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Tizennégy kilométernyi járda újult meg eddigTovábbra is „jóban van” a város és a kormányhivatal
Jócskán eljárt az idő a zömmel a 
60-as 70-es években lerakott szek-
szárdi járólapos járdák felett, ame-
lyek a városi járdafelületek mintegy 
20-30%-át teszik ki. Többek között 
emiatt döntött úgy tavaly Szek-
szárd önkormányzata, hogy átfogó 
járda-helyreállítási illetve -felújítási 
programot indít – közölte lapunk-
kal Märcz László, az Önkormány-
zat Városüzemeltetési és Városfej-
lesztési Igazgatóságának vezetője. 
Mint elmondta, a felújítás magában 
foglalja a járdák szegélyeinek hely-
reállításán túl a még felhasználható 
lapok visszaépítését, a hiányzó ré-
szeken pedig újak lerakását is. 

A munkálatok során az önkormányzat 
a gépkocsibejárókra külön figyelmet 
fordít, amelyeket a járda szélességében 
betonburkolattal alakítanak ki. 

Az első ütemben tavaly a Patak, a 
Batthyány, a Halász Béla, a Baka és a 
Béri Balogh, az Árpád, a Csaba, a Pe-

tőfi, a Szluha György, valamint a Dam-
janich, Zrínyi, a Fürt, Bocskai, Tavasz, 
Remete és Rákóczi utcákban történtek 
felújítások, de a Klapka és Esze Tamás 
utcák közti lépcső is renoválásra került. 

A második ütemben, amely már 
az idén indult, a Remete, Bartina, 
Szent-Györgyi Albert (volt Kecs-
kés Ferenc), Otthon, valamint a Die-
nes Valéria (volt Gróf Pál), Halas (volt 
Halasi Andor), a Vasvári Pál és a Tart-
say-lakótelep járdái újultak meg. 

Jelenleg a Benczúr utca, a Szabó 
Dezső utca, Bem utca, Háry János 
utca, Obsitos utca és Honvéd utca já-
rólapos felújítása van folyamatban. A 
folytatásban a déli, délkeleti városrész 
járdáin végez az önkormányzat felújí-
tási munkálatokat. 

Märcz László a Szekszárdi Vasárnap 
kérdésére elmondta: a napokban a Rá-
kóczi utcában tapasztalható munkála-
tok az évi rendes járdaüzemeltetési, 
karbantartási program részei, amely-
nek ütemezése most jutott oda, hogy 

a felújítás megkezdődhessen az emlí-
tett szakaszon is. 

Az önkormányzat által 2010 és 2013 
között 157 helyszínen 115 823 164 fo-
rintból összesen 10 506 méter hossz-
ban valósultak meg járdafelújítások, 
helyreállítások, továbbá az új járdafe-

lületek kiépítése. A 2010-14-es ciklus-
ban a szekszárdi önkormányzat által 
kitűzött cél 10 kilométernyi járdafelü-
let helyreállítása és építése volt – ez-
zel szemben már most 14 kilométernél 
tartanak a felújítási munkálatok. 

 Gy. L. 

Közös sajtótájékoztatót tartottak 
július 22-én a polgármesteri hiva-
talban Szekszárd vezetői és a Tolna 
Megyei Kormányhivatal képvise-
lői. A munkaértekezlet nyilvános-
ságot érintő részén Horváth István 
polgármester, Ács Rezső alpol-
gármester, dr. Horváth Kálmán 
nemrég kinevezett megyei kor-
mánymegbízott és dr. László-Var-
ga Zsuzsanna főigazgató tájékoz-
tatta a sajtó képviselőit egyebek 
mellett a város és a kormányhiva-
tal kapcsolatainak továbbépítésé-
ről, célkitűzéseiről. 

A július elsejével kinevezett kormány-
megbízott a sajtóeseményen kifejtette: 
szekszárdiként fontosnak tartja, hogy 
a város és a kormányhivatal tekinteté-
ben a szívélyes viszony megmaradjon, 
neki személyesen pedig egyik fő célja, 
hogy segítse a város munkáját. 

Szekszárd polgármestere, Horváth 
István az elhangzottakkal kapcsolat-
ban úgy reagált: a város részéről is cél, 
hogy a jó együttműködést illetően a 
folyamatosság fennálljon. Megjegyez-

te: a város elsősorban a szekszárdi em-
berek érdekeit képviseli, azonban mint 
megyeszékhely a megye valameny-
nyi polgáráért felelősséget kell vállal-
nia. Horváth István leszögezte: éppen 
ennek okán szeretné a város azt a faj-
ta támogatást megkapni, amely a me-
gyeszékhelynek jár, mivel, véleménye 
szerint a helyben élők dolgainak meg-
oldásához a kormányzati segítség is el-
engedhetetlen. 

Az új kormánymegbízott, mint ar-
ról beszámolt, lényegesnek tartja, 
hogy áttekintsék a kormányhivatal és 
a város között meglévő kapcsolódá-
si pontokat, a rövid határidejű ügyek 
megoldását, valamint a Vármegyehá-
za üzemeltetésének átvételét. Horváth 
Kálmán a témát érintve elmondta: 
nyitott a hasznosítással kapcsolatban 
egy újabb párbeszédre. Mint arra fel-
hívta a figyelmet, a pécsi Európa Kul-
turális Fővárosa (EKF) pályázat része 
volt, hogy az épületen belül múzeum 
létesüljön, valamint hogy az apát-
ság romjait minél többen látogassák. 
Szekszárd alpolgármestere, Ács Rezső 
az elmondottak kapcsán megjegyezte, 

az EKF pályázattal a megye és a város 
kötelezettségeket vállalt a Vármegye-
házán belül egy kiállítótér hasznosítá-
sára, amely elkészült, ám a jogi hely-
zet idén februárban tisztázódott le. 
Ennek alapján a Kormányhivatal vá-
lik az épület vagyonkezelőjévé. A mú-
zeumot – tette hozzá – augusztus vé-
gén kívánják megnyitni. 

Horváth István polgármester arról 
is szólt, hogy miután az EKF-projekt 

műszaki szempontból lezárult, fenn-
tartói változások álltak elő. Amint 
azt hangsúlyozta, mihamarabb meg-
oldásra vár az elkészült kávézó üze-
meltetésének kérdése is, ugyanakkor 
az sem mindegy, hogy a megyeháza 
miként üzemel. Nem mellékes továb-
bá az sem, hogy az épületbe a Megyei 
Önkormányzatnak is bejárása van, a 
múzeumi rész pedig nemrég a me-
gyétől a városhoz került – mondta. 
Mint hozzátette, fontos, hogy a hár-
mas érdekérvényesítés, azaz a kor-
mányhivatal, a város és a megye által 
használt épület méltóképpen üze-
meljen, a meglévő funkciók fenn-
tartásával. Cél, hogy minél több em-
ber érkezzen a város főterére és az ott 
található Vármegyeháza minél moz-
galmasabb, mégis az értékeket meg-
őrző, élhető intézményként funkcio-
náljon a sok egyéb látnivalóval, így a 
Béla király térrel, a Garay Élmény-
pincével, a Babits- és Mészöly Em-
lékházzal, a hamarosan elkészülő 
Piactérrel, valamint a megyeházán 
létesítendő múzeumi terekkel együtt 
– mondta.

 Gy. L.
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Kondipark a SportcentrumbanNéhány héttel az Energiaparkban át-
adott játszóterek után a 25 millió fo-
rintos komplex városi fejlesztés újabb 
elemét, egy szabadtéri „konditermet” 
vehettek birtokba a szekszárdiak.

