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Hattonnás
Tolna megyében hat tonnát 
meghaladó termésátlagot 
hozott az őszi búza a vetéste-
rület tíz százalékának aratása 
után a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara (NAK) megyei igaz-
gatóságának adatai szerint.

A hétfői aratási jelentés alapján 
a 43 479 hektárnyi vetésterület-
ből 4535 hektáron takarították 
be az őszi búzát, az eddigi ösz-
szes termés 27 582 tonna volt, 
ami 6082 tonnás átlagot jelent.

A KSH adatai szerint 2014-
ben Tolnában 5,9 tonnás, or-
szágosan a legmagasabb volt 
az őszi búza termésátlaga.

Az őszi árpa aratása befejező-
dött: a 9955 hektárnyi területen 
összesen 64 986 tonna, hektá-
ronként 6,5 tonna termett, ami 
szintén meghaladja az idei júni-
us végi 4,3 tonnás és a tavalyi 4,6 
tonnás országos átlagot. A NAK 
jelentése szerint elkezdődött a 
tavaszi árpa, a tritikálé és a zab 

betakarítása is, a 10 440 hektár-
nyi repcének pedig 35 százalé-
kát, 3669 hektárt arattak le.

Varga András, a Tolna me-
gyei gabonaválasztmány elnö-
ke az MTI-nek elmondta: az 
eredmények annak köszön-
hetőek, hogy a kevés már-
ciusi-áprilisi csapadék után 
májusban Tolna megyében 
mintegy 80-90 milliméternyi 
csapadék hullott.

Nemcsak a mennyiségi kilá-
tások jók, hanem a minőségiek 
is: az első eredmények szerint a 
búzának 13-14 százalék körüli 
a fehérje- és 34 százalékos a si-
kértartalma. Ezzel együtt a ter-
mésátlag valószínűleg el fognak 
maradni a tavalyi rekordévtől - 
tette hozzá.

A szakember szerint a ta-
karmánybúza ára várhatóan 
közelít a tonnánkénti 50 ezer 
forinthoz, az étkezési búzáé 
pedig meghaladja azt.

 SZV/MTI

Július 8-án ülésezett dr. Say 
István elnök vezetésével a 
Tolna Megyei Értéktár Bizott-
ság a megyei önkormányzat 
épületében, ahol a testület 
hatvan újabb javaslat me-
gyei értékké nyilvánításáról 
döntött.

A javaslatok döntő része a vé-
dett természetvédelmi értékek, 
műemlékek, továbbá a népmű-
vészet mestereinek munkássá-
gából áll össze. 

Paks város tekintetében 39 
érték került fel a megye listá-

jára, Madocsa, Pálfa, Kajdacs, 
Magyarkeszi, Felsőnyék, Sza-
kály, illetve Sárszentlőrinc te-
lepülésekről pedig összesen 
huszonegy megőrzendő érték. 

Döntés született arról is, a 
korábban már megyei értékké 
nyilvánított szekszárdi borfaj-

tákat, úgy, mint a kadarka, bi-
kavér és kékfrankos – a magyar 
nemzeti értékek és a hungari-
kumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény alapján szintén a Hun-
garikum Bizottság elé terjesztik. 

 Gy. L. 

Az elmúlt szombaton a Várme-
gyeháza dísztermében tartott 
ünnepséget a Rotary Club 
Szekszárd, amelyen dr. Dobos 
Gyula átadta az elnöki tisztsé-
get Bajszné Kiss Magdolná-
nak. A szekszárdi Rotary élére 
most először került hölgy. 

Az új elnök a családi hagyomá-
nyok és a nyugdíjasként felsza-
baduló energiák hasznosítása 

miatt lett az RC Szekszárd tag-
ja, és úgy érzi, a munkája so-
rán megszerzett tapasztalattal, 
tudással képes segíteni a moz-
galmat. A korábban oktatási 
szakértőként a Tolna Megyei 
Általános Művelődési Köz-
pont igazgató-helyettesi tisztét 
betöltő Bajszné Kiss Magdol-
na tervei szerint a társaság to-
vábbra is támogatja a hátrányos 
helyzetű gyerekeket, a Hospice 

Alapítványt és a városszépítő 
munkát. 

Dr. Dobos Gyula, aki két 
évig töltötte be az elnöki tisz-
tet, elmondta: nagy projekteken 
vannak túl, hiszen kilenc ország 
rotary klubjának adományaiból 
egy komplett újszülött-gyó-
gyászati részleg felállításához 
kaptak mintegy százezer dollár 
értékű felszerelést, így a hátrány-
nyal született babák minden le-

hetséges ápolást megkaphatnak. 
Ugyancsak a közelmúltban tud-
tak különleges ágyakat, matra-
cokat adományozni a Hospice 
Alapítványnak. 

A városszépítésben is sokat 
tett az RC Szekszárd – mond-
ta el dr. Dobos Gyula –, hiszen 
széleskörű összefogással sike-
rült megújítani a Kálvária fe-
születeit, valamint a Munkácsy 
utcai és Remete csurgót.    SZV

Megszépült a kórházi rendelőintézet
Valljuk be, az építést, illetve 
karbantartást végző hazai 
iparág ellentmondásokkal 
terhelt világában nem kife-
jezetten megszokott, hogy 
gyorsan, időre – ráadásul 
kiváló minőségben elkészül 
valami. Szerencsére ilyen a 
naponta hozzávetőleg 1000-
1500 járóbeteget ellátó, a 
köznyelvben kitörölhetetle-
nül „SZTK”-ként jegyzett kór-
házi rendelőintézet kifestése. 

Nagyon ráfért már a felújítás 
az épületre, hiszen több mint 
harminc év telt el a legutób-
bi ilyen léptékű felújítás óta. 
Az, hogy a  cirka 7-7,5 milli-
ós értékű felújítás végül csak 
a felébe került – több milliós 
kiadástól kímélve a közkasz-
szát –, annak a példás össze-

fogásnak az eredménye, ami 
Szekszárd városa és a megyei 
kórház között jött létre. A 
közmunkaprogram jegyében 
négytagú festőbrigádot adott 
át a kórháznak a város, s az 
egészségügyi intézménynek 
pedig az anyagszükségletet il-
letően voltak tartalékai.

Korszerű és esztétikus, a 
szükséges helyeken mosható 
festést kaptak a falak mindkét 
emeleten, akár újabb harminc 
évig állja majd a próbát.

A múlt hét péntekén megtar-
tott átadó ünnepségen Ács Re-
zső polgármester bejelentette: 
a város továbbra is fontosnak 

tartja, hogy amiben csak tud, 
segítse a Balassa János Megyei 
Kórház és Rendelőintézetet. 
„Most fel tudunk ajánlani egy 
számunkra nélkülözhető, nagy 
teljesítményű klímaberende-
zést” – jelentette be ehhez kap-
csolódóan.

A légkondicionálónak már 
megvan a helye – ezt dr. Kon-
dákor István professzor, főigaz-
gatótól tudtuk meg –, a gyer-
mekosztály digitalizálójának 
hűtését fogja biztosítani.

A kórházvezető megköszön-
te az újabb segítséget, s egyút-
tal bejelentette a lakosságnak, 
betegeknek is szóló, „Fogadj 
örökbe egy széket”-akciót, 
amelynek célja a – már az épü-
lettel egyidős – székek és padok 
cseréje.

 B. Gy. 

Őszre elkészül az új hajléktalanszálló
A terv szerint haladnak a 
szekszárdi hajléktalanszálló 
felújítási-bővítési munkái, így 
két-három héten belül tető ke-
rülhet az épületre, szeptember 
végén pedig át is adhatják a 31 
fősre bővített létesítményt.

Az elmúlt csütörtökön dr. Haag 
Éva tartott a témában sajtó-
tájékoztatót a helyszínen. Az 
alpolgármester emlékezetett: a 
közel 100 millió forintos, vá-
rosi önerőt nem igénylő uniós 
pályázat eredményeként meg-
valósuló beruházást az indokol-
ta, hogy a szálló nem felelt meg 
a követelményeknek, ugyanis az 
egy ellátottra jutó terület nem 
érte el a négy négyzetmétert. 
Amennyiben a kivitelező Sugár 
Kft. tartani tudja az ütemet, ősz-
szel átadhatják a kibővített in-
tézményt, ahol az eddigi 26 fé-
rőhely mellett kialakítanak egy 
öt fő befogadására alkalmas női 
részleget is. A megyében ez lesz 
az egyetlen olyan hajléktalan-
szálló, ahol a nőket külön szár-
nyban tudják majd elhelyezni.

Kerekes László, a műsza-
ki ellenőri feladatokat ellátó 

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 
ügyvezetője hozzátette: a 250 
négyzetméternyi új területtel 
bővülő szálló energetikai kor-
szerűsítésen is átesik: napele-
mes rendszert szerelnek fel, új 
vizesblokkot alakítanak ki, sőt 
mosó- és számítógéppel is fel-
szerelik az intézményt. Utóbbi 
a pályázat része, és a hajléktala-
nok munkába való visszatérését 
hivatott segíteni.

Az építkezés ideje alatt ideig-
lenes szálláshelyen, a szomszé-
dos telken elhelyezett konténe-
rekben húzhatják meg magukat 
a hajléktalanok.  SZV

Bevetésen a hőségkommandó
Az országos tiszti főorvos által 
szombattól szerdáig elrendelt 
hőségriadónak – és az afrikai 
forróságnak – ugyan véget ve-
tett a csütörtök este érkezett 
hidegfront, még hosszú a nyár, 
és visszatérhetnek a 35 fokot 
meghaladó maximumok.

