tájékoztató rendszer, amely szintén a 
pályázat keretében valósul meg a kö-
vetkező hónapokban – tette hozzá. A 
pályázat egyébként munkahelyeket is 
teremt, a jövőbeni cél pedig, hogy a 
megújult városközpontból kifelé ha-
ladva újulhassanak meg a központot 
körülvevő terek is, azokkal az épületek-
kel, amelyek elhanyagoltak voltak az el-
múlt években, s melyeket új tartalom-
mal szükséges megtölteni. Ékes példája 
ennek a Garay Élménypince – jegyezte 
meg Szekszárd alpolgármestere. Az 58 
millió forintos pályázati támogatást el-

nyert Szekszárd és Térsége Turisztikai 
Közhasznú Egyesület feladatai közt in-
formációs rendszerek működtetése, a 
turisztikai táblarendszerek kiépítése, 
de üzleti marketingtevékenység, ren-
dezvényszervezés, valamint képzés és 
szemléletformálás is szerepel, amely 
feladatokkal Szekszárd turisztikai 
vonzerejét kívánják erősíteni.

A helyszínen Berlinger Attila, az 
egyesület titkára kifejtette: a pályá-
zat önerejét, mintegy 9 millió forintos 
összegben, továbbá a pályázati bizto-
sítékként előírt ingatlanfedezetet is 
Szekszárd MJV Önkormányzata biz-
tosította. Ennek során, már 2013 már-
ciusában sor kerülhetett a támogatói 
szerződés aláírására, így 2013 májusá-
ban a projekt is beindulhatott. Mivel a 
megvalósítás időtartama 24 hónap, így 
2015 április végén zárulhat le a pályá-
zat, melyet egy ötéves kötelező fenn-
tartási szakasz követ majd.  (x)

Amint már korábban hírt adtunk róla, 
Szekszárd területén hamarosan befe-
jeződik a teljes közvilágítási rendszer 
energiatakarékos átalakítása. 

A témában Ács Rezső, Szekszárd MJV 
alpolgármestere tartott sajtótájékoz-
tatót augusztus 4-én, a Polgármesteri 
Hivatal előtt, aki emlékeztetett arra: 
hosszú előkészületeket követően, 
2013. februárjában döntött a közgyű-
lés  arról, pályázati források bevoná-
sával kívánja a város a cserét megva-
lósítani. Az, hogy Szekszárd sikeresen 
pályázott, 2013. októberére dőlt el, 
majd, - a közbeszerzések lefolytatását 

követően – 2014. június 24-én sikerült 
átadni a kivitelező cégnek a munkate-
rületet. A projekt  befejezése 2014. au-
gusztus hónap végére várható.

A beruházás során közel 4400 lám-
patestet cserélnek le LED fényforrású 
lámpatestre, amelyek a korábbi többfé-
le elavult fényforrást váltják le - hang-
súlyozta Ács Rezső, aki hozzátette: 
természetesen a Béla király téren lévő, 
korábban kihelyezett kandelábereket ez 
nem érinti. A megvalósítás teljes össze-
ge 794 millió forint, amelyhez 85%-os 
pályázati támogatást, azaz 675 millió 
forintot sikerült igénybe vennie a vá-
rosnak. A két összeg különbözete 120 
millió forint, amelyet önerőből a költ-
ségvetésben biztosítani kell. Az alpol-
gármester kifejtette: az új fényforrások 
sokkal otthonosabb érzetet nyújtanak 
majd a városlakók számára, az égők pe-
dig minimum 40%-kal olcsóbban mű-
ködtethetők, amely megtakarítás akár 
50%-is is elmehet, nem beszélve arról, 

hogy az új lámpák akár 20%-kal maga-
sabb fényerőt is képesek produkálni!  
Szekszárdon így az éves, mintegy 100 
milliós közvilágítási költség 50-60 mil-
lió forintra csökkenhet, ugyanakkor az 
önerő, amelyet a városnak a saját költ-
ségvetéséből kellett, hogy erre a pro-
jektre fordítson, maximum 3 év alatt 
megtérül. A régi lámpákat sem dobják 
el, hiszen vállalkozókkal egyetértésben 
egyes külterületeken, például a Bor utca 
környékén szerelik majd fel őket. 

Bérces János, Szekszárd MJV ener-
getikusa az elmondottak kapcsán ki-
tért arra, az eddigi 70-150 wattos égők 
10 és 100 watt közötti teljesítményűre 
cserélődnek, amelyeknek garantált 
gyári üzemidejük 40 ezer! órányira 
rúg. A városban utoljára lámpatest 
csere 2002-ben történt: akkor még 
korszerű, de mára már elavult fémha-
logén izzókkal, valamint neoncsöves 
fényforrásokkal, melyek egy pár év 
múlva máris fényforrás cserére szo-

rultak. Ács Rezső a tájékoztatón arról 
is szólt, a kivitelezés során a szó jó ér-
telmében több lakossági bejelentés is 
érkezett, a városvezetés pedig folyama-
tosan figyeli, hogy amely helyszínen 
csere történt, megfelelően működik-e 
egy-egy újonnan felszerelt lámpatest. 

Az alpolgármester a sajtó útján is 
arra kéri a városban élőket, ha bárki 
valamilyen rendellenességet tapasztal 
a közvilágítás működésével kapcsolat-
ban, jelezze azt a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársa, Bérces János felé.  (x)

Új közvilágítás Szekszárdon: 20%-os 
többlet-fényerő 50%-os megtakarítással!

Új helyen a Tourinform Iroda
A központot körülvevő terek, épületek megújítása a cél
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A fehér kenyeret már évekkel ez-
előtt kikiáltották a fogyókúrázók 
közellenségének. Ilyenkor jöhet-
nek szóba a teljes kiőrlésű és egyéb, 
egészségesnek tartott kenyerek.

Idehaza persze még mindig a fehér 
kenyér a sztár: a megszokott ízű-ál-
lagú kenyér búzából készül. A rozs és 
a többi gabona (rizs, köles, hajdina) 
és a burgonya lisztjéből sokkal ki-
sebb, tömörebb szerkezetű kenyeret 
kapunk. Ettől persze még a nem bú-
zából készült, vagy búzát csak kisebb 
hányadban tartalmazó kenyerek is 
megfelelőek, sőt. Érdemes a kiváló 
ásványianyag-, vitamin- és fehérjetar-
talmú tönkölybúzából sült kenyeret 
választani. A gluténérzékenységben 
szenvedőknek a rizs- vagy kukori-
calisztből, illetve és az úgynevezett 
álgabonákból (köles, hajdina) készült 
kenyerek jelentik a megoldást.

Mégis, mi az egészséges? A diete-

tikus szerint a liszt fajtája, feldolgo-
zottságának foka, vagyis rosttartalma 
határozza meg elsősorban a kenyér 
minőségét. Egészségünk szempont-
jából a legjobb a teljes kiőrlésű liszt-
ből készült tönköly- vagy rozskenyér. 
A teljes kiőrlésű azt jelenti, hogy a 
búzamag minden részét, így a csírát, 

a magbelsőt és a korparészt is tartal-
mazza a kenyérkészítéshez felhasznált 
liszt, így a hagyományos finomlisztnél 
lényegesen nagyobb az élelmirost-tar-
talma. Számos krónikus betegség, így 
a szív- és érrendszeri betegségek, illet-
ve a 2-es típusú cukorbetegség szem-
pontjából is kockázatcsökkentő sze-
reppel bír, vagyis ha a teljes kiőrlésű 
lisztből készült kenyereket választjuk, 
sokat tehetünk e betegségek megelőzé-
se érdekében.

