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Sajtóközlemény
I. VK.: Bódi Gábor. Két gyer-
meke és három unokája van. 
Korábban kutyák tanításával, 
oktatásával foglalkozott
II. VK.: Kerekes László. Nős, há-
rom gyermek apja. Vállalkozó.  
Kedveli a sportot, ezen belül is 
a teniszt. Teniszezés oktatásá-
val is foglalkozik.  
III: VK.: Oravecz Jánosné. Nyug-
díjaj. 30 évig egy helyen, a Szek-
szárdi Vízműnél dolgozott. Két 
gyermeke és négy unokája van. 
Család az éltető eleme.
V. VK.: Gurzó Zoltán. Diplo-
más üzemgazdász. Vállalkozó. 
Két gyermek apja.
VI. VK.: Fejkó Mihályné. Özvegy. 
Nyugdíjas. Egy gyermeke és két 
unokája van. Fia és a menye Né-
metországban, az egyik unokája 

Angliában dolgozik. Kedvenc 
szórakozása olvasás, rejtvényfejtés.
VII. VK.: Mallerné Virányi Piros-
ka. Férjezett. Két gyermeke és 
egy unokája van. Nagyon kedveli 
a szép verseket, a dalt, a zenét. Hat 
éve vezeti a Szivküldi Dalkört.
VIII. VK.: Sipőcz István. Nyugdíjas. 
Nős. Két gyermeke és négy uno-
kája van. 30 évig volt hivatásos ka-
tona. Hobbija a kertészkedés.
IX. VK. Maller Béla. Nyugdíjas. 
Nős. Két gyermeke, négy uno-
kája, egy dédunokája van. Élet 
filozófiája: a rendszeres mozgás, 
az értelmes elfoglaltság. Hobbija 
a közügyekkel való foglalkozás.
X.VK. Nyéki Jánosné. Nyugdíjas. 
Három gyermeke és hét unoká-
ja van. Család centrikus. Szeret 
horgolni, kötni.

 Összefogás Szekszárdért
 Egyesület

Sajtóközlemény
Az MSZP, PM, EGYÜTT, DK 
ma hivatalosan is bejelentette 
a közös szekszárdi kompenzá-
ciós listát a Választási Irodán.

A bejelentőt a DK. részéről 
Horváth Gábor látta el kézje-
gyével, akit Gyurcsány Ferenc a 
Demokratikus Koalíció elnöke 
hatalmazott fel aláírási jogkörrel. 

A sajtóhírekben megjelentek-
kel ellentétben, a korábban meg-
kötött Együttműködési megál-
lapodást is Horváth Gábor írta 

alá, akinek egész Tolna Megyére 
vonatkozik az aláírási jogköre.
Közös kompenzációs lista:
1. dr. Mezei László
2. Zaják Rita
3. Rácz Zoltán
4. Ilosfai Gábor
5. Balog István
6. Greskó Gáborné
7. Ködmön Mónika
8. Murvai Árpád

 MSZP Szekszárdi Szervezete

Még több hangsúlyt kap  
a vidéki élet támogatása

Agrárfórumot tartottak szep-
tember 8-án Bátaszéken, 
amelyen Kis Miklós Zsolt, a 
Miniszterelnökség agrár-vi-
dékfejlesztésért felelős ál-
lamtitkára egyebek mellett 
arról is beszélt, hogy az el-
múlt hét év során az európai 
uniós támogatások nagy-
részt a nagy gazdaságok ver-
senyképességét segítették. A 
gépbeszerzések, az állattartó 
telepek korszerűsítése terén 
hátrányt szenvedtek a kis- és 
közepes gazdálkodók, ezen 
a következő európai uniós 
költségvetési ciklusban vál-
toztatni kell – mondta.

Kis Miklós Zsolt a kiosztha-
tó pénzekről szólva közölte: a 
következő hat évben a munka-
igényes ágazatok támogatására 
– mint például a kertészet, az 
állattenyésztés vagy az erdőgaz-
dálkodás – rendelkezésre állnak 
források. Elmondta: a közvetlen 
és a vidékfejlesztési támogatá-
sok összege a soron következő 
hét éves időszakban összességé-
ben nagyobb lesz, mint a 2007 
és 2013 közötti uniós ciklusban. 
A közvetlen támogatás mértéke 
2000 milliárd helyett 2500 mil-
liárd forint, a vidékfejlesztési 
támogatások összege 1551 mil-
liárddal szemben 1223 milliárd 
forintra rúg majd.  

A 2014-2020 közötti vidék-
fejlesztési program forráselosz-
tása alapján a beruházásra és a 
tárgyi eszközökre jut a legna-
gyobb összeg, 450 milliárd fo-
rint, agrár-környezetvédelemre 
pedig 188 milliárd fordítható. 
A mezőgazdasági üzemek fej-
lesztésére 59, míg az ökológiai 
gazdaságok támogatására 62 
milliárd forintot irányzott elő a 
program. Az államtitkár arról is 
beszélt, hogy 2016. január 1-től 
olyan agrár-környezetgazdál-
kodási programot vezetnek be, 
amely valóban a kis- és köze-
pes gazdaságokat szolgálja. E 
program kevesebb jogcímmel 

lesz meghirdetve, a cél pedig 
az, hogy mindenki egyszerűb-
ben tudjon hozzáférni, ne pedig 
csak „egyesek, nemesi kiváltsá-
gok révén” – fogalmazott. 

Szekszárd I. számú választó-
kerületének országgyűlési kép-
viselője, Szekszárd polgármes-
tere, Horváth István is felszólalt 
az eseményen, aki a mezőgaz-
dasági bizottság alelnökeként, 
miniszteri biztosként kifejtette: 
a mezőgazdasági minisztérium 
szándéka, hogy újraszervezzék 
a vidék életét és gazdaságát. A 
tervek kapcsán hangsúlyozta 
a sertésprogram jelentőségét, 
de a húsmarha-, illetve a juh-
tartást is kiemelte mint nagy 
lehetőségekkel bíró ágazatokat, 
ugyanakkor a feldolgozóiparról 
és a bel- és külkereskedelem 
jelentőségéről is beszélt. Hor-
váth István úgy véli, a kertészet 
is hozzájárulhat a vidék fejlő-
déséhez, hiszen azon túl, hogy 
köztudottan kisebb aranykoro-
na-értékkel bíró földterületen 
is nyereségesen lehet gazdál-
kodni, lényeges, hogy a magyar 
fogyasztók lehetőleg helyben 
termesztett-gyártott élelmiszert 
vásároljanak. Mindemellett azt 
is fontos, hogy a fiatalokat hely-
ben tartsák, tisztes megélhetést 
biztosítva számukra. 

Az eseményen a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnö-
ke, Győrffy Balázs tájékoztatta 
a hallgatóságot arról, hogy az 
agrárkamara megyei elnök-
ségei veszik át a helyi földbi-
zottságok feladatköreit. Arról 
is szólt, hogy ezidáig négyezer 
termőföld-adásvételt támogat-
tak, amelyek a települési agrár- 
gazdasági bizottságok vélemé-
nye alapján bonyolíthatók le, s 
amely adásvételekről a megyei 
elnökségnek is döntenie kell. 

Amint arra Győrffy kitért, 
2855 településen 2305 ilyen 
jellegű testület létezik, az agrár-
gazdasági bizottságok nagyrészt 
lefedik az ország területét. 

 Maróti 

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

Örülnek a lakók a megújult Szőlőhegy utcának

Közösségi kerteket épít a város

Mérföldkő a város életében, 
hogy olyan utcát adunk át, 
amely még nem látott szilárd 
útburkolatot! – örvendezett 
Szekszárd alpolgármestere, 
Ács Rezső szeptember 9-én, 
a Szőlőhegy utca útfelújítása 
kapcsán tartott sajtótájékoz-
tatón a Bogár tanya előtt.

A munkálatokat igényes kivi-
telezés jellemezte. Az építkezés 
655 méter hosszúságban, 4 mé-
ter szélességben valósult meg 
és mintegy 98 millió forintjába 
került a városnak, amelyhez 
sem pályázati forrást, sem pe-
dig hitelt nem vettek igénybe: 
a beruházást azon forrásokból 

finanszírozták, amelyek a költ-
ségvetésbe különböző címeken, 
a helyiek hozzájárulásának kö-
szönhetően jöttek be. Az alpol-
gármester hozzátette: az ilyen 
projektek megmutatják, hogy 
Szekszárdon gazdálkodnak a 
városvezetők, a közgyűlés jóra 
használja a rábízott pénzt.

„Négy éve ígéretet tettünk 
arra, hogy 10 kilométer járdát 
építünk: most eljött az elszá-
molás ideje, s, látható, 14,4 
km járda épült, további 1,5 km 
megújítása-építése pedig folya-
matban van” – mondta.

Ács Rezső hozzátette: Szek-
szárdon több olyan terület is 
van, ahol hasonló fejlesztésekre 

van szükség. Ezen beruházáso-
kat a következő 5-10 évben kí-
vánja folytatni a város vezetése. 

Az alpolgármester méltatta a 
Kész Építő Kft. által végzett kivi-
telezési munkálatokat is, egyben 
megköszönte a körzetben 12 éves 
képviselői ciklusát záró Fajszi 
Lajosnak, hogy sokat tett az utca 
szilárd burkolatúvá tételéért. 

Végezetül arra kérte a hely-
ben lakókat, hogy saját terü-
leteiket egy kicsit próbálják az 
új úthoz igazítani, s valamilyen 
módon az udvari vízelvezetést 
megoldani, hiszen akadnak 
olyan részek, ahol a salakot a 
telkekről kihordja a nagyobb 
eső az útra.

Az eseményen a helyben la-
kók is képviseltették magukat, 
Szauter Mihály például lánya 
nevében fejezte ki örömét: 
„Csak a legnagyobb elismerés 
hangján tudok szólni, hiszen 
valóban nagyon szép lett az 
utca!” – méltatta a beruházást. 
Az ugyancsak helyi kötődésű 
Varga Gyula azt jegyezte meg: 
a mai világban mindenki tisz-
tában van azzal, hogy a költ-
ségvetés mit enged meg. „Egy 
csoda, amit itt történt. Azért is 
lényeges, hogy végre a szilárd 
burkolat, mert végre esténként 
nyüzsög az utca, megtelik gye-
rekekkel.” 

 Lévai Márton

A Fecskeház előtti területen 
megvalósuló program eleme-
it Ács Rezső alpolgármester 
ismertette nemrégiben. Mint 
elmondta, a kerteknek közös-
ségteremtő haszna is lesz, a 
város vezetése pedig bízik 
abban, hogy kezdeményezés 
egyre szélesebb körben válik 
ismertté és sokan csatlakoz-
nak hozzá. A kerteknek olyan 
részei is lesznek, amelyeket 
mozgáskorlátozottak művel-
hetnek.