A város és a Hőség Operatív Mun-
kacsoportban közreműködő társz-
szervek – a rendőrség, a mentők, a 
katasztrófavédelem és az ÁNTSZ 
– már a kánikula beköszönte előtt 
napokkal megkezdték a felkészü-
lést. Mint az Ács Rezső polgármes-
ter hétfő reggel a városközpontban 
megtartott tájékoztatóján elhang-
zott: a Vízmű által üzemben tartott 
párakapukat már korábban kihe-
lyezték a város legforgalmasabb 
pontjaira, hétfőtől pedig a Garay 
téren hűtött vizet osztanak diákok 
és a közterület-felügyelet munka-
társai. A polgármester elmondta: 
idén is kijelölték azokat a középü-
leteket, amelyeknek klimatizált he-
lyiségeit a nagy hőségben igénybe 
vehetik a városlakók – persze csak 
munkaidőben. Az intézmények 
listája a városi portálon (www.
szekszard.hu) és a megyei kataszt-

rófavédelem honlapján (www.
tolna.katasztrofavedelem.hu) is 
megtalálható.

Ács Rezső arra kérte a városla-
kókat, hogy amennyiben muszáj 
a negyven fokot közelítő hőség-
ben az utcára menniük, akkor vi-
gyenek magukkal vizet, fejfedőt, 
keressék az árnyékos részeket, és 
amennyiben segítségre szoruló 
embert látnak, haladéktalanul 
kérjenek segítséget a 112-es szá-
mon. A polgármester hozzátette: 
az ÁNTSZ ajánlására kéri, hogy a 
madarak által is előszeretettel lá-
togatott szökőkutakat a fertőzés 
elkerülése miatt senki ne hasz-
nálja fürdésre.   - fl -
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Hungarikum-bizottság elé terjesztik

Milyen klímajövő vár Szekszárdra?
Lesznek-e még az elmúlt 
hetinél hosszabb és forróbb 
nyarak, milyen  lesz a tél 
időjárása 10-20 év múlva, 
hogyan alakul az éves csapa-
dék és annak vegetáción be-
lüli eloszlása, várhatók-e 100 
km/óra fölötti szélviharok 
Szekszárdon? Mit tehet az 
önkormányzat, mit tehetnek 
a vállalkozások, az egészség-
ügy, az oktatás és az egyes 
ember?

Ilyen és sok ehhez hasonló kér-
dés is felmerül azon a kétnapos 
munkaértekezleten, amely hét-
főtől (július 13-tól) kezdődik 
a Bodri-birtokon az EU 7. ke-
retprogramja által támogatott 
„Impressions” Projekt (Felké-
szülés a rendkívüli időjárási 
eseményekre) keretében.

Az unió 27 országára kiter-
jedő, négyéves klímakutatási 
programban hazánkból Szek-
szárd és Veszprém vesznek 

részt. A hazai részvételt a Kö-
zép-Európai Egyetem klímaku-
tatással foglalkozó professzora, 
dr. Pintér László vezeti. 

A kétnapos munkaértekez-
leten a „szekszárdi csapat” 15 
fővel (polgármesteri hivatal, 
Szekszárdi Klímakör, Zöldtárs 
Alapítvány, Vízügyi Szakasz-
mérnökség, megyei kórház, ag-
rárkamara, Csapó Dániel Me-
zőgazdasági Szakközépiskola, 
PTE Illyés Gyula főiskolai kar, 
Gemenc Zrt. képviselői és más 
szakemberek) és közel ugyan-

ennyien Veszprémből vesznek 
részt. A szakmai tanácskozást 
az oxfordi egyetem klímakuta-
tói mellett a Wageningeni Egye-
tem és az Ediburgh-i Egyetem 
klímakutatói vezetik, akik Eu-
rópa több térségének klímajö-
vő-modellezésében már részt 
vettek. 

A tanácskozáson részt vesz 
a hazai Klímabarát Település 
mozgalom elindítója, dr. Antal 
Z. László is.

 SZV
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Rekordot döntött az élményfürdő látogatottsága
Kiemelkedő látogatottságot 
mutat idén a Szekszárdi Csa-
ládbarát Strand- és Élmény-
fürdő: július 8-án már a 30 
ezredik strandoló tette tisz-
teletét a létesítményben.

A szekszárdi Hoffmanné 
Gyugyi Katalin családjával, 
Alízzal, Dórával, Flórával és 
Berenikével érkezett négy óra 
tájban a medencékhez, ahol Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere 
köszöntötte, várta őket ajándék-
csomaggal. 

„Örülünk, hogy az idei idő-
járásnak is köszönhetően már 
a harmincezredik látogatónak 
adhattunk át díjat” – mondta a 
polgármester, akinek vélemé-
nye szerint jobb helyre nem is 
kerülhetett volna a nyeremény, 
hiszen éppen egy ötfős család 
kapta azz az öt darabból álló 
ingyenes belépőt is, amely része 
volt az ajándékcsomagnak. 

Tavaly ez idő tájt 24 ezer fő 
alatt járt a látogatószám, 2013 
folyamán pedig 24 ezer fölött 
volt valamivel, így a jelenle-

gi adat valóban egyedülálló 
– hangsúlyozta Ács Rezső. A 
szekszárdi strandszezon új-
donságokról szólva kiemelte: a 
gyermekmedence mellé újabb 
gyermekjátékokat szereltek fel, 
a pihenőhelyeket pedig próbál-
ták árnyékba vinni. Az elmúlt 
héttől egy új akció, a cütörtö-
könkénti „nagyi-nap” is elkez-
dődött: amennyiben a nagyszü-
lő unokájával a strandra látogat, 
a gyermek ingyenesen használ-
hatja a fürdő valamennyi szol-
gáltatását. Ezzel a lehetőséggel 

a nagyszülők és a gyermekek, 
unokák közötti kapcsolatot kí-
vánja erősíteni a város. Ezen 
kívül minden héten újabb 
meglepetés várja a családbarát 
élményfürdőbe látogatókat.

„Nem számítottunk erre az 
örömteli eseményre, de nagyon 
boldogok vagyunk” – mondta a 
helyszínen Hoffmanné Gyugyi 
Katalin, a harmincezredik láto-
gató, akitől lapunk arról érdek-
lődött, milyen sűrűn strandol 
a család. „Tegnap is voltunk!” – 
hangzott a válasz. – gyimóthy – 

Tapasztalatok az Tsörge-mulatshágrul
…mondaná kedvenc Gárdo-
nyi-hősöm, Göre Gábor bíró 
úr, aki a maga egyszerűségé-
ben világmegváltó gondola-
tokat volt képes prezentálni a 
század elejének világába pasz-
szintva. Ha nem is az ő nyel-
vezetében, de történeteihez 
mindenképpen hasonlítható 
tapasztalatokkal „gazdagod-
tam”, miután a rendezvény 
szombati napján ellátogattam 
az ominózus fesztiválra.

Vegyes érzelmekkel fűtötten 
beszélnek úton-útfélen az idei, 
majdnem becsődölő, június 16-
20-ig megtartott Csörge-tavi 
rockfesztivál megrendezésének 
körülményeiről, a szervezők 
hirtelen kicserélődéséről. Erre 
a – 2014-ben szép reményekkel 
újraindított – dzsemborira szem-
mel is jól láthatóan szerényebb 
vendégsereg verődött össze, mint 
az előző évben. Tartozásokról, ki 
nem fizetett számlákról is suttog 
a szél valamit a szekszárdi domb-
ság zegzugaiban…

Hangulatnak mindenesetre 
nem volt híján a helyszín, igaz, azt 
kisebb, 3-5 fős csoportosulások 
produkálták itt-ott nyomokban. 
Aki ott volt, láthatóan felhőtlenül 
szórakozott, még ha csökkentett 
üzemmódban érkeztek is a nagy 
öregek sztárlistájáról a tópartra.

De lássuk csak, mit is tapasz-
taltunk.

Rögtön a bejárat környékén 
– tán száz méterrel a színpadtól 
– groteszk látványban volt ré-
szünk: egy, majdhogynem az út 
kellős közepére csak úgy „oda-
tett” mikrobusz hátuljából két 
kilógó, mozgó lábfej érzékeltet-
te: jó helyen járhatunk, valahol 
a magyar Woodstock kellős kö-
zepén… Egyébként lejárt sza-
vatosságú techno-dallamokra 
mozgott a csülkök tulajdonosa.

Beljebb, a sátorhelyszínekhez 
érve alig hittünk a szemünknek, 
amikor a kétszer két méteres 
sátrak közt megpillantottunk 
egy egyedi technikával felhú-
zott, abszolút környezetbarát 
egyszemélyes „hajlékot”, amely 
két hosszúkás kartondoboz 
összeillesztésével keletkezett. 
Ez már döfi! – konstatáltuk 
kollégámmal a jövő generáci-
ós, a Rubik-kocka világsikerét 
is minden bizonnyal túlszár-
nyalni készülő házikót. „Ázott” 
állapotok is akadtak, no, nem 
az eső miatt. Ám ezzel igazából 
nincs is gond, ez része a feszti-
váloknak.

Boglyas fejű, hatvanas öreg 
róka rockerek is akadtak néhá-
nyan, akik a ’73-ban betiltott Mis-
kolci Rockfesztivál óta – vélhető-
en – következetesen tiszteletüket 
teszik minden rockzenei rendez-
vényen. Nyugodtan kimondhat-
juk: ők tartják igazán életben a 
műfajt fáklyaéletükkel…

Ami azonban igazán elkeserí-
tően hatott, az a kilátogató tömeg 
hiánya. A közönség nagysága 
egy-egy közepes tanyabuli ven-
dégszámával vetekedett csupán… 
Ráadásul mindez szombaton.

A hangulat igen családias-
nak bizonyult, kisgyerekek 
rohangáltak a színpad és a sát-
rak közt – az anyukák pedig 
utánuk. A sörök mellett egy 
„butikban”egyedi házi sajtot is 
lehetett kapni, méghozzá óriási 
mennyiségben – ám az árudák-
ból, termékekből észrevehető-
en kevesebb akadt idén, s az is 
csekélyebb vásárlóközönséget 
vonzott, mint korábban. 

