
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

   XXV. évfolyam. 14. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                                   2015. április 19.

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Áramgyár
a szomszédban



2 2015. április 19.

Új főigazgató 
a kormányhivatal élén

Lázár János Miniszterel-
nökséget vezető miniszter 
Amreinné dr. Gál Klaudiát 
nevezte ki 2015. április 1. 
napjával a Tolna Megyei 
Kormányhivatal főigazga-
tójának.

Amreinné dr. Gál Klaudia 
2014. november 1-je óta a 
Tolna Megyei Kormányhi-
vatal igazgatója. Igazgatói 
kinevezését megelőzően 
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros jegyzőjeként látta el fel-
adatait. Főigazgató asszony 
15 éves közigazgatási vezetői 
gyakorlattal rendelkezik.

A Tolna Megyei Kormány-
hivatal álláspontja szerint 
fennáll a méltatlanság a 
szekszárdi roma nemzeti-
ségi önkormányzat elnöke 
esetében, akit befolyással 
való üzérkedés miatt felfüg-
gesztett börtönbüntetésre 
ítélt a bíróság.

A kormányhivatalnak hivatalo-
san tudomása van arról, hogy 
Sárközi János Józsefet január 
27-én a Pécsi Ítélőtábla jogerő-
sen felfüggesztett börtönbün-
tetésre ítélte, és arról is, hogy a 
szekszárdi nemzetiségi önkor-
mányzat megerősítette elnöki 
tisztségében – közölte Horváth 
Kálmán kormánymegbízott az 
MTI kérdésére. 

A kormánymegbízott írás-
beli válaszában emlékeztetett 
arra, hogy a nemzetiségek 
jogairól szóló törvény sze-
rint méltatlanság miatt meg 
kell szüntetni annak az ön-
kormányzati képviselőnek a 
megbízatását, akit szándékos 
bűncselekmény miatt jogerő-
sen szabadságvesztésre ítéltek. 

A kormányhivatal a tör-
vényszéknél kezdeményezheti 
az elnök méltatlanságának a 
kimondását, ha a képvise-
lő-testület nem dönt a méltat-
lanságról vagy döntése jogsza-
bálysértő. 

A méltatlanság fennáll Sár-
közi János József elnök ese-
tében, így a kormányhivatal 
haladéktalanul megteszi a 

szükséges intézkedéseket – 
tette hozzá.

Sárközi János Józsefet azért 
ítélték egy év nyolc hónap fel-
függesztett börtönbüntetésre, 
mert 2012-ben Szekszárdon 
két embernek azt ígérte, 150 
ezer forintért segít nekik, hogy 
szükséglakáshoz jussanak. 

A nemzetiségi önkormány-
zat lungo dromos elnöke ár-
tatlannak vallotta magát. A 
roma politikus 2015. február 
4-én az elmarasztaló ítélet mi-
att lemondott egy szekszárdi 
önkormányzati cégben viselt 
felügyelőbizottsági (�) tagsá-
gáról, mivel a polgári törvény-
könyv szerint nem lehet �-tag 
szabadságvesztésre ítélt ember. 
 SZV/MTI

Rendkívüli ülést tartott szer-
dán a Vármegyeháza díszter-
mében Szekszárd város ön-
kormányzatának közgyűlése.

A képviselők az előterjesztések-
nek megfelelően négy napirendi 
pontot tárgyaltak. Elsőként arról 
döntöttek – némi vitát követően 
–, hogy a Kadarka utcai óvoda 
felújítási munkálatainak be-
fejezéséhez bruttó 13,9 millió 
forint pluszforrást biztosítanak 
a felhalmozási tartalékkeret ter-
hére. A kivitelezés során ugyan-
is pótmunkák elvégzése vált 
szükségessé, így többek között 
a padló bontása után előkerült, 
korrodált acél szennyvízcsövek 
és az elavult alumínium elektro-
mos vezetékek cseréje, továbbá 
kémény áthelyezése és a födém-
szerkezet betonnal történő ki-
egyenlítésére.

Ugyancsak fedezet biztosí-
tása volt a témája a második 
napirendi pontnak, ám a haj-
léktalanszálló korszerűsítését, 
a megyében egyedülálló női 
részleg kialakítását célzó fejlesz-
tés további �nanszírozását már 
pártállás nélkül támogatta min-
den képviselő. A 100 százalékos 
támogatottságú pályázat 98 mil-
lió forintot biztosított a beru-
házáshoz, ám a tervek ennyiből 
nem valósíthatóak meg, így – a 
tervezett tartalék kerettel együtt 

– az önkormányzat mintegy 35 
millió forint többletforrást ad 
megvalósításhoz a 2015-ös költ-
ségvetés tartalékkeret terhére.

A városvezetés egyhangú-
an támogatta, hogy a városi 
rendőrkapitányságon két éven 
át pályázati pénzből sikere-
sen működő áldozatsegítési 
és bűnmegelőzési program a 
jövőben is az állampolgárokat 
szolgálja, ezért az önkormány-
zat – egyelőre négy hónapra 
– 1,9 millió forintot biztosít 
annak �nanszírozására. A kép-
viselők döntöttek arról is, hogy 
az önkormányzat tulajdonosi 
hozzájárulásával támogatja a 
Kosárlabda Sport Club Szek-
szárd TAO-pályázatát, amely a 
Babits Mihály és Dienes Valéria 
Általános Iskolában, valamint a 
Garay János Gimnáziumban 
tornatermek és öltözők felújítá-
sát célozza. Az egyesület a közel 
50 millió forint összértékű pá-
lyázat mintegy 15 milliós önré-
szének előteremtését is vállalta.

A rendkívüli közgyűlés zárá-
saként Ács Rezső polgármester 
a magyarlakta Nagyberegnek 
felajánlott 5 millió forintos fel-
ajánlását erősítette meg a köz-
gyűlés. Az adományt – a Garay 
gimnázium által gyűjtött összeg-
gel együtt – mielőbb eljuttatják a 
nehéz helyzetben lévő kárpátal-
jai településre.  - � -

Örömmel fogadta el a Garay gimnázium Amerika-napjára szóló 
meghívóját Matthew W. Espenshade, az USA nagykövetségnek 
attaséja. Mivel az esemény fő témája a terrorizmus elleni küzde-
lem volt, elmondhatjuk, hogy igazi szakértőt delegált városunk-
ba a nagykövetség. Mr. Espenshade ugyanis húsz esztendeig 
FBI-ügynökként, majd nyolc évig az amerikai hadsegreg köte-
lékében szolgált. Megjárta Afganisztánt, Közép-Afrikát, mígnem 
Kenyából helyezték Magyarországra.
A Garay pincében rendezett protokollfogadáson Dúzsi rozét kor-
tyolgatott és az is kiderült róla, hogy privát érdeklődése közép-
pontjában a mezőgazdaság áll, így örömmel látogatott Szekszárdra. 
 SZV

Obsitos
Április 24-én a Garay 
pincében megkezdőd-
nek a �lm próbaforgatá-
sai. Ezen a napon a több 
száz statiszta egy részét 
próbálják meg az alko-
tók kamera elé állítani. 

Majd sorra rendre következ-
nek a próbák. A forgatókönyv 
a korábbi sajtótájékoztatón el-
mondottakhoz képest némileg 
módosult, ám az alapszituáció, 
az Amerikából hazatért ha-
zánk�át illetően nem változott. 
 SZV
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Szekszárd 2020 elnevezés-
sel nemrég tíz részből álló, 
a település valamennyi vá-
lasztókerületét érintő kon-
zultációs fórumsorozatot 
hirdetett a városvezetés, 
annak érdekében, hogy 
bemutassák a lakosságnak 
az elkövetkezendő időszak 
beruházási terveit, az egyes 
városrészek vonatkozásá-
ban felmerülő problémákat, 
kéréseket meghallgassák és 
lehetőség szerint beépítsék 
a megyeszékhely fejlesztési 
koncepciójába. 

A legutóbbi, április 14-ei fóru-
mon – amelynek a Zrínyi utcai 
Garay János Általános Iskola 
Alapfokú Művészeti Iskola adott 
otthont – Szekszárd polgármes-
tere, Ács Rezső, dr. Haag Éva 
alpolgármester és Ferencz Zol-
tán (képünkön) Fidesz-KDNP-s 
képviselő várta a lakossági észre-
vételeket, problémafelvetéseket.

A rendezvényen Ács Rezső 
közölte: ha a sorozat lezárul, 
olyan városfejlesztési programot 
valósíthat meg az önkormány-
zat, amelybe a lakosság javasla-
tait is beépítik. Ez által – tette 
hozzá – magukénak érezhetik a 
polgárok ezt a programot. 

„Közös érdekünk, hogy 
olyan várost fejlesszünk, épít-
sünk a következő hat évben, 
mely elsődlegesen a mun-
kahelyteremtést és a �atalok 

városba való visszacsábítását 
eredményezi” – hangsúlyozta 
a város első embere. 

Slágertéma a fogadóórákon 
a város infrastruktúrájának, 
út- és járdahálózatának fejlesz-
tése, bővítése: ezt egyébként a 
program is tartalmazza. A vá-
ros ezen fejlesztéseket legalább 
olyan volumenben szeretné 
megvalósítani, mint ahogy az az 
elmúlt négy évben tapasztalha-
tó volt – tudatta a polgármester. 

A Zrínyi utcai fórum érdek-
lődőit a Parászta-patak, illetve 
a vízelvezetési problémák kér-
dése is érintette: Ács Rezső re-
ményének adott hangot, hogy 
olyan pályázati források nyíl-
hatnak, amelyek segítségével az 
önkormányzat ezen a területen 
is előre tud lépni. „De ha nem 
lesznek ilyen források, ezeket 
a problémákat akkor is kezelni 
kell” – jelentette ki.

A hétéves uniós ciklusban 
a város nagyjából 6,8 milliárd 
forintos támogatással gazdál-
kodik: ebbe szeretné Szekszárd 
vezetése azokat a problémákat 
beépíteni, melyek az egyes kör-
zetekben felmerülnek. A célok 
között elsődleges a munkahely-
teremtés, mely új vállalkozások 
Szekszárdra csábítása, illetve a 
helyi vállalkozások fejlesztésé-
nek támogatása által valósulhat 
meg – erről már Ferencz Zol-
tán önkormányzati képviselő 
beszélt, hangsúlyozva: a cél ér-
dekében komoly élelmiszerfel-

dolgozó céget is a városba kell 
vonzani. Négycsillagos szállodát 
is építene a város, hogy az egyre 
gyarapodó vendégszám elhelye-
zése a jövőben megoldottá vál-
jon. Gemencben ökoturisztikai 
központ létrehozása a cél, mely-
nek elemeként a város széléig 
épülne ki a kisvasút nyomvona-
la, de teljes hosszban kerékpárút 
is várná a kirándulókat – egé-
szen a gemenci erdőig. 

