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Tüntetők várták Bajnai Gordont Szekszárdon

Horváth Kálmán: Harangozó bajai és paksi „szakértőként” sem tisztázta magát

Éles füttykoncert közepette, „Ha-
zugok, hamisítók” és „Soha többé 
bankárkormányt!” feliratú táblák-
kal, plüsslibával felszerelkezett tün-
tetők sorfala mellett vette sietősre 
lépteit a szekszárdi MSZP iroda 
előtt Bajnai Gordon, az Együtt PM 
vezetője, aki a baloldali összefogás 
listáján közvetlenül Mesterházy At-
tila után áll. Bajnait a január 25-ei 
Tolna megyei választási „turnéján” 
a szekszárdi körzet MSZP-s jelöltje, 
dr. Harangozó Tamás fogadta, aki-
vel közösen tartott sajtótájékozta-
tóján nagyrészt a Paksi Atomerőmű 
bővítése volt terítéken. 

A meglehetősen szigorú rendőri bizto-
sítás mellett zajlott sajtóeseményen az 
MSZP-irodában jelen volt a baloldali 
összefogás dombóvár-bonyhádi vá-
lasztókerületének jelöltje, a dombóvá-
ri Hotel Európa igazgatója, Tigelmann 
Péter vállalkozó is. Az Együtt-PM 
elnökének véleménye szerint – mint az 
elhangzott – országjáró körútjának az a 
lényege, hogy „kikerülje azokat a csap-
dákat és aknákat, amiket Orbán Viktor 
választási rendszere a változás útjába 
telepített”, majd úgy fogalmazott, le kell 
váltani a rezsimet, amely Magyarorszá-
got zsákutcába viszi és „szovjet utódál-
lammá akarja tenni”.

Bajnai szerint a magyar kormányfő 
azzal, hogy elment Moszkvába, há-
rom kérdésben is „letette a fegyvert”: 
a rezsiharcban, az államadósságban és 
a függetlenségért vívott harcban. Az 
elmondottakhoz rögtön hozzátette azt 
is, hogy a paksi atomerőmű bővítésé-
ről kötött szerződés „nyilvánvalóan 
rossz üzlet”. Arra az újságírói kérdésre 

azonban nem adott kielégítő választ az 
Együtt–PM első embere, miért titko-
sította az őszödi beszédet miniszterel-
nökként 2009 végén. Ő erre úgy reagált: 
„összefoglaló jelentést” kapott kézhez, 
méghozzá „hivatalból”, amelyről azt 
állította, az a nemrég nyilvánosságra 
hozott iratokhoz képest „más anyag”. 
Mindehhez még hozzátette azt is: amit 
kapott, „az egy szélesebb, több kérdést 
felölelő hosszabb anyag volt”, s abból 
„az igazságról nem tudtunk volna meg 
többet”, ezért döntött úgy, hogy annak 
„tartsák fenn a titkosított minősítését”. 
(Pintér Sándor belügyminiszter kedd 
esti sajtótájékoztatóján leszögezte: eze-
ket a jelentéseket mind Gyurcsány Fe-
renc, mind Bajnai Gordon saját jogon 
nyilvánosságra hozhatta volna.)

A 2013-as éhségmenet egyik részt-
vevőjeként is ismert Harangozó Tamás 
2012-ben még az erőmű bővíté-
se mellett azt nyilatkozta: „A paksi 
atomerőmű bővítésével kapcsolatban 
érdemes megjegyezni, két- uszkve 
háromezermilliárdos beruházásról 
van szó, nyilvánvalóan több ezer fős 
munkahelyteremtésről, nemcsak az 
építkezés, hanem utána az üzemelte-
tés során is”. 

Most elmondta, hogy a bővítés kap-
csán tett nyilatkozatai „a mai napig 
állnak”, azzal együtt, hogy felhívta a �-
gyelmet arra: a szakma és a közvélemény 
bevonásával kell előkészíteni a döntést. 

Az MSZP-s képviselő paksi 
erőmű-béli felügyelőbizottsági tagsá-
gát �rtató kérdésre úgy reagált: Való-
ban volt „az erőmű igazgatósági tagja 
jogászként és Tolna megye sorsáért fe-
lelősséget vállaló emberként”, a felkérést 
pedig „nagy tisztelettel” elfogadta, majd 

azt is hozzátette mindehhez: szerinte „a 
helyben élő emberek szempontjából is 
kiemelkedően fontos”, hogy „legyenek 
olyan emberek, akiken keresztül a helyi 
lakosok is képviselve vannak.” 

A következőkben már Bajnai Gor-
dont faggatták az újságírók: szükség 
van-e az erőmű bővítésére, avagy 
sem? A reakció az Együtt-PM veze-
tője szerint egyértelmű a részükről, 
hiszen – ahogy fogalmazott – „az 
atomerőmű élettartam-hosszabbítá-
sára biztosan szükség van.” Ez – tette 
hozzá - választási programjukban is 
szerepel, ám a bővítés kapcsán már 
arról értekezett, hogy „először egy 
nyilvános szakmai elemzésre és nyil-
vános társadalmi vitára van szükség”, 
majd népszavazásra.

Harangozó az elmondottakat vé-
gezetül azzal egészítette ki: „Pakson, 
Szekszárdon, Tolna megyében nem kell 

mondani, hogy milyen fontos lenne, 
hogy ez a beruházás megvalósuljon”. 

Lapunk Bajnai látogatása kapcsán a 
tüntetők véleményére is kíváncsi volt, 
akik közül egy résztvevő arról szólva, 
hogy a szocialisták az IMF-hitel felvé-
teléhez hasonlítják az erőmű bővítésé-
re Oroszországtól felvett hitelösszeget, 
megjegyezte: „nem mindegy, hogy 
kocsmára kér pénzt az ember, vagy a 
háza bővítésére, hiszen – mint mondta 
–, a Gyurcsány érában az államcsőd el-
kerülésére vette fel az IMF-től az MSZP- 
vezette rezsim a pénzt”. 

Egy másik tüntető a helyszínen azzal 
kapcsolatban, hogy Mesterházy At-
tila 2013-ban egy francia atomcéggel 
folytatott tárgyalásokat Paks ügyében, 
humorosan úgy fogalmazott: „eddig 
az orosz krémtortából faltak nagyokat, 
most meg a francia krémesre támadt 
kedvük”.  Gy. L.

A Bajnai Gordon látogatása alkal-
mából a szekszárdi MSZP-iroda 
előtt a helyi Fidesz csoportelnöke, 
Horváth Kálmán is sajtótájékozta-
tót tartott. Mint elmondta, az ese-
ménynek az ad aktualitást, hogy 
Szekszárdra látogatott Bajnai Gor-
donnal Harangozó Tamás, az MSZP 
„bajai szakértője” is.

Ahogy arra a szekszárdi Fidesz ve-
zetője felhívta a figyelmet, az MSZP 
képviselőjelöltje még a bajai videó 
ügyében sem tisztázta magát és már-
is újra lebukott. A fideszes politikus 
kifejtette: Harangozó 2009 áprilisa 
2010 májusa között a Paksi Atom-
erőmű Zrt. igazgatótanácsi tagjaként 
mint „energetikai szakértő”, körülbe-
lül 3,3 millió forintot keresett azzal, 

hogy havonta 200-250 ezer forintot 
vett fel. 
Felidézte Harangozónak – ahogy fo-
galmazott, a „paksi szakértőnek” – egy 
2012. augusztus 18-ai, a paksi erőmű 
bővítését támogató nyilatkozatát, 
majd elmondta: amióta a Fidesz-kor-
mány döntött az erőmű bővítéséről, 
ez a véleménye az MSZP-s képviselő-
nek megváltozott. Pálfordulása pedig 
– ahogy arra Horváth Kálmán kitért 
– azzal magyarázható, hogy megszűn-
tek a pénzcsapok, s a Harangozó-, 
Józsa István- és Gyurcsány-féle képvi-
selők „már nem talicskázhatják haza a 
pénzt” a paksi atomerőműből. 
Horváth Kálmán azt is megjegyezte: a 
szekszárdi emberek nem kérnek a fent 
sorolt képviselők-féle képmutatókból. 
 Gy. L.
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Divatba jött a csere – eladni továbbra is nehéz

Több éves mélyrepülést követően 
az építőipar az elmúlt esztendőben 
újra növekedési pályára állt, a két-
számjegyű fejlődés elsősorban az 
ipari célú beruházásoknak, út- és 
közműépítéseknek köszönhető. Új 
lakóingatlanok továbbra is alig-alig 
épülnek, a használtakból viszont 
egyre nagyobb a kínálat.

Egy „független” internetes adatbázis 
alapján, Szekszárdon közel 330 lakó-
ingatlan, panel- és téglalakás, csalá-
di- és sorház, illetve tanya keresi új 
tulajdonosát. A kínálat még mindig 
jócskán meghaladja a keresletet, így 
az új otthonra vágyók széles palettá-
ról válogathatnak. Az egyik belvárosi 
ingatlaniroda szakembere szerint a 
vevők – elsősorban anyagi okok miatt 
– a kisebb alapterületű lakásokat, csa-
ládi házakat keresik. Ezek közül a leg-
olcsóbbak a panelházakban található 
ingatlanok. Egy 30-35 négyzetméteres 
garzonhoz már 4-4,5 millió forintért 
hozzá lehet jutni. Ezek persze többsé-
gében felújításra szoruló lakások, de 
így legalább az új tulajdonos a maga 
ízlése szerint alakíthatja otthonát. 

A nagyobb, két-három szobás ingatla-
nok esetében már árbefolyásoló tényező, 
hogy a lakás panel-, vagy téglaépítésű 
társasházban, s annak hányadik emele-

tén található. A legtovább a li� nélküli 
panelek legfelső szintjének lakásai vár-
nak új gazdára, míg a legkelendőbbek 
az első-második emeleti, egyedi fűtéssel 
ellátott, erkélyes, zöldövezeti vagy bel-
városi otthonok. Egy kétszobás, átlagos 
alapterületű (57 nm) lakás között a fen-
tiek alapján akár 3-3,5 millió forintos 
di�erencia is lehet. Persze akad tégla-
építésű lakás (23 nm-es) 5 millió forint 
alatt, de hirdetnek egy közel 14 millióra 
taksált négyszobás (105 nm) panelt is…

Még nagyobb lehet a különbség a 
családi házak frontján. Itt az ingatlan 
helye mellett az építés időpontja, a ház 
és a telek mérete, a felhasznált anyagok 
minősége mind-mind befolyásolja az 
árat. Az utóbbi időben egyre többen 
költöztek ki külterületi (zártkerti) té-
len is lakható ingatlanokba, ezek ára 
az alapterület, illetve a megközelíthe-
tőség és a közművekkel való ellátottság 
alapján 2 és 10 millió forint közötti. A 
belterületi ingatlanok még ennél is 
nagyobb szórást mutatnak. Akadnak 
a városnak kedvelt és kevésbé frekven-
tált területei, ezek alapján egy 90-100 
négyzetméteres házat megkaphatunk 
már 6 millióért is, de akad 25 milliót 
kóstáló – persze az előbbinél jóval új-
szerűbb – ingatlan is.

Persze még azonos városrész-
ben is lehetnek óriási különbségek. 

Ilyen például a Felsőváros, amelynek 
egyik forgalmasabb utcáján már 8-9 
millió forintért hozzájuthatunk egy 
kétszobás – némi ráfordítást igény-

lő – házikóra. A szomszédos közben 
mindössze 3,5 milliót kérnek egy alig 
300 négyzetméteres telken álló, teljes 
felújításra váró ingatlanért. Az innen 
csak néhány száz méterre található 
másik utcában viszont egy teljesen 
más világ tárul elénk: egy 5000 nm-
es, parkosított telken épült panorá-
más, minden igényt kielégítő villa áll. 
A kül- és beltéri medencével, szau-
nával, jacuzzival és konditeremmel 
felszerelt, ötszobás luxusingatlanhoz 
télikert, vendégház, borospince és 
négy autót befogadó garázs is tarto-
zik. A 270 millió forintos vételárban 
még benne foglaltatik 1500 négyszög-
öl szőlőterület egy kétszintes, lakható 
tanyával.

