
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

   XXV. évfolyam. 19. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                                   2015. május 24.

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T



2 32015. május 24. 2015. május 24.

Újra nyitva a strand
A május 21-én negyedik sze-
zonját megkezdett Szekszár-
di Családbarát Strand-, Él-
mény- és Termálfürdő idén is 
a tavalyi árakon várja a fürdő-
zőket a hét minden napján.

A 2012 májusa óta üzemelő léte-
sítmény persze nem csak emiatt 
népszerű a fürdőzők körében, 
akiknek több mint fele vidéki 
– tudtuk meg az élményfürdő 
nyitását beharangozó hétfői 
sajtótájékoztatón Ács Rezső-
től. Szekszárd polgármestere 
elmondta, hogy a tolnai me-
gyeszékhely 45 km-es körzeté-
ből érkező látogatók a kedvező 
jegyárak mellett a hét medencé-
vel, óriáscsúszdákkal és szauná-
val is felszerelt strand vendég- és 
családbarát szolgáltatásai miatt 
térnek vissza időről időre. A 
tavalyi szezonban a hűvös, csa-
padékos idő ellenére is 60 ezren 
keresték fel a szekszárdi fürdőt, 
így egy napos, meleg nyár esetén 

idén akár a 80 ezres rekord-láto-
gatottság is megdőlhet…

A felújítási munkálatok elvégzé-
se után a strand már készen áll a 
látogatók fogadására. A csütörtö-
ki nyitásra érkezők megtapasztal-
hatták, hogy a gyermekmedence 
egy újabb csúszdát kapott, itt és 
a termálvizes medence partján 
pedig árnyékolókat helyeztek el, 
hogy a tűző naptól védje a fürdő-
zőket, a játszótér egy részét pedig 
árnyékos részre telepítették át. A 
már megszokott rendszeres prog-
ramokra – mint a búvármerülés 
és a vízi torna – idén is várják az 
érdeklődőket, de a rendezvények 
listája is színes – tudtuk meg Csil-
lag Balázs létesítmény-vezetőtől. 
Gyermeknapra arcfestéssel, lég-
várral, valamint rendőr- és tűzol-
tóautó-bemutatókkal készülnek. 
Az aktív kikapcsolódást keresőket 
várja június 17-én egy strandröp-
labda torna, július 11-én pedig a 
röpisek mellett a strandkézisek is 
homokra lépnek. A programra 

már most közel 150 sportoló je-
lezte érkezését. 

Természetesen idén sem ma-
rad el a Fürdő Nap: augusztus 
1-jén és 2-án többek között 
sztárfellépőkkel, éjszakai fürdő-
zéssel és folyékony tűzijátékkal 
várják a vendégeket. A tervek 
szerint lesz „kertmozival” kom-
binált éjszakai fürdőzés is – ter-
mészetesen napijegy-árban.

A szekszárdi lakcímmel rendel-
kezők idén is kedvezménnyel vá-
sárolhatnak belépőt, és az idény- 

eleji akció keretében május 31-ig 
20%-os kedvezménnyel váltha-
tóak meg a „6-ot fizet, 7-et kap” 
konstrukciójú bérletek. 

Érdemes arra is odafigyelni, 
hogy már csak a hónap végéig 
használhatóak fel a SZÉP-kár-
tyák 2013-as feltöltései. A fedett 
uszoda az iskolai szünidő kez-
detén bezár, de úszásra regge-
lenként, 6 és 9 óra között az él-
ményfürdőben is lesz lehetőség, 
külön úszójegy megváltásával. 
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Felújítják a rendelőket
Hat szekszárdi orvosi rendelő 
teljes, külső-belső felújítása 
kezdődik meg hamarosan.

Ezt a város polgármestere, Ács 
Rezső május 21-én sajtótájé-
koztatón jelentette be a Kandó 
Kálmán utcai rendelő váróter-
mében. „Nagyon fontos, hogy 
minél jobb ellátást biztosítsunk 
az itt élők számára annak érde-
kében, hogy még nagyobb biz-
tonságban érezhessék magukat” 
– szögezte le. Emlékeztetett: 
folyamatban van a megyeszék-
hely mentőállomásának teljes 
megújítása is, annak riasztási 
szolgálatával együtt – az utóbbi 
beruházással gyorsítani kíván-
ják a balesetekhez történő kivo-
nulást. (A mentősök számára az 
önkormányzat a felújítás idejére 
Sárvíz utcai irodaházának egy 
teljes szintjét ingyen térítés-
mentesen biztosította.)

A rendelőfejlesztés – a me-
gyei kórházban a Rotary Klu-

bok támogatásával megvalósult 
technológiai fejlesztéshez ha-
sonlóan – azt a célt szolgálja, 
hogy még jobb körülmények 
fogadják a betegeket – hangsú-
lyozta a polgármester.

Egy uniós pályázatnak kö-
szönhetően közel 44 millió 
forintból valósul meg rendelő-
fejlesztés: a felújítás két helyszí-
nen, a Hermann Ottó lakóte-
lep közelében található Kandó 
Kálmán utcai, valamint a Mikes 
utcai rendelőnél történik, a be-
ruházás ugyanakkor összesen 
hat rendelőre vonatkozik. A 
helyiségek alapterületüket néz-
ve több mint 300 négyzetmétert 
tesznek ki. A fejlesztéshez a vá-
rosnak nem szükséges pluszfor-
rásokat előteremtenie, a támo-
gatás a teljes felújítást fedezi. 

Az épületek külső hőszigete-
lést kapnak, a nyílászárókat is 
kicserélik, illetve megújul a teljes 
belső burkolat. A jelenlegi vizes- 
blokkok helyén akadálymentesí-

tett wc-k kerülnek kialakításra és 
egy vadonatúj mellékhelyiség is 
épül az érintett várótermekben. 
Kicserélik az elektromos háló-
zatot és a közművek nagy részét 
is – sorolta a beruházás részleteit 
Szekszárd polgármestere. A váró-
kat emellett kívül-belül akadály-
mentesítik, a mozgássérültek szá-
mára pedig – úgy a Mikes, mint 
a Kandó Kálmán utcai helyszínen 
– parkolót is kialakítanak teljesen 
új területtel. 

A tájékoztatón dr. Schrancz 
Róbert, a Kandó Kálmán ut-
cai rendelő háziorvosa meg-
köszönte a városnak a projekt 
előkészítését, hiszen annak lét-
rejöttét – ahogy fogalmazott – 
régóta szorgalmazták, tekintve, 
hogy például az a rendelő, ahol 
ő dolgozik, 30 éve készült el és 
azóta csupán kisebb javítások 
történtek rajta. Az orvos felhív-
ta a figyelmet arra is: a helyiség 
hőszigetelése költségcsökkenést 
is eredményez, hatékonyabbá 

téve a munkát, szolgálva ezzel 
a betegek érdekeit is, hiszen – 
tette hozzá – így az emberek 
„szívesebben jönnek hozzánk”. 

Ács Rezső tudatta: a város-
vezetés fontos célja, hogy a 
szekszárdi vállalkozásokat hoz-
za helyzetbe: velük kívánják 
megvalósítani ezt a projektet 
is, amely a tervek szerint őszig 
befejeződik.

A felújítás idejére a Kandó 
Kálmán és a Mikes utcai ren-
delők a Vörösmarty utcai köz-
ponti ügyeletre költöznek. A 
beruházás mindkét helyszínen 
július elején zajlik le, ez idő 
tájt ugyanis – ahogy arra dr. 
Schrancz Róbert utalt – alacso-
nyabb a krónikus, például a felső 
légúti megbetegedések aránya.

A Kandó Kálmán utcai ren-
delőben átlagban kétezer, míg 
a Mikes utcaiban háromezer 
beteget fogadnak évente. Az 
összes, felújításban érintett 
rendelőt illetően – a gyermek-
orvosival együtt – tízezres be-
tegszámról beszélhetünk.

 –gyimóthy–

Új főigazgató, Kondákor István irányítja a Tolna Megyei Balassa 
János Kórházat, miután a szekszárdi intézmény korábbi vezetője, 
Muth Lajos március 30-án nyugdíjba vonult.

A kórház új vezetője szerdán az MTI-vel közölte: május 18-ától 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma humánpolitikai osztályve-
zetőjének szóbeli megbízása alapján tölti be a főigazgatói állást.

A tárca egészségügyért felelős államtitkársága az MTI érdeklődé-
sére azt írta, hogy „a főigazgatói feladatokat a kórház szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározottak szerinti vezető látja el. Az 
egészségügyi ellátás folyamatos és színvonalas működése biztosított”.

Kondákor István 55 éves neurológus 2010-től a Szegedi Egyetem 
magántanára, 2012-től a Balassa János Kórház ideggyógyászati 
osztályának vezetője. SZV/MTI

Nagy értékű műszereket kapott a megyei kórház
Orvosi műszereket adomá-
nyozott a Tolna Megyei Balas-
sa János Kórháznak a Rotary 
Club Szekszárd. 

Amint arról dr. Dobos Gyula 
elnöktől értesülhettünk, a szer-
vezet tíz éve foglalkozik ilyen jel-
legű nemzetközi projektekkel, a 
Rotary Club Budapest City segít-
ségével pedig nemzetközi figyel-
met kaphatott a megyei kórház, 
amelynek eredményeként több 
mint 113 ezer dollár gyűlt össze 
az intézmény Szülészeti-nőgyó-
gyászati és Gyermekosztályának 
technikai fejlesztésére. 

A szekszárdi klub 18 ezer 
dollár összegyűjtését vállalta: 
a gyűjtéshez két egyesült ál-
lamokbeli kormányzóság, az 
oklahomai, illetve a georgiai is 
csatlakozott, de három magyar, 
a Budapest Tabán, a már em-

lített Budapest City és a Pécsi 
Klub is kivette részét a felada-
tokból. A nemzetközi összefo-
gás létrejöttében a budapesti 
Henning Sorknaes és dr. Gerő 
Katalin is nagy segítséget nyúj-
tott – tudhattuk meg.

A külföldi adományozók 
közül érdemes megemlíteni a 
müncheni, az antwerpeni, a 
stockholmi, a bulgáriai, a chi-
cagói, valamint a New York-i 
klubot, de olyan, nem túl tehe-
tős országból is érkezett összeg, 
mint Macedónia. 

A szekszárdi klub pályázatát 
egy hét alatt jóváhagyták, az esz-
közök pedig még május elején 
eljutottak hazánkba. Hazánk-
ban 124 adományozó állt az ügy 
mögé, köztük cégek, önkormány-
zatok, alapítványok és magány-
személyek: a támogatások 50 és 
500 ezer forint között mozogtak. 