A jelenlegi élményfürdő 
mellett fedett strand épülne, de 
a sportlétesítmények további 
fejlesztése is napirenden van, 
csakúgy, mint a víziturizmus 
fellendítése a Sió-csatornán. Ez 
utóbbi koncepció kapcsán – a 
Sió megyei fejlesztési koncepci-
ójába kapcsolódva– a városban, 
észak-déli irányban kerékpárút 
épülne, kapcsolódva a Sió men-
tén, Siófoktól a Gemencig kiépí-
tendő bicikliúthoz, de emellett 
kajak-kenu kikötő is létesülne.

A folytatódó út- és járdabe-
ruházás mellett a vízelvezetés 
problémáinak orvoslása, a zöld 
felületek arányának növelése, 
a lakótelepi parkolási rendszer 
bővítése, új idősek otthona 
építése, illetve a közmunkap-
rogram egyre értékteremtőbbé 
alakítása is a programban sze-
repel. Szóba került az erőmű 
bővítésének kérdése is, mely 
beruházás által jelentős létszá-
mú munkavállaló jelenhet meg 
a térségben, s melyre a város 
is építene – ezzel kapcsolatban 

Szekszárd az intézményrend-
szerének bővítése tekintetében 
már megkezdte a felkészülést. 

A fórumon felvetődött, hogy 
hasznos lenne a Garay isko-
la előtt egy gyalogátkelőhely 
kiépítése, tekintve, hogy igen 
veszélyes útszakaszról van szó. 
Témaként előkerült a Palánki 
és a tehermentesítő út keresz-
teződésének körforgalommá 
tétele, amely beruházás a város 
tervei közt szerepel, csakúgy, 
mint a Bor utca közvilágításá-
nak kiépítése a siófoki útelágazó 
körforgalomig. Utóbbi tervet a 
már leszerelt, korábban a váro-
si közvilágítást szolgáló fény-
forrásokkal valósítanak meg, 
de – ugyancsak itt – az említett 
útszakasz szilárd burkolatúvá 
tétele is napirenden van. 

Az 1. és 2. számú választóke-
rületben lakók játszótereket is 
igényelnének a kisgyermekesek 
számára, de több szemetest, pa-
dokat is kértek – például a Séd- 
patak melletti járdaszakaszra. 
Újabb kamerákat is szeretnének, 
amellyel kapcsolatban Ács Rezső 
elmondta: az elmúlt időszakban 
17 kamera után újabb 14 ké-
szülékkel bővült a biztonsági 
hálózat. Ezeket – egy új nyertes 
pályázat keretében – további 12 
kamerával egészítenek ki. 

Szóba került a térségben eső-
zések után tapasztalható szeny-
nyvízproblémák kérdése, ötlet-
ként pedig a lakosság részéről 
felmerült a Csörge-tó mellett 
egy kemping kialakítása is, 
amelytől szintén nem zárkóztak 
el a város vezetői. 

A szórakozási lehetőségek 
számának növelése érdekében 
a Pünkösdi Fesztivál már az 
idei évtől új pro�lt kap, így a 
Béla király téren egyebek mel-
lett sajt- sonka- és fuxlifesztivál 
is várja az érdeklődőket. Az 
önkormányzat tervbe vette azt 
is: ezen a történelmi helyszínen 
minden hétvégén programok 
várják majd a városba látoga-
tókat – egyre inkább bevonva 
a Vármegyeháza területét is a 
rendezvényhelyszínek közé.

 –gyimóthy–

Szekszárd 2020 – megkezdődött a fórumsorozat
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A 2020-ig tartó uniós ciklus 
egyik lényeges egyeztetésén 
van túl a Tolna Megyei Önkor-
mányzat: döntés-előkészített 
állapotba hozta a megye in-
tegrált területi programját. A 
célkitűzéseket április 10-én, a 
Tolna Megyei Önkormányzat 
épületében sajtótájékoztató 
keretében vázolták fel.

Az összejövetelen Potápi Ár-
pád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős állam-
titkára, a Dombóvár-Bonyhád 
választókerület országgyűlési 
képviselője, Fehérvári Tamás, a 
Tolna Megyei Közgyűlés elnö-
ke, Hirt Ferenc, a Paks-Tamási 
körzet Fidesz-KDNP-s ország- 
gyűlési képviselője, illetve Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere 
is tiszteletét tette. 

Megyénk önkormányzata áp-
rilis 30-án tervezi, hogy Integrált 
Területi Programját (ITP) elfo-
gadja, ami alapként szolgál azon 
közel 27 milliárd forint elosztá-
sának, amelyet a kormányzat és 
az Európai Unió ezen operatív 
program végrehajtására Tolna 
megye számára biztosít. Az em-
lített összeg nem tartalmazza 
Szekszárd megyei jogú városnak 
szánt 7 milliárdot: ez külön tétel-
ben jelenik meg. 

A települések és a megye oly 
módon szeretnék a nekik járó 
összeget felhasználni, hogy az 
itt élő emberek az elkövetkező 
uniós ciklus után valóban itthon 
érezhessék magukat – hangsú-
lyozta Fehérvári Tamás a saj-
tóeseményen, jelezve: a 60%-os 
gazdaságélénkítési kormányzati 
koncepció által a változás érez-
hetővé válik mind a munka-
erő-piac, mind pedig a gazdasági 
teljesítmény tekintetében. 

Az uniós támogatást hat 
prioritás mentén osztják el, 
meghatározva azon összege-
ket, amelyeket a települések az 
elkövetkezendő időszakban pá-
lyázat útján felhasználhatnak: 
ilyen a gazdaság- és turizmus-
fejlesztés és a hozzá kapcsolódó 
munkahelyteremtés, továbbá a 
közlekedésfejlesztés, a környe-

zeti fenntarthatóság elősegítése, 
a közintézmények fejlesztése, az 
élhető települések kialakítása, 
de a lakossági együttműködé-
sek, civil kezdeményezések elő-
segítésére is nyerhetnek pénze-
ket a falvak és városok. 

A lehetőségek a nyár folya-
mán nyílnak meg, s remélhe-
tőleg már szeptember-október 
környékén a „tényleges megva-
lósulások útjára léphetnek” az 
első értékelt, elfogadott pályá-
zatok. Tolna megye több saját 
programmal is előrukkol: ilyen 
például a Sió-projekt, mely te-
kintetében a vízügy részéről 
már megkezdődtek a vízszak-
mai rendbetétellel kapcsolatos 
felmérések. 

E program másik fő eleme a 
Sió-menti települések rendbeté-
telére, fejlesztésére fókuszál, an-
nak érdekében, hogy az érintett 
területek gazdaságilag elfogad-
ható, turizmus szempontjából 
élénkebb kínálatot nyújthassa-
nak. A további megyei szintű 
programok a munkahelyte-
remtéssel, gazdaságélénkítéssel 
kapcsolatosak, melyről a tár-
gyalások még zajlanak – mond-
ta Fehérvári Tamás. 

Az eseményen Potápi Ár-
pád János államtitkár felhívta 
a �gyelmet arra, csak a telepü-
lésekkel szoros összhangban 
együttműködve, egyeztetve 
lehet ezt a munkát elvégezni. 
Kiemelte ugyanakkor, a követ-
kező hétéves uniós költségvetési 

ciklus olyan lehetőségeket kínál 
az ország számára, amelyben a 
fejlesztési pénzeket hazánk igen 
jól ki tudja használni, hozzáté-
ve: az 1890 és 1910-es években 
tapasztalt gazdasági fejlődésnek 
lehetünk tanúi. 

Hirt Ferenc országgyűlési 
képviselő a következőkben ar-
ról beszélt, soha ilyen lehetőség 
még nem adódott, hogy kije-
lenthetjük: 27 milliárd forint 
egészen biztosan Tolna megyé-
be érkezik.

Az uniós összegek kapcsán 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere fontosnak tartotta 
megjegyezni, a megyei jogú 
városok önálló kerettel gaz-
dálkodhatnak, így Szekszárdra 
7 milliárd forint felett érkezik 
támogatás. Megyeszékhely 
nélkül nem képes egy jól mű-
ködő megye dolgozni, amely 
fordítva is igaz – vélekedett 
a polgármester, aki úgy látja, 
fontos, hogy Szekszárd fejlesz-
tési elképzelései illeszkedjenek 
Tolna megye fejlesztési prog-
ramjához. Ahogy fogalmazott, 
Szekszárd fejlesztési tervei nem 
állnak meg a város határánál: 
éppen ezért lényeges a kiste-
lepülésekkel egyeztetni, hogy 
elképzeléseik fogaskerékként 
illeszkedhessenek a város el-
képzeléseihez. 

Szekszárd városa munkahely-
teremtésben, élelmiszeripar- és 
turizmus fejlesztésben gondol-
kodik, amelyen túl a település 

életéhez kapcsolódó fejleszté-
seket is szeretne: erre megfelelő 
források állnak rendelkezésre, 
akár a szociális város rehabi-
litáció, akár a városközpont 
folytatódó megújítása, bővítése 
tekintetében. 

Ács szerint a városnak a 
Sió-projektben részt kell ven-
nie. Példaként említette a ke-
rékpárutakat és egyéb rend-
szerek kialakítását, melyeket 
véleménye szerint úgy szüksé-
ges megtervezni, hogy illesz-
kedjen a program célkitűzései-
hez. Szekszárdnak igen komoly 
elképzelései vannak a gemenci 
erdő és vadgazdaság területé-
vel kapcsolatban is: e területre 
olyan szakmai csomagot kíván-
nak létrehozni, mely túlmutat a 
város, vagy akár a megye hatá-
rain is. A polgármester a paksi 
atomerőművet érintő beruházás 
kedvező gazdasági hatásairól is 
szót ejtett, kitérve arra: az épít-
kezésből városunk vonatkozá-
sában elsősorban a vállalkozá-
sok idetelepülése, másodsorban 
pedig a lakóterületek bővítése 
merülhet fel az atomerőmű 
dolgozóinak családjai részére. 
Ehhez a tervhez fel kell készíte-
ni a város intézményrendszerét 
a többletlétszám befogadására, 
mely munkálatok már elkez-
dődtek, s néhány hónapon belül 
befejeződhetnek – tette hozzá a 
városvezető. 

 –gyimóthy–

Hétmilliárd Szekszárdnak
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A paksi beruházás állapotá-
ról, a kapcsolódó engedé-
lyezési folyamatokról, illetve 
a környezeti hatástanulmá-
nyok eredményeiről zajlott 
szerdán lakossági fórum 
Szekszárdon, az új Piactér 
Közösségi Tér épületében. 