Egy, a déli városrészben a közel-
múltban elkészült kétszintes, 90 nm-
es, saját garázzsal és udvarral rendel-
kező sorházi lakás 24,5 millióért várja 
első gazdáját. Aki mégis maga vállal-
kozik álmai otthonának felépítésére, 
az a megfelelő telek kiválasztásával is 
eltölthet egy-két hetet, hiszen elhe-
lyezkedéstől, nagyságtól és közművek-
kel való ellátottságtól függően ezek a 
területek 800 ezer és 22 millió forint 
közötti áron kelletik magukat.

Miként maguk az ingatlanok, úgy 
a vásárlás-eladás oka is sokféle. A ki-
sebb, vagy nagyobb lakás, ház keresé-
sének indoka lehet a család gyarapo-
dása/fogyása, munkahely elvesztése, 
a rezsicsökkentések ellenére magas 
költségek pénztárcát meghaladó mér-
téke, vagy a meglóduló (deviza)hitelek 
okozta anyagi gondok. Mivel eladni 
továbbra sem könnyű, ezért egyre nép-
szerűbb az értékegyeztetésen alapuló 
ingatlancsere.

A minap látott napvilágot az egyik 
angol magazinban, hogy Európában 
11 millió lakatlan ingatlant tartanak 
nyilván – ennek harmadát Spanyol-
országban. Ezen üresen álló lakások, 
házak fele is elegendő lenne az öreg 
kontinens összes hajléktalanjának...  

 F. L. 

A KSH adatai szerint 2013-
ban Tolna megyében mind-
össze 75 új építésű lakóingat-
lanra adtak ki használatba 
vételi engedélyt, ami még az 
amúgy is siralmas országos 
átlagot sem éri el.

Érem nélkül maradt 
a 2013-as kadarka...

Bár szőlőfertőzések tekintetében nem érintette különösebben negatívan 
a szekszárdi borvidéket a tavalyi időjárás, a borok minősége azért jócskán 
hagyott kívánnivalót maga után. Erről is, de a bortermelők számára java-
solt aktuális technológiákról is szó volt a Szekszárd-Újvárosi Római Kato-
likus Társaskör által szervezett növényvédelmi előadáson február 19-én.

A társaskör világi elnöke, Gyurkovics Já-
nos köszöntőjét követően Óvári Gábor, 
egy rangos vegyipari konszern  vezető 
munkatársa szólt a borosgazdákhoz.

Emlékeztetett, 2013-ban csapadékos 
március, késői rügyfakadás és egy ápri-
lisi hőség is kijutott a gazdáknak: utób-
bi a peronoszpórának nem kedvezett, 
még úgy sem, hogy hűvösre és csapa-
dékosra sikeredett a május vége, június 
eleje – elemezte az elmúlt időszakot a 
szakember, majd arra is rávilágított, az 
extrém júliusi hőséget követően azon-
ban szürkerothadás volt tapasztalható, 
s a száraz, meleg augusztust és szeptem-
bert hideg, csapadékos október követte, 
amely a sérült fürtökön rothadásos fer-
tőzéseket hozott.

A szürkepenész, a lisztharmat és a 
peronoszpóra egyharmad-egyharmad 
arányban jelentkezett, így – Óvári sza-
vaival élve – „nem volt egy bonyolult 
év a tavalyi”. 

Óvári Gábort Módos Ernő, az Alis-
ca Borrend vezetője követte az előadók 

sorában, aki a tavalyi év meteorológi-
ai hatásait már komorabban látja. Bár 
hangsúlyozta, hogy a 2013-as év „nem 
indult rosszul”, mégis, a minőségben 
hiába bíztak, az az időjárás következ-
tében nem párosult igazán a borokhoz. 
A brutális hőmérsékleten – mutatott 
rá a borász – nem fejlődött a gyü-
mölcs. Aki korán szüretelt, az szerinte 
„ráfázott”, hiszen például a vörösborok 
kapcsán a merlot-nál több idő kellett 
volna az érésre, s a gazdák „óriási po-
fonokat kaptak”.

A kadarkánál is nehezen lehetett az 
optimális időt elkapni szüretelés tekin-
tetében. 

Módos kijelentette: mindenütt az 
érési idő és a gazdák tudatos felké-
szülésének problémái merültek fel, 
így, míg 2012-ben hat, addig tavaly 
csupán 3 aranyat sikerült kiosztani a 
borversenyeken. 

Véleménye szerint azonban lehe-
tett az idén is jó borokat készíteni, 
noha „az öregebb évjáratok domi-

náltak”. Ennél fogva a kadarka – 
döbbenetes – érem nélkül maradt 
2013-ban!

A magas sav miatt ugyan a tisztulás 
megfelelően zajlott, de a borokat ké-
miai és �zikai tekintetben is stabilizál-
ni kell. Módos azt javasolja, a gazdák 
ne sajnálják elvinni laborba boraikat, 
hiszen szerinte „ki lehet kóstolni” az 
optimális dózist. A kén kérdése tavaly 
is problémákat hozott, számtalan alul-
, vagy rosszul kénezett nedűt lehetett 
felfedezni a közelmúlt környékbeli 
borversenyein.

Meglátása szerint nem más, mint az 
élénk sav csaphatta be a gazdákat, hi-
szen egyáltalán nem lehetett kénhiányt 
érezni a borokban, lévén, hogy az csak 
később jelentkezik. 

Módos megjegyezte, a kénezéstől 
„nem kell megijedni”, hiszen még most 
is hozzá lehet adni a borhoz a szüksé-
ges mennyiséget. Mivel a kénhiány az 
ecetesedés előszobája, ezért azt taná-
csolta a jelenlévő borosgazdák számá-

ra, minél hatásosabban és jól kénezzék 
boraikat. 

A szekszárdi borfajtákról Módos 
előadásában kijelentette: az adott sző-
lő-gyümölcs háttérrel e terület elérte 
teljesítőképességének határát. 

Az Alisca Borrend vezetője az öreg, 
harminc-negyven éves hordók lecse-
rélését is javasolta, a korszerű kezelé-
si módokra történő áttéréssel együtt, 
hiszen – amint arra rávilágított – a 
pince illata egy idő után beleivódik 
a környezetbe, így a borokba is. Úgy 
véli, kis lépésekkel, fokozatosan, tisz-
títható műanyag edények bevonásával, 
modernebb erjesztési technikákkal je-
lentős javulás érhető el a borok minő-
ségében. Ha valaki a piac irányába kí-
ván lépni, mindenképpen szükséges a 
technológiai váltás – jelentette ki, majd 
szakértői előadása zárásaként a követ-
kező mondással derítette jobb kedvre a 
némileg elkedvetlenített hallgatóságot: 
„túl rövid az élet ahhoz, hogy rossz 
bort igyunk”.  Gy. L.
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„FORDULÓ”
-a lehetőség kamatozó…-

Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület másfél éve új és kibővített lehetőséget kapott arra, hogy sok 
embernek lehetőséget adhasson arra, hogy fordítson az életén! 
A „FORDULÓ” program keretében a munkára való felkészítésen, munkaképes állapotba segítésen 
túl 28 ember OKJ-s szakmához juttatására (Munkaruha- és Védőruha-készítő, Textiltermék-össze-
állító, valamint Iparitermék-bontó) is sor kerülhetett.
A lehetőség kamatozott! Közel háromszáz hozzánk forduló, munkát kereső ember mindegyike 
kapott segítséget: oda� gyelést, egyéni „kísérést”, közösségi programot, tréninget, képzést, munkát!
A Forduló sokak számára hozott változásokat, válaszokat, nyitott meg utakat, fordulópontot jelen-
tett a benne résztvevők számára.
Talán legnagyobb (legalábbis „kézzelfogható”) változást a szakmát szerzett és munkavállalóvá vált 
emberek élték meg, de majdnem mindannyian pozitív élményként, erőforrásként, önértékelés- 
növelőként élték meg a folyamatot: az „utat”!
A program résztvevőinek több mint 40%-a már munkavállaló, többségük hat hónapnál hosszabb ideje!
A Forduló, mely mindenben hozta a várt eredményeket- többnyire várakozás felett is-, befejezés előtt áll! 
Jól működött és nagy népszerűségnek örvendett. A benne (általa) nyújtott szolgáltatás hiánypótló, 
társadalmi- közérzetjavító, eredményes, igénybevételére igen nagy kereslet mutatkozik most is!
„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem 
tud, és megvalósítja.” (Albert Einstein).
Megvalósult! A lehetőség sokak számára kamatozott! 

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Telefon: 06/74 510-950
E-mail: dolgozz@udte.hu
Honlap: www.udte.hu

Akkumulátorok
akár országos garanciával!

AKCIÓ!!!
Munkadíjból 10% kedvezmény

február és március hónapban!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

Honthy Hanna és egy nászmenet is feltűnt a nyugdíjasok összejövetelén

Remekül sikerült a Babits Nyugdíjas-
klub farsangi bálja: a �atalokat meg-
szégyenítő lendületű, kiváló hangulat-
ban telt eseménynek február 24-én a 
Babits Mihály Kulturális Központ ren-
dezvényterme adott otthont; a szer-
vezésben Horváth István, Szekszárd 
polgármestere is közreműködött.

Még mielőtt a ze nészek a húrok közé 
csaptak volna, a szervezet vezetője, 
Dózsa Gyuláné köszönetét fejezte ki 
Horváth István mellett Pócs Margitnak, 
a város közművelődési és civil kapcso-

latokért felelős referensének, valamint 
Matókné Kapási Juliannának, a kulturá-
lis központ igazgatójának is a bál meg-
rendezésében nyújtott segítségükért. 

A farsangi jelmezek sorát egy ápolónő 
és sebesültjének sántikáló produkciója 
„indította”, őket a múlt század legnagyobb 
magyar primadonnája, Honthy Hanna 
követte, aki néhány réges-régi dallammal 
is kedveskedett. Jelmez jelmezt követett: a 
közönség láthatott napsugárnak, Pinok-
kiónak öltözött klubtagot, szüreti ünnepi 
öltözéket, börtönőrt, sőt, a Hungária egy-
kori énekesnője, Dolly is „betoppant”. A 

sorban sváb népviseletbe öltözött asszony, 
ráncos, maszkos hajléktalan, örömapával 
és örömanyával színesített lakodalmas 
menet is tiszteletét tette, de megszemlél-
hettünk egy bőszoknyás cigánylányokkal 
tarkított csoportot is, akiknek táncpro-
dukcióját hatalmas tapsviharral honorál-
ták a jelenlévők.

A farsangi produkciót menyecsketánc 
követte, amelyben Horváth István polgár-
mester is táncra perdítette az „i�ú” arát. 

A jelmezes felvonulást követően a 
már szinte tetőfokára hágott hangu-
latot a decsi nyugdíjascsoport kán-

kán-produkciója csak tovább fokozta. 
A talpalávalót a közel este nyolcig tartó 
bálon Riba János és unokája szolgál-
tatta. A mulatságon a legkülönbö-
zőbb aprósüteményeken túl a tagok 
munkáját dicsérő szekszárdi borok és 
az elmaradhatatlan, értékes ajándék-
csomagokat ígérő tombolasorsolás is 
hozzájárult a jó hangulathoz.

Már most tudni lehet, hogy a Babits 
Nyugdíjasklub soron következő ren-
dezvényének, a szavalóversenynek is a 
Babits Kulturális Központ ad otthont. 

 Gy. L.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazga-
tóság (DDNP), a Gemenc Zrt., vala-
mint a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület összefogása 
révén a tavalyi évben bekameráztak 
egy feketególya-fészket a Gemenc 

északi területén. A szakemberek idén 
is kiépítették a rendszert, hogy a fekete 
gólyák eddig kevésbé ismert, minden-
napi életét �gyelemmel tudják kísérni. 
Február 24-én reggel az egyik madár 
már megérkezett a fészkére, várhatóan 

társa is hamarosan követi. A kamera 
képe a http://bite.sugovica.hu/bshu05/
wcmagyar.htm címen érhető el.
Az elsőként visszatért madár ugyanaz 
a példány, amely tavaly is ebben a fé-
szekben költött. A gyűrűje alapján már 

többször azonosították a madarászok 
Izraelben a téli időszakban, vagyis 
vélhetően ez a példány nem vonul el 
Közép-Afrikáig, ahol a fekete gólyák 
többsége telel.  
 DDNP/F. L.

