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Az önkormányzat átveszi az áldozatsegítők finanszírozását Folyt a bor, özönlött a nép
A Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság és Daubner Gab-
riella alezredes, bűnmeg-
előzési osztályvezető még 
2011-ben a közösségi rend-
őrség fogalmának tartalmi 
feltöltését szorgalmazta: 
ennek gyakorlati megvaló-
sulásában a kormányhivatal 
igazságügyi szolgálatával 
közösen pályázati konzorci-
umot hoztak létre „Ne váljon 
áldozattá!” elnevezéssel. A 
program 2012 végén indult 
el: a kapitányságokra két dip-
lomás munkatársat vettek fel 
az áldozatok felkeresése, tá-
mogatása érdekében.

A programban részt vevő ka-
pitányságokra egy-egy cigány 
származású munkatársat is 
felvettek, ezzel is nyitva a roma 
polgártársak irányába – vázolta 
fel a projekt alapelemeit Mol-
nár Gábor rendőr ezredes, a 
Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság bűnügyi helyettese a 
megyei rendőr-főkapitánysá-
gon rendezett szeptember 12-ei 
sajtóeseményen. 

Mint beszámolt róla, megyénk-
ben az elmúlt években két-há-
romszorosára nőtt az áldozat-

segítésbe bevontak száma. A 
program azon túl, hogy a rendőr-
ségi eljárás során emberibbé tette 
a nehéz helyzetben lévő családok 
közérzetét, akiket lehetett, pénz-
ügyi segítségben is részesített. 

A program idén december 
elsején lejár, ám Szekszárd ön-
kormányzata a kezdeményezés 
élére állt és támogatni kívánja 
továbbra is a kezdeményezést, 
tekintve, hogy a polgárok ré-
széről kedvező a fogadtatás. 

A sajtóeseményen Ács Rezső, 
Szekszárd alpolgármestere fel-
hívta a figyelmet arra: e program 
az országban egyedülállóként 
indult el, amiből kitűnik, hogy 
Tolna megye és Szekszárd az 
elmúlt években bebizonyította: 
fogékony azokra a kérdésekre 
és problémákra, amelyek a tár-
sadalom széles rétegeit érintik. 

– Az áldozatsegítő program 
eredményeinek ismeretében 
nem volt kérdés számunkra, 
hogy amint a pályázat lejár, 
Szekszárd vonatkozásában az 
önkormányzat a projekt mögé 
kell hogy álljon – hangsúlyozta 
az alpolgármester, aki egyben fi-
gyelmeztetett: óriási hiba lett vol-
na a megkezdett munkát veszni 
hagyni. Ács Rezső bejelentette, 

hogy a város költségvetésében 
a programhoz szükséges, a bér-
költségeket teljes egészében fe-
dező négymillió forintos forrást 
2014. december 1-től biztosítják. 

Ács Rezső az eseményen ki-
tért a helyi polgárőrség hasznos-
ságára is, egyben megköszönte a 
rendőrség állományának magas 
színvonalú munkáját. 

Dr. Pilisi Gábor ezredestől, a 
Szekszárdi Rendőrkapitányság 
vezetőjétől megtudhattuk, hogy 
a kapitányság biztosította a pro-
jektben részt vevő két kolléga 
számára a munkafeltételeket, 
a szükséges helyiséget illetve a 
technikai- és eszközhátteret is. 
Elmondta: a két áldozatsegítőt 
csak dicsérni tudja.

2013-ban 247 olyan áldo-
zatvédelmi eljárást kezdemé-
nyeztek Szekszárdon, amely 
elsődlegesen az iratpótlásban 
segített: ennek lebonyolítása 
sokszor komoly problémát je-
lent az áldozatok számára. 

A lényeg – tette hozzá Pilisi 
– a gyorsaságon van, hiszen ha 
olyan valakit lopnak meg, aki 
egyébként is nehezen él meg, 
ott az élelmezést, a nyugdíja-
zást azonnali pénzügyi segély 
formájában kell megoldani. 

Ugyanígy gondoskodni kell 
például azoknak a hazauta-
zásáról is, akik városunkban 
vendégeskednek és az összes 
pénzüknek lába kél. 

Az áldozatsegítők munkájuk 
során más civil szervezetekkel 
is felvették a kapcsolatot, ame-
lyektől további segítséget kaptak 
a sértettek, az áldozatok. Bűn-
megelőzési előadásokat tartot-
tak az általános iskolákban és a 
gimnáziumokban, mintegy 400 
fős érdeklődés mellett. A két 
kolléga 623 alkalommal vette fel 
a kapcsolatot civil szervezetek-
kel, további 38 esetben egyházi 
szervezetekkel, míg 88 esetben 
gyermekintézményekkel. 

Sor került a bűnmegelőző 
jelzőkészülékek kiosztására 
is: a speciális mobiltelefonok 
gombjai nagyobbak az átla-
gosnál, s a biztonságukban 
veszélyeztetett, tanyákon vagy 
elszigetelt helyeken egyedül élő 
emberek kaphatnak belőle. 

A sajtóesemény végén Ács Re-
zső alpolgármester megjegyezte: 
a házi segítségnyújtást és a bűn-
megelőzést a jövőben a város és a 
rendőrség részéről összehangol-
tabban kell működtetni. 

 Gy. L. 

Népszerű az Erzsébet-program
Harmadik évét tölti be lassan 
az program, amelynek ré-
szeként több mint kétmillió 
magyar használja az Erzsé-
bet-utalványt – tájékoztatta 
a közvéleményt a szeptem-
ber 18-án a Városházán Gul-
ler Zoltán, a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány kuratóri-
umi elnöke. A sajtótájékoz-
tatón részt vett Horváth Ist-
ván országgyűlési képviselő, 
Szekszárd polgármestere, 
valamint Ács Rezső alpol-
gármester is, akik az Erzsé-
bet-program megyei és váro-
si vonatkozásairól beszéltek.

A program – amint azt a kurató-
riumi elnök kiemelte – a belföldi 

turizmus 4,5%-át adja, melyből 
a Balaton partján 13%-ot hoz, 
minden nyolcadik-kilencedik 
ember pedig, aki a KSH adatai 
alapján befizette az idegenforgal-
mi adót, Erzsébet-programos. 
Idén köszöntötték a kezdemé-
nyezés 400 ezredik résztvevőjét, 
közülük 180 ezer volt a gyermek 
– tette hozzá Guller, majd kitért 
arra is: olyan emberek igényelték 
a részvételt, akik nemigen jut-
hattak volna el üdülni, pihenni 
sehová. 

Guller megjegyezte: minél 
több Erzsébet-utalvány kerül 
kibocsájtásra, annál több forrás 
áll rendelkezésre. Míg a kez-
dőévben 83 milliárd forintnyi 
utalványt adott ki az alapítvány, 

addig egy évvel később már 122 
milliárdra rúgott ez az összeg, 
az idei esztendőben pedig eléri 
a 140 milliárd forintos forgal-
mat is, amely országos szinten 
46 ezer munkáltatót mutat, az 
utalvány pedig 58 ezer elfoga-
dóhelyen váltható be.

Szekszárd polgármestere, a Fi-
desz-KDNP országgyűlési kép-
viselője, Horváth István a média-
eseményen elmondta: fontosnak 
tartja az Erzsébet-utalványt, hi-
szen annak küldetése az em-
berekről történő gondoskodás. 
 (Folytatás a 7. oldalon.)

Különösen nagy számú ér-
deklődő kísérte figyelemmel 
a szekszárdi Szüreti napok 
idei, szeptember 18-21-ig 
tartó rendezvénysorozatá-
nak már a nyitónapját is. A 
színes programok, a Borud-
var különlegességei, a Vár-
megyeháza, illetve a nemrég 
a város működtetésében 
megnyílt Garay Élménypince 
kiállításai révén valamennyi 
szekszárdi és környékbeli 
lakos, hazai és külföldi turis-
ta tartalmasan tölthette el a 
hosszú hétvégét. 

A változatos kulturális rendez-
vényeken túl neves vendégeknek 
sem volt híján Szekszárd: a pénteki 
nyitóeseményen tiszteletét tette a 
dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszteren kívül dr. Dorko-
ta Lajos, a Magyar Energiahivatal 
elnöke, Dankó Béla országgyűlési 
képviselő, a parlament mező-
gazdasági bizottságának tagja, 
valamint Hamvas István Lász-
ló, az MVM Paksi Atomerőmű 
vezérigazgatója is. Rajtuk kívül 
többek között Horváth István, 
Szekszárd polgármestere, Ács 
Rezső, a megyeszékhely alpol-
gármestere, dr. Horváth Kálmán 
megyei kormánymegbízott, dr. 
Ugodi Andrea, a Szekszárdi Járási 
Kormányhivatal hivatalvezetője, 
illetve Halmai-Nagy Róbert, a 
Babits Mihály Kulturális Központ 
vezérigazgatója, fesztiváligazga-
tó, Herrné Szabadi Judit, a Szek-
szárdi Borvidék Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója, Heimann 
Zoltán, a Szekszárdi Borvidék el-
nöke, valamint Eszterbauer János, 
a Szekszárdi Borászok céhének 
elnöke, dr. Bodri István, a Szek- 
szárdi Hegyközség elnöke és Mó-
dos Ernő, az Alisca Borrend nagy-
mestere is részt vettek a hivatalos 
megnyitón, csakúgy, mint megyei 
közgyűlés vezetői és képviselői.