Szekszárd alpolgármestere 
kiemelte: a városvezetés úgy 
érzi, hogy minden olyan lehe-
tőség, amely egymáshoz kö-
zelebb hozná az embereket, a 
lakóközösség szempontjából is 
előremutató: érezhető ugyanis, 
hogy a lakótelepen élők elide-
genedtek egymásától. Az Alis-
ca Terra Kft. az elmúlt évek-
ben nagy hangsúlyt fektetett 
a környezettudatos nevelésre 
a városban és a környező tele-
püléseken – emelte ki az alpol-
gármester, hozzátéve: az óvo-
dai-iskolai oktatáson túl most a 
felnőttek között is népszerűsí-
teni szeretné a város ezt a gon-
dolatiságot. A közösségi kertek 
olyan növények befogadására 

lesznek alkalmasak, amelyek 
akár az adott közösség élelme-
zéséhez is hozzájárulhatnak, 
ám azt hangsúlyozottan kérik, 
hogy vegyszereket lehetőleg ne 
használjanak a területek műve-
lésekor. 

A Fecskeház mellett kiépülő 
projekt a legelső a városban, 
amelyre Szekszárd vezetése 
várja a környéken lakók jelent-
kezését. A megyeszékhely egyes 
használaton kívüli területein ki-
alakítandó kertekhez az Alisca 
Terra Kft. a termőföldet illetve 
az öntözési lehetőséget is bizto-
sítja, a helyszínekre pedig térfi-
gyelő kamerákat szerelnek fel 
a közeljövőben – amelyek ter-
mészetesen nem csak a kertre, 
hanem annak környezetére is 
„rálátással” lesznek. Ács Rezső 
a sajtóeseményen azt is közölte, 
bízik abban, hogy az idősebb 
korosztálytól a fiatalabbakig 
mindenki megtalálja majd örö-
mét a zöldség- gyümölcs ter-
melésében, s e kertek elterjedve 
szebbé is teszik a jelenleg hasz-
nálaton kívüli területeket. 

A körzet képviselője, Máté 
Péter sokat lobbizott azért, hogy 
kerületében kerüljön kiépítésre 
az első ilyen jellegű kert – hang-
súlyozta.

A tájékoztatón Artim And-
rásné, az Alisca Terra veze-
tője beszámolt arról, hogy a 
lakosságtól begyűjtött zöld-
hulladék elkülönítését a cég 
valamennyi hozzá tartozó te-
lepülésen bevezette. A zöld-
hulladékot komposztálják, így 
az később a közösségi kertek-
ben felhasználhatóvá válik. A 
vegyszermentes kertészkedést 
elősegítendő, a projekt során 
komposztáló ládákat is kihe-
lyeznek – tudatta a cég igaz-
gatója.

A projekt koordinátorától, 
Tóth Teodórától már arról ér-
tesülhettünk, iskolák, óvodák 
jelentkezését is várják, hiszen 
– mint mondta – a komposztá-
lás, az újrahasznosítás elsajátí-
tását érdemes minél korábban 
elkezdeni. 

A város és a cég reményei sze-
rint szeptember végére elkészül 
az első kert, amelyekben már a 
tavaszra gondolva a lakosok el 
is kezdhetik a növények ülteté-
sét. Ács Rezső mindehhez hoz-
zátéve kiemelte: az egyébként 
bővíthető kertek zártak lesznek, 
így oda csak azok juthatnak be, 
akik helyileg kertet művelnek. 

Máté Péter képviselő emlé-
keztetett arra, hogy több ki-

használatlan földterület is van 
a városrészben: így kerül sor 
később például a Tartsay, vagy 
a Dienes Valéria lakótelepen is 
közösségi kertek kialakítására, 
de a Wesselényi utcában, vala-
mint az Alkotmány lakótelepen 
is terveznek kertépítő beruhá-
zást. 
Az elmondottakhoz a közgyű-
lés gazdasági bizottságának 
elnöke, Kővári László – aki 
maga is képviselő –, az Alisca 
Terra tevékenységével kap-
csolatban hozzátette: Szek-
szárd közgyűlése már 2006-
2007-ben döntött arról, hogy 
mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy önkormány-
zati tulajdonba kerüljön vissza 
a cég, ám azt nem gondolták 
volna, hogy nyolc év alatt eny-
nyire eredményes közösségi 
munkát végez a vállalat.
Szekszárd városvezetése várja a 
lakóközösségek, magánszemé-
lyek jelentkezését és javaslatait 
a közösségi kertek művelésével 
kapcsolatban. Jelentkezni az 
Alisca Terra Kft. telefonszámán 
(74/526-850/6115-ös mellék), 
továbbá e-mailen is (titkarsag@
aliscaterra.hu) lehet.

 Gyimóthy Levente
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönsé-
get, hogy a Szekszárdi Szüreti Na-
pok rendezvényei idején a menet-
rendszerinti autóbuszjáratok terelő 
úton közlekednek.

Szeptember 16-án (kedd) üzem-
kezdettől szeptember 22-én (hét-
fő) 24.00 óráig a Béla király téren 
forgalomkorlátozás lesz, a járatok a 
megállóhelyet nem érintik.
Szeptember 16-án (kedd) üzem-
kezdettől szeptember 18-án (csü-
törtök) 6.00 óráig valamint szep-
tember 22-én (hétfő) 5.00 órától 
üzemzárásig az
1-es vonalon: közlekedő járatok 
útvonala nem változik, a járatok a 
Béla király téren nem állnak meg. 
7-es, 7A és 7B vonalon a járatok az 
alábbi terelő útvonalon közleked-
nek: Autóbusz-állomás – Hunyadi 
u. – Szent István tér – Nyomda 
– Kórház – Május 1. u. – Fűtőmű 
– Alisca u. és a járati útvonalon to-
vább (vissza ugyanez az útvonal).
Szeptember 18-án (csütörtök) 6.00 
órától szeptember 22-én (hétfő) 
5.00 óráig a Szent István tér is le 
lesz zárva. A tér lezárása idején a 
helyi autóbuszjáratok az alábbi te-
relő útvonalon közlekednek:
1-es vonalon: Autóbusz-állomás – 
Hunyadi u. – Holub u. – Wesselényi 
u. – Széchenyi u. – Szent László u. – 
Béla király tér és a járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).

2A vonalon: Palánk – Posta – 
Nyomda – Wesselényi u. – Holub 
u. – Autóbusz-állomás.
4-es vonalon: TESCO Áruház – Au-
tóbusz-állomás – Hunyadi u. – Ho-
lub u. – Wesselényi u. – Széchenyi u. 
– Szent László u. és a járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).
4A vonalon: TESCO Áruház – Ho-
lub u. –Wesselényi u. – Széchenyi u. 
– Szent László u. és a járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).
4Y vonalon: TESCO Áruház – 
Kórház – Nyomda – Szent L. u. és 
a járati útvonalon tovább (vissza 
ugyanez az útvonal).
5-ös, 5Y, 6-os és 6Y vonalon: Autó-
busz-állomás – Holub u. – Wesselé-
nyi u. – Kórház és a járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).
7-es, 7A és 7B vonalon: Autó-
busz-állomás – Holub u. – Wesselé-
nyi u. – Kórház – Május 1. u. – Fű-
tőmű – Alisca u. és a járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).
Ez idő alatt a járatok nem érintik a 
Szent István téri, a Liszt Ferenc téri 
megállót, az 5-ös, 5Y, 6-os és 6Y 
vonal járatai a Nyomda megállót.
A helyközi járatok terelő útvo-
nala a következő:
6-os út irányából érkezőknek:
Újvárosi templom – Posta – Wesselé-
nyi u. – Holub u. – Autóbusz-állomás. 
A járatok a Posta és a Wesselényi utcai 
(helyi) megállóhelyen állnak meg.
A 6-os út irányába induló jára-
tok – 18.00 óra és 06.00 óra között 
indulók is – az Autóbusz-állomás 

– Mátyás király u. – Zrínyi u. – 
Damjanich u. – Újvárosi templom 
útvonalon közlekednek.
Bátaszék irányából érkezőknek:
Kórház – Wesselényi u. – Holub u. – 
Hunyadi u. – Autóbusz-állomás. A 
járatok a Gimnázium helyett a Holub 
utcai helyi megállóban állnak meg.
Szeptember 20-án (szombat) a 
szüreti felvonulás miatt 14.00 
órától várhatóan 17.00 óráig a 
Béla király tér, a Bezerédj u. – 
Széchenyi u. – Szent László u. 
útvonal is lezárásra kerül, ekkor:
a 6-os út irányából beérkező hely-
közi járatok a Damjanich u., Zrínyi 
u. útvonalon közlekednek.
A helyi járatok terelő útvonala a 
következő
4-es vonalon: TESCO Áruház 
– Autóbusz-állomás – Zrínyi u. – 
Damjanich u. – Kadarka u. – Mé-
rey utca és járati útvonalon tovább 
(vissza ugyanez az útvonal).
4A vonalon: TESCO Áruház – Holub 
u. – Zrínyi u. – Damjanich u. – Kadar-
ka u. – Mérey u. és a járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).
7-es vonalon: Autóbusz-állomás – Ho-
lub u. – Wesselényi u. – Kórház – Má-
jus 1. u. – Fűtőmű – Alisca u. – TESCO 
Áruház (vissza ugyanez az útvonal).
89-es vonalon: TESCO Áruház – 
Kórház – Wesselényi u. – Holub u. 
– Zrínyi u. – Damjanich u. – Rákó-
czi u. és a járati útvonalon tovább 
(vissza ugyanez az útvonal).
9-es vonalon: TESCO Áruház – 
Alisca u. – Kórház – Wesselényi u. 

– Holub u. – Zrínyi u. – Damjanich 
u. – Rákóczi u. és a járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).
A felvonuláshoz kapcsolódó út-
lezárások miatt az 1-es vonalon 
–  az Autóbusz-állomásról Hosz-

szú-völgybe 14.40 órakor és 
a Hosszú-völgyből az Autó-
busz-állomásra 14.57 órakor 
induló járatok nem közlekednek,

–  az Autóbusz-állomásról Hosz-
szú-völgybe 16.40 helyett 17.00 
órakor, Hosszú-völgyből az Au-
tóbusz-állomásra 16.57 helyett 
17.17 órakor indul a járat.

A helyi járatok a terelőúton talál-
ható megállóhelyeken megállnak.

