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Szakmailag is eredményes volt a 
Bartina mexikói fellépéssorozata. 
A generációváltáson átmenő szek-
szárdi néptáncegyüttes tagjai há-
rom fesztiválhelyszínen 18 fellé-
pést produkáltak – mindenhol nagy 
sikert aratva.

Több hónapos, megfeszített előkészítő 
munka, támogatások, adományok gyűj-
tése előzte meg az idén 48 éves szekszár-
di Bartina Néptáncegyüttes történetének 
második mexikói útját. A felkérés még 
az év elején érkezett a folklórfesztiválok 
világszervezetének (CIOFF) hazai szö-
vetségén keresztül: magyar csoportot 
is várnak a zacatecasi nagy nemzetközi 
táncos találkozóra (XIX. Festival Zacate-
cas de Folklor Internacional). A válasz-
tás nem véletlenül esett a szekszárdiakra, 
hiszen a Matókné Kapási Julianna mű-
vészeti vezető-irányította együttes már 
több CIOFF-fesztiválon öregbítette ha-
zánk táncos-hírnevét a kontinensen és 
a tengeren túl. 

Néhány hetes gondolkodási idő után 
a bartinások igent mondtak, és elindult 
a több mint tízmillió forintra rúgó ön-
költség – a 35 fős csapat minden tag-

jának csak az utazása és biztosítása 
meghaladta a 300 ezer forintot – elő-
teremtése. A szülői áldozatvállalással, 
aukcióval, cégek és magánszemélyek 
adományaival, támogatói jegyek áru-
sításával és Szekszárd város támoga-
tásával összejött az útravaló, így július 
20-án a Bartina együttes huszonnyolc 
táncosa, négy zenész, egy tolmács és két 
egyesületi vezető kíséretében – huszon-
hat órás utazást követően – megérkezett 
az agglomeráció lakosságával együtt 21 
milliós Mexikóváros legdélebbi kerüle-
tébe, San Pedro Atocpanba. 

A XIII. Nemzetközi Folklór Fesz-
tiválon egyedüli európai csoportként 
nagy érdeklődés övezte a fellépéseiket. 
A tánc mellett turistáskodásra is volt 
lehetőségük: megnézték a piramisokat 
Teotihuacanban, és jártak Frida Kah-
lo festőművész Coyoacánban található 
emlékházában.

Az együttes ezt követően a főváros-
tól mintegy 1000 km-re fekvő Saltilló-
ban folytatta a turnét. A Bartina itt a vá-
rosháza előtti téren, közel háromezer 
néző előtt egy kétórás műsort adott. 
A 19 napos közép-amerikai túra utol-
só állomása – újabb 600 km-es buszút 

végén – a zacatecasi nemzetközi fesz-
tivál volt, ahol 18 nemzet 46 csoport-
ja lépett közönség elé. A szekszárdiak a 
három helyszínen összesen 15 színpadi 
fellépést és három utcai „menettáncot” 
teljesítettek, felvonultatva a kárpát-me-
dencei táncok széles skáláját.

– Tizenhat koreográfiával készül-
tünk, ezek között akadt páros-, lány- 
és férfitánc, kamara-darab, de helyen-
ként színpadon volt a teljes együttes 
– mondja Matókné Kapási Julianna. – 
A műsor összeállítását mindig a helyi 
adottságokhoz, helyszínekhez és idő-
kerethez igazítottuk. Volt 15 perces 
és kétórás fellépésünk is. Táncoltunk 
fesztiválszínpadon és színházban, vá-
rosközpontban és peremkerületben. A 
férfitáncok mindenhol sikert arattak, 
de a zenei kíséret nélkül, énekszóval 
kísért leánytáncunk is nagy tapsot ka-
pott – sorolta a művészeti vezető.

Matókné Kapási Julianna szerint él-
ményekben gazdag, de szakmailag is 
értékes turnét zártak, hiszen – az első, 
2001-es úthoz hasonlóan – ismét az 
együttes egy átmeneti időszakában jár-
tak Mexikóban.

– Generációváltás zajlik a Bartiná-
nál – mondja a művészeti vezető –, a 
28-30 évesek helyét lassan átveszik a fi-
atalok. A turnén járt táncosok közül a 
legfiatalabb és legidősebb között 12 év 
a korkülönbség. Miután a felnőtt tán-
cosok közül néhányan munkahelyi el-
foglaltság miatt nem tudták vállalni az 
utazást, az ifjúsági együttesből hét te-
hetséges fiatal tartott velünk. Kemény 
felkészülés előzte meg a túrát, mely so-
rán a már említett 16 koreográfiát gya-
koroltuk. Néhány táncot az ifik reper-

toárjából emeltünk be a műsorba, ez 
szakmailag is nagy feladat volt.

A közel három hét megannyi élmé-
nye közül néhányat felvillantva Ma-
tókné Kapási Julianna szeretettel em-
lékszik arra a történetre, amikor San 
Pedro Atocpanban felismerte egy fiatal 
nő, akinek családjánál 13 évvel koráb-
ban megszállt. Örömmel nyugtázza azt 
is, hogy néhány apróbb bokasérülésen 
és enyhébb gyomorrontáson kívül ko-
molyabb baj, betegség nem történt, 
így nem volt szükség az utasbiztosí-
tási kártyákra. A művészeti vezető el-
ismeréssel szólt a mexikói szervezők 
munkájáról, a kiváló vendéglátásról, 
és a biztonságról, amelyet esetenként 
a rendőrség különleges egységének je-
lenléte, kísérete szavatolt.   

A Bartina – amely 2016-ban ünnep-
li alapításának 50. évfordulóját – beu-
tazta már a világot. Norvégia kivéte-
lével minden európai országban járt, 
de megfordult a tengerentúlon (há-
rom alkalommal jártak Kanadában, 
1995-ban az USA-ban), Dél-Ameri-
kában (Brazília 1998), Ázsiában (Taj-
van 2000) és a Közel-Keleten is (Szíria 
2005). 1993-ban pedig Göncz Árpád 
köztársasági elnök kíséretében Tuné-
ziában adtak ízelítőt a magyar folkló-
rból. Az együttes most egy széles, pél-
daértékű összefogás eredményeként 
juthatott el Mexikóba – köszönet érte 
minden ismerős és ismeretlen támo-
gatónak. A „kivitt” koreográfiák kö-
zül kettő új darab, ezekkel készülnek 
a bartinások a néhány év szünet után 
novemberben Szekszárdon ismét meg-
rendezésre kerülő néptáncfesztiválra 
és -versenyre.   -fl-

Akik Mexikóban jártak
Bárdos Nikoletta, Béres Réka, Dávid Orsolya, Enyedi Petra, Farkas Zsuzsanna, 
Grósz Eszter, Horváth Dóra, Matók Júlia, Nagy Réka, Nagy Zsanett, Rikkert 
Judit, Szabó Katalin, Tóth Vivien, Zatykó Tünde, Zsók Kitti, Heimann Zoltán, 
Kasó Gergő, Kasó Ferenc, Nagy Tamás, Palkovics Ferenc, Prantner Péter, Sán-
dor Dániel, Sántha Dávid, Sipos Gergő, Sümegi Tamás, Szabó András, Tóth 
Gábor és Zsobrák Róbert táncosok, Matókné Kapási Julianna művészeti vezető, 
Béres Betti kísérő, Korda Gabriella tolmács, Bognár András, Margetán Máté, 
Papp Endre és Samu Zoltán zenészek.

Tavaly Szekszárd elnyerte a Legkedveltebb Bor-
vidéki Település címét a Koccintás 2013 elneve-
zésű versenyen. Az elismerő titulusért a megye-
székhely idén is harcba száll: augusztus 20-án 
este várják a koccintókat.

Az elmúlt évben Szekszárd lett a legkedveltebb bor-
vidéki település a 25 ezer fő feletti kategóriában, 
miután 2013. augusztus 20-án este mintegy 3200 
ember emelte magasba borospoharát és koccintott 
a Prométheusz parkban. Az eseményhez akkor 24 
helyi borász ajánlotta fel a nedűt. Az idei szekszár-
di koccintásra a tavalyinál is több embert várnak a 
szervezők.

Az esemény keddi sajtótájékoztatóján Ács Rezső, 
a város alpolgármestere elmondta: a 2011-ben indult 
országos akció célja a borfogyasztás népszerűsítése – 
a hagyományosnál játékosabb formában. 

Szekszárd 2012-ben csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, akkor a Garay téren közel 1300-an koccin-
tottak. Az elmúlt évben, immár az augusztus 20-ai 
városi ünnep egyik kísérő rendezvényeként az eső 
ellenére is több mint háromezren emelték magasba 

borospoharaikat a Prométheusz parkban. Az alpol-
gármester szerint az országos eseményre egyre több 
település jelentkezik, a verseny élesedik, ezért felte-
hetően a tavalyinál is több résztvevő kell a címvé-
déshez.