Hogyan ismerhetjük fel a jó kenye-
ret? Árulkodó jel lehet, ha a tömegé-
hez képest viszonylag nagy térfogatú, 
nem tömör szerkezetű, morzsalékos a 
belseje. Ha elszórva fehér részeket ta-
lálunk benne, akkor gyanakodhatunk, 
hogy cikóriával vagy malátával színez-
ték az amúgy finomlisztből álló kenye-
ret. Ha ránézésre nem jutunk dűlőre, 
akkor bogarásszuk végig a címkét, 
vagy faggassuk ki az eladót, akinek 
tudnia kell, hogy mit árul.

Első kézből szerezhető pontos infor-
máció a péktől, aki maga árulja a fris-
sen sütött kenyeret, péksüteményt. 

A szekszárdi vásárlók kedvencei 
közé tartoznak a Frissten Pékség ke-
nyerei, amelyek adalékanyagok nél-
kül, zavarba ejtő választékban készül-
nek. A tengelici székhelyű, a Kászpári 

család által irányított pékség termékei 
immár öt éve vásárolhatóak meg az 
Arany János utca sarkán parkoló moz-
góboltból. Kérdésemre az ifjabb Kász-
pári Károly elmondta: érezhetően nőtt 
az utóbbi időben azon vásárlók száma, 
akik egészségtudatosan választanak ke-
nyeret, péksüteményt. A fehér kenyér, 
vagy a hagyományos kifli és zsemle 
még mindig a legkeresettebb – a Friss-
tennél a fehér kenyér is adalékmen-
tes, és hagyományos kovásszal készül 
–, mégis egyre többen keresik az alter-
natívát. Az ételallergiások és cukorbe-
tegek is megtalálják a diétás étrendjük-
nek megfelelő kenyeret: kornspitz kifli, 
tönkölyös bagett, rozscipó, gyökérke-

nyér, kornvekni, kraftlack, purpur. A 
speciális étrendet tartóknak sem kell 
lemondaniuk a pékáruról, a paleolit 
kenyér például mogyorólisztből és da-
rált dióból készül, szintén élesztő nél-
kül. Népszerűek az olyan hagyományos 
péksütemények is, mint a túrós batyu, 
a kakaós csiga, vagy a lekváros bukta, 
de keresett újdonság a pékkrémes, a kó-
kuszkocka vagy a fahéjas-szilvás kalács. 
Csak néhány példa, hogy lehet finom, 
ami egészséges…

A pékség több szekszárdi borásszal 
is kapcsolatban áll, így a Heimann, a 
Vesztergombi, a Posta, valamint Né-
meth János Pincészete is tőlük szerzi 
be a borkóstolókon felszolgált kísérő 
falatokat.   - fl -

A hazai sertésállomány a kilencve-
nes évek eleji hat millióról mára a 
felére zsugorodott. A legnagyobb 
csökkenés a háztáji tartásban kö-
vetkezett be, emiatt a két évtizede 
működő szekszárdi Böllérbolt tulaj-
donosa is váltani kényszerült.

– Húsz évvel ezelőtt, amikor megnyitot-
tuk ezt a szakboltot, tudomásom szerint 
egyedülálló volt az országban – mond-
ja a tulajdonos, Pálfiné Ulakcsai Ágnes. 
– Szekszárd környékén jelentős hagyo-
mányai voltak a sertéstartásnak, egy 
szezonban általában két-három alka-
lommal – karácsony előtt, majd janu-
árban és februárban is – is vágtak disz-
nót a gazdák. Igyekeztünk hát minden 
szükséges kellékkel ellátni a vásárlókat. 
A környéken például mi vezettük be a 
jó minőségű Faser színes belek árusí-
tását, de a természetes belekből is szé-
les választékot tartottunk. Ami meg 
éppen nem volt raktáron, azt besze-
reztük, mert ismertük a forrásokat, hi-
szen korábban a húsiparban dolgoz-
tunk. Szezonban még a kiskereskedők 

is tőlünk szerezték be a természetes 
és műbeleket, de kapható volt nálunk 
lánckesztyű, többféle kötény, gumicsiz-
ma. Minőségi késeket forgalmaztunk 
– a német Dick márka ma is megvá-
sárolható –, de tartottunk tőke- és ha-
sítóbárdot, csontfűrészt, fenőacélokat, 
kolbásztöltőt, darálókat és alkatrészei-

ket, és megtalálhatóak voltak a kolbász 
és szalámi készítéséhez nélkülözhetet-
len fűszerek is. Nálunk lehetett első-
ként kapni a környéken az úgynevezett 
klipszelt műbelet, egy 55 cm-re levágott 
darabot, aminek az egyik vége lezárt és 
akasztóhurokkal ellátott.

Az üzlet, amely 1994-ben szakboltként 
kezdte működését, néhány évvel később 
füstöltáruval bővítette a kínálatot.

– Sajnos, a háznál tartott sertések, s 
így a disznóvágások számának csökke-
nése 10 évvel ezelőtt arra kényszerített, 
hogy az üzletet átalakítsam és vegyes 
jellegű élelmiszerboltként üzemeltes-
sem tovább – emlékszik vissza a tulaj-
donos. – Igyekszem a régi és új vásár-
lóim igényeit kiszolgálni. Egy vidéki, 
családi kisüzemből vásárolt minőségi, 
hagyományosan érlelt sonkával, sza-
lonnával és füstölt vastag-és vékony-
kolbásszal bővítettem a kínálatot, de 

sajnos a multikkal, üzletláncokkal 
nem tudok versenyezni. Én ugyanis 
mindenhol csak készpénzért vásárol-
hatok, raktározásra nincs lehetőségem, 
és látványpékségem sincs… Az elmúlt 
évek alatt sokat gondolkodtam a bőví-
tésről, a váltásról. A MAGOR bolthá-
lózatát például jó kezdeményezésnek 
tartottam, de végül nem volt életképes.

Kitért rá: disznóvágási kellékeket to-
vábbra is tartanak, de a két évtizeddel 
ezelőttihez képest igen csak visszaesett 
a kereslet. Míg korábban a szezon for-
galma egész évben fenntartotta az üz-
letet, ma szinte már csak a karácsony 
előtti időszakra és januárra korlátozó-
dik a szezon. A vásárlói igény is elto-
lódott a természetestől a műbelek felé, 
amit csak be kell áztatni. 

– Ma már ebből is jóval kevesebb 
fogy, az eszközökre pedig minimális az 
érdeklődés. A disznóvágási szezonban 

azért az ország minden szegletébe pos-
tázok a régi vásárlóknak, általában a 
klipszelt beleket keresik, mert aki egy-
szer ezekkel dolgozott, elégedett velük 
– teszi hozzá Pálfiné.

A forgalom megcsappant ugyan, a 
feltételek, előírások ugyanakkor szigo-
rodtak, ami a költségek növekedésével 
járt. A korábban jól prosperáló üzlet 
ma – a szezonon kívül – szinte alig-
alig termel hasznot. 

– Tudom, sok kis üzlet, szakbolt tu-
lajdonosa küzd hasonló gondokkal. 
Közülük sokan már be is zártak. Két 
út áll előttem, az egyik, hogy nyugdíj-
ba megyek, vagy bízom a sertés prog-
ram koordinálását felügyelő miniszteri 
biztos ígéretében, mely szerint megál-
lítják a csökkenést, majd duplájára nö-
velik a sertés állományt. Ezzel pedig 
mindenki jól jár – zárta a beszélgetést 
Pálfiné Ulakcsai Ágnes. -fl-

A kenyér csak fehéren jó? Vasárnapi tálaló  
– a Szász Étterem  

receptúráival

Új rovatunkban elsőként Juhos 
Markó, a Szász Étterem séfje 
ajánl olvasóinknak gasztronó-
miai különlegességeket. 