A nyitóeseményen a Szek-
szárdi Bartina Néptáncegyüttes 
adott elő mezőföldi táncokat a 
Csurgó Zenekar közreműködé-
sével, azt követően Ács Rezső 
alpolgármester köszöntötte az 
érdeklődőket. 

Beszédében hangsúlyozta: a 
Szüreti napok Szekszárd közös-
ségének legnagyobb ünnepe. 
„Jó érzés körülnézni a téren: a 
szekszárdiak büszkék azokra a 
hagyományokra, amelyekre e 
város épült, alapult”. Hozzátette: 
ez a néhány nap alkalmas arra, 
hogy megmutassuk a világnak 
azokat az eredményeket, ame-
lyekre szeretettel, büszkeséggel 
tekintünk mi, szekszárdiak. 

Kitért arra is, hogy a város az 
utóbbi időben rengeteget fejlő-
dött a borvidékkel együtt, amit 
véleménye szerint meg kell mu-
tatni a világnak. Az, hogy Szek-
szárd élhetőbbé, szebbé, jobbá 
vált, Ács közös eredményként 
jellemezte, hozzátéve: a város-
lakók javát szolgáló beruhá-
zásokat Magyarország kormá-
nyának támogatása nélkül nem 
lehetett volna megvalósítani. 

– Valamennyi település büsz-
ke a hagyományaira, de mi 
különösen büszkék vagyunk a 
szekszárdi emberekre, hiszen 
az a közösség, amely itt megje-
lent a téren, mindig azt az erőt 
képviseli, amely e borvidékben 
rejlik – mondta a megjelentek 
előtt a város alpolgármestere. 
Az elmúlt években tapasztalt 
fejlődés a várost és a rendezvé-

nyeket olyan pályára állította, 
hogy azok „egymást húzzák 
feljebb és feljebb” évről évre, a 
megvalósult beruházások pedig 
nagyon szép jövőt vetítenek a 
város elé – mondta.

Mint felhívta rá a figyelmet, a 
rendezvények nem jöhettek vol-
na létre, ha azokat a szekszárdi 
vállalkozások nem éreznék sa-
játjuknak és lehetőségeikhez 
mérten nem járulnának hozzá 
a költségekhez, ugyanakkor 
leszögezte: a szüreti napok le-
bonyolítása  Szekszárdnak egy 
fillérjébe sem került, azt saját 
bevételeiből finanszírozta, a 
vállalkozások segítségével. Ács 
Rezső kitért rá: már lassan ha-
gyománnyá válva a szekszárdi 
Szüreti napok a magyar kor-
mány naptárába is piros betűs 
ünnepként került be, hiszen 
évről évre képviselteti magát a 
kormányzat a rendezvényen. 

Az alpolgármester beszéde 
után Heimann Zoltán invitálta 
a vendégeket kóstolásra, ki-
emelve újfent, hogy a borászok 
fontos támogatói a rendezvény-
nek. Elmondta: úgy látja, a stan-
dokon a korábbi, szép évjárato-
kat rendre be tudják mutatni a 
borászok, az időjárással pedig 
a Jóisten is megsegítette a szer-

vezést, lévén, az utóbbi időben 
„elég sokat látták sírni” az eget. 

„Szekszárd múltja évezredes, 
a magyarok, rácok, svábok élni 
akarását, elszántságát mutatja. 
Példaértékű, ami itt megma-
radt” – erről már Győrffy Ba-
lázs, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara elnöke szólt a nyitóese-
ményen, aki a helyi szőlő- és 
bortermelés viszontagságaival 
kapcsolatban elmondta: ugyan 
volt filoxéra és államosítás is, 
ám a sikerek sem maradtak el, 
hiszen a rendszerváltás után a 
kiváló dűlőket újratelepítették 
és látványosan javult a helyi bo-
rok minősége, míg a szekszárdi 
szőlőskertek és pincészetek ba-
ráti köre megsokszorozódott. 
Győrffy megjegyezte: az itte-
ni borokat már igen magasan 
jegyzik. Úgy véli, Szekszárd a 
„kékszőlő mekkája”, a városban 
a fejlődés pedig látványossá vált, 
Garay pincészete, borpatikája 
pedig világszínvonalú. A tal-
ponállóktól a tavernákig vezető 
út azonban – tette hozzá – igen 
hosszúra nyúlt, amelyhez tőke 
kellett, magasan képzett, nagy 
tudással bíró szőlészekkel, bo-
rászokkal és persze a fogyasztók 
borszeretetével. 

 (Folytatás az 5. oldalon.)
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÉS 
KADARKA ÓVODÁJÁNAK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
„KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206”
2014.09.22.

„Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának 
Energetikai Korszerűsítése” című „KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206” azonosítószámú 
pályázat kapcsán 2014.szeptember 16.-án megtörtént a munkaterület átadása a 
Kadarka utcai Óvodában. 

A felújítás során az Óvoda épületének homlokzati- és födém-szigetelése készül 
majd el, illetve megújul a lábazati szigetelés is. Az Európai Uniós pályázatnak 
köszönhetően az épület fenntarthatósági költsége jelentősen csökken. Az alapvető 
szigetelési munkákon kívül, a világítási rendszer korszerűsítése, valamint 
hőszivattyús fűtési rendszer is kialakításra kerül, amely napelemes rendszer 
telepítésével szinte teljes egészében megszünteti a jelenlegi fokozott 
energiafüggőséget.

A pályázat másik eleme a Polgármesteri Hivatal épületegyüttesének megújulása.
A felújítás során új homlokzati szigetelés kerül kialakításra, illetve az elavult, rossz 
hőátbocsátási tényezővel rendelkező ablakok cseréje is megvalósul. Mindezek 
mellett új, megújuló energiahasználaton alapuló rendszert alakítanak ki, így 
biztosítva a lehető legenergiatakarékosabb működést.  A költségek maximális 
csökkentése érdekében a szellőző rendszer is felújításra kerül ugyanis csak ezzel 
együtt válhatnak hatékonnyá a felújítás egyes elemei.

A beruházás megvalósításával 85-95%-os energia megtakarítást várnak a 
szakemberek.

Szekszárd Város vezetőségének egyik fő célkitűzése a megújuló energia 
használaton alapuló költségmegtakarítás, amellyel erősíti városunk megújuló 
energia hasznosításának minél szélesebb körben történő alkalmazására vonatkozó 
törekvéseit.

A SZEKSZÁRDI KADARKA ÓVODA MUNKATERÜLETÉNEK ÁTADÁSA, 
A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK MEGKEZDÉSE

        

Ahogy arra kitért, a szőlő 
nemcsak növény, hanem kul-
túra és hagyomány is egyben. 
Védendő kincs, akárcsak a bor, 
amely a talaj ásványait, a mik-
roklímát, a jó gazda fáradtsá-
gos munkáját és a fajnemesítő 
tudásának legjavát tartalmazza: 
művészeti alkotás, hiszen vala-
mennyi tétel egyszeri és megis-
mételhetetlen.

Az Emberi Erőforrások mi-
nisztériumának kultúráért 
felelős államtitkára, a pécsi 
dr. Hoppál Péter a bornapok 
megnyitóján a kulturális turiz-

mus mint élénkülő gazdasági 
ágazat sikereiről beszélt. 

Elmondta: a szekszárdi-
ak büszkék lehetnek a város 
irodalomtörténetére, épített 
kulturális örökségükre, amely-
be Makovecz Imre utolsó fő-
tér-terve, a felújított Béla király 
tér is beletartozik. 

Azt kívánta, a gasztrokul-
túra, amely lényeges része a 
kulturális ágazatnak, repítse 
Szekszárd nevét messze hatá-
rokon túlra. Amint arra felhív-
ta a figyelmet, a villányi, a pécsi 
és a szekszárdi borvidék, ahogy 

ölelik, karolják egymást, a világ 
egyik csodájának számítanak. 

Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter is méltat-
ta köszöntőjében a szekszárdi 
borokat. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy az országos borver-
senyen, ahol valamennyi borvi-
dék képviseltette magát, majd’ 
400 féle borfajtából és 118 bo-
rászat termékéből a Mészáros 
Borház és a Takler Pince nyert 
idén aranyérmet: vagyis há-
rom aranyból kettő ide került. 
Ahogy fogalmazott, akik e tá-
jon élnek, olyan alkotóközösség 
tagjai, amelyre igazán büszkék 
lehetnek és amely új eredmé-
nyekre sarkall, hiszen bennük 
ugyanúgy megmutatkozik az 
igazi magyar virtus, a kitartás, 
az összetartozás, akárcsak a 
Kárpát-medence többi terüle-
tén. Fazekas Sándor még szebb 
eredményeket kívánt a város és 
a helyi termelők számára. 

Szekszárd polgármestere, 
Horváth István zárta a köszön-
tők sorát. Kiemelte, hogy a szek-
szárdiak büszkék a helyi borok-

ra, borászokra, majd felhívta a 
figyelmet a Szekszárd bora-cím-
re, amelyet idén a Mészáros Pin-
cészet 2011-es bikavére nyert el: 
a bor kadarka, kékfrankos, mer-
lot, cabernet franc és cabernet 
savignon házasításából készült, 
s két éven át érlelték fahordó-
ban. Horváth István további sok 
sikert kívánt valamennyi szek-
szárdi borásznak. 