A rendezvényen – a szép számú 
érdeklődő mellett – részt vett a 
paksi beruházást felügyelő ál-
lamtitkár, Németh Lászlóné, dr. 
Aszódi Attila, a paksi bővítés 
kormánybiztosa, Horváth Ist-
ván országgyűlési képviselő, Ács 

Rezső, Szekszárd polgármestere, 
valamint dr. Horváth Kálmán, a 
Tolna megyei Kormányhiva-
tal vezetője, Horváth Zoltán, a 
Baranya Megyei Kormányhiva-
tal irányítója és az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. humánigazga-
tója, Bognár Péter is.

Ács Rezső polgármester a 
rendezvényen hangsúlyozta: 
úgy látja, hogy a szekszárdiak 
sokat várnak a beruházástól, 
már csak azért is, mert munka-
helybővülést.

A kormánynak a tájékoztatás-
sal célja, hogy felhívja az erőmű 
körüli negyven település �gyel-
mét a környezetvédelmi eljárás 
elindulására, melynek részeként 
a lakosság megfogalmazhatja 
véleményét a program, illetve 
annak környezeti hatásai kap-
csán – közölte Aszódi Attila 
kormánybiztos. Mint elmondta, 
2030-ig a villamos energetiká-
ban számos változás lép életbe, 
például 7000 MW-t meghaladó 
új kapacitásra van szükség – eh-

hez képest ma hazánkban 9000 
MW-nyi erőmű van beépítve. A 
négy paksi blokk 2000 MW-tal 
állítja elő az itthon felhasznált 
energia 36%-át, amelyekből az 
elsőt 2032-ben, a negyediket 
’37-ben kell leállítani. A jövő-
ben nagyméretű olló nyílik a 
kapacitások iránti új igény te-
kintetében, amely helyzetet az 
erőmű jelenleg működő blokk-
jainak kiesése csak tovább nö-
vel, így nélkülözhetetlenné válik 
a bővítés – hangoztatta Aszódi, 
�gyelmeztetve arra: ugyan ma 
olcsó az import, s a villamos 

energiánk 32%-a külföldről 
érkezik, ám, ha a szén-dioxid 
árának emelkedése következ-
tében a nemzetközi környezet 
megváltozik, ezen importforrá-
sok drágává válnak és az ellátás 
biztonságát veszélyeztetik. Az 
atomerőmű működése azon-

ban nem jár széndioxid-kibo-
csájtással, így nem befolyásolja 
az abban termelhető áram árát, 
nem beszélve környezetkímélő 
működéséről. 

A parlament már 2008-ban, 
2009-ben, majd 2011-ben fog-
lalkozott a témával, felhatalma-
zást adva az egyes kormányok-
nak arra, készítsék elő Paksnál 
a két új blokk építését. Vizs-
gálatok sora történt, míg 2014 
januárjában Oroszországgal 
szerződés köttetett két új blokk 
építéséről, melyre az orosz fél 
tízmilliárd eurónyi hitelkeretet 
(a projekt 80%-át) biztosít. Az 
építkezés idején 3,95%-os lesz 
a hitelkamat-állás: ezt követő-
en huszonegy éven át kell visz-
sza�zetnie hazánknak a kapott 
hitelt, 4,5; 4,8; illetve 4,95%-os 
kamattal számolva. 

Mindezzel párhuzamosan, 
a megtermelt villamos energia 
önköltségi ára valahol 15 és 17 
Ft/kilowattóra között lesz, �-
gyelembe véve a hitel költségét, 
a tőkét, a kamatokat, valamint 
az üzemeltetést, a karbantartást, 
az üzemanyag, s nem utolsósor-
ban a majdani leszerelés költsé-
geit, amely tényezők minden 
más alternatívával szemben jó-
val kedvezőbbek. 

A jelenlegiek második, míg az 
építendő két új blokk harmadik 
generációs berendezések lesznek, 
ahol a biztonsági szint jóval ma-

gasabb, kiegészülve új, innovatív 
megoldásokkal. Kulcselemük 
egy duplafalú hermetikus vas-
beton védőépület, amely üzem-
zavar esetén biztosítja, hogy a 
kiszabadult radioaktív anyagok 
az épületben maradjanak, míg 
egy második, szintén egy méter 
vastag vasbeton szerkezet a külső 
környezeti hatásoktól (meteoro-
lógiai extrém szélsőségek, föld-
rengés), valamint egy személy-
szállító repülőgép rázuhanásával 
keletkező erőhatásoktól és az azt 
követő kerozintűztől védi meg a 
blokkokat. 

2016-ban a telephelyenge-
dély, 2017-ben a létesítési en-
gedély érkezhet meg, az építke-
zés pedig 2018-ban kezdődhet 
meg. A blokkok kereskedelmi 
üzeme 2025-26-ra indulhat be.

Az építkezésen a hegesztőtől 
a kubikusig minősített szakem-
berek dolgoznak majd.

A feltett kérdéseket és rea-
gálásokat követően Horváth 
István országgyűlési képviselő 
kért szót, jelezve: harminc éve 
él már a helyi lakosság az atom-
erőmű szomszédságában. Mint 
mondta, az ilyen típusú ener-
giatermelés nagy biztonságot 
ad, s bízik benne, minél több 
szakképzett, felkészült helyi 
munkaerő kapcsolódik be az 
építkezésbe, amely beruházás 
kiemelkedő lehetőséggel bír az 
ország számára.  Gy. L.

Sokat várunk a Paks II.-től
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„Elsősorban a képzőművészet érdekel”
Nyolcadik állomásához ér-
kezett az Alkotók Baráti Kö-
rének egy évre tervezett be-
mutatósorozata. Az alkotói 
kör tagjai közül a Szekszárdi 
Vasárnap e havi bemutatko-
zója Rühl Gizella.

Talán többeknek ismerős lehe-
tek a TolnaArt-Tolna megyei 
művészeti oldalak szerkesztő-
jeként: ezen a weboldalon Hol-
lendus János barátommal meg-
kíséreljük bemutatni a Tolna 
megyében élő, vagy valamilyen 
módon a megyéhez kapcsolódó 
képző-, nép- és iparművészeket, 
kismestereket, irodalmárokat, 
zenészeket, a kultúrával kapcso-
latos szervezeteket. 

A 2005-ben „Szekszárd min-
den időben” címmel megjelent 
kötet Nagy Janka Teodóra lí-
rai esszéjét tartalmazza az én 
fotóimmal. Fotóim számtalan 
könyvben is megjelentek már.

Dr. Gaál Attila akkori mú-
zeumigazgatóval elindítottunk 
2006-ban egy civil kezdemé-
nyezést Szabó Dezső festőmű-
vész szekszárdi vasútállomáson 
valamikor volt három nagymé-

retű faliképe újrafestése érde-
kében, amely igazi civil össze-
fogássá nőtte ki magát. Habár 
teljes siker nem koronázta a 
kezdeményezésünket, népün-
nepéllyé váltak a Garay téren 
megrendezett bolhapiacok, hi-
szen a város és a megye lakói 
tizenegyezernél több tárgyat 
ajánlottak fel. 

Ekkortól lettem a Víz’P’Art 
Közalapítvány titkára, majd – je-
lenleg is – alelnöke. A fent emlí-
tett közadakozásból megmaradt 
három millió forintból egy alapot 
hoztunk létre, amelynek hoza-
maiból és egyéb adományokból 
megalapítottuk a Szabó Dezső 
Művészeti Ösztöndíjat, amelyet 
idén, 2015-ben már negyedik al-
kalommal adhattunk ki, s mely-
nek díjátadója az ösztöndíjasok 
II. bemutatkozó kiállításának 
megnyitóján volt. 

Több éven át működtettük 
a Garay Kapualj Galériát He-
imann Zoltánnal és a Jantner 
Fotóval együttműködve. A Tol-
nai Extrával közösen már száz-
nál több művészt bemutattunk. 
Nyolc éven keresztül szerveztem 
a TolnaArt Művésztalálkozókat 

saját tolnai házamban, amelyen 
300-nál is több művész, kulturá-
lis szakember, újságíró vett részt. 

Az elmúlt években szerkesz-
tőként és fotósként közremű-
ködtem a Szabó Dezső valamint 
Czencz János festőművészek 
életét és munkásságát bemutató 
művészeti album létrehozásában.

Elsősorban a képzőművé-
szet érdekel, örömet jelent szá-
momra, ha megismertethetem 
a közönséggel, érdeklődőkkel 
a megye hihetetlenül gazdag 
képzőművészeti múltját, jele-
nét, s az ösztöndíjasok támo-
gatása révén talán jövőjét is. 
Sok éve végzett művészetpár-
toló tevékenységemet három 
civil szervezet a „Tolna megyei 
művészetért” emlékplakettel, a 
megye „Elnöki elismerő okle-
véllel”, a város „Közjóért” kitün-
tetéssel ismerte el. Az elmúlt év 
nyarán a közalapítvány égisze 
alatt – pályázati támogatással - 
szerveztünk általános iskolások 
részére egy művészeti tábort 
„Múzsák kertje” címmel, tavaly 
decemberben pedig „Kunsztolj! 
– Színek, formák, technikák” 
címmel középiskolások és fel-

nőttek számára képzőművészeti 
foglalkozásokat, amelyen több, 
mint 350 fő vett részt.

Rendszeresen közreműkö-
döm kiállítások szervezésében, 
de a mostani, az I. Béla Gimná-
zium Kollégiumában megren-
dezett kiállítás-sorozaton mint 
alkotó veszek részt fotóimmal 
és tűzzománc munkáimmal. 
Készítettem tűzzománc éksze-
reket is a sárközi fehér- és színes 
hímzés motívumainak felhasz-
nálásával, mintegy érzékeltetve, 
hogy a múlt és a jelen hogyan 
kapcsolható össze. Alkotóként 
próbálkoztam már agyag- és 
viaszszobrok készítésével is, de 
szeretnék megtanulni koron-
gozni és szívesen megismerked-
nék a fafaragás rejtelmeivel is. 
 Rühl Gizella

Húsz éve eveznek a „bárkások”Ma már többnyire Szekszár-
don, illetve Tolnán állítanak ki, 
mégis voltak olyan időszakok – 
és reméljük, lesznek is –, amikor 
sokfelé eljutott tevékenységük 
„lenyomata”. Az alakulásának 
19. évfordulóját ünneplő Bár-
ka Művészeti Szalon elnökével, 
Lönhárd Ferenccel göngyölítet-
tük fel az egyesület múltját. 

– A Bárka Művészeti Szalon 
1996 márciusában debütált Tol-
nán, a művelődési központban, 
ahol akkoriban igazgató voltam. 
Az egyesület létrehozásakor ta-
lán húszan ültük körül az aszta-
lokat – avatott be a kezdetekbe a 
művészközösség irányítója, aki 
egyben azt is elárulta: akkori-
ban mindenekelőtt az alkotók 
és a közönség találkozásainak 
elősegítését tűzték ki célul. 