Herrné Szabadi Judit, a Borvidék Nonprofit Kft. 
ügyvezetője hozzátette: a kiírás szerint csak az adott 
borvidék boraival lehet koccintani, persze Szekszárd 
esetében ennek ellenkezője fel sem merülhet. A he-
lyi szervezők reményüket fejezik ki, hogy nem csak a 
koccintók, de a borászok száma is meghaladja majd 
a tavalyi. Erre dr. Bodri István, a Szekszárdi Hegy-
község elnöke jó esélyt lát, lévén idén is a borászok 
céhével közösen szervezik a „kitelepülést”, ahol ter-
melők, borászatok ingyenesen kínálják majd a hegy 
levét. A hegyközség elnöke arról is szólt, ez az ösz-
szejövetel az összetartozás erősítésére is jó alkalom.
A legfontosabb tudnivalók még egyszer: koccintás 
2014. augusztus 20-án, 20 órakor – a Székely Dózsa 
György című történelmi táncjáték előtt – a Promét-
heusz parkban. A bor ingyenes, de a résztvevők po-
harat vigyenek magukkal!
 -fl-

Sikertörténet a Bartina mexikói turnéja Élesedik a verseny
– címet védenének a szekszárdi koccintók

Javítási munkák miatt teljes lezárás 
van érvényben a Szekszárd-palánki 
Sió-hídon várhatóan augusztus 24-ig.
Az 5112-es összekötő úton található 
Szekszárd-palánki Sió-hídon javítási 
munkákat végeznek a Közút szakem-
berei a dilatációs – azaz a hőmérsék-
let-változás okozta alakváltozás mi-
att, a hídpályában kialakított hézag 
lefedésére szolgáló – szerkezeten. A 
javítási munkákat a nyári szünetre 
ütemezték, figyelembe véve a busz-

közlekedést és a palánki középiskola 
tanévkezdését is.
A lezárás miatt Palánkot az 56-os és 
6-os főutak, valamint az M9-es au-
tóútra vezető körforgalom érintésével, 
a Dunaszentgyörgy-Fadd-szekszárdi 
(5112-es) összekötő úton érhetik el 
az autósok. A főút terelésre kijelölt, 
egyébként útdíjköteles szakaszának 
használata ingyenes lesz a korlátozás 
lezárultáig.
 SZV/Magyar Közút

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

Megvan az ötvenezredik
Egyre többen élvezik a szekszárdi strandot

A szekszárdi termálfürdő ötvenez-
redik látogatóját köszöntötte Ács 
Rezső alpolgármester augusztus 
13-án a létesítmény pénztáránál. 
A háromgyerekes Brachinger-csa-
lád Bajáról érkezett és második al-
kalommal kereste fel a szekszárdi 
strandot az idei szezonban. A sze-
rencsés fürdővendégek strandcik-
keket és ajándékcsomagot vehet-
tek át a város alpolgármesterétől, 
aki sajtótájékoztató keretében be-
szélt arról, hogy az idei változékony 
időjárás ellenére időarányosan leg-
alább annyian keresték fel a fürdőt, 
mint a tavalyi kánikulában. 

Sikeresek voltak a látogatók körében 
a strandon szervezett rendezvények 
is. Látogatói csúcsra számítanak a 
jövő hétvégén, az augusztus 23-24-ei 
Strandnapokon is, amelyen szombaton 

Vastag Csaba lép fel, vasárnap pedig a 
Bogyiszlói Cigányzenekar muzsikája 
szórakoztatja a fürdő vendégeit. 

Egész hétvégén borudvar várja 
majd a szekszárdi bor kedvelőit, de 
lesz szabadtéri birkapörkölt-főzés is 
az élményfürdőben. Az alpolgármes-
ter bejelentette azt is: meghosszabbít-
ják a termálfürdő nyitva tartását szep-
tember 14-ig, szeptember 6-án pedig 
családi napot szerveznek, amelynek 
keretében lesz „aranymosás”, homok-
várépítés, csúszdaverseny és családi 
váltó úszóverseny is – amelyre vár-
ják a jelentkezőket. A sajtótájékoz-
tató után az alpolgármester a han-
gosbemondón keresztül fagylaltozni 
invitált minden aznapi strandlátoga-
tót: egy órán keresztül féláron mérték 
a hűs csemegét a strand fagyizójában.

 Kővári Ildikó

GARAY
ÉLMÉNYPINCE
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Szekszárdon hallgatnak rádiót az emberek
A rádiózást manapság sokan teme-
tik, a szakmában közel negyed év-
százada tevékenykedő Pálinkás Joli 
mégis töretlenül hisz a műfaj jövő-
jében. Vallja mindezt annak ellené-
re, hogy volt olyan időszak, amikor a 
helyi rádió, az Antritt is nehezen ju-
tott egyről a kettőre… Hogy az igen 
korán elhunyt férj, Pálinkás Csaba ál-
tal megálmodott rádió első hangjai 
milyen körülmények között csendül-
tek fel az éterben, milyen élmények 
érték a rádiósokat a lokális rádió- 
frekvenciák aranykorában, valamint 
hogy hová jutott mára mindez, arról 
az ismert szekszárdi rádiós szakem-
bert, Pálinkás Jolit faggattuk.

– 1993-ban kezdte meg a sugárzást a 
város legelső kereskedelmi rádiója, a 
Szekszárdi Rádió, amely még kalóz-
jelleggel működött, mégis rendkívüli 
népszerűségnek örvendett. Az, hogy 
nem hivatalos körülmények között 
szolgáltatott, elég gyorsan kiderült és 
gyorsan le is kapcsolták. 

A Szekszárdi Rádióból kivált csa-
pat, férjemmel, Pálinkás Csabával 
az élen új céget alapított, amellyel 
’94 február 28-án elindította a Rádió 
Antrittot. Az első hang, amely ná-
lunk megszólalt, Lukács Péteré volt. 
Szerintem rá még ma is sokan emlé-
keznek, hiszen közel 15 évig erősítette 
az Antritt csapatát. Az Alisca Rádió 
velünk párhuzamosan szolgáltatott, 
Forró Lajos irányításával. Mivel ak-
kortájt még hosszú távú engedély 
nem létezett, különleges alkalmak-
ra, nagyobb rendezvényekre lehetett 
ideiglenes engedélyeket beszerezni. 
Ha valaki jól ügyeskedett a tudósítási 
igényekkel, majdhogynem folyamatos 
működésre kaphatott engedélyt. Ezt 
az időszakot követte a kábelrádió-
zás. Mi a valamikori Köjál-székház 
3. emeletén, barátságos bérleti díjért 
kaptunk stúdióhelyiséget, és persze 
temérdek segítséget az intézmény ak-
kori vezetőjétől, dr. Hangay Istvántól. 
A kezdetekben számos stúdióbeszél-
getés készült az ÁNTSZ dolgozóival 
az ott zajló munkáról és az általuk 
szervezett egészségügyi kampányok-
ról. A ’90-es években az ilyen jellegű 
beszélgetős műsorokra igény mutat-
kozott.

– Milyen műsorok érdekelték még a 90-
es évek rádióhallgatóit?

– Temérdek közszolgálati műsorral 
tarkítottuk az adást, az egészségügy-
től a kulturális jellegű témakörökig. 
De volt nagyon sok játék és még több 
kívánságműsor, amire akkor hihetet-
lenül nagy volt az igény. Mivel a mű-
sorokat nem lehetett előre rögzíteni, 

ennélfogva, aki beült, annak a mon-
dandója élőben ment ki az éterbe. A 
későbbiekben változott a zene-szöveg 
arány és egyre inkább úgy tűnt, hogy 
több zenére volt már kíváncsi a hall-
gatóság…

– Eszerint a rögzítés még technikai aka-
dályba ütközött: milyen felszereléssel 
dolgoztak?

– A ’90-es évek elején a számító-
gépes adásbonyolító rendszerek még 
egyáltalán nem álltak rendelkezé-
sünkre, ezért még bakelitlemezekről, 
CD-kről zenéltünk. Körülbelül 1996 
körül üzemeltük be az első számítógé-
pes adásvezérlő rendszerünket, amely 
akkoriban országos szinten is az egyik 
legmodernebb technikának számított: 
abban az időben csak a Juventus Rádi-
óban volt ilyen. Büszkék is voltunk rá. 
Csaba nagyon fontosnak tartotta, hogy 
rádiónkban mindig a legújabb techni-
kai felszerelések működjenek. Többek 
közt ennek volt köszönhető, hogy ami-
kor 2002-ben beköltöztünk az új stú-
diónkba, a miénk volt az ország egyik 
legszebbje, legmodernebbje. Ezt nem 
mi mondtuk magunkról: a hozzánk lá-
togató zenészek és rádiós kollégák ál-
lították. 

– Mi lehet az oka annak, hogy draszti-
kusan megváltozott, kicserélődött a rá-
dióműsorokat hallgatók aránya életkor 
tekintetében?

– A változásnak többféle oka is van: 
az egyik, hogy már igen sokféle tech-
nológia áll rendelkezésére a 20-25 éves 
korosztály alattiaknak: ők inkább a kü-
lönböző internetes letöltéseket választ-
ják. Egy friss statisztikai adat viszont 
reménykedésre adhat okot: eszerint 
Magyarországon 8,5 millió emberből 
7 millió még mindig rádiózik.

– Sugárzott egy másik rádió az Antrit-
ton kívül egy időben, ráadásul ugyana-
zon a frekvencián. 

– Az első időszakban valóban meg-
osztott frekvencián működtünk az 
Aliscával: ők hajnali 1-től délután 
1-ig, mi pedig délután 1 órától haj-
nali 1-ig. Ez egészen 1999-ig tartott, 
amikor is megnyertük a műsorszol-
gáltatási pályázatunkat, így mi ma-
radhattunk a már jól bejáratott 105.1 
MHz-es frekvencián, az Alisca Rádió 
pedig a 91,1-et kapta meg. Abban az 
időben reggel 6 órától éjfélig volt élő 
adásunk, azon belül esténként kíván-
ságműsorunk. Péntek és szombat es-
ténként négy teljes órát meg tudtunk 
tölteni a telefonon és sms-ben érke-
zett kívánságok teljesítésével. Kezdet-
ben még esti mese is volt nálunk: az 
adást jó beszélőkével, humorérzék-

kel, egyéni stílussal rendelkező kollé-
gák vezették, akik menet közben ta-
nultak bele a szakmába. 

– Milyen körülmények között sugároz 
ma a rádió és vannak-e hosszú távú 
tervek?

