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„Formáljuk
együtt a várost!”

„Formáljuk együtt a várost!” mottóval
elindult kezdeményezés az önkor-
mányzat, a Szekszárdi Borászok Céhe
és a Szekszárdi Borvidék Nonprofit
Kft. „bábáskodásával”. Az elképzelés
szerint a város közterületein olyan ré-
gi borászati eszközöket helyeznének
el, amelyek az itt lakók, és az ide láto-
gató turisták számára is tükrözi, tuda-
tosítja a városnak a szőlőhöz, a borhoz
kapcsolódó kétezer éves múltját. A há-
rom kezdeményező ezért felhívással,
kéréssel fordul a borvidék szőlőterme-
lőihez, borászaihoz: ajánljanak fel erre
a célra nagyméretû, régi, már nem
használt préseket, szüretelőkádakat,
hordókat, puttonyokat, szőlész- és bo-
rászeszközöket. A város, a céh és a bor-
vidék pedig vállalja, hogy ezeket a város
különböző védett közterületein kiállít-
ja, azokról gondoskodik, karbantartja.
A közterületek biztonságát ügyelő ka-
merák számát tovább növelik - har-
mincnál is több lesz belőlük -, s ezek a
kiállított eszközöket is vigyázzák majd.

A kezdeményezés jelszava: „For-
máljuk együtt a várost!”, ezért a sza-
badtéri kiállításokhoz várják az ötle-
teket. A kiállításra szánt eszközökről
először fényképet várnak a Borvidék
NKft. címére: 7100 Szekszárd, Tán-
csics u. 3., e-mail: szekszardborvi-
dek@tolna.net. 

A kellemes, nyári esték sok időt
engedtek mind a szekszárdiaknak
és a turistáknak a gyönyörűen fel-
újított Béla király tér birtokba vé-
telére.

Egy ilyen sétám alkalmával figyeltem
fel a Dózsa Gy. u. 1. szám alatti ingatlan
kertjére, amelynek rendezetlensége
meglepett. Eddig ez el volt rejtve a kí-
váncsi szemek elől, de most, hogy a
Vármegyeháza körbejárható, ez a tu-
risztikailag fontos hely nem maradha-
tott ilyen állapotban. Megbeszélve a la-
kókkal az ötletemet, sokan segítettek
az áldatlan állapotok rendezésében.
Kétkonténernyi szemetet szállíttat-
tunk el, gallyaztunk, kaszáltunk, téglá-
kat pakoltunk, ástunk. A munkálatok
még nem fejeződtek be: füvesíteni, tu-
jákat elhelyezni, tavasszal virágosítani
szeretnénk. Ehhez minden felajánlást
szívesen fogad a „Szépítsük együtt
Szekszárdot!” program. Ezúton köszö-
nöm meg a sok segítségét: Böcz Lász-
lónak és Hladics Károlynak (Dicenty
Kertbarát Kör), Becskei Annamáriá-
nak, Joanna Kistelanak, Boris Kilicnek
és Barta Szabolcsnak (Polip Ifjúsági
Iroda), a tamási Csepregi Épületgépé-
szeti Szaküzletnek, Makovics József-
nek, a Lián Kft-nek, Obendorf Richárd
vállalkozónak és munkatársainak, Ret-

kes Tamásnak, Selyem Gábornak, vala-
mint a Polgármesteri Hivatal és a Szek-
szárdi Vagyonkezelő Kft. dolgozóinak.

Szeptember 5-én a Polip Ifjúsági Iro-
da három önkéntesével, magyar, len-
gyel és török fiatalokkal kezdtünk hoz-
zá a Szent József Katolikus Általános
Iskolában egy tanterem ablakainak fel-
újításához. Reggeltől késő délutánig
folyt a munka, és olyan alaposak vol-
tunk, hogy nem akart elfogyni a fel-
adat. Másnap már az Ifjúsági Unió és a
TolnAgro dolgozói is segítettek. Re-
méljük, a gyerekeknek is tetszik a
szebb osztálytermük.

Szeptember 6-án Duskó Dániel se-
gítségével 14 parkolóhelyet tudtunk
újra festeni a Béri B. Á. utca 14-18. lép-

csőházak előtt. Amint az időjárás en-
gedi, folytatjuk a munkát a 28-32. ház-
számok előtt.

Szeptember 11-én egy óra leforgása
alatt több mint 7 köbméter illegális
hulladékot tudtunk összegyûjteni
Horváth István polgármesterrel, Ács
Rezső alpolgármesterrel, Máté Péter
képviselővel, Csillag Péterrel, a Szek-
szárdi Helyitermék Bolt vezetőjével és
dolgozóival, a Garay János Gimnázium
diákjaival és az Aranykulacs Étterem
dolgozóival a Sió Csárdánál. Mun-
kánkról és Szekszárdról az MTVA ri-
portot készített, melyet csütörtökön
láthattak az MTV1-en, a Családbarát
magazinban.

Bodó Katalin programfelelős

Szemétgyűjtés, ablakfelújítás, útfestés
Folytatódott a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program

Ács Rezső alpolgármester és Máté Péter képviselő a Sió Csárdánál

Szekszárdon, a Toldi utcai fedett uszo-
da épületében nyitotta meg ügyfél-
szolgálati irodáját az Egyesült Regioná-
lis Önkormányzati Víziközmû Zrt.
(E.R.Ö.V.).Tolna megye legnagyobb ví-
ziközmû szolgáltatója ügyfélbarát kör-
nyezetben és rugalmas nyitva tartás-
sal várja a lakosságot. 

Az ügyfélszolgálati iroda címe:
7100 Szekszárd, Toldi u. 6.

Telefon: 74/412-476, Fax: 510-218,
E-mail: vizmu@szdviz.hu

Számlázással, szerződéssel kap-
csolatos ügyintézés

Nyitva tartás:
Hétfő: 8:00 – 15:00
Kedd: 9:30 – 17:00
Szerda: 8:00 – 15:00
Csütörtök: 12:30 – 20:00
Péntek: 8:00 – 12:00

Közmû egyeztetés, ivóvíz-,
szennyvíz-, locsolóvíz bekötés, víz-
óra felülvizsgálat, egyéb mûszaki
ügyintézés

Nyitva tartás:
Kedd: 9:30 – 14:00
Csütörtök: 12:30 – 15:30

A Toldi utcában nyitott ügyfélszolgálati irodát az E.R.Ö.V.

A felújított Toldi utcai irodában ügyfélbarát környezetben és rugal-

mas nyitva tartással várják a lakosságot
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Negyedévenként más-más ország-
ban találkoznak, tanácskoznak a
Visegrádi négyek agrárkamaráinak
vezetői. A héten éppen ötvened-
szer jöttek össze. A házigazda a
magyar Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, a tanácskozás helyszíne
pedig Szekszárd volt. 

A Faluhelyen található Bodri Pincészet-
ben hétfőtől három napon át tanács-
koztak a Visegrádi Együttmûködés or-
szágainak, a V4-ek agrárkamaráinak ve-
zető szakemberei. A legtöbb szó a bio-
üzemanyagról esett. A felek megegyez-
tek, nem támogatják azt az elutasítást,
ami tapasztalható az európai döntés-
hozók részéről a mezőgazdasági ter-
ményekből előállítható bio-üzem-
anyaggal szemben. Reális megoldás-
ként tekintenek például a kukorica
ilyen felhasználására. Álláspontjuk sze-
rint a négy visegrádi ország maga is ké-
pes az Európa Unió számára évi továb-
bi 8 milliárd liter bio-üzemanyag előál-
lítására, amely a kontinens közlekedési
célú üzemanyag-felhasználásának egy
százaléka. Emellett Európa szójaalapú
takarmányimportjának mintegy ötödét
válthatja ki az az 5 millió tonna GMO- és
antibiotikum-mentes állati takarmány-
alapanyag, amely a bioüzemanyag-gyár-

tás melléktermékeként jönne létre. Eh-
hez természetesen több termésre van
szükség, amit növekvő hozamokkal és
a mûvelés alól kivont földek rekultivá-
lásával lehetne elérni. 

„A V4 országaiban a kukorica ter-
méshozama sok esetben csupán 60
százalékát teszi ki a nyugati verseny-
társakénak” – mondta Györffy Balázs,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara el-
nöke –, „tehát e tekintetben bőven van
tartalék a növekedésre”. 

Ezeket a gondolatokat egy közös ál-
láspontban fogalmazták meg, amelyet

a tanácskozás zárásakor a négy viseg-
rádi ország – Csehország, Lengyelor-
szág, Szlovákia és Magyarország – mel-
lett az ötvenedik, jubileumi tanácsko-
záson ugyancsak résztvevő Észtország,
Lettország, Litvánia és Románia agrár-
kamaráinak elnökei. A tanácskozást le-
záró sajtótájékoztatón részt vett Hor-
váth, István a vendéglátó város polgár-
mestere, az Országgyûlés Mezőgazda-
sági Bizottságának alelnöke is.

A három nap során szó volt még a fel-
vásárlási árak visszaeséséről is. Arról,
hogy hiába következett be tavaly Kö-

zép-Európában az aszály miatt jelentős
terméscsökkenés a kukorica, napra-
forgó és a repce esetében, ezt nem kö-
vette az árak olyan emelkedése, ami-
lyent a termelési költségek indokoltak
volna, mert a világpiaci túltermelés és
a tőzsde lenyomta az árakat.

A házigazdák beszámoltak a magyar
kamarai rendszer szerkezetéről, a két-
pilléres agrárkárenyhítésről, illetve a
hamarosan hatályba lépő új földtör-
vényről is. A többi ország agrárkama-
ráinak vezetői „elkérték” az új földtör-
vény szövegét, mert Lengyelország ki-
vételével másutt még nem tettek ko-
moly lépéseket azért, hogy a föld nem-
zeti tulajdonban maradjon. Csehország
és Szlovákia – saját bevallásuk szerint –
megkéstek ezzel. „Mint ahogy ilyen
erős agrárkamarát és kormányzati tá-
mogatást sem tudhatnak az előbb em-
lített országok a mezőgazdaság és élel-
miszeripar mögött” – fûzte hozzá
Győrffy Balázs. A közeljövőben újabb
tanácskozás következik: tisztségviselő-
ket választanak az egyéni és szövetke-
zeti termelők európai érdekképvisele-
ti szerve, a COPA-COGECA élére. Szek-
szárdon az agrárkamarák vezetői meg-
egyeztek abban, hogy az elnöki poszt-
ra a lengyel Wiktor Szmulewiczet java-
solják. - szepesi -

Szükséges a bio-üzemanyag előállítása
Szekszárdon zajlott a Visegrádi országok agrárkamaráinak jubileumi ülése

A Visegrádi Négyek agrárkamarai vezetőinek jubileumi, kibővített

ülésén közös állásfoglalást fogalmaztak meg és írtak alá
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Sajtóközlemény
A Tolna Megyei Szent László Szakképző
Iskola és Kollégium 5,5 millió forint uni-
ós támogatást nyert a TIOP-1.2.3/11/1
“Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése” címû pályáza-
ti kiíráson az Új Széchenyi Terv kereté-
ben. A projektnek köszönhetően erősö-
dött az iskolai könyvtárak oktatási-kép-
zési szerepe, együttmûködése, megvaló-
sult hat iskolai könyvtár korszerû IKT inf-
rastruktúra-fejlesztése.

Megteremtődtek az infrastrukturális
feltételek az iskolai könyvtárak együtt-
mûködésén alapuló szolgáltatások fej-
lesztéséhez, az információvagyonhoz tör-
ténő, helytől és időtől független, egyen-
lő esélyû hozzáféréshez.

Megtörtént könyvtárak információs és
kommunikációs infrastruktúrájának fej-
lesztése. A fogyatékkal élők esélyegyen-
lőségének növelése a könyvtári szolgál-
tatások igénybevétele tekintetében.
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Márciustól új szolgáltatással segíti
a szekszárdi háztartások minden-
napjait az önkormányzat: az Alisca
Terra Kft. autója kéthetente, csü-
törtök délutánonként, járatszerűen
gyűjti be a használt étolajat. 