Mustáros pulykamell-saláta 
Hozzávalók 4 személyre:

20 dkg paradicsom
2 db kaliforniai paprika
20 dkg kígyóuborka
10 dkg madársaláta
10 dkg ruccola
20 szem mini mozzarella-golyó
8 dkg pirított tökmag
6 dkg dijoni mustár
1,5 dl olívaolaj
40 dkg pulykamell
só, bors, 1 csokor friss petrezse-
lyemzöld
A pulykamellet csíkokra vágjuk, 
sózzuk, borsozzuk és kevés olí-
vaolajon megsütjük, kihűtjük. A 
zöldségeket tetszés szerint dara-
boljuk. Mindezek után elkészítjük 
a dresszinget: A dijoni mustárt az 
olívaolajjal és a petrezselyemzöldet 
egy botmixer segítségével összedol-
gozzuk. Szükség esetén, ha nagyon 
sűrűre sikerült, vízzel hígíthatjuk, 
sóval, borssal ízesíthetjük. A hozzá-
valókat úgy keverjük össze, hogy ne 
törjenek össze. Tálalás után meg-
szórjuk a pirított tökmaggal.
Jó étvágyat!

Purpur – divatkenyér?

Az elmúlt években egyre több helyen 
találkozhatunk purpur-kenyérrel. Ez 
egy speciális búzafajtából és teljes kiőr-
lésű rozsliszttel készülő pékáru, amely 
antocián tartalmának köszönheti a ha-
gyományostól eltérő, bíbor-lila színét és 

jótékony hatásainak egy részét. Ez az 
antioxidáns anyag valóban hasznos a 
szervezet számára, miként kiemelkedő 
rosttartalma is – a hozzáadott olajos 
magvak tovább emelik a kenyér érté-
két. Gyakori fogyasztása hozzájárul-
hat többek között az emésztőrendszer 
megfelelő működéséhez.
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A sertések száma Magyarországon 
tavaly ilyenkor 2,9 millió volt, az egy 
évvel korábbinál 20 ezerrel kevesebb. 
A sertések száma tíz éve még megha-
ladta az 5 milliót. A sertésállomány 
73 százalékát gazdasági szerveze-
tek, 27 százalékát egyéni gazdasá-
gok tartják. Az 1990-es évek elején 
még többségben lévő háztáji tartás 
évről évre háttérbe szorult: 2013 jú-
niusára a háztartásokban tartott 
sertések száma 776 ezer volt. (KSH)
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A szekszárdi böllérbolt még kitart

Hétfő   11:00-20:00
Kedd   11:00-20:00
Szerda   11:00-20:00
Csütörtök  11:00-20:00
Péntek   11:00-23:00
Szombat  10:00-23:00
Vasárnap  10:00-19:00

Garay ÉlményPince
7100 Szekszárd, Garay tér 19.
Telefon: 06–20/401–4651
garaypince@garaypince.huMEGNYÍLT GARAY

ÉLMÉNYPINCE

Harmincöt borászat több 
mint kétszáz féle bora, illat-
kamrák, kóstolók, speciális 
tesztek, teljes keresztmetszet 
a Szekszárdi borvidékről.
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Fotópályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megbízásából a Garay Pin-
ce (a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.) 
fotópályázatot hirdet „Barangolás 
a Szekszárdi Borvidék dűlői között” 
címmel. A pályázat célja a Szekszárdi 
Borvidék dűlőinek, szőlőtermő terü-
leteinek művészi színvonalú bemu-
tatása, különös tekintettel a szurdi-
kokra (löszfalakra) és a tanyákra.

Pályázati feltételek:
• A nevezési díj befizetése.
•  Minden pályázó maximum 20 saját 

készítésű digitális vagy digitalizált sa-
ját fotóval indulhat, melyekből a  szur-
dikokat  (löszfalak)  és a tanyákat mi-
nimum 4-4 fényképpel kell bemutatni.

•  A beküldött képek a szekszárdi bor-
vidék dűlőit, szőlőtermő területeit 
bemutató JPG kiterjesztésű, keret nél-
küli, legalább 3 Mpixel, de legfeljebb 8 
Mpixel  felbontású tájképek lehetnek.

•  A pályázat nyitott, nemtől, kortól, 
lakóhelytől függetlenül , részt vehet 
amatőr és profi fotós egyaránt.

•  A pályázaton manipulált képek 
nem indulhatnak. Nem számítanak 
manipulációnak a hagyományos fo-
tográfiai korrekciók, így a színek, tó-
nusok és a fényerő beállítása illetve a 
felvétel közben keletkezett technikai 
hibák eltávolítása. Manipulációnak 
számít és kizárást von maga után a 
képek mondanivalójának megvál-
toztatása, azaz a képi elemek utóla-
gos hozzáadása.

•  A sorozatban minden kép külön al-
kotásnak számít.

•  A pályázó kizárólag saját eredeti 
szerzői alkotásával pályázhat. (E fel-
tétel megsértése esetén a pályázat ér-
vénytelenné válik, és a pályázó díjat 
nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást 
követően válik ismertté, akkor a 
pályázó köteles a díjat visszaszolgál-
tatni. Minden díjazott alkotás eseté-
ben, az eredményhirdetést követő-
en a pályázat meghirdetője bekéri 
az adott kép nagyfelbontású, magas 
minőségű, eredeti változatát.)

•  pályázó hozzájárulását A adja ahhoz, 
hogy a benyújtott képet kiíró a szer-
zői jogok tiszteletben tartása mellett 
ellenszolgáltatás nélkül felhasználja, 
publikálja.

•  A kép készítésének ideje a 2012. év-
nél régebbi nem lehet.

Regisztráció menete:
•  Regisztrációs lap kitöltésével és visz-

szaküldésével.

Nevezés részletei:
Nevezési díj: 2500 Ft/ pályázó bekül-
dött képek számától függetlenül.
A nevezési díjat banki átutalással az 
OTP 11746005-20074535 sz. számla-
számra, vagy a készpénzbefizetéssel a 
Szekszárd Vagyonkezelő Kft. irodájá-
ban (7100 Szekszárd Bezerédj I. u. 2., 
tel.: 74/510-422) lehet befizetni,legké-
sőbb augusztus 31-ig. 
A beazonosítatlan utalásokat vagy 
banki befizetéseket nem áll módunk-
ban visszautalni.

A közlemény rovatba minden pályá-
zónak feltétlenül fel kell tüntetnie a 
regisztráció során kapott azonosító 
számát.
A fotókat CD-n a Szekszárd Va-
gyonkezelő Kft. 7100 Szekszárd 
Bezerédj I. u. 2. címre kell ajánlott 
küldeményként beküldeni, vagy 
személyesen leadni. A lemezen fel 
kell tüntetni a pályázat címét, a kép 
címét, a készítés időpontját és a re-
gisztrációs számot.
A pályázat kiírója a hozzá beküldött 
fotókat nem őrzi meg, nem tárolja, és 
nem küldi vissza se elektronikusan, se 
postai úton, felelősséget e tekintetben 
nem vállal.
 
Határidők:
Beküldési határidő:
augusztus 31. 12 óra
Eredményhirdetés: szeptember 18. és 
21. között, a Szekszárdi Szüreti Napok 
rendezvénysorozat keretében.
Díjazott fotók megjelenítése: 
szeptember 18. és 21. között a Szek-
szárdi Szüreti Napok rendezvénysoro-
zat keretében megrendezett kiállításon, 
valamint a www.vagyonkezelokft.hu, 
a www.garaypince.hu és a 
www.szekszard.hu honlapokon.
 