A Sportcentrumban, a városi sportcsar-
nok és az élményfürdő közötti területen, 
mintegy 6 millió forintos költségből fel-
épült parkot szerda délután Horváth 
István polgármester és Ács Rezső alpol-
gármester adta át. Öt erőfejlesztő elem 
– az ellenállás a tréningezők saját súlya 
– biztosítja a minden izomcsoportot 
megmozgató edzés lehetőségét, a biz-
tonságot a puha gumiborítás szavatolja, 
míg a környezet védelmét egy szelektív 
hulladékgyűjtő edény szolgálja. 

Amint az átadón elhangzott, ez a fej-
lesztés is része az Élhető város program-

nak, s a kondipark kiegészítő eleme a 
Sportcentrum létesítményeinek. A be-
ruházáshoz az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. Jövőnk Energiája Alapítványa 60 
százalékos támogatást biztosított.

Az átadást követően a polgármester 
és az alpolgármester maga is kipró-
bálta az erőfejlesztő eszközöket, ame-
lyeken a Street Workout Szekszárd 
csapatának tagjai is megdolgozták 
izomzatukat. A közelmúltban alakult 
csoport vezetőjétől, Tüske László-
tól megtudtuk: az Amerikából in-
dult sportos mozgalom híveiként ed-
dig jobbára otthon, vagy játszótereken 
formálták testüket, a kondipark meg-
nyitásával pedig erre immár jó minő-
ségű eszközökön is lehetőségük nyílik 
– méghozzá ingyen.  

 - fl -
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Tán még az MSZP is?
Sajtótájékoztatón jelentette be 
Dömötörné Solymár Orsika me-
gyei LMP-elnök, hogy a párt me-
gyei szervezete támogatta dr. Had-
házy Ákos polgármester-jelöltségét 
az őszi önkormányzati választáson, 
melyet az LMP országos elnöksége 
is jóváhagyott.

Az Együtt-PM nem indít önálló polgár-
mesterjelöltet Szekszárdon, szavazóit 
pedig arra kéri, voksukkal támogassák 
Hadházy Ákost, az LMP jelöltjét – er-
ről már az Együtt-PM városi elnöke és 
országos elnökségének egyik tagja tájé-
koztatta az MTI-t szerdán.

„Sajnálatosnak tartjuk, hogy az 
LMP továbbra is kizárólag a szekér-
tábor-logika mentén, mérlegelés nél-
kül utasít el mindenfajta együttműkö-
dést” – közölte Zaják Rita és Berkecz 
Balázs. Hozzátették: szerintük ez rossz 
út, amely a Fidesz újabb nagyarányú 
győzelméhez vezethet. Az Együtt-PM 
máshogy politizál, ennek egyik meg-
nyilvánulása a most bejelentett, egyol-
dalú támogatás is – szögezték le. 

Sajtóértesülések szerint az MSZP 
megyei vezetésénél is felmerült dr. 
Hadházy polgármester-jelöltségének 
támogatása.
 SZV/MTI
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Uborkaszezon – szőlőből

Bődületes ostobaságok kap-
tak szárnyra a nagy magyar mé-
dia-uborkaszezonban. 
Heimann Zoltán kiakadt.

A rendkívüli időjárásról és annak 
borászati következményeiről érdek-
lődtek a közelmúltban – sajtóilag 
– a szekszárdi borvidék elnökétől. 
Heimann elmondta: itt is nap mint 
nap szakad az eső, vág a jég, keserít 
a kabóca, támad a lisztharmat, mint 
ahogy mindenfelé országszerte. A 
borászok rengeteget költenek vé-
dekezésre, folyton permetezni kell, 
csúsznak az egyéb gépi munkálatok, 
miként országszerte. 

Fentiekből aztán odáig sarjadzott a 
hírek egyre érdekesebbé tétele, hogy 
már volt, aki lépfene-támadást is em-
legetett – aminél nagyobb marhaság 
még nem valószínű, hogy lábra ka-
pott Magyarországon. De az is ide-
gesítő butaság volt, midőn azt emle-
gették néhány híradásban, hogy idén 
nem lesz jó a szekszárdi bor.

Bolond likból bolond szél fú – re-
agált Heimann Zoltán a nyilvánvaló 
hülyeségeket állító szerkesztőségek 
munkájára, ám a mesteren látszott: 
ennél azért sokkal jobban idegesíti, 
hogy szavait mivé forgatták néhá-
nyan a média részéről.

Szerkesztőségünk itt és most – 
szakemberek véleménye alapján – 
leírja, vagy ha úgy tetszik, megis-
métli: az ország összes borvidékén 
pont annyit szakad az eső, mint 
Szekszárdon. Pont annyival költe-
nek többet permetezésre, növény-
védelemre, mint Szekszárdon. Pont 
annyit csúsznak a mezőgazdasági 
gépi munkák, mint Szekszárdon és 
a szüret idején pont annyi lehető-
ségük van az addig megvédett sző-
lőből jó bort készíteni, mint Szek-
szárdon.

Ennyit a lisztharmatról, a kabócá-
ról, a traktorról és a média-uborka-
szezonról. Mészáros József
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Átadták a „Garay ÉlményPincét”
„Amikor 2012-ben megvásárolta a 
város ezt a több száz éves pincét, 
sokan kételkedtek abban, hogy ér-
demes volt közel 90 millió forintot 
fizetni érte. Ám tudtuk, hogy ezzel 
szolgáljuk legjobban az itt élők ja-
vát, a szintén több száz éve itt te-
vékenykedő borászatokat is, akik 
Szekszárdot a legfontosabb ma-
gyarországi borvidékek közé emel-
ték” – jelentette ki az átadóünnep-
ségen Horváth István polgármester. 

Az immár élménypinceként szolgáló 
létesítményt a sajtó munkatársai után 
közel száz meghívott népesítette be, 
akiket a Földművelésügyi Miniszté-
rium eredetvédelemért felelős helyet-
tes államtitkára is köszöntött. Dr. Kiss 
Eliza szavai szerint a Garay Élmény-
Pince olyan méretű, jellegű és színvo-
nalú bemutatóterem, amilyen nincs 
még egy Magyarországon. Kiemel-
te: az interaktív kiállítást még értéke-
sebbé teszi, hogy mind a laikus, mind 
az elmélyültebb, hozzáértőbb fogyasz-
tókat képes közelebb vinni a borhoz, 
úgy, hogy közben segít megismertet-
ni a szekszárdi borászat kultúrtörténe-
ti beágyazódását is.

Az élménypincét Bálint Zoltán, a 
projektgazda Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be 
– előbb egy rövid előadás keretében, 
majd a kiállítás bejárása során. Mint 
elhangzott, a 13. századi eredetű léte-
sítményben egyebek mellett 65 tab-
ló és 11 interaktív eszköz kapott he-
lyet, melyek a borról, a borkultúráról 
és a Szekszárdi borvidékről hatalmas 
mennyiségű információval szolgálnak. 
Az izgalmas élményelemek sorában 
speciális illatkapszulák segítségével a 
borokra jellemző egyedi illatok is ér-
zékelhetők, gasztrokeréken tekinthető 
meg, hogy melyik szekszárdi borfajtá-
hoz melyik étel illik a legjobban; s bár-

ki kipróbálhat egy különleges, digitális 
borbíráló programot is. 

Bálint Zoltán elmondta: a kiállítás 
anyagát nem csak magyar, hanem an-
gol és német nyelven is bemutatják. 
Sőt, a földalatti borélmény-körutat a 
teljes körű akadálymentesítésnek kö-
szönhetően a látás- és a hallássérültek, 
valamint a mozgáskorlátozottak, kere-
kes székesek számára is maradéktalan 
élményt nyújt. 