A városi tulajdonú Alisca Terra Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Kft. a gyûj-
tőakció nagy sikerére való tekintettel
600 darab, a használt sütőolaj prakti-
kus tárolására és annak könnyebb be-
gyûjtését lehetővé tevő mûanyag
edényt vásárolt. Ezeket a jövő héttől
Szekszárdon, Bátaszéken és Tolnán
osztják ki azon lakosok körében, akik
leadják a gyûjtő-autónál e veszélyes hul-
ladékot. A hulladékgazdálkodási válla-
lat ezzel a gesztussal is szeretné kö-
szönetét kifejezni a környezettudato-
san élő lakosság fáradozásait.

Az új akcióról szeptember 12-én dél-
előtt, az Alisca Terra Epreskert utcai
telephelyén tartott sajtótájékoztatón a
cég ügyvezető igazgatója, Artim And-
rásné kifejtette: már a március 11-én in-
dult akció első napján jelentős meny-
nyiségû használt sütőolajat adtak át a
háztartások, hat hónap alatt pedig igen
figyelemre méltó mennyiség, 2931 li-
tert (!) sikerült begyûjteni. Arról, hogy
miért is volt szükség a nagyszabású kez-
deményezésre, Artim Andrásné el-

mondta: korábban a használt, veszé-
lyes hulladéknak minősülő sütőolajat
gyakran a lefolyóba öntötték a lakosok,
ahonnan a szennyvíztelepre kerülve
óriási károkat okozott, elpusztítva az
ott lévő mikroorganizmusokat. Újabb
problémaként merült fel, hogy egye-
sek a szennyező anyagtól a természet-
ben szabadultak meg, vagy éppen PET
palackba zárva került a kukásautókba,
ahol gyakran összepiszkította a gép-
kocsi szemétgyûjtő egységét. Örömte-
li azonban - tette hozzá az ügyvezető
igazgató -, hogy 380 háztartás már
rendszeresen gyûjti a használt étolajat,
megkönnyítve ezzel a cég munkáját.

Az eseményen Szekszárd polgármes-
tere, Horváth István méltatta az Alisca

Terra Kft. magas szintû szolgáltatását,
amely a szelektív hulladékgyûjtéssel pél-
dát mutat: miként legyünk környezet-
tudatosak. A használt étolaj begyûjtésé-
nek kezdetétől a cég pontos kimutatás-
sal rendelkezik azokról a lakosokról,
akik a legnagyobb mennyiségben adtak
le olaját a gyûjtő kocsinál. E tekintetben
az Alisca Terra nyereményakciót indí-
tott, amelynek során a több száz, hasz-
nált étolajat leadó lakos közül került ki
szerencsés nyertesként Farkas Sándor-
né, a Gyermeklánc óvoda óvónője. Az
értékes jutalom egy, két főre szóló, két
éjszakás pihenés Cserkeszőlőn, belé-
péssel a helyi termál- és strandfürdőbe,
amelyet Horváth István és Artim And-
rásné adott át. Gyimóthy Levente

Népszerű az Alisca Terra új akciója
Már 380 háztartás gyûjti rendszeresen az elhasználódott étolajat

Folytatódik a szelektív
hulladékgyűjtés az

óvodákban, iskolákban
Az Alisca Terra Regionális Hulladék-
gazdálkodási Kft. – a szolgáltatási terü-
letéhez tartozó – 45 településen lévő va-
lamennyi óvodában, általános- és kö-
zépiskolában meghirdette a 2013/2014-
es tanévben is a szelektív hulladékgyûj-
tési versenyt. A tanulók és szüleik szep-
tember 1-től 2014. május 30-ig korlátlan
mennyiségben vihetik be a háztartá-
sukban keletkezett mûanyag, papír,
üveg és fém hulladékaikat az oktatási
intézményekbe. 

A verseny óvodai és iskolai kategóri-
ában zajlik. Az eredmény összesítése-
kor, a versenyben részt vevők díjazása-
kor nézik az egy főre eső hulladék-
mennyiséget és létszámarányosan ha-
sonlítják össze az adatokat. A kategória
első három helyezettje további értékes
jutalomban részesül. A szelektíven ösz-
szegyûjtött hulladékok elszámolási
rendje nem változik, az átvételi árak is
megegyeznek az előző tanévben hasz-
náltakkal. 

Ebben a tanévben is megszervezik
az őszi és tavaszi nagy papírgyûjtő ak-
ciójukat. Az őszi gyûjtés október 1-től
20-ig tart. A felhalmozott papírt előze-
tes bejelentés után elszállítják az Alisca
Terra Kft. munkatársai. Újdonság, hogy
immár fém italos dobozokat is gyûjt-
hetnek a tanulók.
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A hallgatók második otthonává vállhat Szekszárd
Tanévnyitó: hárman vehettek át Köztársasági Ösztöndíjat az Illyés Gyula Karon

Szeptember 8-án a PTE Illyés Gyu-
la Karon is megtartották a tanév-
nyitót. Az eseményen a Pécsi Tudo-
mányegyetem rektora, prof. dr. Bó-
dis József is tiszteletét tette.

A PTE rektora hangsúlyozta: Pécs 1367-
től ad otthont egyetemi képzésnek, s ha
a történelem viharai által meg is szûnt
a baranyai megyeszékhelyen e képzés,
a pozsonyi egyetem áthelyezését köve-
tően a város ismét felsőoktatási köz-
ponttá válhatott. Ennek nemrég ünne-
pelték kilencvenedik évfordulóját. „Az
egyetemi lét új fejezete lesz életüknek”
– szólt már a leendő első évfolyamos
diákokhoz prof. dr. Bódis József, aki sze-
rint fontos, hogy a hallgatók választott
hivatásukra szakmailag maradéktalanul
felkészüljenek, s, hogy „nem csak dip-
lomások, hanem értelmiségiek is le-
gyenek”. A rektor véleménye szerint a
szekszárdi karnak önálló karként kell
továbbra is mûködnie, hiszen, ahogy
fogalmazott: „Itt olyan érték van, ame-
lyet meg kell óvni”.

A következőkben Ács Rezső szólt a
diákokhoz. Szekszárd alpolgármestere
leszögezte: a városban hosszú ideig lesz
még felsőoktatás, hisz e nélkül üres len-
ne Szekszárd. Az alpolgármester meg-
köszönte az első évfolyamosoknak,

hogy a PTE Illyés Gyula Karát és ezzel
együtt városunkat választották. „A ven-
dégszereteten túl szeretnénk még sok
mindent biztosítani a diákok számára”
– hangsúlyozta Ács Rezső, majd felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a hallgatók
idén egy megújult városba érkeztek, hi-
szen például a Béla király tér, vagy a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ teljes
egészében átalakult. „Kívánom, hogy
Szekszárdot tekintsétek második ott-
honotoknak, s ha bármikor idejöttök,
tudjátok, hogy hazaérkeztek!”- zárta kö-
szöntőjét Szekszárd alpolgármestere.

„Nagy megtiszteltetés, hogy egy ne-
ves egyetem része lehetünk” – erről
már dr. Horváth Béla, a PTE IGYK dé-
kánja beszélt, aki hangsúlyozta: azok a
hallgatók, akik Szekszárdot választják, a
legjobb tudást választják. Olyant, ame-
lyet Pécsett, vagy Budapesten kaphat-
nak. Mit mondta, tudást megalapozni,
felépíteni, sikert kovácsolni Szekszár-
don is lehet. A dékán a tradíciókról is
szót ejtett, hiszen már hagyománnyá
vált, hogy Szekszárd polgármestere ke-
zet fog, koccint a hallgatókkal és szek-
szárdi polgárrá fogadja őket. „A Babits-
i és a Baka István-i kultúra folytatásra
vár” – fogalmazott dr. Horváth Béla,
majd Széchenyi gondolatait idézte fel,
amikor arról beszélt: kimûvelt ember-

fők sokasága tesz egy közösséget erős-
sé. A dékán szerint lehet tudomány nél-
kül élni, de az „egy más világ”, ugyan-
akkor fontos, hogy a hallgatók a tudo-
mány, a tudás, a kultúra életét éljék. Dr.
Horváth Béla úgy látja, az Illyés Gyula
Karon lehetőség van arra, hogy akik te-
hetségesek, s akik többet éreznek ma-
gukban, valóban a tudomány területén
boldoguljanak. Úgy foglalkozunk gye-
rekeikkel, hogy a legjobbat hozzuk ki
belőlük, annak érdekében, hogy sike-
res állampolgárai legyenek ennek az
országnak! – hangsúlyozta a dékán az
ünnepségen. 

A köszöntőket követően az intéz-
mény munkatársai közül színvonalas-
munkájuk elismeréséül jubileumi em-
léklapot vehetett át Aczél Ildikó, az
Gyakorlóiskola tanítója, Christian Ani-
kó, a kar pedagógusképző intézetének
főiskolai adjunktusa, Ferencz Árpád-
né, a Gyakorlóóvoda dajkája, Kovács
Erzsébet, a Gyakorlóiskola tanítója, to-
vábbá Kövérné Leimszider Mónika, a
Gyakorlóiskola pedagógiai assziszten-
se, Dr. Lovász Zsuzsanna, az IGYK szo-
ciális munka és szociálpolitikai inté-
zetének pedagógiai asszisztense, Mis-
kei Vendelné, a Gyakorlóiskola dolgo-
zója, valamint Müller János, a Kar pe-
dagógusképző intézetének főiskolai

adjunktusa, és Szabó Ernő János, az
IGYK tanulmányi hivatalának vezető-
je. Rajtuk kívül jubileumi emléklapot
kapott Mónus Ildikó óvónő, a Gya-
korlóóvoda volt vezetője, Mutzhausz
Ildikó, a Gyakorlóiskola tanára és Mül-
lerné Dániel Lilla, a Gyakorlóóvoda,
Gyakorlóiskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola óvodavezető helyettese. Az elis-
meréseket dr. Horváth Béla dékántól
vehették át a dolgozók.

A tanévnyitón a kiváló hallgatói tel-
jesítményt is díjazták: három diák, Páz-
mándi Marietta, 3. évfolyamos kom-
munikáció és médiatudomány szakos,
János Mónika, szintén 3. évfolyamos
tanító szakos, valamint Nemes Gabri-
ella, 2. évfolyamos környezetkultúra
szakos hallgató részesült Köztársasági
Ösztöndíjban. Az ünnepség az elsőé-
vesek fogadalomtételi ceremóniájával
zárult, amelynek szövegét Meláth Anna
óvodapedagógus mondta elő.

Az évnyitó ünnepségen közremû-
ködtek a kar hallgatói: Aranyos Katalin,
Blum Zsanett, Bráz Máté Milán, Dorn
Eszter, Drágán Kinga, Kárász Tamara,
Katona Zsófia, Ömböli Péter, Stechner
Viktória, Szily Béla, Varga Alexandra. A
mûsort összeállította, a hallgatókat fel-
készítette: Tancz Tünde oktató.

Gyimóthy Levente

Érdekes kiállítás nyílt a PTE Illyés
Gyula Kar kis aulájában. Az arra já-
róknak érdemes akár csak pár
percre betérniük a fantasztikus él-
mény reményében.

A kiállítás-sorozat a Nemzeti Kulturá-
lis Alap jóvoltából bejárja az egész or-
szágot, érintve Komárom, Zalaeger-
szeg, Pécs, Szekszárd és Debrecen vá-
rosát. Amint a címben is áll, cifra szo-
ba és cifra konyha várja az érdeklődő-
ket. Kicsit sajnálatos, hogy a hely adta
lehetőségek miatt nem különül el a
helyiségek berendezése, de ez a kiállí-
tás különlegességén nem változtat. A
bemutató az erdélyi Kalotaszeg, azon
belül is a Kolozsvártól 14 kilométerre
fekvő falu, az 1450 lelkes Méra nép-
mûvészetéből ad ízelítőt. Amúgy a ka-
lotaszegi falvakban a ház legszebb he-

lyisége a cifra
szoba volt a gaz-
dagon díszített
bútorai okán. Az
ilyen berendezé-
si tárgyak még
napjainkban is
sok család ott-
honában megta-
lálhatóak. Az
élénkpiros mel-
lett a leggyak-
rabban használt
színek a sárga, a kék és a zöld. A színes
virágokkal milliméterről milliméterre
telefestett bútorok különleges hangu-
latot árasztanak.

