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Ekkora játszótéri beruházás még nem volt Szekszárdon Önkormányzati tulajdonba vennék a Sport utcai „gumilerakatot”

A láthatatlan tapintható

A szekszárdi kékfrankos megmutatta

Diplomaosztó az IGYK-n

Iván-völgyi bortúra – kadarkával

A kisebbek örömére új játékele-
mekkel, az idősebbek számára pe-
dig mozgásfejlesztő eszközökkel 
gazdagodott a Wesselényi utcai 
Energia Park, ahol két ivókút és há-
rom korszerű, szelektív hulladék-
gyűjtő is helyet kapott.

Amint arra a beruházás kapcsán Ács 
Rezső alpolgármester felhívta a figyel-
met, a 2010 és 2014 közötti időszakban 
összesen 49 játszótéri felújítás valósult 
meg a városban, mintegy 60 millió fo-
rint értékben. 

Hangsúlyozta: a mostanihoz ha-
sonló nagyságrendű, egyösszegű ját-
szótér-fejlesztésre még nem került sor 
Szekszárdon, az – mint fogalmazott – 
mérföldkőnek számít a lakókörnyeze-
tek kialakításának szempontjából.

A játékok gumidarálékos felületre 
épültek, így a legkisebbek is bizton-
ságosan használhatják a játékszereket. 

 Gy. L.

Hosszú idő után végre gondos gaz-
dához kerülhet a Sport utcában a 
vasút mellett lévő, olykor gumile-
rakathoz hasonlító terület. 

A szekszárdi önkormányzat június 
2-án megtartott rendkívüli közgyűlé-
sén napirendként szerepelt a terület 
államiból önkormányzati tulajba való 
átvétele.

Ács Rezső alpolgármester az ügy-
gyel kapcsolatban elmondta: amennyi-

ben az igénylési folyamatot a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. 
jóváhagyja, úgy duplán jól jár az ön-
kormányzat, ugyanis a területen kiala-
kult illegális hulladéklerakatot azon-
nali hatállyal megszüntetik, továbbá 
parkolóhelyeket alakítanak ki ott. 

Utóbbi létesítése egyrészt a fürdő és 
a sportkomplexum látogatottsága mi-
att indokolt, másrészt pedig a város-
vezetés további fejlesztési elképzelé-
seihez (fedett uszoda és edzőközpont 

építéséhez – a szerk.) elengedhetetlen 
– folytatta az alpolgármester. 

A képviselők döntöttek arról is, 
hogy a város pályázatot nyújt be egész-
ségügyi alapellátás fejlesztése címen, 
melynek pozitív elbírálását követően 
a Mikes és Kandó Kálmán utcai orvo-
si rendelők újulhatnak meg több mint 
50 millió forintból, 100%-os támoga-
tási intenzitással. 

A témánál maradva Ács Rezső el-
mondta, hogy folytatják a Fejlődő va-

lamint Élhető Város-programot, így 
az sem lehetett kérdés, hogy a város 
pályázik az úgynevezett fotovoltai-
kus rendszerek kialakítására is. Vagyis 
a sportcsarnokhoz hasonlóan szeret-
nék megoldani további közintézmé-
nyek megújuló energiaforrással való 
ellátását. 

Az alpolgármester azt is elmondta: 
bizottsági keretekből összesen 1 millió 
352 ezer forint támogatást szavaztak 
meg 14 szekszárdi alapítvány részére. 

A dr. Dobos Gyula elnök vezetésé-
vel működő Rotary Club Szekszárd 
legutóbbi karitatív tevékenységé-
nek eredményeként állították fel a 
Béla király  tér és sétálóutca sarkán 
a „Tapintható láthatatlan” címet vi-
selő térplasztikát. 

Egyre több helyen jönnek létre ehhez 
hasonló alkotások, amelyek egy-egy 
város főteréről, épületéről készülnek, 
és amely lehetővé teszi a látássérültek-
nek is azok megismerését. 

A szekszárdi plasztika ötlete dr. Só-
lyom Bódogé, illetve a helyi klubé volt, 
az alkotást – amely a Béla király teret 
ábrázolja – Farkas Pál szobrászművész 
készítette. 

A térplasztika ünnepélyes leleplezé-
sén részt vettek a Rotary Club tagjai, 
a vakok és gyengénlátók megyei szer-
vezetének képviselői és Horváth István 
polgármester is. Az alkotást Bacsmai 
László katolikus esperes-plébános és 
dr. Kaszó Gyula református lelkész ál-
dotta meg.  -fl-

A Pécsi Tudományegyetem Illyés 
Gyula Kar (IGYK) négy intézeté-
nek (Pedagógusképző, Irodalom-
tudományi és Nyelvészeti, Gaz-
daságtudományi és Turisztikai, 
Szociálismunka és Szociálpolitikai) 
sikeresen záróvizsgázott hallgatói 
vehették át oklevelüket június 27-
én, a 2013/2014-es tanév második 
szemeszterének végén.

A diplomaátadó ünnepségen a megje-
lenteket Tóth Ferenc, a Tolna Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja, 
dr. Komlósi László Imre egyetemi tanár, 
a Pécsi Tudományegyetem oktatásért és 
külügyért felelős általános rektorhelyet-
tese és dr. Horváth Béla egyetemi tanár, 
az IGYK dékánja köszöntötte. 

A kari tanács és a hallgatói önkor-
mányzat Bezerédj Amália Emlékérmét 
és Emléklapját példamutató közösségi 
munkája és emberi magatartása elisme-

réséül idén Fischer Dóra tanító és Po-
gány Dániel László kommunikáció- és 
médiatudomány-szakos hallgató kapta. 
Kiemelkedő tanulmányi eredményük, 
illetve kimagasló közösségi munkájuk 
elismeréseként könyvjutalomban része-
sült Konyecsni Gábor, Molnár Rebeka, 
Bráz Máté Milán és Eigner Rebeka Zsu-
zsanna tanító-szakos, Tóth Beatrix kör-
nyezetkultúra-szakos, Sütő Éva, Baksa 
Ágota és Dörögdy Blanka, Minárik Esz-
ter óvodapedagógus-szakos, valamint 
Heronyányi Dániel és Hajdú András 
szociálismunka-szakos hallgató.

Az oklevelek és bizonyítványok át-
vétele után a végzősök fogadalmat tet-
tek, majd a hagyományoknak megfe-
lelően képviselőik szalagot kötöttek a 
kar zászlajára. 

A kar idén is megemlékeztek az 50, 
60, 65, 70 és 75 éve végzett pedagógu-
sokról, közülük hétnek adták át a jubi-
leumi diplomát.  - fl -

Egy völgy, két nap, tíz pincészet, 
húsz bor és közel hatszáz elége-
dett vendég – ez a június 27-28-án 
negyedik alkalommal megtartott 
Iván-völgyi Kadarkatúra mérlege.