Borudvar 2014 -  
Pavilon beosztások

1. pavilon: Brill Pálinkaház, 
Fekete Borpince
2. pavilon: Sebestyén Pince, 
Takler Pince
3. pavilon: Szeleshát Szőlőbir-
tok, Danubiana Kft.
4. pavilon: Ribling Pince, 
Ferger Módos Borászat, Illyés 
Kúria, Herr Pince
5. pavilon: Tringa Borpince, 
Fritz Borház
6. pavilon: Virághegyi Bor 
Kft., Bodri Pincészet
7. pavilon: Prantner Pince, Sá-
rosdi Pincészet
8. pavilon: Schieber Pincészet,
Dániel Pince
9. pavilon: Bősz Adrián, Mé-
száros Borház
10. pavilon: Neiner Családi 
Pince, Lajvér Avantgarde
11. pavilon: Hetényi János Pin-
cészet, Twickel Szőlőbirtok 
12. pavilon: Németh János 
Pincészet, Posta Borház
13. pavilon: Remete-Bor, Vida 
Családi Borbirtok
14. pavilon: Eszterbauer Borá-
szat, Heimann Családi Birtok
15. pavilon: Dél-Dunántúli 
Borturisztikai Klaszter, Fe-
renczi Szőlőbirtok
16. pavilon: Márkvárt Pince, 
Tűzkő Birtok
17. pavilon: Vesztergombi 
Pince, Merfelsz Pince
18. pavilon: Dúzsi Tamás Pin-
céje, Tüske Pince
19. pavilon: Szent Gaál Pincé-
szet, Szoboszlay Pince, Leány-
vári Pálinkaellátó

SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK
2014. szeptember 18-21. • www.szekszardiszuretinapok.hu

A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE:
Dr. Fazekas Sándor, Magyaror-
szág földművelésügyi minisztere
A rendezvény védnökei:
Dr. Hoppál Péter, Emberi Erő-
források Minisztériuma, kultú-
ráért felelős államtitkár.
Győrffy Balázs, Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara országos 
elnöke.
Horváth István, Szekszárd Me-
gyei Jogú Város polgármestere.

Állandó programok:
Csütörtöktől vasárnapig:
•  CIOFF Hungary Fesztiválfotó 

Kiállítás (Béla király tér)
•  Játszópark a Prométheusz 

parkban és a Korzó Áruház 
parkolójában

Péntektől vasárnapig
•  Ipar-, és népművészeti kira-

kodóvásár, helyi termék vásár, 
Zsűrizett ipar- és népművé-
szeti termékek vására. (Négy-
sávos út ,Garay tér,  Szent Ist-
ván tér, sétány)

•  Autókiállítás- Agóra tér (Alisca 
Autócentrum, Autocity Szekszárd)

Kiállítások:
•  „Tibet kincsei” ismeretterjesztő 

kiállítás (Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Márványterem)

•  Badics Gábor fotós „Szekszár-
di szőlők, tanyák” c. kiállítása 
(Belvárosi Kávéház)

•  Borviszonyok- Forrai Ferenc 
boroscímke kiállítása (Bor-
múzeum)

•  Kazinczy János Antal fes-
tőművész kiállítása (Agóra 
Művészetek Háza)

•  Kiállítás „Berekai Éva” Orszá-
gos Népi Ékszer Pályázatra, és 
az „Öltözékünk üzenete” pá-
lyázatra beérkezett alkotások-
ból (Babits Mihály Kulturális 
Központ, Bakta terem)

•  „Bálozni jöttem és színésznő 
lettem” – Tolnay Klári arcai 
Emlékkiállítás a 100 éve szü-
letett színművésznő tisztele-
tére (Babits Mihály Kulturális 
Központ, Agóra előtér)

•  Szekszárdi Fotóklub kiállítá-
sa (Babits Mihály Kulturális 
Központ Fiatalok utcája)

RÉSZLETES PROGRAMOK
Szeptember 18. csütörtök
14.00–17.00-ig Szeretet Láng-
ja – szemléletformáló program, 
Béla király téri színpad
15.00 Borkalauz online kiadvány 
bemutatója, Garay ÉlményPince
17.00 Badics Gábor fotós 
„Szekszárdi szőlők, tanyák” c. 
kiállításának megnyitója, Bel-
városi Kávéház
17.00 „A legszebb konyhakertek 
- Magyarország legszebb kony-
hakertjei” helyi fordulójának 

eredményhirdetése. Díjakat át-
adja: Ács Rezső, alpolgármester. 
(Béla király tér, Országzászló)
18.00 Szekszárd Jazz Orchestra 
koncert (Béla király téri színpad)
18.00 Magyar Borhoz Magyar 
Nóta- Szekszárdi Nótakedvelő 
Klub műsora Máté Otíliával (Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
rendezvényterem) Jegyár: 1200 Ft
19.00 Hegedűs a háztetőn-musi-
cal (Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Színházterem). Közremű-
ködik a Budapest Klezmer Band. 
Jegyárak: 2400 Ft és 2900 Ft
20.30 Herczku Ági és a Banda 
koncert a MAGYAR ÁLLAM-
PAPÍR támogatásával. (Béla 
király téri színpad)

Szeptember 19. péntek
10.30 Lázár Ervin: Gyere haza 
Mikkamakka! A PTE IGYK 
Színjátszó Kör előadása gyere-
keknek. (Béla király téri színpad)
16.00 Alisca Brass Band kon-
cert (Béla király téri színpad)
17.00 Ünnepélyes megnyitó 
Megnyitja dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, köszöntőt 
mond dr. Hoppál Péter kultúrá-
ért felelős államtitkár és Horváth 
István Szekszárd polgármestere. 
Közreműködik a Muslinca Férfi-
kar és a Bartina Néptánc Egyesü-
let. (Béla király téri színpad)

17.30 Örökség Gyermektánc 
Gála (Béla király téri színpad).
18.00 Áldva a pásztor a korttyal 
- válogatott borversek- Kis Pál 
István könyvbemutató. (Várme-
gye Háza Kávézó)
19.00 Filmvetítés: Meseautó- 
„Bálozni jöttem és színésznő 
lettem” – Tolnay Klári Arcai 
című emlékkiállítás keretében.
(Babits Mihály Kulturális Köz-
pont) Jegyár: 500 Ft.
20.00 Borviszonyok. Forrai 
Ferenc boroscímke kiállításá-
nak megnyitója. (Bormúzeum, 
Szekszárd Fürdőház utca 14.).
20.00 Mrs.Columbo koncert a 
Tarr Kft. támogatásával. (Béla 
király téri színpad)
21.00 Neoton Família koncert – 
a TolnAgro Kft. támogatásával.
(Szent István téri színpad)
22.30 Pécsi Bartók Férfikar és Bor-
dalkórus. (Béla király téri színpad)
24.00 Riff- Raff zenekar 10 éves 
jubileumi koncert. (Piactér)

Szeptember 20. szombat
9.30 Weinlese Chortreffen- 
Többnemzetiségű Kórustalál-
kozó Mondschein Kórus és 
vendégeinek koncertje. (Vár-
megyeháza udvari színpad)
10.00- 18.00 Toma és Csapata 
„Toma mosolyfűszerekkel”. Tör-
téneti játékok kicsiknek és na-
gyoknak! (Vármegyeháza kert)
10.00 Alisca Taekwondo Klub 
küzdősport bemutatója. (Béla 
király téri színpad)
10.30 Iberican Táncegyesület be-
mutatója. (Béla király téri színpad)
11.00 Kazinczy János festőmű-
vész kiállításának megnyitója. 
(Agóra Művészetek Háza)
11.00 „Ha kicsike vagyok is…” 
Örökség Folkvetélkedő. (Vár-
megyeháza Udvari színpad)
11.00 Tücsök Zenés Színpad mű-
sora. (Béla király téri színpad)
11.00 Kiskalász zenekar gye-
rekkoncert - Családi Matiné. 
(Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Színházterem) Jegyárak: 
1000 Ft, 1500 Ft.
12.30 Magyar Wing Tsun Egye-
sület önvédelmi bemutatója. 
(Béla király téri színpad) 
 Folytatás a következő oldalon!

Akció a Garay ÉlményPincében
a Szüreti Napok ideje alatt!

AKCIÓ: 7.000 Ft vásárlás 
és/vagy fogyasztás 

esetén ajándékba kap
1 palack bort.

Töltse ki mini kvízjátékunkat,
regisztráljon és nyerjen!

A kitöltött kvíz lapot az Élménypincében, 
kollegáinknál tudják leadni (Garay tér 19). 

Nyeremény: 2 fő részére szóló 
3 fajtás borkóstoló.

Sorsolás: szeptember 21. (vasárnap) este.
A kiállításra szeptember 18-21. között 

jegyet vásárlók és regisztrálók 
automatikusan részt vesznek a sorsoláson!

BORVÁSÁRLÁS:
min. 4 palack 

vásárlása esetén
ajándékba kap 

1 db belépőjegyet 
az interaktív
kiállításra.

A két akció nem vonható össze!
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13.00 Hot Iron súlyzórudas 
csoport bemutatója. (Béla ki-
rály téri színpad)
13.30 Ritmo Sporttánc Egyesü-
let bemutatója. (Béla király téri 
színpad)
14.00 Garay Élménypince fo-
tópályázatának kiállítás meg-
nyitója. Megnyitja: Ács Rezső 
alpolgármester.
14.00 Szöcske Akrobatikus rock 
and roll bemutató. (Béla király 
téri színpad)
14.00–17.00 Véradás. (Dózsa 
Gy. utca – Magyar Vöröskereszt)
15.00 Szüreti Felvonulás. (Be-
zerédj utca, Széchenyi utca, 
Szent László utca)
16.00 Szekszárdi Gitárkvartett 
koncert. (Béla király téri színpad)
16.30 Borrendi Avató. (Béla ki-
rály téri színpad)
17.00 „Must jön a java” Folkló-
rműsor- Madárijesztő verseny- 
A „Szüret Táncos Párja” válasz-
tás. (Béla király téri színpad)
18.00 „Mi a borkő 2?” A Mé-
szöly Miklós emlékplakett díjas 
PAD Irodalmi Egyesület műso-
ra. (Vármegyeháza Kávézó)
20.00 Balkan Fanatik koncert a 
Tarr Kft. támogatásával. (Vár-
megyeháza Udvari Színpad) 
Jegyárak: 1000 Ft, 1500 Ft.