Amikor a helyszínre értünk, 
a színpadon éppen egy zenekar 
ujjgyakorlatozott jó hét-nyolc 
percig, leállva-újraindítva a szó-
lórészt, majd szép csendben, a 
’80-as éveket jellemző műfüst-
ben el is tűntek. Talán mert 
kevés volt a rajongó, talán más 
okok miatt…

Meg kell azért hagyni: a szín-
pad korrektül nézett ki, korsze-
rű fény- illetve hangtechniká-
nak sem volt híján. Ezért aztán 
egyik-másik hazai sztárzeneka-
runk problémáját – a vélt vagy 
valós gázsi-követeléseiken túl –, 
miszerint állítólag „nem voltak 
adottak a feltételek” a fellépés-
re, tényleg nem lehet hova ten-
ni. Már csak azért sem, mert 
ugyanezen személyek közül 

többnek a kétezres évek ele-
jén-közepén, a pécsi egyetemi 
bulik sátorszínpadán, feleekko-
ra színpadi felszerelés mellett 
sem derogált a világot jelen-
tő deszkákra lépni. Hiába, az 
(eltelt) idő pénz, amelyre való 
igény exponenciálisan növek-
szik egyes sztárjainknál.

A higiéniai feltételek (wc, 
tusoló) most is maximálisan 
kielégítőnek mutatkoztak, s ki-
szolgálópultból is volt bőven, 
így nem kígyóztak a sorok sö-
reikre várva.

Hogy kik léptek fel végül, s 
ki fújta le buliját utólag, arról 
inkább nem szólnék, mert a 
hallomásokból ítélve óránként 
változott a helyzet. Ennek kap-
csán egyébként ilyen és hasonló 
közösségi oldali beírások láttak 
napvilágot: „Gyertek ki a Csör-
gére! Ez az utolsó esély, hogy 
megmentsük a rendezvényt! 
Csak a rockzenét szeretők se-
gíthetnek! Ne hagyjátok cser-
ben a szervezőket, akik értetek 
dolgoznak!”

Lehet, hogy egy szélesebb zenei 
spektrum meghívása érdekel-
tebbé tenné a bulizókat a Csör-
ge- látogatásra, vagy lehet, hogy 
komolyabb összegek kellenének a 
kivitelezésre, nem tudom… Egy 
azonban bizonyos: bárki is szer-
vezi jövőre a bulit, fel kell kötnie 
az alsóneműt, ha minőségi feszti-
vált akar produkálni.  Lévai M. 

Örök sláger a csoki és a vanília – és ami új: a paradicsom fagyi
Csoki, puncs, vanília, ka-
ramell – ma már persze ennél 
sokkal szélesebb a választék 
Szekszárdon is, ahol három, 
a minőséget szem előtt tar-
tó, tradicionális fagyizót ke-
restünk fel.

Amikor 1969-ben Zsitvai János 
cukrászmester megnyitotta üzle-
tét a Gróf Pál, ma Dienes Valéria 
27-ben (a Tartsay utca sarkán), 
a fent említett négy fajta mellett 
a leggyakrabban citrom, málna 
és őszibarack fagyi egészítette ki 
a választékot. A minőségi alap-
anyagokból készített sütemé-
nyek és fagylaltok hamar köz-
kedveltté tették a cukrászdát, s 
ma, négy évtizeddel később már 
három üzletet visz a megyeszék-
helyen a Zsitvai család második 
generációja, Ágnes és János. Egy 
valami azonban nem változott: 
a fagylaltot most is a hagyomá-
nyos módon készítik.

– Felfőzött madártej az alapja 
a tejes fagyinknak, míg a gyü-
mölcsfagylaltok többsége vizes 
alappal, a saját magunk által 
elrakott gyümölcsökből készül 
– mondja Zsitvai Ágnes. – A vá-
laszték közel 30 féle finomságból 
áll, ám a hagyományos, tégelyes 
pultunk miatt 12-14 fajtát kíná-
lunk egy nap. A fagylaltok elké-
szítéséhez mesterséges színezé-
ket nem használunk. A sláger 
idén is a csoki, a vanília, illetve 
az eper és málna, de vásárlóink 
kedvelik az oroszkrém és a kissé 
fanyar ízű grapefruit fagyikat is. 
Idén kísérleti jelleggel paradi-
csom fagylaltot is készítettünk, 

amely elsősorban a gyermekek 
körében volt népszerű.

A Zsitvai cukrászdában 180 
forintért adnak egy adagot – ta-
valy óta emeltek az áron –, s a 
gombóc legalább 4 dkg tömegű. 
Ugyanennyiért kaphatunk egy 
gombócot a Horváth fagyizó-
ban. A Rákóczi utcában immár 
39 éve működő kis üzletben 
– néhai Horváth György cuk-
rászmester 1977-ben vette át az 
egykori Pelényi féle fagylaltozót 
– ma is a régi recept szerint ké-
szül a hideg nyalánkság.

– Délelőtt elkészítem, délután 
eladom a fagyit, így megy ez ki-
lencedik éve – mondja Horváth 
Györgyné, aki 2007 óta egyedül, 
illetve lánya segítségével viszi a 
fagyizót. Ágnes több évtizedes 
munkája elismeréseként május 
8-án, a fagylalt világnapján az 
ipartestület legmagasabb ki-
tüntetését, az IPOSZ-díj arany 
fokozatát vehette át – „cserébe” 
meghívta a testület minden jelen 
lévő tagját a családjával együtt 
fagyizni. Itt is a hagyományos 
eljárással, tejből, vajból, tejszín-
ből, tojásból és cukorból készítik 
a fagylalt alapot, a trendeknek 
megfelelően Ágnes olasz ízesítő 
anyagokat is használ. 

A keddi szünnapot kivéve 
– ez a hagyomány is tovább él 
– naponta 20-22 féle jeges nya-
lánkság közül választhatunk, s a 
diétázók, cukormentes édességet 
keresők is találnak maguknak 
fagylaltot.

– Összesen mintegy száz 
különféle fagyit tudok elkészí-
teni. A legtöbben a hagyomá-

nyos ízeket keresik, ezért egy 
nap sem hiányozhat a vanília, 
a csoki, a karamell, de a gyü-
mölcs fagyik is igen keresettek. 
Népszerű a csokis keksz és a 
mák fagylaltunk is, utóbbi íze a 
mákos kalács töltelékét idézi. A 
nagy melegben mínusz 12-15 
fokon tartjuk az édességet, ez a 
látványpult mérete, nyitottsága 
miatt elengedhetetlen. A fagyik 
díszítéséhez a tejszínhab mellett 
olvasztott étcsokoládét haszná-
lok, amit egyszer mindenkinek 
meg kell kóstolnia – mondja 
Horváth Györgyné, miközben 
megkínál egy nagy adag csokis 
keksz fagyival.

Ez az íz az egyik kedvenc az 
Amaretto Cukrászda választé-
kából is, pedig itt igazi különle-
gességeket is készítenek – tudjuk 
meg Kajtár Margit tulajdonostól. 
– Közel száz féle fagylalt van a 
palettán, ezeket variáljuk, na-
ponta általában 18 féléből vá-
laszthatnak a vevők. Az örök 
slágernek számító csoki és vaní-
lia mellett igen népszerű a tejes 

fagyik közül a dolce latte, a kin-
der, a mogyoró és a csokis keksz, 
míg a gyümölcsös ízek között 
az idényjelleg a meghatározó. 
Ezen túl kedvelt a grapefruit, a 
homoktövis, a szilva és a gráná-
talma fagylalt is.

Az előző két üzlethez hason-
lóan itt is 180 forint egy gombóc 
– már két éve nem emeltek árat 
–, nem csak ezzel igyekszenek 
többet adni: egy adag az Ama-
rettóban minimum 8 dkg, és 
két gombóc vásárlásától az édes 
tölcsérért sem kell felárat fizetni. 

„Nyalni csak úgy lehet, ha él-
vezzük az ízeket” – énekelte D. 
Nagy Lajos, a Bikini frontembe-
re két évtizede a Fagyi című nó-
tában. Nos, a fenti három fagy-
laltozó esetében ízzel, zamattal, 
állaggal minden a legnagyobb 
rendben. Minőségi alapanya-
gokból, hagyományos recept 
szerint, modern technológiával 
dolgoznak, így gyerekeknek is 
fenntartás nélkül ajánlható. 

  - fl -
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Égiparádé
A tavalyi – kiváló rendezésű – vitorlázórepülő elő-Európa-bajnok-
ságot követően az idei évben az Őcsényi Repülőklub Sportegye-
sület szervezésében zajlik a 18. vitorlázórepülő Európa-bajnokság. 
A július 25-ig tartó megmérettetésen huszonegy országból közel 
száz gép áll rajthoz. Az elmúlt 36 évben harmadik alkalommal 
rendeznek Európa-bajnokságot Magyarországon, s ha jól sikerül 
a verseny, a magyar szövetség világbajnokság rendezésére is pályá-
zik. A kontinensviadal hivatalos megnyitója július 12-én, vasárnap 
lesz. Aki teheti látogasson ki az őcsényi reptérre, ahol Besenyei 
Péter műrepülő pilóta is bemutatót tart. Az őcsényi Eb fővédnöke 
országgyűlési képviselőnk, Horváth István.  
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A bringázás még odébb van
A jelenlegi kormányzati cik-
lusban már a kezdetekkor 
megfigyelhető volt az a tö-
rekvés, hogy a lehető legtöbb 
hatósági, szakigazgatási, ok-
tatási és egészségügyi fel-
adatot az önkormányzatok 
helyett az állam vegye át. Ak-
koriban sokan jegyezték meg 
viccelődve: a polgármeste-
reknek, helyi testületeknek 
pusztán a protokoll, a helyi 
sport meg a népünnepélyek 
szervezése, irányítása marad 
meg feladatul. Ács Rezső sze-
rint ez a vicces megjegyzés 
még viccnek is rossz.

– Elnézve a heti rendszerességgel 
szerkesztőségünkbe érkező, beru-
házásokkal kapcsolatos sajtótá-
jékoztatókra invitáló meghívót, 
valóban nehezen hihető, hogy az 
állam nem hagyott elegendő ten-
nivalót az önkormányzatoknak. 
Ráadásul Szekszárd mintha még 
a ma már állami feladatokba is 
bele-beleszólna. Miért?