A nyertesek jutalma:
Szakmai zsűri döntése alapján első, 
második és harmadik helyezetteket ju-
talmazzuk.
Fődíj: szállásutalvány egy 2 éjszakás 
wellness hétvégére 2 fő részére,

2. díj:  1 hetes üdülés 2 fő részére a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
üzemeltetésében lévő  Harká-
nyi v. Gunarasi vendégházában,

3. díj: borkóstoló 2 fő részére a Szek-
szárdi Garay ÉlményPincében.
Szerzői és felhasználói jogok
•  A pályázaton résztvevő a pályamű(-

vek) beküldésével automatikusan 
elfogadja a kiírás feltételeit, és kije-
lenti, hogy a kép(ek)et ő készítette, 
és rendelkezik a közlés jogával.

•  A pályázó tudomásul veszi, hogy a 
beadott kép(ek) elkészítésével és nyil-
vános bemutatásával okozott esetle-
ges személyiségi és szerzői jogsérté-
sekért minden felelősség a pályázót, a 
szerzőt terheli, beleértve a jogsértés-
sel bekövetkező anyagi felelősséget is.

•  A pályázat benyújtói a pályamunká-
hoz fűződő szerzői jogaik alapján az 
alábbi keretek között adnak a kiíró 
részére felhasználási engedélyt:

•  A pályázat kiírója jogosult a pá-
lyaművek felhasználására a Szek-
szárdi Borvidék népszerűsítésével 
kapcsolatban kiadott kiadványaiban, 
internetes felületein.

•  A kiíró jogosult a mű(vek) nyil-
vánosságra hozatalára, továbbá a 
kiállításhoz szorosan kapcsolódó 
katalógus, programfüzet, internetes 
felület, reklám stb. keretében megje-
lentetni azokat.

•  A pályázók által megadott elérhető-
ségeket a pályázat kiírója adatbázi-
sában regisztrálja, azokat harmadik 
személynek csak a pályázó külön 
beleegyezésével adja ki.

UTAZZ HOLDDAL! – MISZTIKUS ÉJSZAKAI TÚRA  
A GEMENCI ERDŐ RENGETEGÉBEN TELIHOLD IDEJÉN

Nem mindennapi programmal vár-
ja augusztus 9-én a természetked-
velőket a Gemenc Zrt. Ökoturiszti-
kai Központja.

Éjszakai barangolás a telihold fényé-
nél különleges misztikus hangulatot 
jelent a természet csodálatos templo-
mában, a Gemenci erdőben. Minde-
mellett nem mindennapi tapasztala-

tot nyújt a bátor turistáknak. Milyen 
lehet Európa legnagyobb összefüggő 
ártéri erdeje teliholdkor? Hogyan 
mozognak az erdei állatok éjszaka? 
Mindezekre választ kaphatnak azok a 
bakancsos turisták, akik részt vesznek 
augusztus 9-én, szombaton, holdtöl-
tekor a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai 
Központja által szervezett, a természet 
éjszakai valóságát bemutató túrán.

A program élményszerző felkészítés-
sel indul, hiszen a résztvevők a társaság 
szakemberei segítségével megtekintik 
Pörbölyön, a Gemenc Zrt. Ökoturiszti-
kai Központjában a „Gemenc kincsei” 
interaktív, kiállítást. Mindezek után a 
túrázók a Gemenci Erdei Vasúton el-
utaznak Nyárilegelő megállóhelyig, in-
nen egy közel 4 km-es gyalogtúrán fe-
dezik fel Nagy-Gyékényes környékét 
és a Nagy-Rezéti erdőt. A gyalogtúra 
végén mézes teával és pogácsával ven-
dégelik meg az erdőgazdaság munka-
társai a megfáradt turistákat a Gemen-
ci Méhészeti Gyűjtemény épületében, 
majd a kisvasút a kiinduló állomásra, 
Pörbölyre szállítja vissza a sok élmény-
nyel gazdagodott résztvevőket. Csak 
előzetes bejelentkezés alapján lehet az 
eseményen részt venni. 

A túravezetők által ajánlott öltözék, 
felszerelés: zárt túracipő; túraruházat; 
fényképezőgép; távcső; zseblámpa, 
szúnyogriasztó.

RÉSZLETES PROGRAM:
18:30  Pénztárnyitás, Gemenc Zrt. 

Ökoturisztikai Központ, Pör-
böly

19:00  Gemenc kincsei című interaktív 
kiállítás megtekintése.

19:30  Indulás a Gemenci Erdei Vasút-
tal Nyárilegelő megállóhelyig.

20:00  Gyalogtúra a Nagy- Gyékényes 
környékén (táv: 4 km), majd a 
szervezők teával és pogácsával 
vendégelik meg a résztvevőket 
a Gemenci Méhészeti Gyűjte-
mény épületében.

22:00  Várható visszaérkezés Pörbölyre.

BEJELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI
INFORMÁCIÓ 
Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központ
7142 Pörböly, Bajai út 100.
Tel: +36 (74) 491-483
E-mail: okocentrum@gemenczrt.hu 
www.gemenczrt.hu

SAJTÓINFORMÁCIÓ
Baricz Árpád – Beszédírók Kft. –  
PR-ügynökség
Mobil:+36-30/456-7807
e-mail: info@beszedirok.hu

„Három utcába lövöldözte tüzes labdacsait” az Udvardy-féle pálinkafőző
Szekszárdi időgép

Augusztus 11-én, 99 éve, 1915-ben 
pékjeink megadták a sütőáru szab-
ványméretét, de újból feltűntek „dió 
nagyságú zsemlyék és spagetti vastag-
ságú kiflik”. 136 éve, 1878-ban fáklyás 
felvonulással tisztelték meg Szigeth 
Gábort, a képviselő-választás veszte-
sét. 131 éve, 1883-ban megszületett 
Szekszárdon Felsőőri Lajos Fránek 
Dömötör pap, tanár, szerzetes, iroda-
lom- és helytörténész. 96 esztendeje, 
1918-ban étkezésre szánt kismacská-
kat árusítottak piacunkon. 
Augusztus 12-én, 139 éve, 1875-ben 
alispáni jelentés szólt az 50 éve hajdú 
Bencze Istvánról, aki „helyét minden 
körülmények közt megállta”. 101 éve, 
1913-ban a király kinevezte az új főis-
pánt, Kovács Sebestyén Endrét.
Augusztus 13-án, 139 éve, 1875-ben 
gyászmisét tartottak a ’48 végén le-
mondatott V. Ferdinánd emlékére. 
104 éve, 1910-ben megszűnt a me-
gyei orvos- és gyógyszerészegylet: 
könyvtárát a kórháznak adta. 166 
éve, 1848-ban megyénk a minisz-
terelnök felhívására újabb, 1200 fős 
nemzetőr-zászlóalj létrehozásáról 
döntött. 97 éve, 1917-ben elhunyt 
Lőrenthey Imre akadémikus, aki 
Szekszárd őslénytanát is kutatta.