A tagság jellege azóta mit sem 
változott: jelenleg is amatőr al-

kotókból áll, akik munkájuk, 
avagy nyugdíjas perceik mel-
lett fordítanak időt művészeti 
tevékenységre. A csoportosulás 
karitatív tevékenységet is foly-
tat, ahol árverésre ajánlanak fel 
tagjaik munkáikból, de még az 
Év képviselője-díj mellé is aján-
dékoznak alkotást, saját műve-
ikből válogatva.
– Jelenleg kikből áll a tagság, mekko-
ra bárkájuk „befogadóképessége”?

– Mintegy negyven taggal 
működünk, bár volt olyan év 
is, amikor nagyjából hatvanan 
voltunk. Tagjaink az alakulás-
kor is jelen lévő, illetve ma is 
Tolna megyében élő alkotók. 
Régebben azért a megye hatá-
rain túlról is üdvözölhettünk 
művészeket sorainkban: Nagy-
kőrösről, Kecskemétről, Izsák-

ról, Érsekcsanádról, de még 
Székesfehérvárról, Budapestről, 
vagy Kaposvárról, Mohácsról, 
valamint a távolabbi Mórról is 
betagozódtak közénk.
– Úgy hírlik, mind a különleges 
tárlatokból, alkotótáborokból, 
mind pedig az alkotók számából 
és sikereikből akadt bőven. 

– Indulásunkat követően 
több nyári tábort is szerveztünk, 
melyekhez zömmel pályázati 
forrásokból támogatást is kap-
tunk. Többször volt alkalmunk 
Fadd-Domboriban, Baján, vagy 
Lengyelben összehozni ilyen jel-
legű alkotóműhelyt: sajnos mára 
már tagjaink többsége nem en-
gedheti meg magának az önkölt-
séges táborozást. Kiállításaink 
hatótere is szűkebb lett, hiszen 
korábban a Bárka több, megyén 

kívüli településen is megmutat-
hatta magát, míg ma már több-
nyire csak Szekszárdon és Tolnán, 
vagy Pécsett állítunk ki. Büszkék 
vagyunk arra, hogy az elmúlt 
évtizedekben két budapesti ki-
állítóterembe is beférkőzhettünk 
alkotásainkkal, megyénkben pe-
dig szinte valamennyi városban 
láthatták már az emberek tárla-
tainkat. Örömteli, hogy egy-egy 
tagunk például a tárlatok révén 
kapott több megrendelést. Kül-
földi kapcsolata egy ízben adó-
dott a Bárkának: a francia testvér-
várossal, Bezons-szal rendeztünk 
közös alkotótábort Domboriban, 
majd fordítva, Franciaországban 
a következő évben.

Elsődleges célunk az, hogy 
nálunk együtt legyenek azok, 
akik hasonló elfoglaltságukhoz 
keresnek partnert, barátot, ki-
állítási lehetőséget, közösséget. 
 Lévai Márton
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„Tigris” hangzással jön az új Don Gatto-lemez
Április 24-én jelenik meg a 
szekszárdi hardcore-zenekar 
harmadik lemeze. A korong 
négy új szám mellett egy 
meglepetést is tartalmaz. A 
banda két alapító tagjával, 
Acélos Balázzsal és Weisz Gá-
borral beszélgettünk.

– Nem „startup” vállalkozás volt 
a tiétek, hiszen a közös munka 
előtt már mindketten régóta ze-
néltetek…

– Igen, én 10 éven keresztül a 
Chaos of Disorder zenekarban 
basszusgitároztam és énekeltem 
– mondja Gábor –, Balázs pedig 
15 évig a Fürgerókalábakban gi-
tározott. Amikor ez a két zene-
kar szépen lassan a földbe állt, 
2009-ben Halász Peti dobossal 
elkezdtük a Don Gatto-t. A ta-
valyi év során több változás volt 
a zenekar életében, amellett, 
hogy Peti 5 év után távozott és 
a helyére Kákonyi Gergő ült, 
új énekes is érkezett, Budavári 
„Nyúl” Zoli személyében.

– Egy banda életében fontos ese-
mény a névválasztás. Ez nálatok 
miként zajlott?

– A Macskafogó című rajz�lm 
negatív főhősének, Giovanni 
Gatto-nak a nevét kölcsönöztük 
a zenekarnak. Azóta se adtuk 
vissza neki, haha.

– Angol nyelven énekeltek. Ez az 
első perctől tudatos volt?

– Igen, egyrészt véleményünk 
szerint ennek a stílusú zenének 
az angol a nyelve – veszi át a 
szót a gitáros, Balázs – más-
részt a külföldi megjelenés már 
a kezdetekkor is a terveink kö-
zött szerepelt.
– Mikor lépett először közönség 
elé a Don Gatto?

– 2009 decemberében a Pro-
sectura előtt játszottunk Szarva-
son, aztán másnap Székesfehér-
váron volt az első „hivatalos” 
bulink. 

Az elmúlt öt év alatt több 
mint 350 koncertünk volt, ezek 
egyharmada külföldön.

– Merre jártatok, kikkel zenélte-
tek együtt?

– Hazánkon kívül Európa 16 
országában játszottunk – folytat-
ja Gábor –, voltunk Szerbiában, 
Ausztriában, Németországban, 
Svájcban, Szlovákiában, Szlo-
véniában, Belgiumban, Fran-
ciaországban, Hollandiában, 
Horvátországban, Romániában, 
Lengyelországban, Litvániában, 
Lettországban, Észtországban 
és Csehországban. 2013 elején 
elmentünk egy Európa-turnéra 
az amerikai Pro-Pain zenekarral: 
24 nap alatt 23 koncert - na, az 
igazán kemény volt. Ezen kívül 
csináltunk három önálló euró-
pai kört, valamint lenyomtunk 
két turnét a német 47 Million 
Dollars-al, illetve egy balti tur-
nét az Insane zenekarral. Olyan 
bandákkal játszottunk együtt, 
mint a Death Before Dishonor, 
a Napalm Death, a Madball, a 
Hatebreed, vagy a Last Hope, de 
sokat játszunk többek között a 
legendás győri Aurorával is.
– Beszélgetésünk apropója, hogy 
jövő pénteken megjelenik a har-
madik korongotok, ami egyben a 
negyedik is…

– Sorban a negyedik, de a 
harmadik olyan lemez, amin 
csak saját számok vannak. Az 
első 2010-ben jelent meg, alig 
egy hónappal az indulás után. A 
második 2012 áprilisában jött ki 
Second címmel, erre felvettünk 
egy Midnight Oil feldolgozást, 
a Beds are Burning-et. Ezt a 

számot mindenki ismeri, csak 
senki nem tudja, hogy mi ez... 
Ezen a lemezen volt egy csomó 
vendég: Bölcsföldi Zoli a Cada-
veres-ből, Vígó és Kisbé az Au-
rorából és Gary Meskil a Pro-
Pain-ből is énekel a korongon. 
Szintén 2012-ben, svájci bará-
tainkkal, a No Mute zenekarral 
– akik már többször játszottak 
Szekszárdon is – közösen kiad-
tuk a �e Great Split Swap című 
lemezt, amelyen egymás száma-
it játsszuk.
– Mit árulhatunk el az új albumról?

– Egy kis szójátékkal a Sawbo-
tage! címet kapta és négy szám 
került fel rá, amiket már játszunk 
a koncerteken – veszi át a szót 
Gábor. – A felvételek Smicinél, 
a Moby Dick zenekar énekes/
gitárosánál készültek a soproni 
MD Stúdióban, a keverés pedig 
Svájcban történt – elég tigris lett 
a hangzás. A lemez április 24-től 
kapható a koncerteken, illetve 
Szekszárdon az Emtronik sza-
küzletben. Ja, és lesz rajta egy 
meglepetés felvétel is…
– Talán egy újabb feldolgozás?

– A KSC Szekszárd női kosár-
labda klub vezetésének megtisz-
telő felkérésére elkészítettük a 
csapat indulóját – persze magyar 
nyelven és kicsit dallamosabban, 
„akusztikusgitárosabban”...
– Hol láthatunk, hallhatunk 
benneteket legközelebb?

– Most szombaton Zentán 
játszunk, aztán április 24-én Szé-
kesfehérváron lépünk fel.  - � -
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Parrag Tibor szekszárdi zenész  olyan zenei klubot indítatott el 
nemrég Szekszárdon, amely helyi, illetve környékbeli együtte-
seknek, szólistáknak kínál fellépési lehetőséget – akár önálló 
produkcióval, de úgy is, hogy a saját hangszerével az úgyne-
vezett jam session-program keretében bekapcsolódik az egyik 
éppen azon az estén futó produkcióba az illető. 

A Rolling Pubban mutatkozott 
be az új zenei klub, s annak sike-
rén felbuzdulva már a második 
rendezvény is lezajlott április 10-
én. Még nagyobb érdeklődéssel, 
valóban telt házzal, hajnali fél 
egykor záruló programmal. 

„Dominált a jazz és a blues, 
igyekeztünk megmutatni, hogy e 
két igényes műfaj mennyire meg-
fér egymás mellett, és van, lehet 
átjárás a kettő között az igényesség 
jegyében” – beszélt az eseményről 
a főszervező Parrag Tibor.  

A Szekszárdi Old Star jazz 
zenekar – Gál Gábor, Cseke 
Gábor, Matók Ákos, Károlyi 
Kálmán, Rein Ákos – fellépé-
sével indult a program, aztán a  
főszervező zenekara, a Parrag 
Trió – Parrag Tibor, Károlyi 
Kálmán, Müller Ádám – kö-
vetkezett, majd zongoristák, 
egyéb szólisták mutatták be 
produkcióikat, mint például 
Mayer Gábor zongorán, Var-
ga Gyula zongorán és hege-
dűn, énekes-gitárosként pedig 
Komlódi József. Csakúgy, mint 
a márciusi nyitórendezvényen, 

fellépett egy, az I. Béla Gimná-
zium tanulóiból álló középis-
kolás zenekar, amelynek egy 
lány dobosa van, és amely 
együttes a jazztől  egy kicsit 
már a könnyűzene világába is 
viszi a hallgatót.

A könnyűzene fellépésre vá-
gyó képviselőit is várják a szer-
vezők az élő szekszárdi zenei 
klub állandó helyszínének te-
kinthető Rolling Pubba. 

A zenei klub következő ese-
ményére május 22-én, pénte-
ken kerül sor.
 B. Gy.

Jazz és a blues Parrag zenei klubjában
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Szeptemberben lesz húsz esz-
tendeje, hogy fájdalmasan �a-
talon, 47 évesen elhunyt Baka 
István. A kiváló költő, fordító, 
próza- és drámaíró munkás-
ságára hivatott emlékezni az a 
CD-lemez is, melynek felvéte-
lei a közelmúltban történtek, 
és várhatóan a nyár során lát 
napvilágot.