– A válság éveiben a mindennapok 
a tartalékok feléléséről szóltak: most 
egy kicsit jobban mennek a dolgok, 
javulófélben van a hirdetői kedv és 
két pályázatot is nyertünk a Médiata-
nács által kiírt műsorpályázaton. Az 
adótornyunk ugyanakkor megérde-
melne egy nagy karbantartást és su-
gárzástechnikánknak is jót tenne egy 
minőségi csere. De a fejünkbe vettük, 
hogy szeretnénk egy igazán ütős, jó 
rádiót csinálni… 

Meggyőződésünk, hogy egy vidám 
rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy az 
embereknek is jobb kedvük legyen: 
ha egy jópofa rádió hangjaira kelsz ki 
az ágyból, az a hangulatodat is meg-
határozza. 

Mondom ezt azzal együtt, hogy 
az ébresztőműsorok stílusa távol áll 
tőlem. Véleményem szerint az nem 
reggeli műsor, amikor néhány ember 
idétlenkedik egymás között a mik-
rofon előtt. A mi reggeli műsorunk 
nagyjából „beállt”: minden hétköz-
nap reggelnek van egy „óra-témája” 
és egy „jó ötlet-órája”. Tapasztalatunk 
szerint ezeket kedvelik a hallgatók. 

– Milyen jövőt jósol a műfajnak?
– A rádió mellett bármit lehet csi-

nálni: erre nem alkalmas sem az újság, 
sem a tévé, sem pedig az internet. Szá-
momra nem kérdés, hogy rádió min-
dig lesz és az emberek életének része-
ként van jelen. 

A digitális rádiózás történetben 
nem igazán hiszek, zsákutcának tar-
tom. Jövőt jósolni nem tudok, de azt 
nagyon szeretném, hogy ha 2094-ben 
a Rádió Antritt cégtábláján ez a felirat 
díszelegne: Alapítva: 1994-ben...

 Gy. L.

A hetven esztendős Horváth László 
Xavér festő- és grafikus képzőmű-
vész kiállítását tekinthetik meg az 
érdeklődők szeptember 14-ig az 
Agóra Művészetek Házában. A tárlat 
augusztus 9-én nyílt meg, azon Weh-
ner Tibor művészettörténész méltat-
ta az alkotót és műveit. A kiállítás ku-
rátora Baky Péter festőművész. 

A korai alkotóperiódus valóságele-
mekre, figurákra hivatkozó, stilizált, 
expresszív hevületű munkáitól az el-
vont, főként geometrikus alapelemek-
re építkező, minimalista szemléletű 

kompozíciókon át a pop art, majd a 
konceptualizmus, az absztrakt és lí-
rai absztrakt expresszionizmus által 
megérintett művekig, illetve a közel-
múlt alkotószakaszában született ter-
mészetelvű tájképekig ível a művészi 
kifejezés vizuális eseménytörténete, 
hangneme, előadásmódja – írja a hat-
vanas évek végétől alkotó művészről 
Wehner Tibor. -fl-
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Emléktáblát kapott Zöld Márton honvédtábornok

Sióagárdi Zöld Márton (Grünhut 
Móritz) Ludovika Akadémiát és 
törzstiszti iskolát végzett honvédtá-
bornokként szolgált, aki az 1914-es 
dalmáciai hadműveletben, négy-
napos ütközet során visszaverte a 
montenegrói sereg támadását. Ezt 
követően Volhíniában, majd Buko-
vinában harcolta végig ezredével az 
1916. évi januári csatákat, de a Ra-
rance melletti Obstgarten védelmé-
ben csapatait személyes bátorságával 
buzdítva, a lövészárokba nyomuló 
orosz túlerőt is hősiesen visszaszorí-
totta: ez utóbbi haditettéért a király 
magyar nemességgel és vaskoro-
narenddel tüntette ki. A Kelet-Galí-

ciai (lysoniai) csatákban az ukrajnai 
előrenyomulás során, majd az olasz 
fronton sorozatban kiváló haditet-
teket vitt véghez, amelynek elisme-
réseként a katonai érdemkeresztet, 
a második osztályú vaskeresztet, a 
Lipót-rendet, továbbá a szász Alb-
recht-rend tiszti keresztjét vehette 
át. Sióagárdi Zöld Márton ezredét 
teljes rendben vonta vissza az olasz 
frontról. A kommün alatt Szegeden 
belépett a Nemzeti Hadseregbe, ké-
sőbb Magyarország kormányzója, 
Horthy Miklós tábornokká avatta. 
Sióagárdi Zöld Mártonról tudni 
lehet, a Magyar Királyi Honvédség 
egyetlen zsidó tábornoka volt.

Az első világháborúban harcolt ma-
gyar királyi honvéd vezérőrnagy, a 
Szekszárdon született Sióagárdi 
Zöld Márton (1864-1946) tisztele-
tére avattak emléktáblát Szekszár-
don augusztus 12-én, a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület (HHE) 
Tolna Megyei Hadkiegészítési Pa-
rancsnokság udvarán. 

Az avatáson részt vett mások mel-
lett Szekszárd alpolgármestere, Ács 
Rezső, dr. Horváth Kálmán megyei 
kormánymegbízott, dr. Pálos Miklós, 
a megyei közgyűlés alelnöke, továb-
bá vitéz Kovács János, a Honvéd Ha-
gyományőrző Egyesület szekszárdi 
tagozatának elnöke, Ranga Ferenc, 
a HHE országos elnöke, prof. dr. 
Szakály Sándor történész, a Veritas 
Történetkutató Intézet vezetője, Fri-
edmann Tamás, a Szekszárdi Izraelita 
Hitközség elnöke, valamint Horváth 
János, a Honvédelmi Minisztérium 
vezető főtanácsosa. 

Az emléktábla Forrai Lajos bogyisz-
lói kőfaragó mester önzetlen felajánlá-
sával készült el. 
 Gy. L. 

Pont került a történet végére
Oroszországba szállították a paksi 
atomerőmű 2003-as üzemzavara 
során megsérült üzemanyag-ka-
zettákat – jelentette be az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigaz-
gatója csütörtökön Pakson.

Hamvas István elmondta, a szállítás-
ra az elmúlt hetekben került sor, a 
hermetikusan lezárt tokok négy kon-
ténerben a tervnek megfelelően, biz-
tonságosan megérkeztek a feldolgozó 
üzembe. Az útvonal és az időpont mi-
nősített adat – jegyezte meg, prezen-
tációjából azonban kiderült, hogy a 
szállítás az ukrajnai konfliktussal nem 
érintett területen át történt.

Hamvas István emlékeztetett: 2003 
áprilisában az erőmű kettes blokkjá-
ban, egy francia alvállalkozó cég hi-
bájából történt üzemzavar során egy 
tisztítótartályban megsérültek üzem-
anyag-kazetták. A kettes blokkot 
2004. májusban indították újra, 2007. 
januárban befejeződött a kazetták el-
távolítása és betokozása. Végül egy 
ötéves folyamat során szárították, 
hermetizálták a kazettákat, alkalmas-
sá téve a szállításra - mondta.

A vezérigazgató kitért arra, hogy 
az Oroszországba szállítást az 1966-
os orosz-magyar államközi szer-

ződés 2004-es kiegészítése tette le-
hetővé. A szállítást egyeztették az 
Euratom Ellátási Ügynökségével és 
a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség előírásai szerint jártak el. 
Oroszország pozitív ökológiai szak-

véleményt, Ukrajna tranzitengedélyt 
adott a szállításhoz.

Kérdésre válaszolva a projekt 
költségeiről nem közölt adatokat, 
de utalt arra, a francia alvállalkozó 
kártérítése és az atomerőmű bizto-
sítása együtt fedezte a kárelhárítás 
költségeit.

Elmondta azt is: az atomerőmű két-
éves, folyamatos működésre elegen-
dő friss üzemanyaggal rendelkezik. 
Paksra évente háromszor szállítanak 
friss üzemanyagot Oroszországból. 
Van példa szárazföldi, vízi és légi 
szállításra is. “Dolgozunk mindhá-
rom lehetőségen, de engedélyünk a 
jelenlegitől eltérő szállításra nincs” - 
mondta, hozzátéve, hogy olyan fázis-
ban van a folyamat, hogy „ha szüksé-
ges lesz, megszerezhető az engedély”.

Közölte azt is: az üzemanyag költ-
sége egy kilowattóra termelési költ-
ségére számítva 15 százalék, a szállí-
tás költség ennek kevesebb mint egy 
százaléka. SZV/ MTI
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Vasárnapi tálaló  
– a Szász Étterem  

receptúráival

Rovatunkban Juhos Markó, a 
Szász Étterem séfje ajánl  

olvasóinknak gasztronómiai  
különlegességeket. 

Kovászosuborka-
krémleves

Hozzávalók 4 személyre:

2 gerezd fokhagyma
1 fej vöröshagyma
40 dkg kovászos uborka
6 dl alaplé
1 dl tejföl
1 dl tejszín
1 csokor friss kapor
6 dkg vaj
6 dkg liszt
só, bors

A vajból és a lisztből világos vajas 
rántást készítünk, amibe belefut-
tatjuk az apró kockára vágott vö-
röshagymát, valamint a zúzott fok-
hagymát. A kovászos uborkát is 
kockára vágjuk és rátesszük a rán-
tásra. Alaplével simára keverjük a 
rántást és forrás után 15-20 percet 
főzzük. A tűzről levéve, botmixer-
rel pépesítjük, majd szitán átpasszí-
rozzuk. Ezt követően visszatesszük 
a tűzre, tejföllel, tejszínnel dúsítjuk. 
Szükség esetén sóval, borssal íze-
sítjük. Az étel forrás után tálalható. 
Frissen vágott kaprot adunk hozzá.
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A szekszárdi Mészáros Borház és 
Takler Pince egy-egy borát nagya-
ranyéremmel jutalmazták a 35. Ju-
bileumi Országos Borversenyen. A 
legeredményesebb 35 év alatti bo-
rász Mészáros Péter lett.