Megérkezett az első fekete gólya Gemencbe
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580, 
web: www.diaketkeztetes.net

A menü ára: 830 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap március 3-tól március 7-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

március 3. március 4. március 5. március 6. március 7.

„A”
Csülkös burgonya 

leves Spárgakrémleves Húsleves Gombaleves Paradicsomleves

Sárgabarackos 
gombóc,

alma

Rántott hal,
majonézes 

burgonyasaláta

Sárgaborsó 
főzelék,

Sült kolbász

Marhapörkölt,
tarhonya,

almapaprika, kivi

Disznótoros
burgonya, 

párolt káposzta

„B”
Csülkös burgonya 

leves Spárgakrémleves Húsleves Gombaleves Paradicsomleves

Pizzás leveles, 
alma

Gombapaprikás,
galuska

Paradicsomos 
káposzta,
főtt hús

Natúr szelet,
csőbensült 

brokkoli, kivi

Rántott 
pulykamell,

bugaci saláta

„C”

Zöldbableves Spárgakrémleves Húsleves Gombaleves Kínai édes- 
savanyú leves

Pulykazúza-
pörkölt, tészta,

csemege uborka,
alma

Erdélyi rakott 
káposzta

Rántott 
csirkeszárny,

petrezselymes 
burgonya,

pritaminpaprika

Zöldborsós 
csirkemáj,
pátolt rizs,

kivi

Aranygaluska,
vaníliasodó,

narancs

Készül a föld alatti élménykörút – Már a padlófűtésnél
tartanak a Garay Pincében Szekszárdon

Továbbra is lendületesen halad a 
Garay ÉlményPince kialakítása a 
tolnai megyeszékhelyen. A léte-
sítmény egyre épül-szépül, már a 
majdani interaktív kiállítás néhány 
alapját is elhelyezték. Az érdeklő-
dők egyelőre ismerkedhetnek az-
zal, hogy nyártól milyen hely várja 
majd őket egy Magyarországon 
páratlan attrakcióval.

Aki korábbról ismeri a szekszárdi 
Garay Pincét, de az elmúlt négy hó-
napban nem járt benne, most megle-
pődve látná, hogy a nagymúltú, több 
száz éves létesítményt ilyen rövid idő 
alatt máris láthatóan nagyjövőjűvé 
alakították. A közelmúltban például 
már elkezdték a padlófűtés kiépíté-
sét is: a vezeték egy dróthálóra lesz 
ráerősítve, amely alá egyébként több 
szigetelő réteget tettek. A talajned-
vesség, talajvíz elleni védekezésre az 
egész pincében gondot fordítanak, de 
immár „felfelé” is javában dolgoznak: 
a pince azon részén, ahol a konyha, az 
öltözők és a mellékhelyiségek lesznek, 
mostanra felhúzták a válaszfalakat, 
míg a bejárat melletti jobb oldalon 
azért választottak le fallal egy részt, 
hogy ott az elektromos vezetékeknek 
legyen elegendő hely. Mindezen túl 
már lerakták azokat a beton oszlo-
pokat is, amelyekre majd a kiállítási 
installációk kerülnek.
A Garay ÉlményPince majdani láto-
gatói egy háromdimenziós animá-

ció révén már most megtekinthetik 
(http://www.youtube.com/watch?-
v=GpAWt2lXODE), milyen lesz a 
föld alatti élménykörút helyszíne. A 
személyes megtapasztalásokra vár-
hatóan idén júliustól kerülhet sor, 
de érdemes kivárniuk azt az időt. A 
projektgazda Szekszárdi Vagyonkez-
elő K�.-nél azt ígérik, lesz itt minden, 
mi szem-szájnak – és orrnak, fülnek, 
bőrnek – ingere: a betérő érdeklődők 
minden érzékszervét elvarázsolja 
majd az interaktív kiállítás, amely 
az illatkamrával, az infogra�kákkal, 
a Garay-konyha étkeivel és a szek-
szárdi borvidék legjobb termelőinek 
nedűivel kiegészítve szinte mindent 
megmutat majd, amit a hely levéről és 
a borkultúráról tudni érdemes. Igazi 
élménypince nyílik tehát, melyben 
összefonódik a tudomány, a művészet 
és a szórakoztatás, feledhetetlen em-
lékkel ajándékozva meg a látogatókat. 
Az utóbbiak köre ráadásul a fogyaté-
kossággal élőkre is kiterjed, hiszen 
a létesítmény teljeskörűen akadály-
mentesített lesz.
A pince átalakítására – amelynek 
eredményeképpen négy új munka-
helyet is teremtenek - az Új Széche-
nyi Terv Dél-Dunántúli Operatív 
Programja keretében a Szekszárdi 
Vagyonkezelő K�. pályázott. A „Ga-
ray élménypince” című projekt (pá-
lyázati azonosító szám: DDOP-2.1.1/
A.B-12-2012-0027) 197.817.874 Ft 
támogatást nyert el.
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Az új költségvetési ciklusban a helyi LEADER-közösségeknek is kulcsszerep jut

2014 és 2020 között új költségve-
tési ciklus kezdődik az Európai Uni-
óban. Mivel vidékfejlesztési szem-
pontból hosszúra nyúlt a források 
elosztása az EU-s tagországok kö-
zött, ezért nem kezdődhetett meg 
idejében a különböző tagországok 
saját fejlesztési programjainak ki-
dolgozása – tájékoztatta lapunkat 
Vendégh Edit, a Magyar Nemzeti Vi-
déki Hálózat (MNVH) Tolna megyei 
referense. 

A támogatások jelentős részéhez, 
mintegy 160 milliárd forinthoz a LE-
ADER helyi akciócsoportok, valamint 
az általuk kidolgozott helyi fejlesztési 
stratégiák révén lehet majd hozzájutni.  

A négy LEADER-akciócsoport és 
a hozzájuk kapcsolódó települések 
összeálltak, s csak kisebb változá-

sok-vándorlások történtek az elmúlt 
évekhez képest. Az akciócsoportok 
területeit, ahogy másutt, úgy me-
gyénkben is a megyehatárhoz kellett 
igazítani annak érdekében, hogy biz-
tosítva legyen a homogén, gazdasá-
gi-társadalmi szempontból egyaránt 
összetartozó térségek jövőbeni együtt-
működése. 

 A helyi fejlesztésekről szólva Ven-
dégh Edit arra is kitért: annak alapját a 
10 ezer fő, vagy 120 fő/km² népsűrűség 
alatti települések képezik. Ugyanakkor 
a térségi együttműködés elősegítése 
érdekében a nagyobb (10 ezer fő, vagy 
120 fő/ km² népsűrűség feletti) váro-
sok is bevonhatók, azonban a vidékfej-
lesztési források felhasználására előre-
láthatóan nem lesznek jogosultak. 

Az új tervezési ciklusra megalaku-
ló akciócsoportoknak március 5-ig 

kell benyújtaniuk a Vidékfejlesztési 
Minisztériumhoz az előzetes elisme-
réshez kapcsolódó dokumentumokat.  
Amennyiben az előzetes elismerést 
kézhez kapják, jogosultakká válnak 
ara, hogy térségükben a helyi fejlesz-
tési stratégiát dolgozzanak ki, majd 
annak végleges elismertetését követő-
en azt végre is hajtsák.  

“Ezek a stratégiák alapozzák meg 
a jövő évben kiírásra kerülő LE-
ADER-pályázatokat – szögezte le az 
MNVH megyei referense, aki arra is 
felhívta a �gyelmet, hogy a vidéken 
élő, dolgozó vállalkozóknak, vállalko-
zásoknak, civileknek és önkormányza-
toknak elemi érdeke lesz, hogy �gye-
lemmel kísérjék a térségükben zajló 
tervezési folyamat menetét, s elláto-
gassanak a LEADER-akciócsoportok 
által szervezett fórumokra.  Gy. L.

Megyénkben tevékenykedő LEADER- 
akciócsoportok, amelyeknél a helyi 

fejlesztésekről érdeklődhetnek:

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
http://www.sdse.hu

Duna Összeköt Egyesület
http://dunaosszekot.hu/

Tamási és Térsége LEADER  
Egyesület

http://www.tamasileader.hu

Tolnai Hármas Összefogás  
Vidékfejlesztési Szövetség

http://www.tolnaiharmas.hu

A Wosinszky ismét nagy durranásra készül

A tavalyi „Szekszárd Retro” tárlat 
után a Wosinszky Mór Megyei 
Múzeum munkatársai most egy 
nagyszabású, I. világháborúval 
foglalkozó kiállítás megrende-
zésére készülnek a világégés 
kitörésének centenáriuma alkal-
mából. A február 18-án, a köz-
gyűjtemény könyvtártermében 
rendezett Múzeumi Információs 
Napon Ódor János Gábor igaz-
gató köszöntőjét követően az 
intézmény munkatársai, dr. Ká-
polnás Mária, dr. Gaál Zsuzsan-
na és dr. Balázs Kovács Sándor 
mutatták be a világháborús kiál-
lítótér főbb sarokpontjait.

A múzeumlátogatás az az iskolán kí-
vüli lehetőség, amely a délelőtti-dél-
utáni szakkörök keretében színesebbé 
teheti a tanítási időszakot – jelentette 
ki Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerü-
let igazgatója a hamarosan megnyíló 
kiállítás projektbemutatóján. A mú-
zeumok kapcsán fontosnak tartotta 
kiemelni a multimédia és a tematikus 
foglalkozások szerepét is, egyben a kor 
igényeihez igazodó, múzeumlátogatást 
népszerűsítő programot ajánlott a je-
lenlévők �gyelmébe: az Örökség Kul-
túrpolitikai Intézet által kiadott, egyes 
könyvesboltokban, illetve online is 
beszerezhető Mozaik Múzeumtúra 
című kiadványt, amelybe az idei évtől 

hét régió hét füzetének  speciális mat-
ricáit lehet gyűjteni. A mobiltelefonos 
alkalmazással is használható, értékes 
nyereményeket kínáló program már 
elkezdődött és 2014. május 31-ig tart, 
egy kiadványban 300 múzeumot, kiál-
lítóhelyet bemutatva. 

Az I. világháború Tolna megyei vo-
natkozásait felvonultató tárlat terveire 
rátérve dr. Gaál Zsuzsanna történész, 
az intézmény munkatársa kifejtette: a 
projekttel a háborús frontot és a hátor-
szág eseményeit is szeretnék egyidejű-
leg bemutatni, amihez számos családi 
levél szolgált segítségül. A jelenlévőket 
a történész arról is tájékoztatta, hogy 
a vártnál valamivel kevesebb anyagot 
találtak a témában, így a világháborút 
gazdag tárgyi gyűjteménnyel bemuta-
tó Baka Múzeum vezetőjéhez, Tálosi 
Zoltánhoz fordultak segítségért, aki 
magángyűjteményével szívesen járult 
hozzá a tárlat megvalósulásához.  

A kiállítótérben várhatóan a különbö-
ző társadalmi csoportok képviselőinek 
egyéni sorsa is megjelenik, sőt, Babits 
Mihály hadifogságba került testvéréről, 
Babits Istvánról is sokat megtudhatnak 
a látogatók annak levelein keresztül – és 
városunk nagy költőjének Húsvét előtt 
című, 1916-ban írt háborúellenes köl-
teménye is megjelenik majd valamilyen 
formában. A tárlaton bepillantást nyer-
het a látogató egy 1914-es, a szekszárdi 
nőegylet által szervezett gyűlés részlete-
ibe, amelyen vendégként jelen volt Ba-
bits, de feltűnik majd a háború kitöré-
sekor a belvárosi templomban kitűzött 
fekete gyászzászló története is. 

A háborús mozgósítás szekszárdi 
eseményeit és egy Tolna megyei család 
hadikórházát is bemutatják az érdeklő-
dőknek, sőt, a tervek szerint a bemuta-
tóhelyen lövészárkokat is kialakítanak 
a rendezők. A keleti, a déli és az olasz 
frontot bemutató tárlaton a múzeum 
300 darabos kitüntetés-gyűjteménye 
is helyet kap, elbocsátóleveleket is ki-
állítanak, valamint – amint arról dr. 
Kápolnás Mária történész beszélt – a 
múzeum 13 ezer darabos újkortörténeti 
fotógyűjteményéből 330 világháborús 
képet is a nyilvánosság elé tárnak.