A plafonig vetett ágyak hímzett, vagy
szőttes-huzatú, illetve varrottas párnái
csak úgy virítanak, az asztalok piros-fe-
hér, szintén szőttes terítőit ugyanilyen

színû horgolt csipke keretezi. A kony-
haszekrényben illő módon hajdani cse-
répedények sorakoznak.

Érdemes külön is szemügyre venni
az étkező- és a pihenő padokat, ame-
lyek praktikusak is, hiszen az ülőrész
felnyitható, s benne tartották a cihát, a
párnákat. Egészen különleges darab-

nak számít a harmincas évekből szár-
mazó konyhai szekrény. Fiókok, pol-
cok, szekrényrész, oldalt üvegcsíkok-
ból összeállított íves vitrin, fent szintén
üveges polc, horgolt csipkeszegéllyel.

A vándorkiállítás a győri Cifra Mû-
hely Közhasznú Kulturális Egyesület
és a IGYK együttmûködésének kö-
szönhetően érkezett városunkba. Az
egyesület tagjai a nyolcvanas években
találkoztak először az ottani népszo-
kásokkal, hagyományőrzőkkel és a ka-
lotaszegi népmûvészettel, s természe-
tesen a méltán híres cifra bútorokkal,
melyeknek elkötelezett hívei és ápolói
lettek.

A tárlat szeptember 27-ig tart nyitva.
Hétköznapokon 8 és 18 óra között lá-
togatható, a Szekszárdi Szüreti Napok
idején 9-től 18 óráig, a Kiállítók Éjsza-
káján pedig éjfélig. V.H.M.

Mindenkit vár a cifra szoba és konyha

Részlet a kiállítás megnyitójából

06_06.qxd  2013.09.13.  0:32  Page 1



2013. szeptember 15. 7MOZAIK

Húsz fotós, 60 kép
Két fotótárlat is nyílt kedden délután:
előbb a Baka István Iskolában, majd a
Pick Up étteremben. A két kiállításon
húsz fotós hatvan képe látható szep-
tember 27-ig. A képeket az ország min-
den táján élő fotósok készítették, sőt,
Szerbiából is jött egy alkotó. A tárlatot
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
rendezték.

Az első kiállítás képeit - Parrag Ka-
talim megbízott igazgató köszöntője
után - Preisz Tivadar, pesti fotós aján-
lotta az érdeklődők figyelmébe. Preisz
Tivadar arról is szólt, hogy ma már a di-
gitális technika forradalmasította a fo-
tózást, s a képeket számítógépen, fotós
programokkal tovább alakítják, for-
málják. 

A Pick Up éttermi tárlatot megnyi-
tó Köntzey László a múltba kalauzolta
az érdeklődőket, felidézve a Magyar Fo-
tográfia Napjának eredetét, melyet
2003 óta tartunk meg. Magyarorszá-
gon, nyilvános eseményen először
1840 augusztus 29-én készült fénykép,
Vállas Antal, a Magyar Tudós Társaság
rendes tagja a Dunát és a királyi várat
örökítette meg dagerrotípián. - sz l -

A versírás varázsával ismerkedett
az Illyés Gyula megyei könyvtár
Gyermekkönyvtárát megtöltő gye-
reksereg Weöres Sándor születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából.

Rigó Béla költő, a Kincskereső folyó-
irat főszerkesztője azzal a céllal érke-
zett szeptember 10-én Szekszárdra,
hogy bemutassa, miként léphetnek a
versírás kedvelői Weöres Sándor nyo-
mába, és írhatnak egy költeményének
a ritmusára verset, ahogy a Gyermek-
könyvtár által a múlt héten meghirde-
tett versíró verseny megkívánja.

Alaposan átrágták a Bóbitát, a ma-
gyar irodalom legismertebb versét,
hogy senki ne értse mondjuk, úgy a
versben foglaltakat: „Szárnyati Géza
malacra”. Aztán jöhetett a legfonto-
sabb: a ritmus. Hiszen, mint Rigó Béla
elmondta: a költészet dalban született,
a könyvnyomtatással vált dallam nél-
külivé, de a ritmus megmaradt. A
Kincskeresőben már többen sikeresen
megpróbálkoztak azzal, hogy tündér
helyett más foglalkozást adjanak Bóbi-

tának. Most a szekszárdiakon volt a sor.
Jöttek is az ötletek, de csak olyan fog-
lalkozás felelt meg, amely mint a tün-
dér, két hosszú szótagból áll. Ez mind-
két oldalról mássalhangzóval határolt,
vagy hosszú magánhangzót tartalmaz.
Tökéletes például a régész, a pásztor,
vagy a méhész, de a sorok további üte-
mének, a frissen választott foglalkozás
leírásának is stimmelnie kellett. Példá-
ul: „Bóbita, Bóbita mûvész / Van neki
száz csoda képe / Téged is festeni pró-
bál / S kéri, hogy nézz oda szépen.”

Akinek ezt, illetve „A galagonya” cí-
mû vers átköltését követően megjött a
kedve ahhoz, hogy pályázzon, az átírt
Weöres Sándor verset november 10-ig
küldheti be a Tolna Megyei Illyés Gyu-
la Könyvtár címére: 7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 51. három nyomtatott pél-
dányban az eredeti vers címének meg-
jelölésével. A zsûri 4 kategóriában oszt
ki díjakat: az alsó tagozatosok, a felső ta-
gozatosok, a középiskolások és a fel-
nőttek között. A győztesekkel elláto-
gatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum We-
öres Sándor kiállítására. K. E.

Fiatalon Weöres Sándor nyomában

Kiállítás-maraton indult a kollégiumban
Hat mûvész vállalta a közel egy éven át tartó megmérettetést

Rendhagyó képkiállítás-sorozat öt-
letével rukkolt elő a szekszárdi
művészek egy csoportja. A kon-
cepcióban hat művész havonta,
közel egy éven át, egymást követő
tárlatokon bemutatandó alkotása
kapcsol össze egy gondolatiságot,
amely Szekszárdhoz kötődik. 

Azt, hogy az alkotók milyen eszközök-
kel dolgoznak, a szervezők a mûvészi
szabadságra bízzák, mindössze annyi a
megkötés: a sorozatban résztvevők ha-
vi rendszerességgel készítsenek egy-
egy meghatározott témában festmé-
nyeket. Minderről a tárlat ötletadója,
Kubanek Miklós, az I. Béla Gimnázium
és Informatikai Szakközépiskola tanára
beszélt szeptember 5-én, az intézmény
kollégiumában tartott kiállítás-megnyi-
tón. A „Szekszárd, az én városom” mot-
tóval indult eseménysorozaton való
részvételre tizenegy mûvészt kértek fel,
végül hat vállalta, hogy közel egy éven
keresztül havonta lepi meg a mûvé-
szetkedvelőket egy-egy új festménnyel.

A kiállítás érdekessége, hogy az első
alkalomra sokan elkészítették a szek-
szárdi téma mellett önarcképüket is, e
mellett több helyen a mûvészek rövid
önéletrajza, vagy ars poetica-ja is ki-
egészíti a látványt. A szervezők októ-
berre a „szekszárdi szüret” témájában,
novemberben pedig az „emlékezés ne-
ves szekszárdiakra” gondolatkörben
várnak mûveket e hat alkotó részéről.
Decemberben az Advent, januárban
pedig „Szekszárd, a jövő városa” kerül-
het a vásznakra. Ez utóbbi témakörben
különösen sokrétû „megfogalmazások”
születhetnek. A február a farsangról,
majd a márciusi „forduló” a tavaszün-
nepről szól, áprilisban ugyanakkor a
szekszárdi nevezetességekről kell „lét-
rehozni” egy-egy csodát. A szekszárdi
pünkösdölő témájában a májusi kiállí-
táson láthatunk különleges mûveket.

Kubanek Miklós arról is tájékoztatta
az érdeklődőket, hogy az adott hónap
első csütörtökén, 15 órakor várnak
minden mûvészetkedvelőt a gimnázi-
um kollégiumának aulájába az újabb

festmények megtekintésére. A most ki-
állított alkotásokon Ábrahám Bélától
például önarcképként egy szürkeség-
ből kavicsokon kimászó figurát látha-
tunk, míg Bágyi Zsuzsanna vegyes tech-
nikájú képén egy égő templom előtt
ülő alak látható, felette, reményt adó fő-
nixmadárral. Cseh Gábor egy őszi han-
gulatot ragadott meg egy öreg ház mel-
lett sétáló idős asszonnyal, míg Juhász
Ildikónál két fiatal hölgy került vászon-
ra a Vármegyeháza alatti kőcímer elő-
terében megörökítve. Figyelemreméltó
a mûvész Presszóban címet viselő képe
is, amelyen a sárgaruhás hölgyet ridi-
küllel örökítette meg, a háttérben szek-
reterrel. Kerekesné Varga Veronika es-
ti, fényekben megfestett szekszárdi lát-
képpel ajándékozta meg az érdeklődő-
ket. Stekly Zsuzsa rekeszzománc képe-
in egy merengő tárul elénk hibiszku-
szok között, egy szakrális alkotásán pe-
dig Szent László „lép elénk” csatabárd-
dal kezében, városunk templomai, pin-
céi, tanyái között megformálva. 

Gyimóthy Levente

Cseréljük bringára az autót!
Szekszárd város önkormányzata, a
Zöldtárs Alapítvány és a Szekszárdi Klí-
makör szervezésében idén szeptem-
ber 17-én, kedden lesz Autómentes
nap Szekszárdon.

14:00: Gyülekező a Garay téren
14:30: A bringázókat köszönti Hor-

váth István, Szekszárd polgármestere
14:35: Tájékoztatás a menetoszlopok

rendőri biztosításáról
14:40: Indulás előtti kerékpáreme-

lés, fotók készítése
14:45: Indul a tempósabban kereke-

zők csoportja a Szekszárd - Sió, Árvíz-
kapu - Szekszárd útvonalon (kb. 30
km). Az Árvízkapunál 15 perc pihenő,
tájékoztatás “A Sió-Árvízkapu feladata”
címmel, Előadó: Beke Zsolt, Közép-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszár-
di Szakaszmérnökség vezetője.

14:55: Indul a “nyugisabban” kere-
kezők csoportja a Szekszárd - Keselyûs
- Szekszárd útvonalon (kb. 25 km). A
Keselyûs Csárdánál 15 perc pihenő,
ahol a Csárda üdítővel várja a kereke-
zőket. Tájékoztatás „Gemenc, mint Kö-
zép-Európa legnagyobb ártéri erdeje”

címmel. Előadó: Dombi Imre, a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Ter-
mészetvédelmi Őre.

17:15 - 17:45: Érkezés a Garay térre.
Egy pohár 100%-os gyümölcslé a Du-
narét Kft-től.

A Gemenc Volán helyi járatai egész
nap ingyen szállítják utasaikat.

Lösz-szurdik tûrák

A Mobilitási Hét keretein belül idén
is megrendezésre kerül a Lösz-szurdik
tanösvény túra két időpontban, két kü-
lönböző útvonalon és távon.

Első túra: szeptember20. 15:00. Gyü-
lekező: Szekszárd, Béla király tér, Tou-
rinform iroda előtti Tanösvény táblá-
nál. Útvonal: Benedek-szurdiktanös-
vény, 6,1 km. Túravezető: Baka György.

Második túra: szeptember 22. 10:00.
Gyülekező: Szekszárd, Béla király tér,
Tourinform iroda előtti Tanösvény.
táblánál, Útvonal: Fürdőház utca - Ka-
darka utca - Parászta utca - Parásztai ta-
nösvény - Benedek-szurdik tanösvény,
11,2 km. Túravezető: Gaál Zoltánné.

További infók: www.zoldtars.hu
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– Szekszárd város lakóinak életét
meghatározó feladatairól eddig
csak részleteket tudhattunk meg...

– Valóban, eddig még nem álltam a
nyilvánosság elé, ugyanis az a vélemé-
nyem, hogy előbb valamit le kell tenni
az asztalra, és csak utána beszélni róla.
Az utóbbi időben több olyan esemény
történt, amely minden helyi állampol-
gárt érint, ezért most szívesen beszélek
ezekről, s egyben a Vagyonkezelő Kft.
tevékenységéről.