A sajtóeseményen elhangzott 
az is, hogy a Rotary 25 éves ma-
gyarországi működése alatt soha 
nem fordult elő ehhez hasonló 
összefogás egy ügy érdekében, 
amelynek köszönhetően egy 
különleges, 80 ezer dollár ér-
tékű, 4D-s ultrahang-készülék 
kerülhetett például a szekszárdi 
kórház nőgyógyászati részlegére. 

Az orvosok betanítását a ké-
szülékek kezelésére vonatkozó-
an három naposra tervezték, 
ám nekik a General Electric 
szakembereitől egy délután 
alatt sikerült elsajátítaniuk az 
eszközök működtetését – mél-
tatta Bob Pagett a helyi orvosok 
felkészültségét. 

Dr. Habil. Kondákor István, 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház főigazgatója jelezte: 
megható, hogy mennyi ország 
vett részt a projekt kivitelezé-

sében, amely a születendő és a 
hátrányos helyzetű gyermekek 
egészségét szolgálja.

A sajtórendezvényt követő-
en, a gyermekosztály aulájában 
megrendezett átadóünnepségen 
Szekszárd polgármestere, Ács 
Rezső felhívta a figyelmet arra: a 
szekszárdi Rotary Club kezdemé-
nyezéséből látható, hogy a társa-
dalmi szerepvállalás nem csupán 
szavakat, hanem tetteket is jelent. 
Hangsúlyozta: bízik benne, hogy 
a szekszárdi egészségügyi ellátás 
elindulhat egy olyan úton, amely 
a biztonságérzetet támogatja: 
ezen az úton – fogalmazott – az 
új kórházi blokk átadása után a 
most kapott készülékek újabb ál-
lomást jelentenek. Mint mondta, 
abban is bízik, hogy minél több 
gyermek születik Szekszárdon és 
az országban is. 

 Gy. L.

A készülékekről
Dr. Dobos Gyula, a Szekszárdi Rotary Club elnöke elmondta: a 
szülészeti vizsgálók egy nagy tudású ultrahang-diagnosztikai ké-
szülékkel (color, egy vaginalis, két hasi konvex és egy 4D-s vizsgáló 
fejjel), illetve egy szünetmentes tápegységgel bővült, a szülőszoba 
pedig egy defibrillatorral ellátott újszülött-újraélesztő asztalt is ka-
pott. Egy újszülött-újraélesztő asztallal és egy újszülött-betegmeg-
figyelő monitorral gazdagodott a kórház újszülöttrészlege, míg a 
gyermekosztály egyebek mellett öt betegőrző monitorral, illetve egy 
központi monitorral, egy, 0,5-18 év közötti gyermek lélegeztetésére 
alkalmas géppel, két infúziós pumpával, egy szünetmentes tápegy-
séggel, két fetal monitorral, egy baby-melegítővel és egy újszülött 
neonatal monitorral bővülhetett.
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Szekszárdi nyomda a nyertesek között
A Szekszárdi Nyomda Kft. is 
tagja annak a négyes kon-
zorciumnak, mely az idei év 
tankönyvgyártását elnyerte. 
A majd’ 1200 féle, 12,3 millió 
példányszámú tankönyvet 
a nyomdák július 31-ig le-
gyártják – hangzott el azon 
a sajtótájékoztatón, melyet 
Debrecenben, a konzorcium-
vezető Alföldi Nyomdában 
tartottak. 

Augusztus 3. és 25. között – a 
Magyar Posta kézbesítésével – 

minden iskola megkapja a szük-
séges tankönyveket, melyeket 
szeptember 1-jéig a diákok is 
kézhez vehetnek – tájékoztatott 
Hegedüs István, az EMMI tan-
könyvellátásért felelős minisz-
teri biztosa. 

Hozzátette: a soros tanév-
ben 800 ezer diák kap ingye-
nesen tankönyvet. A miniszte-
ri biztos hosszabb távú célként 
említette, hogy az 1-8. évfo-
lyamokon minden diák térí-
tésmentesen juthasson hozzá 
a tankönyvekhez. 

A sajtótájékoztatón Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere 
üdvözölte a Szekszárdi Nyom-
da Kft.-t a nyertes tenderben. 
Mint mondta: fontos, hogy 
magyar, illetve szekszárdi 
vállalkozások összefogásával 
itthon készülhetnek a tan-
könyvek. Elmondása szerint, 
a szekszárdi cég a projektben 
való részvételével erősíti piaci 
pozícióját, és a 100 főt foglal-
koztató cég nagy lépést tesz a 
munkahelyek megtartása ér-
dekében. Ács Rezső kitért arra 

is, hogy a Szekszárdi Nyomda 
mind technológiai, mind pedig 
szakmai- és egyéb kapacitás te-
kintetében felkészült a magas 
minőséget követelő kihívásra. 

Vadász Katalin, a Szekszárdi 
Nyomda Kft. ügyvezető igaz-
gatója arról tájékoztatott, hogy 
korábbi beruházásaiknak kö-
szönhetően, a tankönyvgyár-
tás során alkalmazott kötészeti 
technológiák mindegyikének 
elkészítésére képesek.

 SZV/Böröcz Máté
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A családok az új „szocpolra” várnak
Ugrásszerűen emelkedett má-
jusig az elmúlt évhez képest a 
lakóingatlant keresők száma. 
Ez a legtöbb ingatlanszak-
ember szerint részben annak 
tudható be, hogy fokozatosan 
stabilizálódik a gazdasági kör-
nyezet és ezzel párhuzamban 
a válság idején csak „álmodo-
zó vásárlók” is potenciális ér-
deklődővé válnak. Ráadásul 
jelenleg a lakáshitelek kamat-
szintje is elég alacsony.

Az értékesítés nagyságrendje 
ennek ellenére elmarad a válság 
előttitől – tudtuk meg. Az árak 
alakulását tekintve reménykeltő-
ek az országos becslések, hiszen 
– egy átmeneti csökkenés prog-
nosztizálása ellenére – a házak, 
lakások árának növekedésére 
számít az ingatlanszektor.

A vásárlások és az eladások 
kapcsán ugyanakkor a főváros 
mellett a vidéki nagyvárosok-
ban – úgy, mint például Szek-
szárdon is – kapkodnak már a 
kilincsek után, míg a kisebb vá-
rosokbabn-falvakban még min-
dig pang a piac, érdeklődőnek 
sok helyütt egyelőre híre-ham-
va sincs. Ahogy a komolyabb 
ármegugrásnak sem...

Lapunk végigkérdezte a 
megyeszékhely jelentősebb 
ingatlanügynökségeit, hiszen 

kíváncsiak voltunk, miképp 
vélekednek képviselőik helyi 
szinten az országos trend-elő-
rejelzésekhez képest. Nos, azt 
kaptuk, amit nagyjából vártunk.

Hogy észlelhető volt-e a csa-
ládiház-, illetve lakásár-emel-
kedés városunk ingatlanpiacán 
2014-ben, arra Lengyel Zoltán, 
a Legátor Ingatlanforgalmazó 
Kft. ügyvezetője nem reagált 
egyértelmű igennel. Cégük a 
családi házaknál nem, míg a 
lakásoknál általában 5-10%-os 
növekedést tapasztalt, ám ez 
már nem igaz a gázfűtéses tár-
sasházi lakások tekintetében.

A „sláger” véleményük sze-
rint családi házak körében az 
egyszintes, 100-120 m²-es, tégla 
építésű. Lakásügyben már más 
a helyzet: itt inkább az árfekvés-
ben adta meg a keresleti „állan-
dót” Lengyel Zoltán, aki szerint 
a 6-6,5 millió forintos „kéglik” 
voltak a menőbbek, kelendőb-
bek 2015 első hónapjaiban. 

Arra a kérdésünkre, hogy 
az új építésű, avagy a használt 
lakások mennek-e jobban a ta-
valyi évhez képest, határozottan 
az utóbbit jelölte meg a szakem-
ber. Ez egyébként – tudtuk meg 
– évtizedek óta tendencia. A cég 
ugyanakkor úgy látja, hogy az 
eladott ingatlanok számának 
emelkedése egyértelműen a be-

fektetési célból vásárlókra visz-
szavezethetően emelkedett. 

A Szekszárdi Vasárnap választ 
kapott az OTP Ingatlanpont Kft. 
szekszárdi irodájától is, ahonnan 
Markó Ildikó vezető értékesítési 
tanácsadó reagált érdeklődé-
sünkre. Az előző megkérde-
zetthez hasonlóan ők is úgy 
látják: minimális árnövekedés 
észlelhető, amely zömmel a la-
kások tekintetében igaz. Ebben 
a körben véleményük szerint a 
tégla építésű lakások négyzet-
méterára kissé magasabb a pa-
nel lakásokénál, keresettségük 
pedig szintén jelentősebb. „A 
családi ház iránti érdeklődések 
is megnőttek, de még mindig 
a lakáseladások a jellemzőb-
bek” – közölte a tanácsadó az 
idei esztendő első hónapjainak 
tapasztalatai alapján. Az OTP 
Ingatlanpont szakembere arra is 
kitért: tekintve, hogy Tolna me-
gyében nincs igazán új építésű 
ingatlan-projekt, ezért leginkább 
használt ingatlanokat tudnak ér-
tékesíteni. 

Markó Ildikó sokféle ve-
vőtípust felsorolt: találkoznak 
befektetőkkel, szülőkkel, akik 
gyermekük számára vesznek 
ingatlant, de nyugdíjasok is ér-
deklődnek, kisebb házat, lakást 
keresve. Ennek alapján tehát 
elmondható: nincs kifejezetten 

egyazon korosztályt érintő vá-
sárlóréteg, ami nyilván jó hír-
nek is betudható.

S hogy milyen változások fi-
gyelhetőek meg az elmúlt négy-öt 
évhez képest? Az OTP Ingatlan-
pontnál osztják a fellendülésről 
szóló nézeteket. Azt is megfi-
gyelték azonban: sokan kivárnak 
a július 1-jén bevezetésre kerülő 
új „szocpol” formára, a CSOK-ra 
(Családi Otthonteremtési Ked-
vezmény), mely igénybe vehető-
vé válik az új ingatlanok mellett 
már használt lakásokra, családi 
házra és azok bővítésére is. (A 
két említett ingatlanos cégen kí-
vül megkérdeztük a szekszárdi 
Otthon Centrumot is, ám tőlük 
lapzártánkig nem érkezett válasz 
kérdéseinkre.)