– A kórházban, rendelőkben 
végzett közös munkára gondol? 
– kérdez vissza a polgármester. 
Nos, az állam, illetve a kormányzat 
bármennyit is vállal, mégsem itt 
él. Elvégzi az alapvető feladatokat, 
de ha teszem az mi, szekszárdiak 
többet akarunk, valamiben ma-
gasabb színvonalú körülményeket 
szeretnénk, akkor ezért már a mi 
feladatunk tenni. Ennek a törek-
vésnek a jegyében kezdtük példá-
ul felújítani az orvosi rendelőket. 
Ennek a törekvésnek a jegyében 
működünk együtt – nem szokvá-
nyos szinten – a kórházzal. Azért 
mondom, hogy nem szokványos 
szinten, mert az együttműködés 
eddig is megvolt, de mi most egy 
jóval magasabb szintre emeltük. 
Elég, ha csak a gyermekosztály 
fejlesztését említem: a szekszárdi 
kórház gyermekosztálya ma már 
bárhol a világon megállná a helyét 
szakmailag, technikailag, a helyi 
áldozatvállalásnak köszönhető-
en. Ám, hogy érzékeltessem, nem 
minden pénz kérdése: kifestettük 

közösen a rendelőintézetet. Aztán 
– vissza a gyermekosztályhoz – 
újabb kérés: nagyon kéne oda egy 
klíma, tudunk-e segíteni? Tud-
tunk. A hivatal egyik berendezé-
sét odaadtuk, felszereltük. Ingyen. 
Mondhatjuk, a város kissé túllépte 
a hatáskörét a helyi egészségügy-
ben, ahol mindössze az alapellátás 
biztosítása lenne a feladata. Túl-
léptük, a saját érdekünkben.

– Említette, nem minden pénz 
kérdése. A házi segélyhívó-szol-
gálat sem az?

– A szociális ellátás, a szociá-
lis biztonság pénzbe kerül, ami 
viszont sosem lehet pénzkérdés. 
A szavakkal játszhatunk, de ezen 
a területen legfeljebb csak a sza-
vakkal. A házi segélyhívó-szol-
gálat eszközigénye drága, de 
akinek szüksége van rá, az meg 
kell, hogy kapja. Munkatársa-
im először felmérték, hányan 
vannak azok a szekszárdiak, 
akiknek valóban szükségük van 
rá, ezt követően kezdtük meg a 
beszerelésüket. Az ötödiknél tar-
tunk, most mérünk fel tizenhá-
rom újabb igényt. A diszpécser-
központ eddig is jól működött, 
a rászorulóknak pedig ezek után 
odahaza csak egy gombot kell 
megnyomniuk, ha baj van.

– Kicsi megyeszékhely va-
gyunk. Meg tudjuk tartani az 
igazán tehetséges embereket, 
pontosabban, szakembereket, 
mindig lesz, aki ki tud építeni 
technikailag egy házi segélyhí-
vó-szolgálatot?

– Nyilvánvaló, hogy nem tu-
dunk versenyezni egy gazdag 
nagyvárosi céggel, a főváros lehe-
tőségeivel, de én azt veszem észre, 
Szekszárd igenis nagy megtartó-
képességű város. Nem csak azért, 
mert élhetőnek mondják – mi is 
annak tartjuk –, de talán azért is, 
mert az önkormányzat a lehető 
legnagyobb mértékben igyekszik 
szolgálni a helyi vállalkozások 
érdekeit is. A beruházásainkat 
velük végeztetjük, az adóren-
deletünk, helyi szabályozásunk 
mértéktartó és figyelembe veszi a 
külvilág szabta körülményeket is. 
A szakképzési rendszert igyek-
szünk a helyi sajátos igényekhez 
igazítani, és akár hiszi, akár nem, 
a helyi vállalkozások munkaerő-
gondokkal, egészen pontosan: 

munkaerőhiánnyal küszködnek. 
Itt van szerepe a szakképzés kor-
rekciójának: hiába hoz be egy 
helyi cég valamilyen új gépsort, 
ha nem talál szakembert, aki 
működtesse. Egyébiránt, nem 
csak az a feladat, hogy megtart-
suk az élvonalbeli szakembere-
ket – orvosokat, pedagógusokat, 
műszaki, pénzügyi koponyákat 
–, de sokkal jobban bele kell áll-
nunk az idegenforgalom fejlesz-
tésébe is, ami vélhetően további 
munkahelyeket kínál majd. Ezért 
szeretnénk a kalandparkot, és 
ezért szeretnénk a kisvasutat 
behozni a város határáig. Hogy 
azután összekösse Szekszárdot a 
gemenci kikötővel. Szóval a kör-
nyezet, a meglévő konferencia-
központ és a bor mellé minderre 
még szükség lesz, de leginkább 
szükség lesz egy nagy és sokcsil-
lagos szállodára, legalább száz-
ötven-kétszáz szobával. Ez ma 
már elengedhetetlen, tisztában 
vagyunk vele.

– Az önkormányzat által vé-
geztetett munka koordinálása, 
szemmel tartása jobbára a pol-
gármesteri hivatal illetékeseinek 
szakfeladata, a polgármesterek 
meg nyaralnak. Az Ács-család 
mikor indul?

– Egyelőre nem indul. Majd 
lesz egy kis balatoni kerékpá-
rozás, de arra még valahonnan 
időt kéne szakítanom. Itt van 
például a vízbázis dolga. Nem 
győzöm hangsúlyozni ennek je-
lentőségét. Amint már sokszor 
mondtam: a város ivóvízzel való 
ellátásáról beszélünk, a követke-
ző száz évre! Nem lehet ennek 
az ősszel átadásra kerülő mun-
kának elég figyelmet szentelni. 
A terveket hébe-korba módosí-
tanunk is kellett, hiszen ragasz-
kodtunk a biztonsághoz. Dupla 
rendszert kértünk, ha valame-
lyikkel valami gond van, azon-
nal beléphessen a másik. Igaz, 
hogy egy-két napi tartalékolási 
lehetőségünk van, de ez igazán 
csak a legeslegnagyobb vésztar-
talék szerepét töltheti be. A ha-
tósági engedélyek beszerzését is 
segítenünk kell – egyszóval: nem 
tudom, mikor megyünk a csa-
láddal bringázni a Balatonhoz, 
de megyünk, az fix.

 Mészáros József

Húsz éve a gépiparban
A high-tech, a digi-tech és 
vele együtt a hozzáadott 
érték egyre markánsabban 
megjelenik a cég Epreskert 
utcai telephelyén, jelezve, 
hogy a menedzsment nem 
csupán a retorika szintjén kö-
telezte el magát az innováció 
mellett. Minderről a számok 
is árulkodnak: míg az igen ne-
héz évként elkönyvelt 2012-
ben „csak” százmillió forint 
volt a cég árbevétele, addig 
két év elteltével ez a három 
és félszeresére nőtt, s a dol-
gozói létszám tízről huszon-
egyre emelkedett. 

Ez a fejlődés hozta magával 
azt, hogy pályázaton nyert a 
cég 59 millió forintot, amiből 
a cég külső képét és arculatát 
is rendbe tették. Ma már nem 
kell pironkodnia Deutsch Ist-
ván cégtulajdonosnak, ha újra 
megjelenik náluk egy japán 
mérnök, ahogyan az történt 
anno, amikor a telephely még 
egy pusztulófélben levő szoci-
alista iparterület benyomását  
kelthette

Ezért is tartották fontosnak a 
projekt megvalósulását bemu-
tató ünnepségen az „ilyen volt – 
ilyen lett” jegyében megmutatni 
a régi épületet, érzékeltetve a 
pozitív változást. Az innováci-
óra való hajlandóság, fogadó-
készség persze már korábban a 
falak mögött végzett munkával 
dőlt el, melynek újabb eredmé-
nye egy közel 110 millió forint 
összköltségű pályázat idei má-

jusi elnyerése volt. Az ebből 
megvalósult kapacitásbővítés 
már folyamatban van, a már 
elkészült épületkorszerűsítés 
pedig abszolút a fenntartható 
fejlődés jegyében történt, no és 
a cég energia-működési költ-
ségcsökkentése jegyében. A 
630 négyzetméteres lapostetőn 
lévő 198 darab 250 wattos nap-
elem megtermeli villamosener-
gia-szükségletük cirka hetven 
százalékát.

Végigjárva a földszinti mű-
helyt, példát láthattunk arra, 
miképpen lehet kiváltani ro-
bottal a ma még használatos 
darabológépeket. A bejáratnál 
mindjárt felfedezhettünk két 
egyforma CNC-megmunkáló 
központot. Jelentősen bővült a 
tervezői és informatikai kapa-
citás is. A hamarosan kialaku-
ló géppark az új megmunkáló 
központok beléptével, a jelenleg 
CNC-vezérelt gépkapacitásuk  
hetven százalékkal megnő, ami 
már lehetővé teszi akár a három 
műszakos termelés beindítását 
is. Az elnyert pályázati pénzből 

a levegőhálózat mennyiségi és 
minőségi átalakítására is.

A high-tech megjelenése azt 
is magával hozza, hogy  keve-
sebb ember kell a munkavég-
zéshez, mint korábban. Ám 
a cég esetében mégis jelentős 
foglalkozásbővítésről beszélhe-
tünk. 2012-ben még tízen vol-
tak, ma már 21-en dolgoznak 
itt, s az ünnepségen a tulajdo-
nos bejelentette: hamarosan 
harminc fölé emelkedik a fog-
lalkoztatottak száma.

„Ez utóbbi nagyon fontos a 
város számára, miképpen az is, 
hogy két év alatt ilyen ritkán 
láthatóan dinamikusan fejlő-
dött a cég árbevétele, amiből, 
mondanom sem kell, a város 
is profitál” – mondta az ese-
ményen Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere. – „A Gép- és 
Gépelem Kft. előrelépése, fej-
lődéstörténete jó példa arra, 
hogy az innovációra való ké-
pesség kifizetődik. Piacot bő-
vít, és képes kiaknázni az erre 
a célra kínálkozó, de szigorú 
feltételeket támasztó pályázati 

lehetőségeket. Sok ilyen kis in-
novatív tervezési- és termelési 
műhelyre van, lenne szükség 
Szekszárdon. Remélem, hogy 
ez a például szolgál olyan más 
városi-, illetve környékbeli cég-
nek, amelynél lappangva már 
ott van az a szellemi tőke, amit 
felszínre lehetne hozni valami-
lyen módon. Ilyen projektek 
mellé mi is szívesen állunk, s 
az ilyen tények és tervek mellé 
a kormányzat is bátran odatesz 
százmilliós nagyságrendű ösz-
szegeket is” – jegyezte meg a 
polgármester.