A megnyitó ünnepélyes aktu-
saként Fazekas Sándor miniszter 
Horváth István és Ács Rezső je-
lenlétében csapra verte az Alisca 
Borrend hordóját.  Gy. L.

Harminckilenc pincészet és két 
pálinkaház, Ízek utcája, valamint 
a méltán híressé vált népművé-
szeti és iparművészeti vásár is 
várta a látogatókat a Béla ki-
rály és a Garay téren Szekszárd 
négynapos, leghíresebb rendez-
vényén, a Szüreti napokon. A 
rendezvényre ezúttal, is tömegek 
látogattak el az ország és a világ 
minden részéről. 

Csütörtök délután szemlélet-
formáló programmal rukkolt elő 
a Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete a Béla király 
téri színpadon, amelyet a Ga-
ray Élménypincében egy online 
Borkalauz-kiadvány bemutatója 
követett, majd Badics Gábor fo-
tós szekszárdi szőlőkről, tanyák-
ról szóló kiállításának megnyitó-
jára gyülekezhettek a kulturális 
események iránt érdeklődők a 
Belvárosi Kávéházban. 

Azen a napon tartották „A leg-
szebb konyhakertek – Magyar-
ország legszebb konyhakertjei” 
helyi fordulójának eredményhir-
detését, ahol a díjakat Ács Rezső 
alpolgármester adta át.

Az esti Szekszárd Jazz Or- 
chestra-koncertet követően a 
csütörtöki „nulladik nap” esti 
látnivalóit Máté Ottília nóta-
énekes műsora, illetve a Ván-
dorfi László által színpadra vitt 
Hegedűs a háztetőn musical 
képviselte: mindkét rendezvény 
helyszínéül a Babits Mihály Kul-
turális Központ szolgált. A nap 
zárásaként a népzenei-világzenei 
produkcióval előrukkoló Hercz-
ku Ági emelte a hangulatot.

Változatosság tekintetében 
a pénteki nap sem adott keve-
sebbet: délelőtt a PTE IGYK 
Színjátszó Körének Lázár Er-
vin-előadását láthatták a Béla 
király térre látogatók, majd az 
Alisca Brass Band koncertjét 
követően 17 órától került sor az 
ünnepélyes megnyitóra. 

Az Örökség Gyermektánc 
Gála a Béla király színpadon, Kis 
Pál István borversekkel tűzdelt 
könyvbemutatója a Vármegye-
háza Kávézóban zajlott, , a Tolnai 
Klári Arcai című emlékkiállítás 
keretében pedig filmvetítésre 
került sor a Babits Kulturális 

Központban. 20 órától boros-
címke-kiállításra invitálták a kö-
zönséget a Bormúzeumba, ezzel 
párhuzamosan a Mrs. Columbo 
elnevezésű trió koncertezett a 
Béla király téri színpadon. Őket 
az egykori Neoton Família sztár-
jai követték, Csepregi Éva, Vég-
vári Ádám és Baracs János Öcsi 
képviseletében. A Pécsi Bartók 
Férfikar és Bordalkórus követke-
zett, végezetül a tízéves jubileu-
mát ünneplő Riff-Raff formáció-
ra tombolhattak az ifjabbak. 
Szombaton már kora reggel 
többnemzetiségű kórustalálko-
zóra került sor Weinlese Chor-
treffen címmel, a Mondschein 
Kórus és vendégeinek repertoár-

jával. A délelőttöt egyebek mel-
lett az Alisca Taekwondo Klub, 
valamint az Iberican Táncegye-
sület bemutatója is színesítette, a 
festményekért rajongók a Művé-
szetek Házában Kazincky János 
kiállításában gyönyörködhettek. 

Ezen a napon is gondoltak a 
kisebbekre, hiszen a Kiskalász 
zenekar családi matinét hozott, 
de a Tücsök Zenés Színpad is jó 
hangulattal szolgált a délelőtt fo-
lyamán. Rajtuk kívül Wing Tsun 
önvédelmi-, Hot Iron súlyzóru-
das csoport, és a Ritmo sport-
táncbemutató, majd a Magyar 
Vöröskereszt által szervezett vér-
adás várta délután a látogatókat. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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A Garay Élménypince fotópá-
lyázatának kiállításmegnyitó-
jára is ezen a napon került sor, 
majd a méltán népszerű szüreti 
felvonulás vette kezdetét dél-
után 3 órától. 

A Gitárkvartett-koncert, 
a borrendi avató, valamint a 
„Must jön a java” folklórműsor 
is jelentkezett, csakúgy, mint a 
PAD Irodalmi Egyesület műsora 
a Vármegyeháza Kávézójában. 

Nyolc órától a Vármegyeháza 
udvari színpadán Balkan Fana-

tik-koncert, tíztől pedig a Szent 
István téri színpadon selfie- és 
videópályázat eredményhir-
detése tarkította a programka-
valkádot, rá fél órával Hatvani 
Szabolcs szórakoztatta a kö-
zönséget „III. Szín-Fónia” című 
zenei előadásával. A harmadik 
napot kultúrdisco zárta a Piac-
téren.

A vasárnap reggel ébredők 
– amennyiben maradt még 
bennük elég erő a központba 
sétálásra – a Swing Mazso-
rett- és Táncegyesület műsorát 
nézhették végig, a Vármegye-
háza kertjében pedig Toma és 
csapata mutatott be hagyo-
mányőrző történeti játékokat 
kicsiknek és nagyoknak. Az 
udvari színpadon sárközi vi-
selet és iparművészeti ruhák 
bemutatójára került sor, de 
a PTE Illyés Gyula Gyakorló 

Iskola balett tagozata is be-
mutatkozott, valamint Lúdas 
Matyi-előadást láthattak a ki-
sebbek a Béla király téri szín-
padon. 

Délután Szalonna és bandája 
emelte a hangulatot, miközben 
a Kézjegy Klub kortárs irodal-
mi programmal járult hozzá a 
szüreti rendezvények kultúr-
vonalához a Vármegyeháza 
Kávézóban, zárásként pedig a 
Szekszárd Junior Stars, illetve 
Horváth Charlie slágereire tom-

bolhattak azok, akik még bír-
ták erővel a hétvégi esemény- 
özönben. 

A nagyérdeműt a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum és a PTE 
IGYK Pedagógusképző Intézet 
művészoktatóinak kiállítása is 
várta, ugyanúgy, mint a Vár-

megyeháza régi és új kialakítá-
sú tárlatai, a Tájak, települések, 
emberek, vagy éppen a Szar-
kofág- és a Pollack terem, de a 
Babits Emlékház és a Mészöly 
Miklós Múzeum is nyitva állt a 
vendégek előtt. 

A programok sorában a Szek-
szárd-Újvárosi Római Katolikus 
Társaskör szüreti rendezvénye, 
illetve a Garay Étterembe ösz-
szehívott Borszeminárium 
(borkóstolóval egybekötött bo-
rász-előadássorozat) is egyedi 
színfoltként mutatkozott be a 
Szekszárdi Szüreti Napokon. 

 Gyimóthy Levente
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Címkék
pincefényben

Fecó faggatja a borászt, mit 
gondol a termelő és a föld vi-
szonyáról, ugyanakkor folya-
matosan olyan címkét tervez, 
amelyre odafigyelünk, amely 
megfogja a szemlélőt – jelle-
mezte a Szüreti Napok pén-
teki napján Csötönyi László 
moderátor Forrai Ferenc 
grafikusművész, boroscím-
ke-arculattervező, designer 
munkáit.

Az alkotó a Hefner Gábor által 
nemrég felújított, 1850 körül 

historizáló stílusban épült, ko-
rábban fürdőházként, kaszi-
nóként, kávézóként is üzemelő 
Hefner Bormúzeumban állítot-
ta ki munkáit. 

A múzeum két párhuzamos 
pincéjének egyikében, illetve 
az előtérben a szőlőművelés és a 
borkészítés gyakorlatában me-
rülhet el a látogató, míg a má-
sik „alagútban” Forrai sokszor 
nonfiguratív, ám annál izgalma-
sabb, színes boroscímkéi mu-
tatkoznak meg damilra erősí-
tett borospalackokról, mintegy 

„visszapislogva” a szemlélőre a 
pincefényben. 

A művész munkáiról meg-
tudhattuk: szűkszavúan alkot, 
nem kívánja a befogadót a lát-
vánnyal „ledózerolni”, mégis a 

kíváncsiságunkkal játszik. Az 
eseményen a Dúzsi Pince jobb-
nál jobb borait kóstolgathatta 
a látogató, ifjabb Dúzsi Tamás 
prezentálásában. 

 HunEsz

Hogy milyen is a bor összete-
vőiből vászonra vitt akvarell, a 
„vinorell”, azt egy kiállítás ke-
retében lehet megtapasztalni 
a Garay Élménypincében.

A boroscímkék, grafikai alkotá-
sok, tetoválások készítéséről is 
ismert művész, Czirok Róbert 
ezúttal a borral festés műfajába 
enged betekintést. A nemrég 
megnyílt Garay Élménypin-
cében az érdeklődő kóstolga-
tók folyamatosan láthatják az 
alkotások „színeváltozását”: a 
pincében ugyanis hétről hétre 
átalakul a tárlat borszín-világa.