A betérők a belépőjegy váltásával él-
vezhetik a 787 négyzetméteren megva-
lósult bemutatót, az előtérben pedig 31 
szekszárdi borászat és két pálinkaház 
több mint 220 fajta produktumából vá-
sárolhatnak (pinceáron); nem utolsó-
sorban pedig remek konyha várja őket 
a létesítmény 70 fős éttermi részében. 
 Garay/SZV

Nyugodtan kijelenthetjük: nincs több 
olyan, egy borvidéket komplex módon 
bemutató létesítmény Magyarország- 
on, mint a szekszárdi Garay-pince. 
Hozzátehetjük: világszerte sincs sok. 

További érdekesség, hogy két és fél 
évvel ezelőtt még semmi köze nem 
volt a városnak ehhez a pincerend-
szerhez, elmondható hát, hogy a meg-
vásárlás, a sikeres pályázatírás és a ki-
vitelezés rekordidő alatt valósult meg.
Az augusztus 1-jétől a nagyközönség 
számára is megnyíló attrakció 700 fo-
rintos belépőjeggyel látogatható, ám az 
előtérben a szinte teljes palettát felvo-

nultató borválasztékból természetesen 
belépő nélkül is vásárolhat a betérő.

A Garay kiváló környezetet biz-
tosít tárgyalásokhoz, kamaraméretű 
rendezvényekhez, üzleti vacsorákhoz 
és mindenhez, amihez egy rendkívül 
elegáns, borvidéket jellemző környe-
zet passzol. 

Értesüléseink szerint az étlap nem 
lesz hosszú, de amit kínálnak, abban 
hiba nem lesz. Természetesen akár 
soktételes borkóstolásra is van lehető-
ség, és az sem utolsó, hogy a 700 fo-
rintos belépő java része lefogyasztható.

 Mészáros
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Bock József Villányból érkezett – és velünk örült

Dr. Kiss Eliza illatmintákkal ismerkedik

Bálint: a gólókat én rúgtam, megnyertük a meccset,
de  kellettek a gólpasszok a csapattól



6 72014. július 27. 2014. július 27.

Két nemzedéknyi békeidő telt el 
az 1848/49-es szabadságharc óta, 
Szekszárd 1914-ben csendesen 
élte napjait. A századforduló látvá-
nyos változásai után – gimnázium 
épült és múzeum, szobrot emeltek 
Garaynak, kigyúltak az első villany-
lámpák – nem sok történt a város-
ban. Lélekszáma megduplázódott, 
15 ezer lakosa a szőlőhegyi pincék-
ben, olvasókörökben, sportegyle-
tekben és a még újdonságnak szá-
mító moziban keresett szórakozási 
lehetőséget. Hetente kétszer, hét-
főn és csütörtökön a Tolnavárme-
gye és a Közélet című újság hozta 
házhoz a híreket. A hétköznapokat 
a gyakran előforduló verekedések, 
bicskázások tették izgalmassá.

Június 28-án, vasárnap valami meg-
mozgatta Szekszárdot. Kora délután 
félrevert harangok jelezték: tűz van! 
Kiderült, csak a Kaszinó – ma Augusz 
kastélyként ismert épület – udvarán 
gyulladt meg a száraz hulladék. Na-
gyobb izgalom este fél hatkor futott 
végig a városon, az újság különkiadá-
sa adta hírül, hogy de. 11 órakor Bosz-
nia-Hercegovina fővárosában, Szara-
jevóban gyilkos merényletnek lett az 
áldozata Ferenc Ferdinánd és felesége, 
Zsófia. A trónörökös-pár tüntető uta-
zása a Monachiának, elsősorban a Bal-
kánnak szóló, feszültséget oldó és fej-
lődést ígérő látogatás volt.

Hatalmas irodalma van a Nagy Há-
ború történetének. A merénylet után 
következő napokban felbolydult az or-
szág, az egész Monarchia. Közismert a 
Szerbia elleni általános felháborodás, 
a bosszúvágy, ha kell, fegyverrel véve 
elégtételt. Őfelsége, a 84 éves Ferenc 
József népei a maguk igazába vetett 
hittel hirdették; a Mindenható meg-
áldja győztes fegyvereiket. 

Szekszárd rendőrkapitánya még a 
gyásznap estéjén végigjárta a vendég-
lőket és betiltotta az esti mulatságo-
kat. Csak a Világ Mozgó – ma a Német 
Színház otthona – kapott engedélyt 
arra, hogy  „komoly tárgyú előadáso-
kat” tarthat, de zenekíséret nélkül. Zi-
chy Gyula gróf, pécsi megyéspüspök a 
temetés napjára ünnepélyes gyászmi-
sét rendelt el minden katolikus temp-
lomba, félórás harangzúgással. Ma-
gánházakra, a városházára és a Polgári 
Olvasókör épületére is kitűzték a gyász-
lobogót. A június 30-án, kedden is 
megjelenő Tolnavármegye és a Közér-
dek vezércikkének szerzője, Bodnár 
István felelős szerkesztő nem fukarko-
dott a jelzőkkel. „Átok, szitok a gaz me-
rénylők fejére, lázas hajsza a bűntársak 

felkutatására,... öklöt szorongató bosz-
szúvágy lihegése a vélt értelmi szerzők 
porba sujtására”– írta, így folytatva: 
„Verje meg az Isten haragja a vad, vér-
szomjas orgyilkost, de seperje el a föld 
színéről az olyan nemzetet is, amely fi-
ait tigris kölykökké, vért, életet szomja-
zó bestiákká neveli...”

Július 2-án, csütörtökön megszólalt 
a lap főmunkatársa, Földvári Mihály is: 
„...egy elvetemült merénylő, egy hazá-
ja érdekeit félreismerő, az úgynevezett 
nagy-szerb ábrándoktól elkábult bos-
nyák-szerb tanuló gyilkos golyója ki-
oltotta (a trónörökös) nemes életét...” 

A Szerbiában ércszoborba öntött diák, 
Gavrillo Princip hamar rendőrkézre 
került. „...tervszerű, politikai gyilkos-
ság történt, melynek szálai Szerbia fő-
városáig elérnek.” Mindenki gyanúja 
szerint a tűrhetetlen  „nagy-szerb áb-
ránd” állhatott mögötte, mely ellen „...
ha nem segít más, mint a fegyver, hát 
– döntsön a fegyver. Jobb előbb, mint 
később.” Ebben – írja Földvári – „...az 
egész magyar nemzetnek pártkülönb-
ség nélkül egyesülnie kell...”

A merénylet áldozatai, Ferenc Fer-
dinánd és Hohenburg Zsófia grófnő 
1900-ban kötött házasságából egy le-
ány és két fiú gyermek született. Ferenc 
József az alacsonyabb sorból származó 
Zsófiát hercegi rangra emelte. 

Megyei újságunk és a Tolnamegyei 
Közlöny minden számában megszokott 
híreit megelőzték a várható elégtételről 
szóló találgatások. Július 6-án Bodnár te-
szi fel a kérdést: „...hát a király?” Mit szól 
Ferenc József? „Bűnös kéz fosztott meg 
Engem szeretett rokonomtól... A megté-
vesztettek kis csoportjának eszeveszett-
sége azonban nem képes megrendíteni 
azokat a szent kötelékeket, amelyek En-
gem népeimmel egybefűznek.” Kovács 
Sebestyén Endre főispán megyegyűlé-
sen tartott beszédet, Szentkirályi Mihály 

szekszárdi polgármester megemlékezé-
sét  állva hallgatta a képviselő-testület. 