Az M1 Híradójának egyik 
elemzéséből kiderült: sokan 
azért vásárolnak kifejezetten 
befektetési céllal lakóingatlant, 
mert azzal a banki kamatoknál 
jóval nagyobb hozam érhető 
el. Egyes tapasztalatok szerint 
– hangzott el a műsorban – a 
lakásárak 4-5%-kal emelkedtek.

Több szakértő egybehangzó 
tapasztalata szerint tehát annyi 
bizonyos: a hosszú ingatlanpiaci 
mélyrepülést követő, 2015-ben 
már észlelhető fellendülés foly-
tatódhat.
 Lévai Márton

Kétszázmillió a Német Színháznak
A kormány az idén 440 millió 
forintot szán a nemzetiségi 
kulturális- illetve oktatási 
alapintézmények felújításá-
ra – ennek pedig közel ötven 
százalékát kapja meg a Szek-
szárdi Német Színház.

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (Emmi) egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtit-
kára, Soltész Miklós a szekszárdi 
német színházban kedden tartott 
sajtótájékoztatón kiemelte, hogy 
a német nemzetiség évek óta 
nem kapott jelentősebb támo-

gatást, ezért született a döntés a 
szekszárdi teátrum felújításáról. 
Elismerik más nemzetiségek is 
a Frank Ildikó-vezette társulatot, 
amely az elmúlt két évtizedben 
oly csekély mértékben jutott tá-
mogatáshoz, amivel a működést 
már-már akadályozó leamortizá-
lódást csak lassítani, de megaka-
dályozni nem igazán lehetett. 

A kétszázmilliós támogatás-
ból azonban sok mindenre futja 
majd: sor kerül a nyílászárók cse-
réjére és a jellegzetes, a magyar 
színházi élet szecessziós ékszer-
dobozának is nevezhető épület 
teljes hőszigetelésére. A belső át-

építésén túl a legkorszerűbb gé-
pészetet kapja a színház, megújul 
a színpadtechnika és lecserélik a 
villamoshálózatot is. A 230-250 
milliósra tervezett beruházáshoz 
az állami támogatáson túl a Ma-
gyarországi Német Önkormány-
zat is hozzájárul. A munkálatok a 
nyárra fejeződnek be, addig a tár-
sulat ideiglenes helyen dolgozik.

A küszöbön álló munkálatok 
kivitelezői csak szekszárdi, illet-
ve Tolna megyei vállalkozások 
közül kerülhetnek ki – közölte 
Heinek Ottó, a Magyarországi 
Németek Országos Önkormány-
zatának elnöke. 

Frank Ildikó , az egyetlen né-
met nyelven játszó magyar szín-
ház fiatal színészigazgatója be-
számolt arról, hogy vele együtt 
négy állandó színész taggal és 
húsz alkalmazottal működnek. 
Évente átlagosan százötven, de 
inkább afölötti előadást, illet-
ve néhány bemutatót tartanak, 
13-15 ezres közönségnek. Az 
egyes produkciókra szerződte-
tett magyar és külföldi vendég-
művészekkel egy jól működő 
nemzetközi csapatot alkotnak. 
A szekszárdi német színház éves 
költségvetése 110 millió forint. 
 B. Gy.

Mostanság nem telik el hét, hogy ne érkez-
ne hír újabb és újabb szekszárdi sikerekről 
a nemzetközi és hazai borversenyeket ille-
tően. Ezúttal Brüsszelből kaptuk az öröm-
teli beszámolót, miszerint az Eszterbauer 
Borászat 2012-es évjáratú csúcsborai, a Ti-
vald névre keresztelt cabernet sauvignon 
és a Mesterünk (cabernet franc-merlot cu-
vée) is aranyérmes lett a Concours Mondial 
de Bruxelles borversenyen. 

A Pálinkás László borász-készítette tételek 
már a 2011-es évjáratban is több dicsősé-
get szereztek a pincészetnek, és nincs ez 
másként a 2012-es szüretből származó bo-
rokkal sem. A Tivald a párizsi Vinalies In-
ternationales versenyről egy ezüstéremmel 
tért haza, a borvidéki borversenyen arany-
érmes Mesterünk pedig a közelmúltban 
elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia 
bora címet. Eszterbauerék borait az elmúlt 

héten a szegedi közönség is megkóstolhat-
ta a Tisza-parti városban tartott hagyomá-
nyos borfesztiválon.

Az említett brüsszeli versenyen a ma-
gyar indulókat ezúttal hat arany- és négy 
ezüstminősítéssel jutalmazta a zsűri. Esz-
terbauerék borai mellett csak villányi pin-
cészetek (Bock, Csányi, Heumann, Wun-
derlich) voltak a díjazottak között.
 - fl -

Rekordkísérlethez csatlakozhatnak
a szekszárdiak 

A május 23-án rajtoló, 11 napon át folyamatosan zajló Nemzeti 
Bor Maraton 2573 kilométer hosszan zajló futással köti össze 
hazánk mind a 22 borvidékének 103 települését. Szekszárd 
a Nemzeti Bor Maraton egyik kiemelt helyszíne, így számos 
szórakoztató programmal várják a bor és a futás szerelmeseit 
május 24-én, a Garay téren.

Az érintett települések közül 
szinte mindenhol megrendezik 
a Magyar Borászok Ünnepét 
is, amely során tematikus bor-
kóstolókkal, helyi termelőkkel, 
szabadidős- és sportrendezvé-
nyekkel, kulturális és kézműves 
programokkal, kirakodóvásár-
ral készülnek emlékezetessé 
tenni ezt az Európában egye-
dülálló kezdeményezést. 

A Nemzeti Bor Maraton célja, 
hogy megdöntsék a „Leghosz-
szabb Maraton Váltó Világre-
kordját” is, amelyre minden 
érintett város és település de-
legálhat versenyzőket. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel 
lehetőség nyílik arra is, hogy 
egy ingyenes futással bárki 
csatlakozzon a rekordkísérlet-
hez lakóhelyének közigazgatási 
határain belül. 

A rendezvény szekszárdi ese-
ményei vasárnap egybeolvad-
nak a május 22. és 25. között 
zajló Pünkösdi Fesztivállal.

A NEMZETI BOR 
MARATON 

SZEKSZÁRDI 
PROGRAMJAI

2015. MÁJUS 24.

7:30 Rajtprotokoll (a futók 
megérkezése a rajthelyszín-
re, versenyiroda regisztrá-
ció, tájékoztató)
8:30-tól közös bemelegítés 
a világrekord-kísérletet tá-
mogató futásra
8:48 Hivatalos rajt – a 
startpisztolyt Ács Rezső 
polgármester süti el
9:20 A világrekord-kísérletet 
támogató futók visszaérkezé-
se, majd tombolasorsolás
Napközben a Nemzeti Bor 
Maraton támogatóinak be-
mutatkozása a Garay téren, 
este 19 órakor FankaDeli 
koncert a Nemzeti Bor Ma-
raton színpadon.

Dienes Valéria-kiállítás nyílt 
a megyeházán

Hiánypótlónak számít a Vár-
megyeháza földszintjén má-
jus 15-én megnyílt időszaki 
kiállítás, amely „Mozdulat-
művészet 100+” címmel a hí-
res filozófus, táncpedagógus, 
matematikus, író dr. Dienes 
Valéria (1879. Szekszárd– 
1978. Budapest) munkássá-
gának állít emléket.

Dienes Valériát – akinek május 
25-én ünnepeljük születésének 
136. évét – az első magyar női 
egyetemi tanárként jegyezték 
hazánkban. A tudós nő Bergson 
francia filozófus mozdulatpszi-
chológiai elméletére, illetve a 
Duncan-testvérek mozgásmű-
vészetben elért munkásságának 
hatására kezdett tánccal fog-
lalkozni. Egyedi mozdulatmű-
vészeti rendszert dolgozott ki, 
amely a magyar modern tánc-
ként is definiált „orkesztika” 
elnevezést kapta.

Dienes (leánykori nevén 
Geiger) Valéria „orkesztika 
iskoláját” 1915-ben nyitotta 

meg a fővárosban, amelyet az 
1919-23-ig tartó emigrációját 
követően 1944-ig folyamatosan 
irányított. A csaknem száz esz-
tendőt megélt táncpedagógus 
Hajnalvárás című mozdulat-
drámáját 1924-ben mutatták be, 
később több művét a misztéri-
umjátékok mintájára készítette 
el, Bárdos Lajos zeneszerző-ze-
netudóssal közösen. 

A megnyitón Szekszárd hu-
mánbizottságának elnöke, Csil-
lagné Szánthó Polixéna úgy fo-
galmazott: a tárlat a Dienes-év 
nyitánya is lehet. Felhívta a fi-
gyelmet arra is: idén szeptem-
berben a Dienes Általános Isko-
la 50 éves jubileumát ünnepli. 

Akkor tudunk, ha egy tudá-
sanyag birtokában vagyunk” – 
mondta.

A kiállítás augusztus 9-ig, hét-
fő kivételével naponta 10-17 óráig 
tekinthető meg. A kiállítás anya-
gát Lovas Csilla irodalomtörté-
nész, muzeológus állította össze.

 – gyimóthy – 
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Tájkép, portré, csendélet
Kilencedik stációjához érkezett 
az Alkotók Baráti Körének egy 
évre tervezett bemutató soro-
zata. Ebben a hónapban is új 
anyaggal jelentkeztek a művé-
szek – Acélosné Solymár Mag-
dolna, Biszák László, E.Nagy 
Mária, Horváth János, Hucker 
Ferenc, Keller Joli, Rell Kata, 
Rühl Gizella, Stekly Zsuzsa és 
Zsiros Ari – a Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium Kollégiumi Galériá-
jában. A kiállítás május végéig 
látogatható.

Ígéretünkhöz híven ebben a hó-
napban is bemutatkozik egy mű-
vész a baráti kör tagjai közül. A 
hónap embere: Horváth János.

1957-ben születtem Szekszár-
don és azóta Sióagárdon élek. Itt 
jártam általános iskolába. 1974 
évig villanyszerelői, majd érett-
ségi után 1980-ban autószerelő 

szakmát szereztem. Gyermekko-
rom óta szerettem rajzolni, a ter-
mészetben sétálni és fotózni. Szü-
leim mások előtt meg is szokták 
jegyezni: „balkezes a gyerek, mégis 
milyen szépen rajzol”.