A versenyre beküldött 382 tétel csak-
nem fele fehér-, harmada vörösbor 
volt, ezek mellett rosék, habzóborok, 
pezsgők, borkülönlegességek és toka-
jik érkeztek 118 borászattól. A legnép-

szerűbb szőlőfajtáknak az olaszrizling, 
a cabernet sauvignon, a chardonnay 
és a merlot bizonyultak. A versenyre 
egyébként csak azokkal a borokkal 
lehetett nevezni, melyekkel a helyi 
hegyközségi versenyeken aranyérmet 
szereztek a termelőik.

Horkay András, az Országos Borszak-
értő Bizottság elnökének értékelése sze-
rint a nevezett tételek száma bizonyítot-
ta, hogy igazi érdeklődés mutatkozik a 
verseny iránt. A három nagy aranyérem 
– egy tokaji mellett a Mészáros Borház 
2011-es évjáratú Merlot válogatása és a 
Takler Pince 2011-es évjáratú Shiraz re-
serve bora – mellett a zsűri 37 arany- és 
69 ezüstérmet osztott ki. Borvidékünk-

ről a Heimann Családi Birtok borai egy 
arany- és három ezüstérmet gyűjtöttek 
be, de ezüstérmes lett a Vesztergombi 
Pincészet és az Eszterbauer Pincészet 
két-két, valamint a Virághegyi Bor Kft., 
a Takler Pince, a Mészáros Borház és a 
Twickel Szőlőbirtok egy-egy tétele. 

A legjobb vörösbornak a Mészáros 
Borház Merlot válogatása bizonyult, 
míg a verseny legjobb fehérbora a 
szomszédos Tolnai borvidékről került 
ki: a bonyhádi Danubiana Kft. 2013-as 
Sauvignon Blanc-ja lett a befutó.

 -fl-
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Lehessen megkóstolni a szörpöt, mézet, lekvárt!
Sláger lett a helyben termelt élelmiszer; nem cso-
da, gondoljunk csak az utóbbi évtizedek élelmi-
szerbotrányaira. A vásárló többször is megnézi, 
hogy egy-egy termék honnan, kitől származik, s 
mára úgy tűnik, szívesebben ad pénzt olyasmi-
ért, ami minőséget garantáló magyar védjeggyel 
van ellátva, avagy az eladó tanúsítani tudja a ha-
zai származást. A helyi és a termelői piac fogal-
ma tehát már sokunknak ismerősen csenghet – 
de mit is jelentenek valójában?

Mindenekelőtt tisztázni kell: a két fogalom összefügg 
egymással, arra utalnak: távolodjunk el a multinacioná-
lis üzletláncok által kínált olcsóbb, sokszor erősen vegy-
szerezett, nem ritkán bizonytalan körülmények között 
előállított, kétes eredetű termékek fogyasztásától. 

Arról, hogy a helyi, termelői piacok miként mű-
ködnek, lapunk Vendégh Editet (képünkön), a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Tolna megyei re-
ferensét kérdezte nemrég, aki rávilágított: a termelői 
piac a hagyományos értelemben vett piacoktól annyi-
ban különbözik, hogy az előbbiben kizárólag olyan 
kistermelők értékesíthetnek, akik az adott települé-
sen, vagy annak 40 kilométeres vonzáskörzetében él-
nek. Fontos kritérium az is a termelői piacok kapcsán, 
hogy a kistermelők csak a saját gazdaságukban előál-
lított mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket áru-
síthatnak.

Termelői piacot bárki létesíthet: önkormányzat, ci-
vil szervezet, de gazdasági társaság vagy éppen ma-
gánszemély is. Vendégh Edit közölte: a tapasztalatok 
szerint többféle sikeres együttműködés is létezik, akár 

önkormányzat és civil szervezetek összefogásával. A 
piac bárhol működhet: magántelken, önkormányzat 
vagy művelődési ház udvarán, közterületen – ám a 
helyszínt minden esetben engedélyeztetni kell a tele-
pülés jegyzőjénél. Az építési, higiéniai, parkolási fel-
tételek kielégítése sem mellékes, csakúgy, mint az ala-
csony helypénz, amely által valamennyi termelőnek 
megéri a kipakolás, még annak is, aki kisebb meny-
nyiséget tud értékesíteni – tudhattuk meg az MNVH 
referensétől, aki arra is felhívta a figyelmet: a magas 
helypénz megállapítása a termékek árának emelke-
dését hozza magával. Lényeges az is, hogy a termelői 
piacon árusított termékek köre minél szélesebb, vál-
tozatosabb legyen, így a zöldségtől a gyümölcsön át 
a tojáson, mézen, lekváron keresztül a szörpökig az 
emberek mindent egy helyen vásárolhatnak meg. Kü-
lön érdekesség, ha még kóstolásra is van lehetőség: ez 
megoldható az egyes termelőknél külön-külön, de lé-
teznek példák arra is, hogy kóstolóasztalt alakítanak 
ki, ahol a vásárlók kellemesebb körülmények között 
ízlelhetik meg a kiválasztott élelmiszereiket. 

Amint az kézenfekvő (lehetne), a piac sok helyütt 
nem csak a bevásárlásról kellene hogy szóljon, ha-
nem a közösségformálás lehetőségéről is. Az említett 
piacokon lehet hirdetni különböző programokat: a 
gyermekek számára kézművesfoglalkozást, bábozást 
vagy bármely más olyan helyi(!) specialitást, ami ér-
dekes, szórakoztató. 

Az NMVH megyei referense arról is beszámolt: 
a következő EU-s tervezési ciklusban az ilyen he-
lyi kezdeményezések előnyt élveznek a támogatások 
szempontjából.  Gy. L. FO
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Mészárosék 
hasítanak

Katonai sátraktól a 25. évfordulóig
Tizennégy év szünet után dübörgött 
a rock Szekszárdon: újra bizonyítot-
ta létjogosultságát a Csörge-tavi 
Rockfesztivál. Gyimesi (Gyimó) Sán-
dort, a rendezvény főszervezőjét 
kérdeztük a fesztivál múltjáról – és 
esetleges jövőjéről.

– Az idő kerekét elemi erővel kell 
meglódítsuk, hogy számot vessünk 
az 1991-ben indult – helyi szinten 
minden szerénység nélkül legendá-
nak nevezhető – fesztiválról. Szakmai 
kapcsolataimat kihasználva, egysze-
mélyes szervezőbrigádként akkor arra 
gondoltam, hogy lehetőséget adva a 
térségben működő zenekaroknak, az 
országosan ismert bandákkal közösen 
összehozunk egy jó kis bulit – kezdte 
a beszélgetést Gyimesi Sándor. – Si-
került! – tette hozzá. – Bátaszékről 
lízingeltem egy 50 centiméter magas 
színpadot, szereztünk katonai sátrakat, 
beindult a szájról-szájra marketing-
kommunikáció és minden ment ma-
gától az akkor kiszáradt meder körül. 
Tényleg jó volt, felejthetetlen!

– Gondolom, fejben már az első este el-
kezdte összerakni a következőt…

– A rendszerváltást követően űrt töl-
tött be hosszú éveken keresztül a Csör-
ge-rock, 10 évig töretlenül nyomtuk. 
Aztán időközben kinőttünk a kábel-

kötegelő szalagként funkcionáló kar-
szalagokat, a kukoricatábla-nyújtotta 
toilette-t és a többit. De a viccet félreté-
ve, komoly infrastruktúrát alakítottunk 
ki, kellett is, hiszen napi szinten majd’ 
hétezer ember szórakozott a Csörgén.

– Én biztosan megszerveztem volna ti-
zenegyedik alkalommal is.

– Én is! De a terület akkor még nem 
a szekszárdi önkormányzaté volt és 
tulajdonjogi viták miatt nehézkessé, 
szinte lehetetlenné vált a szervezés, 
ezért átvittem Pécsre a bulit.

– 14 év után pedig újjáéledt a legenda. 
– Láttam, hogy a jelenlegi városve-

zetés nem adta oda az enyészetnek a 
területet. Megvette az önkormányzat, 
sőt szépen fejlesztette a Csörgét és kör-
nyékét, adott volt hát a helyszín. Tavaly 
áprilisban kezdtük el az újjászervezést, 
körülbelül 79-ed magammal.

– Mi változott?
– A kapcsolataim és a barátaim sze-

rencsére nem! Rövid idő alatt leszer-
veztük a fő zenekarokat Rudán Joe 
barátom segítségével, minden más ne-
hézkesen ment. Varjas Zoltán szerve-
zőtársammal éjjel-nappal dolgoztunk, 
jöttünk-mentünk, de végül az utolsó 
napon kezünkbe kaptuk az engedélyt. 
De megérte, a kilátogató közel hate-

zer ember azt hiszem, nem csalódott, 
igényes produkciókat láthattak és jó 
érezték magukat. Egyvalamit azonban 
tudomásul kell venni: egy ekkora ren-
dezvény komoly támogatók nélkül ma 
már nem finanszírozható. Egyre több 
az ilyen jellegű fesztivál, az előírások 
szigorodtak, változtak az igények, köz-
ben felnőtt egy nemzedék. Sokan gye-
rekekkel jöttek és azt kell mondjam: 
családias volt a hangulat. Kulturált 
szórakozás jellemezte mind a 48 kon-
certet az 5 nap alatt. Jövőre pedig 25 
éves lesz a Csörge-rock… Beszéltem 
már egy-ként zenekarral, esélyes, hogy 
itt lesz a Bikini, a Beatrice, a Pokolgép, 
a Kalapács, a Lord, valamint három er-
délyi csapat is bejelentkezett már. De 
a fiataloknak is szeretnénk kedvezni: 
tárgyalunk a Depresszióval, a Roaddal, 
vagy éppen a Romeo Vérzik formáci-
óval. Mindezeken felül lehetőséget 
biztosítunk fiatal kezdő bandáknak 
és a legkisebbek legnagyobb örömére 
lehozzuk a 100 Folk Celsiust.