Július 27-e hozott a merénylet után 
sokak által remélt, mégis váratlan for-
dulatot.  „Mozgósítás” címmel kidobol-
ták Szekszárdon és falragaszon is hir-
dették, hogy a tisztikarhoz tartozók 24 
órán belül, az altisztek és a legénység 
48 órán belül (18-42 éves korig) kötele-
sek bevonulni, „ami már hadi állapot, 
de nem – háború. Ettől reméljük még 
messze vagyunk...” A remény mindösz-
sze egy napig tartott. 28-án adta ki Fe-
renc József  „A király szózata népeihez”  
kezdetű döntését: „Szerbia visszautasí-

totta kormányomnak mérsékelt és igaz-
ságos kívánságait... tudatában vagyok 
elhatározásom egész horderejének... 
bízom a Mindenhatóban, hogy fegyve-
reimnek adja a győzelmet.” A felséges 
nyilatkozat „Népszerű háború” című 
szerkesztőségi írással folytatódik: „A 
háború is lehet népszerű? De mennyi-
re! Ez a miénk legalább az. Amerre csak 
megy az ember, mindenütt határtalan 
lelkesedés, valóságos öröm, hogy végre 
ütött a leszámolás órája.”

Augusztus 3-án már „Gondoskod-
junk a harctér sebesültjeiről” főcímmel 
jelent meg a lap. „A hadüzenet óta álta-
lános a lelkesedés és a mámor az egész 
országban. Ennek hullámait látjuk és 
érezzük itt Szekszárdon is. Talpon van 
az egész lakosság, az egész város... Szek-
szárd különben csendes utcái megteltek 
tüntető, lelkes csoportokkal... Az egyre 
megnagyobbodó tömeg ének és zene-
szóval, így járta be az utcákat. Vesszen 
Szerbia! Éljen a háború! felkiáltások 
hangzottak mindenfelé.”

A következő hetekben megjelenő la-
pok győzelmi jelentéseket közöltek. Az 
idő múlásával alábbhagyott a lelkese-
dés. A megyei kórházban, a leányisko-
lában és a gimnáziumban katona-kór-
házakat rendeztek be a sebesültek 

fogadására. Indult az „Aranyat vasért” 
mozgalom, főként nők, arany és ezüst 
ékszereket, dísztárgyakat ajánlottak 
fel. Adományokat gyűjtöttek „A kór-
házban fekvő beteg katonák karácso-
nyára,” hósapkát, érmelegítőt, meleg 
ruhát a fronton harcolóknak.

December 5-én bejegyzik a halot-
ti anyakönyvbe Szekszárd első kato-
na áldozatának adatait: A 25 éves r. k. 
Ékes Jenő nyomdász póttartalékos volt 
a cs. és kir. 44. gyalogezredben. Már 
augusztus 16-án elesett a Száva parti 
Sabac/Szabács közeli harcokban, ami-
kor a szerb hadsereg  győzelmet aratott 
a Monarchia csapati felett.

Az elhúzódó első világháború nö-
vekvő számú vesztesége sok család 
számára jelentett gyászt Magyarorszá-
gon. Már 1917-ben (VIII. tc.) törvény 
született az áldozatokról való megem-
lékezés  kötelességéről. Sorra készültek 
„Az élő és jövő nemzedékek örök oku-
lására” alkotott emlékművek, köztük 
Szekszárdon is, ahol Orbán Antal pá-
lyadíj-nyertes alkotására, a Bajtársak 
nevet kapott kétalakos szoborra esett a 
választás. Szekszárd 1924. október 26-
án avatta fel az impozáns, 2,4 m magas, 
15 mm anyagvastagságú, hozzávetőleg 
10 mázsás bronz alkotást. Talapzatát 
ruskicai márványlapokkal díszítették. 

A felvésett 410 név leszármazottai ma 
is számon tartják elesettjeiket és virág-
gal díszítik az emlékművet. Az alsóvá-
rosi temetőben lévő első világháborús 
sírkert, a háborúban szemben állók el-
hunytjaira is megemlékezve, szép pél-
dája annak a gondolatnak, hogy a ha-
lott katona nem ellenség.

Vesztes bosszú nyomában szenvedtük 
el az Európa térképét átrajzoló Trianont, 
majd alig két évtized múlva jött a nagy 
háború néven is változtató még nagyobb 
– a második.  Kaczián János

„Szívedben könny és virág legyen”
A nagy háború első napjai Szekszárdon

Folyóméterekkel bővül a megyei könyvtár állománya
A nyári zárva tartás idején is folyik a 
munka a Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár berkeiben, miután ebben 
az évben kerül sor az egységes mé-
diatár létrehozására az intézmény 
Széchenyi utcai főépületének föld-
szintjén, ahol az audiovizuális doku-
mentumok egy térbe kerülhetnek. A 
nagyszabású beruházásról lapunk-
nak a könyvtár igazgatója, Németh 
Judit (képünkön) nyilatkozott: mint 
kifejtette, a korszerűsítésnek kö-
szönhetően a sokak által használt 
helyismereti gyűjtemény több te-
ret kap, ugyanakkor jelentősen bő-
vülhet a 23 nyelvet magában foglaló 
idegennyelvi állomány helye is.

Nagyszabású átrendezéseket kell vég-
rehajtani ahhoz, hogy folyóméterekkel 
bővülhessen az állomány: az ésszerűsí-
tést pedig tervszerű apasztás előzi meg. 
„Hiába, az épület kicsi” – jegyezte meg 
az igazgató, ugyanakkor hozzátette, sze-
rencsére a szakemberek mellett önkén-
tesek, közösségi szolgálatosok, valamint 
közérdekű munkát végzők is segédkez-
nek a fizikai teendőkben. 

–Arra törekszünk, hogy a legkisebb 
adminisztrációval, teljes körűen hoz-
zájuthasson a lakosság a szolgáltatá-
sainkhoz, a nap 24 órájában – szólt a 
célokról Németh Judit. Közölte, a me-
gyei könyvtár honlapján lehetőség nyí-
lik majd hosszabbításra, előjegyzésre, 
avagy könyvtárközi kérés jelzésére, 
mindezen kívül pedig 94 település 
könyvtári ellátását végezve, a legkisebb 
végpontról is biztosítani kívánják a tel-
jes értékű hozzáférést.

A közgyűjtemény vezetője szerint 
örömükre szolgál, hogy egyre szépül-

nek a települési könyvtárak, s, hogy 
növekszik a szolgáltató helyek presz-
tízse. Amint arra kitért, a könyvtáruk-
kal szerződésben álló településeken az 
önkormányzatok által az egyes könyv-
tárépületek felújításra kerülnek, ame-
lyeket a megyei könyvtár berendez 
és dokumentumokkal tölt fel. A me-
gyei könyvárban dolgozók a könyvtári 
szakmunkát is elvégzik, sőt, rendezvé-
nyeket kínálnak állami támogatásból, 
amelyet mindenütt örömmel vesz a fa-
lusi olvasóközönség. „Az ő örömüket 
látni az egyik legnagyobb szakmai si-
ker” – tette hozzá Németh Judit. 

Az igazgató jelezte, ősszel az intéz-
mény folytatni kívánja népszerű, 20 
órás internet-tanfolyamait szakképzett 
e-tanácsadóikkal, miután meglepően 
szívesen jártak az ilyen jellegű képzé-
sekre az idősebb korosztály tagjai. Az 
intézményben az egy éves segédkönyv-
tárosi tanfolyam is befejezéséhez köze-
lít. Javában tart még az idegennyelvű, 
hatfordulós keresztrejtvény-verseny is, 
amelynek eredményhirdetésére no-
vemberben kerül majd sor. 