Augusztus 14-én, 134 esztendeje, 
1880-ban zongorázott Szekszárdon 
első hangversenyén Merkler Andor, 
Tolna és Janosits József, Tevel ifjú te-
hetsége. 96 éve, 1918-ban másfél mil-
lió koronás alaptőkével alakult meg a 
Szekszárdi Borértékesítő Részvény-
társaság. 127 esztendeje, 1887-ben a 
központban lévő Udvardy Sándor-féle 
pálinkafőző kigyulladt, s „három ut-
cába lövöldözte tüzes labdacsait”.
Augusztus 15-én, 174 éve, 1840-ben 
született Boda Vilmos: 42 évig első új-
ságunk alapító szerkesztője, 2 évig ho-
natyánk. 136 éve, 1878-ban határidő-
re és az eredeti árért készült el polgári 
fiúiskolánk épülete, Wittinger Sándor 
tolnai építőmester munkája. 77 éve, 
1937-ben jelent meg a Pesti Naplóban 
Babits Mihály Balázsolás című verse. 
Augusztus 16-án, 131 éve, 1883-ban 
a Szekszárd Vidéke vezércikke Az 
utazási vágyról szólt. 112 éve, 1902-
ben a szolnoki állami lányiskola igaz-
gatónőjévé nevezték ki Szekszárd szü-
löttét, Ellmann Elvirát. 
Augusztus 17-én, 141 éve, 1873-ban 
elrabolták az újvárosi templom kegy-
szereit. 117 éve, 1897-ben a szekszárdi 
törvényszék négy napra ítélt egy fiút, 
aki apját megverte, fogait kiütötte.

Augusztus 18-án, 96 éve, 1918-ban 
a helyi orvosok a pedagógusoknak 
mérsékelt vizsgálati díjakat ígértek. 
97 esztendeje, 1917-ben országgyű-
lési képviselőnk, Batthyányi Tivadar 
tárca nélküli miniszterként a szociá-
lis ügyek felelősévé nevezték ki.
Augusztus 19-én, 32 éve, 1982-ben 
halt meg Szekszárdon Steig István fa-
zekas, a népművészet mestere.
Augusztus 20-án, 101 éve, 1913-
ban iparos és kereskedő ifjakból jött 
létre a Szekszárdi Törekvés Sport 
Egylet.
Augusztus 21-én, 106 éve, 1908-ban 
Mányoki Sári tudatta: a Bartina utcá-
ban megnyitja engedélyezett fiú- és 
leányiskoláját. 
Augusztus 22-én, 101 éve, 1913-ban 
az ország első cserkésztűzoltó-csapata 
gyakorlatozott a városháza udvarán. 
81 éve, 1933-ban indiai kerékpáros 
érkezett Szekszárdra, majd Belgrád-
ba indult. 
Augusztus 23-án, 106 éve, 1908-ban 
a kolozsvári iparliga pályázatán az ek-
kor érettségizett Fein Mátyás II. díjat 
nyert.
Augusztus 25-én, 166 éve, 1848-ban 
Andrássy Manó karikatúráján képvi-
selőnk, Bezerédj István is szerepelt. 

Augusztus 26-án, 166 esztendeje, 
1848-ban a nagymányoki Wusching 
Konrád testvérvárosunk, Lugos főta-
nítója és karnagya lett, s az is marad 
45 éven át.
Augusztus 27-én, 81 éve, 1933-ban a 
Szekszárd Szálló prímása, Noré István 
és neje, Sárközi Juliska esküvőjére a 
megye és a város adott hintót.
Augusztus 28-án, 246 esztendeje, 
1768-ban halt meg Gerő György je-
zsuita tanár, első irodalmár szülöt-
tünk, aki műfordítóként is tevékeny-
kedett.
Augusztus 29-én, 116 éve, 1898-ban 
Perczel Dezső belügyminiszter szü-
lővárosába látogatott, s múzeumunk-
nak adományozta urnagyűjteményét. 
Augusztus 30-án, 241 éve, 1773-ban 
megszületett Pollack Mihály, a Me-
gyeháza tervezője, 1853-ban Szek-
szárdon pedig Steiner Lajos ügyvéd, 
szerkesztő. 126 éve, 1888-ban saj-
tónk megírta: vörösborunk hibátlan 
minőségben jutott el Indiába, Stein 
Aurélhoz.
Augusztus 31-én, 106 éve tanártársai 
üdvözölték a polgári iskola igazgató-
ját, Holub Jánost. 
 Összeállította:
 Gyimóthy Levente

A madéfalvi veszedelem 250. évfor-
dulója apropóján utazott júliusban 
a Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Szervezetének mintegy ötven tag-
ja Erdélybe, hogy a nevezetessé-
gek megtekintése mellett leróják 
kegyeletüket a madéfalvi veszede-
lem emlékére emelt mementónál és 
megtekintsék a szobor közelében 
épülő Szent Anna-kápolnát.

Szegedi Dezsőné Emerencia, a szek-
szárdi szervezet vezetője elmondta: 

a  Sebestyén Gyuláné Erzsike szerve-
zésében megvalósult utazás olcsó és 
precízen, kilométerről kilométerre 
megtervezett volt. Az erdélyi látogatás 
pályázat útján, a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap támogatásával valósult 
meg július 23-a és 27-e között. 

A székely csoport ellátogatott Nagy-
váradra, Kolozsvárra, megszemlél-
ték Marosvásárhelyen a Teleki Tékát, 
a Kultúrpalotát, a gyimesbükki ezer-
éves határt, a Gyilkos-tóhoz és a Bé-
kás-szoroshoz is elutaztak, valamint 

Szejkefürdőn Orbán Balázs síremlé-
kénél tisztelegtek. Fejet hajtottak Far-
kaslakán Tamási Áron sírjánál, az ott 
található Trianon-emlékműnél. Az éj-
szakákat félpanziós ellátásban, csalá-
doknál szervezték le Magyarlónától 
Csíkkarcfalván át Kalotaszentkirályig. 
Utóbbi helyszínen zenei kíséret, nép-
viseleti ruhák és táncok színesítették a 
vendéglátást. Jártak a parajdi sóbányá-
ban, Ady Endre csucsai múzeumába is 
betértek, Nagyszalontán pedig a Cson-
ka-torony is a látnivalók között volt. 

A Bukovinai Székelyek Országos 
Egyesületének tagjai nemrég egy fesz-
tivál keretében találkoztak Bonyhá-
don. Augusztus 24-én a szekszárdiak 
Máriagyűdre utaznak a bukovinai-
ak búcsújára, amellyel az idei progra-
mok sora nem zárul le, hiszen szep-
tember 15-én Sára Sándor: Sír az út 
előttem című, a székelyek kálváriájá-
ról szóló filmjét tekintik meg, novem-
ber 8-án pedig városi szintű egyesületi 
bált szerveznek Szekszárdon.

 Gy. L.
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Erdélyben járt a Bukovinai Székelyek Egyesülete
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Augusztus 3-ai rejtvényünk megfejtése: Maár Gyula, Déryné, hol van?

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTEREK, A JEGYZŐ ÉS 

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA – 2014. augusztus

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Augusztus hónapban nem tart fog-
adóórát. 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. Augusztus 
hónapban nem tart fogadóórát.

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

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

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő

V. sz. választókerület. Augusztus 
hónapban nem tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselő VI. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart fog-
adóórát.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselő
VII. sz. választókerület. Augusztus 
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. Augusztus 
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
Augusztus 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 Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete Szekszárdon 

az OBI Áruházban
VÉRADÁST SZERVEZ!

Ideje: augusztus 14. (csütörtök)
15.00-17.30 óráig 

Helye: OBI Áruház Szekszárd, 
Tartsay V. u. 89. 

Az áruház felajánlásával minden 
véradó ajándékot kap.

Önzetlenségét előre is köszöni a 
MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
Tolna Megyei Szervezete vé-

radásra kérjük hozza magával 
személyigazolványát és TAJ 

kártyáját.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozatánál
téli tárolásra alkalmas burgonya, hagyma alma kedvezményes 

áron megrendelhető előzetes előjegyzés alapján, naponta 8-10 óráig 
Babits Mihály Művelődési Ház,Szent István tér 15-17.

földszinti irodájában vagy a
06-20-415-48-67 számu teletonon

Burgonya 2000.-Ft/30 kg egységáron. Hagyma: 90.-Ft/ kg egységáron.
Alma: gála, jonagold, golden, idared, 150.-Ft/kg egységáron.

Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos megrendelőnket!

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
– Gazdasági és Informatikai 

Igazgatóság Számviteli
Osztályára

 számviteli ügyintéző, a
– Városüzemeltetési és  

Városfejlesztési Igazgatóságára
városüzemeltetési ügyintéző,

munkakörök betöltésére: 

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

tekinthető meg.

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Területi Nyugdíjas 

Alapszervezete és a Szekszárdi 
Nyugdíjasok Területi

Érdekszövetsége
értesíti tagjait, valamennyi  

nyugdíjast és nagycsaládost,
hogy kedvezményes áron továbbra 

is megrendelhető:
burgonya: 30 kg/zsák: 2100 Ft

vöröshagyma: 15 kg/zsák: 1400 Ft
alma: 150 Ft/kg

Megrendelést felveszünk: 
augusztus 18-tól augusztus 29-ig  

a Vöröskereszt Székházában
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

naponta 8.00-10.00 –ig.
Telefon: 06-70/933-8361;

valamint a Nyugdíjas Területi 
Érdekszövetségnél: Szekszárd,

Hunyadi u. 4. hétfői napokon 8-10-ig.
Szállításról külön hirdetésben

tájékoztatjuk kedves
megrendelőinket.

MEGHÍVÓ
EMLÉKTÁBLA AVATÓ ÜNNEPSÉGRE

Az emléktábla legyen az emléke-
zés helye azokra az egykori Tolna 
megyei katonákra, akik a Magyar 
Királyi Honvédségben teljesítették 

haza iránti kötelességüket!

Szekszárd város szülötte, néhai 
sióagárdi ZÖLD Márton, született 
Grünhut Móritz (Szekszárd, 1864. 
április 25. – Budapest, 1946. no-

vember 22.) magyar királyi honvéd 
vezérőrnagy emlékére, aki katonai 
teljesítményével elöljárói és aláren-

deltjei bajtársi tiszteletét kivívva,  
izraelita hitét élete végéig megtart-

va volt hű fia hazájának.

Tisztelettel és őszinte  
nagyrabecsüléssel meghívjuk

2014. augusztus 12. 11:00 órakor
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 29-31.

Hadkiegészítő parancsnokság  
udvara

Honvéd Hagyományőrző Egyesület
Szekszárdi Szervezete

2014

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja

Horváth László Xavér
képzőművész kiállítása

Augusztus 9-én, szombaton 11 óra-
kor nyílott meg az Agóra Művésze-
tek Házában Horváth László Xavér 
képzőművész kiállítása.
A hetven esztendős művész ritkán 
közönség elé lépő alkotó: a múlt 
század hatvanas éveinek végétől – 
amikor lezárta főiskolai tanulmá-
nyait – napjainkig csak néhány ön-
álló kiállítást rendezett műveiből. 

Pályafutása során főként reklám-
grafikával, kiállítási installációval 
foglalkozott, de mindemellett au-
tonóm munkáival is mozgalmas, 
változatos, összetett művészeti 
világot teremtett.
A szekszárdi tárlat – amely szep-
tember 14-ig, hétfő kivételével 
naponta 10-18 óráig látogatható – 
anyagát Wehner Tibor művészet-
történész ajánlotta az érdeklődő 
közönség figyelmébe, a kiállítás 
kurátora Baky Péter festőművész.

Nyári Kalandozások az AGÓRÁBAN
Foglalkoztató táborok alsó tagozatos gyermekeknek a Babitsban

Az augusztus 25-29-ig tartó IV. tur-
nusba még várják a jelentkezéseket.

 Jelentkezési határidő:  
augusztus 11.

Napi foglalkoztatás: 8.00-16.30 órá-
ig, benne: dráma- és szerepjáték, 
kézműves foglalkozások, kirán-
dulás (pl.: Ökoturisztikai Központ 
Pörböly), zenés foglalkozások, mo-
zilátogatás.

A táborok részvételi költsége: 
13.000 Ft, a díj a kirándulás útikölt-
ségét és napi meleg ebédet is tartal-
mazza! Jelentkezni a Babits Mihály 
Kulturális Központ információján 
lehet a részvételi díj befizetésével. 

További információ:
74/529-610

www.szekszardagora.hu.

AGÓRA MOZI

Augusztus 11-13. 17:00
Augusztus 15-16. 15:00
REPCSIK: A MENTŐALKULAT 3D
Korhatár: 6 éven aluliaknak nem 
ajánlott. Színes szinkronizált ameri-
kai animációs film. Hossz: 83 perc.

Augusztus 11-13. 19:00
HERKULES 3D
Korhatár: 16 éven felülieknek! 
Színes szinkron+feliratos amerikai 
akciófilm. Hossz: 94 perc.
 
Augusztus 14. 17:00, 19:15
Augusztus 15-16. 19:15
LUCY 
Korhatár: 16 éven felülieknek!
Színes szinkronizált amerikai-francia 
akciófilm. Hossz: 90 perc.

Augusztus 15-16. 17:00
AZ ÉLET ÍZEI Korhatár: 12 év alatt 
szülői kisérettel! Színes szinkronizált 
amerikai romantikus. Hossz: 90 perc.

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!

Újabb szúnyoggyérítés Szekszárdon!
Szekszárd város területén a földi kémiai 
védekezés 2014. 08.13-án (szerda) a nap-
nyugta utáni időszakban lesz. Rossz idő 
esetén tartaléknapok: augusztus 14-15.

EVANGÉLIUM
„Semmi felől ne aggódjatok, hanem 
imádságban és könyörgésben minden-
kor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket 
Isten előtt; és Istennek békessége, mely 
minden értelmet meghalad, meg fog-
ja őrizni szíveteket és gondolaitokat a 
Krisztus Jézusban.” (Filippi levél 4,6-7)

Rossz időt ígérnek, nagyon rosszat! 
– mondták szülők és segítők együtt a 
múlt héten, amikor hittanos táborun-
kat tartottuk majd’ 50 gyerkőccel. Mit 
látnak a meteorológusok? – kérdeztem 
a gyerekektől. Hát a felhőket! – kiál-
tották néhányan. Isten viszont látja 
a mi arcunkat is! – biztattam őket. – 
Kérjük meg, hogy ajándékozzon jó időt 
nekünk! És arra is, hogy ha nem adna, 
akkor is legyen velünk, mert akkor 
minden jó lesz!
Egy délután, hazafelé jövet utolért 
bennünket a zápor – s a buszmegál-
lóban énekkel dicsértük a mindenség 
Urát. Csuda jó volt! S minden nap volt 
a zuhéból bőségesen, de többször nem 
áztunk meg a hét során. 
Nyár – nyaralás – tábor – család – 
pihenés. Mennyit aggódunk miatta! 
Jó lesz-e az idő? Megfelelő lesz-e a 
szállás, a strand? Nem lesz-e beteg 
a gyerek vagy a nagyi? Pedig – elég 
mindezt Isten kezébe tenni! Elég oda-