1976-ban egy kis bizonyítási 
vággyal a szívemben kezdtem hoz-
zá a festéshez. Először akvarell kép-
pel kezdtem, később a faluban élő 
Kövesdi Miska bácsihoz mentem 
tanácsért, aki mint Sióagárd festője, 
a falu szokásait és népviseletét örö-
kítette meg olajképein.  Tőle tud-
tam meg, hogy milyen festékeket 
és eszközöket használ egy olajkép 
elkészítéséhez.

Ebben az időben kaptam aján-
dékba két könyvet, a Nap szerel-
mesét és az Aranyecsetet, mely 
Munkácsy Mihály életéről szól. 
Ezen könyvek elolvasása után még 
nagyobb lendülettel kezdtem a fes-
téshez. Kezdetben sokat másoltam, 

főleg tájképeket és portrékat. Las-
san megfogalmazódtak bennem 
saját témáim és elmaradtak a má-
solások. Témáim között tájképek, 
portrék és csendéletek egyaránt 
szerepelnek. 

Az 1990. évtől hobbiként kezd-
tem foglalkozni a kertészettel, 
mely gyorsan túlnőtte magát, 
egy 2000 négyezetméteres virág-
kertészet lett belőle, igazi családi 
vállalkozássá alakult. A munká-
ból kivette részét a feleségem, két 
gyermekünk és a nagyszülők is.

Ez az a szakma, mely szinte 
egész évi állandó tevékenységet 
igényel, ezért mindkét hobbimat 
időhiány miatt nem tudtam foly-
tatni, s emiatt nyolc évet kihagy-
tam az aktív festészetből.

1999. év januárjától újra kezd-
tem festeni, Hucker Ferenc volt 
katonatársam biztatására, aki sza-
bad idejét szintén a festészetnek 
szenteli. Tagja lettem az ART 999 
Tolna megyei Egyesületnek, és a 
tolnai BÁRKA Művészeti Szalon-

nak. 1986. évtől vettem részt egyé-
ni és csoportos kiállításokon. 

A festés még megmaradt hob-
binak és próbálok egyre több időt 
fordítani rá. Nagyon szeretek 
festeni és úgy érzem, még sok 
téma vár rám, melyet ki akarok 
próbálni. Az elmúlt évek alatt sok 
festővel baráti kapcsolat alakult ki. 
Szervezünk közös kiállításokat, és 
ha tehetem, táborokban is részt 
veszek, ahol a jó hangulat mellett 
sokat tanulunk egymástól.

 Horváth János

Husek-Horváth Edit: 

Májusi eső
A nő állt az ajtóban, és figyelte 
a gyülekező viharfelhőket. A fe-
detlen veranda fabútorai miatt 
aggódott, melyet minden ilyen 
alkalommal le kellett cipelnie 
a védett kapubeállóba, hogy 
az eső kárt ne tegyen bennük. 
Amennyire szépek voltak a 
kerti karszékek a színben har-
monizáló szivacspárnákkal, 
annyi fejfájást okoztak, mert 
hát a bolondos áprilisi időjárás 
és a kiadós májusi esők gyakori 
kapkodásra késztették.

A felhők most is rohamosan 
közeledtek, egy-egy esőcsepp a 
fejére hullott, mintegy jelezvén, 
nincs már túl sok ideje. Lepakolt 
hát mindent, az abroszt precízen 
összehajtogatta, a hatalmas faasz-
talt ferdén megdöntötte, s mint 
aki jól felkészült mindenre, be-
vonult a házba. Ott még sötétebb 
volt, pedig déltájt járt az idő, állt az 
ajtóban, s nézte a kövér cseppek-
ben egyre erőteljesebben verdeső 
esőt. A kertnek jó – gondolta –, 
de ez a fedetlen terasz az állandó 
esőzésekkel elég idegesítő. Foly-

ton futni, rohanni, hogy el ne 
ázzon minden. Vehettek volna 
persze műanyag kerti garnitúrát 
is, azzal nem lenne ennyi baj, de 
az asszony ragaszkodott a szépen 
megmunkált, cseresznyeszínűre 
pácolt fenyőbútorokhoz. Min-
denben szerette a szépet, a termé-
szetes anyagokat, s hiába olvasta 
a karosszékek alján feltüntetett 
vásárlói tájékoztatót: „Óvjuk az 
időjárás viszontagságaitól, az erős 
napsütéstől, esővíztől!” – első lá-
tásra beleszeretett. Úgy gondolta, 
a teraszt előbb-utóbb úgy is befe-
dik – öt éve húzódott már, de csak 
azért, mert egyik megoldás sem 
tetszett neki, úgy döntött, ha jön 
az eső, inkább cipekedik. Általá-
ban is csupa szép, ám többnyire 
haszontalan dologgal vette körül 
magát, ha bármiben választania 
kellett, minden más érvet háttér-
be szorított a mindenek fölött álló 
szempont: a szépség. 

Most, hogy az eső igazán rá-
kezdett, visszahúzódott különös 
benti világába. Nem szerette a 
nappali sötétséget, nyomasztó, 
sötét gondolatai támadtak tőle, 
ilyenkor erősebben érezte, milyen 
nagyon egyedül van a tágas, szé-
pen berendezett házban. Tizenegy 

éve, mióta elvesztette a munkáját, 
gyakran esett meg vele, hogy csak 
úgy, céltalanul tengett-lengett a 
lakásban, semmihez se volt kedve. 
Éppen csak ötven múlt, amikor 
megszüntették a munkahelyét, 
s mivel – rokkantnyugdíjasként, 
szerződéssel dolgozott – búcsúzni 
kényszerült, mert racionalizálás cí-
mén azt összevonták egy másikkal. 
Eleinte egész jól viselte, mert ha jött 
a nyár, az egész olyan volt, mintha 
csak beköszöntött volna a várva 
várt vakáció. Csakhogy mindig el-
jött a szeptember is, meg a hosszúra 
nyúlt tél is, s a feleslegesség érzése 
eluralta a hangulatát. Bezárkózott a 
lakásba, alig-alig mozdult ki, csen-
des szomorúsággal várta a tavaszt, 
a napsütést, kertjének virágba bo-
rulását, hátha az majd segít. Benti 
világa – ott is csupa szép holmi: a 
falakon festmények, régi családi 
fotók, a polcokon szobrok, régisé-
gek garmadája, melyek élete során 
gyűltek köré. Minden darabhoz ra-
gaszkodott,  s most, hogy kint sza-
kadt az eső, végighordozta rajtuk a 
tekintetét. Különös érzése támadt, 
mintha kedvelt tárgyai is eltávolod-
tak volna tőle, mintha nem jelente-
nének semmit. Az volt az érzése, ha 
egy teljesen üres lakásban álldogál-

na, se lenne sokkal magányosabb, 
mint ebben a pillanatban. 

Az eső kezdett csendesedni, a 
nyitott ajtón át bámult kifelé. A 
kerti pázsit élénk zöldre váltott, a 
tátikabokrok valósággal szétdől-
tek a verdeső eső erejétől, a szél a 
loncot is alaposan megcibálta. A 
téglafalra kúszó borostyánok itt-ott 
eleresztették kapaszkodó karma-
ikat, lefolytak, mint a vízesés. Az 
okozott kár ellenére mindenfelől jó 
szagú, friss illat áradt az áporodott 
szobába, ahol csak várt, várt, hogy 
elálljon az eső. Nagyokat szippan-
tott a jóízű, felfrissült földszagú 
levegőből, s a nagy levegővételek 
hatalmas sóhajokban végződtek. 
A vonuló felhők mögött előtűnt 
végre a szikrázó napsütés. Amint 
elállt, már szaladt is ki, letörölgette 
az asztalon gyöngyöző esőcseppe-
ket, s fogta az abroszt, gondosan 
visszahelyezte. Ment, egyenként 
felhordta a kényelmes karszékeket, 
minden újra a helyére került. Miu-
tán mindent szépen elrendezett, le-
huppant az egyik fotelbe, s hosszan 
a fénybe tartotta az arcát. Hm… A 
májusi eső aranyat ér! – villant át 
agyán a jól ismert közhely. Hát még 
a májusi napfény! Milyen melegen 
cirógat. 

Szociális ellátások Szekszárdon – közelebbről (II.)
Sorozatunk előző részében 
a szociális törvény változá-
sa után, a szekszárdi önkor-
mányzat által megalkotott 
rendelet alapján továbbra is 
igényelhető rendszeres havi 
pénzbeli támogatásokat fog-
laltuk össze dr. Főfai Klárá-
nak, a szekszárdi önkormány-
zat szociális igazgatóságának 
vezetője segítségével. Ezúttal 
a nem rendszeres pénzbeli és 
egyéb juttatásokat vesszük 
górcső alá. 

– Változtak-e a szociális segély – 
vagyis új nevén a rendkívüli tele-
pülési támogatás – igénylésének 
feltételei?

– Lényegében ugyanazok a 
feltételek, mint korábban: az 
átmenetileg nehéz élethelyzet-
be került emberek, családok 
igényelhetik – tájékoztatott Fő-
fai Klára. – Az összege egy év-
ben maximum húszezer forint 
lehet, negyedévenkénti ötezer 
forintos bontásban. A gyerme-
kekre külön-külön adunk ne-
gyedévenként szintén öt-ötezer 

forintot. Ezeket az ellátásokat 
természetben, élelmiszer-utal-
vány és gyermekvédelmi Erzsé-
bet-utalvány formájában kapják 
az erre jogosultak.

– A méltányos közgyógyellátás 
megszűnése után van-e lehető-
ség eseti támogatásra? Hiszen 
valós élethelyzet, hogy egyesek 
nem tudják kiváltani a gyógy-
szereiket, vagy azoknak csak egy 
bizonyos, alacsonyabb árfekvésű 
részét vásárolják meg.

– A gyógyszertámogatásra 
továbbra is van elkülönített ke-
retösszegünk a költségvetésben. 
Ha valaki – tekintettel a jöve-
delmi viszonyaira, amit termé-
szetesen ennél a támogatási for-
mánál is megvizsgálunk – nem 
tudja kiváltani a vényeit, szá-
míthat ebbéli segítségre. Nincs 
más teendője, mint hogy a re-
ceptjeit beáraztatja a gyógyszer-
tárban, s az így megállapított 
összeg 50 százalékára adunk a 
gyógyszerutalványon keresz-
tül támogatást, amit – lévén, 
hogy minden gyógyszertárral 
szerződésünk van – ugyanúgy 
elfogadnak, mint a készpénzt. 
A rendkívüli gyógyszertámo-
gatás éves összege egy család 
esetében nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 70%-át, 
vagyis hozzávetőleg a 20 ezer 
forintot.