A megnyitón Ács Rezső al-
polgármester elmondta: a tárlat 
a városvezetés reményei sze-

rint végleg megtalálta helyét a 
Garay Élménypince gyönyö-
rű környezetében. Elmondta, 
hogy a festmények másképpen 
viselkednek az idő és a napfény 
hatására, így a következő hetek-
ben, hónapokban valamennyi 
festmény átalakuláson megy át. 

Hazánkban egyedülálló, hogy 
művészi tekintetben is megmu-
tatkozik a bor, ezzel Szekszárd 
sok mindenki előtt jár – mond-
ta Ács Rezső, aki gratulált is az 
alkotó eredményeihez. Czirok 
Róbert – aki a Dubai-torony 
tervezőjének és a pannonhalmi 
főapát számára is festett már az 
említett technikával – képein a 
belvárosi templomtól a Szent-
háromság-szobron át a Szent 

János és Pál-kápolnáig, a Vár-
megyeháza boltíveiig számos 
városi nevezetesség jelenik meg. 

Ahogy az alkotó fogalmazott: 
amíg szekszárdi bor lesz, addig 
téma is adódik. Lévai Márton

Vinorellek 
a Garayban

(Folytatás a 2. oldalról.)
Hangsúlyozta azt is: a nemzeti 
utalvány a családokról, a nyug-
díjasokról, a rászorulókról és a 
gyermekekről szól, szemben a 
korábbi gyakorlattal, amikor 
külföldi érdekeltségű szolgál-
tatók üzemeltették a cafete-
ria-rendszert, annak haszna 
pedig nem a magyar embere-
ket, hanem a külföldi érdeke-
ket szolgálta. A tájékoztatón 
Ács Rezső, Szekszárd alpol-
gármestere kiemelte: a me-
gyeszékhely eddig is kiemelt 
figyelmet fordított arra, hogy 
a nehezebb sorban élő szek-
szárdiak számára segítséget 

nyújtson, vagy olyan lehető-
ségeket biztosítson számukra, 
amelyekhez egyébként nehe-
zebben jutnak hozzá. E törek-
vésben – tette hozzá – az Er-
zsébet-program forrásai igen 
lényeges elemnek bizonyultak, 
hiszen az pénzügyi forgalmá-
nak fél százalékát kifejezetten 
Szekszárdon bonyolította le. 
Ez messze fölötte áll annak, 
amit a lakossági számaránya 
indokolna. Az alpolgármester 
megjegyezte: 2012-ben ötszá-
zan, 2013-ban pedig már ez-
ren éltek a városban az Erzsé-
bet-program lehetőségeivel, 
ami országosan kiemelkedő 

eredménynek számít. A 200 
főt is meghaladta a program-
ban részt vevő nagycsaládo-
sok, illetve nyugdíjasok szá-
ma 2013-ban – tette hozzá az 
alpolgármester, hozzátéve, a 
városvezetés e két csoportot 
mindig is kiemelten kezelte, 
utalva többek közt a strandon 
évente megszervezett nagycsa-
ládos napra.

200 helyi munkáltató biz-
tosít dolgozói számára Erzsé-
bet-utalványt, ez nagyjából 
9000 munkavállalót érint. 
2013-ban 600 millió forint folyt 
be az utalványokból Szekszár-
don, amely összeg 200 millió-

val jelentett többet a 2012-es 
évi adatokhoz képest – fejtette 
ki Ács Rezső, majd rávilágí-
tott arra is: az utalvány nép-
szerűsége egyre inkább terjed, 
amely által e cafetéria-pénzek 
hazánkban maradnak – és pél-
dául Szekszárdon kerülnek el-
költésre. 

Városunkban jelenleg húsz 
elfogadóhelyen lehet Erzsé-
bet-utalvánnyal fizetni. Szek-
szárdon tavaly 700 kilogramm-
nyi utalvány „keletkezett”, 
amely három év alatt 1,7 tonnát 
jelentett: ennyi fűtőanyaggal tá-
mogatta a rászoruló családokat 
a város. Gy. L. 
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Braun Éva elbánt a hazai legjobbakkalHat korcsoportban versenyeztek a szekszárdi diákolimpián
Annak ellenére, hogy a Szek-
szárd Kupa első osztályú 
ranglistaversenyre úgy ér-
keztek meg a hazai top ötbe 
tartozó női asztalitenisze-
zők, hogy a portugáliai Euró-
pa-bajnokságra hangoltak, a 
főpróba meglehetősen rosz-
szul sikerült. 

Legalábbis az új generáció há-
rom válogatottjának, a Budaörs 
színeiben fellépő Perger Szand-
rának, Ambrus Krisztinának és 
a döntőben veszítő Madarász 
Dórának, aki ugyan az első 
számú esélyes volt, de a döntő-
ben „megadta magát” az ifjabb 
versenyzőket bárhol, bármikor 
megleckéztető Braun Évának. 
Még Téglás Péter női szövetsé-
gi kapitány is csóválta a fejét a 
döntő és az oda vezető út láttán.

A kapitány szemszögéből 
nem lehetett teljesen rendben 
az, hogy Ambrus Krisztina 
4-0-ra elbukja az elődöntőt 
Braunnal szemben, de az még 
inkább nem, hogy Madarászt is 

rendszeresen meglepi a labdá-
kat oldalra kihelyező, váratlan 
közbeütésekkel kellemetlenke-
dő, roppant magabiztos Pos-
tás-játékos. 

A tornán két győzelemmel 
a legjobb nyolcig eljutó, szek-
szárdiakhoz tartozó játékos, 
Szvitacs Alexa szorongatta meg 
a legjobban a magyar mezőny 
egyelőre elnyűhetetlennek tűnő 
„nagyasszonyát”: meccsükben 
3-3 után a negyedik játszma 
döntött Braun javára. 

Nem sok hiányzott a vaskos 
meglepetést előidéző bravúrhoz 
a Szekszárdi AC felnőttek között 
induló legfiatalabb játékosának, 
Madacki Mirellának: hétjátsz- 
más meccsre kényszerítette 
a magyar válogatott Ambrus 
Krisztinát és 3-3 után, a döntő 
szettben is többször vezetett. 

A harmadik induló hazai ver-
senyzőt, Tóth Katát Madarász- 
szal hozta össze a sorsolás, és 
csupán egy szettet tudott el-
csenni a toronymagasan esélyes 
ellenféltől.

 B. Gy.A remek idő is hozzájárult a 
diákolimpia új tanévbeli első 
Tolna megyei duatlon-verse-
nyének sikeréhez szeptem-
ber 13-án, Szekszárdon. Az 
általános és középiskoláso-
kat összefogó hat korcsoport 
képviselőinek köszönhető-
en igazi dzsemborihangulat 
uralkodott a városi sportcsar-
nok tágas előterében.

A szekszárdi iskolák sportolói 
domináltak a csapatversenyben 
és az egyéniben is a B kategó-
riában. Az I. korcsoportban, az 
általános iskolás lányoknál első 
lett a Bartos Lili–Tuller Zea 
Anna–Szepesi Dóra összetételű 
csapat a PTE Gyakorló Általános 
Iskola képviseletében, második 
helyen zárt a Babits, Bartos Lili 
egyéniben második lett. Ugyan-
ebben a korcsoportban a fiúknál 
másodikak lettek a babitsosok, 
egyéniben pedig Török Bertalan  
(PTE Gyakorló) nyert, harma-
dik lett Gyányi Zsombor (Garay 
János Általános Iskola).

A II. korcsoportban is a PTE 
Gyakorló Általános Iskola csa-
pata lett a legjobb: Töttős Esz-
ter–Barabás Kata–Csírzó Ágnes 
Éva–Zei Horváth Liza alkotta 
az iskolai csapatot, másodiknak 
itt is a Babits általános iskola ta-
nuló érkeztek, a gyakorlósok fi-
úcsapata az őcsényiek mögött a 
második helyen végzett, bronz- 
érmesek lettek a babitsos fiúk.

A harmadik korcsoportban, 
lány egyéniben ezüstérmet szer-
zett Bakos Klaudia (PTE Gya-
korló), míg a csapatversenyben 
a Babits lánycsapata a harmadik 
helyen végzett, ám a babitsos 
fiúk felállhattak a dobogó leg-
felső fokára, merthogy a Gárdi 
Bálint–Pernyész József–Szabá-
csy Bence trió a legjobbnak bi-
zonyult. Szabácsy az egyéniben 
is második lett, mögötte iskola-
társa, Gárdi Bálint érkezett. 

Folytatódott a Babits győ-
zelmi sorozata a lányoknál a 
negyedik korcsoportban is, 
merthogy a Szabó Bianka–Tóth 
Diana–Kövesi Kincső össze-

tételű csapat legyőzte a bony-
hádiakat, az egyéniben pedig 
csak szekszárdi diák állhatott 
fel a dobogóra: 1. Szabó Bian-
ka (Babits), 2. Bartos Zsófia, 3. 
Kvanduk Ella (mindkettő PTE 
Gyakorló). A fiúknál második- 
ak lettek a gyakorlósok, míg a 
korcsoport egyéni versenyében 
Schneider Sebestyén (Garay 
János Gimnázium) diadalmas-
kodott.