A bizalmi együttműködése-
ken nyugvó sikeres gépészeti 
megoldások nemzetközileg is-
mert vállaltok és márkanevek 
beszállítóivá tették az autóalkat-
rész-gyártás irányába elmozdu-
ló Gép és Gépelem Kft.-t – de 
a cég kiszolgál olyan jelentős 
szekszárdi székhelyű cégeket is, 
mint a bőrönd- és táskagyártás-
ban jeleskedő Samsonite Kft., 
vagy a tejiparban itthon meg-
határozó Tolnatej Zrt.

 B. Gy.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Olvasóink,
hirdetőink
figyelmébe!

A Szekszárdi Vasárnap 
következő száma 

– a nyári szünetet követően – 
2015. augusztus 16-án 

jelenik meg.
Lapzártájának időpontja:

2015. augusztus 11. 14 óra
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Uniós támogatásból teremtene munkahelyeket a Ferropatent
A 2014-2020 közötti uniós fej-
lesztési ciklus Tolna megyei 
lehetőségeiről tartottak sajtó-
tájékoztatót július 8-án a szek-
szárdi telephelyű, 1992 óta 
működő Ferropatent Zrt.-nél. 

A sajtóhelyszín azért erre a ke-
reskedelmi, ipari- és alkatrész-
gyártási tevékenységre speci-
alizálódott vállalkozásra esett, 
mert a támogatások lehívása 
tekintetében a megyei vállala-
tok esélyeiről esett szó, s mint 
ilyen, a Ferropatent egyik kiváló 
példája a jól működő helyi cé-
geknek. 

A tájékoztatón Hirt Ferenc, 
a Paks-Tamási körzet országy-
gyűlési képviselője hangsúlyoz-
ta: a helyi vállalkozások szá-
mára kétfajta lehetőség nyílik 
manapság: vagy fejlesztenek 
és megmaradnak, vagy pedig 
eltűnnek. Kiemelte: a kilenc-
venes évek elején létrehozott 
vállalatok az évtized végére 80-
90%-ban megszűntek, ám nem 
ilyen a Ferropatent Zrt., ahol 
a cégvezetők kellő jövőképpel, 
elképzeléssel rendelkeznek – 
szögezte le. 

Amint az tudható, hazánk 25 
milliárd eurót hívhat le támo-
gatásként az uniótól a 2020-ig 
tartó ciklus folyamán, amelynek 
továbbosztásában két szempont 
– a munkahelyteremtés, illetve 
az export növelése – kap prio-
ritást. A cél, hogy olyan,,bran-
deket”, márkákat hozzon létre 

Magyarország, amelyekkel fel-
veheti a versenyt a  külföldi ter-
mékekkel. Hirt Ferenc szerint a 
Ferropatentnek is ez az útja, hi-
szen nem csak olcsó munkával 
darabolnak fel fémtermékeket, 
hanem valamit elő is állítanak 
belőlük. 

Sajnálatos módon a Tolna 
megyéből igényelt támogatás 
az előző ciklus során messze 
elmaradt az országos megyei 
772 milliárdos átlagtól, tekint-
ve, hogy 212 milliárd forintot 
hívtak le. A megítélt támogatá-
sok ügyében sem jobb a hely-
zet: Tolna megyébe a korábbi 
uniós időszakban 120 milliárd 
érkezett meg, míg az országos 
megyei átlag 458 milliárd fo-
rintot tett ki. Hirt az adatok-

ból azt szűrte le: elképzelhető, 
hogy nem mernek az emberek 
pályázni, annak ellenére, hogy 
érdemes beruházni.

A Tolna Megyei Önkor-
mányzat elnöke, Fehérvári 
Tamás a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
kapcsán (TOP), amelyben a 
Sió csatorna turizmusfejlesz-
tési koncepciója is szerepel, 
arról beszélt: fontos, hogy le-
hetőség szerint nyissa ki a ka-
put az állam a pályázók előtt. 
Lényeges szempont a gazdasá-
gélénkítő programok feltárása, 
amelynek során a szekszárdi, 
illetve Tolna megyei cégek 
hamarosan kihasználhatják a 
pályázatok nyújtotta lehetősé-
geket – tudatta.

A sajtóesemény „házigaz-
dája”, Szabó Sándor, a Ferro-
patent Zrt. vezérigazgatója két 
fejlesztési koncepciót vázolt 
fel saját cége tekintetében: 
első körben egy új gépekkel 
felszerelt 1200 m²-es csarno-
kot kívánnak felépíteni, majd 
a későbbiekben – de még az 
uniós ciklus során – egy hi-
deghasító-táblásító géppel 
berendezett 6000 m²-es csar-
noképület megvalósítása lesz a 
következő beruházási lépés. A 
munkahelyteremtés sem ma-
rad el a cégnél: további 15-30 
embert kívánnak a jelenlegi 
103 fő mellett alkalmazni. 

A Ferropatentről tudni lehet, 
nagy hangsúlyt fektet a szak-
mai továbbképzésekre is: 4-5 
éve oktat tanulókat a fémipari 
szakmában. Úgy látják, ameny-
nyiben támogatást kapnának, 
üzemükben hatvan fő képzé-
sére nyílna lehetőség. További 
terveik közt szerepel, hogy a 
Paksi Atomerőmű bővítéséhez 
hegesztőket képeznének ki. 

Hirt Ferenc a tájékoztatón 
arra is emlékeztetett: Szekszárd 
számára 6,8 milliárd forint jár 
külön a megyei fejlesztések 
mellett. Abbéli véleményének is 
hangot adott, hogy a szakkép-
zést már 5-6 osztályban meg 
kellene ismertetni a gyerekek-
kel, hogy ne nyolcadik osztály-
ban dőljön el, kiből mi lesz. 

 Gy. L.

Új őrlési technológiát vezetett be a Sikér
Új őrlési technológiát veze-
tett be szekszárdi üzemében 
a tatabányai székhelyű Sikér 
Malomipari Zrt., amellyel 
hosszú távon stabil minő-
ségű lisztet lehet előállítani.

A technológiát 2,5 éves, 464 
millió forintos kutatás-fejlesz-
tési projekt keretében dolgozták 
ki, amelyhez a zrt. 286 millió 
forint európai uniós támogatást 
nyert el a Gazdaságfejlesztési 

Operatív Program forrásaiból 
- írták közleményükben. A fej-
lesztésben ötvenen, mérnökök, 
operátorok vettek részt.

Az innovációnak köszönhető-
en a vállalat az eddigi finomliszt, 
búzadara és más malomipari 
termékek gyártása mellett ké-
pessé vált magasabb vízfelvevő 
képességű liszt előállítására.

A cég korábbi ismertetése 
szerint erre azért volt szükség, 
mert a stabil minőséget a mal-

mok a különböző minőségű 
búzák keverésével érhetik el, ez 
azonban nem mindig felel meg a 
sütőipar elvárásainak. A gyártók 
ezért gyakran stabilizátorokat, 
állományjavító szereket alkal-
maznak. A magas vízfelvételi 
képességű liszt hozzáadásával 
ugyanakkor hosszú távon stabil-
lá lehet tenni a liszt minőségét.

A szekszárdi malom 2014. 
novemberben kezdte el az új 
típusú liszt kísérleti gyártását, 

amelynek ideje alatt havonta 
250-300 tonnát állítanak elő.

A 2014-ben 10,4 milliárd forint 
árbevételt elérő Sikér Zrt. évente 
mintegy 100 ezer tonna lisztet 
gyárt, ezzel a hazai piacon tíz szá-
zalékos a részesedése. A cég 2015. 
évi várható árbevétele 9 milliárd 
forint körül lesz, a fejlesztésnek 
köszönhetően a kísérleti gyártás 
után már az első évben 10 száza-
lékos árbevétel-növekedésre szá-
mítanak. SZV/MTI

Vizuális költészet
A hagyományos irodalmi be-
szédmód mellett a vizuális 
költészet és a slam poetry is 
témája lesz a hétfőn kezdő-
dő Szekszárdi Magasiskola 
elnevezésű írótábornak, 
amelyet harmadik alkalom-
mal rendeznek meg a tolnai 
megyeszékhelyen.

Az egyhetes táborba, ame-
lyet a szekszárdi születésű 
Mészöly Miklós (1921-2001) 
Kossuth-díjas író szellemi 
örökségének jegyében rendez-
nek, ezúttal húsz írójelöltet, 
hallgatót, írójelöltet várnak. A 
műhelyfoglalkozásokon mások 
mellett Tóth Krisztina, Géczi Já-
nos, Kukorelly Endre, Horváth 
Kristóf (Színész Bob), Baranyai 
László és több Mészöly-díjas 
író, Győrffy Ákos, Péterfy Ger-
gely, Szilasi László és Szkárosi 
Endre tart előadásokat, illetve 
ad tanácsokat a résztvevőknek.

Szkárosi Endre, a tábor 
szakmai vezetője az MTI-nek 
elmondta: a műhelybeszélgeté-
seken az irodalom mai helyze-

téről, lehetőségeiről is szó lesz. 
Beszélnek arról, hogy az írók-
nak milyen eszközeik lehetnek 
a megszólalásra, az irodalom 
mennyire tudja megteremteni 
az alternatív formákat. Többek 
közt arra a  kérdésre is választ 
keresnek, hogy hol a helye az 
irodalomnak egy olyan társada-
lomban, ahol az olvasás teljesen 
átalakult, megjelent az interne-
tes irodalom, az e-könyv és a 
hangos könyv is - tette hozzá.