– Az elhunytak végtisztességének 
megadásában is segít az önkor-
mányzat, abban az esetben, ha 
nincs az elhunytnak hozzátarto-
zója, vagy ha van, de nincs lehe-
tősége az elhunytat eltemettetni.

– Az utóbbi időben megnö-
vekedett azoknak a száma, akik 
hozzánk fordulnak segítségért 
ebben az ügyben. Évente több 
millió forintot fordítunk erre 
a célra. A jogosultság feltételei 
megegyeznek a lakhatási támo-
gatással: az egy főre eső családi 
jövedelem nem haladhatja meg 
az 57 ezer forintot, egyedülálló 
esetében pedig ez az összeg 71 
250 forint. A támogatás össze-
ge egységesen 35 ezer forint. A 

kérelmezőnek csatolnia kell a 
saját, illetve családtagja nevére 
a temetés költségeiről kiállított 
számla eredeti példányát, vala-
mint a halotti anyakönyvi kivo-
nat másolatát.

– Ismerve a temetkezési költsége-
ket, ez a hozzájárulás bizonyos 
élethelyzetű, jövedelemmel nem, 
vagy alig rendelkezőknél még 
nem oldja meg a gondokat…

– Ez az összeg valójában hoz-
zájárulás az összköltségekhez. 
Alaposan tájékozódtunk ebben 
kérdésben: elmondható, hogy 
a helyben szokásos átlagos te-
metési költség a tavalyi évben 
126 300 forint volt. Továbbra 
is létezik azonban a közte-
metés intézménye, amikor az 
önkormányzat saját költségén 
temetteti el az elhunytat. Ab-
ban az esetben kerül sor erre, 
amikor az elhalálozottnak 
nincsen hozzátartozója, illetve 
az eltemettetésre köteles hoz-
zátartozó a temetésről nem 
képes gondoskodni. Ha van 
hozzátartozó, de nem jelent-
kezik, mi akkor is megadjuk 
azt a végtisztességet, ami min-
denkinek jár: eltemettetjük 
az elhunytat, de ezt követően 
ennek költségeit áthárítjuk 
a törvényileg eltemettetésre 
kötelezett hozzátartozóra. A 
rendeletünk alapján azonban 
van arra is lehetőség, hogy 
méltányosságból mentesítsük 
a temetési költség megtérítése 
alól részben illetve egészben az 
illetőt, amennyiben ez szociális 
helyzete alapján indokolt.

– A közszolgáltatások – víz, vil-
lany, gáz – árának rendezése is 
problémát jelenthet a kis kereset-
tel rendelkezőknél. 

– Felhívnám a figyelmet az 
áram- és gázszolgáltatók által 
létrehozott védett fogyasztói 
státuszra, amely fizetési köny-
nyítésre jogosít fel, és amelyről a 
szolgáltatók részletes tájékozta-
tást adnak. Erre a státuszra azok 
a családok, egyének jogosultak, 
akik lakhatási támogatást kap-
nak, és ami a mi önkormányza-

tunk által megalkotott rendelet 
alapján havi 3000 forint – ezt az 
összeget egyébként a fogyasztó 
által megjelölt szolgáltató(k)
hoz el is utaljuk havonta. A vé-
dett fogyasztó – félreértés ne 
essék – nem azt jelenti, hogy az 
illető mentesül a felhalmozott 
tartozásának a megfizetésétől, 
hanem azt, hogy van lehetősé-
ge az adott szolgáltatóval való 
megegyezésre a tartozás fizetési 
határidejének meghosszabbí-
tására, annak ütemezésére, a 
törlesztőrészletek közös meg-
határozására.

– Néhány évvel ezelőtt kezd-
te meg működését az Esély a 
Szekszárdi Díjhátralékosokért 
Alapítvány. Közreműködésével 
az átmenetileg nehéz helyzetben 
levő, fizetésképtelen családok lé-
legezhettek fel.

– Az alapítvány ma is műkö-
dik, és az önkormányzat évente 
egymillió forinttal támogatja a 
működését. A sikeres működés 
azon múlik, hogy mennyi pénz 
áll az alapítvány rendelkezésé-
re: volt olyan év, amikor négy-
millió forint gyűlt össze, ami-
ből egy-egy jelentősebb összeg 
kiutalásával is sokaknak tudott 
segíteni az alapítvány. Most, 
tudomásom szerint egyelőre 
csak önkormányzati, már em-
lített egymillió van a kasszában 
– hozzánk beadott támogatási 
kérelem pedig változatlanul 
rengeteg van. A kuratórium 
dönti el, hogy mikor ülésezik, 
és azt is, hogy konkrétan mire 
– vízre, áramra, gázra, hulla-
dékszállításra, vagy éppen a 
közös költségek kompenzálá-
sára – ad támogatást, és mi-
lyen összegkeretek között. A 
szociális osztályunk technikai 
segítséget nyújt a kuratórium-
nak: befogadjuk a kérelmeket, 
azokat döntésre előkészítjük, 
illetve a kuratórium döntéséről 
tájékoztatjuk az érintetteket, 
valamint intézkedünk a meg-
ítélt összeg szolgáltatóknak 
történő átutalásáról.

 B. Gy.

A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. (Garay Élménypince)  

program koordinátor  
munkatársat keres teljes 

munkaidős foglalkoztatásra.
Feltétel: szakirányú, felsőfokú 
végzettség, min. 3 év szakmai 
gyakorlat, idegen nyelv isme-

rete.
Előny: turizmusban, bor-
gasztronómiában szerzett 

tapasztalat.
A fényképpel ellátott jelentke-
zéséket írásban kérjük benyúj-
tani a Szekszárdi Vagyonkeze-

lő Kft-hez,  
(7100 Szekszárd, 

Bezerédj u. 2.,  
Postacím: 7101 Pf.: 115.,  

tel.: 74/510-422)

Beküldési határidő: 
2015. június 4. 12.00 óra

(Ö00055)
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Irány a Kispad!

Nem mindennapi programba kezdett 
az Ifjúsági Unió Szekszárd: Kortárs-
Pilvax klubjuk keretein belül, drá-
mapedagógiai módszerekkel segí-
tik a diákokat, hogy megismerjék 
magukat, társaikat és az őket körül-
vevő világot.

A színházi nevelés, mint művészetpe-
dagógiai technika abból indul ki, hogy 
mindenki szabad és független gondol-
kodó személyiség, önálló tapasztala-
tokkal és véleménnyel. A lényege, hogy 
minden egyes résztvevő véleménye és 
gondolata meghallgatásra találjon. 

Május 29-én pénteken az Insite 
Drama elnevezésű szervezet Kispad 
című interaktív előadását tekintheti 
meg a nagyérdemű, ami egy 40 per-
ces monodrámából és az azt előké-

szítő, illetve feldolgozó foglalkozásból 
áll. Szerzője és rendezője a nemzet-
közi hírnévnek örvendő színházi 
nevelési szakember, Chris Cooper. A 
darab olyan szituációkat jelenít meg, 
amikkel nap mint nap találkozhatunk 
az utcán, a buszon, az interneten vagy 
munkahelyünkön, és amik egyre éle-
sebben határozzák meg életünket. 

Az IFU Jövő-Képes Fiatalok projekt-
jének célja, hogy a kritikus gondolko-
dást és a társadalmi érzékenységet 
erősítse innovatív közösségi esemé-
nyek szervezésével, hozzájárulva ah-
hoz, hogy a szekszárdi és a térségben 
élő fiatalok tudatos állampolgárként, 
aktív közösségi szerepet vállaljanak. 
A program során még négy alkalom-
mal vehetnek részt a fiatalok színházi 
előadáson, megvalósul egy Demokrá-
cia-építő tábor is, valamint egy közép-
iskolásoknak szóló vetélkedő. 

Az ingyenes előadás május 29-én 
17:00-tól a Garay Gimnázium díszter-
mében kerül megrendezésre. A részvé-
telhez előzetes jelentkezés szükséges a 
szilard@ifu.hu-s e-mail címen.

(00503)

(Ö00057)(Ö00056)



10 112015. május 24. 2015. május 24.

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Május 17-ei rejtvényünk megfejtése: Nemeskürty István, Requiem egy hadseregért

Május 31. 15:00,17:00
DÍNÓ KALAND 3D
Színes szinkronizált amerikai 
animációs film. 
Korhatár: 12 év alatt szülői kí-
sérettel! 
Hossz: 88 perc.

Május 26-27. 17:00,19:00
CSÁBÍTUNK ÉS VÉDÜNK 
Színes szinkron + feliratos 
amerikai vígjáték.

Május 28-29. 17:00 és
május 30. 15:00, 17:00
TÖKÉLETES HANG 2. Szí-
nes szinkronizált amerikai 
vígjáték. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel!

Május 28-31. 19:00
MAD MAX: A HARAG ÚTJA 3D
Színes szinkronizált ausztrál 
akciófilm. Korhatár:16 éven 
felülieknek! Hossz: 120 perc.

AGÓRA MOZI A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 23., szombat 11.00 óra
– Művészetek Háza
MODERN MŰHELY 
– kiállításmegnyitó
A nemzetközileg jelentős tárla-
tokon jegyzett Modern Műhely 
textil iparművészeti csoport 18 
női alkotójának legújabb műve 
lesz látható. A kiállító művé-
szek: Bornemisza Eszter, Váradi 
Gyöngyi, Atkins Zsófia, Hegyi 
Csilla, Kelemen Emma, Szomor 
Ágnes, Felber Irén, Csáki Gyön-
gyi, Horváth Anikó, Pásztor Pi-
roska, Polyák Ildikó, Kosztelnik 
Edit, Acélosné Solymár Mag-
dolna, Székely Katalin, Siposné 
Cseh Margit, Pintér Zsuzsa, Rig-
ler Marianna, Winter Rozál. A 
kiállítást megnyitja: Jászberényi 
Matild textilművész. Közremű-
ködik: Authné Fuchs Márta (he-
gedű), Lestákné Valasek Szilvia 
(zongora). Műsorközlő: Orbán 
György. A tárlat megtekinthető 
június 21-ig, hétfő kivételével 
minden nap, 10 órától.

Május 28., csütörtök 15.00 óra
– Agóra Mozi galéria
A 45. Tolna Megyei Gyer-
mekrajz Pályázat kiállítása és 
ünnepélyes díjátadója. A kiál-
lítást megnyitja: Lovas Csilla 
muzeológus. Közreműködik: 
Sili Gergő, Garay János Általá-
nos Iskola.