Az ötödik korcsoportos diá-
kok küzdelme úgy a lányoknál, 
mint a fiúknál abszolút az I. Béla 
Gimnázium diákjainak fölényét 
hozta, merthogy egyéniben a 
következő volt a sorrend: 1. Elek 
Zita, 2. Kövér Fanni, 3. Knopf 
Szandra, 4. Propszt Amanda. 
A fiú egyénit a tolnai Sztáray 
Mihály Gimnáziumban tanuló, 
amúgy a kajak-kenu sportot űző 
szekszárdi Szekeres Zsolt nyerte. 
További sorrend: 2. Pápai Gábor 
(Garay gimnázium), 3. Dóczi 
Ákos (I. Béla gimnázium). A fiú 
csapatversenyt a Dóczi Ákos–
Horváth Patrik–Pifkó Gergely–

Istlstekker Zsolt összetételű 
kvartett nyerte, negyedik lett a 
Garay gimnázium csapata.

A legidősebbeknél, a hatodik 
korcsoportban a szekszárdi Csapó 
Dániel Mezőgazdasági Szakképző 
tanulói domináltak, fölényük-
re jellemző, hogy a csapattagok 
közül Póra Bendegúz első lett az 
egyéniben, Havasi Viktor a har-
madik, Kósa Kevin pedig a negye-
dik helyen végzett – közéjük a má-
sodik helyre Deák Bálint (Garay 
János Gimnázium) férkőzött be.

Az A-kategóriában a triat-
lont-duatlont igazolt sportoló-
ként űzők vetélkedtek egymás-
sal. A szekszárdi versenyzők 
eredményei: I. korcsoport, leány: 
1. Vén Hanga (Waldorf iskola). 
II. kcs.: 1. Pápai Anna (Dienes 
általános iskola), 2. Vén Csenge 
(Waldorf). IV. kcs., leány egyéni: 
2. Tumpek Fanni (Garay gimná-
zium), V. kcs., fiúk: 1. Arató Ba-
lázs, 2. Csótár Máté (mindkettő 
I. Béla gimnázium). VI. kcs., 
fiúk: 1. Tumpek Péter (Garay Já-
nos Gimnázium).  B. Gy.

Kosárlabda
játékvezetői
tanfolyam 

A Tolna Megyei Kosár-
labda Szövetség kosár-
labda játékvezetői tanfo-
lyamot indít – megfelelő 
létszámú jelentkező ese-
tén – Dombóvár, Paks és 
Szekszárd oktatási köz-
pontokkal, október elejei 
kezdéssel.

Jelentkezni, érdeklődni 
az mksz_tolna@hunbas-
ket.hu címen lehet a név, 
lakhely, telefonszám meg-
adásával. 

Pontos részvételi díjat a 
létszám- és a helyszínek 
ismeretében tudunk kö-
zölni. 

Várjuk minden kosár-
labda játékvezetés-, vagy 
akár csak a szabályok iránt 
érdeklődő jelentkezését. 

 TMKSZ JB

A másik kínai csak év végén jöhet
Sáth Sándor, a Szekszárd AC szak-
mai igazgatója, a versenysorozat 
elindítója elégedett volt a látot-
takkal és a torna színvonalával is; 
végig konzultált Feng mesterrel, a 
klub kínai edzőjével. Nem láttuk 
viszont a versenyen Nie Weit, a 
komoly nemzetközi megmérette-
tésekre készülő szekszárdi csapat 
szintén itt letelepedni szándéko-
zó kínai játékosát. Rákérdeztünk 
Sáth mesternél, aki elmondta: úgy 
fest, hogy még hónapokat kell vár-
ni arra, hogy Nie Wei szekszárdi 
színekben asztalhoz álljon. Kide-
rült, hogy a kínai bajnokságban 
már egy ottani csapatban szere-
pelt, így – a nemzetközi szövetség 
szabálya szerint – más ország baj-
nokságában nem szerepelhet. „Ter-
mészetesen, amint elhárul a jogi 
akadály, vissza fog térni hozzánk, 
várhatóan decemberben” – tette 
hozzá a szekszárdi klubvezető. Li 
Feng, a svéd-kínai csak a BL-mecs-
csekre érkezik meg, a klubvezetés 
korábbi tájékoztatása szerint.

SPORTMIX
LABDARÚGÁS. Vereséggel vég-
ződött a Tolle UFC-Szekszárd 
orosházi vendégjátéka az NB 
III. középcsoportjában, a ha-
todik fordulóban. Most is 
megvoltak a gólszerzési lehe-
tőségei a csapatnak, de a hely-
zetkihasználás változatlanul 
gond az UFC háza táján. Az 
56. percben lőtt orosházi gól 
végül eldöntötte a találkozót: 
Orosháza-UFC 2-1. A tábláza-
ton egy helyet visszacsúszva,10 
ponttal a hatodik helyen áll a 
szekszárdi csapat.
FUTSALL. Második mérkőzését 
is megnyerte a Tolle UFC Szek-
szárd női együttese a kispályás 
nemzeti terembajnokság máso-
dik vonalában, az NB II-ben. A 
nemrégen alakult, Micskó Márk 
és Horváth György edzők által 
irányított lánycsapat hazai kör-
nyezetben a Skorpió-Salgótar-
jánt győzte le egy szoros küzdel-

met hozó csatában 1-0-ás félidő 
után 3-2-re. Az UFC gólszerzői: 
Csigi, Horváth E., Klézli.
KÉZILABDA. Régen játszott már 
viszonylag szoros meccset az 
NB I B nyugati csoportjában 
kiemelkedő tavalyi bajnok, a 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC. 
Márpedig Kozármislenyben 
oda kellett tennie magát a Tabaj-
di-csapatnak. 11-10-re végződő 
első félidő után, négy perccel a 
találkozó vége előtt „csak” há-
rom gól volt az FGKC előnye 
(18-21), de Schell kapus remek 
védései után szélen befejezett 
gyorsindításokból ötre nőtt a 
meccs végére a vendégcsapat 
előnye (24-19). STREETBALL. 
Az elmúlt heti lapszámunkban 
a Kosaras Jam fesztiválról meg-
jelent beszámolónkban tévesen 
jelent meg a hárompontos do-
bóverseny győztesének neve. 
Nagy Antal dobta a legtöbb 
triplát ebben a mindig nagy ér-
deklődés mellett zajló verseny-
számban, így ő lett nyertes és az 

ezzel járó különdíjas. A hibáért 
az érintettől és olvasóinktól ez-
úton elnézést kérünk.
SAKK. Nagyszerűen szerepel-
tek a Decsi Sakk KSE színeiben 
szereplő szekszárdi általános és 
középiskolás tanulók a Nagyka-
nizsán a közeli napokban meg-
tartott XXXVI. Batthány-Kani-
zsa Kupán, amely V. Bagonyai 
Attila emlékverseny is volt egy-
ben. Az F-18-as kategóriában 
Nagybíró László, a Garay János 
Gimnázium tanulója megnyer-
te a rapid versenyt. Az O-14-
ben a Dienes Valéria Általános 
Iskola tanulója, Horváth Balázs 
második lett. Az E-16-os cso-
portban induló Majnay Péter, 
aki szintén a Garay Gimnázium 
tanulója, harmadik helyezést 
ért el a rangos nemzetközi ifjú-
sági egyéni és csapatversenyen. 
A három tanuló ezekkel a do-
bogós helyezésekkel megnyerte 
az összetett csapatversenyt.
RÁDIÓSPORT. Három külön-
böző országos bajnokságon 

vettek részt és szerepeltek sike-
resen a Szekszárdi Rádió Klub 
versenyzői nemrégiben. Antal 
Bíborka a Pusztamaróton le-
zajlott rádiós-tájfutó ob-n az 
RH-N-21-es versenyszámban 
a második, az URH-N-21-
ben pedig a harmadik helyen 
végzett. A fiúknál az F-16-os 
kategóriában versenyző Antal 
Zsombor mindkét verseny-
számban ezüstérmes lett. An-
tal Bíborka a Gánt térségében 
lezajlott sprint távú ob-n két 
versenyszámban (sprint és 
foxoring) is legjobbnak bizo-
nyult az N-21-ben. A siófoki 
gyorstávírász-ob szekszárdi 
mérlege: két arany és két ezüst. 
A nőknél Weisz Andrea lett az 
idei bajnok, a férfiaknál Weisz 
András a második helyen vég-
zett, a szekszárdi klub emble-
matikus figurája, a klubelnök 
Weisz László pedig megnyerte 
a seniorok versenyét. A máso-
dik helyen klubtársa, Lakatos 
László végzett. 

Most vehet lendületet igazán a szekszárdi jégkorong
Már a szekszárdi jégkorong- 
utánpótlás három évvel ez-
előtti megszületésénél ott 
bábáskodott a Beregi Ká-
roly–Gergely Tibor kettős. 
Fontos szerepük volt az ak-
kor létrejött szupermini- il-
letve minicsapat szakmai 
munkájában. 