Dinnyés József „daltulajdonos”, 
zenészlegenda a hajdani Kincs-
kereső-táborokban dolgozott 
együtt Baka Istvánnal, s a lemez 
megjelentetésével kíván emléket 
állítani néhai barátjának. A CD 
megvalósításában a szekszárdi 

előadó, Orbán György működik 
közre versmondással, akivel több 
évtizedes kapcsolatban állnak. A 
lemezen közel harminc vers sze-
repel majd, részben Dinnyés Jó-
zsef megzenésítésében, részben 
Orbán György interpretálásában 
- a prózai felvételek az elmúlt he-
tekben zajlottak a Babits Mihály 
Kulturális Központban, a Szek-
szárd Jazz Quartet stúdiójában.

Kettős bemutató várja a lemez 
elkészültét: október 8-án Szekszár-
don, a Német Színházban, három 
nappal később, 11-én Szegeden, a 
Móra Ferenc Múzeum Díszter-
mében mutatják be a lemezanya-
got a közönség számára.  SZV

13. alkalommal rendezte meg a 
Szekszárdi Garay János Általá-
nos Iskola Liszt Ferenc Zeneisko-
lája a Megyei Zongoraversenyt 
2015. március 25-én Bartók Béla 
születésnapján.

A megye 9 zeneiskolájából 
48 tanuló vett részt a megmé-
rettetésen, 10 korcsoportban: 7 
évestől 18 éves korig bezárólag.

A versenyt J. S. Bach és J. F. 
Händel születésük 330. évfordu-
lójának tiszteletére írták ki, ezért 
kötelező volt a szerzők valame-
lyikétől egy-egy művet előadni!

A zsűriben Eckhardt Gábor 
Liszt-díjas zongoraművész, egye-
temi adjunktus és Gács Anikó  a 
Bartók Béla Zeneművészeti Gim-
názium zongoratanára vett részt. 

A szekszárdi gyerekek ered-
ményei a következők voltak:
Arany minősítést kaptak:

Lozsányi Julianna (Lozsányi 
Tamás), Ferger Viktória (Erősné 
Máté Éva ), Szí Ágnes (Erősné 
Máté Éva), Hájas Kristóf (Erős-
né Máté Éva), Ocsovay Damján 
(Erősné Máté Éva).

Ezüst minősítést kaptak:
Sulyok Hanna (Főglein Klá-

ra), Rács Zsóka (Főglein Klára), 
Csontos Anna (Főglein Klára), 
Daradics Dóra (Főglein KLára), 
Posta Flóra (Lestákné Valasek 
Szilvia), Vörös Alíz (Lestákné 
Valasek Szilvia), Karácsonyi 
Levente (Erősné Máté Éva), Me-
cseki Panda (Erősné Máté Éva), 
Köpenczei Csenge (Erősné Máté 
Éva), Szabó Julianna (Erősné 
Máté Éva), Wehovszky Patrik 
(Lozsányi Tamás).
Bronz minősítés kaptak:

Budai Dominik (Lozsányi 
Tamás), Molnár Benedek (Loz-
sányi Tamás), Juhász Erzsébet 
(Lestákné Valasek Szilvia), 
Loboda Izabella (Erősné Máté 
Éva), Szabados Balázs (Erősné 
Máté Éva), Rizner Dávid (Lo- 
zsányi Tamás.
A minősítések felett különdíjat 
kapott még: Ferger Viktória, 
Mecseki Panda.
Felkészítőtanári különdíjat 
Erősné Máté Éva tanárnő kapott.
 SZV

Baka István versei
– Dinnyés Józse�el, Orbán Györggyel
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A fél város együtt szavalt
A magyar költészet napja 
alkalmából, „Kedvenc verse-
ink” címmel immár hagyo-
mányos versünnepre került 
sor a PTE Illyés Gyula Kar au-
lájában április 14-én. 

A rendezvényre Fehérvári Ta-
más, a Tolna Megyei Közgyűlés 
elnöke, Csillagné Szánthó Po-
lixéna, a szekszárdi közgyűlés 
humánbizottságának vezetője, 
dr. Haag Éva, Szekszárd alpol-
gármestere és dr. Borhidi Attila, 
a PTE Természettudományi Kar 
professzor emeritus akadémiku-

sa is készült egy-egy költemény-
nyel. Pócs Margit, a szekszárdi 
polgármesteri hivatal civil kap-
csolatokért felelős referense, Kis 
Pál István költő és tanítványai, a 
Vers Testközelben Műhely tagjai, 
Gacsályi József költő, valamint a 
PTE Illyés Gyula Gyakorlóisko-
la, a Garay János Általános Is-
kola, a Bonyhádi Pető� Sándor 
Evangélikus Gimnázium diákjai 
is verset mondtak, akiken kívül 
Szekszárdról, Paksról, Gerjenről 
is számos verskedvelő ellátoga-
tott az ünnepre kedvenc líráját 
előadni.  – gyimóthy –
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Egész Szekszárd egy pincében – Bor élmény kaland felfedezés!

Sauvignonban is
Villány előtt végeztünk

A pécsi Kalamáris Borbisztró 
és Vinotéka immár hagyo-
mányos rendezvényén bo-
rok „bokszolnak” öt súlycso-
portban (árkategóriában), 
egyszerre két borvidékről 
szállnak a ringbe, csakúgy, 
mint egy bokszmeccsen. 

Szekszárd és Villány caber-
net franc-jai március végén 
mérkőztek meg, a tét pedig 
a legjobbnak járó presztízs és 
megbecsülés volt. A végered-
ményt tekintve – ha nem is 
kiütéssel – de egyhangú pon-
tozással Szekszárd nyerte a 
párviadalt. A pontozó bírák a 
rendezvény résztvevői voltak, 
akik vakkóstolás után dön-
töttek az egyes súlycsoportok 
győztes tételeiről.

Az est során szekszárdi ol-
dalról a Hetényi Pincészet 
2011-es bora, a Szeleshát Pin-

cészet 2009-es sauvignonja, a 
Tringa Pincészet 2009-es téte-
le, és az Eszterbauer Borászat 
2011-es évjáratú cabernet sau-
vignon bora találtatott jobbnak 
ellenfelénél. 

A villányiak csak egy ösz-
szecsapást nyertek, így a 
Szekszárdi borvidék ebben 
az összehasonlításban 4-1-re 
diadalmaskodott. A végén az-
tán a közönség által legjobb-
nak tartott két bort is „ösz-
szeeresztették” a rendezők, s 
a szekszárdi „házi döntőben” 
a végső siker Eszterbauerék 
Tivald nevű boráé lett. 

A „bor-boksz” következő 
gáláján a kékfrankosok lépnek 
ringbe. A mérkőző felek pedig 
a fajta két legkiválóbb hazai 
termőhelye, Szekszárd és Sop-
ron lesznek.

 FL

Újabb szemináriummal je-
lentkezik a jövő héten a Bor-
szakkör a Bormúzeumban, 
ahol legutóbb szekszárdi 
mikropincészetek mutatkoz-
tak be az érdeklődő borked-
velők előtt. Az április 24-ei 
foglalkozáson Tokaj-hegyal-
jára kalandozhatnak a részt-
vevők. A szakkörön Demeter 
Endre a mádi DemeterVin 
Pincészetet és természete-
sen annak borait mutatja be.

Két héttel később, május 8-án 
aztán újra hazai vizekre evez 
a borszakkör, amikor is egy-
fajta rókavadászatra hívják a 
borisszákat. A budapesti pre-
miert követően ugyanis Szek-
szárdon is bemutatkoznak a 
2014-es Fuxlik, a szekszárdi 
sillerek. A részvétel regiszt-
rációhoz kötött: borszakkor@
gmail.com, további infó a fa-
cebook-on.

 Fekete

XVI. Szent György-napi 
Borünnep

A Szekszárdi Bikavér
Ünnepe – 2015

A Hegyközségi Tanács Szek-
szárd 2015. április 25-én (szom-
bat) 9.30 órakor tartja a 2015. 
évi Szekszárdi Borvidéki Bor-
verseny ünnepélyes eredmény-
hirdetését, melyre tisztelettel 
meghívjuk. Helyszín: PTE IGYK  
aulája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
9.30 Orbán György verssel kö-
szönti az ünneplőket 
9.35 A Szent György-napi Bor- 
ünnepet megnyitja Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere
9.45 A 2015. évi Szekszárdi 
Borvidéki Borverseny szak-
mai értékelése
10.00 Ünnepélyes díjkiosztó
10.20 „Szekszárd Város Bora 
2015” díj átadása
10.25 Jövések könyvének fel-
mutatása
10.30 A Komjáth(y)ak műsora 
10.40-11.30 Az aranyérmes 
Bikavérek kóstolója

Mi a bor? Sokan sokfélekép-
pen válaszolhatnak az alábbi 
kérdésre, de hogy valójában 
mit is jelent ez a bűvös foga-
lom, azt annál kevesebben 
értik igazán. 

Szekszárdon most különleges él-
ményben lehet része annak, aki 
szeretne választ kapni a kérdésre, 
hiszen 2014 augusztus óta egy in-
teraktív borturisztikai kiállítással 
kibővített, közel 800 négyzetmé-
teres, műemlékvédelmi környe-
zetben található pincerendszer 
működik, ahol a betérő látogató 
33 szekszárdi pincészet és két 
pálinkaház széles választékát is 
megtalálja egy helyen.

A Garay ÉlményPince egy 
olyan hely, ahonnan a látogató 
garantáltan komplex élmények-
kel és új ismeretekkel távozik, 
legyen az akár borszakértő 
vagy laikus borkedvelő.  A pince 
több száz éves múlttal rendel-
kezik, 2012-ben azonban egy 
közel 200 Millió Forint értékű 

Európai Uniós támogatás kere-
tében kezdődtek meg felújítási 
és funkcióbővítési munkálatai, 
melynek köszönhetően immá-
ron teljesen megújult formában 
várja látogatóit.