Május 30., szombat 10.00 óra
– Szent István tér
Magyar Hősök Emléknapja – 
városi megemlékezés
Az I. és II. világháborúban el-
esettek és a civil áldozatok em-
léke előtt tisztelgünk az I. és II. 
világháborús emlékműveknél.
Ünnepi program: 9.50: térze-
ne az Ifjúsági Fúvószenekar 
előadásában (karnagy: Kovács 
Zsolt). 10.00: a Magyar Hon-
védség felhívó jele, vers, ünne-
pi beszéd, a keresztény egyhá-
zak ünnepi áldása. Koszorúzás 
és gyertyagyújtás az I. és a II. 
világháborús emlékműnél.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete
2015. május 26-án 13:30 órai kezdettel

tartja következő összejövetelét.
Rekreáció cukorbetegeknek – Irodalmi séta 

V. Balla Ágnes vezetésével Szekszárd belvárosában.
Találkozó a Béla téren a templom előtt.

Minden érdeklődő cukorbetegek szeretettel várunk!

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata
2015. június 2-án (kedd) 10.00–15.00 óráig egészségnapot tart,

A Babits Mihály Kulturális Központ földszinti termében.
Az egészségnapon ingyenes vércukorszint, koleszterinszint, vér-
nyomásmérés, látásvizsgálat, életmódtanácsadás, testzsírmérés, 

gyógynövény bemutató, ortopéd szaktanácsadás, Alzheimer-kór 
szűrés, hallásvizsgálat és hallókészülék tanácsadás, mozgásszervi 

állapot felmérés (csontsürűség mérést) tartunk. A méréseket 
egészségügyi szakemberek, védőnők és önkéntesek segítik. 
Szeretettel várunk mindenkit aki fontosnak tartja egészsége 

megőrzését.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyi Szervezete
2015. május hónapban, Szekszárdon a véradó állomáson 

vértadók között, az Elektrolit Kft. által 
felajánlott szénmonoxid érzékelőt sorsol ki.

A véradás időpontja: minden héten 
hétfőn 8:00–17:00 óra, pénteken 8:00–14:00 óra között.
Beteg embertársaink nevében kérjük, hogy vegyen részt a 

véradásokon, és segítse elő a gyógyulásukat.
A véradásra kérjük, hozza magával személyes okmányait.

Önzetlen segítségét előre köszönjük!

Szeretettel hívjuk a szabadegyetem III. évfolyamának
5. előadására és beszélgetésére

Téma: 200 évig egészségesen élni – mindenkinek kötelező!
BOLOTOV akadémikus kvintesszenciája 

Korunk civilizációs és egyéb betegségeinek gyógyítása Bolo-
tov akadémikus módszereivel. Az enzim-terápia.

Információk és dezinformációk a természetgyógyászatban.
Szervezetünk belső tisztítása. A jódhiány felismerésének fon-

tossága és kezelése.
Előadó: Kovács József, természetgyógyász, szakíró, 

metafizikai pszichoterapeuta
Időpont: 2015. május 27. (szerda) 17.00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ (Szekszárd, Szent 
István tér 10.) Csatár terem (I. emelet)

Az ingyenes est háziasszonya: Pócs Margit, a Mentálhigiénés 
Műhely elnöke, információ: 20/473-0644, 74/511-721

www.mentalmuhely.hu

ÁCS REZSŐ polgármester
Június 1. (hétfő) 14-16 óráig. 
Előzetes bejelentkezés alapján, az 
alábbi telefonszámon: 06-74/504-102
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Május 19–én tartotta. Garay J. Ál-
talános 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 Gimn. és Informatikai 
Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

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

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

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

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 Ált. Isk.(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi 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 órá-
ig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

Az ESZTERLÁNC ALAPÍTVÁNY
Adószám:11855836-1-17 

Számlaszám: Zomba és Vidéke Takarék Szövetkezet
719-00058-1032536 a támogatók által felajánlott a 2013-as 

SZJA 1% –ból összegyűlt 133.186 Ft-ot bölcsődei udvari játé-
kok vásárlására fordította.

A gyermekek és nevelők nevében ez úton is köszönjük a jótékony 
segítséget. Az alapítvány kuratóriuma.

FELHÍVÁS
Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik a Bartina 

Néptánc Közhasznú Egyesületben szeretnék gyermeküket meg-
ismertetni a közösségi lét élményeivel, örömeivel és ugyanitt a 

magyar hagyományos értékekkel. 
A Bartina Néptánc Egyesület felvételt hirdet néptáncos felmenő 
rendszerébe 5 évet betöltött  kislányok és kisfiúk részére az Elő-
képző csoportba, illetve 6-7 éves (első osztályos) fiúk részére a 

Töpörtyű csoportba! 
A felvételi időpontja: 

június 1.(hétfő) és június 2. (kedd) 16–18 óráig.
Helye: Babits Mihály Kulturális Központ  

Szekszárd, Bartina Iroda.
Érdeklődni személyesen a Babits Mihály Kulturális  

Központ – Bartina irodájában, vagy a +36-20/9641-678  
számon, illetve e-mailben: bartina@szekszardagora.hu címen.

„Veletek
maradok!”

Húsvét után negyven nappal Jé-
zus, tanítványi körével az Olaj-
fák hegyéhez sétált. Oda, ahol oly 
sokszor imádkoztak együtt, ahol 
annyi bensőséges pillanatot élhet-
tek át, s ahol az utolsó találkozás 
várt rájuk. A búcsú pillanata. 

Hány és hány pillanata van 
életünknek, amikor búcsút kell 
mondanunk, amikor a meghitt 
pillanatok emlékekké válnak, a 
közös jelen múlttá lesz. Gyász, 
ballagás, elválás, költözés – meg-
annyi alkalom, hogy utolsó, bú-
csú szavainkat elmondjuk, ad-
digi szeretetünket elpecsételjük, 
vagy éppen felbontsuk. „Valami 
véget ér, valami fáj…” – mondja 
az ismert zeneszám is.

Azon a csütörtöki napon, amit 
népünk áldozócsütörtök né-
ven ismer (már alig-alig), Jézus 
szavai mégsem az elszakadás, a 
végérvényes különválás hangjai. 
Sőt! Azt mondja: Veletek mara-
dok! A csodálkozó tanítványok 
szeme elől eltűnik, felemeltetik 
a mennybe, mégis jelenléte meg-
marad. Csodálatos titok ez! Isten 
nagyszerű terve mutatkozik meg 
benne: Jézus emberré lett, egé-
szen megfoghatóvá, láthatóvá 
lett az Isten Benne. Majd cso-
dáival, szavaival megmutatta, 
miként szereti Isten az embert. 
Halálával pedig a maga testére 
vette a bűn miatti büntetést, az 
elmúlás valóságát, a bűn kö-
vetkezményét. Feltámadásával 
pedig dicsőségesen megbizonyí-
totta erejét, hatalmát és végső 

győzelmét a halál felett. S a végső 
ecsetvonás Isten tervében: Jézus 
visszatér oda, ahonnan közénk 
jött. Most már úgy, mint aki 
megtanította övéit Isten titkaira, 
aki uralkodik és ismét láthatat-
lan, de valóságos módon mun-
kálkodik az ember győzelmén. 
Azt ígérte, hogy velünk marad 
a világ végezetéig. Jézus menny- 
bemenetele az egyház, Isten 
népe számára a jövő megnyitá-
sa. Nincs már szívem félelmére, 
nézni sírom fenekére… – ének-
li egyik dicséretünk. Hiszen az 
az ország készen van, ahová a 
győztes király bennünket is vár. 
S Jézus győzelme, diadalma már 
itt, már most, és mindörökké a 
miénk! Ámen.
 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

EVANGÉLIUM

Fogadóórák
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ELEKTRONIKAI
HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00494)

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Több mint 100 utazási iroda ajánlata egy helyen…

•  Görögország autóbusszal június 22-től 
10 nap 7 éj

19.900,- Ft/főtől 

•  Zakinthos, Kréta Rodosz repülővel 
júniusban már

44.900 Ft,-/főtől + ill.

•  Törökország 4* szállodában, AI. repülővel 74.900,- Ft/főtől + ill.

•  Egyiptom Családi Akció! 4*, AI ellátás, 
2 felnőtt + 2 gyerek

304.100,-Ft/család-tól+ ill

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 
érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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Fantasztikus tengeri hajóutak és folyami hajóutak a Dunán 
teljes ellátással meg� zethető áron!

Akciós TUI és GULET ajánlataink bécsi indulással. 

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

3.000 Ft értékben beszámítjuk
régi szemüvegét új vásárlása

esetén, május 31-ig!

(00506)

Akkumulátorok,
generátorok,

indítók alkatrészeladása,
felújítása.

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

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00502)

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2015. május 1-31-ig tart.
(00496)

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

www.szpluszcstudio.hu
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Az Sz+C Stúdió Kft. keres:
szorgalmas, megbízható,

alkalmazkodó munkatársat
raktárvezető asszisztens 

munkakörbe napi 6 órában.
Részletek a honlapon!

A kézzel írott, fényképpel és bizonyítvány-
másolatokkal ellátott önéletrajzokat

2015. május 27-ig várjuk!

. . .

Kivitelezési munkából
visszamaradt

bontott hőszigetelő anyagok,
big-bag zsákba csomagolva

térítésmentesen elszállíthatók!

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
-  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
-  Korrekt, kiszámítható 

bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

nettó 420.000 Ft 
- 2–3 hetes kintlét
-  AETR rendeletek 

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
-  PAV alkalmassági 

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a munka.kamion@gmail.com
email-en elküldött, szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06-30/222-9129-es telefonszámon lehet.

(00499)

Szemünk védelmében fényresötétedő
szemüveglencsék 50 %-os kedvezménnyel!

Az UV sugárzás a napenergia egy része, egy lát-
hatatlan rövidhullámú sugárzás. Az UV sugárzás 
egyéb forrásai  pl. az ívhegesztés, higanylámpák, 
szolárium fénycsövei.