bízni minden utunkat Annak kezébe, 
aki túllát a felhőkön is. S akkor lesz…! 
Na mi? Jó idő, vagy egészség? Talán az 
is – ráadásként. De békesség minden-
képpen. S ha nyaralunk, ha pihenünk, 
mire van a legnagyobb szükségünk? A 
szorongató, fojtogató mindennapok 
közepette nem a békességre?! S ebből a 
békességből az eső idején is dal fakad, 
a meghiúsult tervekből új lehetőségek 
nyílnak, ezernyi program helyett egy 
közös játék ötlete születik, feszült, öl-
döklő szavak helyett meleg kézfogások 
mozdulnak. Mert Istennek békessége 
minden emberi értelmet felülhalad. 
Lenyűgöz, meggyőz, szabaddá tesz. 
Bárcsak engednénk az apostol biztatá-
sának, aki börtönben sínylődve szól az 
örömről és a békességről. Bárcsak mer-
nénk minden aggodalmunkat a legjobb 
kézbe helyezni! Bárcsak akarnánk nem 
mindent magunk meghatározni, s nyi-
tottá válni Isten nagyobb áldása iránt. 
Bárcsak a nyár sem az aggódásról és 
csalódásról szólna, hanem az elké-
szített csodák észrevételéről. Istennek 
békessége ezt munkálja mindazokban, 
akik engednek az Ő szavának. Én ezt 
tudom, mi ezt sokan tudjuk! Bárcsak 
tudnád, Te is, kedves Olvasó! Ámen
 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor
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Idén nem sikerült érmet szereznie a 
Szekszárd Bad Bones amerikaifoci- 
formációnak a napokban befeje-
ződött másodosztályú bajnokság-
ban, de ez valójában nem csak raj-
tuk múlott.

Sokkal inkább a Divízió II-es nagy-
pályás bajnokság versenykiírásának 
megváltoztatatásán: az elődöntő vesz-
tesei – köztük a szekszárdiak – ezúttal 
nem lettek automatikusan bronzér-
mesek, hanem az rangsorolt, hogy ki 
maradt alul a későbbi bajnok, avagy 
ki a döntő vesztesével szemben a két 
elődöntőben. Ebben a meglehetősen 
„amerikás” megközelítésben – amiben 
persze van azért igazság – a Szekszárd 
lett végül is a hunyó a Nyíregyházával 
szemben, merthogy az eldöntőben at-
tól a Budapest Hurricanes-től kaptak 
ki a fővárosban, amely elbukta a baj-
noki címéért zajló csatározást 38-21-
re a Miskolc Tigers ellen. Igazságosabb 
lett volna, ha a pályán, egy oda-vissza 
alapon zajló párharcban dől el a baj-
noki harmadik hely sorsa, mondják 

a szekszárdi csapat vezetői, játékosai, 
s minden bizonnyal a többi csapat is 
hasonlóan vélekedik erről.

– A fináléba jutás és esetleg a győze-
lem a cél, ennek eléréséhez pedig meg-
vannak az adottságaink – mondta Szabó 
Ferenc, a klub elnöke. – Részint, mert a 
támadószekcióban már most, a jelenlegi 
keretünkkel felvértezettnek érzem ma-
gunkat a feladatra. Másrészt pedig: az 
irányító Gyarmati előtt ott a több mint 
ígéretes Greiling–Vörös–Nagy–Sza-
bolcska–Halász-tengely. Mögötte pedig 
a szintén összeszokott, remek pároskap-
csolatot alkotó Ancsin–Halász-duó. Az 
egyéni kvalitásokat az edzői team ösz-
szedolgozta, stílusossá, ütőképessé tette 
a csapatot, ezért vagyunk eredményesek 
ebben az osztályban, ahol – noha negye-
dikek lettünk – bátran állítom: tudásban, 
a tizenegyes mezőnyben az első három 
csapat közé tartozunk.

– Ez a találkozó rámutatott: hiá-
ba vagyunk már jók a futás elleni vé-
dekezésben, ha a passz elleni védeke-
zés még nem olyan hatékony, mint azt 
mi is szeretnénk – folytatta. – A küz-

dőképesség az, ami azt hiszem, maxi-
málisan megvan, s ebben úgy általá-
ban jobbak is vagyunk a többieknél. Ez 
szükséges, de nem elégséges feltétele a 
hatékony elő- és utóvédkezésnek. Zaj-
lottak már ebben a bajnokságban a fel-
készülés során a speciális amerikai foci 
szakmai finomságainak elsajátítására 
biztató kísérletek. Hogy nőjön a reagá-
lási sebesség, hogy az ütközéseket úgy 
hajtsuk végre, ahogy azt kell. Hiába ér-
kezünk meg gyorsan, ha sokszor csak 
úgymond’ az ellenfél mellé ütközünk. A 
szerelés kivitelezése, az ebben való elő-
relépés komoly kihívásként jelentkezik 
a szakmai munkában. Hogy a védeke-
zés terén nem tudtunk annyit előrelép-
ni, mint azt szerettük volna, ennek azért 
voltak objektív okai is: nem épültek fel 

korábban szerzett sérüléseikből olyan 
fontos játékosok, mint Sipőcz Győ-
ző, Szécsi Sándor és Kovács Krisztián, 
akiket nem tudtunk pótolni. Továb-
bá: több játékosunk ebből a csapatrész-
ből egzisztenciális, illetve más okokból 
nem tudott részt venni az edzéseken, 
alkalmasint egy-egy meccsen sem, ami 
szintén gátolta az eredményességet. De 
nagyon úgy tűnik, hogy megleszünk 
ebben a csapatrészben az új szezonban. 
Újonc falemberként a saját nevelésű Pa-
taki Norbert már bevethető lesz, hoz-
zánk igazoltak Pécsről a Gráber-test-
vérek, kulcsjátékosaink nem igazolnak 
el... Így nagyon reménykedem, hogy a 
harmadik bajnoki évünkben már telje-
sülhet a nagy álmunk: bajnoki döntőt 
játszani a Divízió II-ben! B. Gy.

Bajnoki döntőt tervez jövőre a Szekszárd Bad Bones Sárecz Marci a magyar cselgáncs nagykövete lesz a kínai ifjúsági olimpián
Az eskü megtétele óta ott van Sá-
recz Márton szekrényében a díszes 
olimpiai formaruha, amely hama-
rosan napi öltözékévé válik a szek-
szárdi cselgáncs nagy felfedezettjé-
nek. Amikor e sorok megjelennek, 
talán éppen a repülőn ül a dzsudo-
ka, hogy a kínai Nankingbe, az ifjú-
sági olimpia helyszínére megérkez-
zen. Amint arról már beszámoltuk, a 
Gemenc Judo SE versenyzője egye-
düliként képviseli sportága fiú vona-
lát az ifjúsági ötkarikás játékokon; a 
lányokat az Eb-bronzérmes Gercsák 
Szabina képviseli.

Marci felkészülése olyan volt, mint 
amilyennek lennie kellett. Roppant 
fárasztó, olykor megerőltető, de mind-
ezt talán kompenzálta az, hogy közben 
világot is látott az ifjú titán. Persze 
Szepesi Dávid klubedzővel együtt, 
akivel már-már szimbiózisban élnek 
hosszabb ideje. A dzsúdóban – más 
sportágakkal ellentétben – a váloga-
tottnál a felkészítő klubedző dolgozik a 
központi felkészülésen a versenyzővel, 
és ő van az éppen aktuális versenyen 
is a tanítvány mellett-mögött a tatami 
szélén. A szövetségi edző – amolyan 
koordinátor. 

Kérdés volt, hogy egy olyan jelentős 
világverseny esetében, mint az ifjúsá-
gi olimpia, működik-e ez a cselgáncsos 
szisztéma? A jelek szerint igen, mert 
a jövő héten kiutazó delegációban ott 
lesz Szepesi Dávid is, és nem feled-
keztek meg a felmenőről, Szepesi Jó-
zsefről, a szekszárdi klub vezetőedző-
jéről, Marci felfedezőjéről sem. Szepi 
bá’ – ahogy tanítványai hívják – nem 
csekély anyagi áldozatot is hozva, „élő-
ben” láthatja majd tanítványát messze 
földön is.