22.00 Szüreti – Selfie és Videó 
Pályázat eredményhirdetés. 
(Szent István téri színpad)
22.30 „III. SZÍN – FÓNIA” - SY-
MPHONY OF EVOLUTION – 
Hatvani Szabolcs Koncert Show 
műsora.” Tűzijátékkal és Lézer-
show-val színesített, látványos, 
nagy szabású, koncert.
24.00 Kultúr Disco. (Piactér)

Szeptember 21. vasárnap
10.00 Swing Mazsorett és Tánc-
egyesület műsora. (Béla király 
téri színpad)
10.00–18.00 „Toma mosolyfűsze-
rekkel” Toma és Csapata történeti 
játékok. (Vármegyeháza kert)
10.30 Szekszárdi Mozgásművé-
szeti Stúdió bemutatója. (Béla 
király téri színpad)
10.30 „Öltözékünk üzenete” Hun-
garikum viselet és divatbemutató. 
(Vármegyeháza udvari színpad)
11.00 Gyermekszínház- Lúdas 
Matyi. (Béla király téri színpad)
12.30 Szekszárdi Mozgásművé-
szeti Stúdió bemutatója. (Béla 
király téri színpad)
13.00 Kaze Shinkendo Dojo ja-
pán szamuráj kardművészeti be-
mutató. (Béla király téri színpad)
13.30 PTE Illyés Gyula Gya-
korló Iskola balett tagozatának 

bemutatója. (Béla király téri 
színpad)
14.00 Utcaszínház a Garay Gim-
náziumtól a Béla király térig.
15.00 Szalonna és Bandája kon-
cert. (Béla király téri színpad9
16.00 A borba beleszól a mérték 
– A Kézjegy Klub kortárs iro-
dalmi programja. (Vármegye 
Háza Kávézó)
16.45 Tarr Kft. Sorsolás. (Béla 
király téri színpad) A Tarr Kft. 
a Szüreti Napok alatt élő, kérdés 
alapú nyereményjáték nyertese-
it sorsolja ki.
17.00 Szekszárd Junior Stars kon-
cert. (Béla király téri színpad)
18.30 Charlie koncert - A Tol-
natej Zrt. támogatásával. (Szent 
István téri színpad)

Az ízek utcájában a helyi ét-
termek specialitásairól ss táj-
jellegű ételekről a vendéglá-
tók kerekasztala szekszárdért 
egyesület gondoskodik:
• Aranykulacs Kisvendéglő
• Mango Étterem
• Papa Borozója
• Stefán Étterem
• Szász Söröző és Étterem
• Toscana Étterem
KIEMELT FŐTÁMOGATÓ:
• PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

„BIKAVÉR” KIEMELT
TÁMOGATÓK:
Alisca Agrárház 2010. Kft., MA-
GYAR ÁLLAMPAPÍR, Tarr Kft., 
TolnAgro Kft., Tolnatej Zrt.
„KÉKFRANKOS” TÁMOGATÓK:
Alisca Bau Kft., Bata Kft., Cals-
berg Hungária Kft., CIB Bank, 
CPH Kft., Elektrolit Kft., Er-
gonom Kft., Gemenc Volán, 
Nemzeti Agrárkamara, Tesco 
Szekszárdi Hipermarket.
„KADARKA” TÁMOGATÓK:
Alisca Coop, Androméda Tra-
vel Kft., Bau- Team Építőipari 
és Vállalkozási Kft., FarmForg 
Kft., Minerág Kft, Panteon Kft., 
Vendi Hungária Kft., Schieber 
Pincészet.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 

rendezvénye
Rendező: Babits Mihály 

Kulturális Központ
www.szekszardagora.hu, 

www.szekszardiszuretinapok.hu
Társrendező: Szekszárd Borvi-

dék Nonprofit Kft.
www.szekszardiborvidek.eu, 

www.szekszardibor.com
A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT 

A RENDEZŐSÉG 
FENNTARTJA!

TERÜLET TERVEZETT PROGRAM LEZÁRÁS KEZDETE LEZÁRÁS VÉGE
Szent István tér: múzeum saroktól a Gim-
názium sarokig. Megyei Önkormányzat 
előtti út a Csokonai u. kereszteződésig, az 
„E” épület felöli út szabadon hagyásával.

Nagyszínpad 2014. szeptember 18.
(csütörtök) 23.00 órától

2014. szeptember 22. (hétfő) 
05.00 óráig

Zeneiskola – OTP sarok Kirakodó vásár 2014. szeptember 18. (csütörtök) 
06.00 órától 2014. szeptember 22. (hétfő) 05.00 óráig

Béla király tér, Buszforduló Borudvar 2014. szeptember 16. (kedd) 
04.00 órától

2014. szeptember 22. (hétfő) 
kb. 24.00 óráig

Bíróság előtti terület Ízek utcája, borudvar 2014. szeptember 16. (kedd)
04.00 órától 2014. szeptember 22. (hétfő) 24.00 óráig

Polgármesteri Hivatal előtti parkolók Kiemelt támogatói sátrak 2014. szeptember 16. (kedd) 
04.00 órától 2014. szeptember 22. (hétfő) 24.00 óráig

Béla király tér teljes területe. Az Okmá-
nyirodától a Bartina ABC-ig, Bezerédj 
utca a Relax Wellnesig.

Kirakodó vásár 2014. szeptember 18. (csütörtök) 
16.00 órától 2014. szeptember 22. (hétfő) 10.00óráig

Korzó mögötti parkoló. Vidámpark 2014. szeptember 17. (szerda) 
12.00 órától 2014. szeptember 22. (hétfő) 12.00 óráig

Garay tértől a Béla király térig Kirakodó vásár 2014. szeptember 18 (csütörtök) 
06.00 órától 2014. szeptember 22. (hétfő) 12.00 óráig

Prométheusz park Légvárak 2014. szeptember 16. (kedd) 
06.00 órától 2014. szeptember 22. (hétfő) 1.200 óráig

Bezerédj utca Zsákutca (Behajtani tilos) 2014. szeptember 18. (csütörtök) 
16.00 órától

2014. szeptember 22. (hétfő) 
kb. 05.00 óráig

Széchenyi u. ÁNTSZ Székház és Kála 
Áruház közötti szakasz

Forgalom elől elzárva Kivéve: autóbusz és 
megkülönböztető jelzést használók, és TAXI

2014. szeptember 19. (péntek) 
18.00 órától

2014. szeptember 21. (vasárnap) 
kb. 24.00 óráig

Bezerédj u., Széchenyi u., Szent László u., 
Flórián u., Béla király tér Szüreti felvonulás 2014. szeptember 20. (szombat) 

14.00 órától
2014. szeptember 20. (szombat) 

kb. 17.00 óráig
Dr. Szentgáli Gy. u. Szüreti felvonuláshoz becsatlakozás 2014. szeptember 20. (szombat) 

14.00 órától
2014. szeptember 20. (szombat) 

kb. 17.00 óráig
Szülészettől az ÁNTSZ Székházig Felvonulás becsatlakozás 2014. szeptember 20. (szombat) 

14.40 órától
2014. szeptember 20.

(szombat) kb.17.00óráig
Szent István tér sétány a Művelődési házig Civil szervezetek bemutatkozása 2014. szeptember 18. (csütörtök) 

08.00 órától 2014. szept. 21. (vasárnap) 24.00 óráig
Augusz I. u. a 160 lakásos előtt parkolóig. 
Arany János u. Gimnázium sarkáig. Útlezárás 2014. szeptember 18. (csütörtök) 

16.00 órától
2014. szeptember 21. (vasárnap) 

24.00 óráig
160 lakásos – Műv. ház közötti tér Autó kiállítás 2014. szeptember 19. (péntek)  

08.00 órától
2014. szeptember 21 (vasárnap)  

24.00 óráig
Augusz I. utca SZMT székház sarkától Arany J. u. APEH-ig lezárva szeptember 18. (csütörtök) 16 órától szeptember 21. (vasárnap) 24 óráig  
(szombaton 04 órától 13 óráig piac miatt az Augusz I. megnyitva, de a Szent István tér felé nincs tovább haladási lehetőség, tehát zsákutca!

A csapadékos nyár ellenére 
idén hatvanezren keresték 
fel a Szekszárdi Családbarát 
Strand-, Élmény- és Termál-
fürdőt, s ennek több mint 
fele szekszárdi vendég volt 
– mondta el Ács Rezső al-
polgármester a létesítmény 
szerdai szezonzáró sajtótájé-
koztatóján.

Ács Rezső – a szokásos esős idő 
miatt – a medencepart helyett 
a fürdő főépületében beszélt ar-
ról, hogy mintegy 32 ezer szek-
szárdi vendég kereste fel az idei 
szezonban az élményfürdőt. 
Az alpolgármester szerint ez is 
bizonyítja, hogy jó döntés volt 
az új strand megépítése. A sta-
tisztikából az is kiderül, hogy az 
összes látogató több mint fele, 
pontosan 52 százaléka gyerek 
volt, ez pedig a fürdő család-
barát jellegét erősíti. A fürdő-
zők idén többet is költöttek: a 
tavalyi 1200 forintos átlaggal 

szemben idén 1575 forintot for-
dítottak egyéb szolgáltatások, 
így például az étterem, a büfék 
igénybevételére. Ács Rezső sze-
rint ezen adatok is igazolják, 
hogy érdemes és lehet is nye-
reségesen üzemeltetni a fürdőt.

Az időjárás idén nem ké-
nyeztette el a pihenni vágyó-
kat, hiszen a húsvéti időszaktól 
szeptember 7-ig nyitva tartó 
strandon ezúttal csak 90 fürdés-
re alkalmas napot jegyezhetett 
fel az üzemeltető, a Szekszárdi 
Víz- és Csatornamű Kft. Az át-
lagos 650 fős vendégszám még 
így is meghaladja a környező 
városok fürdőinek adatait. Ács 
Rezső hozzátette: az idén nőtt az 
osztálykirándulás keretében a 
fürdőbe látogató gyerekcsopor-
tok száma, és egyre több helyi és 
környékbeli sportegyesület vette 
igénybe edzőtáborozása során a 
strand szolgáltatásait. A fürdő 
ezen a nyáron is vendégül látta 
a nagycsaládosok egyesületé-

nek tagjait, de fogadtak sérült, 
értelmi fogyatékos fiatalokat is – 
nagy örömet okozva nekik.

„Nem állunk le a fejlesztések-
kel. Szakemberek vizsgálják an-
nak lehetőségeit, hogy további 
élményelemekkel, szolgáltatá-
sokkal bővüljön az élményfürdő 
kínálata” – tette hozzá az alpol-
gármester. Az már bizonyos, 
hogy jövőre duplájára nő majd 
a gyermekmedence vízfelülete és 
valószínűleg egy újabb csúszdát 
is birtokba vehetnek a kisebbek. 
Az új fedett uszoda építésével 
kapcsolatban Ács Rezső el-
mondta: a tervek készen vannak, 
a társasági adóbevételből ké-
szülő új létesítményt 2015-ben 
kezdik építeni. A rövidpályás 
úszóversenyek és vízilabda-mér-
kőzések rendezésére egyformán 
alkalmas, 25x33-as medence 
mellett egy tanmedence is helyet 
kap az új létesítményben, amely 
egy év alatt elkészülhet. Az új 
fedett uszodával egy országosan 

is kuriózumnak számító komp-
lexum jönne létre, amely a sport-
csarnokkal, atlétikai stadionnal, 
műfüves- és füves labdarúgópá-
lyákkal együtt kitűnő edzőköz-
pont lehetne. Ehhez persze a 
közelben szálláshely építésre és 
bővítésre is szükség lenne, ami 
szintén szerepel a város távlati 
terveiben.

Az élményfürdő nyári prog-
ramjairól szólva Csillag Balázs, 
a Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. igazgatója elmondta, hogy 
egész nyáron kínáltak a csalá-
doknak, az idősebbeknek szóló 
sport-, kulturális vagy gasztro-
nómiai programokat. Minden 
hónapra jutott egy kiemelt ese-
mény, a programokkal több-
letszolgáltatást tudtak nyújtani 
a látogatóknak a strandbelépő 
áráért. Immár harmadik ízben 
rendezték meg a Fürdőnapokat, 
ahol megválasztották a Fürdő 
Szépét is. 
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Elköszönt az élményfürdő – jövőre épül az uszoda

Újra él a Remete-csurgó
A csapadékos időjárás sem tán-
torította el a szekszárdiakat va-
sárnap délután a Kápolna téri 
Remete-csurgó átadásának 
ünnepi eseményétől, amelyen 
hozzávetőleg kétszázan tették 
tiszteletüket. A csurgó több 
évtizedes várakozás után civil 
segítséggel újulhatott meg a 
közelmúltban: megmentési 
tervét két éve, egy baráti be-
szélgetés alkalmával a Tolna 
Megyei Természetbarát Szö-
vetség elnöke vetette fel.