Dr. Balázs Kovács Sándor muzeo-
lógus-néprajzkutató a Sárközből szár-
mazó I. világháborús katonalevelekről 
beszélt a tárlatot bemutató eseményen: 
ezek a dokumentumok is a nagysza-
bású kiállítás részét fogják képezni. A 
muzeológus már 2011 óta foglalkozik 
a témakörrel, már csak annak okán is, 
hogy sárpilisi dédapja tisztiszolgaként 
tevékenykedett a háborús években 
Budapesten. Egy másik pilisi kato-
na hagyatéka nyomán (aki egy front 
mögötti mosodában látott el gépész 
feladatokat) 197 levél mutatja be az 
akkori időket. Mint elmondta, a front 
és a hátország életét a legplasztikusab-
ban a levelezések mutatják be, amelyek 
között számos versszerű is akad: mint 
például az 1917 decemberében, egy fe-
leséghez írt levélben felbukkanó gon-
dolat: „Mint vándormadár, közétek 
beszállok (…) Elmondanám minden 
bajom, szenvedésem”.

 Gy. L.
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Bikavérfürdő a fővárosi luxusszállóban

Nem egy szokványos pénteki nap 
volt ez Budapest egyik legrango-
sabb belvárosi szállodájában, az Er-
zsébet-körúti Corinthia Grand Hotel-
ben. Nem sokkal három óra után a 
gasztronómia minden rendű-rangú 
képviselői, a borászati és gasztronó-
miai lapok munkatársai kértek be-
bocsátást, hogy ott lehessenek az 
előzetes szakmai tájékoztatón. De 
már ők is megtöltötték a szálloda át-
riumtermét... Egy ilyen szállodában 
ez egy borbemutató kapcsán nem 
különösebben rendkívüli, ám az az 
élénkülés, ami 17 órától bekövetke-
zett, már jóval várakozás fölötti volt. 
Pedig nem egy világsztár érkezett a 
szállodába, hanem két borvidék – a 
szekszárdi és az egri – kissé elfele-
dett, mégis egyedien pikáns, tüzes 
fajtája: a bikavér.

Biztosan megduplázódik az a vendég-
szám, ami a tavalyi indulásnál a Ger-
beaud-ban volt – prognosztizáltuk 
a borászokkal már az első órában. S 
még alul is saccoltunk, hiszen végül 
közel félezer embert vonzott az egye-
temes magyar borérdeket közkívánat-
ra megjelenítő közös szekszárdi és egri 
bikavér-demonstráció, amelyen 12 
szekszárdi és 13 egri borász több mint 
ötven különböző évjáratú bikavérét 
mutatta be, minden asztalnál szekszár-
di-egri vegyespárosokat alkotva.

Jó úton jár mind a két borvidék – 
állapítja meg az ötödik párnál eltöltött 
kóstolás után Kállay Miklós, a Ma-
gyar Borakadémia elnöke és számos 
elismert, rangos pozíciót birtokló 
borszakértő, mint például Mészáros 
Gabriella is. 

„Karakteresen eltérünk a világban 
telített bordeaux-i stílustól, mindkét 
bikavéres borvidékünk a tájjellegét 
beleadja, megjeleníti, s mellette még 
a borász egyéni stílusát, ízlésvilágát is 
hozzáteszi a más vörös fajtákkal való 
játszadozással. Sok szín- és még több 
ízvilág tükröződik – és ebben Szek-
szárd adottságainál, lehetőségeinél 
fogva, a kékfrankos és kadarka kötele-
ző szerepeltetésével, viszi a prímet. Én 
legközelebb már dűlőszelektáltan ké-
szült szekszárdi bikavéreket is szívesen 
vennék – mondta Mészáros Gabriella.

Kérem szépen, több hölgybe ütkö-
zöm, mint fér�ba, érdekes lenne meg-
tudni: melyik nem képviselői vannak 
éppen többen. Eszter és Judit érdeklő-
désemre előrebocsátják, hogy ők nem 
elsősorban a bikavér miatt jöttek, ha-
nem úgy általában a borok, s a mö-
göttük lévő arcok miatt vannak jelen. 
Nincsen nagyon nélkülük egyetlen 
valamirevaló fővárosi, ehhez hason-

ló borbemutató. Eszter műkedvelő, 
Judit már hozzáértő, foglalkozott is 
a borokkal. A lényeg, hogy ne „lóg-
jon ki” belőle a tannin, legyen benne 
minden, aminek benne kell lennie. 
A �neszt keressük benne – mondja 
az utóbbi hölgy, majd még a kérdést 
megelőzve hozzáteszi: „Most éppen 
egri van a poharamban, és robusztu-
sabbnak érzem, mint szekszárdit. Úgy 
általában mindkét borvidékről van-
nak kedvenceim. Hogy a bikavérek 
közül lesz-e, erre csak a rendezvény 
végén tudok majd válaszolni – veszi 
át a szót Judit.

Székely Zsolt, a „Csak az ízéért” 
internetes blog szerkesztője, borke-
reskedő nagyon bánta, hogy az első 
fővárosi Szekszárd-Eger felmutatá-
son nem lehetett ott a Gerbeaud-ban. 
Most az első perctől az utolsóig ott volt 
a teremben, hogy aztán napok múlva 
bloggerként is megnyilvánuljon bi-
kavér-ügyekben. „Ebben az egészben 
az a jó, hogy ez a cuvée nem a nagy 
pátosszal teli családi és egyéb ünnep-
ségek asztalára kívánkozik, ezt lehet a 
hétköznapokon is inni. Ha fásultan, 
kimerülve érkezik haza az ember, s 
nem akar fehérbort elővenni, hanem 
inna valami vaskosabbat, izmosabbat, 
ez a bor a legjobb választás. Én most 
találtam mindjárt két olyan bikavért, 
ami erre a célra nagyon alkalmas, és 
még fogok is az est folyamán. Az egyik 
bikavér egy nagyon �atal, általam 
még nem igazán ismert egri borászat, 
a másik pedig egy ismert szekszár-
di pincészet produktuma – mondta 
a blogger, majd megjegyezte, hogy a 
már kiérlelt, piacra kerülő bikavérek 
2-3 ezer forint közötti áron igényes, 
�zetőképes fogyasztóra találhatnak, a 
kisebb pénztárcájúaknak pedig 1000-
1500 forintért amolyan alapbikavérek 
készülhetnek továbbra is mindkét bor-
vidékről.

Mármint Egerben és környékén. 
Ahol az ottani hegyközség, a vele szo-
ros együttműködésben levő borászati 
klaszter három egymástól eltérő minő-
ségi kategóriába sorolt bikavér (Alap, 
Superior, Grand Superior) előállításá-
ról, s ennek megfelelő felcímkézéséről 
döntött. Szekszárd – mint az a legutób-
bi fajtaspeci�kus műhelyfoglalkozáson 
kiderült – nem érez túl nagy hajlandó-
ságot arra, hogy ebben az egri példát 
kövesse. A Szekszárdi Borászok Czéhe 
inkább azt szeretné, hogy minden bo-
rász, aki belevág a bikavérkészítésbe, 
az mind küllemileg, mind beltartalmi 
értékekben megfeleljen egy magas 
szakmai elvárásnak. Hogy ne legyen 
olyan „csak” alapbikavér, amelynek 

esetleg tömeges megjelenése alkalmas 
az imázs rombolására. 

Kővári László, a szekszárdi városi 
pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke 
az önkormányzat nevében elmondta: 
örül annak, hogy az elfelejtett, kál-
váriát megjárt bikavér újjászületését 
éli.„Összeadódnak ebben a borban a 
jó minőséget adó évjáratok, s a hosz-
szabb érlelés segíthet az olyan rossz 
évjárat problémájának áthidalásában, 
mint amilyen például a 2010-es volt” 
– mondott egy újabb érvet a városatya 
a fajta reneszánsza mellett.

Kovács Josip egy-egy 2009-es bor 
párban való összehasonlító kóstolga-
tása után kérdezés nélkül közérdekűvé 
tette első benyomását: „Mindkettőnél 
édeskés íz is maradt a kóstolás végén, 
bizonyára a merlot miatt, ezért a höl-
gyeknél biztosan nagy sikert aratnak 
ezek. Összességében én, mint amúgy 
szekszárdi és villányi cabernet-rajon-
gó, kellemes meglepetéssel fogadtam 
a bikavéreket, megeshet, hogy keresni 
is fogom.”

Gál Lajos, az Egri Borászati Klasz-
ter vezetője állandóan mozgásban van, 
hol a borvidékük egészéről beszél, hol 
a saját standjánál kóstoltat. Örül an-
nak, hogy folyamatosan „időzavarban” 
van. „Óriási siker, ennyi érdeklődőre, 
hozzáértő fogyasztóra egyikőnk sem 
számított” – lelkendezett, s a jó ke-
délyén nagyot dobott az, amikor az 
egyik nála járó borínyenc valami in-
diai fűszer érzetéről számolt be neki. 
„Mennünk kell tovább közösen a szek-
szárdiakkal ezen az úton” – jelenti ki, s 
aztán félbeszakítva a gondolatát, gyors 
ismeretterjesztésbe kezd, amikor vala-
ki vékony jelzővel illeti a bikavéreket. 

“Kérem szépen, nem vékony ez, 
csupán nem tanninos. A tanninos és a 
vastag vörösbor fogalma nem ugyan-
az. Nem minden tanninos vastag vö-
rösbor, és nagyon sok úgymond vas-
tag vörösbor van, ami nem tanninos, 
és helytelenül vékony bornak nevezik. 
A kadarka és/vagy a portugieser tan-
nin nélkül is alapvetően vastag bor. A 
bikavér nem tannin-hangsúlyos, de 
attól még, könyörgöm, vastag bor! Ez 
is nagy cuvée! Oké?!” – zárja mono-
lógját.

Visszatérve a jövőt fürkésző kér-
désre, újra szót kér az egri vezető: – A 
világban nagy harc folyik a földrajzi 
névvel ellátott és az úgynevezett újvi-
lági márkaborok között. A bikavérrel 
nekünk, egrieknek és szekszárdiaknak 
meglátásom szerint szerencsénk van, 
mert ez a bor jelez egy-egy termőhe-
lyet, de vele együtt egy úgynevezett 
brandet is. De nem olyant, amilyent ez 
a szó jelent ma a borral kapcsolatosan 

a nagyvilágban: azonos, előbb-utóbb 
unalmassá váló borokat. Nálunk két 
termőhely eltérő ízvilága jelenik meg, 
ráadásul ezen a néven tudtommal még 
senki sem hozott forgalomba valami-
lyen fajtájú bort, esetleg cuvée-t.

Heimann Zoltán szekszárdi borász-
nak, a Szekszárdi Borvidék elnökének 
a szokásához híven máris van ötlete 
arra, hogy a jövő évi pesti demonst-
rációig történjenek még közös meg-
mozdulások. Mint hírlik, legközelebb 
Nyíregyházán öt-öt borász jelenik, s 
jövőre akár havi rendszerességgel is 
elindulhat a bikavért népszerűsítő or-
szágos projekt.

– Azon dolgozunk az egriekkel kö-
zösen, hogy ezt az egészet a borklubok 
bevonásával országos mozgalommá 
fejlesszük, s a bajai borklubbal már 
tettünk is lépéseket a bikavér ügye 
érdekében – avatott be a részletekbe 
Heimann Zoltán. – A még nyers elkép-
zelések szerint adott időpontban min-
den borvidék megvehetne valamilyen 
kedvezményes áron egy-egy bikavér-
sort, illetve egyfajta visszacsatolásként 
nekik egy hiteles értékelést kellene le-
adniuk, ami alapján eldőlhet: például 
melyik a legjobb 12 bor.

– A bikavér kuriózum, de ne es-
sünk át a ló túlsó oldalára: aligha lehet 
a borvidéken meghatározó, amolyan 
zászlóshajós szerepe. Most úgy száz-
ezer palacknál tartunk összborvidéki 
szinten, ami nagyságrendekkel aligha 
növelhető – vetem fel a borvidék el-
nökének.