– Mielőtt ezekre rátérnénk, kérem,
beszéljen egy kicsit magáról. Milyen
út vezetett a Vagyonkezelő Kft. igaz-
gatói posztjáig?

– A Velencei tó „fővárosából”, Gár-
donyból származom. Ott jártam álta-
lános iskolába, és Székesfehérváron, a
József Attila Gimnáziumban érettsé-
giztem 1976-ban. Diplomát a Keszt-
helyi Agrártudományi Egyetem nö-
vényvédelmi-üzemmérnök szakán
szereztem, akkoriban lépett fel ugyan-
is az igény a növényvédelmi szakem-
berképzésre. Az Agárdi Mezőgazdasá-
gi Kombinátban kezdtem dolgozni,
majd 18 hónap katonaság követke-
zett. Ebben az időszakban ismerked-
tem meg a feleségemmel, aki szek-
szárdi, így kerültem később a KSZE-
hez, mint területi agronómus. Innen
az AGROKER-hez mentem, ahol előbb
osztályvezető, majd igazgató lettem.
Egy balul sikerült privatizáció kapcsán
eljöttem, és régi kollégáimmal felépí-
tettük az Intercooperation MD Zrt.
Dél-Dunántúli irodáját, aminek a ve-
zetője lettem. A Bábolnai IKR Zrt-nél
területi igazgató voltam, amikor két
éve megpályáztam a jelenlegi álláso-
mat, melyet 2011. június 30-án nyer-
tem el. Közben munka mellett sze-
reztem még két diplomát.

– Milyen feladatok tartoznak a Va-
gyonkezelő Kft. hatáskörébe? 

– A Szekszárdon lévő szociális és bér-
lakások karbantartása, kiadása, üzletek,
garázsok bérbeadása, és a városi fizető
parkolók üzemeltetése. Itt jegyezném
meg, hogy ami nem fizetős övezet, azt
az önkormányzat mûködteti és a köz-
terület felügyelők ellenőrzése alatt áll.
A zónahatárt táblák jelzik, innen tud-
ható, hogy az adott parkoló fizetős,
vagy sem. A Vagyonkezelőhöz 1400

parkoló tartozik, ezek tisztántartása, a
hó eltakarítás, a parkoló órák mûszaki
állapotának biztosítása a feladatunk, va-
lamint a parkoló őrök tevékenysége,
ami ugyan gyakran nem népszerû, de
szükségszerû feladat. 

– Mi üzemeltetjük a városi tulajdonú
gyermektáborokat és üdülőházakat is.
Gyermektáboraink vannak Fadd-Dom-
boriban, Sötétvölgyben és Balatonsze-
pezden, üdülőnk Harkányban és Gu-
narason, mindkettő a fürdő közelében.
Szekszárd város lakói közül bárki kéri,
mindkettőt szívesen bérbe adjuk. Sö-
tétvölgyben van még egy vadászhá-
zunk is, melyet családoknak, baráti tár-
saságoknak, egy-egy eseményre szin-
tén bérbe adunk.

– A város intézményei közül kar-
bantartási szerződésünk van iskolák-
kal, óvodákkal és szociális intézmé-
nyekkel. Kollégáink az intézmények-
ben tartózkodnak a hibák azonnali el-
hárítása végett. Minden fontos szakma
képviselve van: víz-, villany- és gáz-sze-
relés, asztalosipari munkák. Az intéz-
mények zöldfelületének karbantartá-
sa, fûnyírás, fakivágás, valamint a
sportpályák fûnyírása, a sportrendez-
vények előtt és utáni rendbetétele. Ezt
az MLSZ rendszeresen ellenőrzi, és ed-
dig jó minősítést kaptunk. A város köz-

területeinek fûnyírási munkálatai nem
tartoznak a mi feladatkörünkbe, azt
külső vállalkozó végzi. 

– Szerteágazó feladataink között van
a városi piac és vásártér üzemeltetése.
A piacot nemrégiben átköltöztettük a
Liszt Ferenc térre - a lakosság eddigi
jelzései szerint sokak megelégedésére
-, azért, hogy a piactér felújítását teljes
egészében megoldhassuk. Reménye-
ink szerint 2014 nyarán egy a kister-
melőknek, kereskedőknek és a vevők-
nek lényegesen jobb körülményeket
biztosító, fedett, impozáns, kétszintes,
föld feletti parkolóval rendelkező piac-
tér kerül átadásra. A teljességhez tar-
tozik, hogy két mosodát is üzemelte-
tünk: a Mérey utcai Idősek Otthoná-
ban, valamint a Városi Bölcsődében.

– A tavalyi évben újszerû tevékeny-
ségbe kezdtek…

– Szekszárd város és a Vagyonkeze-
lő Kft. életében is újszerû dolgot indí-
tottunk el: Pünkösdkor megnyitottuk
a Garay Pincét. A régi Vármegyeháza
alatt húzódó, 780 négyzetméter alap-
területû pince-rendszert egy pályá-
zatnak köszönhetően most felújítjuk,
melyhez 100%-os támogatást nyújtott
az Európai Unió, így nem volt szük-
ség önerőre.

– A Garay pince az építkezés idejé-
re a régi Garay Étterem helyére köl-
tözött. Milyen lesz az új pince? 

– Már a neve is új lesz: „Garay Él-
ménypince”. A felújítás után XXI. szá-
zadi technikával mutatjuk be a szőlő-
vel és borral kapcsolatos nagyon szé-
les körben fellelhető tudásanyagot. Et-
től azt várjuk, hogy a szőlőhöz és a
borhoz nem értő emberek a pincé-
ben látható-hallható információk
megismerése után képet tudjanak al-
kotni arról, mekkora felelősség és
munka van egy pohár jó minőségû
borban. Az információk átadása érin-
tőképernyős felületeken és tabló for-
mában lesz megtalálható. Rendelke-
zünk majd egy korszerû, elektronikus
borbíráló asztallal, melyen látható
majd többek között a várost bemuta-
tó szinte minden információ. Mind-
ezt három nyelven hallgathatják majd
meg a vendégek, ugyanis minden
technikai berendezés úgy készül,
hogy a külföldi látogatók is élvezhes-
sék, valamint minél többet megtudja-
nak Szekszárdról, annak kultúrájáról,
borászairól és boraikról. Készül a pin-
cében egy nagy díszterem, amely bor-
kóstolók, vacsorák, céges rendezvé-
nyek, bálok, esküvői vacsorák részére
biztosít különleges, egyedi helyet a
belváros szívében. 

– A mindennapi feladatokon túl a
két utóbbi, a piactér és a „Garay
Pince” átépítése bizonyára nem egy
nyolcórás munkaidőben levezé-
nyelhető kihívás lesz. Meséljen ki-
csit a családjáról, s arról is, mivel
piheni ki a hétköznapokat? 

– Feleségem, dr. Kővári Márta sze-
mész főorvos, a Paksi Rendelő Inté-
zetben dolgozik. Idén éppen 30 éve
kötöttünk házasságot. Zoltán fiunk 25
éves, a Pécsi Közgazdasági Egyetemen
angol nyelven diplomázott, s ma már
önálló életet él. Szeretjük a Balatont és
Harkányt, nyáron sokszor lejárunk oda
pihenni. Szeretünk utazni belföldön
és külföldön egyaránt. A hétvégéink
általában mozgalmasak: a barátokkal
szervezünk közös programokat. Talán
nem véletlen, hogy kis tételben ma-
gam is borászkodom. Jelenleg is képe-
zem magam: a Garay Pincébe szerve-
zett borász-sommelier tanfolyamon
veszek részt.

SAS ER ZSÉ BET RO VA TA

A randevú helyszíne ezúttal rendhagyó módon a Garay Pince, 
vendégem pedig BÁLINT ZOLTÁN, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

ügyvezető igazgatója. Beszélgetésünknek több apropója is van, és az
is kiderül, mi indokolta a helyszínválasztást.

Sokoldalúság, felelősség, állandó megújulás
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Kedves Olvasók, Fesztiválozók!
Az alábbi négy oldalas összeállí-
tással igyekszünk segítséget nyúj-
tani, hogy eligazodjanak az idei
Szekszárdi Szüreti Napok valóban
tartalmas, színes programkínála-
tában, és hogy a megújult Béla ki-
rály térre visszatérő Borudvarban
gyorsan megtalálják kedvenc pin-
cészetüket, éttermüket.

Jó szórakozást!

A Szekszárdi Szüreti
Napok 2013
részletes programja

SZEPTEMBER 19., CSÜTÖRTÖK

14.30: Szeretet Lángja – közvéle-
mény formáló program - Szent István

téri színpad

18.00: Magyar borhoz magyar nóta
– Berkes János, az Operaház magán-
énekesének mûsora (a Szekszárdi Nó-
takedvelő Klub programja) - Babits Mi-

hály Kulturális Központ, Agóra Ren-

dezvényterem. Jegyár 1800 Ft

19.00: Sárközi települések bemu-
tatkozása - Szent István szobor mel-

letti tér

19.00: A csehországi Bojkovice ze-
nekar játszik - Borudvar

20.00: Ghymes – 30 fényév lemez-
bemutató koncert a Tarr Kft. támoga-
tásával - Szent István téri színpad

SZEPTEMBER 20., PÉNTEK

10.00  és 13.00:  Kis Zsenik Klubja ro-
adshow – a Da Vinci Learning TV-csa-
torna programja a Tarr Kft. támogatá-
sával - Béla király tér (Esőhelyszín: Ba-

bits Mihály Kulturális Központ - Agó-

ra Rendezvényterem)

16.30: A csehországi Bojkovice Nép-
táncegyüttes bemutatkozása - Béla ki-

rály tér

17.00: Ünnepélyes megnyitó
közremûködik a Decsi Férfikar -

Szent István téri színpad

17.30: Örökség Gyermektánc Gála -
Szent István téri színpad

18.00: Mikó István, Kis Pál István: A
vidám borisszák - borvirág kantáta (ős-
bemutató). Közremûködik a Muslinca
Férfikar - Agóra Mûvészetek Háza - be-

lépőjegy: 2000 Ft

18.00: Ifjúsági Fúvós Zenekar kon-
cert - Béla király tér

19.00: Lugosi zenekar játszik - Bor-

udvar

20.00: Kiss Kata Zenekar koncert -
Béla király téri színpad

21.00: Republic koncert a Tolnatej
Zrt. támogatásával - Szent István téri

színpad

23.00: Utcabál a Funky Fever Band-
del - Szent István téri színpad

SZEPTEMBER 21., SZOMBAT

10.00: Csurgó Zenekar gyermek-
koncert. Közremûködnek az Örökség
Gyermektánc Fesztivál együttesei - Bé-

la király téri színpad

10.00:  Mozgásmûvészeti bemutató:
kSwing Mazsorett és Tánc Egyesület -
közremûködik a Tolnai Ifjúsági Fúvó-
szenekar; „Hot Iron” súlyzórudas cso-
port; Szekszárdi Mozgásmûvészeti Stú-
dió; PTE Illyés Gyula Gyakorló Iskola és
AMI Táncmûvészeti Tagozata; Gemenc
TáncSport Egyesület - Szent István té-

ri színpad

11.00: Borfilozófia és Borköltészet.
A PAD Irodalmi Folyóirat szerzőinek
zenés irodalmi mûsora. Közremûköd-
nek a Komjáthyak - Béla király téri

színpad

11.00: „Apa figyelj rám!” Halász Judit
előadása a TolnAgro Kft. támogatásával
- Babits Mihály Kulturális Központ,

Agóra Színházterem - belépőjegy:

1800 Ft

13.30-17.00: Véradás. A Magyar Vö-
röskereszt várja a segítő szándékú, ma-

gát egészségesnek érző, 18-65 év kö-
zötti véradókat. Kérik, hozzák maguk-
kal személyi igazolványukat és TAJ-kár-
tyájukat - Dózsa György utca 1.