– A helyszín nyilván továbbra is a Csör-
ge-tó és környéke lesz.

– Természetesen! A napokban be-
széltünk Ács Rezső alpolgármesterrel, 
aki támogatásáról biztosított, sőt, meg-
beszéltük, hogy a Szekszárd-nyújtotta 
turisztikai értékeket kihasználva bővít-
jük a kínálatunkat.  Böröcz Máté

Szekszárd borban és sajtban is jó
Pincészete válogatja, de Szekszárdon 
is kínálnak sajtot a borkóstolóhoz. 
Leggyakrabban azzal a céllal, hogy 
semlegesítse két tétel közt az ízeket.

Egy borszakértő szerint azonban kizá-
rólag borkóstolóra nem való a sajt! Ha 
kifejezetten az a szándékunk, hogy bo-
rokat vizsgáljunk, ha tényleg a borok-
ra vagyunk kíváncsiak, akkor jobban 
tesszük, ha borkóstolón mellőzzük a 
sajtot. Ezek ugyanis egy olyan „lepe-
déket” képeznek ízlelőbimbóinkon, 

melyek kifejezetten gátolják az ízér-
zékelést. Az ízek semlegesítésére jobb 
– és olcsóbb – választás a felkockázott 
fehér kenyér, vagy a kétszersült.

Más a helyzet, ha nem a borokat cé-
lozzuk meg, hanem a borok és sajtok 
összhangját. Ebben az esetben már 
nem borkóstolóról, hanem borgaszt-
ronómiáról van szó! Ebben a keret-
ben van helye a sajtoknak, sőt, igazi 
élményt kínál, ha sikerül a borokhoz 
a megfelelő sajtot párosítani.

A sajtokat az érlelésük szerint cso-
portosítják. Ezek szerint megkülön-
böztetünk friss és krémsajtokat, ér-
lelt lágy sajtokat (pl. fehérpenészes 
camembert), az idehaza legnépsze-
rűbb félkemény sajtokat (pl. trappista, 
edami), kéksajtokat (pl. rokfort, gor-
gonzola), valamint a kemény sajtokat, 
mint amilyen a parmezán is. A bor-
szakértő szerint a friss és a fehérpe-
nészes sajtoknál érdemes fehér borok-
kal próbálkozni, a kéksajtok mellett jól 
„mutatnak” a természetes édes borok, 
aszúk, míg például egy szekszárdi vö-
röshöz a félkemény és kemény sajtok 
passzolnak inkább.

A lapunk által megkérdezett szekszár-
di borászatok közül akadnak, akik csak 

kérésre szolgálnak fel sajtot a borkós-
tolón, míg máshol, így a Vesztergom-
bi Pincészetnél a kóstoló részét képezi. 
„Általában három fajtát kínálunk a bo-
raink mellé: trappistát, füstölt trappistát 
és pannóniát” – mondta el kérdésünkre 
Vesztergombi Csaba borász.

A fent említett fajták mindegyike a 
félkemény sajtok közé tartozik, ez a fő 
profilja Szekszárd legnagyobb vállal-
kozásának, a Tolnatej Zrt-nek.

– A félkemény sajtokból olyan vá-
lasztékkal rendelkezünk – tekintetbe 
véve a sajtfajtákat és az innovatív ki-
szerelési módokat –, mint az ország-
ban senki más. Trappista, edami, gou-
da, óvári, trappista light, parenyica, 
füstölt trappista és tolnai zsírszegény 
sajtokat kínálunk fogyasztóinknak – 
válaszolta kérdésünkre Tóth Mónika. 
A cég marketing vezetője a sajtgyártás 
technológiájáról elmondta: a hőkezelt 
tejet tejsavbaktériumtenyészettel „kul-
túrázzák”, oltóenzimmel megalvaszt-
ják, majd a keletkezett alvadékot ki-
dolgozzák, formákba teszik, préselik, 
sózzák, végül csomagolják és érlelik.

A sajtok pozitív élettani hatásával 
kapcsolatban Tóth Mónika hangsú-
lyozta: a sajtok fehérjetartalma több-

szöröse a tejnek, érése során fontos 
bioaktív, egészségvédő fehérjék kelet-
keznek. Savófehérjéi a szervezet véde-
kező rendszerét erősítik és gátolják az 
érelmeszesedést, a foszfolipidek és a 
laktoferrin pedig a kalcium, vas, réz, 
mangán, szelén és A-vitamin felszívó-
dását segítik elő.

A marketingvezető hozzátette: Ma-
gyarország hagyományosan legked-
veltebb sajtfélesége a félkemény sajtok 
kategóriájában a trappista. Kelleme-
sen zamatos, telt, gyengén savanykás 
ízű, jól vágható, rugalmas, szájban el-
omló sajt. A tradicionálisan „alapsajt-
nak” tartott trappista mellett különö-
sen kedvelt az edami sajt, amelynek 
állománya omlósabb, íze, illata eny-
hébb, zsírtartalma alacsonyabb, mint 
a trappistáé. A gouda - nevét egy hol-
land városról kapta - kitűnő, telt íze és 
szájban elomló állománya kedveltté te-
szi közvetlen fogyasztásra és hideg- il-
letve meleg-konyhai készítményekhez 
egyaránt. A füstölt ízek kedvelőinek 
ajánlják a kézi megmunkálású, gyúrt, 
zsíros parenyica sajtot, míg a zsírsze-
gény diétához a TOLLE light termékei 
illeszthetők kiválóan. 

 -fl-
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Fél csapatnyi minőségi igazolás – megcélozza a bajnoki címet az UFC
Sebestyén Gyulának, a szekszár-
di székhelyű Elektrolit Kft. helyi 
ügyek felkarolására általában nyi-
tott tulajdonosának köszönhetően 
hat éve a Szekszárdhoz közeli Szed-
res is belépett a kerékpárversenyt 
rendezők sorába. Sebestyén Gyu-
lát – mint mondja – megfogta az, 
ami a hetvenes évek közepén a ke-
rékpár országúti szakágában Szek-
szárdon történt. A tragikusan korán 
elhunyt válogatott, olimpikon szek-
szárdi élversenyzővel, Pálinkás Csa-
bával is felettébb jó viszonyt ápolt.

Mindebből, az Elektrolit Kupa révén a 
mai, elsősorban a szekszárdi bringások 
profitálnak, akik rendezhettek és ver-
senyezhettek is az elmúlt hétvégén. És 
hogy nem csupán versenyzőkből, ha-
nem versenyekből is elég nagy itthon a 
hiány a sportágban, ezt mutatja a szed-
resi viadal iránt megmutatkozó élénk 
érdeklődés is: a pesti, a győri és az al-
földi klubok képviselői is megjelentek, 
hogy megtegyenek jó néhány kört a 
Szedres belterületén kialakított 1300 
méteres ellipszis alakú pályán, ami 
négy igen komoly kanyart is magában 
foglalt. Jó kis kritériumverseny kere-
kedett ki az egészből, amire az idén is 
bizonyára érkeztek volna külföldiek, 
ha nem marad el a másnap esedékes 
Pécs Kupa.

Az U-15-től az U-19-es korosztályig 
több válogatott kerettag is elindult, sőt: a 

rájuk minden versenyen veszélyes rivá-
lisok némelyike is. A serdülő válogatott 
több meghatározó tagja jelen volt, így 
az ő versenyeztetésükkel, felkészítésük-
kel megbízott egyik szekszárdi szövet-
ségi edző, Schneider Gábor (Szekszárdi 
Szabadidős Kerékpáros SE – SZSZKSE) 
nagyon örült ennek, mert még jobban 
képbe került a válogatott fiúcskák for-
májáról – különösen, mivel a szombati 
szedresi verseny után szinte azonnal az 
osztrákok nagyszabású utánpótlásverse-
nyére, a Jugendtourra utaztak.

A szövetségi edző örömmel konsta-
tálta a különversenyt a mezőnyön be-
lül a válogatottak között, és azt is, hogy 
a Szekszárdi KSE versenyzője, Istlstek-
ker Zsolt mennyire erős és milyen jól 
manőverezik a kanyarokban. „Biza-
kodom, hogy a kemény osztrák ver-
senyen ahogy tavaly, úgy idén is szép 
eredményt ér el. A majd’ egy hetes ver-
senynek négy roppant nehéz, 80 km-es 
össztávú szakasza van” – mondta Sch-

neider Gábor, aki személyesen is jelen 
van a lapzártánkkal egyidőben még ja-
vában zajló osztrák körversenyen.