– Ez valóban a reális – válaszolt 
Heimann Zoltán. – A bikavér nem a 
volumenében, hanem minőségében 
egy magas kategóriájú bor, az itteni 
terroir-nak egy valóban jó leképező-
dése. Két fontos dolog van szerintem: 
megmutatni a kulturált borfogyasz-
tónak, hogy ez a cuvée miről is szól. 
A másik pedig rólunk, a borászokról 
szól: itt egy újabb kihívás, hogy ki 
tudjuk alakítani az egyéni hozzáadott 
értékek mentén az egységes szekszár-
di stílust, ami megint együttműkö-
dést kíván, hogy megtaláljuk azokat 
a kompromisszumokat, amelyek egy 
irányba visznek bennünket. S ezen a 
téren, úgy gondolom, nem csak bika-
vér-ügyben számolhatunk be pozitív 
változásokról.

– Fél kilenc van, zsúfolásig tele a 
terem. Aligha lesz itt fél órán belül 
záróra – jegyzem meg a Szekszárdi 
Borvidék Nk�. elnökének. 

– De biztos vagyok benne, hogy 
lesz. Addigra ugyanis szinte biztosan 
elfogynak a borok! – hozta fel a leg-
nyomósabb érvet a vezető.
 Bálint Sz. György
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UTOLSÓ LEHETŐSÉG EBBEN A PÁLYÁZATI CIKLUSBAN
Horváth Rolanddal a Ponty-Poronty 
Kft. ügyvezetőjével beszélgetünk a 
DDOP telephelyfejlesztés pályáza-
táról, amely napokon belül kiírás-
ra kerül, így természetesen nem a 
végleges pályázatról, csak a társa-
dalmi egyeztetésre bocsájtottról 
tudunk beszélgetni.

Először is kik pályázhatnak erre a 
konstrukcióra?
Szekszárdi beruházásra akár mik-
ro-kis és középvállalkozások is (leg-
alább 1 fő statisztikai létszám és 1 
teljes lezárt üzleti év), Szekszárd mel-
letti kistelepülésekről viszont csak kis 
és közép vállalkozások.

Mire lehet felhasználni a pályázati 
forrást?
Ebben a pályázati konstrukcióban 
kizárólag: 
1.  építési és felújítási munkálatok el-

végzésére, 
2. alapinfrastruktúra fejlesztésre, 
3. eszközbeszerzésre 
lehet a pályázati pénzt felhasználni. 
Az utóbbi kettő viszont önállóan nem 

támogatható, az 1 és 2 pontban sze-
replő költségekkel kell kombinálni.

Mekkora összegre pályázhatnak a 
vállalkozások?
A támogatási összeg minimum 10 - 
maximum 60 millió.

Milyen támogatási intenzitásra szá-
míthatnak a vállalkozók?
A támogatási intenzitás 50 – 60 %-os.

Milyen feltételeket kell vállalni az 
ügyfeleknek?

A beruházást követően legalább 3 évig 
fent kell tartani a beruházást,  létszám-
tartást és bővítést is kell vállalni a tá-
mogatási pénz megszerzéséhez.

Milyen feltételekkel írják Önök a 
vállalkozások számára ezeket a pá-
lyázatokat és miért Önökkel írassák 
a cégek a pályázatot?
Mi kizárólag sikerdíjért vállaljuk a 
pályázatok megírását,  alapdíjat nem 
kérünk, csak nyertes pályázat esetén 
kell �zetni az ügyfeleknek. Mi nem 
csak megírjuk a pályázatot, hanem 

végig segítjük a beruházást és elszá-
molást, sőt az utólagos monitoringo-
kat is elkészítjük ügyfeleink számára.

Hol érdeklődhetnek az ügyfelek?
A telefonos egyeztetés követően meg-
nézzük a kizáró okokat és csak akkor 
kezdünk a pályázat megírásához,  ha 
minden feltételnek megfelelnek. Te-
lefonszámunk: 70/3340-295, vagy 
20/2627-779.

FORDULJANAK HOZZÁNK BIZALOMMAL!

A témában lakossági fórumot tartunk 
Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési 

Központban (Szent I. tér 10.) március 
5-én, 17-18 óráig. Várjuk az érdeklődőket!

Megújult a BENU gyógyszertára Szekszárdon
Modern külsővel, világos belsővel, 
szakképzett dolgozókkal várja az 
Aesculap Gyógyszertár a vásárlókat.

Aki belép a BENU Hálózathoz tar-
tozó, a szekszárdi Széchenyi utcában 
található Aesculap Gyógyszertárba, 
mind a külcsín, mind a belbecs tekin-
tetében nagy változásokat tapasztal: 
még tágasabb, még világosabb, még 
áttekinthetőbb, vagyis: sokkal vásár-
lóbarátabb, mint volt. 

Nincs távolságtartó-elválasztó fal a 
vevő és a gyógyszerész-eladó között. 
Sőt! A még tágasabbá és áttekinthe-
tőbbé tett, szabadpolcos rendszert kö-
vető eladótérben a szépen rendezett 
polcokon számtalan egészségmeg-
őrzéssel kapcsolatos termék között a 
saját szemével és kezével válogathat a 
BENU Gyógyszertárt választó vevő. 
Így a vásárló mérheti fel könnyedén a 
gyógyszertár kínálatát és vetheti össze 
az árakat a sor feltartása nélkül.

Az eligazodást segítendő az eladó ki-
lép a tágas térbe, amint az ottjártunkor 
is történt, és ha a vevő igényli, azonnal  
személyre szóló tanácsadással szolgál. 

Az egyes gyógyhatású készítmények, 
táplálék-kiegészítők, bőr-és szépség-
ápolási cikkek kategóriák szerint kerül-
nek a polcokra, így a kínálat, - beleértve 
az egyes termékek árait is -, könnyedén 
áttekinthető és megtalálható.

„A korszerű és a modern szemlélet 
mellett nagy hangsúlyt fektetünk a vá-
sárlókkal való közvetlen kapcsolat ki-
alakítására és a személyes hangvételre. 
Modernizált gyógyszertárainkban, így 
ebben a megújult BENU Gyógyszer-
tárban is olyan környezetet alakítot-
tunk ki, amely elősegíti a vásárlókkal 
való kommunikációt, tanácsadást 
- mondta az Aesculap Gyógyszertár 
múlt heti ünnepélyes megnyitóján dr. 
Zlinszky János, a hazai BENU Gyógy-
szertár Hálózatot összefogó PHAR-
MANOVA Zrt. igazgatósági tagja.

A BENU szakemberei a megnyitó 
alkalmából egészségvédő programok-
kal, valamint széleskörű tanácsadással 
várták a látogatókat. Többek között 
szó volt a dohányzásról való leszokás 
elősegítéséről, a testsúlycsökkentés 
hosszabb távon működő legcélrave-
zetőbb módszereiről, valamint tippet 

kaphattak a szekszárdi Széchenyi ut-
cai Aesculap Gyógyszertárba betérők 
a vitamin-, a folyadék-, és az ásványi 
anyag bevitellel kapcsolatosan.

A megnyitón a szekszárdi város-
vezetés képviseletében Kővári Lász-
ló, a városi önkormányzat gazdasá-
gi-pénzügyi bizottságának elnöke 
mondott köszöntőt, amelyben őszin-
te örömének adott hangot, hogy egy 
ilyen modern, betegcentrikus gyógy-

szertár immáron a megyeszékhelyen, 
Szekszárdon is elérhető.

A márka 2012-es bevezetése óta 
jelenleg 126 BENU Gyógyszertár 
működik Magyarországon. Idén - 
folytatva a modernizálást - további 
30 BENU gyógyszertár felújítása a cél. 
A BENU másik fő vonzereje a kiváló 
ár-érték aránnyal bíró saját márkás 
termékeinek folyamatosan bővülő 
palettája.  x
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PÁLYÁZAT AZ OLVASÁSÉRTÉSÉRT.
A könyvtár digitális katalógusa 
segíti az olvasókat 

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár sikeresen pályázott a Tudásdepó-Expressz 
TÁMOP-3.2.4.A-11/12012-0064-es pályázaton. A nem formális és informá-
lis képzési szerep erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében a Tolna 
Megyei Illyés Gyula könyvtárban elnevezésű projekt 2012. szeptember 1. 
és 2014. február 28. között zajlott, és a közel 40 millió forintos támogatási 
összegnek köszönhetően befejeződik a könyvtár elektronikus katalógusá-
nak kiépítése. 
A projekt ideje alatt 55000 dokumentum került a digitális katalógusba, 
ezek között szerepelt dia, hanglemez és régi könyves állomány. Külön em-
lítést érdemel az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban végleges helyére került 
Csányi-hagyaték feldolgozása is. A munkát húsz ember közel egy évig végezte, 
és most már minden lehetőség adott, hogy digitális tartalmakat rendeljenek 
a katalógushoz.
Szintén a projekt keretében két iskola négy csoportjának tartottak szöveg-
értés fejlesztési foglakozásokat. A szekszárdi Kolping Szakiskola két csoport-
jának, illetve a szekszárdi Baka Általános Iskola gyógypedagógiai tagozata 
két csoportjának. 
A pályázati forrásnak köszönhetően fedezni tudta a könyvtár a fejlesztő 
pedagógus bérét, de emellett közre is működött a hátrányos helyzetű és a 
fogyatékkal élő fiatalok számára a társadalmi beilleszkedés esélyeit növelő 
projektben. 
Mint azt Liebhauser János, a könyvtár igazgató-helyettese hangsúlyozta, szá-
mukra fontos, hogy bárki számára, bármikor és bárhonnan elérhető informá-
ciót szolgáltassanak. Ehhez nagy segítséget jelentenek számukra a fentihez 
hasonló sikeres uniós pályázatok.

Jim Sanders prédikátor, bibliatanító, 
apostoli szolgálata a rendszerváltás 
éveiben, több mint 20 évvel ezelőtt 
kezdődött meg Magyarországon. Jim 
Sanders európai szolgálata, az akkori 
Csehszlovákiában indult, ahol tízezrek 
látogatták a gyógyító összejöveteleit. Az 

ott tapasztalható csodákról és gyógyu-
lásokról a napilapok címoldalain lehe-
tett olvasni. Jim Sanders az elsők között 
érkezett a volt kommunista országok-
ba, miután megnyíltak a határok és 
egyik úttörője a ma is tartó karizmati-
kus keresztény megújulási mozgalom-

nak. Szolgálata tömegek érdeklődését 
keltette fel, hisz az evangélium hirdetés 
részeként minden alakalommal imád-
kozott a betegek gyógyulásáért. Jim 
Sanders imáit jelek, csodák, erő meg-
nyilvánulások és gyógyulások követik. 
Jim Sanders szolgálata egyházzá nőtte 

ki magát és ma „Krisztus Szeretete Egy-
ház” néven szerepel a hazai keresztény 
egyházak között.

Jim Sanders ismét Szekszárdon imádkozik a betegekért!

Jim Sanders több mint 37 éve szolgál a betegek felé
Betegség, fájdalom kínozza? Egyéb gondjai vannak?
Itt a lehetőség gyógyuljon meg!