Hullámhosszúságuk alapján három csoportba 
osztjuk az UV sugarakat:
•  A legnagyobb hosszúságú UV–A sugarak: a bőr 

idő előtti öregedését okozzák.
•  Az UV-B sugarak a bőr leégését, bőrrák, szürke-

hályog kialakulását okozzák.
•  Az UV-C sugarak a legveszélyesebbek, de ezt a 

Föld ózonpajzsa nagyrészt elnyeli.
A nagymennyiségű UV sugárzás  hosszabb távú 

hatásai lassan és fájdalommentesen jelennek meg. 
A szemünket érő káros hatás nem azonnal látható, 
hanem huzamosabb idő után alakul ki. Ha a szemet 
rendszeresen éri sugárzás, kialakulhat a szem felszí-
nén kúszóhályog, valamint a szemlencse elszürkü-
lése, a szürkehályog.

A szürkehályog (cataracta) jelentős egészség-
ügyi probléma az egész világon, a látásromlás 
mintegy feléért felelős. Vizsgálatok bebizonyítot-
ták, hogy mind az UV, mind a kék sugárzás szere-
pet játszik az ideghártya öregedésében, a sárga-
test (macula) sorvadásának a kialakulásában. A 
sárgatest  sorvadás (macula degeneratio) az éles 
látás helyének időskori károsodása az 50 éves kor 
felett kialakuló vakság fő okozója

Köztudott, hogyha sokáig tartózkodunk a na-
pon , az káros lehet  a bőrünknek. Valójában a 
szem legalább annyira érzékeny az UV sugarak 
okozta hatásokra, mint a bőr.

A HOYA legújabb fejlesztésű intelligens fény-
resötétedő lencséi kényelmes látást biztosítanak 
minden fényviszony esetén, anélkül, hogy Önnek 
váltogatnia kellene egy hagyományos szemüve-
get és egy napszemüveget!

A Sensity lencsék kültéren pillanatok alatt be-
sötétednek minden fényviszony esetén. Akár a 
napon, akár az árnyékban álljon is Ön. Míg bel-
téren gyorsan kivilágosodnak és tökéletesen 
átlátszó színt vesznek fel úgy, hogy közben 
mindvégig 100%-os UV védelmet biztosítanak 
viselőjüknek.

A HOYA Sensity fényresötétedő lencsék rend-
kívüli kényelmet és tökéletes védelmet biztosí-
tanak Önnek, bármilyen életstílussal is rendel-
kezzen Ön.

A HOYA Sensity fényresötétedő lencsék két 
élénk, természetes színárnyalatban – Sensity 
Szürke és Sensity Barna színben – kaphatók. 
Mindkét színárnyalat csökkenti a ragyogást és 
kontrasztos látást biztosít viselőjének.

Májusban a LENS OPTIKA üzleteiben a Sensity 
fényresötétedő szemüveglencsék 50%-os ked-
vezménnyel rendelhetők.

UV védelem a kontaktlencsét viselőknek. UV véde-
lemmel már egyes kontaktlencsék is el vannak látva.

Az UV szűrős kontaktlencsék bizonyítottan 
hatékonyak a napszemüveg lencséi mellett, ol-
dalról beszűrődő, káros UV sugarak ellen. Az UV 
szűrős kontaktlencsék azonban nem helyette-
sítik az UV szűrős napszemüvegeket! A kettő 
együttes viselete nyújt megfelelő védelmet  az 
UV sugarakkal szemben.

Nagyon fontos, hogy szaküzletben vásárol-
junk garantáltan UV szűrős napszemüveget.

A LENS Optika üzleteiben forgalmazott va-
lamennyi napszemüveg garantáltan 100%-os 
védelmet biztosít. Kínálatunkban a napszem-
üvegek – dioptriás változatban is – széles vá-
lasztékban megtalálhatók.

Üzleteink:
LENS OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 21.

Széchenyi Üzletház I. emelet. Tel: 06 74/311 262
LENS OPTIKA Paks, Dózsa György u. 35.

Tel: 06 75/511 246
(00504)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap május 26-tól május 29-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!

(00493)

május 25. május 26. május 27. május 28. május 29.

„A”

Csurgatott 
tojásleves

Fokhagyma-
krémleves Húsleves Daragaluska leves

Csikóstokány,
tészta

Tavaszi rizseshús, 
savanyúság

Rakott zöldbab, 
gyümölcs

Pásztortarhonya, 
savanyúság

„B”

Tárkonyos 
pulykaraguleves

Fokhagyma-
krémleves Húsleves Daragaluska leves

Gránátos kocka, 
savanyúság,

gyümölcs

Fűszeres pirított csir-
kecomb, sárgarépás 

burgonyapüré, 
savanyúság

Roston pulykamell, 
vitaminsaláta, 

joghurtos öntet

Sajttal-brokkolival 
töltött karaj,

zöldséges rizs

„C”

Csurgatott 
tojásleves

Fokhagyma-
krémleves Húsleves Hamis halászlé

Tökfőzelék,
sertéspörkölt

Rántott hal, 
céklás 

burgonyasaláta

Paradicsomos 
káposzta,
főtt hús

Túrós csusza, 
gyümölcs

Pünkösd

Munkatársakat keresünk a Ferger-Módos Borászat csapatába
– raktáros munkakör betöltésére, teljes munkaidőben.

Munkavégzés helye: Szekszárd
A munkakör betöltésére elvárás minimum középfokú végzettség, 

precíz, pontos munkavégzés, felhasználói szintű számítógépes 
ismeret, önálló munkavégzés, megbízhatóság, szakmai elkötelezettség.

Gyakorlati tapasztalat és a targoncavezetői képesítés előny.
Szerteágazó, változatos munka, fejlődési lehetőség, 

modern körülmények.
– borász-pincemester munkakör betöltésére,

teljes munkaidőben.
Munkavégzés helye: Szekszárd

A munkakör betöltésére elvárás mezőgazdasági/borászati 
szakképesítés, önálló munkavégzés, megbízhatóság, precizitás 

és szakmai elkötelezettség. Gyakorlati tapasztalat előny.
Amit kínálunk szerteágazó, változatos munka, 

fejlődési lehetőség, modern körülmények.
A fényképpel és bizonyítványmásolattal ellátott önéletrajzokat 

folyamatosan várjuk postán a 7100 Szekszárd, Epreskert u. 7. szám 
alatti címre, vagy a hadnagy.balazs@ferger.hu e-mail címre 

a bérezési igény megjelölésével. (00509)
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
György, Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@ tolnataj.net • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. 

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

KSC: bronzérmes a tini, hatodik a kadet csapat
Két országos döntőben is 
érdekeltek voltak a közel-
múltban az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd korosztályos ko-
sárlabdacsapatai. Közülük 
a tiniknek sikerült jobban a 
finálé: Harsányi Mária edző 
tanítványai bronzérmet sze-
reztek Budapesten.

A tini korosztály (U-13) orszá-
gos döntőjének a Vasas pasaréti 
pályája adott otthont két héttel 
ezelőtt. Két csoportban folytak 
a küzdelmek az elődöntőbe ju-
tásért. A szekszárdi csapat célja 
a csoportgyőzelem volt, hogy 
elkerülje a másik ágon favorit-
ként induló Csata csapatát. A 
KSC végül másodikként lépett 
tovább csoportjából, miután két 
győzelem után tudása alatt játsz-
va kikapott a házigazda Vasastól.

Az atomos lányok így az elő-
döntőben összekerültek a favorit 
– későbbi győztes – Csata DSE 
gárdájával, amely ellen egy félidőn 
át kiválóan tartották magukat, ám a 

második játékrészben már pontok-
ban is megmutatkozott a fővárosi 
együttes fizikai és technikai fölénye. 
A selejtezők során mind a 16 mér-
kőzését megnyerő KSC a bronz-
mérkőzésre újra felpörgött, és a 34 
pontig jutó Vincze Niki vezérleté-
vel szoros mérkőzésen legyőzte a 
magas szerkezetű BEAC-ot.

Az országos döntő öt mérkő-
zésen összesen 140 pontot dobó 
Vincze Nikit beválasztották a 
torna All Star csapatába, így a 
KSC Szekszárd legjobb kosa-
rasának járó különdíjat Angyal 
Réka vehette át.

Eredmények, csoportmérkő-
zések: Atomerőmű-KSC Szek-
szárd-Győr 93-37 (20-7, 19-9, 
30-14, 24-7). Ld: Vincze (32), 
Renczes (11) Miklós (10), An-
gyal (10). Kitűnt: Vincze, An-
gyal, Renczes, Miklós.

Atomerőmű-KSC Szek-
szárd-Török Flóris SE 84-77 
(20-15, 28-19, 14-19, 22-24). 
Ld: Vincze (30), Viszmeg (13), 
Miklós (12), Marsai (12). Kitűnt: 
Vincze, Viszmeg, Miklós, Marsai.

Vasas Akadémia- Atom-
erőmű-KSC Szekszárd 78-70 
(26-17, 12-13, 22-19, 18-21). 
Ld: Vincze (26), Viszmeg 
(11/3). Kitűnt: Vincze.

Elődöntő: Csata DSE- Atom-
erőmű-KSC Szekszárd 79-57 
(16-16, 18-17, 22-11, 23-13). 
Ld: Vincze (18). Kitűnt:  Vincze, 
Renczes, Angyal. A 3. he-
lyért: Atomerőmű-KSC Szek-
szárd-BEAC 86-76 (14-26, 23-
13, 25-23, 24-14). Ld: Vincze 
(34), Renczes (20), Angyal (12). 
Kitűnt:  Vincze (a mérkőzés leg-

jobbja), Renczes, Angyal, Mik-
lós.

Végeredmény: 1. Csata DSE, 
2. Vasas Akadémia, 3. Atom-
erőmű-KSC Szekszárd, 4. 
BEAC, 5. Sopron, 6. Baja, 7. 
Török Flóris, 8. Győr.

Studer Ágnes lett az MVP
Május 14. és 17. között Pécs 

adott otthont a kadet korosztály 
(U-17) országos döntőjének, 
amelynek idén is résztvevője 
volt az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd. Szabó Noémi együttese 
a csoportkörben előbb a vég-
ső sikerre is esélyes Csata DSE 
gárdájával találkozott, és csak 
úgy, mint korábban a szekszár-
di tinik, a 17 éven aluliak is egy 
félidőn át tudták tartani a lépést 
a fővárosiakkal. 

A torna második napján a 
KSC szoros meccsen előbb a 
Százhalombattától, majd a Sze-
gedtől is kikapott. Az utolsó 
csoportmeccsen a jó játékerőt 
képviselő Kecskeméttel talál-
koztak, és a 35 egységig jutó 
Studer Ágnes vezérletével – az 
utolsó negyedben 15 pontos 
hátrányt ledolgozva – 79-77-re 
győztek az atomosok. A KSC 
így az 5. helyért léphetett pá-
lyára a záró napon, a Sopron el-

len azonban már nem sikerült 
a fordítás. 