Hogy mi minden található ebben 
a modern ékszerdobozban Szek-
szárd belvárosának szívében?
–  Interaktív borturisztikai  

kiállítás
67 tabló és 11 interaktív eszköz 
segítségével mutatja be a szőlő 
és bor általános ismereteit, a 
Szekszárdi borvidéket, a bor-
készítés tudományát valamint 
a hazai- és nemzetközi bor-
kultúrát. Illatkamrák és illat-
kapszulák segítségével bemu-
tatásra kerülnek a különböző 
borok legjellemzőbb illatjegyei, 
az egyedi interaktív borbírála-
ti rendszer segítségével pedig 
érintőképernyőn osztályozhat-
juk az éppen poharunkba töltött 
bort. A kiállításhoz csoportok 
számára előzetes bejelentkezés-

sel tárlatvezetés igényelhető, de 
az audio- guide rendszer segít-
ségével a tematika teljes anyaga 
meghallgatható magyar, angol, 
és német nyelven egyaránt. A 
kiállítás részét képezik a borá-
szokkal forgatott �lmek, akiktől 
személyes instrukciókat kapha-
tunk a kóstoláshoz.  A digitális 
felületeknek, interaktív térké-
peknek köszönhetően könnyen 
útbaigazítást nyerhetünk, me-
lyik pincéhez, hogyan orientá-
lódjunk tovább. 
– Kadarka Nagyterem 
65 fős étterem és rendezvény-
tér, ahol A’la carte étlapról 
választhatunk a különböző 
borkorcsolyák és meleg étkek 
közül. Kiváló helyszíne a cé-
ges- oktatási – és családi ese-
ményeknek egyaránt. Ráadásul 
minden hónapban különleges 
programok közül válogatha-
tunk: borkóstolók - szekszárdi 
és vendég borvidékek borá-
szaival-, gasztronómiai estek, 
zenés rendezvények helyszíne-

ként funkcionál a pince ren-
dezvényterme.
–  Borkóstolás és vásárlási  

lehetőség bármikor
Immáron 33 pincészet és két 
pálinkaház széles választéka 
található meg egy helyen. 
Többé nem okozhat problémát 
hétvégén Szekszárdra betérő 
turistaként sem, ha elfelej-
tettünk előre bejelentkezni 
a kiszemelt borászatunkhoz, 
vagy kisebb létszámú csoport-
tal szeretnék pár pohár ízletes 
bort kóstolni, hiszen a Garay 
ÉlményPince hétvégén is várja 
Vendégeit!

NYITVA TARTÁS:
Hétfő – csütörtök:  11:00–18:00
Péntek – szombat:  11:00–23:00
Vasárnap:  10:00–18:00

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
www.garaypince.hu
www.facebook.com/ 

garayelmenypince
 (Ö00035)
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Április 20-22. 19:00
A 44. GYERMEK
Színes szinkron+feliratos 
cseh �lmdráma. Korhatár: 
16 éven felülieknek! 
Hossz: 137 perc.

Április 20-22. 17:00
ÜZLET BÁRMI ÁRON
Színes szinkronizált ame-
rikai vígjáték. Korhatár: 16 
éven felülieknek! 
Hossz: 91 perc.

Április 23. 17:00 és 
április 24-26. 15:00, 17:00
SAM – KISMADÁR NAGY 
KALANDJA 3D Színes szink-
ronizált francia animációs 
�lm. Korhatár: 6 éven felüli-
eknek! Hossz: 90 perc.

Április 23-26. 19:00
A PLÁZA ÁSZA
VEGASBAN
Színes szinkronizált ameri-
kai vígjáték. Korhatár: 12 év 
alatt szülői kísérettel!
Hossz: 94 perc.

AGÓRA MOZI A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Április 18., szombat 11 óra – 
Bakta-terem
A Juhos-család kiállítása
A szekszárdi képzőművész-család 
összes tagja valamely művészeti ág 
jeles képviselője. Szatmári Juhos 
László kísérletező, újszerű és egyé-
ni formai és strukturális kísérleteket 
folytató szobrászművész, több szek-
szárdi közterületi alkotás, így példá-
ul a Holocaust-emlékmű, a Borkút, 
vagy az ugyancsak Vármegyeháza 
mellett felállított Gyűrűkert. Fe-
lesége, Csuhaj Tünde tojásdíszítő 
iparművész, aki a Pécsi Művészeti 
Szakközépiskolában kerámia sza-
kon végezte tanulmányait. Liba-, 

hattyú-, emu-, nandu- és struccto-
jásokat díszít maratott, fúrt, festett 
technikával. Gyermekeik közül 
Markó ételszobrász, Lehel forma-
tervező, míg Janka ékszertervező-
ként mutatkozik be a nagyközönség 
előtt. A kiállítás az intézmény nyitva 
tartási idejében április 18-tól május 
3-ig tekinthető meg.

Április 18., szombat 16 óra – 
Agóra Rendezvényterem
Alisca Brass Band-koncert
Az 1993-ban alakult népszerű, 
Kovács Zsolt karnagy irányításával 
működő szekszárdi fúvós zenekar 
hangversenye. A belépés ingyenes.

Pszichológia mindenkinek
2015. április 22-én 17 órától  

a Szekszárdi Zeneiskola  
Nagytermében

Meskó Norbert pszichológus  
ad elő:

Szépség, szexualitás, pszichológia 
címmel

Az előadás ingyenes!

Óvodai csevegő
Mottó: Hogyan segítsük 
gyermekeinket az óvodai 

élet megkezdésében?
Akikkel csevegni lehet és 

érdemes:
•  Kalteneckerné Taba Viktória 

óvónő, fejlesztő-, gyógy-
pedagógus

•  Balogh Anita óvónő, 
fejlesztőpedagógus

•  Kocsis Erika óvónő,  
fejlesztőpedagógus

•  A leendő kiscsoportos óvó 
nénik és a szülőtársak

Helyszín: a Perczel M. utcai 
Óvoda tornaterme

Időpont: 2015. április 23 
csütörtök, 1630

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk.

MEGHÍVÓ
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és a Szekszárdi Civil Kerekasztal a városi Civil Koncepcióban 
foglaltak alapján tisztelettel meghívja

 a városban működő civil szervezetek vezetőit és érdeklődő 
tagjait a 2015. évi Városi Civil Fórumra.

A fórum ideje: 2015. április 20. (hétfő) 17 óra
Helyszíne: Babits Mihály Kulturális Központ Csatár terem

Szekszárd, Szent István tér 10.
Napirend:

• Polgármesteri tájékoztató az aktuális városfejlesztési kérdé-
sekről, válasz az ÁRH-n gyűjtött színes cetlikre

• Tájékoztató az Önkormányzat és a Szekszárdi Civil  
Kerekasztal 2014. évi együttműködésének tapasztalatairól  

és az együttműködés továbbfejlesztéséről
• Konzultáció (kérdések, aktualitások, válaszok)

Közös érdekünk az egyenrangú és kölcsönösen előnyös  
partnerség építése, ápolása

Számítunk a közös munkánkat segítő megtisztelő  
megjelenésükre, megjelenésetekre!

Közérdekű
közlemény

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a lakosság részére 
kedvezményes – 50 Ft/db – 
virágpalánta vásárt szervez

közterületi, ill. előkerti kiülte-
tésre, valamint épület  
homlokzat díszítésére 

2015. május 13-én és 14-én
8.00–16.00 óráig

a Kisiparos udvarban.
Kérjük, hogy gondozott 

kertjeikről, kiültetéseikről 
készített fotóikat juttassák el a 
városi kertészhez postai úton,
 vagy a katzne@szekszard.hu 

e-mail címre.
***

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a lakosság részére közterületi 
kiültetés céljából

gyökeres cserje osztást  
szervez.

A cserjeosztás időpontja:
2015. április 22-én 
8.00–16.00óráig,

a Kisiparos udvarban.

A Zöldtárs Alapítvány és a  
Szőlő-Szem Egyesület  

csatlakozik az önkormányzata és 
az Alisca Terra Nonpro�t K�.  

által 2015. április 17-18-ra  
meghirdetett „Szemét helyett 

pipitér” szekszárdi tavaszi  
nagytakarításhoz.

2015. április 18-án 9 órától 
szemétszedéssel összekötött 

Lösz-szurdik tanösvény túrát szer-
vez, túravezető: Gyarmati László.

Gyülekező: április 18. 9 órakor a 
Szekszárd Béla téren a Lösz-szur-

dik tanösvény térképnél (volt 
Tourinform Iroda előtt).

Túraútvonal: A résztvevők 
szavazással döntik el, hogy a 

Hegygerinc-túra (15 km), vagy 
a Benedek-szurdik túra (6,3 km) 

útvonalán haladjanak.
A szemétszedéshez szükséges zsá-
kokat és kesztyűket a két civilszer-

vezet az Alisca Terra Nonpro�t 
K�. közreműködésével biztosítja.
(Eső esetén a szemétszedéssel össze-
kötött túra elmarad és egy későbbi 
időpontban kerül megrendezésre!)

További információ:  
Zöldtárs Alapítvány, 30/9574-835

Szőlő-Szem Egyesület,  
20/299-8960

Léleképítő
Tóth Gy. László politológus: Esélyek és veszélyek!

Helyszín: Garay János Gimnázium díszterme, Szekszárd, Szent 
István tér 7-9. Időpont: 2015. április 20., hétfő 18 óra.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Léleképítő házigaz-
dája: dr. Tóth Csaba Attila.

Prof. Dr. Horváth István, az MTA kutató orvos-biológusa: Az 
érelmeszesedés gyógyítása immunizálással első kézből a világ-
szenzációs gyógymódról.  Helyszín: Garay János Gimnázium 
díszterme, Szekszárd, Szent István tér 7-9. Időpont: 2015. áp-
rilis 25., szombat 14 óra. Minden érdeklődőt szeretettel hív és 

vár: dr. Tóth Csaba Attila 06-30/9319-428 
BELÉPÉS DÍJTALAN

* * *
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Április 12-ei rejtvényünk megfejtése: József Attila, Szépség koldusa

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA
ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: Szekszárd,  
Dózsa György u.1.

Ideje: 2015. április 20. 
(hétfő) 8.00–9.00 óráig.

Eső esetén a ruhaosztás ápri-
lis 27-én lesz.

2015. évi tagdíj be�zetésére 
is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat, 
a Szekszárdi Nyugdíjasok  

Területi Érdekszövetsége tag-
jait, és minden rászorulót.

A Szekszárd Alsóvárosi Rk. 
Közhasznú Egyesület

2015. május 4-én (hétfőn) 17.30 
órai kezdettel évi rendes köz-
gyűlését tartja az egyesület, a 
Szekszárd, Béla tér 9. sz. alatti 
székhelyén (a Plébánia Közös-
ségi házában), melyre tisztelettel 
meghívjuk.
Napirendi pontok:
1.  A 2014. évi pénzügyi be-

számoló, közhasznúsági 
jelentés bemutatása, FEB 
véleményezés, jóváhagyás.

2.  A módosított, alapszabály és 
a végzés ismertetése.

3.  A 2015. évi költségvetés be-
mutatása, elfogadása.

4.  Az egyesület 2015. évi mun-
katerve.

5.  Egyéb teendők, programok 
megbeszélése, tagdíj be�ze-
tések, új tagfelvételek.

Amennyiben a 2015. május 
4-én a 17.30 órai közgyűlés 
határozatképtelen, az ismételt 
közgyűlés 2015. május 4-én 
19 órakor kerül megtartásra 
(Bíró László Püspök Úr 18.00 
órai szentmiséje után) az egye-
sület Szekszárd, Béla tér 9. sz. 
alatti székhelyén, az előzővel 
azonos napirendi pontokkal.
A közgyűlésen számítunk 
megjelenésére! Távolmara-
dását kérjük, jelezze, illetve 
küldje el meghatalmazottját, 
az Ön írásos megbízásával! A 
közgyűlés nyilvános, szeretet-
tel várunk minden érdeklődőt, 
és egyesületünkbe belépni 
szándékozót.