Az ifiknél (U-19) vaskos meglepe-
tés született. A papírforma egy Fábián 
Ábel – Nagy Olivér (mindkettő SZSZ-
KE) különcsatát ígért az aranyért, de 
a két szekszárdi közül ezúttal egyik 
sem volt elemében, s összedolgozni 
sem akartak úgy, ahogy illene, így a 
Bikeexpress bringásai abszolút ural-
ták a 8 hajrából álló 18 körös versenyt. 
A négy pesti mögött ötödiknek jött 
a világkupa versenyek megpróbálta-
tásain nemrégiben áteső, nem éppen 
erre a versenyre kihegyezett nagy re-
ménységünk, Fábián Ábel, de a mö-
götte haladó Nagy Olivérben, az utol-
sóéves ifiben enyhébb volt a motiváció 
a megszokottnál. A győzelmet végül is 
Csányi Hunor szerezte meg, aki mind-
össze másfél éve űzi a sportágat ver-
senysport szintjén…

 B. Gy.

Olykor borult a papírforma az Elektrolit Kupán

Elektrolit Kupa országúti kerékpá-
ros kritériumverseny – a szekszárdi 
versenyzők jobb eredményei. U-13 
(6 kör): 1. Zádori Zalán (SZSZKE), 
2. Kiss Balázs (SZKSE), …4. Forró 
Lajos (SZSZKE). U-15 (8 kör): 2. Fá-
bián Csongor (SZSZKE), 3. Schnei-
der Sebestyén (SZSZKE). U-17 (16 
kör): 1. Istlstekker Zsolt (SZKSE), 

…3. Ács Vince (SZKSE). U-19 (16 
kör): 5. Fábián Ábel, 6. Nagy Olivér 
(mindkettő SZSZKE), …8. Balogh 
Tamás (SZKSE). Elit: 1. Steig Gá-
bor, 2. Istlstekker Zsolt (mindkettő 
SZKSE). Master (20 kör): 2. Balázs 
Tibor, 3. Csíki Zoltán (mindkettő 
SZSZKE). Hobbi: 1. Galyasi Gábor, 
2. Balás Attila (mindkettő SZSZKE).Megtelt az árnyékos oldal ülőhelyi le-

látója a hétközi Magyar Kupa mérkő-
zésen, amelyen a Tolle UFC Szekszárd 
ezer néző előtt a legjobb magyar csapa-
tot, az aktuális bajnokot, a Debreceni 
VSC-TEVA csapatát fogadta.  Az át-
alakulófélben lévő NB III-as szekszárdi 
csapat a mezőnyben végig jól tartotta 
magát az erősen tartalékos, de számára 

így is nagyon erős Debrecennel szem-
ben, amely a nagy szekszárdi védelmi 
hibákat  rögtön góllal büntette. Az 
UFC nehezen jutott el a gólhelyzetig, 
mindössze talán kétszer az egész mecs-
cs folyamán, de egyikből sem tudott a 
csapat profitálni. A végeredmény: Tolle 
UFC – Szekszárd – DVSC-TEVA 0-3 
(0-1). Gólszerzők: Seydy 2, Brkovics.
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ASZTALITENISZ. Elkészült a hazai 
legmagasabb osztály, az Extraliga 
sorsolása. A nyáron két nemzetközi 
szinten is magasan jegyzett kínaival 
és a hazatérő Lovas Petrával alaposan 
megerősített Szekszárdi AC szeptem-
ber 7-én, a Soltvadkert csapata ellen 
kezd. Az őszi idény december 6-ával 
ér majd véget, a záró fordulóban 
remek meccsnek ígérkezik a fővá-
rosban sorra kerülő Postás SE-Szek-
szárdi AC párosítás. Mint ismeretes 
a megyeszékhely első csapata na-
gyon komolyan részt vesz a szintén 
szeptemberben induló nemzetközi 
kupaküzdelmekben: a legrangosabb 
klubtornán, a Bajnokok Ligájában 
és a Közép-Európai Szuperligában is 
szerepel szekszárdi csapat.

KOSÁRLABDA. Véget ért az U-16-
os korosztály számára Debrecenben 
megrendezett Európa-bajnokság. A 
magyar csapat remek győzelmeket 
elérve a negyeddöntőig jutott, s ott óri-
ási csatában csak két ponttal maradt 

alul a franciákkal szemben. Mindent 
egybevetve a hatodik helyen zárta a 
kontinensviadalt az Atomerőmű KSC 
Szekszárd vezető edzője, Magyar Ger-
gely irányította nemzeti csapat. Az 
U-17-es csehországi vébén is remek 
teljesítményt nyújtó szekszárdi Stu-
der Ágnes a korosztályos válogatott 
legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó 
játékosa volt, oroszlánrésze van abban, 
hogy a csapat öt győzelemmel rukkolt 
ki a rangos tornán, ahol többek között 
a korábban meghatározó spanyol vá-
logatottat is sikerült legyőznie.

ÍJÁSZAT. A közeli napokban lezajlott 
pályaíjász ob-n a Tolnai Tájak Íjá-
szegylet (TTÍE) három versenyzővel 
vett részt. Közülük az idén a terem-
ben elsőséget szerzett, az idei 3D-s 
Európa-bajnok, Alexandra  Manea a 
felnőttek mezőnyében óriási csatában 
mindössze egy ponttal maradt le az 
aranyéremről és zárt bajnoki ezüsttel. 
A Masters kategóriában induló Ko-
vács Gábor az országos bajnoksággal 

párhuzamosan zajló  nemzetközi kö-
zép-európai CEC Kupában indult és 
a 3. legjobb eredménnyel kvalifikálta 
magát a fináléba, amin sajnálatos mó-
don, önhibáján kívüli technikai-szer-
vezési okokból már nem tudott részt 
venni. Ugyanebben a kategóriában 
debütált a TTÍE egy újonc verseny-
zője, Nyehola Tibor, aki pályafutása 
első komoly versenyén a várakozás 
fölötti  8. helyt szerezte meg.
A Baranya Íjásza versenysorozat so-
ron következő fordulójában, Pécsen 
az Ippon Karate és Íjász Egyesület 
képviseletében Balogh László az 
úgynevezett hosszúíj-kategóriában 
első helyezést ért el, a fúvócső-kate-
gória versenyében pedig bronzérmet 
szerzett. Ez utóbbi kategóriában is-
mét remekelt a szekszárdi egyesület 
hölgyversenyzője, Rotkay Zsuzsanna, 
aki ebben a fordulóban nem talált le-
győzőre. Két fordulóval a zárás előtt 
mindkét versenyző jó eséllyel pályá-
zik arra, hogy elnyerje 2014-ben a 
Baranya Íjásza kitüntető címet.

Főszerepben 
az utcai sportok

A Szekszárdi Sportközpont 
NKft. szervezésében szeptem-
ber 13-án, szombaton az utcai 
sportoké lesz a főszerep. A vá-
rosi sportcsarnok parkolójában 
ismét lesz kosárlabdatorna (Ut-
cai Kosár Jam), de az érdeklő-
dők láthatnak extrémsportos 
(görkori, gördeszka, bmx) és 
street work-out bemutatókat 
is. Az esemény kísérő rendez-
vényeként a színpadnál helyi 
egyesületek bemutatóinak és 
a zenekaroknak tapsolhatnak 
a kilátogatók.

Az Utcai Kosár Jam-re a nevezés 
augusztus 13-án indult. Nevezni 
a www.sportcsarnokszekszard.
hu oldalról letölthető, pontosan 
kitöltött nevezési lap beküldésé-
vel (nacsae.sportcsarnok@gmail.
com), vagy a városi sportcsarnok 
titkárságán (Keselyűsi út 3.) tör-
ténő személyes leadásával, vala-
mint a nevezési díj (csapatonként 
8000 Ft) befizetésével lehet.
Az idei esztendőben öt-öt férfi és 
női (13 éves korig, 14-16 évesek, 
17-19 évesek, 20-35 évesek, 35 év 
felettiek), és egy vegyes kategó-
riában várják négyfős csapatok 
jelentkezését. A vegyes kategóriá-
ban legalább egy ellenkező nemű 
játékosnak a pályán kell lennie. 
Természetesen a hagyományos 
dobóversenyek sem maradhat-
nak el, így a büntető- és a három-
pontos vonalról pontosan célzók 
tesztelhetik tudásukat, de a nép-
szerű-látványos zsákolóversenyre 
is várják a jelentkezőket.
A verseny részletes kiírása elol-
vasható a www.sportcsarnok-
szekszard.hu oldalon, kérhető a 
nacsae.sportcsarnok@gmail.com 
e-mail címen, vagy átvehető a vá-
rosi sportcsarnok titkárságán.
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„Végre nem keretfeltöltésről, ha-
nem erősítésről beszélhetünk. Vég-
re olyan játékosok érkeztek az öl-
tözőnkbe, akik nem csak azoknál 
lényegesen jobbak, akik elmentek, 
hanem azok többségénél is, akik 
maradtak” – fogalmazott lényegre 
törően Kvanduk János, a Tolle UFC 
Szekszárd vezető edzője a csapat-
nál bekövetkezett nyári pozitív vál-
tozásokat kommentálva.

Úgy negyed század elteltével újra van 
délszláv légiósa a szekszárdi focinak 
Vukovic Dániel és Mladen Covics sze-
mélyében, akik mindketten így vagy 
úgy magyar származásúak, bírják a 
nyelvünket, már a magyar NB II-be is 

belekóstoltak és húzóemberei szeretné-
nek lenni az NB III-ban immáron ko-
moly terveket szövögető Szekszárdnak. 

A védelem és az egész csapat meg-
határozó embere lehet az a Zsók Jó-
zsef, aki komoly élvonalbeli referen-
ciával rendelkezik. Bonyhádról indult 
anno, s maradandót alkotott a Kapos-
vár, és a Győr színeiben, a szintén NB 
I-es Paks keretében is megfordult, 
most pedig a Szekszárdnál kívánja 
megmutatni kvalitásait a kicsit haza 
is térő futballista. 

Nem kis örömmel fogadta be újra 
az UFC azt a Lógó Zsoltot, akitől ne-
héz szívvel vált meg két-három évvel 
ezelőtt, miután „egy osztállyal lejjebb”, 
megyei szinten futballozott. 