Az immár az országhatáron túl is is-
mert – idén Lengyelországból is érkez-
tek borturisták – rendezvény ötlet- és 
házigazdája a Németh János Pincé-
szet. A szekszárdikumnak is mondott 
kadarka – a helyi bikavér nélkülözhe-
tetlen alkotóeleme – köré szervezett 

közösségi eseményről a borász felesé-
ge, Korda Gabriella mesélt.

– Maga az ötlet nemzetközi példák 
ihletésére született. Négy éve a Dél-Du-
nántúli Borklaszter által szervezett bor-
turisztikai képzésen sok inspiráló kezde-
ményezésről hallhattunk. Ez döbbentett 
rá bennünket, hogy itt van ez a különle-
ges táj, az Iván-völgy, amelyben öt pin-
cészet is található. Közöttük az utat akár 
gyalogosan is meg lehet tenni. Így indult 
el 2011-ben a kadarkatúra, amely az első 
évben még egynapos rendezvény volt, 

mintegy 120 látogatóval. Egy évvel ké-
sőbb pincészetünk elnyerte a Dél-Du-
nántúli Régió Innovatív Borturisztikai 
Szolgáltatója díjat, az indoklás szerint 
borturisztikai gondolkodásunkért és te-
vékenységünkért, valamint különöskép-
pen az Iván-völgyi Kadarkatúra kigon-
dolásáért és megszervezéséért.

A jó ügy érdekében összefogó öt 
Iván-völgyi pincészet – a Heimann 
Családi Birtok, a Sebestyén Pince, a 
Fekete Borpince, a Tüske Pince és Né-
meth János Pincészete – eleinte egy-
egy szekszárdi borászt látott vendégül 
a birtokán, s kínálták együtt boraikat – 
két-két fajtát – a vendégeknek.

– A jelentős érdeklődés miatt idén 
kétnaposra terveztük a bortúrát – foly-
tatta Korda Gabriella. – Az igényes, kul-
turált vendéglátást továbbra is szem előtt 
tartva azonban naponta 300 főben ma-
ximáltuk a résztvevők számát. Újdon-
ság volt idén, hogy más régiók kadarkát 
(is) készítő borászait hívtuk vendégség-
be, így ezúttal a a hajós-bajai Koch Bo-
rászat, a villányi Gere Tamás és Zsolt, 
az egri Gál Lajos, illetve a határon túl-
ról Balla Géza és Bott Frigyes kínálta ki-

váló nedűit. A borok mellé ízletes étkek 
kerültek a tányérra: Heimannéknál sza-
lámi és sonka, a Fekete Borpincénél sült 
kolbász, Sebestyén Csabinál sajttál, a 
Tüske Pincénél lecsó, míg nálunk szar-
vasgulyás várta a látogatókat. A helyi éte-
lek és a rosék, sillerek mellé természete-
sen szekszárdi szóda is dukált. A túrához 
idén is csatlakozott A Kávé Háza, a túrá-
zókat – akik igényt tartották rá – autó-
busz szállította a Csacska-szurdok lábá-
hoz, míg az adminisztrációs és pénzügyi 
teendőket a Szekszárdi Borvidék Kft. 
fogta össze. A vendégsereget este a Für-
dőház utcai Bormúzeumban zenés-bo-
rozgatós „after party” várta.

Korda Gabriella nem titkolja: a 
kadarkatúra szervezése és lebonyolí-
tása időigényes, kemény feladat, ám a 
résztvevőktől érkező megannyi pozi-
tív visszajelzés, köszönőlevél megerősíti 
abban, hogy megéri a fáradozást. Felte-
hetően tehát jövőre jön az ötödik kadar-
katúra, amire a tervek szerint ismét szek-
szárdi vendégborászokat hívnak a festői 
Iván-völgybe, hogy félretéve az egyéni 
érdekeket, közösen erősítsék a szekszár-
di bor(vidék) jó hírét.   - fl -

Az idei Decanter World Wine Awards 
nemzetközi borversenyen a szekszár-
di Takler Pince 2007-es évjáratú „Min-
den 50 Évben” bora elnyerte a „Regio-
nal Trophy” díját.

A Decanter World Wine Awards idei 
versenyében – amelyre 52 országból 
több mint 15 ezer bort neveztek – a 
224 fős zsűri közel 10 és félezer bort, 
köztük 104 magyart díjazott. 

A regionális trófeát 25 bor érdemelt 
ki, közülük kettő Magyarországról. 
Egy díj Tokajba, egy pedig Szekszárd-
ra, a Takler Pincéhez került. A „Min-
den 50 Évben” nevet viselő 2007-es 
kékfrankos boruk lett a legjobb ma-

gyar vörösbor a 15 angol font feletti 
kategóriában. A kékfrankosnak mint 
fajtának is nagy jelentőségű ez az elis-
merés – ahogy Szekszárdnak és Tak-
leréknek is.

A szekszárdi borvidékről további 
három pincészet borait díjazta a nem-
zetközi zsűri. Eszterbauerék 2011-
es Mesterünk cuvée-je ezüst-, míg az 
ugyanebből az évjáratból való Tivald 
(cabernet sauvignon) bronzérmet ka-
pott. A Vesztergombi Pince 2009-es 
Csaba cuvée-je ezüst-, míg a 2011-es 
Turul cuvée bronzérmes lett, miként 
a Bodri Pince 2011-es Faluhely cuvée 
bora is.

 -fl-
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Az idén is szabadtéri szentmisével 
vette kezdetét a Szent László-napok 
programsorozata a nemrég felújított 
Szent János és Pál-kápolna tőszom-
szédságában, a Dr. Szentgáli Gyula 
utcában. Az eseményen Tamási vá-
rosának plébánosa, Hegedűs János 
celebrált misét Bacsmai László espe-
res-plébánossal. A sokakat vonzó li-
turgikus eseményt a Jézusszíve-tiszte-
letnek és a késő római császárkorban 
meggyilkolt két keresztény vértanú-
nak, Szekszárd 18. században felépült 
kápolnájának névadóinak, Szent Já-
nosnak és Pálnak szentelték.

A misét követően a résztvevők a Be-
zerédj utca irányában, a Béla király té-
ren található Szent László-szoborhoz 

vonultak, ahol az ünneplő városiakat 
és környékbelieket az Ungaresca Con-
sort előadása fogadta. 