ÁCS REZSŐ polgármester
Május 4. (hétfő) 14 óra Szekszárd, 
Piac tér 1. „F” épület (Közösségi Tér)

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN
aljegyző Minden szerdán 10–12 
óráig, Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Április 14. 
(kedd) 16–17 óráig. Garay J. Általá-
nos Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület A hónap harma-
dik keddjén 16–17 óráig. Garay J. Ál-
talános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján 17–18 
óráig. I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola (Kadarka 
u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület 

A hónap harmadik hétfőjén 16–17 
óráig. Babits M. Általános Iskola 
(Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap má-
sodik hétfőjén, 18–19 óráig. Babits 
Mihály Kulturális Központ, Reme-
te terem (Szent István tér 10.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület A 
hónap második keddjén 16–17 órá-
ig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület 
(Közösségi Tér)

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület A hónap má-
sodik hétfőjén 17–18 óráig. Szőlő-
hegyi Óvoda.

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY képviselő
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
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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

(00382)

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
(00380)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás. (00383)

A Tolna Megyei Ismeretter-
jesztő Egyesület szervezésé-
ben Verena Brandt Berlinből 
és Kiara Groneweg Ankumból 
(Alsószászország), 2014 szep-
temberétől 2015 márciusáig 
önkéntesként vett részt Szek-
szárdon a Német Színház, a 
város civil szervezeteinek és 
iskoláinak munkájában. 

Az Európai Unió „Fiatalok 
Lendületben” elnevezésű prog-
ramjának keretében itt tartóz-
kodásuk alatt elsősorban német 
nyelvtudásukat kamatoztatták, 
miközben megismerkedtek a 
helyi kultúrával és hagyomá-
nyokkal is. 

A TIE igazgatójának, Frey 
Istvánnak köszönhetően a lá-
nyok szabad idejükben eljutot-
tak a szekszárdi „Mondschein” 

német kórushoz is, ahol nagy 
szeretettel fogadták őket. Rend-
szeresen eljártak a próbákra, 
megismerkedtek a magyaror-
szági német népdalokkal, meg-
tanulták, hogyan kell a népvise-
leti ruhát hordani.

Mindeközben a vendéglátók-
nak is kiváló lehetőségük nyílt 
a hét hónap alatt a német nyelv 
gyakorlására. 

A kórus aktív tagjaiként a lá-
nyok szerepeltek a különböző 
fellépéseken és részt vettek a 
hagyományos szekszárdi sváb-
bálon is. Elutazásuk előtt, az 
utolsó közös próbán, saját ké-
szítésű süteménnyel köszönték 
meg, hogy a kórus befogadta 
őket. Közvetlen és megnyerő 
személyiségüket szép emlék-
ként őrzi meg a kórus.

 Mondschein Kórus

Német vendégek a szekszárdi
„Mondschein” kórusnál



2015. április 19. 13

(00392)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. • 06-74/315-994
06-70/932-8763

Nyitva tartás: H-P. 8-16.30 Szo.: 8-12-óráig (00386)

20% engedmény Ballagási akció 
Arany - Ezüst ékszerekre 

és Mütárgyakra  
Akció érvényes : 2015.04.23. –2015.05.10.

2

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap április 20-tól április 24-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(00379)

április 20. április 21. április 22. április 23. április 24.

„A”

Húsos zöldborsó 
leves

Májgaluska 
leves Zöldségleves Gombaleves Lebbencsleves

Sajtos-tejfölös 
spagetti,

gyümölcs

Lecsós szelet,
párolt rizs,
gyümölcs

Tökfőzelék,
sertés pörkölt

Bolognai spagetti, 
gyümölcs

Marhapörkölt, 
tarhonya,

savanyúság

„B”

Zöldborsó 
leves

Májgaluska 
leves Zöldségleves Gombaleves Lebbencsleves

Bácskai rizseshús, 
savanyúság, 

gyümölcs

Parajfőzelék,
sült virsli,
főtt tojás, 
gyümölcs

Paradicsomos-sajtos 
csirkemell,

barnarizses, 
zöldköret

Pulykarizottó, 
gyümölcs

Zöldfűszeres 
joghurtos hal, 

rizi-bizi

„C”

Húsos zöldborsó 
leves

Májgaluska 
leves Zöldségleves Gombaleves Csülkös 

bableves

Császármorzsa, 
lekvár,

gyümölcs
Tavaszi rizseshús, 

savanyúság
Sonkás rakott 

burgonya,
savanyúság

Eszterházy 
pulykatokány, 

tészta, gyümölcs
Ízes táska,
gyümölcs
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Április 25-én, szombaton 
délután futókkal telik meg 
a Garay tér. A Sportélmény 
Alapítvány immár kilencedik 
alkalommal rendezi meg a 
Domaine Gróf Zichy utcai fu-
tóversenyt.

A rendezvényre minden kor-
osztályt várnak a szervezők, 
akár egész családok is indul-
hatnak. A felkészültség sem 
lehet akadály, hiszen a távokat 
az életkorhoz igazították, és a 
váltó (4x1 km) is legyőzhető 
távolság. A rendezvény az ál-
talános iskolásoknak és a kö-
zépiskolásoknak a korcsoport-
jukban továbbra is ingyenes, 
nevezési díjat csak a váltóknak 
és a felnőtteknek kell �zetni. 
A bevételekből a Sportélmény 
Alapítvány a gyermek, serdülő 
és i�úsági korú atlétákat szeret-
né támogatni.

A verseny első száma egy 
integrált futam lesz, vagyis a 
15 órakor rajtoló 1 kilométe-
res távra várják a fogyatékkal 
élőket is. A szervezők vidáman 
szeretnék lezárni a viadalt, ezért 
18.30-kor rajtol majd el minden 
idők első boszorkányfutama. 
Az 1 km-es távra jelmezes ba-
ráti társaságokat, vajákosokat 
várnak a rajtnál.

A verseny során 1500 
Schwarzkopf-ajándék, 600 
Szekszárdi Fürdő-belépő, 400 
db Tolle Túró Rudi, 300 db 
Petrits puszedli és 80 palack 

Twickel bor talál majd gazdá-
ra. Emellett a korosztályuknak 
megfelelő távot teljesítők emb-
lémázott pólót is kapnak a cél-
ba érkezésnél. A bemelegítést a 
hatszoros aerobic-világbajnok, 
Katus Attila tartja majd három 
alkalommal is a délután folya-
mán. A versenyre a helyszínen 
is lehet nevezni, de mindenkit 
kérnek, hogy 60 perccel a rajt-
ja előtt menjen ki a Garay térre 
regisztrálni, rajtszámot, chipet 
felvenni.

A rajtok: 15:00 – 2006-2007-
ben születettek; 15:15 – 2004-
2005-ben születettek; 16:00 
– 2002-2003-ban születettek; 
16:15 – 2000-2001-ben szüle-
tettek; 16:45 – 1996-1999-ben 
születettek; 17:15 – 4x1 km vál-
tó; 17:40 – Amatőr 5 km; 18:30 
– Boszorkány futam.

A verseny kijelölt útvonala 
(Garay tér – Bajcsy-Zsilinszky 
u. (fasor) – Mészáros Lázár u./
Hunyadi u. sarok – Szent István 
tér) a Véd-Pajzs K�. közremű-
ködésével az autóforgalom elől 
lezárásra kerül, miként a Szé-
chenyi utca is a volt Skála áru-
háztól a központi gyógyszertá-
rig (ÁNTSZ Székház).

A lezárás miatt a helyi au-
tóbuszjáratok is megváltozott 
rend szerint közlekednek az 
alábbiak szerint.

1-es, 4-es, 7-es és 7A vonal: 
Autóbusz-állomás – Zrínyi u. 
– Damjanich u. – Rákóczi u. – 
Szent László u. Vissza a Szent 

László u. – Mátyás király u. – 
Autóbusz-állomás az útvonal.

4A vonal: TESCO Áruház – 
Csengey D. u. – Mészáros L. u. 
– Damjanich u. – Szent László 
u. – Bottyán-hegy. Vissza Szent 
László u. – Mátyás király u. – 
Mészáros L. u. – Csengey D. 
u. – TESCO Áruház az útvonal.

5-ös, 6-os: Autóbusz-állomás 
– Holub J. u. – Wesselényi u. – 
Kórház és ugyanezen vissza.

88-as, 89-es vonal: TESCO 
Áruház – Kórház – Wesselé-
nyi u. – Holub J. u. – Zrínyi 
u. – Damjanich u. – Rákóczi 
u. – Szent László u. – Fürdőház 
u. – Kadarka u. – Jobbparászta 
– Műszergyár illetve Palánk és 
vissza a Damjanich utca helyett 
a Mátyás király utcán.

9-es vonal: TESCO Áruház – 
Alisca u. – Fűtőmű – Munkácsy 
u. – Béla király tér – Szent Lász-
ló u. – Rákóczi u. – Jobbparász-
ta és ugyanezen vissza.

Az útlezárás ideje alatt a já-
ratok nem érintik a Szent Ist-
ván, a Liszt F. tér, a Nyomda és 
a Posta megállóhelyeket, a 9-es 
vonalon közlekedők ezen felül a 
Május 1. u., Alsóvárosi temető, 
Bakta-köz, Kórház megállókat 
is kihagyják ugyanakkor a jára-
tok terelő útvonalon található 
megállóhelyeken megállnak. A 
forgalomkorlátozás okozta kel-
lemetlenségekért szíves elnézé-
süket kérjük.