A szekszárdiak a 6. helyen 
zártak, két pozíciót javítva ta-
valyi eredményükön. A tor-
na legértékesebb játékosának 
(MVP) a KSC irányítóját, Stu-
der Ágnest választották, aki így 
természetesen bekerült az All 
Star csapatba is.

Eredmények, csoportmérkőzé-
sek: Csata DSE–Atomerőmű-KSC 
Szekszárd 90-57 (23-17, 11-23, 
31-6, 25-11). Ld: Studer Á. (16), 
Némedi (13/3). Százhalombat-
tai KSE–AKSC Szekszárd 72-62 
(21-15, 19-22, 18-15, 14-10). Ld: 
Némedi (22/6), Studer Á. (22/3). 
Szeged KE–AKSC Szekszárd 77-
67 (23-18, 22-15, 9-19, 23-15). Ld: 
Studer Á. (36/21), Némedi (16). 
Kecskeméti KA–AKSC Szekszárd 
77-79 (25-15, 19-17, 20-17, 13-
30). Ld: Studer Á. (35/12), Hor-
váth (14), Némedi (10).

Az 5. helyért: Soproni DA–
AKSC Szekszárd 47-45 (15-10, 
15-12, 8-8, 9-15). Ld: Studer Á. 
(19/3), Liszkai (11/3).

Végeredmény: 1. Csata DSE, 
2. Vasas Akadémia, 3. KA Pécs, 
4. Szeged KE, 5. Sopron, 6. 
Atomerőmű-KSC Szekszárd, 7. 
Kecskemét, 8. Százhalombatta.

 Fekete László

A KSC bronzérmes tini csapata: Vincze Niki (csk.), Andi Hanna, Miklós Melinda, Viszmeg Mira, 
Marsai Dóra, Renczes Rebeka, Barta Bianka, Angyal Réka, Leskó Abigél, Régi Melánia, Pljesovszky 
Flóra, Nagy Dominika, Tóth Liliána. Edző: Harsányi Mária. Fotó: KSC Szekszárd
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Amatőrök is bringára pattanhatnak a Gemenc Nagydíjon

Május utolsó hétvégéjén ren-
dezik Szekszárdon és Tolna 
megye útjain az Alisca Bau 
41. Gemenc Nagydíj nem-
zetközi kerékpárversenyt. A 
várhatóan ismét izgalmas fő-
verseny mellett amatőröket 
nyeregbe szólító futamokat 
is tartanak.

A szervezők (a Gemenc Nagy-
díjért és a Tehetséges Kerék-
párosokért Közhasznú Ala-
pítvány, valamint a Szekszárdi 
Kerékpáros SE) keddi, a Takler 
Kúrián tartott tájékoztatóján 
megjelent Korcsmár István 
ügyvezető a névadó támoga-
tó Alisca Bau képviseletében, 
valamint Ács Rezső polgár-
mester is. Utóbbi rövid hoz-
zászólásában hangsúlyozta: a 
szekszárdi vállalkozások ismét 
megmutatták, hogy egy jó ügy 
érdekében képesek összefogni, 
ezért a városnak kötelessége, 
hogy az egyik legnagyobb 

hagyományokkal bíró hazai 
sportesemény mögé álljon. 
A polgármester szerint nem 
csak múltja, de jövője is van a 
Gemenci Nagydíjnak, amelyet 
több kísérőprogrammal még 
vonzóbbá lehet tenni a nagy-
közönség számára. 

Korcsmár István örömét fe-
jezte ki, hogy cége főtámoga-
tóként részese lehet egy ilyen 
nagy múltú nemzetközi ver-
seny sikerének. A Gemenc GP 
tavalyi indulóinak több mint 
fele még nem is élt, amikor az 
Alisca Bau 1991-ben támoga-
tóként először odaállt a kerék-
párverseny mögé. Így például 
a tavalyi összetett győztes, a 
szerb Danilovics (BK Borac 
Cacak) sem – akinek részvétele 
egy szerbiai viadal miatt erősen 
kétséges –, vagy a 2014-es kri-
tériumversenyt nagy fölénnyel 
megnyerő, összetettben máso-
dik olasz Gallio, akinek csapata, 
a Delio Callina Colosio újra itt 

lesz Szekszárdon. Nem indul vi-
szont az idei nagydíjon a román 
Grosu, aki a Nippo-Vini Fantini 
csapat tagjaként éppen a Giro 
d’Italia körversenyen teker.

A hiányzók ellenére a 2015-ös 
Gemenci GP mezőnye semmi-
vel sem lesz gyengébb a tavalyi-
nál. Lévén, ott lesz a rajtnál hat 
külföldi csapat – benne nyolc 
nemzet (román, ukrán, cseh, 
szlovák, olasz, szlovén, horvát, 
lengyel) – bringása mellett a tel-
jes magyar élmezőny (Utensil-
nord, Bikeexpress, Mugenrace 
Team Prolog, DKSI), valamint 
pécsi, fehérvári és természete-
sen a két szekszárdi csapat, a 
Szekszárdi KSE és a Szekszár-
di SZKE 4-5 fős gárdája is. Az 
egyéni indulókkal együtt idén 
is mintegy 120 fős mezőnyt lát-
hatnak a nézők. 

Steig Csaba főszervező elmond-
ta, hogy a verseny május 30-án, 
szombaton 10.45-kor rajtol a Béla 
király térről. A Sygnus kupáért ki-
írt első szakaszon 123 km-t teljesít 
a mezőny a Szekszárd-Harc-Me-
dina-Szedres-Jánosmajor-Kö-
lesd-Harc-Szekszárd útvonalon. 
A befutó 13.45-re várható a Béla 
király téren. 

Néhány órás pihenő után 
20.45-kor rajtol el a II. sza-
kasz, az Alisca Bau kritérium/
Pálinkás Csaba emlékverseny. 
A belvárosi körön (Béla ki-
rály tér-Bezerédj u.-Széche-
nyi u.-Wesselényi u.-Arany J. 
u.-Szentgáli Gy. u.-Széchenyi 
u.-Garay tér-Béla király tér) 45 
km-t teljesítenek a bringások. 

Május 31-én, vasárnap 13 óra-
kor ugyancsak a felújított Béla 
király térről indul el a mezőny 
a Tarr kupáért kiírt 132 km-es 
harmadik szakaszra, mely so-
rán a bringások érintik a sárköz 
településeit, tesznek 3 kört Bá-
taszék körül, majd Szekszárdra 
visszatérve hét kört teljesítenek 
a Ybl, Munkácsy és Alisca utcát 
is érintő 5,4 km-es körből. 

Az első kerekesek célba ér-
kezése 16 óra körülre várható. 
Mint az a programból látható, 
idén elmarad a prológ, ám a fi-
atalon elhunyt szekszárdi brin-
gás, Sajó Péter emléke előtt az 
SZSZKE nyári utánpótlás via-
dala továbbra is adózik.

Nem maradnak kihívás nél-
kül a fiatal és amatőr bringá-
sok sem, ők a Fikesz-Plusz Kft. 
által támogatott „kiegészítő” 
futamokon pattanhatnak nye-
regbe. Szombaton délelőtt egy 
65 km-es túraversenyt, kora 
este pedig egy kritériumver-
senyt tartanak. Vasárnap az 
óvodás és iskoláskorú bicik-
liseket szólítják nyeregbe egy 
Béla király téri körpályára. 

A szervezők tájékoztatá-
sa szerint a közel egymillió 
forint összedíjazású Alisca 
Bau 41. Gemenci Nagydíjon 
szurkolni is megéri, hiszen 
a közönség regisztráló tagjai 
között szakaszonként egy-
egy mountain bike kerékpárt 
sorsolnak ki. (A versennyel 
kapcsolatban további részle-
tek a www.gemencnagydij.hu 
oldalon olvashatók.)   - fl -

Ezüstös a tornászcsapat
A második helyen végzett a 
közelmúltban a kiskunhalasi 
Fazekas-kupán a PTE Gyakor-
ló iskola 3-4. osztályos, Szelei 
Márk-Török Bertalan-Valkai 
Vajk-László Levente-Jaszeno-
vics Igor összeállítású fiú tor-
nászcsapata. A talajon, ugrás-
ban és gyűrűn megrendezett 
vetélkedést Szelei egyéniben 
a harmadik helyen zárta.

A gyakorlóiskolában heti há-
rom alkalommal, 20-25 lány és 
fiú látogatja az edzéseket. A gye-
rekek felkészítését segítő Szabó 
Zsolt tavaly helyi támogatóktól 
650 ezer forintot gyűjtött össze, 
amiből új, 12 m-es talajszőnye-
get, versenygyűrűt és két rugós 
ugródeszkát szereztek be a tor-
nászok.
 FL 
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Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00497)

Nyitva tartás:
HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-17.00

SZOMBAT 08.00-12.00, VASÁRNAP 09.00-13.00

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

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

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

FAIPARI FESTÉKEK • BÚTORLAP SZABÁSZAT • Balsafa termékek széles választékban!
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! (00505)

Szúnyogháló
akció

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00490)

TAKÁCS AUTÓSZERVIZ KFT.
7100 Szekszárd, Ebes puszta 2.

Tel.: 74/415-559, fax: 74/415-559
E-mail: takacsauto@tolna.net,
Web: www.takacsauto.atw.hu

ZT-08 CYBER 
36V 12Ah
Rendelhető színek:
– fehér, – kék, 
– piros, – fekete
Bruttó ár:  155.000.- Ft

ZT-10 LASER 2.0 
48V12Ah
Rendelhető színek:
– fekete, – piros, –kék, 
– fehér, –szürke
Bruttó ár:  170.000.- Ft

ZT-01 LASER 3.0 
36V12Ah
Rendelhető színek: 
– fekete, – piros, 
– fehér, – kék
Bruttó ár: 155.000.- Ft

Robbanómotoros
kerékpárokat is
forgalmazunk!

(00510)

Szekszárdi 
Hotel felvételt 

hirdet
recepciós munkakörbe.

Feltétel:
– szakirányú végzettség, 

– angol vagy német
nyelvtudás.

Előnyt jelent:
– szállodai gyakorlat,

– hostware ismeret

Fényképes
önéletrajzokat az 

info@meszivin.hu 
e-mail címre várjuk!

(00507)

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

Megérkeztek
a női-, férfi- és 

gyermek
szandálok és

papucsok
a

Tisza
Cipőboltba!
Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!
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