Egyébiránt nem akart a szekszárdi 
klub külföldi játékosokat szerződtet-
ni, de mint azt Kvanduk Jánostól meg-
tudtuk, a kiszemelt magyar játékosok-
nak kis túlzással „udvarolni” kellett, és 
végül többnyire kiderült, nem is iga-
zán akarnak ők már egy csapatért, egy 
közösségért megfeszülve futballozni. 
Márpedig ha visszaidézzük Fehér At-
tila klubelnök korábbi nyilatkozatait, 
kiderül: ez a mentalitás mindig is gát-
ló tényező volt egy-egy ilyen szintű já-
tékos leigazolásában – és most is az, 
noha jóval több pénz mutatkozik a fel-
nőtt csapat megerősítésére, mint bár-
mikor az elmúlt tíz évben.

– Vukovics Dánielt – mi már elne-
veztük Danilónak – a pálya baloldalán 
alapvonaltól alapvonalig szinte min-
denhol lehet használni, már régebb óta 
problémákat okoz nálunk az igazi bal-
lábas focisták hiánya, Covics pedig egy 
vérbeli góllövő csatár – mutatta be di-
óhéjban a két szerb srácot Kvanduk Já-
nos. A fiúk minden bizonnyal a kezdő 
11-ben kapnak helyet, ha a kondíciójuk 
rendben lesz és nem sérülnek meg.

Covicsnak a referenciái is sokat sej-
tetőek. A Pécs csapatában feljutott az 
élvonalba, aztán Tatabányán és Baján 
is játszott NB II-ben. Az NB III-as Hé-
víz csapatában 41 gólt ért el egy sze-
zon alatt. 

– Nagyon rövid ideje van velünk, 
igazából még nem ismerjük, de már 
az első edzések után kitűnt: ragyo-
góan rúg, kitűnően mozog be az üres 
területekre – jegyzi meg a tréner, aki 
még két új játékos érkezéséről számolt 
be: Hernády Dániel a PMFC–Matias 
U-21-es csapatából, Pigay Bence pedig 

Bajáról érkezett. Kvanduk János megy-
győződéssel vallja, hogy ők is erősítést 
jelentenek, fokozzák azt a versenyhely-
zetet az egyes posztokon a csapatba ke-
rülésért, ami az erősítés jótékony ha-
tásaként kialakult az UFC háza táján. 

– Ez így van jól, persze kérdés, hogy 
mennyire sikerül a harci szellemet, az 
egész motivációs bázist éberen tarta-
ni azokban, akik nem lesznek annyit 
a pályán, mint szeretnénk. Mert min-
denkire szükség van, hiszen a jövő csa-
patát szeretnénk építeni és így nem ti-
zenötös, hanem legalább egy húszas 
keretben gondolkodnánk – tette hoz-
zá Kvanduk edző.

Elnézve az NB III. középcsoportját, 
a komolyabbnak számító ellenfeleket 
(Vác, Baja, Gyula, Orosháza, ESMTK, 
Kozármisleny, Videoton II.) és nem is-
merve a máshol végbement nyári játé-
kosmozgásokat, az osztályban kétségte-
lenül nagyon megerősödött UFC háza 
táján azért kimondatik: ennek a csapat-
nak már az idén a bajnokság megnyeré-
séért kell versenyben lennie. Még ha az 
egyik legnagyobb hazai szaktekintély, a 
Csank János-irányította Vác rendelke-
zik is esetleg a legerősebb kerettel és az 
indulásnál (a financiális háttér miatt is) 
a legesélyesebbnek számít a bajnokság 
megnyerésére.

A Tolle UFC Szekszárd hazai pályán 

a Videoton FC II. ellen kezdi meg a 
2014-15-ös szezont e heti lapzártánk 
után, augusztus 16-án, szombaton. A 
főpróbát a magyar élvonal bajnoka, a 
Debrecen elleni hétközi Magyar Ku-
pa-mérkőzés jelentette (képünkön), 
amelynek végeredményéről keretes 
hírünkben számolunk be.  B. Gy.

A különleges futóversenyeket jegy-
ző Márkus István, Csillag Balázs 
szervezőpáros a népszerű Borvi-
dék Félmaraton után ezúttal a me-
gyeszékhely természetes és épí-
tett szépségeinek bemutatására 
koncentrált, amikor kitalálta a Visit 

Szekszárd on foot, by bike, vagy-
is „Ismerd meg Szekszárdot futva, 
kerékpározva!” elnevezésű viadalt.

Az augusztus 30-án, szombaton első alka-
lommal, de hagyományteremtő szándék-
kal megrendezésre kerülő városi tájfutó 
versenyen mindenki a felkészültségének 
megfelelő távot választhatja, vagyis indul-
hat a 4-6 km-es rövidebb, vagy a 15-20 
km-es hosszabb távon (a kerékpárosok 

csak ez utóbbin). Az egyes távok pontos 
hossza nem adott, hiszen az indulóknak 
a rajt előtt kapott térkép segítségével kell 
a városban kijelölt ellenőrzőpontokat 
felkeresniük, tetszés szerinti sorrendben. 
Minden pont érintését a tájfutásból is-
mert rendszerrel hitelesítik.

A rajt és cél a megújult Béla király 
téren lesz, a futók és kerékpárosok 17 
órakor vághatnak neki a választott 
távnak. Minden résztvevő a rendez-

vény pólójával, illetve befutóérmével 
gazdagodhat, továbbá az első 150 ne-
vező Németh János szekszárdi borász 
Deviant borát, a rendezvény hivatalos 
hegylevét kapja ajándékba! 

A versenyre csak előzetes nevezést 
fogadnak el, július 15. és augusztus 
20. között, a www.fut.as honlapon. 
A verseny szervezője a Borvidék Fu-
tóegyesület. 

 -fl-

Szekszárd futva,
kerékpározva
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Augusztus 10-ei rejtvényünk megfejtése: Bródy Sándor, A medikus

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 Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozata
szeptember 2 –án 14 órakor (kedd) előadást tart

a Babits Mihály Kulturális Központ földszinti termében.
(Szent István tér 10.)

Előadó: dr. Wágner Gyula belgyógyász főorvos
Előadás címe: A fenntertható egészségügy

Az előadás előtt 12-14 óráig koleszterinszint és vércukorszint mérés lesz.
A méréseket a REHAB HUNGÁRIA KFT munkatársai segítik.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő nyugdíjast.

Pályázati felhívás

iskolai büfék
üzemeltetésére
Szekszárd Megyei Jogú  

Város Önkormányzata az általa 
működtetett négy általános 

iskolában (Szekszárdi  
Garay János Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet;  
Szekszárdi Babits Mihály 

Általános Iskola;  
Szekszárdi Dienes Valéria Álta-

lános Iskola; 
Szekszárdi Baka István Általános 

Iskola), valamint 
két középfokú intézményben 

(Szekszárdi Garay János Gimná-
zium; Szekszárdi I. Béla Gimná-
zium) lévő büfé üzemeltetésére 

pályázatot ír ki
határozott időtartamra.

Az iskolai büfé üzemeltetésére 
vonatkozó pályázati felhívás 

2014. augusztus 19-től 
megtekinthető 

Szekszárd MJV honlapján 
(www.szekszard.hu közügyek 

tematikus lap főoldalán), 
valamint a Szekszárdi Vasárnap 

Augusztus 24-i számában)
   

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör Vezetősége
augusztus 20-án 15 órakor A SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGET tart 

a Szent István Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.),
melyen a kenyérszentelés után mindenkit megvendégelünk.
Az ünnepség keretében átadjuk a Társaskör Közgyűlése által  

2011. január 23-án alapított kitüntetés, a „Horváth Károly Esperes Díj – A 
Társaskörért”. Az ünnepség keretében átadásra és megáldásra kerül a fel-

újított Szent István Ház. Az ünnepségen részt vesz Horváth István polgár-
mester úr és Szekszárd város képviselő-testülete is. Kérem, látogassanak el a 

Társaskör Szent István Napi Ünnepségére!

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN VÉRADÁST SZERVEZ
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, hogy vegyen részt programunkon, 

és segítse elő a sikerességet. Ideje: 2014. augusztus 19. (kedd) 08-14 óráig 
Helye: Szekszárd Véradó Állomás, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
Kérjük, hozza magával személyigazolványát és TAJ kártyáját.

Önzetlenségét előre is köszönjük!
Minden vértadó megszentelt cipókenyeret és egy doboz sört kap.

AGÓRA MOZI

Augusztus 18-20. 19.15 órakor
LUCY Korhatár: 16 éven felülieknek!
Színes szinkronizált amerikai-francia 
akciófilm. Hossz: 90 perc.
 
Augusztus 18-20. 17.00 órakor
AZ ÉLET ÍZEI Korhatár: 12 év alatt 
szülői kisérettel! Színes szinkronizált 
amerikai romantikus. Hossz: 90 perc.
 
Augusztus 21. 17.00 órakor
Augusztus 22-23. 15.00 órakor
CSINGILING ÉS A KALÓZTÜN-
DÉR 3D Korhatár: Nincs korhatár.
Színes szinkronizált amerikai animá-
ciós film. Hossz: 78 perc.
 
Augusztus 21. 19.00 órakor
Augusztus 22-23. 17.00, 19.00 órakor

STEP UP: ALL IN 3D Korhatár: 12 év 
alatt szülői kisérettel! Színes szinkro-
nizált amerikai zenés dráma.
Hossz: 112 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!