A tavaly a vármegyeháza közvet-
len közelében elhelyezett alkotás-
nál Bacsmai László esperes-plébános 
szólt néhány szót Szent László hagyo-
mányáról és a családról mint megőr-
zendő értékről. Emlékeztetett, Lász-
ló Lengyelországból visszatérve, 4-5 
évesen megélte a mély hitet és a vallá-
sosságot. „Kérdés, hogy gyermekeink, 
unokáink átveszik-e a vallási érzületet 
szüleiktől, avagy a szülők gyermeke-
iktől” – utalt korunk vallástalanságá-
ra az egyházi elöljáró, aki örömteli-
nek nevezte, hogy az utóbbi időben 
többszörösére nőtt a hittanórákra járó 
gyerekek száma. 

Százakat vonzottak a Szent László-napi programok
A szekszárdiak királyi városban él-

nek, a szekszárdiak szorgalmát, kitar-
tását, sikerét dicséri a Béla király tér, 
a megépült szekszárdi élményfürdő, 
a megújult Babits Mihály Kulturá-
lis Központ és az átadás előtt álló Pi-
actér – hangsúlyozta az ünnepségen 
Horváth István polgármester, aki ar-
ról is szólt, hogy fontos lenne, hogy az 
ünnepek mellett a hétköznapokban is 
„megálljunk” egy pillanatra. 

A László-napi program szomba-
ton, az esti óráktól hajnalig a Pörkölt 
és Bor Ünnepe elnevezésű társrendez-
vénnyel folytatódott, amelyen ezúttal 
is több százan vettek részt. A bográ-
csokban a legkülönfélébb finomságok 
főttek, a birka-, a kakas- és a vaddisz-

nópörkölt is a városiak gasztronómiai 
repertoárjának részét képezte – mind-
ez kiegészült kiváló szekszárdi borok 
kóstolásával.

Aki szombat este kulturális élmény-
re vágyott, az a vármegyeháza udvarán 
belehallgathatott a Szekszárdi Ifjúsági 
Fúvószenekar és a Szekszárdi Junior 
Stars koncertjébe. 

A Szent László Napokhoz kapcso-
lódva csütörtöktől a Babits Mihály 
Kulturális Központ Bakta-termében 
Kustán Melinda textilművész és Bor-
bély Károly festőművész Szent László 
emlékezete címet viselő tárlatát tekint-
hették meg a művészetek rajongói. 

 
 Gy. L.
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A rejtélyes szekszárdi Szent László-tiszteletről Borok, húrok, zseblámpás múzeumi kalandtúra

Kevésbé ismert manapság, hogy 
mely hagyományból eredeztethető 
a tolnai megyeszékhely Szent Lász-
ló-kultusza. Amint az egy középko-
ri forrás alapján tudható, László ki-
rályunk (1077-1095-ig uralkodott) 
az egykori szekszárdi apátságban 
örök nyugalomra helyezett I. Béla 
király sírját egy alkalommal meg-
látogatta. Hogy ezen kívül járt-e itt 
László, nem tudni, ám egy 1776-os 
egyházlátogatási jegyzőkönyv már 
arról tanúskodik, hogy az 1794-ben 
leégett korábbi belvárosi templom 
egyik mellékoltára László királyt 
ábrázolta. Ám a helyén épült mai 
katolikus templomban is észreve-
het a látogató egy Lászlónak szen-
telt mellékoltárt...

A szent király szekszárdi védőszenti 
státuszáról ugyan nem tesznek emlí-
tést a források, ám az bizonyos, hogy 
a törökök kiűzését követően a helyi 
közösségekben elterjedt Szűz Mária- és 
Szent László-kultusz közül a szekszár-
diak László király emlékezetét helyez-
ték előtérbe.

Lászlóról, aki 1046. június 27-én Béla 
király és Richeza lengyel hercegnő má-
sodik fiaként látta meg a napvilágot, szi-
gorú, de igazságos törvényalkotóként 
emlékeznek meg a feljegyzések. Tevé-
kenységéhez a magántulajdon védelme 
éppúgy köthető, mint legendás lovagki-
rályi mivolta, vagy éppen Horvátország 
1091-es meghódítása. Katonai ráter-
mettsége már egészen fiatalon megmu-
tatkozott, amikor Géza bátyját a Sala-
mon ellen vívott mogyoródi csatában 
(1074) hatalomra segítette.

László a kun és a besenyő betöré-
sek miatt megerősítette a határvidéket, 
egyes elnéptelenedett keleti területekre 
pedig új telepeseket hozott. Megkezd-
te a 72 vármegyéből álló közigazgatási 

rendszer megerősítését, amelyet Géza 
király fia, Kálmán fejezett be. VII. Ger-
gely és IV. Henrik német-római császár 
küzdelmében a pápa oldalára állt, s nyu-
gati, vagy orosz, lengyel hadjáratai során 
folyamatosan az igazságot kereste. Ami-
kor a délkeleti Kárpátokon túl lakó ku-
nok Salamon király izgatására Kutesk fe-
jedelemmel betörtek az országba, László 
úgy rájuk rontott, hogy a kunok „mint 
tépett tollú vadkacsák a keselyű csőrétől”, 
úgy menekültek innen...

A tolvajlások és a meglazult erköl-
csök miatt 1078-ban szigorú törvénye-
ket hozott. A törvénykezésben nem kí-
mélték az előkelőbbeket sem, s aki egy 
tyúk értékénél többet lopott vagy orzott, 
azt fölakasztották. 

Az 1092-ben Szabolcsba összehívott 
zsinaton László király megtiltotta az egy-
házi javak elidegenítését, de az ünnepek, 
böjtök megtartásáról is rendelkezett. 
Szabályozta a házasságon belüli és kívü-
li erkölcsi élet védelmét. Az egyházi in-
tézkedései közül fontos megemlíteni az 
intézmények újjászervezését, fejlesztését, 
továbbá a megkezdett templomépítések 
befejezését, s nem utolsó sorban az új 
egyházi központok alapítását, így Szent-
jobban, valamint a Tolna megyei Bátán 
is építkezések kezdődtek, a nyitrai Ko-
loson bencés kolostorokat létesített, So-
mogyvárott pedig a francia bencéseknek 
emelt monostort. Befejezte a váci székes-
egyház építését, Váradon, Gyulafehérvá-
rott újat épített, a kalocsai érseki egyház-
megyét Bácsra áthelyezve újjászervezte 
– ott 1091-ben Szent István tiszteletére 
új püspökséget hozott létre. István, Imre 
és Gellért ereklyéit 1083-ban az egyházi, 
világi elöljárók és a nép jelenlétében fö-
lemeltette, amely momentummal a ma-
gyar népnek a saját nemzetéből adott 
példaképeket. 

László királyról a krónikák úgy em-
lékeznek meg, hogy vigasztalta a baj-
tól sújtottakat, fölemelte az elnyomot-
takat, az árvák atyja volt, s az ország 
valamennyi lakosa csak „kegyes ki-
rályként”emlegette. 