A csurgó az országos Kéktú-
ra-útvonal egyik pihenőhelye, de 
a Kadarka borút, sőt a kék kör-
túrával jelölt Benedek-szurdik 
tanösvény is erre húzódik, így 
több érv is a rekonstrukció mel-
lett szólt, amelyhez a Civil Segéd 
Közhasznú Alapítvány, az Ifjúsági 
Unió Szekszárd, továbbá a Rotary 
Club is rögvest csatlakozott. 

A felújítás teljes egészében 
közadakozásból valósult meg. 

A költségek 1 millió 800 ezer 
forintos összeg körüliek, de 
rengeteg önkéntes munka és 
nyersanyag-felajánlás is érke-
zett. A megújulás alatt a szer-
vezetek régi fotókat, képeket, 
történeteket gyűjtöttek a csur-
góról kiadványukhoz, annak 
érdekében, hogy közösségi 
helyként funkcionáljon a forrás 
és környéke.

Szekszárd talán legősibb for-
rása felújítási terveinek készítte-
tését, a kivitelezési munkálatok 
koordinálását, továbbá a ható-
sági engedélyek beszerzését a 
szekszárdi önkormányzat vé-
gezte el. A város a Béla király 
téri felújítás során felszedett 
macskakövek egy részét is a 
csurgó felújításán dolgozók ren-
delkezésére bocsátotta. 

A munkálatok a már létező 
támfal megerősítésével, letisz-
tításával, kiegészítésével indul-
tak, majd új kifolyót, vízfelfogót 
és elvezető csatornát is kapott a 

csurgó – a későbbiekben víz-
gyűjtő tartály is készül. A for-
rás közelében a kezdeményezők 
emléktáblát, időkapszulát is el-
helyeztek, mindezen túl pedig 
a város és a környék nevezetes-
ségeiről, valamint a túrák út-
vonalairól is szemléltetőtáblát 
kívánnak elhelyezni. 

Az ünnepélyes avatón Bíró 
László katolikus püspök, dr. Ka-
szó Gyula református tiszteletes, 
valamint Sefcsik Zoltán evan-
gélikus lelkész áldotta, szentelte 
meg a felújított csurgót és a meg-
jelenteket. Beszédükben mind 
hangsúlyozták a víz tisztaságá-

nak erejét, jelentőségét. A civilek 
célul tűzték ki, hogy jövőre fele-
levenítik a város korábbi búcsúit 
és túrákat is szerveznek, melyek 
kiindulópontjaként, valamint 
célállomásaként a Remete- 
csurgót jelölik meg.

A forrást egyébként nemrég 
bevizsgáltatták: a víz iható, emberi 
fogyasztásra alkalmas.

Az ünnepség végén Ács Rezső 
alpolgármester a forrás kulcsát is 
átvehette. A civilek ezzel a jelké-
pes gesztussal a város vezetésére, 
lakóira hagyományozták a csurgó 
és környékének gondozását, épen 
tartását.  Gy. L.
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Michelisz asszisztált Ficza újabb győzelméhez
Minden előzmény, a beállí-
tásokon való kényszerű vál-
toztatások, az időmérőn való 
7. helyezés arra utalt, hogy 
ifjabb Ficza Ferencnek, a 
Seat-Leon Europe versenyso-
rozat 4. futamán, a belgiumi 
Spaban nem lesz sansza arra, 
hogy az összetettben elért 
harmadik helyről előrébb 
lépjen.

„Megint hozzányúltunk a beál-
lításokhoz, de nem jött be iga-
zán, így arra ügyeltem az első 
futam során, hogy a időmérőn 
szerzett hetedik pozíciómat 
megtartsam. 

Szerencsére ketten kiestek, 
így ötödiknek jöttem be” – 
emlékezett vissza a belgiumi 
futam kezdetére Ficza Ferenc, 
akinek nem akárki volt ezúttal 
a mérnöke-segítője: az istálló 
magyar sztárpilótája, Michelisz 
Norbert. 

A második futamot a máso-
dik pozícióból kezdhette Feri. 
Mindjárt egy óriási külön mecs-
cselés várt rá a két legnagyobb 
riválissal: „A rajt után nagyon 
közel kerültem a versenyben 
vezető Pool Rosellhez. Az első 
kanyarban mellé is tudtam 

menni, alá tudtam fordulni. A 
pálya Forma I-es futamokon is 
elhíresült La Rouge kanyarjá-
ban végig egymás mellett men-
tünk, mígnem a norvég Steve 
Poulsen óriási sebességgel, pá-
lyaelhagyással megelőzött ben-
nünket. A Rosellel pedig a kö-

vetkező kanyarkombinációban 
megint egy óriásit csatáztam, 
végül 2-3 kör után az első adan-
dó alkalommal megelőztem” – 
pörgette tovább a Spa-i futam 
képzeletbeli filmjét a szekszárdi 
tehetség. 

De az igazi dráma csak ekkor 
kezdődött: „Az utolsó körben 
pályafutásom eddigi legizgal-
masabb futamán 2-3 centivel 
nyertem”.

Ki más ölelgette volna a siker 
kapcsán Ficza Ferit, mint Mi-
chelisz Norbi; ott pózolt mel-
lette a győzelmi emelvényen a 
Zengő Motorsport első embe-
re, Zengő Zoltán is. Naná, hisz 
Feri ezzel a futamgyőzelemmel 
– a most legyőzött Poulsennel 
holtversenyben – 44 ponttal 
vezet, a WTCC-világbajnokság 
előiskolájának hívott Seat-Leon 
Europe Cup sorozatban.

 B. Gy.

Szekszárd remekelt az Atomfutáson
Jó volt szekszárdinak lenni a 
szomszédvár egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő, mint-
egy 1400 amatőrt vonzó futóren-
dezvényén. A tucatnyi verseny-
szám közül a leghosszabbakban 
és ezáltal a legértékesebbekben 
ugyanis a szekszárdi versenyzők 
domináltak. Az egykori Németh 
Gyula-tanítványok.

A 32 éves Kovács Krisztián saját 
korosztályában, a felnőtteknél, 
de abszolútban is megnyerte a 
félmaratont, a legnehezebb pak-
si dombokra felfuttató 24 km-t. 
Elégedetten vette tudomásul az 
1 óra 39:44-es időt, annak tük-
rében persze, hogy edzésnek 
fogta föl a paksi versenyt. Mert-
hogy e táv duplájára, egy teljes 
maratonra (42,3 km) készül, 
mégpedig a közelgő rendőrök 
világbajnokságán szeretné ki-
hozni magából a maximumot.

A ½ MarATOM Pluszt, a 24 
km-t egyébként 73-an futották 
le, és az első huszonegyben ket-
tő, az őket követő másodikban 
pedig három, összességében öt 
szekszárdi futó neve szerepelt 
az eredménylistán. A Seni-
or II-es korcsoportba tartozó, 
’66-os születésű Szekeres Tibor 
2:05:01-es idővel a 9. lett abszo-
lútban, a 74-es születésű Neiner 
András (2:11:31) a 13. a hét évvel 
fiatalabb, ’81-es születésű Ricso-
vics András (2:17:38) a 21., a 36 
éves Fritz György a 40. (2:31:50), 
a 32 éves Molnár Dávid (2:32:10) 
a 41. helyen végzett. Ám ezen a 
távon, a junioroknál  az újból 
komolyan edző, és későbbi ma-

ratonfutásokra készülő fiatal 
Asztalos Dénes jóvoltából lett 
egy szekszárdi bronzérem is.

A hölgyeknél három szekszár-
di futó nevével az abszolút ered-
ménylista elején találkozhattunk. 
Halasi Ivett a hetedik helyen, 
Acsádi Mariann a kilencedik, 
Weisz Andrea helyen futott be 
félmaratonon. Az Egyharmad 
MarATOM távon már szek-
szárdi hölgy vitte a prímet: a 39 
éves Csatári Mónika Melitta, aki 
percekkel verte meg ebben a me-
zőnyben az utána érkezőket. A 48 
hölgyet felvonultató versenyben 
a 12. helyen végzett a szekszárdi 
Klézli Zsuzsa. A Háromnegyed 
MarATOM népes mezőnyében is 
jeleskedtek a Szekszárdról érkező 
hölgyek: Dobosné Ifjú Zsuzsa az 
abszolútban 19., míg korosztá-
lyában a Senior I-ben az előkelő 
hatodik helyen végzett. A nála 
majd’ harminc évvel fiatalabb, 19 
éves, korábbi sikeres kerékpáros, 

Frey Tímea pedig a 24., korosztá-
lyában első lett.

A Háromnegyed MarATOM 
31 km-es verseny a Szekszárdi 
Borvidéki Félmaraton több-
szörös győztese, ifjabb Czencz 
Péter elsöprő sikerével zárult 
(2:05:18). Mögötte, nagyszerű 
futótársává is váló triatlonista 
barátja, a két évvel idősebb Mó-
dos László (34 éves) érkezett.

Az élmezőnnyel futott be 
10-dikként Nádi Csaba, aki 
eredményével a legjobb lett a 
Senior I-es korosztályban. 13. 
lett a szintén szekszárdi Takács 
Péter (38 éves, ie: 2:28:32), de 
befért még a mezőny első felébe 
a 38. helyen végző Halasi Tamás 
és a 44. helyen befutó házior-
vos, dr. Schranz Róbert. Utóbbi 
a korosztályában, a Senior II-
ben a 4. helyet szerezte meg.

És ezzel nem volt még vége a 
szekszárdi sikersorozatnak Pak-
son. A legnagyobb távon, az 50 
km-en, a MarATOM Pluszon, 
a közelmúlt egyik legsikeresebb 
szekszárdi középtávfutója, az 
egyetemi tanulmányait éppen be-

fejező Zsigmond Előd (24 éves, ie: 
3:21:26) óriás fölénnyel nyert. Né-
hány másodperc híján húsz percet 
vert rá a mögötte érkezőre. A hat 
versenyzőt számláló mezőny má-
sik szekszárdi tagja, a Borvidéki 
Félmaraton főszervezője, a szek-
szárdi amatőr futóélet emblemati-
kus figurája, Márkus „Öcsi” István 
volt, aki az utóbbi időben már az 
ultramaratoni távokkal is szim-
patizál. Negyedik lett a táv idei 
hivatalos magyar bajnokságának 
is számító paksi versenyen.