Ágoston Zoltán, a Jelenkor, 
Mészáros Sándor, a Kalligram 
című folyóirat főszerkesztője 
és Szilasi László író kerekasz-
tal-beszélgetésén az irodalom 
intézményrendszeréről esik szó. 
Géczi János vizuális költészeti 
és Horváth Kristóf slam poe-
try műhelyfoglalkozásokat tart, 
amelyek a kifejező készség és 
az élő nyelvi megszólalás tech-
nikáira fogják rávezetni a hall-
gatókat. A hagyományos költői 
megszólalás iránt érdeklődők-
nek Szkárosi és Tóth Krisztina 
tart műhelyfoglalkozást.

 SZV/MTI

Történelem és tankönyvek
Nagy Mariann történész, a 
Pécsi Tudományegyetem 
BTK Újkortörténeti tanszék 
docense „A magyarországi 
nemzetiségek a történelem 
tankönyvek és a történe-
lemtanítás tükrében (XVIII. – 
XXI. század)” címmel tartott 
előadást a XLIII. Honismereti 
Akadémia szerdai napján.

A Garay János Gimnázium 
dísztermében Nagy Mariann 
előbb arról beszélt, hogy a PTE 
egykori hallgatója, majd taná-
raként fontosnak tartja, hogy 
az általuk kinevelt történelem 
tanárok milyen tankönyvekből 
adják át a tudást az általános- 
vagy középiskolás diákoknak, 
s ezek milyen mélységben, és 
a valóságot tükröző módon 
mesélnek-e a nemzetiségek 
helyzetéről. A magyarság tör-
ténete ugyanis szerinte elvá-
laszthatatlan a nemzetiségileg 
sokszínű Kárpát-medence 
történetétől. Nagy Mariann 
szerint a tankönyvek amellett, 
hogy a leginkább tudatformáló 
források, kordokumentumok 
is egyben, ezért – s ezt, mint 
érettségi elnök is évről évre 
tapasztalja – nem mindegy, 
milyen könyvekből tanulnak a 
fiatalok. A történész az elmúlt 
évek-évtizedek terméséről 
nincs éppen jó véleménnyel…

Szerinte a jó tankönyv tar-
talmilag igyekszik a legújabb 
tudományos eredményeket 
bemutatni, de emellett tanít-
ható és tanulható is, vagyis 
módszertanilag is megfelelő. 
Az 1806-ban kiadott első, ál-
lamilag is elismert történe-
lemkönyvről ez utóbbi még 
nem volt elmondható. Hiába 
ajánlotta a II. Ratio Educatio-
nis, terjedelmessége miatt az 
iskolák nem használták. Az 
1920-as években még jeles tör-
ténészek jegyezték a tanköny-
vek többségét, később azonban 
már egyre inkább szakmód-
szertannal foglalkozó írók 
publikáltak. Az előadó szerint 
sokkal közelebbi kapcsolatba 

kell kerülnie a tudománynak 
és a közoktatásnak, különben 
félő, hogy néhány évtized múl-
tán nem lesznek valós ismere-
teink. Amikor a 2000-es évek 
elején, érettségin és felvételi 
vizsgán is régen „ledőlt topo-
szokat” hallott viszont a diá-
kok szájából, elhatározta, hogy 
behatóbban tanulmányozza a 
történelemkönyvek történetét.

Nagy Mariann a II. Világ-
háborút követő néhány évet 
a „boldog békeidő” jelzővel 
illette, már ami a tanköny-
veket illeti. A még 1943-ben 
megjelent, a 18. század nagy 
etnikai átalakulásáról szó-
ló tankönyv például remek 
munka, mint ahogy az 1945 
és 1948 között megjelent köte-
tek is, amelyek az ideológiától 
megtisztítva igyekeztek átadni 
a tudást. A későbbiekben az-
tán éppen az ideológia lett az, 
amely a nemzetiségek helyze-
tét nem valós színben tüntette 
fel, s amelynek nyomai még 
ma is érezhetőek. Bizonyos 
tankönyvek ugyanis egy-két 
bekezdést szinte változatlan 
formában ismételgetnek. Az 
1948-ban kiadott történelem 
tankönyvet – amelynek négy 
szerzője Kossuth díjat kapott a 
munkájáért – már a marxista 
ideológia itatta át. A legkemé-
nyebb időszak 1962-ig tartott. 
Az új tantervek hoztak némi 
javulást, de a tudomány és 
a tankönyvek a 70-es, 80-as 
években kerültek legmesszebb 
egymástól. A szerzők ugyanis 
nem akartak tudomást venni 
az Akadémia történelemtudo-
mányi tanszékén lejátszódott 
rendszerváltásról, pedig az 
MTA-ban már a nyugati mód-
szereket követtek. A rendszer-
váltást követően is csak egyes 
szavakat, mondatokat húztak 
ki, vagy javítottak a történe-
lemkönyvekben. Fontos rész-
letek hiányoznak a ma aktuá-
lis kötetekből. Nagy Mariann 
szerint a teljes szemléletváltás 
még várat magára.

 Fekete László
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Július 5-ei rejtvényünk megfejtése: Szinyei Merse Pál, Majális

Július 12-15. 19:00 
TERMINATOR: GENISYS 3D
Korhatár: 16 éven felülieknek! Hossz: 125 perc.

Július 12-15. 15:00 és 17:00, július 16. 17:00, 
július 17-19. 15:00 és 17:00, július 20-22. 17:00,
július 25-26. 15:00
MINYONOK 3D
Korhatár: 12 év alatt szülői kísérettel!

Július 16-22. 19:00
MAGIC MIKE XXL Színes szinkronizált amerikai komédia. Kor-
határ: 16 éven felülieknek! Hossz: 115 perc.

Július 23-26. 16:30 és 19:00
TED 2. Színes szinkron+feliratos amerikai komédia. Korhatár: 16 
éven felülieknek! Hossz: 114 perc

Augusztus 3-5. 16:30 és 19:00
ÖNKÍVÜLET Színes szinkron+feliratos amerikai sci-fi thriller. 
Korhatár: 16 éven felülieknek! Hossz: 117 perc.

AGÓRA MOZI

A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete

az idei évben is megrendezi
hagyományossá vált
„HÁROM MEGYE 

ÖSSZEFOG”
Tolna–Somogy–Baranya 
„ADJ VÉRT” programot

2015. július 17-én 
08:00–13:00 óra között

Helye: Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezet 

Székháza
 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

Zenés program, virsli,
pogácsa.

Minden 10. véradó 
ajándékot kap. 

ÁCS REZSŐ polgármester
Július 6. (hétfő) 14.00 óra 
Előzetes bejelentkezés alapján, az 
alábbi telefonszámon: 74/504-102
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Július 7. (kedd) 16.00 óra
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület Ebben a 
hónapban nem tart fogadóórát. 
Augusztus hónap harmadik szer-
dáján 17-18 óráig. I. Béla Gimn. 
és Imformatikai Szakközépiskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A képviselő asszony nem tart már 
a nyáron fogadóórát.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület A hónap 
utolsó keddjén 17–18 óráig. Or-
szágos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
klubhelyiség (Mészáros Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 
óráig. Dienes Valéria Általános 
Iskola, Szekszárd, Szent-Györgyi 
Albert u. 6.

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 
óráig. Baka István Ált. Isk.(Béri 
B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A képviselő asszony nem tart 
már a nyáron fogadóórát.

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
2015. július 16., (csütörtök) 
17-18 óráig tart fogadóórát.
Piac tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

Biztosítsd belépőjegyed az 
OBSITOS című, közösségi 
gyártással készülő nagyjá-

tékfilm bemutató vetítésére.
VIP-BELÉPŐJEGY 

DÍSZBEMUTATÓRA 
Zártkörű vetítés és VIP-PARTY.

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ 

Időpont: szeptember 16. 
(szerda) 19 óra

A belépőjegy tartalmazza a 
vetítésen és a VIP fogadáson 

való részvételt, korlátlan, 
svédasztalos étel és ital 

fogyasztással valamint egy, 
a díszbemutatóhoz 

kapcsolódó egyedi ajándékot. 
Információk a programról 

és jegyvásárlás:
Amaryllis Esküvő és 

Rendezvényiroda
Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. 

• Telefon: 30/35-55-435
A belépőjegy ára:
50 000 Ft +ÁFA 

A belépőjegy egyben támoga-
tás, mellyel hozzájárulsz a film 

elkészítésének költségeihez.
Neved megjelenítik a film 

végi stáblistában, 
KÜLÖN KÖSZÖNET alatt.  

Az értékesítésre kerülő jegyek 
száma limitált! (200 db)

(Ö00087)

A holokauszt áldozataira emlé-
keztek vasárnap Szekszárdon, 
ahonnan 1944-ben hatszáz 
embert hurcoltak el a náci ha-
láltáborokba. A Művészetek 
Házában, az egykori Zsinagó-
ga épületében összegyűlt em-
lékezőket Friedmann Tamás, 
a Szekszárdi Magyar-Izraeli 
Baráti Társaság elnöke köszön-
tötte. Ünnepi beszédében Ács 
Rezső, Szekszárd polgármeste-

re kiemelte: vitéz Vendel István 
polgármester nem engedett get-
tót létesíteni a városban, térségi 
szinten nem tudott gátat szabni 
az eseményeknek. Hetvenegy 
éve, július második vasárnapján 
Szekszárdról és a környékbeli 
településekről bonyhádi és pé-
csi gettók közbeiktatásával több, 
mint hatszáz embert hurcoltak 
el Auschwitzba és Mauthausen-
be, ahonnan legfeljebb ötvenen 
tértek haza. Ács Rezső felhívta 
a figyelmet: a fiatalokkal meg 
kell ismertetni az emberiség 
történetének egyik legsötétebb 
időszakát, hogy hasonló soha 
ne történhessen meg újra.

A Tücsök Zenés Színpad 
zenés emlékműsorát – melyet 
dr. Nyiszli Miklós „Dr. Men-
gele boncolóorvosa voltam az 
auschwitzi krematóriumban” 
címmel megjelent emlékira-
taiból állítottak össze – köve-
tően Markovics Zsolt szegedi 
főrabbi mondott szenvedélyes 
emlékbeszédet.   - fl -
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A sokéves hagyományt folytatva az
Sz+C Stúdió Kft . 

az idén is megtartotta gyerektáborát 
a munkatársak gyermekei részére.