15.00: Szüreti Felvonulás
Bezerédj és Széchenyi utca

16. 30: Borrendi avató - Béla király

téri színpad

17.00: Must jön a java – szüreti mû-
sor, benne Szüret Szépe választás -
Szent István téri színpad

17.30: Az Alisca Brass Band és a Gyu-
lafehérvári Fúvószenekar mûsora - Bé-

la király téri színpad

19.00: Bor, Ethosz és Misztérium. Ga-
ray János: Az obsitos és Kis Pál István:
Csoda címû, a bibliai kánai menyegzőt
megidéző verses misztériuma. Előad-
ják a szekszárdi misztériumjátékos pol-
gárok, zenélnek a Komjáthyak, közre-
mûködnek a kakasdi Sebestyén Ádám
Székely Társulat táncosai - Nemzeti Bo-

rozó udvara

20.00: Budapest Bár koncert a
TolnAgro Kft. támogatásával - Babits

Mihály Kulturális Központ, Agóra

Színházterem - belépőjegy: 3000 Ft

20.00: Szeret zenekar népzenei
koncert - Béla király téri színpad

22.00: Disco - utcabál - Szent István

téri színpad

22.00: Szekszárd Junior Stars Big
Band koncert - Béla király téri színpad

SZEPTEMBER 22., VASÁRNAP

10.00: Mozgás- és harcmûvészeti be-
mutatók: „Szöcske” Akrobatikus ’R’N’R;
Iberican Tánc Egyesület; Leung Ting
Wing Tsun Kung Fu Szekszárd; Kaze
Shinkendo Dojo japán kardvívó harc-
mûvészek - Szent István téri színpad

10.00: Tücsök Zenés Színpad mûso-
ra - Béla király téri színpad

11.00: Perzeus királyfi csudálatos tet-
tei,  az Ort-Iki Báb- és utcaszínház gyer-
mek előadása - Béla király téri színpad

15.00: Vásári attrakciók, az Ort-Iki
Báb- és utcaszínház produkciója - a Bé-

la király tértől a Szent István térig

15.00: „Az idő lefényképezése” – vi-
deó fesztivál - Babits Mihály Kulturá-

lis Központ Táncterem, Agóra

Mozi

16.00: Roma Hungaricum – ba-
rangolás a verbunkos zene körül
az Állami Mûvészegyüttes kon-
certje az Alisca Agrárház Kft. tá-
mogatásával - Szent István téri

színpad

16.00: Szekszárd Big Band kon-
cert - Béla király téri színpad

18.00: Dirty Slippers koncert -
Szent István téri színpad

18.00: Harmonika Virtuózai.
Molnár György és koncertzene-
kara játszik az Alisca Agrárház Kft.
támogatásával - Béla király téri

színpad

A Babits Mihály Kulturális Központ

jegypénztárának nyitva tartása: hét-

főtől–péntekig: 14.00-20.00 óráig,

szombaton: 16.00-20.00 óráig. A belé-

pőjegyes rendezvényekre jegyek elővé-

telben és az előadások előtt kaphatók.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Csütörtöktől vasárnap estig:
Borudvar, Ízek utcája - Béla ki-

rály tér

A Borudvar résztvevői:
Bodri Pincészet, Bősz Borászati Kft.,
Brill Pálinkaház, Dániel Pince, Danu-
biana Bt., Dél-Dunántúli, Borturiszti-
kai Klaszter, Dúzsi Tamás Pincéje, Esz-
terbauer Borászat, Fekete Borpince,
Ferenczi Szőlőbirtok, Ferger-Módos
Borászat, Fritz Pincészet, Heimann
Családi Birtok, Hetényi János Pincé-
szete, Illyés Kúria, Lajvér Borház Kft.,
Márkvárt Pince, Merflesz Pince, Mé-
száros Borház, Neiner Pince, Németh
János Pincészet, Posta Borház, Prant-
ner Pince, Remete-Bor, Ribling Pince,
Sárosdi Pince, Savanya Pálinkaház,
Schieber Pincészet, Sebestyén Pince,
Szeleshát Szőlőbirtok, Szent Gaál Pin-
cészet Zrt., Takler Pince Kft., Tringa
Borpince, Tüske Pince , Tûzkő Birtok,
Twickel Szőlőbirtok, Vesztergombi
Pince, Vida Családi Borbirtok, Virág-
hegyi Bor Kft. (Németh család), Wek-
ler Családi Pincészet. Vendég: Bala-

tonfüred – Csopak Borvidék 

Borudvar nyitva tartása: csütörtök:
18.00-01.00, péntek: 14.00-01.00, szom-
baton és vasárnap 10.00-01.00 óráig.

Az Ízek Utcájában a helyi étter-
mek specialitásairól és tájjelegû éte-
lekről a Vendéglátók Kerekasztala Szek-
szárdért Egyesület gondoskodik. Részt-
vevő éttermek: Aranykulacs Kisven-
déglő; Mangó Étterem; Rock&Roll Bist-
ro; Stefán Ételbár; Szász Söröző és Ét-
terem; Toscana Étterem

A rendezvény több pontján telepí-
tett kamerák folyamatosan közvetítik
az eseményeket. Az online közvetítés
szervezői: Oktel Kft. és Tarr Kft.
www.szuretinapok.hu

Kiállítások:

Sárközi életmód fotókon – a Bátán
Alapítvány rendezése. Megnyitó: szep-
tember 19., 16.00 óra - Babits Mihály

Kulturális Központ - Márványterem

„Időutazás Sárközben” – a Tolna Me-
gyei Népmûvészeti Egyesület kiállítása.

Megnyitó: szeptember 19., 17.00 óra -
Babits Mihály Kulturális Központ -

Bakta terem

„Változatos természet” – a Szekszár-
di Fotóklub kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 18-tól október 19-ig - Ba-

bits Mihály Kulturális Központ- Fia-

talok utcája

Cseh Gábor kiállítása. Megnyitó:
szeptember 19., 15.00 óra. Megtekint-
hető: október 20-ig - Bormúzeum

(Fürdőház u.)

Forrai Ferenc kiállítása: „Borbetûk”
- Betûk, borok, borászok, bortörténe-
tek, boroscímkék. Megnyitó: szeptem-
ber 20., 20.00 óra - Bormúzeum

Bárka Mûvészeti Szalon Egyesület ki-
állítása. Megnyitó: szeptember 19.,
18.00 óra - Obsitos Ház (Garay tér)

Sipos Norbert fafaragó kiállítása -
Belvárosi Kávéház

Kovács Ferenc festőmûvész kiállítá-
sa. Megnyitó: szeptember 21., 11.00 óra
- Agóra Mûvészetek Háza

Játszópark a Prométheusz parkban

és a Korzó Áruház parkolójában

Péntektől vasárnapig: zsûrizett ipar-
és népmûvészeti termékek, helyi ter-
mékek vására - négysávos út, Szent Ist-

ván tér, sétány

A Szekszárdi Szüreti
Napok társrendezvényei

PTE IGYK Hallgatói Fesztivál
A PTE Illyés Gyula Kar programja

szeptember 18. szerda, 10.00-17.00.
Egyetemvárosi hangulat utcazenével,
irodalmi, mûvészeti bemutatókkal, in-
formációkkal az IGYK képzési kínála-
táról - Garay tér

Víz’P’Art Közalapítvány Szek-
szárd - könyvbemutató. A Víz’P’Art
Közalapítvány által kiadott „Költőket s
borokat kóstolgatok - Tolna megyei
költők, írók szőlőről és borról” címmel
megjelent antológia könyvbemutató-
ja, valamint Kovács Gábor és Orbán
György „Legyen bor! - Borversek, éne-

kek” címmel megjelent lemezének kö-
zös bemutatója szeptember 19., 18.00
órakor - Garay Étterem 

Örökség Országos Gyermek-
tánc Fesztivál. Résztvevő csoportok:
Dunaszerdahelyi Csallóközi Gyermek-
tánccsoport (Szlovákia), Bojkovice

Táncegyüttes (Csehország), Győri Re-
gös Táncmûhely Rege Tánccsoportja,
Komlói Erkel Ferenc Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény Pöndöly Ka-
mara Néptánccsoport, Óbecsei Petőfi
Sándor Magyar Kultúrkör Kiscimbora
Táncegyüttese (Vajdaság, Szerbia), Rác-
kevei Nagy-Bokréta Táncegyüttes, Sza-
badkai Tálentum Tehetséggondozó
Mûvészeti Egyesület Gyermektánc-
csoport (Vajdaság, Szerbia), Szolnoki
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Is-
kola és Néptánc AMI Tallinka Gyermek
Néptáncegyüttes Aprája és Kaláris cso-
port, Szekszárdi Bartina Néptánc
Együttes gyermekcsoportja.

Örökség Gyermektánc Gála -
szeptember 20., péntek 17.00 óra -
Szent István téri színpad

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum
(Szent István tér 26., www.wmmm.hu)
és intézményei (Babits Mihály Emlék-
ház, Irodalom Háza - Mészöly Miklós
Múzeum) a szüreti napok alatt is várja
a látogatókat.

A fesztivál idején a belépő mindhá-
rom múzeumba 300 Ft/fő.

A Szekszárdi Alisca Borrend meg-
alakulásának 25. évfordulója alkalmá-
ból szeptember 21- én, 11.00 órakor
Ünnepi Közgyûlést tart - Vármegye-

háza, díszterem

A Szekszárdi Szüreti Napok Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának rendezvénye.

Rendező: Babits Mihály Kulturális
Központ (www.babitsmuvhaz.hu,
www.szekszardiszuretinapok.hu,
www.szekszardagora.hu).

Társrendező: Szekszárd Borvidék
NKft. (www.szekszardiborvidek.eu,
www.szekszardibor.com).

A Szekszárdi Szüreti Napok 2013. tá-
mogatói:

Főtámogató: Paksi Atomerőmû Zrt. 
Kiemelt támogatók: Alisca Agrárház

2010. Kft., Tarr Kft., TolnAgro Kft., Tol-
natej Zrt.

A MÛSORVÁLTOZÁS JOGÁT
A RENDEZŐSÉG FENNTARTJA!

Szeptember 20. (péntek) 17.00: Há-
laadó szentmise- Újvárosi templom

Szeptember 21. (szombat) 15.00
óra: Szüreti felvonulás

18.30 óra: Szüreti Bál
A bált megnyitja Horváth István

Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármestere

Helyszín: Szent István Ház (Szek-
szárd, Rákóczi u. 69.)

Belépő: 800,- forint. Információ
és asztalfoglalás: Horváthné Edit

horvathne.edit@citromail.hu, te-
lefon: 20/524-6820.

A SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓ-
MAI KATOLIKUS TÁRSASKÖR

SZÜRETI RENDEZVÉNYE
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Előadások időpontja:
Péntek (szeptember 20.)
17 óra – Németh János Pincészet
18 óra – Heimann Családi Birtok
19 óra – Eszterbauer Borászat

Szombat (szeptember 21.
16 óra – Brill Pálinkaház
17 óra – Baron von Twickel Szőlőbirtok
18 óra – Vesztergombi Pince
19 óra – Fekete Borpince

Vasárnap (szeptember 22.)
16 óra – Vida Családi Borbirtok
17 óra – Bodri Pincészet
18 óra – Neiner Családi Pince
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„BORSZEMINÁRIUM” kóstolóval egybekötött előadássorozat

Helyszín:
Garay Étterem Szekszárd
Garay tér

Jegyek szeptember 3-tól (Garay
Étterem és Szekszárd Borvidék
Kft.) elővételben és a helyszínen
kaphatók 1200 Ft-os áron.

Telefon: 74/673-709,
E-mail:
szekszardborvidek@tolna.net,
www.szekszardibor.com

Szekszárdi Szüreti Napok – Borudvar, pavilonbeosztás

SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK 2013.
Szeptember 3. hétvégéjén ismét  megrendezésre kerül a Dél-Dunántúl legrangosabb 

borturisztikai eseménye, a Szekszárdi Szüreti Napok, 2013. szeptember 19. – 22. között

újra megnyitja kapuit a megújult történelmi városközpontban a Borudvar.