Az augusztus 25-ei nyitáskor már 
rengeteg új olvasmánnyal, filmmel, 
CD-vel várja a megyei könyvtár a lá-
togatókat, ősszel pedig a hagyományos 
közösségi programjaik is folytatód-
nak. Október 6-12-ig, az országos Őszi 
Könyvtári Napokon gyerekek és fel-
nőttek számára is lesznek vidám prog-
ramok, vetélkedők és persze „jó bulik”. 
Népi mesterséget űző művészek érkez-
nek a könyvtárba, akik a kézművesség 
rejtelmeivel ismertetik meg az érdek-
lődőket, de Frank Ildikó színművész 
is mesél majd, a Csurgó zenekar pedig 
muzsikál. Az említett napokon a gyer-

mekkönyvtárosok nyílt napot tartanak 
az iskolákban, az olvasásra buzdítva a 
kisebbeket.

Október 13-án, a Könyves vasárna-
pon pedig meglepetésprogram várható 
a főkönyvtárban: féláras átiratkozással, 

ingyenes tagsági kártyaváltással és in-
ternetezéssel. Németh Judit arra is fel-
hívta a figyelmet: a késedelemben le-
vők is fellélegezhetnek, hiszen ez lesz 
a „megbocsátás napja”.

 Gy. L. 

Július 17. és 25. között immár 13. al-
kalommal rendeztek nemzetközi fol-
klór fesztivált (Festival Internacio-
nal del Folklore) a Mexikóvároshoz 
közeli San Pedro Actopanban. A hat 
nemzetet felvonultató eseményen 
Magyarországot a Bartina Néptánc-
egyesület képviselte.

A szekszárdiak július 18-án utaztak el a 
közép-amerikai országba, és két nappal 
később már kolumbiai, costa ricai, puer-
to ricói, paraguay-i és mexikói tánccso-
portokkal együtt léptek fel. A Matókné 
Kapási Julianna-vezette szekszárdi csa-
pat július 21-én, 22-én és 25-én is meg-
mutatta tudását, ízelítőt adva a magyar 
és a sárközi folklórból. 

A város, illetve cégek és magánsze-
mélyek támogatásával megvalósult nagy 
útról a bartinások hazaérkezése után 
részletesen is beszámolunk. -fl-

Mexikóban a Bartina
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SPORTMIX
ÍJÁSZAT. Megkezdődtek a sportág 
különböző szakágaiban az országos 
bajnokságok. Az elmúlt hétvégén a 
3D-ben, Borsodnádasdon zajlott 
a verseny, amelyen részt vettek a 
Tolnai Tájak Íjász Egyesület (TTÍE) 
versenyzői is. Bóka László a csigás 
kategóriában az első napon remek 
formában versenyezve még vezetett 
a felnőtt kategóriában, de a máso-
dik napon – elmondása szerint – a 
rossz látási viszonyok miatt visz-
szaesett a kontaktlencsét használó 
szekszárdi sportoló teljesítménye a 
kora esti órákig elhúzó versenyen, 
így az összesítésben az ötödik he-
lyen zárt. A TTÍE két tehetséges 
fiatalja, a Szaka-testvérek hozták 
ezúttal a dobogós helyezéseket. 
Ifj. Szaka Gyula a juniorok mező-
nyében második lett, öccse pedig 
megnyerte a gyermekkorcsoport-
ban zajló országos bajnokságot. 
A klub újsütetű Európa-bajnoka, 
Alexandra Manea technikai okok-

ból – meghibásodott az íja – nem 
tudott elindulni, de az e hétvégén 
esedékes pálya ob-re már rendben 
lesz a „fegyvere”.

AUTÓSPORT. Megvan a hőn óhaj-
tott futamgyőzelem ifj. Ficza 
Ferenc számára a SEAT-Leon 
Eurocup rangos kontinentális tú-
rautó-versenysorozatban. Az el-
múlt hétvégén  az angliai Silevers-
tone-ban lezajlott újabb versenyen, 
a szekszárdi pilóta megnyerte az 
első futamot, a másodikban pedig 
az ötödik helyen zárt. E remekül 
sikerült nagyszerű hétvége után 
a Zengő Motorsport Junior Team 
versenyzője, a hazai túraautózás 
első számú hazai utánpótlás-ver-
senyzője a harmadik helyen áll az 
összetettben  - mindössze 8 ponttal 
lemaradva az élen álló versenyző-
től. A hátra levő három versenyen 
(Spa, Monza, Barcelona) akár a 
végső győzelemre is van esélye.

Koncerttel egybekötött záróünnep-
ségen búcsúztak a résztvevők az 
őcsényi repülőtértől, amely a Ma-
gyar Vitorlázórepülő Nemzeti Baj-
nokság és elő-Európa-bajnokság 
sikeres megrendezésével végre 
visszakerült arra a helyre, amit ko-
rábban a repülősport e szakágában 
már kiérdemelt.

Az időjárás roppant kegyes volt a júli-
us 22-én lezárult hazai főversenyhez és 
a vele párhuzamosan zajló „mini Eb-
hez” is, merthogy a tíz nap alatt hét al-
kalommal is felszállhattak a pilóták, s 
igazán komoly értékmérő versenyeken 
születtek meg az eredmények.

– Átlag fölötti versenylehetőség volt, 
mindenki nagyon elégedett – szögez-
te le Koller József versenyigazgató. – 
Meteorológiai okok miatt általában 
csak egy bő kéthetes versenyperió-
dusban tudnak ennyit repülni a ver-
senyzők – tette hozzá. Őcsényből be-
repülték szinte egész Magyarországot a 
pilóták, s ha nem is dőltek meg magyar 
sebességi rekordok, ehhez igen köze-

li átlagokat produkáltak az egyes ka-
tegóriák legjobbjai. – A pilóták a szó 
igazi és átvitt értelmében is igen magas 
szinten repültek. Ez igaz a nemzetközi 

versenyben részt vett olaszokra, oszt-
rákokra, németekre és a csehekre is: 
utóbbiak közül még kategória-győztes 
is került ki – közölte a versenyigazgató.
Őcsényben hetven gép versenyzett 
hetvenöt pilótájával: a nemzeti bajnok-
ságban négy, az elő-Európa-bajnokság-
ban pedig két kategóriában zajlottak a 
küzdelmek. A versenyzők általában a 
legjobb formájukat hozták, így nagy 
csatában dőltek el a rövidebb és a hosz-
szabb fesztávú kategóriákban a győzel-
mek. Az új, vagy éppen a régi, de ismét 
bizonyító nemzeti bajnokok okkal re-
ménykedhetnek a nemzetközi szinten 
való helytállásban – a jövő évi, itteni 
Európa-bajnokságra koncentrálva. 

Hogy mennyire erős nemzetközi 
szempontból a magyar mezőny, arra 
jó példa az Alföldi Aeroclub egyik ki-
emelkedő képességű versenyzője, He-
gedűs László, aki a nemzeti bajnok-
ság National Open kategóriájában 

mindössze egy ponttal maradt le ösz-
szetettben klubtársától, Szabó Péter-
től, az elő-Eb-futamban pedig, a Mix 
Open Classban újfent az ő küzdelmük-
ről szólt a történet – itt 17 ponttal He-
gedűs bizonyult a legjobbnak. Egyéb-
iránt a legnagyobb elért sebesség is e 
két pilóta nevéhez fűződik: Szabó Pé-
ter a National 18 méteres kategóriában 
118,6 km/h-s, Hegedűs László pedig a 
National Open Classban, a második 
napon 120,7 km/h-s sebességet ért el.
Hegedűs László momentán sebességi 
világrekorder is; a 62 évesen is roppant 
fiatalos pilóta szíve csücske az őcsényi 
repülőtér, már 1970-ben is versenyzett 
itt, később Gemenc Kupát is nyert, no 
meg másutt nemzeti bajnoki aranyat. 
Az elő-Eb-s arany kárpótolja a „csak” 
ezüstért. Naná, hogy itt akar lenni a 
jövő évi Eb-n is, ahol szerinte a mosta-
ninál erősebb mezőnnyel fog találkozni.