Gyógyító csodanap!
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját, Barátait, ismerőseit,

minden érdeklődőt és gyógyulni vágyót! 
Időpont: 2014. március 9. 16.00 óra

Helyszín: Szent László Szakképző Iskola Étterme (volt Ady Szakközépiskola)
Széchenyi u. 2-14. Bejárat a kollégium felől

Szervező: Jézus él Alapítvány
Információ: 30/913-7333 • www.ksze-szekszard.hu • www.ksze.org 

A részvétel ingyenes!
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Február 23-ai rejtvényünk megfejtése: Márai Sándor, A kassai polgárok

EVANGÉLIUM

Vízkereszttől hamvazószerdáig (az 
idén január 6-tól március 5-ig) tart 
az úgynevezett farsangi idő, amely 
már a középkorban is a vidámság, 
a mulatság időszakának számított.
Farsang vasárnapja a nagyböjt előtti 
utolsó vasárnap, amikor a kereszté-
nyek is örülnek és vigadoznak, mert 
maga Jézus is példát ad erre például 
a kánai menyegzőn, amikor a vizet 
borrá változtatja és ezzel megszenteli 
az ember mulatságát, jókedvét. Ezért 
bizony a keresztény embernek nem 
szabad szomorú és mogorva, morcos 
embernek lennie, mert az örömhírt 
csak örömmel lehet hirdetni, de meg-
élni is. Avilai Szent Teréz mondta: 
„Jobban félek egy szomorú apácától, 
mint egy légió ördögtől.”
Mi, keresztények tudjuk, hogy mikor 
van a farsang és mikor van a böjt, és 
ennek megfelelően tudunk viselked-
ni, nem mossuk össze a kettőt…

A közmondás szerint: „Ma itt van 
a dínomdánom, holnap jön a szá-
nom-bánom.” Természetesen ez 
azokra vonatkozik, akik nem isme-
rik a mértéket és a mulatságot dor-
bézolásba fullasztják.
Egy jó tanács farsangra: „Farsang 
idejében légy vidám, derűs, szó-
rakozzál, mert szükséges ez, hogy 
a munkát is jobban bírhasd, de ne 
felejtsd el, az életben semmi sem 
korlátlan, mindent kimérve kapunk. 
Aki rosszul mér, az rá�zet. Tarts 
mértéket.”
A farsang csúcspontja a farsangot lezá-
ró farsang vasárnapja illetve a húsha-
gyókedd. Húshagyókedden az esti bált 
követően régen bőgőtemetés volt, hogy 
éjfél után elcsituljanak a zajos mulatsá-
gok, kezdetét vegye a nagyböjt.

Már harmadik éve tarjuk mi is a hús-
hagyókeddi mulatságot, majd éjfélkor 
imával kezdjük a nagyböjtöt. Az idén 
a Babits Művelődési Központba sze-
retettel várjuk március 4-én este 7-re 
azokat, akik szeretnének népzenére 
táncolni, örömmel búcsúztatni a far-
sangot és ráhangolódó elcsendesedés-
sel kezdeni a nagyböjtöt.

 Bacsmai László
 plébános

Dínomdánom!

Hirdetés
Március 4-én (kedd) este 7 órától 
a Babits Művelődési Központban 

húshagyókeddi mulatság lesz  
éjfélig, utána elcsendesedéssel 

kezdjük a nagyböjtöt. 
Mindenkit sok szeretettel várunk. 

A belépés díjtalan.  Laci atya

Téli élményekről
mesélnek a rajzok

„Jégvarázs” címmel hirdetett 
rajzpályázatot a megyeszékhely 
és a környékbeli települések 
általános iskolásai számára a 
szekszárdi Új Nemzedék Plusz 
Kontaktpont.

A Dózsa György utcai irodában feb-
ruár 20-án megtartott eredmény-
hirdetésen Bánkiné Szunyi Beáta 
kontaktpont-vezető üdvözölte a gye-
rekeket, és mondott köszönetet nekik, 
szüleiknek és felkészítő tanáraiknak, 
amiért az első alkalommal meghir-
detett rajzpályázatra több mint 150 
pályamunkát küldtek be. A sok rajz 
közül – melyek egy-egy téli élményt 
elevenítettek meg – tíznek az alkotóját 
díjazták. Ők az elismerő oklevél mel-
lett – stílszerűen – egy, a szekszárdi 
műjégpályára szóló belépőt vehet-
tek át Csillag Balázstól, a Szekszárdi 
Sportközpont Nk�. igazgatójától.

A pályamunkák a következő 
hetekben a szekszárdi iroda falait 
díszítik majd. 

A díjazott szekszárdi alkotók, alsó 
tagozatosok: Rábenstein Réka (Baka 
István Ált. Isk., 1. oszt., felkészítő 
tanára: Kálóczi Erzsébet), Takács  
Noémi (PTE Gyakorló Ált. Isk., 2. 
oszt., Runyai Zsuzsanna), Teme-
si Orsolya (Comenius Ált. Isk., 4. 
oszt.). Felső tagozatos tanulók: Bóvári  
Fanni (Babits Mihály Ált. Isk., 5. oszt., 
Kovács Tibor), Turányi Lilla (PTE 
Gyakorló Ált. Isk., 6. oszt., Dobosné 
I�ú Zsuzsanna), Zeller Anna (PTE 
Gyakorló Ált. Isk., 7. oszt., Dobosné 
I�ú Zsuzsanna).

 F. L.

A Dózsa György utcai Kontaktpont 
I�úsági Információs és Tanácsadó 
Iroda, amely január 17-e óta várja 
a �atalokat, legfőképpen továbbta-
nulással, pályaorientációval, élet-
pálya-tervezéssel kapcsolatos kér-
désekben, de a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez is igyekeznek színes, 
érdekes és hasznos programokat 
nyújtani az új nemzedéknek. 
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Alomszék és teleső-rendszer – Országh professzor Szekszárdon

A szürke és a fekete víz külön kezelé-
se és elvezetése, az utóbbinak a me-
zőgazdaságban való hasznosítása, 
az esővíz szűrés utáni fogyasztása – 
ilyen és ehhez hasonló, ma még eret-
nek számító gondolatokról beszélt 
Országh József a Szekszárdi Zöldtárs 
Alapítvány közelmúltbéli  konferenci-
áján, amelyet a fenntartható vízgaz-
dálkodás témakörében rendeztek. A 
belgiumi monsi egyetem egykori ta-
nára, Vallónia tartomány vízügyi kor-
mánybizottságának volt tagja olyan 
megoldásokról beszélt, amelyek 
Belgiumban és Franciaországban 
már gyakorlatnak számítanak, s gló-
buszunk védelmében nem ártana, ha 
több országban elterjednének.

– Mint arról az előadásában is szólt, 
a szennyvizet nem kezelni kellene, 
hanem az agráriumban felhasználni 
a szürke és a fekete szennyvíz elkü-
lönítésével. Milyen úton lehetne ezt 
megvalósítani és mibe kerülne?
– Nem kell hozzá horribilis összeg, ha 
megvan a kellő elhatározottság a vál-
toztatásra. Franciaország egyes kisebb 
településein, ahol nem gazdaságos a 
csatornahálózatot kiépíteni, ott például a 

fekáliás vizet – amit a szürke szappanos 
vízzel össze lehet keverni – szippantással 
eljuttatják az úgynevezett alomátitató 
telepekre, ahol nagyon értékes mezőgaz-
dasági alapanyagot készítenek belőle. Ez 
az anyag kiváltja a műtrágyázást és drasz-
tikusan lecsökkenti a növényvédőszerek 
használatát. A francia parasztok egyéb-
ként nagyon örülnek a talaj ily módon 
történő szervesanyag-megőrzésének.

– Az esővíz hasznosítása már nálunk is 
régóta beszédtéma, de ehhez olyan fokú 
„romboló” átalakításokat kellene elvégezni 
a családi házakban, az egyes háztartások-
ban, hogy az elveszi még a környezettuda-
tos életvitelt folytatók kedvét is.

– Én az előadásomban a témának nem 
arról a vetületéről beszéltem, hogy az em-
berek a vécé öblítésére ne vezetékes, ha-
nem esővizet használjanak, hanem sokkal 
többről. Igenis bátran használják az eső-
vizet mosakodásra, főzésre, fogyasztásra, 
s esetleg a kertjük öntözésére is! Belgi-
umban 2004-ben a lakosság 30 százaléka 
használta a „teleső-rendszert”, ma pedig 
ez az arány még magasabb. Belgiumban 
és Franciaországban a környezettudatos 
családok falvakban és kisebb városokban 
ezerszámra használják az úgynevezett 

alomszéket. Ők a szappanos vizüket 
például kertöntözésre használják fel, a 
belgáknál pedig ezért talajterhelési díjat 
sem kell �zetni. Csak akkor gyűlik meg 
a bajuk a hatósággal, ha fekáliás vizet 
öntenek ki a kertbe. Ezek a családok kér-
vényezhetik azt, hogy lekapcsolódjanak 
a szennyvízcsatornáról. Belgiumban már 
a vasúttársaságok is komolyan foglalkoz-
nak azzal, hogy a szerelvényeken használt 
vegyi vécék tartalmát komposzttá alakít-
tassák át az alomátitató telepeken.

– Hogyan oldják meg a családok az 
esővíz begyűjtését?
– Föld alatti betontárolóban, ahol bi-
okompatibilissé válik a víz. Egyébként 
az eautarcie.org honlapon részletesen 
le van írva, hogy hogyan kell kezelni, 
szűrni, hogy ihatóvá váljon.

– Aki alomszéket használ az összes szeny-
nyvize elvezetéséhez, annak bizony nagyon 
megszállott környezetvédőnek kell lennie, 
vállalva a folyamatos kapcsolódó feladato-
kat, az estleges kellemetlenségeket is.

– A kertben egy fóliás derítőme-
dencét kell elhelyezni, ennyi az egész. 
Aki vízöblítéses vécéhez ragaszkodik, 
annak fel kell törnie a lakást és a cső-

rendszert is át kell alakítania, ez már 
bizony költséges, valamint el kell he-
lyeznie egy szippantható tartályt is. 
Ettől a tételtől eltekintve mindössze 
néhány ezer forintot igényel a dolog. 

– Kényelmi és egyéb okokból nagyon 
nehezen mozdul az ön által felvázolt 
irányba a világ. Nagy szolgáltatók 
mehetnének tönkre, nem beszélve a 
lakás-átalakítások magyar viszonylat-
ban nem kis költségeiről. De a nyugat 
sem mozdul olyan lendülettel, hogy 
példája ragadós lenne. Ön előadásokat 
tart, honlapot működtet: nem csüg-
ged a hite, lelkesedése, ha az országok 
többsége továbbra is elzárkózik?
– Nem gondolnám, hogy megváltozik 
a világ az általam, általunk felvázolt 
témákban, hiszen az ön által említett 
tényezők a meghatározóak. De a fran-
cia és a belga példa azt mutatja, hogy a 
kisebb településeken még tovább lehet 
menni ezen az úton a fenntartható víz-
gazdálkodást megvalósítva. Már akkor 
elégedett leszek, ha a környezettudatos 
emberek a maguk portáján megmu-
tatják mindannak az igazát, amit itt, 
Szekszárdon is fölvázoltam. 
 B. Gy. 
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Temesvári Márk a tizenötezredik

A szekszárdi Temesvári Márk volt a 
műjégpálya 2013/14-es szezonjának 
tizenötezredik látogatója. A PTE 
Gyakorló Általános iskola 2. osz-
tályos diákja családjával érkezett a 
városi sportcsarnok melletti fedett 
létesítménybe, ahol Horváth István 
polgármester az üzemeltető Szekszár-
di Víz- és Csatornamű K�. ajándéka-
ival, köztük egy 10 alkalomra szóló 

jégpályabérlettel lepte meg Márkot és 
családját. A �atalemberről kiderült, 
hogy még óvodásként szerette meg 
a korcsolyázást, s azóta – ha tehe-
ti – heti három-négy alkalommal is 
gyakorol a szekszárdi pályán, amely 
még egy hétig, március 9-ig várja a 
korcsolyázókat. 

 Fekete FO
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Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megbízásából a Garay 
Élmény Pince (a Szekszárdi Vagyon-
kezelő Kft.) fotópályázatot hirdet 
„Barangolás a Szekszárdi Borvidék 
dűlői között” címmel. A pályázat célja 
a Szekszárdi Borvidék dűlőinek, szőlő-
termő területeinek művészi színvonalú 
bemutatása, különös tekintettel a szur-
dikokra (löszfalakra) és a tanyákra.

Pályázati feltételek:
• A nevezési díj be�zetése.
•  Minden pályázó maximum 20 saját 

készítésű digitális vagy digitalizált sa-
ját fotóval indulhat, melyekből a  szur-
dikokat (löszfalak) és a tanyákat mini-
mum 4-4 fényképpel kell bemutatni.
•  A beküldött képek a szekszárdi bor-

vidék dűlőit, szőlőtermő területeit 
bemutató, JPG kiterjesztésű, keret nél-
küli, legalább 3 Mpixel, de legfeljebb 8 
Mpixel felbontású tájképek lehetnek.
•  A pályázat nyitott, nemtől, kortól, 

lakóhelytől függetlenül, részt vehet 
amatőr és pro� fotós egyaránt.