1. PAVILON: • Brill Pálinkaház 
• Dél-Dunántúli 

Borturisztikai Klaszter

2. PAVILON: • Lajvér Borház
• Neiner Családi Pince

3. PAVILON: • Dániel Pince
• Schieber Pincészet

4. PAVILON: • Eszterbauer Borászat
• Heimann Családi Birtok

5. PAVILON: • Sebestyén Pince
• Takler Pince

6. PAVILON: • Dúzsi Tamás Pincéje
• Tüske Pince

7. PAVILON: • Prantner Pince
• Csopaki Kódex Borászai

8. PAVILON: • Németh János Pincészet
• Posta Borház

9. PAVILON: • Bodri Pincészet
• Virághegyi Bor Kft

10. PAVILON: • Merfelsz Pince
• Ferger - Módos

Borászat
• Ribling Pince

11. PAVILON: • Ferenczi Szőlőbirtok
• Sárosdi Pince

12. PAVILON: • Tringa Borpince
• Fritz Pincészet

13. PAVILON:
• Tûzkő Birtok
• Hetényi János Pincészet

14. PAVILON: • Mészáros Borház
• Bősz Adrián

15. PAVILON:
• Remete Bor
• Vida Családi Borbirtok

16. PAVILON:
• Szeleshát Szőlőbirtok
• Danubiana

17. PAVILON:
• Vesztergombi Pince
• Szent Gaál Pincészet

18. PAVILON: 
• Márkvárt Pince
• Fekete Borpince

19. PAVILON:
• Baron von Twickel Szőlőbirtok
• Illyés Kúria és Savanya Borház
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Útlezárások a Szüreti Napok idején
Értesítjük a városlakókat, hogy a szü-
reti napok ideje alatt az alábbi terüle-
teken számíthatnak útlezárásokra:

Szent István tér (múzeum sarok-
tól a Gimnáziumig és a Csokonai u. ke-
reszteződésig): szeptember 19. 16.00
órától 23-án legkésőbb 24.00 óráig.
Arany J.u. – Augusz I. u. kereszte-
ződés: szeptember 18. 4.00 órától 22-
én 24.00 óráig

Béla király tér, bíróság előtti te-
rület és a Polgármesteri Hivatal
előtti parkoló: szeptember 17. 4.00
órától 23-án 24.00 óráig.

Bezerédj u. Relax Wellnessig, a
vármegyeháza és a Tarr Kft. ügyfél -
szolgálata előtti terület: szeptember
20. 5.00 órától 22-én 24.00 óráig.

Béla király tér az okmányirodá-
tól a Bartina ABC-ig: szeptember 19.
16.00 órától 23-án 10.00 óráig.

Korzó mögötti parkoló: szep-
tember 18. 12.00 órától 23-án 12.00
óráig.

Garay tértől a Béla király térig:
szeptember 19. 6.00 órától 23-án 12.00
óráig

Prométheusz park: szeptember
19. 8.00 órától 23-án 12.00 óráig

Bezerédj utca: szeptember 19.
16.00 órától 22-én kb. 24.00 óráig

Széchenyi u. (ÁNTSZ székház és
Kála Áruház közötti szakasz): szep-
tember 20. 18.00 órától 23-án kb.
24.00 óráig

Bezerédj u. - Széchenyi u. - Szent
László u. - Flórián u.: szeptember 21.
14.45 órától kb. 17.00 óráig. Dr. Szent-
gáli Gy. u.: szeptember 21. 14.00 órá-
tól kb. 17.00 óráig. Szülészettől az
ÁNTSZ székházig: szeptember 21.
14.40 órától kb. 17.00 óráig

Szent István téri sétány a Mûve-
lődési házig: szeptember 19. 8.00 órá-
tól 22-én 24.00 óráig

A lezárt Augusz I. szeptember 21-én
4.00 éa 13.00 óra között megnyitva, de
a Szent István tér felé zsákutca.

Kérjük, a fenti az utcákon a ren-

dezvény ideje alatt ne parkoljanak, ne

hagyják autójukat a kijelölt parkoló-

helyeken. Az otthagyott gépkocsikat a

rendezőség elszállítja, a szállítás költ-

sége a gépkocsi tulajdonosokat terheli.

Helyi/helyközi buszjáratok közlekedése
A Gemenc Volán Zrt. értesíti a Tisztelt
Utazóközönséget, hogy 2013. szeptem-
ber 18-án 17.00 órától szeptember 23-
án 4.40 óráig, a Szekszárdi Szüreti Na-
pok útlezárásai idején a helyközi jára-
tok terelő útvonalon közlekednek. A 6-
os út irányából érkezők az Újvárosi
templom – Posta – Wesselényi u. – Ho-
lub u. – Autóbusz-állomás útvonalon ke-
rülnek, és a Posta előtti, valamint a Wes-
selényi utcai helyi megállóhelyen állnak
meg. A 6-os út irányába induló járatok az
Autóbusz-állomás – Mátyás király u. –
Zrínyi u. – Damjanich u. – Újvárosi
templom útvonalon közlekednek.

A szüreti felvonulás idején, szep-
tember 21-én 14.45 és 17.00 óra között
a beérkező járatok a Damjanich u. - Zrí-
nyi u. útvonalon közlekednek.

A Bátaszék irányából érkező járatok
a Kórház – Wesselényi u. – Holub u. –
Hunyadi u. – Autóbusz-állomás útvo-
nalon járnak. A buszok a gimnázium
helyett a Holub utcában állnak meg.

Az útlezárások miatt a helyi járatok
is terelőúton közlekednek. Szeptem-
ber 17-én (kedd) 7.30 órától szeptem-

ber 23-án (hétfő) 24.00 óráig a Béla ki-
rály téren forgalomkorlátozás lesz, a já-
ratok a megállóhelyet nem érintik.

Szeptember 18-án (szerda) 17.00
órától szeptember 23-án (hétfőn) 4.40
óráig a Szent István tér is le lesz zárva.
Az útlezárás miatt az 1, 2A, 4, 4A, 4Y, 5,
5Y, 6, 6Y, 7, 7A és 7B járatok nem érin-
tik a Szent István téri és a Liszt Ferenc
téri megállót, az 5-ös, 5Y, 6-os és 6Y vo-
nal járatok a Nyomda megállót.

Szeptember 21-én (szombaton) a
szüreti felvonulás miatt 14.45 órától
17.00 óráig a Béla király tér, a Bezerédj
u., Széchenyi u., Szent László u. útvonal
is lezárásra kerül. Ez idő alatt a 4-es, 4A,
7-es, 89-es és 9-es buszok terelőúton
járnak, míg az 1-es vonalon a járat az
Autóbusz-állomásról 14.40 helyett
14.15 órakor, 16.40 helyett 17.00 óra-
kor, Hosszú-völgyből pedig 14.57 he-
lyett 14.32 órakor, 16.57 helyett 17.17
órakor indul. A járatok a terelőúton ta-
lálható megállóhelyeken megállnak.

A lezárással érintett járatokról rész-
letes információ kérhető a Gemenc Vo-
lán Zrt. 74/528-899-es telefonszámán.
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Nagy értékű drogfogás és betörés
Sajtótájékoztatót tartottak a megyei és városi rendőrkapitányság nyomozói

Az idén eddig 141 büntetőeljárást
indítottak kábítószeres bűncselek-
mény miatt -  kezdte tájékoztatóját
szerdán Molnár Gábor, a Tolna Me-
gyei Rendőr-főkapitányság bűn-
ügyi helyettese.

Az elmúlt hónapokban egy szekszár-
di nő és egy szedresi férfi halálát
okozta a drog. Mint kiderült mind-
ketten szekszárdi dílerektől kapták a
halálos adagot. S hogy nem csökken a
drog-veszély, hogy van utánpótlás, bi-
zonyítja: kedden este az M6-os autó-
pályán négy embert azért vettek őri-
zetbe a Tolna megyei rendőrök, mert
az autóikban 1,2 kilogramm amfeta-
min volt. 

Szekszárdon egy németországi be-
törés ügyében is nyomoznak a rend-
őrök. Dr. Pakulár Károly, a városi
rendőrkapitányság bûnügyi osztály-
vezetője elmondta: a napokban olyan
értéktárgyakat foglaltak le egy szek-
szárdi lakásban, amelyeket tavasszal a
Hessen tartományi Kasselben, egy la-
katlan villából hoztak el. A festmé-
nyek, gravírozott ezüst evőeszközök,
álló óra és a többi tárgy értéke har-
minc millió forint. A nyomozók fel-
vették a kapcsolatot a német társ-
szervvel, s így pontosították a tárgyak

eredetét. A tulajdonos ugyanis meg-
halt, és örökös nem lévén hivatalból
leltározták a németországi házban az
ingóságokat, így mindenről volt pon-
tos leírás.

Hogy Kasselban az tört be, akinél
a tárgyak előkerültek, vagy ő az or-
gazda, még nem derült ki, de találtak
nála egy térképet a német városról, s
az orgazdának arra nem lenne szük-
sége... A lefoglaltak között van egy 18.

századi portré, egy aranyozott keret-
be foglalt olajfestmény: Johann He-
inrich Tischbein alkotása II. Landgraf
Friedrichet ábrázolja. A festmény ér-
téke 30 ezer euró körüli. A házkuta-
táskor előkerültek olyan tárgyak is,
amelyek más betörésekből származ-
nak, például a sajtótájékoztatón is
mutatott lőszerek. Ezek eredetének
kiderítése még ad munkát a nyomo-
zóknak. - szepesi -

PROGRAMOK

DIABETES. A Tolna Megyei Felnőtt Di-
abetesesek Egyesületének következő
rendezvényén, szeptember 24-én
13.30 órától „Diabéteszesek lábápolá-
sa” címmel Dienes Zsanett tart elő -
adást a Kórház Lila épületében.
FÜSTÖLTÁRU. A Mentálhigiénés Mû-
hely nyugdíjas tagozata a Rákóczi u.8.
és a Béri B. Á. utca 79. szám alatti hús-
boltokban szeptember 19-én akciós
füstöltárú vásárt szervez 7-11 óráig.

Helyreigazítás
Lapunk múlt heti, szeptember 8-i szá-
mában sajnálatos betûcsere történt a
védőnőkről szóló írásunkban. A szak-
mai konferenciáról szóló beszámoló
címe helyesen: A legrosszabb család-
nál is jobb. A hibáért olvasóink és az
érintettek elnézését kérjük!

Kézi erővel
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont a Szekszárdi Szüreti Napok
idejére fizikai munkásokat keres ra-
kodási és szemétszedési feladatok-
ra a szeptember 17. és 23. közötti
időszakra.

Jelentkezni lehet személyesen az
intézményben, a Szent István tér
10. szám alatt.

A megyei és a városi rendőrkapitányság közös sajtótájékoztatóján a

Kasselből lopott értékes mûtárgyakat is bemutatták
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Kínai világbajnok is érkezik
Szekszárd Kupa nemzetközi asztalitenisz-verseny

Minden idők legrangosabb Szek-
szárd Kupáját rendezik a jövő hét-
végén a városi sportcsarnokban. A
beérkezett nevezések alapján egy
kínai világbajnok is asztalhoz,
mégpedig a Postás színeiben.

A bajnoki ezüstérmes ezzel az igazo-
lással jelzett az elmúlt években ideha-
za egyeduralkodóvá vált Budaörsnek,
hogy az idén trónfosztás lehet. Nos, eb-
ből az érdekesnek ígérkező fővárosi
presztízscsatából a szekszárdi küzdő-
téren is ízelítőt kaphat a sportágked-
velő. Könnyen megeshet, hogy nem
magyar „belüggyé” válik a Szekszárd
Kupa. A Szekszárd AC ugyanis nem „tu-
cat külföldieket” hívott hagyományos
tornájára, egyenesen a szerb és a ro-
mán felnőtt és ifjúsági válogatottnak
postáztak meghívót. Pontosan még
nem tudni, milyen összeállításban ér-
keznek, de az bizonyos: mindenkép-
pen jönnek Szekszárdra. Mivel ez az
egyik legrangosabb hazai meghívásos
női asztalitenisz verseny - motiváló
ajándékokkal, pénzdíjakkal -, így szinte
biztosra vehető, hogy szûkebb és tá-
gabb magyar női asztalitenisz elit is
tiszteletét teszi a jövő hétvégi szek-
szárdi tornán – leszámítva a külföldön
profiskodókat, például Lovas Petrát
vagy Póta Georginát.