A négy napos tábort Armen Tatevoszjan tai-chi mester edzé-
se nyitotta meg, mely megalapozta a hangulatot és a jókedvet.

A színes és változatos gyerekprogramok között szerepelt 
kézműves foglalkozás, túrázás, sütés – főzés, és még néptánc 
oktatás is, köztük a tavalyi évben pályázati nyereményként 
idén realizált egész napos animátoros nap.

A nagymányoki Glüch Auf tánccsoport vezetője, Schnetzné 
Orbán Andrea tanította a gyerekeknek a tánclépéseket, majd 
a programot közösen készített csöröge fánk sütéssel és evéssel 
zárták a résztvevő gyerekek.

Ezúton is köszönetet mondunk a fentieken kívül a gyerek-
tábor sikeres programjaiért a csapatot összetartó Csötönyi 
László tanár úrnak, a Wosinsky Mór Múzeumnak, a Petrits 
Mézeskalács Múzeumnak, az Alsómocsoládi Turisztikai 
Központnak.

7100 Szekszárd, Tartsay utca 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836

www.szpluszcstudio.hu

(0
06

61
)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap július 13-tól július 17-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(00658)

július 13. július 14. július 15. július 16. július 17.

„B”

Palócleves Csontleves Magyaros 
burgonyaleves

Vegyes 
zöldségleves Meggyleves

Császármorzsa, 
sárgabarack íz, 

gyümölcs
Hawai csirkemell, 

burgonyapüre
Tejszines gombás 

csirkemell, 
tészta

Tejfölös tökfőzelék, 
sertés pörkölt

Rántott 
csirkeszárny, 
franciasaláta

„C”

Brokkoli 
krémleves Csontleves Magyaros 

burgonyaleves
Vegyes 

zöldségleves
Nyirségi 

gombócleves

Csülökpörkölt, 
sós burgonya, 
káposztasaláta

Zöldborsófőzelék, 
natúr sertésborda, 

gyümölcs

Tarhonyás hús,
vitaminsaláta,

gyümölcs

Bulguros töltött 
csirke, tizi-bizi, 

savanyúság

Bolognai 
spagetti,

gyümölcs

ÁLLÁSHIRDETÉS
A szekszárdi Comenius

Általános Iskola
udvaros, karbantartó

munkatársat keres. 
Munkaidő heti 10 óra, bérezés 

megegyezés szerint. 
Érdeklődni a 06-20/569-7430-as

telefonszámon, vagy a
comenius@terrasoft.hu

e-mail címen lehet. (00671)

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
(00653)

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49

Az akció 2015. július 1-31-ig tart.
(00654)

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

(00655)

„TOVÁBBTANULÁST SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA AZ I. BÉLA GIMNÁZIUMBAN” 
MEGVALÓSULT A TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0027 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT

A „Továbbtanulást segítő 
tevékenységek támogatá-
sa az I. Béla Gimnázium-
ban” című projektjével az 
Új Széchenyi Terv kereté-
ben 39 960 804 Ft vissza 
nem térítendő támogatást 
nyert a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ.

A pályázat célja elsősor-
ban a középfokú végzett-

séget megszerző hátrányos 
és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók számának 
és arányának növelése, to-
vábbá a felsőoktatásba ve-
zető út megerősítése. A 
konstrukció keretében vég-
zett tevékenységekkel cél a 
bevont tanulók alapkészsé-
geinek fejlesztése, tanulá-
si motivációjának erősítése; 
felsőfokú oktatásban való 
részvételének segítése; ta-
nulmányi eredményének ja-
vulása, kiemelten a tovább-
tanulásban kulcsfontosságú 
tantárgyak körében.

2013 őszétől 2015 ta-
vaszáig tartó időszakban 
az intézmény – valamely 
szempontból hátrányos 

helyzetű – tanulóinak le-
hetősége nyílt egy olyan 
átfogó, több területre ki-
terjedő programban részt 
venni, amely felkészítet-
te őket a felsőoktatásban 
való továbbtanulásra, a 
későbbi munkaerő-piaci 
helytállásra.

A program gerincét a hát-
rányos helyzetű tanulók 
képességmérése, egyéni 
fejlesztési irányainak meg-
határozása és mentorálása 
képezte. Ez a másfél év le-
hetőséget biztosított a ta-
nulóknak alapkészségeik 
fejlesztésére, közösség-
építő programok megva-
lósítására, érettségi-elő-
készítő, pályaválasztást 

elősegítő foglalkozásokon 
való részvételre.

A komoly munka mellett 
20 közösségépítő és hát-
ránykompenzáló tevékeny-
ség (kirándulás és sza-
badidős foglalkozás) volt 
számukra, és a szülőkkel is 
intenzívebb lett a kapcsolat.
A projekt során olyan háló-
zati kapcsolatok alakultak 
ki, melyek a város általános 
iskolai, középiskolai és fel-
sőoktatási intézményeivel, 
egyéb civil szervezetekkel 
biztosít hosszú távú együtt-
működést.

A projektről további infor-
máció a www.ibela.hu olda-
lon található.

(00670)
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Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
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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.

Három aliscás arany
a diákolimpiáról

Az elmúlt évek döntőinek 
rangon aluli színvonala után 
idén, június végén Budapes-
ten, a REAC-stadionban iga-
zán méltó körülményeket 
biztosított a Magyar Íjász 
Szövetség (MÍSZ) a diákolim-
pia döntőjébe jutott diákok 
versenyzéséhez. 

Több mint kétszázan igyekeztek 
a selejtezőkből hozott pontjaik 
számát legalább megduplázva a 
lehető legjobb eredményt pro-
dukálni. Szekszárdot két egye-
sület ifjú íjászai képviselték.

Az Alisca Nyilai Íjász Egye-
sület kilenc sportolóval dele-
gálta magát a fináléba, három 
arany- és két ezüstéremmel, va-
lamint két ötödik, egy 10. és egy 
12. helyezéssel – vagyis a tőlük 
megszokott jó szerepléssel zárta 

a versenyt. Diákolimpiai bajno-
ki címet szerzett a serdülőknél 
Barta Nikolett (történelmi ka-
tegória), Bencze Gábor (csigás) 
és az ifjúsági korú Stantic Tamás 
(történelmi). A dobogó második 
fokára állhatott fel a gyermek 
korosztályban Barta Viktória 
(történelmi), valamint a serdülő 
Török Hanna Vanda (irányzék 
nélküli reflex). Ötödik helyé-
ért oklevelet vehetett át a kadet 
korcsoportban Stantic Marina 
(irányzék nélküli reflex) és Bük-
szegi Norbert (történelmi). A 
gyermek fiúk mezőnyében Sze-
pesi Márk (történelmi) tízedik, 
míg Török István Szilárd (irány-
zék nélküli reflex) – a rendkívül 
népes és erős mezőnyben – a 12. 
helyen zárt.

A Tolnai Tájak Íjász Egyesület 
versenyzői közül a legelőkelőbb 

helyen a kadet korcsoportban 
induló Nagy Nikolett és ifj. 
Szaka Gyula teljesített: előbbi 
4. lett az olimpiai kategóriában, 
míg klubtársa ötödikként zárt a 
csigás íjjal lövők között. A tör-

ténelmi íjászok kategóriájában 
versenyző kadet fiúk közül Kur-
di Ajtony a 15., Halmai Miklós 
a 16. helyen zárt, míg a serdülő 
Kornóczy Péternek ezúttal a 24. 
helyezés jutott.   - fl - 

Az Alisca Nyílai ÍE csapata, álló sor: Boros Zoltán felkészítő- 
instruktor (balról), Barta Nikolett, Bükszegi Norbert, Török  
Hanna Vanda, Barta Viktória, mögötte Stantic Tamás, Bencze  
Gábor és Stantic Marina, elöl: Török István Szilárd és Szepesi Márk
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Hazai sikerek a Sajó Péter emlékversenyen
A Sajó Péter Nemzetközi Kerékpáros Em-
lékverseny 12 éves történetében még 
soha nem vett részt annyi külföldi csapat, 
mint idén. A július első hétvégéjén meg-
rendezett viadalon induló mezőny erős-
sége is kimagasló volt, hiszen Nyitráról, 
Nagyszombatból, Aradról és Trencsén-
ből is érkeztek sportolók – utóbbi csapat 
a szlovák U19-es időfutam-bajnokot is 
soraiban tudhatta –, valamint a magyar 
élcsapatok bringásai is rajthoz álltak.

Az emlékverseny egy 2 km-es hegyi idő-
futammal indult – a fiatalon elhunyt Sajó 
Péter a Gemenci Nagydíj rekordere volt 
ebben a „számban” –, ahol a bringások-
nak a Béla király térről a Kálváriáig kellett 
kapaszkodniuk. A kilátóhoz az U13-as 
és U15-ös korosztály mellett a szeniorok 
mezőnyében is szekszárdi kerekes ért fel 
leghamarabb. A Szekszárdi Szabadidős 
KE tehetsége, a 15 évesek között tekerő 
Fábián Csongor a második szakaszon, a 
Bonyhád környékén rendezett országúti 
mezőnyversenyen sem talált legyőzőre. 
A szekszárdi bringások egyedül az utolsó 
erőpróbán, a Béla király téren megtartott 
kritériumversenyen maradtak győzelem 
nélkül, de dobogós helyezésből itt is be-
gyűjtötték jó néhányat. 

12. Sajó Péter emlékverseny, szekszárdi 
eredmények:

2 km-es hegyi időfutam, U13: 1. Bán Bene-
dek (Szekszárdi Szabadidős KE), 3. Mészáros 
Bence (Szekszárdi KSE), 4. Fábián Zalán (Szek-
szárdi SZKE). U15: 1. Fábián Csongor, 2. Lévai 
Barnabás, … 6. Genzler Tamás (mindhárom 
Szekszárdi SZKE). U17: 2. Ács Vince (Szekszár-
di KSE), … 5. Schneider Sebestyén (Szekszár-
di SZKE). U19: 4. Istlstekker Zsolt (Szekszárdi 
KSE). Amatőr (19-39 évesek): 2. Salamon Lász-
ló, 4. Mármarosi Zoltán (mindkettő Szekszárdi 
SZKE). Szenior 1 (40-49évesek): 1. Bátai Lász-
ló, 2. Balázs Tibor, … 4. Bíró Zoltán, 5. Csiki 
Zoltán (mindannyian Szekszárdi SZKE).