A veteránok között, az I-es 
kategóriában,  31 km-en  a 61 
éves idősebb Czencz Péter bi-
zonyult most is a legjobbnak, a 
fiatalabbak számára is irigylésre 
méltó idővel: 2:54:36-al, amivel 
az összevetésben a 61 helyet 
szerezte meg a Magyar Triatlon 
Szövetség továbbra is abszolút 
sportos életmódot folytató  egy-
kori szekszárdi főtitkára.

További szekszárdi eredmé-
nyek: Egyharmad MarATOM 
(14 km): 4. Pesthy Endre, 17. 
Auth Gábor, 20. Berki László.
 B. Gy.

Újra élettel telt meg a rend-
szerváltozás után gazdátlan-
ná vált, az elmúlt húsz évben 
a lepusztulás útjára lépett 
Lisztes-völgyi lőtér. Az ép-
pen kiépülőben lévő, éledező 
Szekszárd Városi Lövészklub 
augusztus 29-én nyílt napon 
mutatta be a közönségnek az 
annak idején a lőkiképzés-
ben és a lövészetben mint 
versenysportban meghatá-
rozó létesítményt.

A sportág, illetve a lőtér mai ál-
lapota után érdeklődők a nyílt 
napon egy tízméteres távú lég-
puskaversenyen is részt vehet-
tek: azt a komolyabb értéket 
képviselő (mintegy félmillió fo-
rintos) modern légfegyvert is ki 
lehetett próbálni, amit a Magyar 
Sportlövő Szövetség adomá-
nyozott a szekszárdi klubnak.

– Igen, ez már az olimpiai 
szint, ilyen fegyverrel készült és 
ért el ifjúsági olimpiai bronzér-
met a légfegyveres szakág egyik 
nagy jövőbeni reménysége, Péni 

István – jegyezte meg a helyi 
sportlövőélet fellendítésére vál-
lalkozó egykori súlyemelő ve-
zetőedző, Balogh László, aki az 
első embernek számít a sportág 
helyi ügyeiben. Ő egyébiránt a 
közelgő novemberi, szekszárdi 
Hungarian Open nemzetközi 
légfegyveres verseny szervező-
bizottság elnöke is. (Érdekes-
ségként megemlítendő, hogy az 
új fegyvert személyesen átadó 
országos szövetségi főtitkárt is 
Balogh Lászlónak hívják.)

A nyílt nap jó alkalmat terem-
tett a szomszédolásra is. Jelen 
volt például a dél-dunántúli ré-
gió meghatározó, pécsi lövész-
klubjának több képviselője és 
egyfajta nosztalgiából is tiszte-
letét tette a Baranya-Tolna Regi-
onális Sportszövetség főtitkára, 
Herbai János, aki versenyzőként 
anno igen gyakran megfordult 
a Lisztes-völgyben és nem ok 
nélkül reménykedik a szekszár-
di lövészet reneszánszában. 

– Szükségünk lenne ismét 
egy aktív Szekszárdra – mond-

ja. – Van egy erős pécsi klubunk 
mintegy nyolcvan, köztük több 
nemzetközi szinten is teljesíteni 
tudó versenyzővel, de más bara-
nyai településeken – sajnos – csak 
mutatóban létezik a sportág, ezért 
a versenyzéshez olykor több száz 
kilométert kell utaznunk – teszi 
hozzá sajnálkozva a főtitkár, aki 
részt vesz a pécsi klub vezetésé-
ben és tagja az országos szakszö-
vetség elnökségének is.

Szekszárd újbóli belépte a 
sportág vérkeringésébe meg-
oldhatná a fenti problémát. A 
két klub már fel is vette a kap-
csolatot egymással: a szekszár-
di eseményre például a pécsiek 
magukkal hozták azt a lézer-
fegyvert, amelyet tehetségku-
tatásra, sportági bevezetésre 
használnak a gyerekek felkészí-
tése során.

A lőtér maga egyelőre siral-
mas állapotban van, ám a hát-
só, jó állapotban levő épület, 
ahová az íjászklubok képviselői 
már évekkel ezelőtt bepakolták 
rendkívül helyigényes eszköze-

iket, más lövészklubok számára 
bizonyára irigylésre méltó gé-
peket és más fontos dolgokat 
rejt amelyek – Balogh László 
elmondása szerint – két-há-
rom óra alatt beüzemelhetők 
lennének akár egy komoly 
légpisztolyos-, illetve légfegy-
veres verseny rendezéséhez. 
Mint megtudtuk, régebb óta 
nagyon szeretnék a szekszárdi 
lövészklub tagjai birtokba ven-
ni ezt a Lisztesen belül önálló 
kis komplexumot, de az arra 
illetékesek közül senki nem lép 
érdemben az ügyükben…

Minden érdekelt egyébiránt 
a lőtér belátható időn belüli, a 
város általi újjávarázsolásában 
bízik. Balogh László arról is be-
szélt, hogy igen komolyan föl-
vetődött a jelenlegi szekszárdi 
sportkomplexum területén egy 
új, korszerű, fedett, a verseny-
sportot kiszolgáló huszonegye-
dik századi lőtér létrehozása, 
amire nyitott is a város jelenlegi 
vezetése.

 B. Gy.

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
október 1-től, szerdánként

a Szent László TISZK (volt 505-ös)
„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu

Húsz év után újra megnyílt a szekszárdi lőtér

A szekszárdi futók a Dynamic TC, a Kadarka Futóegyesület képviseletében, vagy éppen egyéni in-
dulóként főszerepet játszottak a paksi  Atomfutás 100 elnevezésű, nagyszabású utcai futóversenyen

Idén hagyományteremtő jel-
leggel, első alkalommal szer-
vezte meg Nagykanizsa az I. 
Senior Sakk Bajnokságot, ahol 
Szekszárd három versenyző-
vel képviseltette magát.

A versenyt 9 fordulós svájci 
rendszerben rendezték, 2X20 
perc játékidővel.

A három szekszárdi - Szu-
hai Balázs, Ifj. Prantner János, 
Hölczl Attila - szereplése nem 
várt sikert hozott. A nemzetkö-

zi és hazai élmezőnyben az első 
10 között fejezték be a versenyt.

A legjobban Hölczl Attila 
szerepelt, aki az előkelő 4. he-
lyen végzett. Nem maradt le 
túlzottan ifj. Prantner János 
sem, 6. helyezésével.

A résztvevők köszönik az 
önkormányzat Humán Bizott-
ságának támogatását, mely ál-
tal méltón képviselhették váro-
sunkat Nagykanizsán. 

 Szuhai Balázs

Az elmaradhatatlan pezsgőzés, zászlólengetés a győzelmi emelvé-
nyen Zengő Zoltán tulajdonos-csaptfőnök társaságában
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Szeptember 7-ei rejtvényünk megfejtése: James Fenimore Cooper, Az utolsó mohikán

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTEREK, A JEGYZŐ ÉS 
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA – 2014. szeptember

HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester
Későbbi számban közöljük.

DR. GÖTTLINGER 
ISTVÁN ALJEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 
óráig. Polgármesteri Hi-
vatal, I. em. 40. sz. iroda.

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester
II. sz. választókerület
Szeptember 23. (kedd) 
16-17 óráig. Garay J. 
Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.).

ÁCS REZSŐ  
alpolgármester
A hónap harmadik 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. 
em. 36. sz. iroda.
III. sz. választókerület
Szeptember 11. (csütör-
tök) 17–18 óráig

I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakkö-
zépiskola. Szekszárd, 
Kadarka u. 25-27.

DR. TÓTH GYULA 
képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános 
Iskola.

KŐVÁRI LÁSZLÓ  
képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén, 
18–19 óráig. Polgármes-
teri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ 
POLIXÉNA képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második 
keddjén 16–17 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, 
fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ 
képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 
17-18 óráig. Polgármes-
teri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselő
VIII. sz. választókerület   
A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig. 
Polgármesteri Hivatal 
fszt. 4.

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

DR. FAJSZI LAJOS 
képviselő
X. sz. választókerület
A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig. 
Szőlőhegyi Óvoda, 
Könyvtár-épület.

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

ILOSFAI GÁBOR  
képviselő
A hónap második  
szerdáján 17–18 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

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. Polgármes-
teri Hivatal fszt. 4.

AGÓRA MOZI

Szeptember 19-20. 15.00 órakor
BOGYÓ ÉS BABÓCA 3. 
Színes szinkronizált magyar 
animációs családi. Korhatár: 
Nincs korhatár. Hossz: 70 perc.

Szeptember 15-17. 19.00 órakor
AZ EMLÉKEK ŐRE 
Színes szinkronizált amerikai 
sci-fi. Korhatár: 12 év alatt szü-
lői kísérettel!

Szeptember 15-17. 17.00 órakor
11 - 17. TINI NINDZSA TEK-
NŐCÖK 
Színes szinkronizált amerikai ak-
ció-vígjáték. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz: 102 perc.

Szeptember 18-20. 17.00 órakor
VILLÁM ÉS A VARÁZSLÓ 
Színes szinkronizált belga ani-
mációs film. Korhatár: Nincs 
korhatár. Hossz: 85 perc.

Szeptember 18-20. 19.00 órakor
A NYOLCADIK UTAS: A HALÁL 
ALIEN- RENDEZOI VÁLTOZAT 
Színes feliratos amerikai sci-fi. 
Korhatár: 18 éven felülieknek!-
Hossz: 118 perc.

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, 
vasárnap szünnap! 
Az előadásokra jegyek már kap-
hatók a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ jegypénztárában és 
a www.ticketportal.hu oldalon.

Jegyárak: hétfőnként egysége-
sen 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!

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Központ Nyugdí-
jas tagozatánál a megrendelt

burgonya, hagyma, alma  
átvehető, reggel 7 órától 

11 óráig a Szent István téri 
Gemenc parkolóban.

burgonya: szeptember 13-án,
hagyma: szeptember 27-én,

alma: szeptember 28-án.
1-150. sorszámig: 7-9 óráig.

150-350 sorszámig, 9-11 óráig.
A sorszámokat kérjük 

magukkal hozni.

Pályázat
Babits Mihály Kulturális Központ – 
Szekszárd a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Közművelődési szakember 
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 
Tolna megye, Szekszárd.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Az intézmény alapfelada-
tainak körébe tartozó rendezvények 
(kulturális-, közösségfejlesztési-, 
képzési- és módszertani programok) 
teljes körű szakmai előkészítése, 
szervezése, lebonyolítása. Pályázatok 
írása, menedzselése, közreműködés 
a szakmai és pénzügyi elszámolás-
ban. Közreműködés az intézmény 
éves munkatervének elkészítésében, 
megvalósításában.
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, egyetemi vagy főiskolai 

szintű művelődésszervező vagy 
nem szakirányú egyetemi, főisko-
lai végzettség és felsőfokú közmű-
velődési szakember végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  közművelődési és/vagy művésze-

ti területen szerzett - Legalább 
1-3 év szakmai tapasztalat,

•  közösségfejlesztés területén szer-
zett - Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
•  motivációs levél, mely tartalmaz-

za a pályázónak az intézményben 
folytatott szakmai munkával 
kapcsolatos terveit, elképzeléseit

•  a pályázó végzettségét igazoló 
okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2014. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a 

Babits Mihály Kulturális Köz-
pont – Szekszárd címére történő 
megküldésével (7100 Szekszárd, 
Szent István tér 10. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 613/2014 , valamint a 
munkakör megnevezését: Köz-
művelődési szakember.