A tolnai illetőségű, de a megye-
székhelyhez mindig sok szállal 
kötődő Beregi – jégpálya hi-
ányában – hosszú éveken át a 
tolnai Holt-Duna jegén oktatta 
autodiadakta módon a hokit, 
az erdélyi magyar származású 
Gergely Tibor pedig átjöve-
tele előtt jégkorongozott is. A 
szekszárdi fedett pálya persze 
összehozta őket, sőt: annak 
reményében, hogy végre Tol-
na megyében is lehet belátha-
tó időn belül jégkorongsport, 

mind a ketten beiskolázták 
magukat, hogy edzői alapképe-
sítést szerezzenek.

Aztán, az első év után vala-
hogy úgy alakult – ezt ma már 
különösebben nem érdemes 
firtatni – nem lett szerepük a 
már bejegyzett Gemenci Sóly-
mok szekszárdi klubnál. A 
tolnai gyerekekkel együtt a ba-
jai jégkorongklub égisze alatt 
ténykedtek tovább 2011-től, de 
komoly munkára vágyva na-
gyon örül a páros, hogy vissza-
térhet Szekszárdra. Időközben 
sasokká változtak a sólymok.

„Valójában nem mentünk 
el, mert ezt a pályát bérelték 
nekünk, itt dolgoztunk, lélek-
ben mindig is itt maradtunk. 
Azonnal csatasorba is álltunk, 
amikor Csillag Balázs, az itte-
ni új egyesület, az immáron 
Szekszárdi Sasok elnöke meg-

keresett bennünket és felkért 
az edzői munkára” – újságolta 
Beregi Károly, aki természe-
tesen hozza magával vissza 
Szekszárdra azokat az itt is 
pallérozódó gyerekeket, akik a 
jégkorongélet újbóli beindítása 
miatt nagyon kellenek. A tan-
év beindulásával hangsúlyt ka-
pott az ovis hoki beindítása, a 
szisztematikus toborzás. Meg-
van az alaplétszám a szuper-
miniben és a miniben is, sőt 
az U-12-ben már olyan a bő 
keret, hogy lesz Szekszárdi Sa-
sok-csapat a korosztály orszá-
gos bajnokságában. Edzőjük az 
a szekszárdi Sandi Csaba, aki, 
mondhatni, az indulás éveinek 
első kinevelt edzője.

Van már „helyben” egy olyan 
szakember is, akire a Bere-
gi-Gergely edzőkettős felnéz, mi 
több: tanulni akar tőle. Gergely 

Tibornak sikerült meggyőznie 
a korábban többszörös ifjúsági 
válogatott dunaújvárosi, ferenc-
városi jégkorongozót, Kakas 
Krisztiánt, hogy főállásban vál-
laljon munkát Szekszárdon.

Beregi Károly szerint annyi 
pozitív dolog történt a hát-
térben, hogy komoly esélye 
van annak, hogy Szekszárd a 
dél-dunántúli régió központja 
legyen rövid időn belül. „Csil-
lag Balázs klubelnökünk, a jég-
pályát működtető Vízmű Kft. 
nagyon akarja a látványos fej-
lődést. Már kész tervek vannak 
a jelenlegi pálya szabványosí-
tására, jelentős kibővítésére. 
Így most már csak rajtunk, 
meg persze a gyerekeken mú-
lik, hogy tudunk-e élni a felkí-
nált lehetőséggel” – mondta a 
sportáglapításban tevékenyen 
részt vevő tréner. B. Gy.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Szeptember 21-ei rejtvényünk megfejtése: Brigitte Bardot, Viva Maria

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 29-30. és 
október 1. 17:00 órakor
MAJA A MÉHECSKE (3D)
Színes szinkronizált ausztrál 
animációs film. Hossz: 89 perc.

Szeptember 29-30. és 
október 1. 19:00 órakor
UTÓÉLET Színes magyar já-
tékfilm. Korhatár: 16 éven fe-
lülieknek! Hossz: 95 perc.

Október 2-5. 19:00 órakor
KAMUZSARUK Színes szinkro-
nizált amerikai akciófilm. Korha-
tár: 16 éven felülieknek!

Október 2-4. 17:00 órakor és  
október 4. 15:00 és 17:00 órakor
A SÉF Színes szinkronizált ame-
rikai vígjáték. Korhatár: 6 éven 
felülieknek

OKTÓBER 1.: A ZENE VILÁGNAPJA
Az UNESCO Nemzetközi Ta-
nácsának határozata alapján, 
Yehudi Menuhin és az UNES-
CO zenei tanácsának kezdemé-
nyezésére 1975. óta ünneplik 
meg világszerte a zene világ-
napját.
Ennek tiszteletére október 
1-jén a Művészetek Háza idén 
is rendhagyó programokkal 
kívánja felhívni a figyelmet a 
zene életünkben betöltött fon-
tos szerepére. A világnap és in-
tézményünk célja, hogy a tár-
sadalom széles rétegei számára 
népszerűsítsük a zeneművé-
szetet. Célkitűzésünkben az 
idei évbe is partnerünk a Liszt 
Ferenc Zeneiskola,  Szd-i Juni-
or Stars, Szily Lajos és tanítvá-
nyai, Kovács Zsolt és az Ifjúsági 
Fúvószenekar, a Tücsök Zenés 
Színpad. Ez évben közösen 
végzünk munkát az Új Nem-
zedék ifjúsági csoporttal, akik 
vállalták, hogy az iskolákban 
és néhány egyéb helyszínen 
segítségünkkel flash mobokat 
szerveznek.

Tervezett program:
10.00: Ifjúsági fúvószenekar 
koncertje a Művészetek Háza 
és BMKK közötti téren
11.00: Dienes Valéria Általános 
Iskola Gyermekkórusa, Hauser 
Beáta vezetésével
13.00: iChoir Énekegyüttes – 
Hauser Beáta vezetésével
17.30: Szent István tér Tücsök 
Zenés Színpad

17.30: Junior Stars koncert 
(Garay tér)
19.00: Hangverseny a Zene Vi-
lágnapján
A Budapesti Hegedű-Hárfa 
Duó Földesi Lajos és Kocsis 
Andrea hangversenye
október 1. szerda, 19.00 óra
A Szekszárdi Kamarazenekar 
művészeti vezetőjét, Földesi La-
jost kérte fel a Zenetudományi 
Intézet, hogy a Zenetörténeti 
Múzeum tulajdonában lévő, a 
magyar hegedűkészítés úgyne-
vezett „aranykorából” szárma-
zó 12 hegedűvel CD-felvételt 
készítsen. A CD zenei anyagát, 
amely korabeli – 20. század ele-
ji – magyar zeneszerzők műveit 
tartalmazza, október folyamán 
az ország több városában be-
mutatja Kocsis Andrea hár-
faművésznő kíséretével. A kü-
lönlegesnek ígérkező műsort 
a Zene Világnapja alkalmából 
október 1-jén Szekszárdon is 
bemutatná. Ez a hangverseny 
a Szekszárdi Kamarazenekar 
élén eltöltött 30 évének jubile-
umi és egyben saját 60. szüle-
tésnapi (okt. 2.) koncertje.
Napközben:
Iskolák nagyszünetében flash 
mobok
Szily Lajos a Liszt Ferenc Ze-
neiskola tanára és tanítványi 
fúvószenét adnak elő a város 
több kijelölt pontján.
Az ünnepi hangverseny kivéte-
lével a programok ingyenesen 
látogathatók.

Mint Önök által is ismert Szekszárdon a Tartsay illetve Hunyadi 
utcában az új bevásárlóközpont bejárója- , valamint a projekthez 
kapcsolódó jobbrakanyarodó sáv -építése folyamatban van. A 
munkálatok elértek abba a fázisba, hogy forgalomtechnikai be-
avatkozásokra van szükség.  A mai naptól október 1-ig a Hunya-
di utcáról a Tartsay utcára a jobbrakanyarodás tilos. A jelzőlám-
pa alépítményének átépítése miatt a Tartsay-Hunyadi- Keselyűsi 
csomópontban 2014. szeptember 27-ig sárga villogóra lettek 
átállítva a jelzőlámpák. 2014. szeptember 27-én kezdik meg a 
Tartsay utca aszfalt burkolatának marási, aszfaltozási munkáit, 
ezért jelentős torlódásokra lehet számítani. Kérjük, amennyiben 
tehetik, kerüljél el az említett csomópontot.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság

Meghívó
A Szekszárdi Gárdonyi  

Zoltán Református Együttes 
tisztelettel és szeretettel meg-

hívja Önt, hozzátartozóit, 
barátait, ismerőseit 

október 5-én 17.00 órakor
kezdődő cd-lemezfelvétellel 
egybekötött Protestáns napi 

ünnepi hangversenyére
 a szekszárdi evangélikus 

templomba.
Áhítatot tart Nagytiszteletű 
LEMLE ZOLTÁN Csokonai 
Vitéz Mihály Alkotói-Díjas 

református lelkipásztor.
Köszöntőt mond Csillagné 
Szánthó Polixéna Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-

mányzat Humán Bizott-
ságának elnöke. A műsort 
ismerteti Orbán György 

előadóművész. A perselypénzt 
a Gárdonyi Kórus a felsőnánai 
evangélikus műemlék temp-

lom felújítására ajánlja fel.
Közreműködnek: 

Streicher-Szabó Dóra Karola  
– 1. hegedű Radnai Ágnes – 

2. hegedű Hidvégi Zsuzsanna 
– mélyhegedű Kecskés Anett 

– gordonka Tillai Tímea – 
szoprán Turbuk-Hegedüs 
Györgyi – mezzoszoprán 
Varga Tiborné – alt Sziegl 

Benedek – klarinét Lozsányi 
Tamás – orgona. Vezényel: 

Naszladi Judit.
Támogatóink: Szekszárd 

Megyei Jogú Város Közgyű-
lésének Humán Bizottsága, 

Szekszárdi Garay János Gim-
názium, Tolnai Református 
Egyházmegye, Szekszárdi 

Evangélikus Egyházközség, 
Horváth Pince (Hőgyész)

A belépés díjtalan! 