 B. Gy.

Szinte az egész országot berepülték Őcsényből Kínai világsztárok a Szekszárdi AC-nél

Az 59. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti
Bajnokság végeredménye:

FAI Klub géposztály: Siket Zsolt 
(Dunaferr Repülőklub 5158 pont), 
2. Arday Dániel (Malév Repülőklub 
5157 p.), 3. Mészáros Zoltán (Aero 
Club Esztergom, 5063 p.). Vegyes 15 
méteres osztály: 1. Laurinyecz Sán-
dor (Kvasz András Repülőklub, 5451 
p.), 2. Tamás Ferenc (Délvidéki Aero 
Club, 5068 p.), 3. Szabó Anna-Kiss 
Dániel (Aero Club Farkashegy, 5044 
p.). Külön értékelt 18 m-es osztály: 1. 
Szabó Péter (5620 p.), 2. Halász Lász-
ló (5507 p.), 3. Verebélyi Zoltán (5312 
p) – mindhárom Alföldi Aeroclub. Ve-

gyes Open: 1. Szabó Péter (5601 p.), 2. 
Hegedűs László (5600 p.), 3. Halász 
László, (5504 p) – mindhárom Alföldi 
Aeroclub.

Elő-Eb 15 m-es osztály: Novak Ivan 
(Csehország, Mlada Boleslav, 5416 p.), 
2. Laurinyecz Sándor (Kvasz András 
Repülőklub, 5416 p.), 3. Mauro Brun-
azzo–Simone Selvini páros (Olaszor-
szág, Aero Club Adele Orsi, 5234 p.). 
Elő-Eb Open: 1. Hegedűs László (5393 
p.), 2. Szabó Péter (5376 p.), 3. Halász 
László (5269 p) – mindhárman az Al-
földi Aeroclub vertsenyzői.

Véget ért az Őcsényi Repülőklub 
által szervezett 2014. évi elő-Euró-
pa-bajnokság és 59. Magyar Vitorlá-
zó Nemzeti Bajnokság. A szervezők 
és a szövetség által is sikeresnek 
ítélt verseny eredménye, hogy az 
Őcsényi Repülőklub kiérdemelte a 
2015. évben megrendezendő 18. 
FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnok-
ság rendezési jogát.

Kovács Mihály, a repülőklub elnöke a 
versennyel kapcsolatban elmondta: a si-
keres rendezésben nagy szerepet játszott 

Szekszárd polgármesterének fővédnöki 
tisztségben nyújtott támogatása. 

Az esemény zárásaként Horváth Ist-
ván, a térség országgyűlési képviselő-
je, Pollák Csaba, Őcsény jegyzője, va-
lamint Kovács Mihály, az Őcsényi 
Repülőklub elnöke aláírtak egy együtt-
működési megállapodást, mellyel meg-
erősítették az Európa-bajnokság meg-
rendezésére vonatkozó szándékukat, 
továbbá lefektették, hogy kölcsönös, 
egymást támogató tevékenységükkel 
hozzájárulnak az Eb színvonalas vala-
mint sikeres szervezéséhez.

Jövőre vitorlázó Európa-bajnokságot 
rendezhet Őcsény

Pollák Csaba, Őcsény jegyzője, Kovács Mihály, az Őcsényi Repülőklub elnöke és Horváth 
István országgyűlési képviselő, kezükben az együttműködési megállapodással

Szekszárd futva, kerékpározva

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 
alkalommal, de hagyományteremtő 
szándékkal megrendezésre kerülő 
városi tájfutó versenyen mindenki a 

felkészültségének megfelelő távot vá-
laszthatja, vagyis indulhat a 4-6 km-
es rövidebb, vagy a 15-20 km-es hosz-
szabb távon (a kerékpárosok csak ez 
utóbbin). Az egyes távok pontos hosz-
sza nem adott, hiszen az indulóknak 
a rajt előtt kapott térkép segítségével 
kell a városban kijelölt ellenőrzőpon-
tokat felkeresniük, tetszés szerinti 
sorrendben. Minden pont érintését 
a tájfutásból ismert rendszerrel hite-
lesítik.

A rajt és cél a megújult Béla király 
téren lesz, a futók és kerékpárosok 17 
órakor vághatnak neki a választott táv-
nak. Minden résztvevő a rendezvény 
pólójával, illetve befutóérmével gaz-
dagodhat, továbbá az első 150 neve-
ző Németh János szekszárdi borász 
Deviant borát, a rendezvény hivata-
los hegylevét kapja ajándékba! A ver-
senyre csak előzetes nevezést fogadnak 
el, július 15. és augusztus 20. között, a 
www.fut.as honlapon. A verseny szer-
vezője a Borvidék Futóegyesület. 

 -fl-

Egy pillanatig sem volt kétséges, 
hogy dr. Varga Józsefnek, az or-
szágos hírű szekszárdi nagyvál-
lalkozás tulajdonosának minősé-
gi változásokat fog indukálni úgy 
az asztalitenisz-utánpótlás fej-
lesztése, mint a hazai extraligá-
ban és a közép-európai szuper-
ligában lévő felnőtt női csapat 
megerősítése kapcsán. Hovato-
vább a nyár egyik legfontosabb 
sportági bejelentését tehette 
meg a napokban az AC Szekszárd, 
miszerint a sportág őshazájából, 
Kínából világklasszisok játszanak 
a Szekszárd színeiben 2014 szep-
temberétől.

Így utólag visszagondolva, Varga Jó-
zsef aligha véletlenül kérte meg Sáth 
Sándor szakmai igazgatót arra: vázolja 
fel, mi kellene ahhoz, hogy a kis Szek-
szárd benevezhessen a kontinentális 
klubszintű asztalitenisz csúcsának 
számító, ázsiai sztárjátékosokkal te-
letűzdelt, csupán nyolc klubcsapat 
számára elérhető Bajnokok Ligájába. 
Sáth Sándor legfontosabb feladata az 
volt ezt követően, hogy hozzon össze 
záros időn belül egy a BL-ben bátran 
indítható csapatot…

E sorok írója abban biztos volt, 
hogy újra lesz kínai játékosa a Szek-
szárdnak. Az egyik kínai nem más, 
mint az aktuális felnőtt Európa-baj-
nok, a kettős, svéd-kínai állampolgár-

ságú, 37 éves Li Fen, de aláírt a Szek-
szárdi AC-hez egy másik, minden 
bizonnyal tollszárfogásos kaucsuk-
labda-bűvölő is, aki most kezdett eu-
rópai karrierbe: Nie Wei.

A klubhoz kerül Lovas Petra koráb-
bi magyar válogatott is: ő megfordult 
már a Szekszárd AC-ben, legutóbb a 
Ströckben játszott.