 Fekete

SPORTHÍREK
AMERIKAI FUTBALL. Alapsza-
kaszbeli második mérkőzését 
játssza vasárnap 14.30-tól Szek-
szárdon a Bad Bones Divízió 
II-es amerikaifutball-csapat. 
A Rosszcsontok – akik az első 
fordulóban a Fehérvár Ent-
hroners vendégeként győztek 
28:21-re – ezúttal a Zala Pre-
dators ellen veszik fel a harcot.
FUTSAL. Kiütéses sikerével fel-
lépett a dobogóra a Szekszárdi 
UFC NB II-es női futsalcsapata. 
Micskó Márk együttese egy tu-
catot rúgott a Békéscsabának – a 
gólokon Horváth K. (4), Klézli 
(3), Schlotthauer (2), Gősi (2) és 
Grill osztoztak –, s ezzel biztos-
sá vált, hogy az UFC a felsőházi 
rájátszásban folytathatja.
KÉZILABDA. Szoros mérkőzé-
sen, egygólos győzelmet aratott 
hazai pályán a Szekszárdi FGKC 
együttese az NB I/B-s női kézi-
labda-bajnokság nyugati cso-
portjának 21. fordulójában. 
Tabajdi Ferenc edző csapata 
tompán, fegyelmezetlenül kézi-
labdázott, gyengén védekezett, 
mégis nyerni tudott (35-34) az 
FTC II-Zugló ellen. A Fekete 
Gólyák legjobbjai ezúttal (is) az 
átlövők, Vasas Edina (10 gól) és 
Farkas Anita (8) voltak.
KOSÁRLABDA. A nyolca-
dik helyen zárta az NB I-es 
női bajnokságot az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd együt-
tese, amely a 7. helyért zajló 
párharc harmadik, döntő mér-
kőzésén, kedden este hazai 
pályán szenvedett négypontos 
vereséget (82-86) a Ceglédtől. 
Magyar Gergely edző csapa-
tából ezúttal is Scsekics (24 
pont), Studer Ágnes (18) és 
Sztjepanovics (13) volt a leg-
eredményesebb kosárszerző.
LABDARÚGÁS. Zsinórban har-
madik mérkőzését nyerte meg a 
Szekszárdi UFC NB III-as lab-
darúgó csapata, amely a közép-
csoport 22. fordulójában Fejes 
Péter góljával Dunaharasztiból 
is elhozta a három pontot (0-
1). Kvanduk János együttese 32 
pontjával nyolcadik a tabellán, 
hátránya mindössze három egy-
ség a negyedik Bölcske mögött.

Minden korosztályt várnak a Zichyn

„Közcsatornára történő rákötés támogatása 2015” pályázat 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Szekszárd MJV Önkormányzata pályázatot hirdet 

 „Közcsatornára történő rákötés támogatása 2015” címmel.
A támogatás igénybevételére jogosultak köre azon Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő magán-
személyek, akiknek a belterületi ingatlanuk előtt kiépített közcsatorna vezeték húzódik és ingatlanjuk műszakilag 
ráköthető a hálózatra. A vissza nem térítendő támogatást (ingatlanonként 150.000.- Ft, de maximum a bekerülési 
költség 50%-a) a bekötővezeték műszaki megvalósítására (tisztítóidom elfolyó oldaláig) lehet felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az adatlap letölthető Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján, a www.szekszard.
hu címen a Digitális ügyfélszolgálat / Környezetvédelem menüpont alatt, valamint átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Városigazgatási és Városrendészeti Osztályán személyesen (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.) az 
alábbi időpontokban: Hétfő, szerda, 8.00 – 16.00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Városigazgatási és –Rendészeti Osztályon, il-
letve az 504-107-es telefonszámon, valamint a bango.viktoria@szekszard.hu e-mail címen Bangó Viktória 
környezetvédelmi referenstől. A pályázatot 2015. május 31-ig Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Városigazgatási és- Rendészeti Osztályán személyesen, vagy postai úton ajánlott küldeményként 
lehet benyújtani. A beérkező pályázatokat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. júliusában bírálja el.
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Felhívás a lakossághoz a rókák veszettség elleni védekezéséről
1.  A veszettség gyógyíthatatlan, 

embernél, állatnál egyaránt 
halálos kimenetelű betegség. 
A betegség legfőbb terjesztő-
je a RÓKA.

2.  A védekezés leghatékonyabb, 
legkorszerűbb módszerét 
– a rókák veszettség elleni 
vakcinázását – Európában 
évek óta sikerrel alkalmaz-
zák. 1992. októberében ha-
zánkban is  megkezdődött 
a rókák vakcinázása. Első 
alkalommal a nyugati ha-
tárövezetben, az osztrák 
határtól számított kb. 25-30 
km-es sávban került kihe-
lyezésre a csalétek-vakcina.

3.  A vakcinát tartalmazó fólia 
kapszulát az ember számára 
bűzös, de a rókák által ked-
velt ízű és szagú csalétekbe 
rejtik, amely gyufásdoboz 
alakú és nagyságú, szürkés-
barna színű. A róka, mi-
közben megeszi a csalétket, 
szétrágja a kapszulát is, így 

a vakcina bejut a szervezeté-
be. A csalétek kihelyezése kis 
magasságból, repülőgépről 
történik.

4.  A csalétekbe helyezett vakcina 
emberre, állatra ártalmatlan, 
VESZÉLYT NEM JELENT. 
A kihelyezett csalétekhez en-
nek ellenére NEM SZABAD 
HOZZÁNYÚLNI! Semmi 
esetre sem szabad felvágni 
vagy széttörni, mert a vakci-
na vírus a bőrbe, szájba, szem-
be, orrba, sebbe kerülhet. 
Amennyiben ez mégis meg-
történik, az alábbi biztonsági 
előírásokat kell alkalmazni:

a.) ha a vakcina ép bőrfelületre 
kerül, elegendő a jódtartalmú 
fertőtlenítőszerrel vagy ennek 
hiányában 70 %-os alkohollal 
történő lemosás. Mindkettő 
beszerezhető a gyógyszertá-
rakban. A jódtartalmú fertőt-
lenítőszer használata során ke-
letkezett barnás folt szappanos 
lemosással eltávolítható. Ilyen 

jellegű érintkezés esetén vé-
dőoltásra nincs szükség;
b.) ha az oltóanyag friss seb-
be vagy nyálkahártyára kerül, 
haladéktalanul ORVOSHOZ 
KELL FORDULNI! 
5.  A helyi vakcinázási kampány 

megkezdésétől számított 
tizennégy napig az ebeket 
megkötve vagy zárva kell tar-
tani és csak pórázon szabad 
közterületre vinni.  A jelzett 
időszak alatt a kezelt területen 
a járási fő-állatorvos EBZÁR-
LATOT ÉS LEGELTETÉSI 
TILALMAT RENDELT EL!

Ezek a korlátozó intézkedések 
elsősorban a vakcinázás haté-
konyságát segítik azzal, hogy a 
kóborló ebek vagy legelő állatok 
ne vehessék fel a rókák számára 
kihelyezett csalétkeket.
6. Aki a vakcinázott területen 
elhullott vadon élő vagy házi-
állatot talál, a tetemet hagyja 
érintetlenül és haladéktalanul 
ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEB-

BI ÁLLATORVOST, A HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOT vagy  
VADÁSZTÁRSASÁGOT.
7.  Kérjük, hogy a fentiekről 

gyermekét is tájékozassa.
8.  További felvilágosítással az 

Önök körzetében élő állator-
vosok és orvosok szolgálnak.

9. A HELYI VAKCINÁZÁSI 
KAMPÁNY IDŐPONTJA:
2015. április 05. – április 10.

 Nemzeti Élelmiszerlánc- 
 biztonsági Hivatal
 Állategészségügyi  
 és Állatvédelmi Igazgatóság

Száz felett száguldottak a lányok
A leány kosárlabda tini baj-
nokság (U13) küzdelmei a 
középdöntőhöz érkeztek az 
elmúlt hétvégén. Az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd korosz-
tályos csapata az A-csoport-
ban házigazdaként alaposan 
helyben hagyta mindhárom 
riválisát, ezzel Harsányi Mária 
edző együttese bravúros tel-
jesítménnyel, 16 mérkőzés-
ből aratott 16 győzelemmel 
jutott az országos döntőbe.

A kétnapos szekszárdi tornán a 
KSC �ataljai a Szolnok, a Kecs-
kemét és a győri Széchenyi ellen 
is ellenállhatatlan támadójáté-
kot mutattak be, és mindhá-
rom mérkőzésen 100 pont felett 
dobtak. A kék-fehérek legered-
ményesebb játékosa a csapatka-
pitány, Vincze Nikolett volt, aki 

egymaga 93 ponttal terhelte meg 
az ellenfelek gyűrűjét, de Marsai 
Dóra is 48 egységig jutott.

A Babits, Dienes, Baka és Gya-
korló általános iskolás lányok 
alkotta csapatra május közepén 
az eddigieknél nehezebb feladat 
vár: a várhatóan Budapesten 
sorra kerülő nyolcas döntőben 
olyan kitűnő együttesekkel ta-
lálkoznak, mint a BEAC, vagy a 
nagy rivális Csata DSE. Harsányi 
Mária edző a legjobb négybe 
várja a tehetséges i�ú kosarasok 
alkotta csapatát.

A középdöntő eredményei: 
Atomerőmű-KSC Szekszárd–
Szolnoki Sportcentrum 113-49. 
Atomerőmű-KSC Szekszárd–
Kecskeméti Kosárlabda Akadé-
mia 126-38. Atomerőmű-KSC 
Szekszárd–Széchenyi KA 114-63. 
 -�-

Az Atomerőmű-KSC Szekszárd veretlenül országos döntőbe 
jutott tini csapata, álló sor (balról): Leskó Abigél, Marsai Dóra, 
Vincze Nikolett, Harsányi Mária edző, Régi Melánia, Angyal 
Réka, Pljesovszky Flóra. Térdelő sor: Renczes Rebeka, Viszmeg 
Mira, Miklós Melinda, Andi Hanna, Barta Bianka, Tóth Liliána. 
A képről hiányzik: Nagy Dominika.
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BABAVÁRÓ TANFOLYAMBABAVÁRÓ TANFOLYAM
Felkészülés interaktívan, oldott, jó hangulatú légkörben.

A tanfolyam 3x3 óra, a részvételi díj: 
4.990.- Ft / család / alkalom

Kezdés: május 7. (csütörtök)

PROGRAMSZERVEZŐ:
Harmónia Alternatív Gyógyító Ház Bonyhád, Bezerédj u. 2. 

(www.harmonihazbonyhad.hu)
A szülésfelkészítő tanfolyamot vezeti: BÓNI TÜNDE

– anya, szülésznő, védőnő, doula, szülésfelkészítő

Jelentkezni és bővebb felvilágosítás, a harmoniahazbonyhad@gmail.com e-mail címen, vagy a 06 20 212 3314 sz. telefonon lehet kérni. 
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ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00376)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (00385)

kések, balták, ollók,

Tavaszi Kärcher akció a CPH Kft-nél!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-327 
• Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 

• www.karcherstore.hu

Május 15-ig
minden gép
akciós áron! 

Bruttó:

24.700 Ft
akciós áron!
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Kärcher   SC 1 
Premium Floor 
kitt gőztisztító 

készlet

2015-ös
újdonság! 

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(00387)

ÓRIÁSI KOSZTÜM,
ÖLTÖNY, KABÁT CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Öltönyök normál, telt és EXTRA, méretben is!
–  Hétköznapi és alkalmi kosztümök a fi ata-

lostól az idősebb korosztályig mindenkinek 
(EXTRA méret is)!

–  Kord- és sportzakók, szövetnadrágok!
SZÖVETKABÁTOK

VÉGKIÁRUSÍTÁSA!!!

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
(Mátyás király u. 4/c. Euronics mellett)

Április 20. (hétfő), 9.00-16.00-ig.