Indul a színházi 
idény a Babitsban

Dan Gordon: Esőember című 
darabjával szeptember 29-én, 
hétfőn elindul a 2014/2015-
ös színházi évad a Babits Mi-
hály Kulturális Központban. A 
Múzsa bérlet első előadása 19 
órakor kezdődik – sztár szere-
posztással. A főbb szerepekben: 
Kulka János (Raymond Babbitt), 
Nagy Ervin (Charlie Babbitt). 
Fordította: Zöldi Gergely. Ren-
dezte: Anger Zsolt. Jegyárak: 
3.500,- Ft, 3.400,- Ft, 3.300,- Ft.

A Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata

október 7-én 14 órakor 
(kedd) előadást tart 

a Babits Mihály Kúltúrális 
Központ földszinti termében.

(Szent István tér 10.)
Előadó: Horváth Tímea, 

életmód tanácsadó. 
Előadás címe: 

EGÉSZSÉG ÉS ÉDES ÉLET.
Előadás után, 

édesség kóstoló.

„Közcsatornára történő 
rákötés támogatása

2014” pályázat 

Tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot, hogy Szekszárd 
MJV Önkormányzata pályá-
zatot hirdet „Közcsatornára 
történő rákötés támogatása 
2014” címmel.
A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szekszárd 
Megyei Jogú Város közigazgatá-
si területén élő magánszemélyek, 
akiknek a belterületi ingatlanuk 
előtt kiépített közcsatorna veze-
ték húzódik és ingatlanjuk mű-
szakilag ráköthető a hálózatra. A 
vissza nem térítendő támogatást 
(ingatlanonként 150.000.- Ft, de 
maximum a bekerülési költség 
50%-a) a bekötővezeték műszaki 
megvalósítására (tisztítóidom el-
folyó oldaláig) lehet felhasználni. 
A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapján, 
a www.szekszard.hu címen 
a Digitális ügyfélszolgálat / 
Környezetvédelem menüpont 
alatt, valamint átvehető a Pol-
gármesteri Hivatal portáján az 
alábbi időpontokban:
Hétfőtől csütörtökig
8.00 – 16.00 óra között.
A pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető 
a Városigazgatási és –Rendé-
szeti Osztály 45/b irodájában, 
illetve az 504-107-es telefon-
számon, valamint a bango.
viktoria@szekszard.hu e-mail 
címen Bangó Viktória környe-
zetvédelmi referenstől.
A pályázatot 2014. december 
31-ig Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Vá-
rosigazgatási és- Rendészeti Osz-
tályán személyesen, vagy postai 
úton ajánlott küldeményként 
lehet benyújtani. A beérkezéstől 
függően a pályázatok 2015. janu-
árjában lesznek elbírálva.
 Szekszárd MJV 
 Polgármesteri Hivatala

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Ügyfélszolgálati 

Osztályán 
anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honla-

pon, a Közügyek/Állás menü-
pontban tekinthető meg.
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30/660-88-01, 20/52-86-276

Szekszárd energiafogyasztása
éves szinten a felére csökkenhet
2014. szeptember 25.-én „Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energia-
takarékos átalakítása Szekszárd I-II.” című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 azono-
sítószámú pályázat keretében, Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalában záró 
rendezvényt tartottak, amelyen részt vettek Szekszárd MJV képviselői, illetve a 
kivitelezést végző cég vezetői. A beruházás két pályázat keretében valósult meg. A 
munkálatok mindössze két hónap alatt zajlottak le és több mint 4000 db lámpatest 
kicserélésére került sor a városban. Mivel az önkormányzat feladata a települé-
süzemeltetés, ezen belül a közvilágításról való gondoskodás is, a régi lámpatestek 
helyett, modern, energiatakarékos LED típusú lámpák felszerelését tette lehetővé 
a nyertes pályázat.
Szekszárd Megyei Jogú Város vezetése felismerte, a település közvilágításának 
költségei évről-évre tetemesebb terhet rónak a költségvetésre, ezért a város köz-
igazgatási területének teljes közvilágítási hálózatát felülvizsgálta, korszerűsítési, 
továbbá energiahatékonysági koncepciót készített. A fejlesztés során városépíté-
szeti és városfejlesztési szempontokat is fi gyelembe vettek. A fejlesztés célja mind 
az energiahatékonyság, mind pedig a közlekedésbiztonság
növelése volt. Szekszárd város infrastruktúrájának változásával, bizonyos útsza-
kaszokon a megnövekedett a forgalom következtében, az ott lévő nátriumlámpás 
illetve kompakt fénycsöves megoldások cseréje szükségessé vált. Szekszárdon a 
közvilágítás korszerűsítése 15 % -os önerővel, bruttó 112 milliós forinttal, valamint 
bruttó 637 millió forint Európai Uniós támogatással valósult meg. A beruházás so-
rán érintett területen 2014. szeptemberétől LED fényforrások üzemelnek, melyek 
segítségével, szakemberek szerint a megyeszékhely közvilágításának éves ener-
giafogyasztása majd a felére csökken. A lámpatestek a gyártó által meghatározott 
várható élettartama mintegy 40 000 üzemóra. Az esetleges hibabejelentéseket a 
lakosság a www.kovika.hu internetes oldalon teheti meg, 
valamint telefonon jelezheti a polgármesteri hivatal 
energetikusa telefonszámán: 06/74/504-104.

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 29-től október 3-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

szeptember 29. szeptember 30. október 1. október 2. október 3.

„A”

Karalábé leves Daragaluska leves Pulykaraguleves Csontleves Zöldborsóleves

Resztelt máj,
sós burgonya,

savanyúság

Chilis bab,
párolt rizs,
gyümölcs

Almás pite
Tárkonyos 
tejszines 

marharagu, 
tészta

Csülökpörkölt, 
sós burgonya, 
savanyúság

„B”

Karalábé leves Daragaluska leves Tarhonyaleves Csontleves Zöldborsóleves

Citromos-
tejszínes 

csirkemell,
párolt rizs

Brokkolifőzelék,
sült virsli,
gyümölcs

Spagetti 
carbonara

Currys csirkemell, 
petrezselymes 

burgonya

Rántott 
csirkemell, 

párolt zöldköret

„C”

Marhagulyás Daragaluska leves Tarhonyaleves Csontleves Zöldborsóleves

Burgonya-
sodralék, vegyes 

gyümölcsíz

Töltött 
csirkecomb,

burgonyapüré,
almás cékla

Erdélyi rakott-
káposzta

Milánói 
makaróni,
gyümölcs

Stefánia vagdalt, 
burgonya, 

párolt káposzta

Európai Uniós támogatásból 
kerékpártároló épült 

a PTE IGY Gyakorlóiskolában 
és Gyakorlóóvodában

A PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola a KEOP „Fenntarthatóbb életmódot és 
fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintap-
rojektek” A komponense keretében nyert pályázaton 10.100.029 Ft-ot. 
Az intézményben 50 férőhelyes kerékpártárolót építettek az iskolás és 
óvodás gyermekek számára. A projekt keretében zuhanyzók felújítására 
is sor került. 2014. szeptember 26-án  a kerékpáros napon avatták fel a 
beruházást, melynek keretében a résztvevők fi lmvetítéssel egybekötött  
előadást hallhattak a motorizált közlekedésből eredő környezetszennye-
zésről és a fenntartható városi közlekedés preferált eszközeiről. A tanu-
lók kerékpáros ügyességi versenyen és rajpályázaton mérhették össze 
tudásukat. A kampány során felhívták a fi gyelmet a környezetvédelem-
re, a fenntartható közlekedés fontosságára, a kerékpáros közlekedés 
pozitív környezetvédelmi hatásaira. A megvalósult beruházás lehetősé-
get teremt az iskolások, tanárok, óvódások számára, hogy napi szinten 
közlekedjenek kerékpárral.

KEOP -6.2.0/A/11-2011-0168

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

a Találka téren
MEGNYITOTTUNK!

Új tulajdonossal, korrekt kiszolgálással!
Megbízható készpénzforrás azonnal!

Kiemelkedő hitelösszeg 
arany és ezüst ékszerekre!

ZÁLOGHÁZ, ÉKSZERBOLT

7100 Szekszárd, Találka tér 6. Tel.: + 36 70/434 2574
Nyitva tartás: H – P: 9:00 – 17:00, Szo.: 9:00 – 12:00

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

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.

III. előadás témája: 
Ne válj áldozattá!
Előadó: dr. Tóth Nándor

Időpont: 2014. szeptember 30. 11 óra

Helyszín: Spirit Egészség Centrum
Szekszárd, Ybl M. u. 3.