Azzal együtt, hogy bombaerős csa-
pat épül Szekszárdon, mindenki, aki 
eddig tisztességgel tolta a szekeret, 
szintén marad. Így Szvitacs Alexa, Tóth 
Kata és Madacki Mirella is – a több-
frontos helytállásban rájuk is szükség 
lesz. Miképpen arra is, hogy az igazolt 
neves trió ne csak hűvös zsoldosként 
a meccseken vegyen részt, hanem a 
szakosztály hétköznapjaiba, az izmo-
sodó utánpótlás-játékosok képzésébe 
is bekapcsolódjon. 

Mindenesetre sorsoltak a nyolc- 
csapatos európai Bajnokok Ligájában, 
ahol a Szekszárdi AC az A-csoportban 
a török Fenerbahce, az osztrák Ströck, 
a lengyel KTS Zamek – SPAR Tarnobrzeg 
mellé kapott besorolást. Szeptember 
elején Lengyelországban kezdik meg a 
nemzetközi szereplést a legrangosabb 
kupában, de lesz továbbra is csapata a 
KSZL-ben, amit akár meg is nyerhet-
nek. Fölindulásszerű változások: tény-
leg a dúsgazdag Fenerbahce jön hama-
rosan Szekszárdra!

 B. Gy.

Tízgólos, ballábas csatár kerestetik
Nem jellemző eset a hazai futball-
klubok háza táján, hogy egyszerre 
öt-hat játékos azért igazol el, mert 
valamelyik rangosnak mondható fel-
sőoktatási intézménybe nyert felvé-
telt; a szekszárdi Tolle UFC-nél viszont 
nagyjából ez történt. Elbegdorzs, 
Kuklis, Pap Milán már standard játé-
kosnak számított, Both Dávid a fel-
nőtt kerethez tartozott, bemutatko-
zott a felnőtt csapatban Csaba István, 
közel volt a felnőtt csapathoz Nagy 
Márk és Both Ádám – mind távoztak 
nevelőegyesületüktől.

Maradnak is azért a tavasszal mélyvíz-
be dobott saját nevelésű játékosok kö-
zül néhányan: Arena Árminról, Fábián 
Dominikról, Királyházi Bencéről, Rácz 
Ferdinándról és Szűcs Krisztiánról van 
szó. Ők ugyan még nem tudtak abban 
segíteni, hogy az UFC az NB III. közép-
csoportjában megőrizze az élmezőnyi 
pozíciót, de Fehér Attila elnök és Kvan-
duk János edző meggyőződése, hogy a 
felsoroltak többsége az utóbbi időben 
szedett fel magára annyit képzettségben 
és tapasztalatban, hogy a 2014–2015-ös 
bajnokságban már tudnak segíteni a 
csapatnak céljai elérésében. Már persze 
az, aki martad közülük.

A cél az NB III-as élcsapattá válás – 
de nem mindenáron. 

– Ha átcsoportosítanánk a rendel-
kezésre álló forrásokat, elvennénk az 
utánpótlástól azokat a körülménye-

ket, lehetőségeket, amelyeket máshol 
sem biztosítanak, s vennénk a piacról 
neveket, a cél elérése bizonyára gyor-
sabban menne – mondta Fehér Atti-
la elnök. – De ezt nem akarjuk, mert 
a nevünk Utánpótlás-nevelő Futball 
Klub – végzett rövid helyzetelem-
zést az elnök. Hozzátette: – Ugyan-
akkor nagyon büszke vagyok arra, 
hogy ezek a srácok bizonyították: 
nem csak a lábukban, hanem a fejük-
ben is sok van. 

Örömmel fogadják Pap Miklóst is, 
aki már diplomázva tér haza: a kö-
zépső védekezés meghatározó játé-
kosaként számítanak rá. Olybá tűnik, 
minőségi ember érkezik ebbe a csa-
patrészbe a több élvonalbeli csapatban 
(Kaposvár, Győr, Paks) megforduló 
Zsók József személyében. De vissza-
tér az 26 esztendős Lógó Zsolt is, aki 
két-három évvel ezelőtt a Szekszárd 
alapembere volt és stabilitást adott a 
középpályának – és ebben a bajnok-
ságban már számolni lehet a hosszú 
sérülés után lassan lábadozó Mészá-
ros Istvánnal is. 

Lehet hát reménykedni, hogy in-
kább a tavaly őszi, mintsem az idei 
tavaszi önmagára emlékeztet az 
UFC. Persze ehhez feltétlenül kellene 
legalább egy úgymond’ tízgólos csa-
tárt igazolni; olyat, mint amilyen Ju-
hász Szabolcs és Horváth Péter vol-
tak legutóbb. 

 B. Gy.
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A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Július 20-ai rejtvényünk megfejtése: Reviczky Gyula, Régi dalaimhoz

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTEREK, A JEGYZŐ ÉS 

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA – 2014. július

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

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

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

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

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

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő

V. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselő

VI. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

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

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

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

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

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Július hónapban nem tart fog-
adóórát.

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

ZAJÁK RITA képviselő

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

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

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

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

ről - Turay Ida Színház Budapest

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

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

színpadra alkalmazta Zöldi Gergely - Orlai Produkció Budapest

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Csipkerózsika - Körúti Színház Budapest

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

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

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

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

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA-
ADOMÁNYOZÁST TART

Helye:
Szekszárd Dózsa György u.1.

Ideje: 
július 28. (hétfő) 8.00-9.00 h-ig.
A 2014. évi tagdíj befizetésére is 

lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, a 

Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 
Érdekszövetsége tagjait
és minden rászorulót.

Megújult a babaszoba
a Termálfürdőben

A Szekszárdi Családbarát Strand Él-
mény- és Termálfürdőben tágas, két 
helyiségből álló babaszoba várja a 
kisgyermekes családokat. Itt kényel-
mes és kulturált körülmények között 
lehet szoptatni, a hozott bébiételeket 
melegíteni és etetni a gyerekeket. Arra 
is lehetőség van, hogy a pelenkázó- 
asztalon tegyék tisztába a kisbabákat 
és hűvös helyen altassák őket a nap 
folyamán. Ebben a szezonban még 
komfortosabb lett a babaszoba, hiszen 
a falakat és az asztalkákat mesedeko-
rációk díszítik. Új, színes gyerekszé-
keken, kanapékon és napozóágyakon 
pihenhetnek a legfiatalabb fürdőzők 
is. Bővült a babaszoba előtere, ahol 
egy széles árnyékoló védi az erős nap-
sütéstől a kicsiket és szüleiket. 
 Kővári Ildikó

Nehéz sorú gyerekek nyaraltak
Szekszárd testvérvárosában, Waregemben

Szekszárd belga testvérvárosa, Waregem ismét vendégül látott városunk-
ból 44 tanulót és hét kísérő nevelőt. A kiutazó csoport négy általános is-
kola (Baka István Általános Iskola és Tagintézménye, Babits Mihály Általá-
nos Iskola, Dienes Valéria Általános Iskola és Garay János Általános Iskola) 
tanulóiból és a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság felügyelete alá 
tartozó lakásotthonokból, valamint nevelőszülőknél élő gyermekekből állt 
össze. Olyan gyerekek részesülhettek e kivételes élményben, akiket a csa-
ládjuk nem tudna külföldre vinni nyaralni – tájékoztatta szerkesztőségün-
ket Dávidné Schwarcz Szilvia és Tóthné Kormos Zsuzsanna kísérő nevelő. 
Az alábbiakban a pedagógusok beszámolója olvasható.

Waregem város és az ott élő emberek fi-
zettek minden költséget (kivéve az utas-
biztosítást), de a szervezésben jelentős 
szerepet vállalt a városunkban működő 
Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Tár-
saság is.