Egyik legszebb jellemvonásaként a 
megbocsátást emlegették. Gyakorta vo-
nult félre imádkozni, ennek hatása le-
gendáiban is megmutatkozik: a Lászlót 
üldöző ellenség előtt a szikla meghasad, 
éhező katonái számára pedig szarvas-
csordák bukkannak fel, de víz fakad a 

sziklából, az ellenség elé dobott pénzei 
ugyanakkor kövekké változnak át.

Szent László királyunkat külföldön is el-
ismerték, sőt, kiszemelték a keresztes ha-
dak vezérének is – ám, 1095. július 29-én 
örökre lehunyta szemét. Teste egy ideig a 
somogyvári monostorban pihent, majd 
Váradon helyezték végső nyugalomra. 

A nép avatta szentté, már jóval az egy-
házi procedúra előtt. A gyógyulást, vi-
gasztalást vágyó emberek, de még a vi-
tában álló peres felek is óriási tömegben 
keresték fel sírját, a csodás gyógyulások 
híre pedig egyre csak terjedt. Egy idő 
után szokássá vált, hogy rendkívüli fon-
tosságú pereket László oltáránál döntse-
nek el, de sokan ott is tettek esküt. 

III. Béla király sürgetésére III. Ce-
lesztin pápa 1192-ben Lászlót a szen-
tek sorába emelte. A „bátor László” köz-
szájon forgó megnevezésből a katonák 
védőszentje lett, s „Szent László, segíts!” 
csatakiáltással, nevének oltalma alatt 
vonultak csatába a magyar seregek.

A neves székesfehérvári püspök, Pro-
hászka Ottokár így fogalmazott róla: 
„A magyar eszmény Lászlóban lett ke-
reszténnyé és szentté… A kereszténység 
ezen túl már nemzeti életté, a keresztény 
király a nemzet hősévé lett.” Sík Sándor 
piarista tanár, irodalomtörténész azt ve-
tette papírra róla: „Szinte állandóan a te-
nyerén hordja, kardja élén hordja az éle-
tét: minden pillanatban kész odadobni 
azt az Egyháznak, hazának, egyeseknek 
– mindennek és mindenkinek, akikben, 
amiben azt a két szentséget látja testet öl-
teni, amelyért élt: a magyar ügyet és az 
Isten ügyét”.  Gy. L. 

Az országszerte több ezer program-
mal zajló Múzeumok éjszakája szá-
mos értékes elemmel csábította az 
érdeklődőket a megyeszékhelyre.

A Borok és Húrok Fesztivál elnevezé-
sű, sokakat vonzó társprogramon túl 
a Wosinszky Mór Megyei Múzeum-
ban vásárolt karszalaggal ingyenesen 
lehetett látogatni a múzeum és a vár-
megyeháza rendezvényeit, a Megyei 
Múzeum pincéjétől a padlásáig pedig 
zseblámpás kalandtúrán is részt vehet-
tek az érdeklődők.

Az Antoni Judit régész és férje, Alf-
red Falchetto Teururai polinéz fafara-
gó művész által életre hívott, a poliné-
ziai szigetvilágot megjelenítő kiállítás 
szépségeiben is elmerülhettek, a vár-
megyeháza romkertjében, illetve a 
Pollack-teremben pedig az épület tör-

ténetével és a középkori Szekszárddal 
ismerkedhettek meg a betérők. 

Ugyanitt, Tájak, települések, embe-
rek címmel  Liszt Ferenc és Garay Já-
nos szekszárdi kötődéséről  rendeztek 
tárlatot, a megyeháza levéltári szint-
jén pedig az intézmény munkatársai-
nak előadásában többek közt az első 
világháború előzményei kerültek szó-
ba Marosi Tibor prezentálásában, va-
lamint az isonzói front eseményeibe is 
betekintést kaptak az érdeklődők, Lie-
szovszky Larion által. 

Aradi Gábor jóvoltából Hősiesség, 
sebesülés, hadifogság az első világhá-
ború alatt címmel hallhattunk értékes 
gondolatokat, míg Ruzsa Éva főlevél-
táros tárlatvezetésében a Holocaust 
Szekszárdon című kiállítást lehetett 
megtekinteni.

 Gy. L.
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Újabb diákolimpia-bajnoka van az Alisca Nyilainak – és Szekszárdnak

Íjász Európa-bajnok lett Alexandra Manea

Június 21-én rendezték meg a Má-
tyásföldi Repülőtéren a Magyar 
Íjász Szövetség által lebonyolított 
2014-es diákolimpiai döntőt, ame-
lyen az Alisca Nyilai ÍE fiatal ver-
senyzői számos kiváló helyezést 
gyűjtöttek be – tájékoztatta lapun-
kat Bükszegi Lajos, az egyesület al-
elnöke.

Amint arról hírt kaptunk, a 2x12x3 
lövéses versenyen a heves széllöké-
sek ellenére is várakozáson felül sze-
repeltek az Aliscások. Az egyesület 
– ahogy évek óta – ez alkalommal is 
köszönthetett bajnokot, Barta Nikolett 
személyében. Nikolett történelmi ser-
dülő lány kategóriában óriási fölénnyel 
utasította maga mögé ellenfeleit.

A tavalyi olimpiai bajnok, Büksze-
gi Norbert most ezüstéremnek örül-
hetett: ő az idén hátrányból küzdötte 
fel magát a dobogóra, történelmi ka-
det kategóriában.

Ebben a kategóriában remekelt 
Stantic Tamás is, aki óriási csatában 
érte el a második helyet. Az utolsó kör-
ben, a legutolsó lövésnél dőlt el, hogy ő 
birtokolhatja az ezüstérmet. 

A hosszú ideje az élvonalhoz tartozó 
Bencze Gábor serdülő csigás kategó-
riában ugyancsak komoly küzdelem-
ben hódította meg a dobogó harma-
dik fokát. Ötödik, okleveles helyezést 
ért el Stantic Marina serdülő történel-
mi, Barta Viktória gyermek történel-
mi, valamint Bakó Bence irányzék nél-
küli reflex kategóriában.

Az elsőolimpiás Ambrus Csongor 
serdülő irányzék nélküli kategóriában 
ügyeskedett, ám a selejtezőkből ho-
zott pontjai kevésnek bizonyultak az 
első hatba jutáshoz – ő jövőre újra bi-
zonyíthat. 

Összességében kijelenthető: az Alis-
ca Nyilai ÍE fiataljai idén is ott vannak 
az élvonalban, a klub pedig élen jár az 
utánpótlás-nevelésben.