Együttműködő partner: 
Spirit Egészség Centrum

www.spirit-center.hu
06-74/501-080, 
06-74/501-081, 
06-30/3244-195



14 152014. szeptember 28. 2014. szeptember 28.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. 

 nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

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

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

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

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.

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.

Szekszárd is elektromosra váltana

Az országjáró túra egyik állo-
másaként kedden délelőtt a 
megyeszékhelyen is bemutat-
kozott a magyar fejlesztésű és 
gyártású, elektromos hajtású 
buszcsalád, a Modulo.

Az Evopro cégcsoport által 
jegyzett elektromos busz felé-
pítménye könnyűszerkezetes, 
kompozit (műanyag), így a tö-
mege 20-30 százalékkal alacso-
nyabb a hasonló méretű hagyo-
mányos társainál. Ezáltal igen 
kedvező a fogyasztása és az uta-
kat is kevésbé veszik igénybe. A 
gazdaságos üzemeltetést segíti, 
hogy az utastér rendkívül jól 
kihasznált: a Szekszárdon be-
mutatott nyolcméteres változat 
65 utast képes szállítani, míg a 
konkurens járművek legfeljebb 
ötvenet. Az autóbusz modulá-
risan építhető, három méretben 
gyártható. A tisztán elektromos 
meghajtás miatt nincs környe-
zetet terhelő kibocsátás és ala-
csonyabb a zajterhelés is.

Ez utóbbiról is pozitív tapasz-
talatot gyűjthettek a szekszárdi 
próbaútra meghívott szakem-
berek és a média képviselői, va-
lamint az a nyugdíjas úr is, aki 
Ács Rezső alpolgármester invi-
tálására az Alisca utcai buszfor-

dulótól a Béla király térig utazott 
az egyelőre még csak prototípus-
ként létező járművön.

– Szekszárd tagja a Klíma-
barát Települések Szövetségé-
nek – kezdte „guruló” sajtótá-
jékoztatóját Ács Rezső –, így 
fontosnak tartjuk a környezeti 
terhelés, a széndioxid-kibo-
csátás és a zajszint csökkenté-
sét. A most tesztelt elektromos 
busz munkába állításával na-
gyot léphetnénk ezen céljaink 
megvalósítása felé. Az sem 
mellékes, hogy a hagyományos 
buszoknál mintegy két tonná-
val könnyebb Modulo kevésbé 
terheli a város útjait, amelyek 
építésére, felújítására évről évre 
sokat költünk.

Szekszárd önkormányzata a 
Gemenc Volánnal kötött szer-
ződést a helyi autóbuszközle-
kedés-szolgáltatás ellátására, 
évente mintegy 15 millió fo-
rintért. Ács Rezső elmondta: a 

szekszárdi járatokat kiszolgáló 
20 autóbusz éves szinten ösz-
szesen 650-700 ezer kilométert 
fut, vagyis egy busz naponta 
átlag 100 km-t teljesít. Ezt a 
távolságot az elektromos meg-
hajtású busz egy töltéssel képes 
teljesíteni, az elhasznált ener-
gia pedig éjszakai árammal 
pótolható. A korróziómentes 
felépítménynek köszönhető-
en alacsonyabb fenntartási és 
karbantartási költségekkel le-
het számolni, ami a mintegy 
20 százalékkal magasabb ára 
ellenére gazdaságossá teszi az 
üzemeltetést.

Ács Rezső alpolgármester je-
lezte: Szekszárd nyitott rá, hogy 
hibrid- vagy tisztán elektromos 
meghajtású buszt, buszokat ál-
lítsanak forgalomba a közeljö-
vőben, amennyiben erre meg-
felelő pályázati forrás áll majd 
rendelkezésre. 

 -fl- 

A „koponyák helyrerázása” a feladat
Ismeretterjesztés és ma-
gatartás-átalakítás is sze-
repel a Magyar Rákellenes 
Liga céljai között, amelynek 
szekszárdi alapszervezete 
immáron négy éve rendezi 
meg városunkban beteg-
ségmegelőzéssel foglal-
kozó, a kérdéskörben igen 
széles spektrumot felölelő 
előadásait. A szervezet első 
emberével, Szikla Józseffel 
beszélgettünk legutóbbi ösz-
szejövetelük kapcsán a Civil 
Információs Centrumban.

Szikla József nem rejtette véka 
alá abbéli véleményét: ő maga és 
tagjaik nem túlságosan repesnek 
az örömtől, ha az emberek orvo-
sokat ajánlgatnak egymásnak a 
sarki fűszeresnél vagy a piacon. 

– Nekünk a megelőzés a leg-
fontosabb célkitűzésünk – utalt 
a Rákellenes Liga világhoz való 
hozzáállására a helyi elnök, 
majd egyedi felfogásukra áttér-
ve közölte: nem az orvos vagy 

éppen a gyógynövények ajánlá-
sa a feladatuk, sokkal inkább a 
„koponyák helyrerázása”. Az el-
nök ugyanakkor úgy érzi, szer-
vezetük akkor dolgozna igazán 
hatékonyan, ha nem is halla-
nánk orvos nevét. „A doktorok 
ügyében csak a szűrésig kellene 
eljutnia mindenkinek!” – tette 
hozzá Szikla József.

Ugyan a szekszárdi alap-
szervezetben az előadások na-
gyobb része a megelőzésről és 
a betegségek leküzdéséről szól, 
legutóbb mégis más vizekre 
eveztek és történelmi témában 
hívták az érdeklődőket. 

„Úgy gondoltam, időnként 
kell egy kis szünet” – jegyezte 
meg az elnök, aki azt az állás-
pontot képviseli: a lelki, szellemi 
frissesség megőrzése, fenntartá-
sa érdekében néhanapján szük-
ség van más jellegű, elgondol-
kodtató témakörökre, még egy 
alapvetően a betegségek megelő-
zésével foglalatoskodó szervezet 
összejövetelein is. Legutóbbi, 

történelmi előadásuk Haynau 
londoni megveretésének és 
halálának történetéről, Rudolf 
trónörökös és szerelmének rej-
télyes elhalálozásáról, valamint 
Ferenc József érzelmektől men-
tes mindennapjairól szólt.

Vendégelőadók tekintetében 
a következő hónapokban sem 
lesz hiány, hiszen – előrelát-
hatóan még az ősz folyamán 
– egy Őcsényből elszármazott, 
ma Új-Zélandon élő és oktató 
volt Malév-pilóta, Szentgyörgyi 
György tart ismeretterjesztő 
előadást, de a kilencvenes évek 
egyik ismert médiaszemélyi-
sége is ellátogat Szekszárdra – 
tudtuk meg.

Az előadások mellett idén is 
folytatódik a már öt éve zajló 
„Fiatalokkal az egészségünkért” 
szellemi vetélkedő, amelyre ok-
tóber elején kerül sor, dr. Balázs 
Gábor, a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság vezető-
jének zsűrielnökletével. 

 Gy. L.

Nyolcadik alkalommal gyűltek 
össze Szekszárdon a néme-
tül tanuló gyermekek, hogy 
a Német Klubban ápolják a 
nemzetiségi hagyományokat. 

Megismerkedhettek a kosárfo-
nással, betekintést nyerhettek a 
pacskerkészítésbe, megtudták, 
milyen tüzes kereket gurítani, 
de a gyöngyfűzés, a karkötő- 
és rongybabakészítés fogásait 
is elsajátíthatták. A korábbi 

alkalmak során elutaztak a bá-
taszéki tájházba, meglátogatták 
a tolnai kékfestőműhelyt és a 
Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Egyesület kistermében kékfes-
tőterítőket is készíthettek.

A tanórákon kívüli hagyomá-
nyápoló összejövetelek kezdete-
iről Scherer-Csabai Gyöngyi, a 
Dienes Valéria Általános Iskola 
németszakos pedagógusa beszélt 
lapunknak a Szent István Ház és 
a Cserkészház egybenyitott udva-

rán szeptember 13-án megtartott 
eseményen. Mint elmondta, négy 
éve Hepp Ádám, a Szekszárdi Né-
met Nemzetiségi Egyesület alel-
nöke állt elő az ötlettel, németklub 
alakítását szorgalmazva. 

A szombati, gyermekek szá-
mára szervezett eseményen a 
Wunderland óvoda pedagógusa-
in kívül a Dienes Iskola németes 
kolléganői segédkeztek a kiseb-
beknek a gyöngyfűzés, vagy ép-
pen az agyagfigura-készítésben.

Évről évre több család ér-
deklődik a Német Klub iránt, 
amelyre rendszeresen érkezik 
pályázati pénz a Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Egyesü-
lettől és a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat-
tól. Elöljáróik kifejezetten kér-
ték: ne álljon le a foglalkozások 
szervezése.

 Gy. L.
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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

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

Aranyműves ékszerboltok

Október 1-31-ig minden 
Swarovski ezüst kristály ékszert
-40% kedvezménnyel kínálunk!

MINDEN AMI SWAROVSKI!!!

A minőség
garancia...

SZEKSZÁRD

SZÉCHENYI U. 32.
BELVÁROSI

ÉKSZERÜZLET

KÖLCSEY LTP. 2.
(160-AS ALATT)

TESCO
ÜZLETSOR

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