•  A pályázaton manipulált képek 
nem indulhatnak. Nem számítanak 
manipulációnak a hagyományos 
fotográ�ai korrekciók, így a színek, 
tónusok és a fényerő beállítása, il-
letve a felvétel közben keletkezett 
technikai hibák eltávolítása. Mani-
pulációnak számít és kizárást von 
maga után a képek mondanivaló-
jának megváltoztatása, azaz a képi 
elemek utólagos hozzáadása.

•  A sorozatban minden kép külön al-
kotásnak számít.

•  A pályázó kizárólag saját erede-
ti szerzői alkotásával pályázhat. (E 
feltétel megsértése esetén a pályázat 
érvénytelenné válik, és a pályázó 
nem kaphat díjat; amennyiben pedig 
a díjátadást követően válik ismertté, 
akkor a pályázó köteles a díjat vissza-
szolgáltatni. Az eredményhirdetést 
követően a pályázat meghirdetője 
valamennyi díjazott alkotás esetében 
bekéri az adott kép nagyfelbontású, 
magas minőségű, eredeti változatát.)

•  A pályázó hozzájárulását  adja ahhoz, hogy 
a benyújtott képet a kiíró a szerzői jogok 
tiszteletben tartása mellett, de ellenszolgál-
tatás nélkül felhasználja, publikálja.
•  A kép készítésének ideje nem lehet 

régebbi a 2012. évnél.

Regisztráció menete:
•  A regisztrációs lap letőlhető a Szekszár-

di Vagyonkezelő K�. illetve a Garay 
Pince honlapjáról.

Nevezés részletei:
Nevezési díj: 2500 Ft/pályázó, a bekül-
dött képek számától függetlenül.

A nevezési díjat banki átutalással az 
OTP 11746005-20074535 sz. számla-
számra, vagy készpénzbe�zetéssel a 
Szekszárdi Vagyonkezelő K�. irodájá-
ban (7100 Szekszárd, Bezerédj I. u. 2.; 
tel.: 74/510-422) lehet be�zetni, legké-
sőbb 2014. augusztus 31-ig. 

A beazonosítatlan utalásokat vagy 
banki be�zetéseket nem áll módunk-
ban visszautalni.

A közlemény rovatban minden 
pályázónak feltétlenül fel kell tün-

tetnie a regisztráció során kapott 
azonosító számát.

A fotókat CD-n a Szekszárdi Vagyon-
kezelő K�, 7100 Szekszárd, Bezerédj I. 
u. 2. címre kell ajánlott küldeményként 
beküldeni, vagy személyesen leadni. A 
lemezen fel kell tüntetni a pályázat cí-
mét, a kép címét, a készítés időpontját 
és a regisztrációs számot.

A pályázat kiírója a hozzá bekül-
dött fotókat nem őrzi meg, nem tá-
rolja, és nem küldi vissza se elektro-
nikusan, se postai úton, felelősséget 
e tekintetben nem vállal.
 
Határidők:
Beküldési határidő:
2014. augusztus 31., 12 óra
Eredményhirdetés: 2014. szeptember 
18. és 21. között, a Szekszárdi Szüreti 
Napok rendezvénysorozat keretében.

A díjazott fotók megjelenítése: 
2014. szeptember 18. és 21. között a 

Szekszárdi Szüreti Napok rendezvényso-
rozat keretében megrendezett kiállításon, 
valamint a www.vagyonkezelok�.hu, a 
www.garaypince.hu és a www.szekszard.hu 
honlapokon.
 
A nyertesek jutalma:
Szakmai zsűri döntése alapján az első, 
második és harmadik helyezetteket 
jutalmazzuk.

Fődíj: szállásutalvány egy 2 éjszakás 
wellness hétvégére 2 fő részére,
2. díj: 1 hetes üdülés 2 fő részére a 
Szekszárdi Vagyonkezelő K�. üzemel-

tetésében lévő harkányi vagy gunarasi 
vendégházban,
3. díj: borkóstoló 2 fő részére a szek-
szárdi Garay Élmény Pincében.

Szerzői és felhasználói jogok
•  A pályázaton részt vevő a pályamű(-

vek) beküldésével automatikusan el-
fogadja a kiírás feltételeit, és kijelenti, 
hogy a kép(ek)et ő készítette, és ren-
delkezik a közlés jogával.

•  A pályázó tudomásul veszi, hogy a 
beadott kép(ek) elkészítésével és nyil-
vános bemutatásával okozott esetle-
ges személyiségi és szerzői jogsérté-
sekért minden felelősség a pályázót, a 
szerzőt terheli, beleértve a jogsértés-
sel bekövetkező anyagi felelősséget is.

•  A pályázat benyújtói a pályamunká-
hoz fűződő szerzői jogaik alapján az 
alábbi keretek között adnak a kiíró 
részére felhasználási engedélyt:

-  A pályázat kiírója jogosult a pá-
lyaművek felhasználására a Szek-
szárdi Borvidék népszerűsítésével 
kapcsolatban kiadott kiadványai-
ban, internetes felületein.

-  A kiíró jogosult nyilvánosságra 
hozni a mű(vek)et, továbbá meg-
jelentetni azokat a kiállításhoz 
szorosan kapcsolódó katalógus, 
programfüzet, internetes felület, 
reklám stb. keretében.

-  A pályázók által megadott elér-
hetőségeket a pályázat kiírója 
adatbázisában regisztrálja, de 
azokat harmadik személynek 
csak a pályázó külön beleegye-
zésével adja ki.

„Barangolás a Szekszárdi Borvidék dűlői között”- fotópályázat

Ezúton értesítjük az érintett intézménye-
ket és hirdetőinket, hogy a Szekszárdi 
Vasárnap lapzártája: kedd 14 óra.

A lapzártát követően érkező anyagokat az 
aktuális héten bármilyen szempontból �-
gyelembe venni már nem áll módunkban.
Továbbá értesítjük az érintetteket, hogy 
közlésre szánt anyagaikat az alábbi,  
tematizált e-mail címek valamelyikére 

küldjék (pontos tárgymegjelöléssel), mert 
a lap eleddig egyetlen levelezője szinte az 
áttekinthetetlenségig telik, hétről hétre.
A jövőben tehát, a küldeményeket �gyelem-
be venni az alábbi posta�ókokból tudjuk:

Közművelődési intézmények,  
programajánlók:

szekvasiskola@gmail.com

Borászattal kapcsolatos közlendők, 
információk:

szekvasbor@gmail.com
A fenti címekre érkező anyagokat Fekete 
László munkatársunk fogadja, rendszerezi 
és juttatja el a szerkesztőség számára.

Egyéb önkormányzati intézmények:
szekvasvaros@gmail.com

Civil szervezete, pártok:
szekvascivil@gmail.com

A fenti címekre érkező anyagokat  
Gyimóthy Levente munkatársunk fogadja 
és juttatja el a szerkesztés számára.
Korábbi e-mail címünk továbbra is mű-
kődik, ám az odaérkező levelek könnyen 
elsikkadhatnak.
Hirdetési szándékkal kizárólag a lapunk 
impresszumában szereplő munkatárs-
nőnket keressék, az ott feltünteett elér-
hetőségeinek egyikén.
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Japánban edzőtáborozott Sárecz Marci, a szekszárdi olimpikon

SPORTMIX

Szepesi Dávid cselgáncsedző és 
csoportjának egyik kiemelkedő 
versenyzője, Sárecz Márton a hét-
végi versenyeken túl hétköznapo-
kon is legalább kétszer találkoznak. 
Merthogy Marci, a Gemenc Judo SE 
válogatott i�úsági cselgáncs ver-
senyzője, a Garay János Gimnázium 
tanulója szülői támogatással úgy 
döntött: még komolyabban veszi 
sportágát, amelyben hazai szinten 
már igen komoly eredményei van-
nak, és magántanuló lesz. Marci tár-
saival a Magyar Olimpiai Bizottság 
tehetséggondozó-sportágfejlesztő 
programjának köszönhetően Ja-
pánban, a cselgáncs őshazájában 
járt nemrég, hogy egy Tokió-közeli 
edzésközpontban gyakorolhasson.

Nem kis feladat vár augusztusban Sárecz 
Mártonra: a �úk között a magyar i�ket 
egyedül ő képviseli a nyári kínai i�úsági 
olimpián, ami az első ötkarikás verseny 
lesz a világ sportoló i�úsága számára, és 
ahová nagy valószínűséggel el fogja kí-
sérni őt klubedzője, Szepesi Dávid – aki 
ott volt vele Japánban is. A tréner, mint 
arra sokan emlékezhetnek, 2004-ben, 
pályafutása csúcsa felé közeledve a fel-
nőtt magyar bajnokság döntőjében ezüs-
térmes lett, ám egy, a karrierjét végül 
tönkretevő makacs sérülés meghiúsított 
egy akkoriban tervezett japán utat. Az 
élet most adta vissza, amit akkor elvett.

– Cukubában jártunk, ahol a japá-
nok legnagyobb testnevelési főiskolája 
található 15 ezer hallgatóval – számolt 
be a részletekről Szepesi Dávid. – Itt 
készül és versenyez több korábbi világ-
bajnok is, akikkel nem csak a folyosón, 
a hétköznapi életben, hanem a tatamin 
is találkozhattunk az edzőtáborozás 
közben.

Mint a tréner elmondta, az ottani 
csapatbajnokságon 3000 csapat indul 
és mintegy 15 ezer (!) dzsúdós vesz 
részt rajta. Ugyancsak ezrekben mér-
hető azon versenyzők száma, akik er-
ről a versenyről lemaradnak – és akkor 
mekkora lehet úgy általában az után-
pótlás-hátország Japánban...

– A japánok híres sikerreceptjébe 
kóstolhattunk bele a két hét során: 
óriási alázat és nagy mozdulatgyor-
sasággal végrehajtott, tökéletes tech-
nikai kivitelezésű dobások – folytatta 
az edző. – Úgy veszem észre, olykor 
hiányolja is Marci azt, ami ott Cukubá-
ban körülvette és ami állandóan teljes 
erőbedobásra késztette...

Marci �zikális felépítése a kívülálló 
számára is jól látható módon elkezdő-
dött. A november óta eltelt időben még 
izmosabb, még szálkásabb lett, már 

tényleg egy komoly versenyzőt idéző 
külsővel ült le velünk beszélgetni. 

Nincs könnyű helyzetben az idén. 
Anatómiai fejlődése megköveteli, hogy 
66-ról felmenjen a 73 kg-ba és már az 
idén ebben a súlycsoportban versenyez-
zen, ám az a döntés született, hogy az év 
főversenyén, az i�olimpián még a tavalyi 
súlycsoportjában lép tatamira. Így a súlyát 
68 kg-on tartják, amihez adott egy speciá-
lis diéta, amit a versenyző elmondása sze-
rint nem különösebben nehéz betartania. 
Az, hogy a felkészítő hazai és nemzetközi 
versenyeken erősebb �zikumúakkal kell 
majd pariban lennie, összességében csak 
segíti abban, hogy a 66 kilóban, augusz-
tusra a lehető legerősebb legyen.

– Nagyon tetszett nekem ez a japán 
technikás dzsúdó, amely a szekszárdi 
klubedzők által kialakított stílus miatt 
hozzánk, a többi hazai klubbal szemben, 
mindig közelebb állt. S hogy mi volt az, 

ami nekem is föladta a leckét Japánban? 
– ismétli meg az újságírói kérdést Sárecz 
Márton. – Nos, itthon egy keretedzésen 
van maximum 7-8 ötperces küzdelem, 
ott 12-szer hat percekig is elmentünk… 
Hihetetlenül nagy volt a partnerállo-
mány, lehetett válogatni és mindenki 
nagyon jó volt. Amikor egy-egy itthon-
ról vitt technikával megleptem az otta-
niakat, ők ebbéli elismerésüket azonnal 
ki is fejezték. Sőt, többször megjegyezték 
az ottani edzők-versenyzők, hogy ha te-
hetjük, menjünk el hozzájuk máskor is 
– számolt be a Gemenc Judo versenyzője 
sikerélményeiről.