Az IFAA (International Field Archery 
Association) égisze alatt rendezett 
kontinensviadalon, június 23. és 27. 
között a franciaországi Lessac-ban 
a dobogó csúcsára állhatott a Tol-
nai Tájak Íjász Egyesületet (TTÍE) 38 
éves versenyzője, alapító elnöke. 
Férje, Kovács Gábor a 12. helyen 
zárta a versenyt.

Alex – ahogy íjászberkekben becézik 
– a szakág egyik esélyeseként indult 
az idei legrangosabb megméretésen. 
2012-ben, Olaszországban bronzér-
mes lett az Eb-n, tavaly a soproni kon-
tinenstornán pedig ezüstérmes lett. 

A francia Eb a terepviszonyait te-
kintve új kihívást jelentett a szekszárdi 
íjász számára. Szabdalt, ezáltal sérülés-
veszélyes domboldali partszakaszok-

ról, egyvonalas beállásokból kellett 
lőnie a megszokottól eltérő szögben 
elhelyezkedő állatfigurákra. „Mind-
ezekkel együtt is professzionálisan elő-
készített pálya volt, korrekt beállások-
kal. A franciák remek szervezőknek, 
pályaépítőknek bizonyultak” – jegyez-
te meg hazaérkezve az újdonsült Euró-
pa-bajnok, akik gigászi nagy csatát ví-
vott a 19 tagú mezőnyben az osztrák, a 
német és az angol versenyzőkkel.

Az első napon a kiadós esőzés nehe-
zítette az íjászok dolgát, Alexet azon-
ban ez kevésbé zavarta, a vártnál is 
jobb eredményekkel zárta a fordulót. 
A második napon normál körülmé-
nyek között is hozta a formáját a TTÍE 
kitűnő versenyzője: ha nincs az az egy 
lövésénél fellépő széllökés és a vele 
járó kis kézleengedés, már ekkor át-

vette volna a vezetést a magyar hölgy, 
aki a keddi napon a maximálisan elér-
hető 560 pontból 556-ot ért el.

A harmadik fordulót követően, a fi-
nisben már az első helyről indulhatott. 
Ébernek kellett azonban lennie, mert 
az első két körben még két ponttal ve-
zető holland versenyző hölgy nem ri-
adt vissza a csalástól sem. 

– Már korábban is láttam ezt a ver-
senyzőt, aki annyi támogatót reklámoz 
a versenyszerelésén, hogy okkal feltéte-
lezhető: nem amatőr, mint a többi ver-
senyző, hanem profiként teszi a dolgát, 
ami ugye nem azonos feltételeket jelent. 
De nem ezzel volt gondom, hanem az-
zal, hogy pofátlanul csalt, amit szeren-
csére bizonyítani is tudtunk. Az ilyen 
versenyeken mindig az éppen első he-
lyen álló íjász a csapatkapitány a teljes 

mezőnyben, és az ő dolga az eredmény 
rögzítése, beírása. Nos, az osztrák és a 
német versenyzőtársak hathatós köz-
reműködésével kiderítettük: a hol-
land versenyző szándékosan, 10 pont-
tal megrövidített engem. Kizárták az 
amatőr kategória versenyéből – idézte 
vissza a kínos történetet Alex.

A harmadik fordulót követően, az 
úgynevezett finisben, már élre állva, 
csapatkapitányként újra dominált a 
szekszárdi versenyző a Bordeaux-tól 
száz kilométerre zajló Eb-n, és egy an-
gol, illetve egy német íjászt megelőzve 
megnyerte pályafutása első 3D-s Euró-
pa-bajnokságát! 

– Sok mindent sikerült összehango-
lom az Eb-győzelem érdekében, úgy a 
versenypályán, mint a magánéletben. 
Önismeretből is vizsgáztam. Ennek 
köszönhető, hogy fizikálisan és lö-
véstechnikában is a csúcsformát ér-
tem el – mondta Alexandra Manea. 
– Köszönettel tartozom mindenki-
nek, aki ebben segített a klubon be-
lül, és a szekszárdi önkormányzatnak 
is azért, hogy támogatott abban, hogy 
eljuthassak a nem kis költséggel járó 
idei Eb-re. Igyekszem ezt szekszárdi 
íjászként meghálálni az elkövetkezen-
dő versenyeken való szereplésemmel. 
Például azzal, hogy jövőre, a gödöllői 
3D-s Eb-n esetleg megvédem a címe-
met – zárta a beszélgetést az újdonsült 
Európa-bajnok, aki ezen szakág, vagy 
éppen a terep világbajnokságán is sze-
retné magát megméretni.

 B. Gy.

SPORTMIX
AMERIKAI FOCI. Végsőkig kiélezett 
küzdelemben, drámai véghajrában 
egy ponttal nyerte meg az alapsza-
kasz utolsó mérkőzését a Szekszárdi 
Bad Bones a Dívizió II-es bajnok-
ságban a Debrecen Gladiators ott-
honában (26-27). A szekszárdi csa-
pat jobban bírta a véghajrát és nem 
estek ki kulcsjátékosai sérülés miatt, 
mint a hazaiaknál. A rosszcsontok 
ezzel a nagyon fontos idegenbeli 
győzelemmel csakúgy, mint tavaly, 
bejutottak a felsőházi rájátszásba, a 
legjobb négy közé, ahol a Budapest 
Hurricanes II. lesz az ellenfelük a 
döntőbe jutásáért zajló, jövő hét-
végén esedékes mérkőzésen. A Bad 
Bones szeretne visszavágni a főváro-
siaknak a Szekszárdon elszenvedett 
tavaszi vereségért (39-45).
AUTÓSPORT. Remekül sikerült ifj. 
Ficza Ferenc számára a SEAT Leon 
EuroCup versenysorozat második 
fordulója, amit az osztrák Salzbur-
gringen rendeztek meg. A második 
futamban a második helyen intették 
le a Zengő Motorsport Junior Team 
szekszárdi versenyzőjét. Nagy elő-
relépés ez a németországi Nürbur-
gringen megtartott első futam után, 
ahol egy ötödik hely jött össze neki. 
A Zengőnél ezek után okkal remény-
kednek, hogy a hátralevő futamokon 
a futamgyőzelem és vele együtt a 
legkedvezőbb összetett helyezés is 
megszülethet. Ficza Ferenc a SEAT 
Leon-sorozatban legközelebb július 
20-án az angliai Silverstone-ban ül 
volán mögé, emellett címvédőként a 
Magyar Túraautó-bajnokság futama-
in is részt vesz.
CSELGÁNCS. Bronzérmet szerzett 
Szepesi Dávid, a Gemenc Judo SE 
edzője a csehországi veterán Euró-
pa-bajnokságon a 73 kg-os súlycso-
portban. A szekszárdi tréner négy 
mérkőzésen diadalmaskodott: legyő-
zött egy szlovák, egy orosz és egy por-
tugál veteránt, majd a bronzmeccsen 
egy cseh dzsúdóst. A súlycsoport küz-
delmei során mindössze egy vereség 
csúszott be neki, egy német cselgán-
csozóval szemben. Peches vereség 
volt, merthogy az ellenfél nem akci-
óval, hanem csak azzal nyert, hogy 
Szepesit intették a mérkőzés során. 
A súlycsoportban erős mezőny jött 
össze, legtöbb versenyző még a har-
mincas korosztályt képviselte.
A diákolimpián egy arannyal, egy 
ezüsttel és három bronzzal tértek haza 
a szekszárdi klub versenyzői. 66 kg-
ban Berlinger–Mátics házidöntőre ke-
rült sor, amely Berlinger győzelmével 
zárult. További eredmények. 73 kg: 3. 
Lovász Bálint; 81 kg: 3. Hunyadi Ben-
ce; + 81 kg: 3. Molnár András.