Nagy csaták várhatók már a főtáblán
is. Kérdés, hogy  a SZAC felnőtt és fia-
tal játékosai mire lesznek képesek,
hány kört mennek eme rangos mező-
nyökben. Merthogy a másnapi, vasár-
napi a legnagyobb hazai és külföldi te-
hetségeket is fölvonultató nemzetközi
utánpótlás torna is a valaha volt leg-
rangosabbnak ígérkezik a korábban
Sárköz Kupának keresztelt verseny tör-
ténetében. Érdekes lesz a 11-12 éves
korosztályú, újhullámos szekszárdi te-
hetségek (Varga J., Varga E., Kozári,
Fáth, Katona) esetleges színre lépése
egy ilyen erős versenyen.

Zágrábban kezdenek
Sáth Sándor, szakmai igazgató gon-

dolatai most még Zágrábban járnak, hi-
szen a Közép-Európai Szuper Ligában
mindjárt a legfontosabb idegenbeli
mérkőzés vár csapatára vasárnap. A
Mladost ellen mindenkinek a maximu-
mot kell nyújtania egy sikeres vendég-
szerepléshez. A névsor alapján a ma-
gyar származású Boros Tamara mellett
a horvát csapatot egy jónevû kínai is
erősíti. Mindenképpen bravúr kelenne
ahhoz, hogy a SZAC-nak legyen esélye
a csoportmásodik helyhez szükséges
győzelemre a majdani visszavágón. A
négyesben az osztrákok a faviritok, a
csehek verhetőnek tûnnek. B. Gy.

Tíz Aliscás érem Zentáról
Almási Richárd sérülten is dobogóra állhatott

Az Arcus Íjász Egyesület meghívá-
sára Zentán vendégszerepelt az
Alisca Nyilai Íjász Egyesület.

Ezt a történelmi indíttatású versenyt a
zentai csata emlékére rendezte a helyi
íjász klub. Tizenhat íjászt nevezett az
Alisca a szerbiai megmérettetésre. A
szekszárdiak a nagydorogi Várta Ha-
gyományőrző Íjász Egyesülettel kar-
öltve vettek részt ezen a versenyen.

Az Aliscások jó formában lőttek, és
tíz éremmel térhettek haza. Kategóri-
ájában győzni tudott: Ambrus Csanád,
Dudás József, Stantic Marina, Borda Bá-
lint és Bükszegi Norbert. Ezüstérmet

harcolt ki: Szalai Fruzsina, Stantic Ta-
más, Bükszeginé Herbert Katalin és
Till János, míg Almási Richárd - aki sé-
rülten is vállalta a küzdelmet - bron-
zérmet szerzett. Az ugyancsak az él-
mezőnyben zárt Boros Zoltán, Nagy
Norbert, Borda Attila, Ambrus Cson-
gor, Ambrus Károly és Dobolyi Ádám
is megérdemli az elismerést.

Az Alisca Nyilai ÍE október 19-én
rendezi hagyományos őszi versenyét
Sötétvölgyben, melyre nagy létszám-
ban várja vissza azokat a szerbiai (Zen-
ta, Temerin, Ada, Mohol, Szabadka, Kis-
hegyes, Becsej) íjász egyesületeket, me-
lyekkel évek óta jó kapcsolatot ápol.

A Zentán szerepelt szekszárdi és nagydorogi íjászok csoportja
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A Sportélmény Alapítvány sikere-
sen rendezte meg a II. Szekszárdi
Atlétikai Fesztivált.

Pénteken és szombaton nagyüzem volt
az atlétikai centrumban. Az őszi össze-
tett bajnokságok előtt igazán jó erő-
felmérőnek bizonyult a verseny. Tata-
bányától Bajáig érkeztek versenyzők,
hogy a különböző versenyszámokban
lemérjék felkészültségüket.

A verseny presztízsét emelte Zsi-
voczky-Pandel Attila, vb-bronzérmes
tízpróbázónk  és Schmelcz Fanny,
utánpótlás Eb-hetedik távolugrónőnk
indulása. Persze a junior, ifjúsági, ser-
dülő és gyermek korosztály is jó ered-
ményekkel járult hozzá a sikeres ver-
senyhez. Zsivoczky-Pandel Attila di-
csérte a viadalt, mint mondta: még
sosem volt felkészülési-verseny lehe-
tősége az összetett országos bajnok-
ság előtt.

Kiemelkedő munkát végeztek a ver-
senybírók, akik a nyári melegben jól
állták a sarat a pályán. A legnagyobb
mezőnyök a dobó számokban - disz-
koszvetésben, súlylökésben és gerely-
hajításban - jöttek össze. Utóbbi két
versenyszámban két csoportban ver-

senyeztek az atléták. Az Alapítvány kö-
szöni Szekszárd Megyei Jogú Város ön-
kormányzatának a rendezéshez nyúj-
tott anyagi segítségét.

A II. Szekszárdi Atlétikai Fesztivál tel-
jes eredménysora elolvasható a
www.sportelmeny.hu honlapon.
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Már az alapszakaszra is erősít a KSC Szekszárd
Scsekics visszatért, Dusanicsot tesztelik, és érkezik egy amerikai is az atomosokhoz

Mégsem kell a rájátszás kezdetéig
várni, hogy - megerősítve keretét
és gyógyírt találjon szerkezeti
gondjaira - légióst szerződtessen
az Atomerőmű-KSC Szekszárd él-
vonalbeli női kosárlabda csapata.

A szekszárdi klub csapatépítési filozó-
fiájának megfelelően korábban négy fi-
atalt szerződtetett, és a saját nevelésû
utánpótláskorú játékosok is előbb-
utóbb beépülnek az együttesbe. Igen
ám, de ott az eredményességi kényszer,
meg az esetleges szerkezeti gondok,
amelyek ezt akadályozhatják. Márpedig
Magyar Gergely csapata nem akar
anyag erőben lemaradni a rivális Zalae-
gerszeg, a tapasztalt játékosokkal erő-
sítő MTK, vagy a Cegléd mögött.  Töb-
bek között ezért is tûnt fel a közel-
múltban újra egy kedves ismerős, Maja
Scsekics a KSC edzésén. Az irányító-be-
dobó poszton egyaránt ponterős kosa-
rast örömmel látja ismét csapatában a
vezetőedző.

– Jó viszonyban vagyok Scsekics sze-
gedi menedzserével, s eddig a játékos
igénye, és a mi ajánlatunk nem közele-

dett egymáshoz – jegyzi meg Magyar
Gergely vezetőedző. – Mi pedig – mi-
vel a fiatalokra, és elsősorban a magya-
rokra helyezzük a hangsúlyt – nem
emeltünk az árfolyamon, noha tisztá-
ban vagyunk a játékos értékével, kvali-
tásaival. Szeptember elején aztán olyan
ajánlat érkezett a menedzsertől, amire
már rá kellett bólintanunk – avat be a
részletekbe a tréner, aki azért is ra-
gaszkodott Scsekics visszatéréséhez,
mert az irányító poszton elkél egy mér-
kőzést eldönteni képes játékos.

– Voltak ajánlataim szerb és orosz
csapatoktól, amelyekre szeptember
közepéig kellett volna válaszolnunk, de
nem éltem a lehetőséggel – mondta
kérdésünkre a tavaly nyáron a Baja csa-
patától érkező kosaras. – Döntésem-
ben szerepet játszott az is, hogy az el-
múlt bajnokságban minden rendben
volt KSC háza táján. Amit a klubvezetők
ígértek, azt korrektül teljesítették is,
emellett jó volt a hangulat is a csapat
körül. Számomra az sem elhanyagol-
ható, hogy itt közel vagyok a hazám-
hoz, a rokonaimhoz, a barátokhoz.

Kell egy klasszikus center
Scsekics a bajnokság középszaka-

szában - különösen önmagához képest
- gyengébben teljesített. A játékos so-
káig küzdött egy fogbetegséggel, ami az
egész szervezetére kihatott. „Fájt tőle a
válla, a lapockája, ami zavarta a dobá-
soknál. Ennek tudom be a teljesítmé-
nyében történt visszaesést” – mondta
Magyar Gergely, majd hozzátette: „Úgy
tûnik, az elmúlt hónapokban megol-
dódott a probléma, Scsekics egészsé-
gesen és motiváltan tért vissza hozzánk. 

Ami a légiós frontot illeti: úgy tûnik,
újra lesz amerikai kosarasa a klubnak.
A jövő héten várják a  videofelvételek
alapján meggyőző teljesítményre ké-
pes, 23 éves tengerentúli kosarast, aki
az egyetemi bajnokságokban palléro-
zódott. Azért kell nagyon a szekszárdi-
aknak, mert klasszikus center poszton
játszik, ennek ellenére - az edző meg-
látása szerint – mozgékony és a „rugói”
is rendben vannak. Egy másik külföldi
már az atomosokkal edz: az elmúlt sze-
zonban a PEAC-Pécs gárdáját erősítő,
23 éves, 180 centis szerb Latinka Du-
sanics a 3-4-es poszton vethető be. 

A szekszárdiak már vele kezdték
meg a bajnoki főpróbának is beillő
hagyományos Sió Kupát pénteken. A
hatcsapatos mezőnyben itt lesz a ha-
zai elithez tartozó, a magyar-szlovák
közös bajnokságban induló PINKK
Pécs, aztán a Zalaegerszeg, az MTK, a
Vasas és a TF. A házigazda KSC Szek-
szárd zalaiakkal és TF-fel alkotnak egy
csoportot. Vasárnap 9 órától rende-
zik a helyosztókat, a torna ünnepélyes
eredményhirdetését 13.30 órakor
tartják. B. Gy.

Remek erőfelmérő az összetett ob előtt
A vb-bronzérmes dicsérte a II. Szekszárdi Atlétikai Fesztivált

Zsivoczky-Pandel Attila 6,49 méterre repült távolugrásban

Sporthírek
KÉZILABDA. Magabiztos győzelem-
mel kezdte a bajnokságot a Szekszárdi
Fekete Gólyák KC NB I/B-s női együt-
tese. Tabajdi Ferenc vezetőedző együt-
tes végig vezetve gyûjtötte be a két
pontot a rivális Mohács vendégeként
(20-29). A szekszárdi gárdában a 8 gó-
los Fauszt mellett Schell kapus, vala-
mint Farkas (7), és az egyaránt 4 talá-
latot jegyző Gulya és Weigel nyújtott
átlagon felüli teljesítményt. A bajnok -
ság 2. fordulójában az FGKC vasárnap
18 órától a Győri ETO KC “tartalék”
csapatát fogadja.

LABDARÚGÁS. Sorozatban második
mérkőzésén játszott 1-1-es döntetlent
a Tolle Szekszárdi UFC NB III-as gár-
dája. A Közép-csoportban szereplő
szekszárdiak az ESMTK vendégeként
szerzett egy pont után a bajnokság 4.
fordulójában hazai pályán a Rákos -
menti KSK együttesével sem bírtak. A
8 pontjával a tabella második helyén
álló UFC gólját Schmidt szerezte.

Maja Scsekics visszatért
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SZEP TEM BER 12-14. és 16-18.
17 óra: HU PI KÉK TÖR PIKÉK 2

(The Smurfs 2) - szí nes, ma gya rul be -
szé lő, ame ri kai ani má ci ós film (105
perc, 2013). 3D Szeptember 14-én
15.00 órakor is!

19 óra: FAR KAS (The Wolver ine)
- szí nes, ma gya rul be szé lő, ame ri kai ak -
ció film   (126 perc, 2013). Ren de ző:
James Man gold. Szereplők: Hugh Jack-
man (Logan / Farkas), Brian Tee (No-
buro Mori). 3D

SZEP TEM BER 19-21. és 23-25.
17 óra: HAL BAL HÉ (SeeFood) -

szí nes, ma gya rul be szé lő, ma láj-kí nai
ani má ci ós víg já ték   (93 perc, 2011).
Szeptember 21-én 15 órakor is.

SZEP TEM BER 19-21.
19 óra: Z VI LÁG HÁ BO RÚ (World

War Z) - szí nes, ma gya rul be szé lő,
ame ri kai-mál tai ak ció-hor ror (116
perc, 2013). Ren de ző: Marc Forster. 3D

SZEP TEM BER 23-25.
19 óra: R.I.P.D. - SZEL LEM ZSA -

RUK - szí nes, ma gya rul be szé lő, ame -
ri kai ak ció-víg já ték (96 perc, 2013). 3D

SZEP TEM BER 26-28.
17 óra: GRU 2 (Des pi ca ble Me 2)

- szí nes, ma gya rul be szé lő, ame ri kai
ani má ci ós film (98 perc, 2013). 3D
Szeptember 28-án 15.00 órakor is!