•  Elektronikus úton Herrné Sza-
badi Judit részére a info@ba-
bitsmuvhaz.hu E-mail címen 
keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 
2014. október 15. 
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
•  Szekszárdi Vasárnap - 2014. 

szeptember 14.
•  Intézmény honlapja - 2014. szep-

tember 5.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
A büntetlen előéletet igazoló ható-
sági erkölcsi bizonyítványt a közal-
kalmazotti kinevezést megelőzően 
köteles a pályázó bemutatni.

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete  

az idei évben is megrendezi  
hagyományossá vált Szüreti 

Napokhoz kapcsolódóan 
VÉRADÁST 

szeptember 20-án 
14.00-17.00 óra között

Helye: Magyar Vöröskereszt Tol-
na Megyei Szervezet Székháza
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

Minden vértadó fagyi jegyet kap!
Önzetlenségét köszöni a Magyar 

Vöröskereszt Tm. Szervezete.

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Vöröskereszt 

Nyugdíjas Alapszervezete 
tisztelettel meghívja tagjait és 

minden érdeklődőt
szeptember 16-án (kedden) 

14:00 órára
„Egészség és életöröm” című 

előadásra.
Előadó: Andics János, a Ma-
gyar Rákellenes Liga Szek-
szárdi Alapszervezet tagja.
A résztvevők megismerhetik 

Csók István - Tolna megye szü-
lötte – világhírű festőművész 

életét és csodálatos festményeit.
Az előadás helye: Magyar Vö-

röskereszt Tolna Megyei Szerve-
zete, Szekszárd Dózsa Gy. u. 1.

A rendezvényen való megjele-
nésére számítunk!

KÖNYVTÁR
Dr. Reisinger János irodalomtörténész

BIBLIA A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETBEN című  
illusztrált előadásai a megyei könyvtár gyermekkönyvtárában 

(Augusz I. u. 5.)
I. Szeptember 19. (péntek) 17 óra

Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt
II. Október 17. (péntek) 17 óra
Munkácsy Mihály: Ecce homo

III. November 14. (péntek) 17 óra
Munkácsy Mihály: Golgota

IV. December 5. (péntek) 17 óra
Csontváry Kosztka Tivadar: A fohászkodó üdvözítő

A Tolna Megyei felnőtt  
Diabetesesek Egyesületének 

következő előadása 
szeptember 30-án,  

Szekszárdon 13.30. órakor  
a Lila épületbeli gyülekező-

vel kezdődik.
Rekreáció a diabéteszben - 

Séta Szekszárd belvárosában.
Sétavezető: V. Balla Ágnes

Szeretettel várjuk az egyesület 
tagjait!

A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK TOLNA MEGYEI EGYESÜLETE
Tisztelettel meghívja Önt a 2014. évi Szekszárdi Szüreti Napok 

társrendezvényeként megrendezésre kerülő „SZERETET LÁNGJA” 2014
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK ÉS BARÁTAIK KÖZVÉLE-

MÉNY-FORMÁLÓ KULTÚRÁLIS MŰSORÁRA.
Társszervezők: Hétszínvilág Otthon 
és ÉFOÉSZ.
Időpont: szeptember 18. (csütör-
tök) 14.00-17.00 óráig.
Helyszín: Szekszárd, Béla király tér. 
Műsorvezető: Csötönyi László.
14:00 óra Megnyitó beszédet és kö-
szöntőt mond a „Szeretet Lángja” 
2014 rendezvény Fővédnöke dr. 
Haag Éva, Szekszárd Megyei Jogú 
Város Alpolgármestere. A rendez-
vény ideje alatt köszönti a résztve-
vőket Horváth István Országgyűlési 
képviselő SZDMJV polgármestere 
és Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú 
Város alpolgármestere.
17:00 óra Zárszó: Tolna Megyei 
Önkormányzat Képviselője.

Fellépnek: Bartina Zenekar, Tücsök 
Zenés Színpad Szólistái, Szakács 
Róbert a Bravó zenekarból, Geb-
hardt Csaba zenész-énekes, Rákó-
czi Szilvia énekes és Egyesületünk 
Tagjai, Hétszínvilág Otthon, Baka 
István Általános Iskola Gyógype-
dagógiai Tagozat Énekkara, Fo-
gyatékosok Nappali Intézménye, 
Ifjú Szív M.N.N. Táncegyüttes és 
sokan mások. Verseket és rövid 
történeteket adnak elő Szekszárd 
város közszereplői.
A rendezvényre látogatókat a szín-
vonalas műsoron kívül arcfestés-
sel, kézműves és játékos foglalko-
zásokkal várjuk az „Ügyes Kezek” 
asztalainál!
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap szeptember 15-től szeptember 19-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

szeptember 15. szeptember 16. szeptember 17. szeptember 18. szeptember 19.

„A”

Bakonyi 
betyárleves Májgaluska leves Kar� ol leves Rizsleves Brokkoli 

krémleves

Kakaós csiga,
gyümölcs

Tejfölös 
tökfőzelék,

sertés pörkölt

Csikós tokány 
tészta,

gyümölcs

Rántott karaj,
párolt rizs,

görög saláta

Bakonyi 
pulykaragu, 

tészta

„B”

Zellerkrémleves Májgaluska leves Kar� ol leves Rizsleves Brokkoli 
krémleves

Sült csirkecomb,
vitaminsaláta,

joghurtos öntet

Zöldfűszeres 
joghurtos hal, 

burgonya püre

Csirkés-gombás 
csőbensült 

penne
Harcsapörkölt 

tészta

Sajtos 
csirkemell, 

rizi-bizi, 
savanyúság

„C”
Zellerkrémleves Májgaluska leves Kar� ol leves Rizsleves Sárgaborsó 

gulyás

Rántott szelet,
rizi-bizi,

savanyúság

Zöldbabfőzelék,
vagdalt,

gyümölcs
Bolognai pizza, 

gyümölcs
Rakott kar� ol,

gyümölcs
Tiroli töltött 

metélt,
gyümölcs

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

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.

PÓTFELVÉTELIT
HIRDETÜNK 

- Ügyviteli titkár – nappali tagozat
- Logisztikai ügyintéző – nappali- 

és esti tagozat

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

Az EDUTOP Szakközépiskola és
Szakiskola szervezésében

www.edutop.eoldal.hu
06-74/512-122, 06-20/9775675

Út a boldog párkapcsolathoz,
avagy testi-lelki egészség 
címmel előadás-sorozat indul.

II. előadás témája: 
Életvezetési kérdések, 

döntéshelyzetek
Előadók: Sas Erzsébet, 

Dr. Czirmai Ildikó
Időpont: 2014. szeptember 23. 14.00 óra

Helyszín: 7100 Szekszárd, 
Tormay Béla utca 8.

Együttműködő partner: 
Spirit Egészség Centrum

www.spirit-center.hu
06-74/501-080, 06-74/501-081, 

06-30/3244-195

ISMÉT INDUL A CSIGA-BIGA 
„Gyermekeknek, a kudarcmentes, sikeres óvodai, iskolai évekért”

A Csiga-Biga Alapítvány Fejlesztő Központjának tapasztalt szakemberei 
megújult, családias, esztétikus környezetben várják 

a gyermekeket és szüleiket immár 10 éve
MOZGÁSFEJLESZTÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS GYERMEKEKNEK

0-16 ÉVES KORIG
A foglalkozások során többféle terápiás módszer alkalmazásával 

megteremtjük a gyermekek optimális fejlődéséhez szükséges feltételeket. 

• VIZSGÁLATOK, TANÁCSADÁS 
•  MOZGÁSFEJLESZTÉS

/AYRES, ALAPOZÓ TERÁPIA, TSMT/
• LOGOPÉDIAI FOGLALKOZÁSOK
• PSZICHOLÓGIA TANÁCSADÁS, TERÁPIA
• ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK 
•  ÁLLATASSZISZTÁLT TERÁPIA-KUTYÁS 

TERÁPIA
• NYÁRI JÁTSZÓHÁZI PROGRAMOK

www.csigabigaalapitvany.hu • www.terapiaskutya.hu 
• www.csigabigaegészség.hu

Elérhetőségek: Szekszárd, Bródy S. u. 21.
Tel.: 06-20/222-5485 • E-mail: csigabiga21@freemail.hu

Ha angol, akkor... természetesen

Új helyszínen várjuk a játszva tanulni vágyó gyermekeket!
Mikes u. 24. (a Mentőállomás mellett, az Ady u. felől)

Játék - Élmény - Nyelvtudás
Ajánlatunk nagyoknak:

Cambridge nemzetközi nyelvvizsgákra 
anyanyelvi tanárunk készít fel.

(YLE, PTE, FCE for Schools) 
Nem kell utaznod, nálunk levizsgázhatsz!

Megújult tananyaggal 
várjuk a piciket:

Életre kelnek a mesék a 
3D-s könyvekkel!

Induló csoportjainkba várunk minden érdeklődőt!
Telefon: 06-20/998-2998 • www.helendoron.hu • szekszard-paks@helendoron.com
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
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 nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:

Szekszárd, Mikes u. 3.
1 db 23 m2 alapterületű összkomfortos 

költségalapú bérlakás
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 

6/a/1.
1 db 28 m2 alapterületű összkomfortos 

költségalapú bérlakás
Szekszárd, Árpád u. 26.

1 db 34 m2 alapterületű komfortnélküli 
szociálisalapú lakás

Kizárólag Nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában

(Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
2 db 23 m2 szociális garzonlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. I� úsági Ház

1 db 15 m2 alapterületű komfortos 
szociális bérlakás

Előtakarékosságot vállaló 
� atal párok számára

Szekszárd, Honvéd u. 17/A „Fecskeház”
3 db 40 m2 alapterületű összkomfortos 

bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2014. szeptember 26. 12.00 óra

Részletes felvilágosítás: Szekszárd, Bezerédj u. 2.,
Tel.: 74/ 319-468, 510-422

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

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.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

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

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

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

Pályázati felhívás háziorvosi munkakörre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
Szekszárd IX. sz. felnőtt körzet háziorvosi 
feladatainak vállalkozási formában való el-
látására területi ellátási kötelezettséggel.

Munkakör és munkahely megnevezése:
-  A IX sz. háziorvosi körzethez tartozó fel-

nőtt lakosság ellátása a Szekszárd, Wigand 
tér 1. sz. alatti rendelőben.

-  A tevékenység magában foglalja a hétkö-
zi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti 
szolgálatban való részvételt, mely egyben 
az ügyeletben társult települések ellátását 
is jelenti.