Újra toborozhat a vívószakosztály
Alapvető védőfelszereléseket, 
elektromos felsőrészeket vásárolt 
és plasztronokat, vagyis a ruháza-
tot újított fel a Kórház SE vívószak-
osztálya abból a központi műhely-
támogatásból, amelynek az első 
üteme még tavaly év végén meg-
érkezett a klubhoz. Minderre nagy 
szükség volt ahhoz, hogy folyama-
tos legyen a szakmai munka az esz-
közállományában mára leamorti-
zálódott, szebb napokat is megélt, 
létszámában kissé megfogyatko-
zott szekszárdi vívószakosztálynál. 

A szövetség célzott támogatásként fél-
milliós támogatást utalt át a klubnak, 
s ennek köszönhetően tavasz végére 
már nem csak alapdolgokban nem 
szenvedett hiányt a szakosztály, de a 
minőségi munka feltételei is nagyban 
javultak.

– Két elektromos találatjelzőt és a 
hozzá tartozó négy dobot tudtunk vá-
sárolni, amivel a gyerekek munkáját 
megkönnyítjük – mutatta az eszközö-
ket a Szekszárdi Kórház SE szokásos 

hétközi edzésén, a Dienes Valéria Ál-
talános Iskola vívók számára rendelke-
zésre álló tornatermében Garay Előd 
tréner. – A gyerekek most ingyen kap-
ják tőlünk a felszerelést, a szülőknek 
nem kell semmit fizetniük, ami nagy 
segítség a korábbiakhoz képest – tet-
te hozzá Garay Előd, aki korábban a 
Kórház SE egyik magas minősítésű 
versenyzője volt.

Az a nagyjából tíz, zömmel kezdő-
nek számító tőröző gyerek, aki a mos-
toha körülmények ellenére is meg-
maradt a sportágnál, szinte kivirulva 
látogatja az edzéseket. Köztük az ifi 
korhoz közelítő Ruppert Gábor, aki 
már három éve szorgalmasan látogatja 
a tőredzéseket és nagyon várja, hogy a 
minősítő versenyeken bizonyíthasson. 

Kérdésünkre, mely szerint ha az 
őszi, a korábbinál sokkal intenzívebb 
toborzások hatására újabb tíz ver-
senyző jelentkezik, lesz-e elég szere-
lés, igennel válaszolt a szakosztály-
vezető-edző, dr. Vastagh Oszkár. A 
köztiszteletben álló szemészfőorvos 
egyébiránt meghatározó szerepet ját-

szott a sportág szekszárdi megszilár-
dításában, előretörésében. Amellett, 
hogy hivatását is intenzíven gyako-
rolja, igyekszik napi-heti rendszeres-
séggel aktívan bekapcsolódni a szak-
mai-szervezési feladatokba – még a 
toborzásba is.

– Két edzőtársammal, Előddel és 
Ravasz Nándival ezt a feladatot nem 
bízhatjuk másokra. De azok után, 
ahogy fölkarolt bennünket az országos 
szövetség, mondhatom: még nagyobb 
örömmel megyünk el újra a szekszárdi 
iskolákba gyerekeket toborozni ennek 
a szép sportágnak – hallottuk a főor-
vostól, aki egyébként azt szeretné, ha 
minél előbb olyan szintre jutnának a 
gyerekek a tőrözés alapjaiban, hogy 
neki elő kelljen teremtenie a nagyobb 
létszámú versenyeztetés költségeit...

Ma már ez sem egyszerű feladat, de 
a szakosztályt jellemző takarékosság-
ra törekvés, szerénység és alázat a biz-
tosíték rá: kizárt, hogy ne teremtődjön 
forrás a műhelymunka gyümölcsének 
leszüretelésére.

 B. Gy.

A tavalyi Eb-bronz után a csehor-
szági világbajnokságon csoportel-
ső lett, majd Egyiptomot legyőz-
ve a legjobb nyolc közé jutott az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd saját 
nevelésű játékosát, Studer Ágnest 
is soraiban tudó magyar női U17-es 
kosárlabda-válogatott.

Kiválóan szerepel az U17-es vébén 
a női kosárlabda-válogatott: eddig 
mindhárom meccsét megnyerte és ez-
zel első lett az A-csoportban. A csapat-
ban van tartás: az első két, Kanada és 
Csehország elleni mérkőzést hosszab-
bításban nyerte meg, a harmadikon, 
Dél-Korea ellen pedig megőrizte az 
első félidőben felépített előnyét.

A válogatott a tavalyi U16-os 
Eb-bronzzal harcolta ki a vb-indu-
lási jogot. A játékosok mintegy fele 
felnőtt csapatban játszik, vagy most 
igazol oda. 

Az Atomerőmű-KSC Szekszárd NB 
I A-csoportos együttesében rendre 
játéklehetőséghez jutó, saját nevelé-
sű Studer Ágnes az első két találko-
zón remekelt igazán. A kanadaiak 
ellen 76-73-ra megnyert összecsapá-
son 13, míg a csehek ellen (88-85) – 
immár a kezdőcsapatban helyet kap-
va – 16 pontot szorgoskodott össze. 
Studer a Korea elleni siker (73-68) 
alkalmával 5 pontig jutott. Az Egyip-
tom elleni nyolcaddöntőben az addi-

gi legkönnyebb sikerét aratta a ma-
gyar együttes, amely 100-47-re verte 
az észak-afrikai gárdát. A fölényes si-
kerből Studer Ágnes 6 ponttal vette 
ki a részét.

Mészárosné Kovács Andrea vezető-
edző tanítványai a negyeddöntőben a 
Kínát legyőző japánokkal találkoztak 
pénteken, lapzártánk után. 