Sárecz Márton mostanság új tech-
nikákat is tanul Szepesi Dávidtól, de 
amúgy nagyon megy neki a belső 
comb és az úgynevezett csípő-kasza 
technika, amit az előtte álló horvát, 
román, lengyel válogató versenyeken 
is biztosan bevet majd. B. Gy.

KOSÁRLABDA. Két nap nem volt elég ah-
hoz, hogy az Atomerőmű KSC Szekszárd 
csapata kellőképpen regenerálódjon az 
újabb rájátszásbeli mérkőzésre, amikor is 
ezúttal idegenben kellett volna helytállni 
a nála erősebb PINKK Pécs 424 ottho-
nában, amely ellen, mint arról legutóbbi 
lapszámunkban már hírt adtunk, sokáig 
kiegyenlített mérkőzést játszott hazai 
környezetben Magyar Gergely együttese. 
Pécsett – sajnos – végig alárendelt sze-
repet játszott a szekszárdi csapat, amely 
egyébiránt 20-2-re vesztette el az első, 33-
7-re a második negyedet, s eme megalázó 
különbség után csupán formalitássá vált 
a második félidő. A végeredmény: 88-36, 
a szekszárdi csapatban a 11 pontig jutó 
Zele Dorina, illetve a 7 pontot szerző La-

tinka Dusanics nyújtott említésre méltó 
teljesítményt. A rájátszás következő for-
dulójában e hétvégén szombaton ismét 
Pécsre látogat a KSC Szekszárd, az ellenfél 
a másik baranyai együttes a PEAC-Pécs 
együttese lesz.

KÉZILABDA. Az, hogy a nagyatádi 
együttes, a Rinyamenti KC csak négy 
góllal kapott ki a második helyezett 
Budaörs ellen hazai pályán, azt sejtette, 
hogy a Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
otthonában is esetleg komolyabb ellen-
állást tanúsít a szebb napokat is megélt 
somogyi alakulat. De nem így történt! A 
hosszabb kihagyás után visszatérő Vasas 
Edinát már a soraiban tudó FGKC szinte 
lesöpörte a pályáról a vendégcsapatot és 

megalázó vereséget (40-13) mért rá. A 
szekszárdi csapat legeredményesebb já-
tékosai: Reisch (10), Fauszt (9), Farkas A 
(5), Weigel (5), utóbbi 4 gólt a büntetők 
értékesítésével szerzett. Tizenhat forduló 
után két ponttal előzi meg ebben a baj-
nokságban a még veretlen Tabajdi-csa-
pat a nagy rivális, második Budaörsöt az 
NBI B nyugati csoportjának tabelláján.

LABDARÚGÁS. Országos döntőt játszik 
a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
által az amatőr csapatok számára kiírt 
nagypályás bajnokságon a dél-dunántúli 
régiós válogatott, amelyet egy-két kivételtől 
eltérően csak Tolna megyei – benne szek-
szárdi nevelésű – játékosok alkotnak, és 
amely együttest az egykori szekszárdi játé-

kos, Kalmár Ferenc vezet. Az eldöntőben, 
annak második mérkőzésén is legyőzte a 
veszprémi régió válogatottját idegenben a 
Dél-Dunántúlt képviselő csapat – ezúttal 
2-0-ra. Mindkét gólt Rikkers Péter szerez-
te. (A még tavaly év végén Szekszárdon 
lejátszott elődöntő első mérkőzését 5-2-re 
nyerte meg a csapat, így 7-2-es összesítéssel 
lépett tovább. A döntőt, május elsején, az 
MLSZ telki edzésközpontjában rendezik, 
az ellenfél a csongrádi régió csapata lesz, 
amely a szabolcsi régiót győzte le. Az már 
szinte biztos, hogy Tolna megyeiek ad-
ják majd megközelítőleg felét a magyar 
amatőr válogatottnak, hiszen a döntőben 
résztvevő két csapatból állítják össze a bu-
dapesti amatőr csapatok Európa-bajnok-
ságán részt vevő magyar válogatottat.
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AGÓRA MOZI
Március 1., 17 órakor 
TÉLI MESE 
Színes, feliratos amerikai �lm 2D, 12 
év alatt szülői felügyelettel, 117 perc.

Március 1., 15 és 19 órakor
Március 3-5., 17 órakor
MŰKINCSVADÁSZOK 
Színes, szinkronizált amerikai-német 
�lm 2D, 12 év alatt szülői kísérettel, 
119 perc.

Március 3-5., 19 órakor
NYÁRUTÓ 
Színes, feliratos amerikai �lmdráma 2D, 
12 év alatt szülői felügyelettel, 111 perc.

Március 6-7., 17 órakor
KÖNYVTOLVAJ
Színes, feliratos amerikai-német �l-
mdráma 2D, 12 év alatt szülői fel-
ügyelettel, 131 perc.

Március 7-8., 15 órakor
ZAMBÉZIA Színes, szinkronizált dél-
afrikai animációs �lm 3D, 6 éven felüli-
eknek, 83 perc.

Március 8. és 10., 17 órakor
AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN 
Színes feliratos amerikai �lm 2D, 12 év 
alatt szülői felügyelettel, 130 perc.

Március 6-8., 19.15 órakor
NON-STOP (NON-STOP) Színes, 
szinkronizált amerikai-francia ak-
ció-thriller 2D, 16 éven felülieknek.

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, vasár-
nap szünnap! Az előadásokra jegyek 
már kaphatók a Babits Mihály Kul-
turális Központ jegypénztárában és a 
www.ticketportal.hu oldalon. Jegyárak: 
1000 Ft (2D) és 1200 Ft (3D). Telefonszám: 
74/529-610. www.szekszardagora.hu. 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A hetedik hónapban van
a Szekszárdi I.Béla Gimnázium Kollégiumának maratoni kiállítás sorozata.

A városunkat bemutató tárlatok sorát, most a tavaszvárás köré csoportosítottuk. 
Az alkotok – Ábrahám Béla, Bágyi Zsuzsanna, Cseh Gábor, Juhász Ildikó, 
Kerekesné Varga Veronika, Ódryné Horváth Krisztina és Stekly Zsuzsa – 

a kikeletet, a megújulást, a mindig feltámadó természetet mutatják be oly módon, 
hogy ezek az események városunkhoz köthetők legyenek.

A kiállítást Kubanek Miklós nyitja meg 
március 6-án csütörtökön, 15 órakor.

Közreműködik: Mester Annamária és Szombat Szabina versel 
valamint Nemes András tanár úr, a zenélő kollégistákkal.

SZÜLŐKLUB
Információs program autizmussal érintett családoknak

2014. március 3. 17.00 óra
Helyszín: Tm-i Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye 

(„Nevelési Tanácsadó”, Szekszárd, Kinizsi u. 1.)
Az Esőmanók Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület 

rendezvénye
Téma: A családtámogatási rendszer változása • Tapasztalatok, információk 
az AOSZ Felnőtt Fogódzó képzéséről. Szülőknek, nagyszülőknek, akiknek 

gyermeke most lép kamaszkorba, vagy hamarosan nagykorúvá válik, esetleg 
már felnőtt korú gyermeket nevelnek. • Kommunikációt segítő eszközkészítés 

(képkártyák).(Akinek erre van szüksége, jelezheti előre: 70-420-11-60) • 
Kötetlen beszélgetés aktualitásokról • Előzetes: májusi képzési programunk 

az Autizmus Alapítvány közreműködésével.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA

2014.március
HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az időpontot később közöljük.
Polgármesteri Hivatal I. em., pol-
gármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Március 11. (kedd) 16-17 óráig.
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 
óráig. Polgármesteri Hivatal I. em. 
36. sz. iroda. III. sz. választókerület
Március 6. (csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig.
Kadarka utcai óvoda.

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

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

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
IX. sz. választókerület 
Bejelentkezés a 30/551-4653-as számon.
Baka István Általános Iskola.

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

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

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

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

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

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

A Polip I� úsági Egyesületnél 
újra Idegen nyelvi 
Társalgási Klubok!

 
Minden szerdán 17-18 óráig 

Francia Klub
 

Minden csütörtökön 17-18 
óráig Angol Klub

 
A klubban külföldi � atalokkal 
találkozhatsz, beszélgethetsz. 

Helye:
Polip I� úsági Egyesület, 

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Tel.: 74/510-472

E-mail: polip@polipi� usag.hu

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonpro� t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS
NÉLKÜL SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404
Bíró Aranka egészségügyi szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes laboratóriumi
beutalóval vehető igénybe!
A szolgáltatásért térítési díjat kell � zetni!

AZ ÖN VÉLEMÉNYE IS SZÁMÍT!

Kedves Szekszárdiak!
Szekszárd MJV Önkormányzata 
megkezdte az idei évre vonatkozó 
költségvetésének tervezését. A város-
vezetés célja, hogy a 2014-es évben is 
olyan fejlesztési elképzelések kerülje-
nek be, melyek a szekszárdi polgárok 
megelégedésére szolgálnak. Ezért ké-
rem a Tisztelt Szekszárdiakat, hogy 
a városunkat érintő beruházási, 
fejlesztési javaslatukat - legkésőbb 
2014. március 3-ig – juttassák el 
részemre személyesen (a városháza 
portáján gyűjtőládát helyeztünk el), 
postai úton (Szekszárd MJV Polgár-
mesteri Hivatala, 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8.), vagy e-mailen 
(tervezes@szekszard.hu). Javaslata-
ikra, segítő együttműködésükre 
számítunk!
 Tisztelettel:
 Horváth István,
 polgármester
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EBOLTÁSI AKCIÓ! Szekszárd, Rákóczi u. 92. (újvárosi buszmegállónál) • www.feheragyar.hu 
Rendelőnkben március hónapban a szokásos tavaszi tömegoltással azonos, kedvezményes áron adjuk a kötelező veszettség 
elleni oltást. Előzetes időpont-egyeztetéssel elkerülhető a sorbanállás, várakozás. (Csak chippel rendelkező kutyát oltunk).

Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő                                       Dr. Jakab Ferenc, magánállatorvos

Bejelentkezés: 06-30/937-19-06 • Rendelés: H: 17-19; K: 9-11, 17-19; Sze:12-13; Cs: 9-11, 17-19; P: 16-18.

Áruházunk lényegesen nagyobb területen, kibővűlt
áruválasztékkal várja kedves vásárlóit!

Sofart termékek
vására! AZ ENGEDMÉNY 15% 

BOX ELEMES BÚTORCSALÁDRA!

gardibutoraruhaz@tolna.net

Szekszárd, Garay tér 10.
(a sétálóutcában) Tel.: 74/410-883 

www.szaszoptika.hu

▶ SZEMVIZSGÁLAT

▶ SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS

▶ KONTAKTLENCSE 

ILLESZTÉS

SZEMORVOS
MAGÁNRENDELÉS

Főorvos
DR. VÁNYAI

NATÁLIA

AKI MÉG NEM HALLOTTA… AKI MÉG NEM OLVASTA… 
AKI MÉG NEM TUDJA…

új helyen várja régi és új vásárlóit a KERTÉSZETI ABC!
Szekszárdon, a Mikes utca 24. sz. alatti Hajóházban,

a Háztartási bolt helyén!

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK:
◆  Lemosó szerek teljes termék és kiszerelés választéka,

faseb kezelők
◆  Metszőollók, ágvágó ollók, ágfűrészek, oltókések,

kerti szerszámok
◆ Törzskötöző gumik, ra� ák, kötözőszerek, anyagok, 
◆  Gyeplazító, gyepszellőztető eszközök, 

gyeptápanyagok, moha irtók
◆  Zsákos szerves trágya készítmények, 

virágföldek, kerti  műtrágyák
◆ Kiskerti vetőmagok, dughagymák, vető krumplik,
◆ Velő és kifejtő BORSÓ AKCIÓ csak a meglévő készletek erejéig!

Nyitva:
Hétfőtől péntekig 7,30 – 16,30 óráig,

szombaton: 7,30-tól 12.00 óráig! 

Kertészeti ABC Szekszárd, Mikes u. 24.
Tel.: 74/413-167 WEB áruház: www.farmforg.hu