Pályázati feltételek:
-  A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti 

képesítés és a 313/2011. (XII.23.) Korm. 
rendeletben előírt feltételek megléte.

-  Büntetlen előélet.
Pályázathoz csatolni kell:
-  végzettséget és szakirányú képzettséget iga-

zoló okirat másolatát, 
-  részletes személyi és szakmai önéletrajzot,
-  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítványt,
-  a pályázó hozzájárulása arról, hogy a pá-

lyázati eljárásban résztvevők a pályázati 
anyagot megismerhetik.

-  MOK tagsági igazolás

Pályázat benyújtásának helye:
SZMJV Önkormányzata, Horváth István pol-
gármester, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Egyéb információk:
-  A praxis működtetési jogát az Önkormány-

zat térítésmentesen adja át a szükséges szer-
ződések megkötése alapján.

-  A pályázat benyújtásának határideje: 10. 06.
-  Elbírálási határidő: a pályázati határidő le-

járatát követő Képviselő-testületi ülés.
-  Az állás betölthető: 2015. 01. 01.
-  További információ kérhető: 
Dölles Lászlóné
egészségügyi gondnokságvezető
Tel.: 06-30/458-6344

„Weinlese-Chortreffen” – 
többnemzetiségű kórustalálkozó

A „Mondschein” Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Kórus Egyesület szervezésében 
nemzetiségi kórustalálkozó kapcsolódik 
társrendezvényként a „Szekszárdi Szüreti 

Fesztiválhoz”.
Az idei évben nem csak Tolna megyéből 
érkeznek a „Mondschein” kórus barátai, 

hanem az ország távolabbi tájairól is.
Fellépő együttesek: „Mondschein” Szek-

szárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület, 
Szekszárdi Wunderland óvoda „Regenbog-

en” csoportja, Szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola – Valeria Dienes Grund-
schule német kórusa, Ungaresca Consort, 

Szekszárd, „Glück auf!” Német Nemzetisé-
gi Hagyományőrző Kórus, Nagymányok, 
Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör, 

Vértestolnai Német Nemzetiségi Dalkör, 
Fertőrákosi Német Dal-és Kultúregyesület, 

Dusnoki Hagyományőrző Népdalkórus.
Időpont: szept. 20. – 9:30-11:00 óra

Helyszín: Szekszárd, Vármegyeháza udvara
A „Mondschein” Szekszárdi Német 

Nemzetiségi Kórus Egyesület és barátai 
szeretettel várnak minden érdeklődőt az 

ingyenes programra.
A műsor zárásaként a kórusok egy közös 
dallal szeretnék a hallgatóságot megör-

vendeztetni. 

Szekszárdi hagyományőrző szervezetek tagjai is részt vettek és dísz- 
sorfalat álltak a mohácsi csata 488. évfordulójára rendezett kegye-
leti megemlékezésen. Képünkön középen dr. Rácz András, földmű-
velésügyi minisztérium helyettes államtitkára és Prof. dr. Szakály 
Sándor, a Veritas Történelemkutató Intézet igazgatója társaságá-
ban vitéz Kovács János, a küldöttség vezetője, körülöttük hagyo-
mányőrző szervezet tagjai korhű történelmi zászlókkal.

Új egyetemi polgárait köszöntötte az Illyés Gyula Kar
Harmincnyolcadik tanévét 
kezdte meg a Pécsi Tudo-
mányegyetem szekszárdi 
Illyés Gyula Kara. Az évnyitó 
ünnepségen az új hallgatók 
köszöntése mellett a dékáni 
kinevezés és elismerő okle-
velek átadására is sor került.

Elsőként dr. Zeller Gyula, a 
PTE gazdasági, stratégiai és 
kapcsolati rektorhelyettese 
üdvözölte a szekszárdi kar 
hallgatóit, majd átadta a kö-
vetkező négy évre szóló déká-
ni megbízást dr. Horváth Bélá-
nak. Az ünnepségen köszöntőt 
mondott Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkár és dr. Puskás Imre, a 
kulturális örökségvédelemért 
felelős helyettes államtitkár, 
a kar címzetes egyetemi do-
cense is. Potápi Árpád János 
támogatásáról biztosította a 
kárpát-medencei oktatási tér 
gondolata jegyében a határon 
túli felsőoktatási intézmé-
nyekkel való, minél szélesebb 
körű együttműködést, míg dr. 
Puskás Imre azt hangsúlyoz-
ta: fontos, hogy a hallgatók 

tervekkel, ambíciókkal vág-
janak neki a következő évek-
nek. Hozzátette: nekik, poli-
tikusoknak az a kötelességük, 
hogy megteremtsék a hazai 
boldogulás feltételeit.

Dr. Horváth Béla, a PTE Ily-
lyés Gyula Kar dékánja tanév-
nyitó beszédében az összefogás 
és a megújulás évének nevezte 
a 2014/2015-ös tanévet, utalva 
a felsőoktatási intézményekre 
váró változásokra. Az elsőéves 
hallgatókhoz szólva azt emelte 
ki, hogy az eredményességért 
mindent meg kell tenniük, az 
IGYK oktatói kara pedig meg-
adja ehhez a segítséget.

A dékán az ünnepségen kö-
szöntötte a karon 25 éve óta 
dolgozó munkatársakat is, így 
jubileumi emléklapot vehetett 
át Adorjáni Endre főiskolai 
docens (25 év), dr. Bajner Má-
ria főiskolai tanár (25 év), dr. 
Bús Imre főiskolai tanár (25 
év), Farkas Józsefné gondnok 
(25 év), Gabi Gabriella tanár 
(25 év), Tóthné Lázár Noémi 
zenetanár (25 év). A jubilálók 
sorába tartozó dr. Horváth Béla 
dékánnak, egyetemi tanárnak 

30 éves munkája elismeréseként 
dr. Zeller Gyula rektorhelyettes 
adott át emléklapot.

A 2014/2015-ös tanévben a 
szekszárdi kar három negyedik 
évfolyamos, tanító szakos hall-
gatója, Nagy Mónika, Drágán 
Kinga és János Mónika része-
sül Köztársasági Ösztöndíjban. 
Kiemelkedő felvételi teljesítmé-
nyéért a PTE Rektori Ösztöndí-
ját Hermann Balázs, Horváth 
Csenge, Kovács Gábor Roland 
és Laczkovich Máté nyerte el. 
Az elismerések után az elsőéve-
sek fogadalmat tettek, majd 

képviselőiket kézfogásával dr. 
Horváth Béla dékán egyetemi 
polgárrá, dr. Göttlinger István 
aljegyző tiszteletbeli szekszár-
di polgárrá, míg az öregdiákok 
nevében Kara Ákos országgyű-
lési képviselő a hallgatók közé 
fogadta.

A tanévnyitót a Tehetséges 
Hallgatók Zenekara „Egyszerű 
ez...” című, József Attila verse-
iből komponált verses-zenés 
ünnepi műsora tette színesí-
tette. Az előadást Tancz Tünde 
oktató állította össze. 

  - fl -

Megint bizonyítottak a garaysok
Ismét remekeltek a Garay Já-
nos Gimnázium diákjai úgy a 
hazai, mint pedig nemzetközi 
versenyeken. 

Béda Ármin 12.a osztályos ta-
nuló az IYPT (International 
Young Physicists Tournament) 
nemzetközi fizikai kísérleti ver-
senyen, a fizikai diákolimpián 
Magyarországot képviselve, a 
magyar csapat tagjaként, a Sa-
lisbury-ben rendezett nemzet-
közi döntőn 40 csapat közül az 
előkelő 21. helyezést érte el. 

A verseny – ahogy arról He-
ilmann Józsefnétől, a gimnázi-
um igazgatójától értesültünk – 
angol nyelven folyt, így magas 
szintű angol nyelvtudás is szük-
séges volt hozzá. 

Ármint a megmérettetésre 
tanára, Elblinger Ferenc ké-

szítette fel. A garays diákok 
a Középiskolai Matematikai 
Lapok Országos Versenyén is 
megmutatták tudásuk legja-
vát, hiszen a „C” jelű felada-
tok versenyében a gimnázium 
diákja, Sziegl Benedek 12.a 
osztályos tanuló országos 3. 
helyezést ért el. 

A „K” jelű feladatok verse-
nyében Kedves Emerencia 9.a 
osztályosként 2-3. helyezést 
szerzett. 

A 2-6. helyezettek ebben a 
kategóriában valamennyien a 
gimnázium tanulói közül kerül-
tek ki. A diákok sikeres felkészí-
téséért dicséretben részesültek: 
Döményné Ságodi Ibolya és 
Straubingerné Kemler Anikó 
tanárnők. 
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Most mi állunk 1000 Ft-ot Vágja ki ezt a hírdetést, hozza be hozzánk, és mi cserébe 
az eddigi 50%-os kedvezménnyel csökkentett árból még elengedünk 1.000 Ft-ot az 
alábbi Standard méretű Gealan nyilászárok vásárlásakor.

600x600 bukó-nyíló 13.430,- helyett 12.430,- Ft
900x1200 bukó-nyíló 22.900,- helyett 21.900,- Ft
900x1500  bukó-nyíló 26.500,- helyett 25.500,- Ft
1200x1200 bukó-nyíló 27.500,- helyett 26.500,- Ft
1200x1500 bukó-nyíló 29.925,- helyett 28.925,- Ft
900x2100 bukó-nyíló EA. 34.500,- helyett 33.500,- Ft

7100 Szekszárd, Bátaszéki út. 74. • Mobil: (+36-70) 501-9778 
Tel.: (+36-74) 510-397 • Fax: (+36-74) 510-398
E-mail: ajanlatkeres@aliscaablak.t-online.hu 

Web: aliscaablak.5mp.eu

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!

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

5 méter alatti
függönyök akciója!

Fényáteresztő függöny: 
1200 Ft/méter

Dekor függönyök 1500 Ft/m
Díszpárna huzatok féláron!

Újdonságok: Bútorszövetek több
100 színben. Paplanok, párnák

széles választéka.

7100 Szekszárd, Rákóczi u.15 
Tel.: 74/312-234

E-mail: fuggonyvilag.gmail.com
Facebook:

www.facebook.com/fuggonyvilag

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

Gyakran fáj a feje?
Megerőltető szemének a 
számítógép előtt végzett 

munka?

Probléma hátterében a 
korrigálatlan látás is állhat.

Segíthetünk?
Nyitva tartás: HÉTFŐ-PÉNTEK

08.00-17.00
SZOMBAT

08.00-12.00
Szeretettel várjuk régi
és új vásárlóinkat!

MEGNYITOTTUNK!
Szekszárd, Tartsay u. 19. 

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

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

Csak ha olcsón szeretne 
vásárolni!

Kínálatunkból: Minőségi faáruk 
gyalult szegély és profi l lécek fenyő,- 
hárs,- és keményfából kerítéselemek, 
lépcsőlapok, szeg csavar, kötőelem, 

kézi- és kerti szerszámok, barkácsgépek
BÚTORLAP SZABÁSZAT

Balsafa termékek 
széles választékban!