 - fl -

A szekszárdi nevelésű Studerrel remekelt a válogatott
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A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Június 15-ei rejtvényünk megfejtése: Kemény Zsigmond, Özvegy és leánya

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 

FOGADÓÓRÁJA 2014. július

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

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

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

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

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

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő

V. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselő

VI. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

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

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

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

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

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Július hónapban nem tart fog-
adóórát.

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

ZAJÁK RITA képviselő

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

Tájékoztatjuk
a szekszárdi székhelyű,

a Tolna Megyei Civil Információs 
Centrumnál regisztrált

civil szervezeteket, hogy 
a 2014. évi működéshez

elnyerhető támogatásról szóló 
Civil Keret pályázati felhívását

június 17-én közzétettük
Szekszárd város honlapján.

A részletes felhívás és pályázati 
adatlap letölthető az alábbi linken:

http://www.szekszard.hu/ 
fooldal_szabadido/palyazatok/
civil_szervezetek_tamogatasa
segítségével, illetve átvehető a 

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán.

A pályázat benyújtásának
határideje: július 23.

 Humán Osztály

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete

2014. július 6-án (vasárnap)

Szekszárdon a Strand- és Él-
ményfürdőben véradást szervez

15.00-17.30-ig.
A vértadók ingyenes strand  

belépőt kapnak, mely bármelyik 
napon felhasználható.

A véradásra kérjük TAJ kártyáját, 
személyi igazolványát, lakcím 

kártyáját hozza magával.

Önzetlenségét köszöni a Magyar 
Vöröskereszt Tm. Szervezete

NYÁRI KALANDOZÁSOK AZ AGÓRÁBAN
IV. TURNUS:

augusztus 25-29.

A tábor programja:
• Drámafoglalkozás
• Tűzoltóság látogatása
• Zenés foglalkozás
• Tánc és játék
•  Kirándulás: Pörböly Ökoturisz-

tikai Központ, kiállítás megte-
kintése, vadmegfigyelés 

•  Kézműves foglalkozás:  
fajáték készítés, gyertyamártás, 
fakorong díszítés, körmön  
fonások

• Játékfoglalkozás
• Mozi
•  Kirándulás a Lösz szurdik  

tanösvényen

Jelentkezési határidő: július 18., péntek! 
További információ: 74/529-610.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

AGÓRA MOZI

Július 3-9. 19 órakor
TRANSFORMERS: A KIHALÁS KORA 
3D Színes szinkron+feliratos amerikai 
- kínai sci-fi akció

Július 7-9. 17 órakor
FEHÉR ISTEN Színes magyar thriller

Július 10-16. 19 órakor
KAVARÁS Színes szinkronizált ame-
rikai vígjáték

Július 10-16. 17 órakor és 
Július 12. 15 órakor
DEMÓNA 3D Színes szinkronizált 
amerikai fantasy

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, 
vasárnap szünnap! 
Az előadásokra jegyek már kaphatók 
a Babits Mihály Kulturális Központ 
jegypénztárában és a www.ticketpor-
tal.hu oldalon.

Jegyárak: hétfőnként egységesen 850 
Ft, további napokon: 1000 Ft (2D), 
1200 (3D), a diák és nyugdíjas jegy 
900 Ft (filmtől függetlenül).
Telefonszám: 74/529-610. 
www.szekszardagora.hu.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

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

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

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

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

Megemlékezés a Holokauszt 70. 
évfordulója alkalmából 

a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti 
Társaság és a szekszárdi izraelita 

hitközség szervezésében.
Időpont: július 13. 10.30 óra

Helyszín: Agóra Művészetek Háza
Emlékbeszédet mond: Horváth 
István, Szekszárd Megyei Jogú 

Város Polgármetsere. 
Közreműködik: Tücsök Zenés 

Színpad. Liturgiát tart: 
Schönberger András pécsi főrabbi.

KÖSZÖNET
 

A Szent Erzsébet Caritas 
Alapítvány hálásan 

köszöni Schweigert Zsolt 
és Csike Endre urak önzetlen 

segítségét, melyet 
a Karitász Ház raktárának és

irodájának kifestésével nyújtottak.
A Jó Isten áldását kérjük

életükre!

Önkéntes alapon is vigyázzunk értékeinkre!

Egy szekszárdi kft. felvállalta, hogy 
állagmegóvás szintjén lekeze-
li Törő György fafaragó, népi ipar-
művész – tolnai megyeszékhelyen 
található – fából készült szobrait. 

Főglein Viktor a Tolnavill részleg-
vezetője elmondta: úgy érzik, nem 
csupán az ő érdekük, hogy ezek az 
alkotások az útókor számára is jelen 
állapotukban megmaradjanak. A 
javító karbantartó – szolgáltató cég 
az elmúlt napokban összesen nyolc 
fa-alkotást festett le önköltségen. 

Ács Rezső Szekszárd alpolgármes-
tere személyesen köszönte meg a csa-
pat városszépítő munkáját. Kiemelte, 
hogy büszkék lehetünk azokra a vál-
lalkozásokra, akik magukénak érzik a 
várost, észreveszik hol vannak problé-
mák és függetlenül a megoldás nagy-
ságrendjétől, orvosolják is azokat. 

A városvezető mindazon felül, hogy 
megköszönte a Tolnavill kft. munka-
társainak önkéntes szerepvállalását, 
elmondta: nem ez volt az első olyan 
kezdeményezés, melyben egy lokálpat-

rióta vállalkozás az önkormányzattal 
együttműködve támogatta a szekszár-
di embereket. Ács Rezső elmondta: 

nyitottak minden olyan kezdeménye-
zésre, ami még szebbé, még élhetőbbé 
teheti Szekszárdot. A városvezetés jö-

vőbeni nem titkolt célja a civil lakossá-
got az eddigieknél is intenzívebben be-
vonni a városszépítő akciókba.

A Vincellér utca alatti Törő szobrot festik a Tolnavill Kft. munkatársai
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Jelentős érdeklődés kísérte a tizen-
négy év után újjáéledt, idei Csör-
ge-tavi Rockmaratont. Az 1989-
ben útjára indított rendezvény 
– amelyet a tó környékét birtokló 
magántulajdonosok és a szerve-
zők vitái miatt kellett megszüntet-
ni – azért kerülhetett vissza eredeti 
helyszínére, mert a szekszárdi ön-
kormányzat nemrég visszavásárol-
ta és rendbe tette a tó környezetét. 

A régi-új szervezők, Gyimesi „Gyimó” 
Sándor, Varjas Zoltán és Rudán Joe számá-
ra kézenfekvő volt, hogy az önkormányzat 
képbe kerülésével azon a helyszínen foly-
tassák a rockmaraton szervezését, ahol 
évekkel ezelőtt kényszerűen abbamaradt. 