A hosszú út után fáradtan érkez-
tünk. A waregemi vendéglátók ked-
vessége, figyelmessége azonban ezt 
rögtön feledtette velünk, vidám han-
gulatot teremtettek. Idén is nagyon 
tartalmas programot állítottak össze 
minden napra.

Jártunk kalandparkban, ahol fal-
mászást, kötélpályát, akadálypályát és 
evezést próbálhattunk ki. Délután a 
görkoris disco nyújtott vidám időtöl-
tést. Este a városházán a polgármester 
fogadott minket és kedves szavakkal üd-
vözölte a városába érkező fiatalokat és a 
kísérő nevelőket. 

Voltunk Bellewaerde-ban, ami egy 
hatalmas vidámpark, itt sorra ültünk 
fel az izgalmas játékokra, vidámparki 
elemekre és egy érdekes indián show-n 
is részt vettünk. Másnap gyönyö-
rű természeti környezetben (Domein 
Pyenbroeck) szabadon választhattunk 
kisvonatozás, kerékpár túra, minigolf 
és úszás programok közül.

Felejthetetlen élményt jelentett a 
Boudewijn Tengeri Park, ahol fóka- és 
delfin show-t láthattunk, melyet min-
denki nagyon élvezett. 

Gyönyörű napsütésben töltöttünk el 
egy napot a tengerparton. A gyerekek 

felszabadultan fürödtek az Északi-ten-
ger vizében, sokan gyűjtöttek kagylókat, 
játszottak a parti homokban. Délután 
egy kis gokartozással színesítették szá-
munkra a programot.

Ellátogattunk Deerlykbe is, ahol 
egész délelőtt bowlingozhattunk, majd 
uszoda és városnézés következett. 

A búcsúesten a szekszárdi gyere-
kek adtak műsort a belga családok-
nak és szponzoroknak, akik vastaps-
sal jutalmazták a táncot, népdalt, 
verset, kánont.

Rengeteg ajándékkal elhalmozva, 
csodálatos élményekkel gazdagodva 
tértünk haza.

Köszönet a szekszárdi borászok-
nak – különösen a Fritz és a Prant-
ner Pincészetnek – a felajánlott bo-
rokért, amelyekkel megköszönhettük 
vendéglátóinknak a sok felejthetet-
len élményt! – zárul a kísérők be-
számolója.

Szekszárd és a belgiumi Waregem 
tavaly ünnepelte testvérvárosi kap-
csolatának 20 éves évfordulóját; a 
Szekszárd–Waregem Baráti Társaság-
nak köszönhetően pedig több mint tíz 
éve minden második évben van lehe-
tőség szekszárdi hátrányos helyzetű 
gyerekek belgiumi nyaralására, mely-
nek teljes költségét a vendéglátó bel-
ga családok állják – tájékoztatott az 
utazás hátteréről Berlinger Attila, a 
polgármesteri hivatal kommunikáci-
ós referense.
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7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
Telefon: 74/528-850 

E-mail: info@aliscaterra.hu
wwww.aliscaterra.hu

Használt étolaj
begyűjtés

Használt sütőolajért is házhoz megy
az Alisca Terra Kft., mely járatszerűen,

2 hetente gyűjti be a lakosságtól a használt étolajat.
Ne öntse ki! – Adja le!

Vigyázzunk együtt környezetünkre!
Piacnapokon (szerdán és szombaton) 

az Alisca Terra Kft. gyűjtőautójánál 
bárki leadhatja háztartásában

keletkezett használt olajat a piacon.

Jegyár: 2400 Ft, 2900 Ft 
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Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

LAST MINUTE helyek

10%

kedvezménnyelLAST MINUTE helyek

10%

kedvezménnyel

Domboriban a Sárkányhajó Éttermünk a 
következőkkel várja kedves vendégeket:

•  kellemes , hangulatos, vízparti szúnyogmentes 
környezet, a teljes terasz szúnyoghálóval védett

•  hétköznap sörkorcsolyák, hétvégenként menü, 
valamint a’la carte kínálat

•  sportműsorok közvetítése a projektoros 
kivetítőn és TV-n

•  kiemelt sportrendezvényekhez (pl.: labdarúgó VB) 
kapcsolódó akciók, nyeremények (részletek a 
helyszínen)

•  nyitva: június 12 – augusztus 20-ig,
hétfő - csütörtök 16.00–24.00 óráig,
péntek - vasárnap 11.00–24.00 óráig

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG: 7133 Fadd-Dombori, Duna sor vagy 
Fenyő u. 40. (a kajak-kenu pálya indítótornyával szemben)

PTE Illyés Gyula Kari éttermünkben nyáron is 
szeretettel várjuk kedves vendégeinket:

• légkondicionált, modern környezet,
• menü: 880 Ft, hetente változó a’la carte étlap
•  a helyszínen törzsvásárlói chipkártya igényelhető, 10.000 Ft

feltöltés esetén a chipkártyával történő � zetéskor 
10 % kedvezményt adunk a teljes fogyasztás árából

•  176 fős étterem és 22 fős klülönterem, 
belsőterasz

•  a termek külön-külön is igénybe 
vehetők rendezvényekre, az étterem 
rendezvényi befogadóképessége korlátozott

• salátasziget, Carraro olasz kávé kínálat
• nyári nyitvatartás: 11.00–14.00 óráig

Megközelíthetőség:
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
(bejárat a Mátyás Király u. felől)
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft .
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Tel.: 74/314-580
www.diaketkeztetes.net

• bankkártyával, SZÉP kártyával, valamint Erzsébet, Sodexo, Edenred,
Puebla meleg étkezési utalványokkal is fi zethet

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

Szekszárd belvárosában épülő új, többfunkciós
Piactéren üzlethelyiségek 2014 őszétől

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

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

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

KERES
Középkorú, 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.

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

•  Bulgária 4* hotel, repülővel, reggelivel 
1 hétre most csak 78.900,- Ft/főtől + ill.

•  Korfu 2* hotel, félpanziós ellátással, 
autóbusszal, 1 hét most csak 89.900,-Ft/fő-től

•  Egyiptom 5* szálloda, All Inc. ellátással, 
repülővel most csak 132.900,-Ft/fő-től + ill.

•  Costa Brava 4* hotel, félpanziós ellátással,
repülővel 1 hét most 115.900,- Ft/főtől + ill.

•  Horvátország, 3 éj, 2* hotelben 
félpanzióval 29.400,-Ft/fő

Akciós TUI és GULET ajánlataink bécsi indulással! 

További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban, vagy keresse  oldalunkon!
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èrtesÌtjük kedves vásárlóinkat,
hogy Nemzeti Dohányboltunk
az OMV kútról a Bocskai utcai

Tom Marketbe költözött.

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

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

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

Megújult üzletünk! 
Kibővített  Karcher  választék!

AJÁNLATUNK:
magasnyomású 
mosók, kültéri

seprőgépek

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

EGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM
EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
•  vitamingazdag zöldség-gyümölcs

választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
•  zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

Akciós ajánlatunk:
július 28-tól augusztus 2-ig

• görögdinnye 99 Ft/kg
• csemege kukorica 89 Ft/db

• kar� ol 199 Ft/kg

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 7–16, Szombat: 7–12 óráig

a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
Előrendelés: 06-74/412-225,

mobil: 06-30/348-5676.
NÉZZEN BE HOZZÁNK!

RÉPA

www.szpluszcstudio.hu • info@spcstudio.hu
7100 Szekszárd, Tartsay u. 30. • Tel.: 74/511-833

Keresse a kereskedésünkben!

Nálunk olcsóbb!
Professzionális szerszámok 
és munkavédelmi eszközök 

az építőipari munkákhoz!