Ahhoz, hogy esélyekről beszélhes-
sünk Marci olimpiai szereplésével kap-
csolatban, az eddiginél sokkal többet 
és más körülmények között kellett dol-
goznia a szekszárdi egyesület frontem-
berének. A feltételek – szerencsére – 
megvoltak hozzá. El kellett jutni olyan 
versenyekre, amelyeken az európai és 
a világelit megjelenik. Ez kezdődött 
egy japán edzőtáborral, aztán olyan 
nagy hagyományokkal bíró nemzet-
közi rangsorversenyekkel folytatódott, 
mint a zágrábi, a pitesti-i, a coimbrai és 
az oroszországi viadal. 

Két és fél hónapot külföldön töltöt-
tek az elmúlt hétből: ahol nem került 
az első ötbe a szekszárdi fiú, ott sem 
kellett röstelkednie a szakmai stábban. 

De ami késett, nem múlott: a portugá-
liai Coimbrában felállhatott a dobogó 
harmadik fokára.

Súlycsoportja, a 66 kg a lehető leg-
sűrűbb ebben a korosztályban is. A tel-
jes mezőny nyitott könyv számukra, 
merthogy arra a svájci versenyre is el-
jutott a Sárecz Márton–Szepesi Dávid 
páros, ahol 75 ország 300 versenyzője 
lépett tatamira. Ezen ott voltak az ifjú-
sági olimpiai aranyakra legesélyesebb 
Ázsia-bajnok japán és koreai verseny-
zők, no meg az európai elitbe sorolt 
oroszok, ukránok és fehéroroszok is. 

– Nincs olyan erőbeli vagy technikai 
fölény nemzetközi porondon, ami mi-
att eleve esélytelenek lennénk a jó sze-
replésre, akár egy komolyabb helyezés 

elérésére is – mondta tanítványa esélyei 
kapcsán Szepesi Dávid az egyik hétközi, 
délutáni paksi edzésre készülődve. – Ha 
Marci fejben rendben lesz, alkalmazza 
azokat az új lábtechnikai elemeket, ami-
vel bővítettük a taktikai fegyvertárát és 
szerencséje is lesz a sorsolásnál, például 
egy leginkább verhető dél-amerikai el-
lenfelet kap, ezen kívül a második kör-
ben sem erősebb és képzettebb dzsúdós 
vár rá, akkor…

De ne mondjuk ki, ne rakjunk rá ez-
zel terheket előre! Ebben a sportágban 
egy-egy jól vagy éppen rosszul véghez-
vitt mozdulat a poklot, de a mennybe-
jutás lehetőségét is magában hordozza.

 B. Gy.

ÍJÁSZAT. A Magyar Íjász Szövetség ál-
tal Budapesten lebonyolított pályaíjász 
országos bajnokságon négy versenyző 
képviselte az Alisca Nyilai Sportegye-
sületet. Barta Nikolett történelmi ser-
dülő lány kategóriában, míg Bencze 
Gábor serdülő fiú csigás kategóriában 
nagyon szép versenyzéssel országos 
bajnoki címet szerzett, Barta Viktória 
történelmi gyermek lány kategóriában 
nagy csatában ezüstérmet, Zsók Sza-
bolcs gyermek fiú barebow kategó-
riában pedig szintén nagy küzdelem 
után bronzérmet harcolt ki magának. 
A dél-dunántúli regionális 3D-s baj-
nokság öt fordulójában az Alica Nyilai 
Egyesület 16 versenyzője közül 11-en 
szereztek érmet a Somogy megyei 
Nyimben megtartott versenyen. Öten 
szereztek aranyérmet: Szalai Fruzsina, 

Bükszegi Norbert, Török Dániel, Do-
mokos Erzsébet és Bükszeginé Herbert 
Katalin. Ezüstérmesek: Horváthné Ba-
rinkai Zsuzsanna, Kiss Levente, Piros 
László, úgyszintén hárman szereztek 
bronzérmet: Szepesi Márk, Horváth 
Tamás és Ambrus Csongor.

KÉZILABDA. Megkezdte a felkészülést 
a szeptember közepén induló új sze-
zonra a Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
NB I B-s női bajnokcsapata. A tavalyi 
keretből öt játékos (Fauszt Éva, Zhorela 
Éva, Németh Judit, Szabó Petra, Hor-
váth Zsófia) máshol folytatja pályafu-
tását, visszatér szülés után a csapathoz 
az irányító-átlövő poszton rutinosnak 
számító játékos, Horváth Szimonetta. 

Új igazolásként egyelőre a 19 éves beál-
lós, Tóth Barbara érkezett a másodosz-
tályú Szent István SE Építők csapatától. 
A csapat továbbra is napi egy edzéssel 
készül – a szeptemberi rajtig három fel-
készülési tornán való részvételt tervez a 
Tabajdi Ferenc irányította szekszárdi 
női kézilabdás egylet. Augusztus 30-án 
az FGKC Szekszárdon rendez tornát, az 
ezen résztvevő csapatok később válnak 
ismertté.

TRIATLON. A szokásos népes mező-
nyökkel zajlott le Fadd-Domboriban 
a szekszárdi térség nagyszabású, ju-
bileumi triatlonversenye, a harmin-
cadszor megrendezett SporTolna 
kétnapos triatlonfesztivál. Az amatőr 

kategóriában, saját korosztályában a 
Dynamic TC versenyzői közül többen 
is jó eredménnyel zárták a versenyt. A 
szekszárdi triatlonisták eredményei: 
Ifjúságiak: 23. Zákányi Eszter. Amatőr 
18-19: 21. Tumpek Péter. A-20-24 
(férfiak): 8. Csankó Géza, …11. Záká-
nyi Tamás, …13. Csankó Dávid. A-20-
24 (nők): 9. Rigó Boglárka. A-30-34: 
2. Ifj. Czencz Péter, 3. Módos László, 
…11. Pap András. A-35-39 (férfiak): 1. 
Mészáros László, …21. Csala Sándor, 
…23. Halasi Tamás. A-35-39 (nők): 
2. Arató Gabriella, …8. Halasi Ivett. 
A-40-44: 4. Nádi Csaba, …23. Varga 
Gábor. A-45-49: 18.Klem Zsolt, …21. 
Dohóczki Sándor. A-50-54:…,10. Kár-
páti József. A-55-59: …5. Zákányi Jó-
zsef, …7. dr. Schranz Róbert. A-60-64: 
1. id. Czencz Péter. 

SPORTMIX

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Az egyik kordinátor, Táczi István középen a védelmet instruálja,
jobbról Szabó Ferenc – ezúttal játékosként
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 nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.
VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

KERES
Középkorú, leinformálható értelmiségi férfi gyakori szekszárdi  

munkavégzés miatt, heti 2-3 alkalomra kiadó szobát keres.
Ajánlatokat a Szekszárdi Vasárnap e-mail címére

(szekvas@gmail.com) várunk.

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

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

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.
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FEHÉRNEMŰ BOLT Babától a mamáig!
7100 Szekszárd, Arany J. u. 6.
Nyitva: H-P: 9.00–17.30,
Szo.: 9.00–12.00

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. 
Tel.: 74/510-134

NYÁRI VÁSÁR!
Női és fér�  szandálok, papucsok 10-20% kedvezménnyel

SZAMOS gyermekszandálok 10-20% kedvezménnyel
SZAMOS szandálcipők 20% kedvezménnyel

augusztus 11-től a készlet erejéig.
Nyitva tartás: H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!

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