A korábbi Csörge-tavi Rockmarato-
nokhoz képest az idén számos újdonság-
gal rukkoltak elő: a vizesblokkok mellett 
a villany is kiépítésre került, valamint ét-
keztetési helyszín, kisbolt, büfé, sőt, még 
kemencés lángost árusító hely is bekerült 

a szolgáltatások sorába. Internetvételi le-
hetőség és mobilfeltöltő-blokk is volt a 
területen – azaz látványosan kulturál-
tabb színezetet öltött a fesztivál, mint az 
„ősi” csörgés rendezvények. 

A koncertek változatosságát, a hely-
színre látogatók hangulatát illetően sze-
rencsére minden a régi időket idézte, 
így aztán ott folytathatta minden rock-
rajongó, ahol 2000-ben abbahagyta. 

Sátorozási lehetőség most is kínálko-
zott, ám az éjszakázást ki-ki extrém meg-

oldásokkal, például egy utánfutó platójá-
ra való elheveredéssel is megoldhatta. Az 
árak igen barátinak számítottak, hiszen, 
míg a napijegy csupán 2000 forintba ke-
rült, addig a hetijegyet 5000 forintért kí-
nálták a szervezők, a jegyek pedig elővé-
telben az ország több településén, Bajától 
Pécsen át Budapestig elérhetők voltak.

A bulizók teljes biztonságban szórakoz-
hattak, miután a tavat a rendezők fémkor-
donokkal vették körbe, az esetleges balese-
tek elkerülése érdekében.  Gy. L.

 

KORSZERŰ KÖZVILÁGÍTÁS SZEKSZÁRDON

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZVILÁGÍTÁSA ENERGIATAKARÉKOS 
ÁTALAKÍTÁSA SZEKSZÁRD I.
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235

2014.07.06.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szekszárd Megyei 
Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd 
I.” címmel KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 azonosító számon illetve 

„Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása Szekszárd II.” címmel KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239

azonosító számon pályázatot nyújtott be, melynek célja Szekszárd 
Város közvilágításának korszerűsítése.

2014. július közepén veszi kezdetét a 
Szekszárd város közvilágításának 
korszerűsítését előirányzó pályázat, 
mely az Európai Unió támogatásával 
és a Kohéziós Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg. Az önkormányzat 
település-üzemeltetési feladatai kö-
zött fontos szerepet képvisel a köz-
világítás, ezért a projekt célja a köz-
világítás energiafelhasználási, az 
üzemeltetési és karbantartási költsé-
gek csökkentése Szekszárd egyes 
városrészein. A korszerűsítéssel érin-
tett területen 2455 db világítótest 
kicserélésére kerül sor, az alkal-
mazandó világítótestek több-ségében 
LED fényforrással üzemel-nek majd,
melynek köszönhetően az önkor-
mányzat jelentős költség-csökken-
tést érhet el a fejlesztés révén. A
projekt közvetlen célcso-portja Szek-
szárd MJV Önkormányzata, közvetett
célcsoportja pedig a közterületeket 
használó személyek, a helyi lakos-
ság, illetve az átutazó tömegek, akik 
sokkal hatékonyabb közvilágítást 
elvezhetnek a modern műszaki meg-
oldásoknak köszönhetően.

 

 

TERÜLETI ÉRINTETTSÉG
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZVILÁGÍTÁSA ENERGIATAKARÉKOS 
ÁTALAKÍTÁSA SZEKSZÁRD I.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZVILÁGÍTÁSA ENERGIATAKARÉKOS 
ÁTALAKÍTÁSA SZEKSZÁRD II.

(A projekt az Európai Unió támogatásával és a Kohéziós Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.)

2014.07.06.

A közvilágítást korszerűsítő pályáza-
tok első ütemében, a tervek szerint 
Alsó – Páskum, Bakta, Bartina, 
Bottyánhegy, Cinka, Csatár, Előhegy, 
Északi kertváros, Felsőváros, Hosz-
szúvölgy, Palánk, Parászta, Séd –
völgy, Szőlőhegy városrészek készül-
nek el, míg a második ütem tartal-
mazza majd a Városközpont, a Mérey 
ltp., Miklósváros, Tambov és Újváros 
városrészeket. Az üzemeltetési és 
karbantartási költségek csökkentése 
érdekében a LED – es lámpatestek a 
fényforráscserék költségét megtakar-
ítják. Így várhatóan az önkormányzat 
és intézményei működésének haté-
konyabbá, takarékosabbá tétele. A 
pályázat céljául tűzte ki, a városban 
található zöld területek megóvását, a 
kulturális rendezvények és a sport-
infrastruktúra további működési fel-
tételeinek zavartalan biztosítását, a 
közbiztonság növelését, a közleke-
dési infrastruktúra fejlesztését, a 
közösségi terek megújítását, vala-
mint a társadalmi szerepvállalás 
erősítését.

 

Reinkarnálódott a Rockmaraton

Tekintettel arra, hogy Szekszárd városa számos fontos beruházás átadásával és programok  
sokaságával tölti a nyarat – szerkesztőségünk úgy döntött, hogy ezúttal rövidre fogja a korábbi hagyományos  

nyári szünetet, amely a lappal, melyet kezében tart most a Kedves Olvasó, ezennel véget is ért.
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Domboriban a Sárkányhajó Éttermünk a 
következőkkel várja kedves vendégeket:

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

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

•  sportműsorok közvetítése a projektoros 
kivetítőn és TV-n

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

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

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

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

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

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

•  176 fős étterem és 22 fős klülönterem, 
belsőterasz

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

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

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

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

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

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: Magyar Posta Zrt., tel.: 74/412-522 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

ART-CASH
ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

GYORS-KORREKT-BIZTONSÁGOS
 

Nyitvatartás: H-P: 8:00-16:30 Sz: 8:00-12:00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/315-994

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. július 1-31-ig tart.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

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

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

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

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

Vendéglátásban minimum
3 év gyakorlattal rendelkező 

munkatársat keres
a Garay Élménypince.

Elvárás: vendéglátó ipari 
közép- vagy felsőfokú 

végzettség, angol vagy német 
nyelv alapfokú ismerete.

Fényképes önéletrajzokat az 
ugyfelszolgalat@vagyon.t-online.hu 

e-mail címre várjuk.

Jelentkezési határidő:
július 11.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

Szekszárd belvárosában épülő új, többfunkciós
Piactéren üzlethelyiségek 2014 őszétől

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

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

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



2014. július 6.16

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!

Megújult üzletünk! 
Kibővített  Karcher  választék!

AJÁNLATUNK:
szivattyúk,

házi vízművek
tömlőkocsik

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

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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

szemüvegek

papucsok, saruk

futócipők és
ruházat

Egyes szandálok, rövid-
nadrágok, pulóverek

akár 50%
engedménnyel

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501