19 óra: TÛZ GYÛ RÛ (Pa cif ic
Rim) - szí nes, ma gya rul be szé lő, ame -
ri kai sci- fi   (131 perc, 2013). Ren de ző:
Guiller mo Del Toro. 3D

SZEP TEM BER 30-OK TÓBER 2.
17 óra: SZÖRNY EGYE TEM

(Mon sters Uni ver si ty) - szí nes, ma -
gya rul be szé lő, ame ri kai ani má ci ós
film   (110 perc, 2013). 3D

19 óra: AZ ACÉL EM BER (Men of
Steel) - szí nes, ma gya rul be szé lő, ame -
ri kai-ka na dai fan tasz ti kus ak ció film
(143 perc, 2013). Ren de ző: Za ck Sny -
der. 3D

Jegy árak: 1000 Ft (2D) és 1200 Ft
(3D)

Va sár nap szün nap.
Te le fon szám: 74/529-610
www.babitsmu v haz.hu,
www.szek szardago ra.hu

A mû sor vál to zás jo gát fenn tart ják!

Az Agóra Mozi szeptemberi mûsora

B.hair Saloon: fodrászüzlet újraértelmezve
A város legújabb fodrászüzletében ülünk a
Csaba utcában, Bachmann Krisztinával, a
B.hair Saloon vezetőjével, tulajdonosával. A
mesterfodrász szerencsésnek vallja magát,
hogy 23 év kitartó munka után megvalósít-
hatta álmát: saját üzletet nyitott.

– Olyan szalont szerettem volna, amilyen még
nincs a városban – mondja Bachmann Kriszti-
na. – Nyolcvan négyzetméteren egy modern és
a legújabb technikával felszerelt üzletet nyitot-
tunk, amely tökéletes választás a legmagasabb
szintû szolgáltatást igénylő vendégek számára.

S valóban, a B.hair Saloonba betérőt recepció
és olasz bútorok kényelme fogadja: a fejmosó-
hoz masszírozós fotel dukál. A vendégek adata-
it számítógépen rögzítik, s amíg várakoznak, egy
csésze finom kávé, vagy tea mellett választhatják
ki vágyaik frizuráját.

– Kizárólag professzionális termékeket hasz-
nálunk két fiatal kollégámmal, akik korábban a
tanítványaim voltak – folytatja a tulajdonos-mes-
terfodrász. – Munkájuk minősége és a szakma
iránti elkötelezettségük miatt választottam őket
magam mellé. Ákos, aki a pécsi Hajas Szalonban
dolgozott, csodálatosan vág hajat, Csilla pedig
az alkalmi frizurák terén remekel.

– A B.hair Saloon sikerét abban látom, hogy
ma már mindenki meggondolja: mire költ, és
azért mit kap – mondja Bachmann Krisztina. -
Üzletünkben minden új vendéget egy szemé-
lyes konzultációra várunk, és egy alapos diag-
nosztika után számítógép segítségével aján-
lunk a karakterének leginkább megfelelő fri-
zurát, kezelést. Újdonságunk a brazil kakaós,
keratinos tartós hajkiegyenesítés, de hajhosz-
szabbítást is vállalunk.

A B.hair Saloon komplett szolgáltatást nyújt
fontos eseményekhez: a frizura elkészítése
mellett kérésre sminkest és fotóst is szervez-
nek a helyszínre, így minden együtt van pél-
dául egy portfólió elkészítéséhez. A szalonban
a minőségi munkához mérsékelt árak járulnak.
A fiatal kollégákhoz nem szükséges előre be-
jelentkezni: vágást, szárítást nyitva tartási idő-
ben bármikor el tudnak vállalni. A B.hair Salo-
on szombati nyitva tartással, és menyasszonyi
frizurák helyszíni elkészítésével jár a vendé-
gek kedvébe.

B.hair Saloon
Szekszárd, Csaba u. 31.
Telefon: 20/9277-210

www.facebook.com/bhairszalon
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E he ti rejt vé nyünk meg fej té sét szep tem ber 23-ig vár juk cí münk re: 7100 Szek szárd, Bé la ki rály tér 8.
Szeptember 1-ei rejt vé nyünk meg fej té se: Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül. Köny vet nyert: Dávid Nóra

(Szekszárd, Herman O. u. 7.). Gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el.

Te vagy az oltalmam, megóvsz a

bajtól, körülveszel a szabadulás örö-

mével. (32. zsoltár 7. vers)

A nyár nagy élménye volt számomra
erdélyi kirándulásunk egy különös
órája. Kis családunk a Kárpátok déli
csücskében lévő Csukás hegységet
próbálta épp meghódítani. Boron-
gós, szürke volt az ég, és ahogy egy-
re feljebb haladtunk úgy lett egyre
erősebb a szél is. Egy végeláthatatla-
nul hosszú emelkedő szakasz kivette
erőnk javát. Kissé aggodalmas, gyer-
mekeit féltő apai ösztönöm a közel-
ben lévő pásztorkutyák ugatását fi-
gyelte nagy szorongással.

E k k o r
h i r t e le n
egy fenn-
síkra ért
az út, s ott
egy ma-
gaslaton
m e g p i l -
lantottuk
egy mene-
dékházat!
Még mielőtt odaértünk volna már
erőt adott maga a tudat, hogy biz-
tonság és a pihenés lehetősége közel
van. A házba lépve valami otthon-fé-
le melegség fogott el, megnyugvás. A
csaholó kutyák hangját kizárta a vas-

tag fal, a levegőben biztató kávéillat
és barátságos fény.

Ekkor jutott eszembe a fenti zsol-
tárrészlet: Te vagy az én oltalmam...
És csak forgattam nagy örömmel, íz-
lelgettem hálásan a szavakat, a felis-
merést: Istenünk, mint oltalom, tá-
masz. Isten, mint menedékház! Mert
Ő a biztos pont, a sziklára épített me-
nedék életünk nehéz ösvényein. Kö-
rülvesz gondviselése melegségével,
Igéjével jóllakat, igazsága világossá-
got áraszt, kegyelmével új erőt önt
belénk. Szabadításának falai kizárják
a csaholó ősellenséget és a tomboló
gonoszt. Milyen jó megpihenni,
majd újult erővel útra kelni, ha ilyen
Urunk van. Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész

Evan gé li um

Menedékház

Újra asszonytorna
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör szervezésében szeptember-
től újra indul keddenként 17 és 18 óra
között az asszonytorna a Szent István
Házban (Rákóczi u. 69-71.) Schneider
Mihályné, Erzsike vezetésével. Szüksé-
ges felszerelések: pléd vagy polifoam,
törölköző. Érdeklődni lehet: Schneider
Mihályné (74/419-325, 20/541-20-49).

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala • Felelős szerkesztő: 

Fekete László • A szerkesztőség címe:
Polgármesteri Hivatal, jegyzői titkárság,

Szekszárd, Béla király tér 8. 
• E-mail: szekvas@gmail.com 

• Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663
• Terjesztés: Kék Bt. 30/213-4373 HUISSN
1215-4679 • Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda

Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46.
• Tördelés: Kiss Eszter
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁI

HOR VÁTH IST VÁN pol gár mes ter
Szep tem ber 3-án tartotta
Pol gár mes te ri Hi va tal, I. em., pol gár -
mes te ri tár gya ló

DR. GÖT TLINGER ISTVÁN
al jegy ző, min den szer dán 10-12 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 40. sz. iro da

DR. HAAG ÉVA al pol gár mes ter
II. sz. vá lasz tó ke rü let
Szep tem ber 24. (kedd) 16-17 órá ig
Garay J. Ált. Is ko la és AMI (Zrí nyi u.)

ÁCS RE ZSŐ al pol gár mes ter
A hó nap har ma dik hét fő jén 14-15 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 36. sz. iro da. 
III. sz. vá lasz tó ke rü let
Szep tem ber 5-én tartotta
I. Bé la Gim ná zi um és In for ma ti kai Szak kö -
zép is ko la, Ka dar ka u. 25-27.

DR. HOR VÁTH KÁL MÁN kép vi se lő
I. sz. vá lasz tó ke rü let
A hó nap má so dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Ka dar ka ut cai óvo da.

DR. TÓTH GYU LA kép vi se lő
IV. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 16-17ig.
Ba bits Mi hály Ál ta lá nos Is ko la.

KŐVÁ RI LÁSZ LÓ kép vi se lő
V. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap má so dik hét fő jén, 18-19 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fsz. 4.

CSIL LAGNÉ SZÁN THÓ PO LI XÉ NA
kép vi se lő, VI. sz. vá lasz tó ke rü let
A hó nap má so dik kedd jén 16-17 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

LEM LE BÉLÁNÉ kép vi se lő
VII. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap el ső szer dá ján, 17-18 órá ig
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

MÁ TÉ PÉ TER kép vi se lő
VI II. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap má so dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

DR. HAD HÁZY ÁKOS kép vi se lő
IX. sz. vá lasz tó ke rü let.

A hó nap utol só pén te kén 14-15 órá ig.
Ba ka Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

FA JSZI LA JOS kép vi se lő
X. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Sző lő he gyi Óvo da, könyv tár épü let

HAL MAI GÁBORNÉ kép vi se lő
A hó nap el ső és har ma dik csü tör tök jén.
16.30-18.00 órá ig.
Szek szárd, Mi kes u. 24.
Be je lent ke zés: 74/510-663 te le fo non. 

ILOS FAI GÁ BOR kép vi se lő.
A hó nap má so dik szer dá ján 17-18 órá ig,
Mi kes u. 24.

DR. TÓTH CSA BA AT TI LA
kép vi se lő
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

ZA JÁK RI TA kép vi se lő
A hó nap utol só hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete tavaly újból átvehette
a stafétabotot a „Szeretet Lángja” me-
gyei szintû rendezvény szervezőitől.
Azonosulva a rendezvény céljaival, az
idei évben is kulturális mûsor kereté-
ben adnak lehetőséget a résztvevők,
érdeklődők számára a megismerésre,
odafigyelésre. A közvélemény-formáló
rendezvény elsősorban a fiatalabb kor-
osztályt célozza meg, a tolerancia, az
elfogadás korai szocializációjának elő-
segítése érdekében, de a többségi tár-

sadalom figyelmét is szeretné évről-év-
re ébren tartani.

A program Szekszárd szívében, a
Szent István téren felállított színpadon
lesz szeptember 19-én, 14:30 órai kez-
dettel. A rendezvényt Horváth István,
Szekszárd polgármestere, országgyû-
lési képviselő nyitja meg. A fellépők
között szerepel a szervező egyesület
képviseletében Rákóczi Szilvia énekes
és Nagy Vendel író-költő, valamint a
Bartina Zenekar, a Tücsök Zenés Szín-
pad, a Hétszínvilág Otthon, a TM-ISZI

Csilla von Boeselager Otthon, az Ifjú
Szív Magyarországi Német Nemzetisé-
gi Néptáncegyüttes.

Az előadások szünetében a város
életében meghatározó szerepet játszó
szervezetek bemutatkozására is sor ke-
rül, így többek között a TOSINA, a Moz-
gássérültek Egyesülete, az ÉFOÉSZ, a
Kids Club és a Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház. A rendezvényre láto
gatókat a színvonalas mûsoron kívül,
arcfestéssel, kézmûves és játékos fog-
lalkozásokkal várják.

Szeptember 19-én lobban fel a „Szeretet Lángja”

Felhívás
Az Állampolgári Részvétel Hete szer-
vezői felhívják a civil szervezetek és
intézmények figyelmét a szeptember
23-27. között megrendezendő ese-
ményre, melyre várják a szervezetek,
intézmények a jelentkezését, akik ki-
települhetnek, bemutatkozhatnak, fel-
léphetnek.

További információ kérhető: Pócs
Margit (30/632-32-66, 74/504-119).
Jelentkez ni lehet Gaálné Hoffercsik
Dóránál, a mentalmuhely@gmail.com

e-mail címen.
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