Országúti mezőnyverseny, U13 (25 km): 
2. Mészáros Bence, 3. Bán Benedek, … 5. 
Fábián Zalán, 6. Kiss Balázs (Szekszárdi 
KSE). U15 (50 km): 1. Fábián Csongor, 
… 3. Lévai Barnabás. U17 (75 km): 4. Ács 
Vince, … 6. Schneider Sebestyén. U19 (75 
km): 4. Istlstekker Zsolt. Amatőr (50 km): 
1. Kocsis Tibor, … 5. Salamon László, 6. 
Mármarosi Zoltán. Szenior 1 (50 km): 2. 
Bátai László, 3. Balázs Tibor, … 5. Csiki 
Zoltán.

Kritérium verseny, U13 (4 kör): 2. Kiss 
Balázs, 3. Bán Benedek, 4. Mészáros Bence. 
U15 (8 kör): 2. Fábián Csongor, … 5. Lévai 
Barnabás. U17 (20 kör): 2. Ács Vince, … 5. 
Schneider Sebestyén. U19 (20 kör): 3. Ist-
lstekker Zsolt. Szenior 1 (12 kör): 2. Csiki 
Zoltán.   - fl -

Rajzanak a revizorok
A Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal munkatársai a koráb-
bi évekhez hasonlóan idén 
nyáron is ellenőrzik az ide-
genforgalmi területeket, a 
szórakozóhelyeket, a nyári 
rendezvényeket. Az állandó 
és időszakos vásárokon, pi-
acokon is folyamatos lesz a 
revizori jelenlét.

Az egész nyáron át tartó ellenőrzé-
sek során – a rendszeres ellenőrzé-
sek mellett – minden jelentősebb 
rendezvényen számíthatnak az 
adózók a NAV munkatársainak 
megjelenésére. Kiemelten ellenőr-
zi a hivatal továbbra is az online 
pénztárgépek használatát, a szál-
láshely-szolgáltatást, a strandok te-
rületén értékesítőket, a nyári tábo-

rok szervezőit, a személyszállítást 
végzőket, a sportszolgáltatókat. 

Az ellenőrzések elsősorban a 
bizonylati fegyelemre, különösen 
a nyugta- és számlaadásra, a szi-
gorú számadású nyilvántartásra, 
a pénztárgéphasználat ellenőrzé-
sére irányul, továbbá a foglalkoz-
tatás és az árukészlet eredetének 
ellenőrzése is várható. A nyári  
dőszakban a revizorok a társha-
tóságok munkatársaival együtt is 
végeznek ellenőrzéseket.

A tavalyi nyári akció során 
393 ellenőrzést végzett a megye 
operatív osztálya, amelyek érin-
tették Tolna megye valameny-
nyi idegenforgalmi szezonban 
forgalmas strandját, piacát és 
vendéglátóhelyét, fesztiválo-
kat. A 393 ellenőrzésből 40 
zárult megállapítással (10,2%), 
amelyek kapcsán összesen 
8.490.000,-Ft mulasztási bírság 
kerül kiszabásra. 

 SZV/NAV

Biztonságos a napszemüvege?
Három napszemüveg akadt fent a Nemze-
ti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatán. 
A jó napszemüveg lencséje maximális vé-
delmet biztosít a napsugárzás káros ha-
tásai ellen, csökkenti a szembe jutó fény 
erősségét, egyenletesen szűri a különbö-
ző színeket, nem torzít, és sérülésmentes. 
A legtöbb termék ezeknek a szempontok-
nak megfelelt. Az akkreditált Élelmiszer 
és Vegyipari Laboratórium 20-féle termék 
vizsgálatát végezte el.

Az UVA és UVB sugarak nemcsak bőr-
problémákat okozhatnak, hanem számos 
szembetegséget is. A szakemberek szerint 
az UV sugárzás káros hatásai összeadódnak, 
rövidtávon kötő- és szaruhártya gyulladást, 
hosszabb távon pedig rosszindulatú elválto-
zásokat és hályogot is okozhatnak. Ezért is 
fontos, hogy nyáron napszemüveggel véde-
kezzünk a káros sugarak ellen, és különösen 
fontos hogy a napszemüveg, amit hordunk 
megfelelő védelmet nyújtson. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Labo-
ratóriuma 20-féle napszemüveget vizsgált, 
elsősorban a látható fény- és az UV áteresz-
tés hatékonyságát vizsgálták a szakemberek. 

A látható fény szűrése azért is fontos, 
mert a túl erős, vagy a túl gyenge fény ne-
hezíti a látást. Erős fény hatására csökken 
a szem úgynevezett kontrasztérzékenysége, 
ugyanakkor a látható fény bizonyos meny-
nyiségére szükség van a megfelelő látáshoz, 
a túl gyenge fény balesetveszélyes lehet.

A vizsgált napszemüvegek közül 3 nem 
felelt meg azoknak a követelményeknek, 
amelyeket a vonatkozó szabvány előír. 

A City Style A77373 napszemüveg eseté-
ben a látható fényáteresztés szempontjából a 
termék 2. kategóriának bizonyult a címkén 
feltüntetett 3. kategóriával szemben. Ez azért 
lehet megtévesztő, mert a különböző kate-
góriákban más-más a fényáteresztés. A 3-as 
kategória az erősebb fényt is szűri, a 2-es ka-
tegóriájú szemüveg viszont csak átlagos nap-
sütésben ajánlott.

A CLOUD 6590 női napszemüveg egyik 
lencséje a jelölt 3. kategória helyett 4. kategó-
riának minősült a mért látható fényáteresztés 
alapján. Ez azért jelenthet veszélyt, mert a 4. 
kategóriájú napszemüvegek lencséi annyira sö-
tétítettek, hogy vezetéshez nem használhatóak. 
A TLC VISION 1233 UV 400 jelöléssel el-
látott napszemüveg szintén veszélyes ter-
méknek bizonyult, mert a bal lencséje nem 
szűrte megfelelően az UV-sugarakat a teljes 
UV-tartományra végzett vizsgálaton. 

Napszemüveg vásárlásakor a következő 
szempontokat érdemes figyelembe venni:
•  A napszemüveg legyen ellátva „CE” jelöléssel.
•  Éles szélek, kiálló pontok, amelyek túlzott 

irritációt vagy sérülést okozhatnak, ne le-
gyenek a napszemüvegen. 

•  A napszemüveg lencséjén nem lehet olyan 
sérülés, anyaghiba (pl.: karcolás, matt pötty, 
légbuborék, stb.) ami ronthatja a látást.

•  A napszemüveg a lehető legkisebb mér-
tékben korlátozza a látóteret és a látást. 

•  Azokat a napszemüvegeket, amelyek lát-
ható fényáteresztése 8 % alatt van, nem 
szabad vezetéshez használni, mert bal-
esetveszélyes lehet. (Ezt a címkén fel kell 
tüntetni és 4. kategóriás termékként kell 
forgalomba hozni.)
A CE jelölés mellett napszemüveg kere-

tén vagy címkéjén, esetleg a csomagoláson 
lévő tájékoztatón szerepelnie kell:
•  Filter kategória (0-tól 4-ig).
0-ás kategória: tiszta vagy enyhén színezett 
lencse; 
1-es kategória: enyhén színezett lencse, 
részben felhős időben ajánlott; 
2-es kategória: közepesen színezett lencse, 
átlagos napsütésben ajánlott; 
3-as kategória: sötét lencse, erős napfény-
ben ajánlott; 
4-es kategória: nagyon sötét lencse, kivéte-
lesen erős napfénynél ajánlott.
•  Gyártó vagy forgalmazó neve és címe.
•  4-es kategória esetén: „Nem alkalmas ve-

zetéshez és országúti használathoz” figyel-
meztető felirat, vagy ennek szimbóluma.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

ezen a nyáron is országszerte tart ingye-
nes napszemüveg bevizsgálási lehetőséget, 
ezekről a ww.nfh.hu oldalon tájékozódhat. 
Legközelebb a Sziget Fesztiválon lesz ilyen 
ingyenes lehetőség. 

 Nemzeti Fogyasztóvédelmi
 Hatóság

Jól szerepeltek a Szekszárdi Szabadidős 
KE kerékpárosai a Debrecenben a kö-
zelmúltban megrendezett időfutam- és 
országúti országos bajnokságon. Az 
előbbin Fábián Csongor (U15) ezüst-, 
míg Bán Benedek (U13) bronzérmet 
szerzett, a szenioroknál Balás Attila az 
első, Balázs Tibor pedig a második he-
lyen zárt. A hosszú távú versenyen Fá-
bián korosztálya legjobbja lett, ugyanitt 
Lévai Barnabás bronzérmes lett, és a do-
bogó harmadik fokára állhatott fel Bán 
Benedek is a 13 éven aluliaknál.

Az országúti szakasz U15-ös győztese, 
Fábián Csongor, jobbra klubtársa, a har-
madik helyezett Lévai Barnabás
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Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi 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!
(00651)

Nyitva tartás:
HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-17.00

SZOMBAT 08.00-12.00, VASÁRNAP 09.00-13.00

Már vasárnap is nyitva!
Szekszárd, Tartsay u. 19. (a munkaruházati bolt mellett) • Telefon: 74/670-735 

• E-mail: gabibarkacs@tolna.net • www.mcbarkacsbolt.hu
Minőségi Lambéria már 1.390 Ft/m2 áron kapható!

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

FAIPARI FESTÉKEK • BÚTORLAP SZABÁSZAT • Balsafa termékek széles választékban!
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! (00659)

Szúnyogháló
akció

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00656)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
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  (00663)