EVANGÉLIUM

„Íme, eljön a felhőkön, és meglátja 
minden szem, azok is, akik átszegez-
ték őt…”
 (Jelenések 1,7)
„…és minden nyelv vallja, hogy Jézus 
Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére!” 
 (Filippi 2,11)

Lenyűgözve nézegettem a szuper-
holdról készített felvételeket, hiszen 
a természet csodái mély tiszteletet 
ébresztenek bennem. A legparányibb 
virágszál maga is egy apró tökéle-
tesség, csak szem és szív kell hozzá, 
hogy észrevegyük. Az óriásként elénk 
táruló hold látványa – amit mi is 
szemlélhettünk 10-én! – parányisá-
gunk érzését erősítette fel bennem. 
Mert valóban, kicsoda az ember a 
világmindenséghez képest?! Kicsoda 
az ember, hogy mégis csodálhatja a 
leghatalmasabb alkotásokat, a leg-
titokzatosabb folyamatokat, a leg-
nyilvánvalóbb titkokat? S kicsoda 
az ember, hogy a legtökéletesebbet 
megalkotni képes, mindent kezében 
tartó Istennek kedveltje lehet? Hittel 
vallom, hogy valóban kedveltjei va-
gyunk a mindenség Urának, még ha 
sokan fel is szisszennek e szavak olva-
sásakor. Ha ellenségei lennénk, már 
régen nem is volnánk, és sohasem 
láthatnánk meg ezernyi csodáiban 
a nyilvánvalóan jelen lévő és minket 
kereső Istent. 

A szuperhold látványa örömöt fa-
kasztott szívemben, mert fennen 
hirdeti az Alkotó hatalmát, s jó szán-
dékát. A lencsevégre kapott, fénnyel 
átitatott Krisztus-szobor képe térdre 
kényszerítő erővel hirdeti, kiről szól, 
kiről üzen még a Hold is. „Jézus 
Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségé-
re!” – hirdeti Pál apostol a Fillipibeli 
gyülekezetnek és nekünk is. S milyen 
vigasztaló a Jelenések könyvének 
bizonyságtétele: minden szem meg-
látja Őt, még azok is, akik kereszt-
re feszítették. Isten nem rejtőzködik 
el előlünk egészen és végérvényesen. 
Mindannyiónknak van lehetőségünk 
meglátni Őt, észrevenni Őt. Min-
denkinek – mert bár valamennyien 
keresztre feszítjük Őt, kivétel nélkül, 
mégis, Isten kedveltjeiként, szeret-
teiként kapunk újra és újra lehető-
séget rácsodálkozni arra, kihez is 
tartozunk mi mindannyian! Jézus 
Krisztus keresztként ölelő karja hir-
deti: még mindig fontosak vagyunk 
a számára! 
Szuperhold vagy apró szőlőszem, 
egy madárdal vagy a kórusmuzsika, 
esőcsepp vagy a jó bor testessége, bú-
zaszem vagy a közösen elfogyasztott 
vacsora – mind-mind egyet üzen, 
kiált bele életünkbe: „Jézus Krisztus 
Úr az Atya Isten dicsőségére!” Ámen
 Kaszóné Kovács Karola 

 református lelkészA Tolna Megyei Vöröskereszt
ISKOLAKEZDÉSI
HASZNÁLTRUHA

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd Dózsa György u.1.

Ideje: augusztus 18. (hétfő)  
8.00-9.00-ig.

2014. évi tagdíj befizetésére 
is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a 
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 

Érdekszövetsége tagjait és minden 
rászorulót.

A Harmadik Évezred 
Tolna Megyéje Egyesület 
szervezésében folytatódik 

a Tisztítótűz programsorozat 
augusztus 22-én, 16.30 órakor.  

Élni boldogan, a veszélyeket  
elkerülve című ingyenes előadásra 
várunk minden érdeklődőt, majd 

20.00 órától 21.00 óráig  
tinidiszkó zárja a napot.

Helyszín: Szekszárd, Várkert
Szeretettel várunk mindenkit!

Tiszta, rendezett, virágos porta

Az idei évben ismét indul a „Tiszta, 
rendezett, virágos porta” elnevezésű 
program. Újra várjuk azok jelentke-
zését, akik saját, vagy mások portáját 
példaértékűnek tartják, és úgy gon-
dolják, a szépen rendezett portájuk-
kal fontos, díszítő szerepet játszanak 
városunk életében. Ezen gondos tu-
lajdonosokat szeretnénk kitüntetni a 
program keretében.

Önként vagy másokat ajánlva, az 
alábbi 6 kategóriában lehet jelentkez-
ni augusztus 18-től augusztus 25-ig.
• Társasházak,
• családi házak,
• tanyák,
• ingatlan előtti közterületek,
•  vendéglátó- és kereskedelmi  

egységek; telephelyek,
• intézmények.

A tavaly díjazottak automatikusan 
indulnak az idei megmérettetésben, 
hiszen a megítélt díj visszavonható 

abban az esetben, ha a kert fenntar-
tásának minőségében jelentős rom-
lás tapasztalható.
A zsűri folyamatosan látogatja a 
benevezett portákat. A pontozásnál 
figyelembe vett szempontok:
•  udvar, előkert, homlokzat, járda-

szegély díszítése, esztétikai össz-
hatása

•  intézmény, kereskedelmi és ven-
déglátó egység kategóriában az 
épületek környezetének tisztasága, 
rendezettsége, környezetszépítés 
minősége, összhangja

• terület gyommentessége
•  járda, vízelvezető árok tisztasága, 

rendezettsége.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen 
lehet, pontos név, cím megadásával:
szepitsuk@szekszard.hu, 
katzne@szekszard.hu
Telelefon: 06–20/225–87-–83, 
Katz Zoltánné Meszlényi Erika
városi kertész
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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.

ÉLMÉNYHAJÓZÁS NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN GEMENCEN
A Gemenc sétahajóval megtett út különleges hangulata teszi egyedivé Szent István napját

PROGRAMAJÁNLÓ
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A természet későnyári pompája 
és dunai sétahajózás várja mind-
azokat, akik 2014. augusztus 20-
án részt vesznek a Gemenc Zrt. 
programján. Baján a Türr István 
emlékműtől indul az erdőgazda-
ság sétahajója élményteli dunai 
kirándulásra. A közel egyórás 
sétahajózás alatt szakvezető 
mutatja be a természet külön-
leges értékeit. Az ünnepnapon 
a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai 
Központjának „Gemenc kin-
csei” című interaktív kiállítá-
sa, a „Méhészeti Gyűjtemény” 
(Nagyrezét), a Halászati Kiál-
lítás” (Lassi), Molnárka tanös-
vény, valamint a Gemenci Erdei 
Vasút menetrend szerinti járatai
is várják a kirándulókat.

JEGYEK VÁLTHATÓK ÉS 
INFORMÁCIÓ:
2014. augusztus 19-én 18:00 óráig: 
TOURINFORM – 6500 Baja, 
Szentháromság tér 11. 
Tel/Fax: +36 (79) 420-792, 
baja@tourinform.hu, 
www.baja.hu, 
2014. augusztus 20-án 8:30 órától 
a helyszínen. 

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
Tel: 30-4567-807, 
info@beszedirok.hu

SÉTAHAJÓVAL A DUNÁN
2014. augusztus 20. (szerda) – Baja, Türr István emlékmű 

I. járat indulás: 9:30 órakor
II. járat indulás: 11:00 órakor
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 nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.
VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

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

30/660-88-01, 20/52-86-276

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

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

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

06–30/505–52–49
Az akció 2014. augusztus 1-31-ig tart.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

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

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

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

Homlokzati hőszigeteléshez 
segédmunkásokat keresünk, 

Szekszárd-Kecskemét
útvonal környékéről,
azonnali kezdéssel,

kecskeméti munkára.

Érdeklődni:
06-30/782-45-08

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás.

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.
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Alvázmosás
KÁDZI Autómosó Tolna, Fácánkerti elágazó • Telefon: 06-30/23-72-120

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

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

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

Borászatok figyelem! Itt a lehetőség!
Hideg és melegvizes

magasnyomású mosók,
hordó és tartálymosó 40%

állami támogatással!
Díjmentes gépbemutató,

vásárlás esetén
díjmentes beüzemelés!

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

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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

Szekszárd, Garay tér 10.
(a sétálóutcában) Tel.: 74/410-883 

www.szaszoptika.hu

Iskolakezdési akció!
Gyermek szemüvegkeret 

lencsékkel már
19.900 FT – tól!

Részletekért keressen
bennünket!

EDUTOP Szakközépiskola és Szakiskola
OKJ emeltszintű szakképzések

2014/2015. tanév képzési ajánlata
18-21 év közötti, ill. 18 éven felüli

érettségizett fi atalok és felnőttek részére. 
A képzés ideje 2 év.

Induló képzések:
• Logisztikai ügyintéző
• Irodai asszisztens
• Ügyviteli titkár
•  Szállítmányozási 

ügyintéző
•  Környezetvédelmi 

technikus
• Lovastúra vezető

Becsatlakozási 
lehetőség:

•  Állattenyésztő, 
Állategészségügyi 
technikus

•  Környezetvédelmi 
technikus

Várjuk mielőbbi jelentkezését:
7100 Szekszárd, 
Szluha Gy. u. 1.
Tel.:  74/512-123,

20/9775-675
E-mail: level@edutop.hu
www.edutop.eoldal.hu

Ingyenes
Europass

bizonyítványt 
biztosítunk!

120 óra ajándék 
idegen nyelvi óra,

ECDL vizsgára 
felkészítés,

kedvezményes 
középfokú nyelvizs-

gára felkészítés

NYÁRI VÁSÁR 

Kifutó 
szemüvegek

Egyes SZANDÁLOK, 
SHORTOK, INGEK, 

SARUK

gyerek papucsok

akár 50%
engedménnyel

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501


