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A város egyik legkorszerűbb óvodája lett a Wosinsky
Néhány hónapja újult meg 
Szekszárd 1. számú Wosinsky 
Óvodájának épülete, június 
11-én pedig a városvezetés 
már az épület nemrég elké-
szült bővítését adta át. 

Az intézmény 336 négyzetmé-
terrel bővült, amelyben egy új 
tornaszoba, csoportszoba, to-
vábbá egy orvosi szoba is helyet 
kapott, így – ahogy Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere az át-
adón elhangzott köszöntőjében 
fogalmazott – „elmondható, 
hogy egy 21. századi kihívásnak 
is megfelelő óvodai szárny jött 
létre”. „A bővítésnek köszön-
hetően további huszonöt gyer-
meknek biztosítunk lehetőséget 
arra, hogy ebbe az óvodába jár-
jon ősztől” – hangsúlyozta Ács 
Rezső. Kiemelte: a beruházás 

jelentős szekszárdi összefogás 
eredményeként valósult meg. 
A munkálatokból tíz szekszárdi 
vállalkozás vette ki részét, mi-
nőségi kivitelezést produkálva. 

Az óvodabővítéssel új mun-
kahelyek is teremtődtek. A 
munkálatok nyomán szép ud-
var és játszótér is megvalósult; a 
beruházást a kivitelező határidő 
előtt befejezte.

Az átadó ünnepségen, 
amelyre a kicsik énekes-tán-
cos műsorral készültek, Sebes-
tyén Györgyi óvodavezető a 
nevelőtestület és a gyermekek 
nevében köszönetét fejezte ki 
a fenntartó és a polgármesteri 
hivatal felé, méltatva egyúttal 
a kollégáinak és a szülőknek is 
a közel egy éven át tanúsított 
türelmét, együttműködését is. 
Hangsúlyozta: a fejlesztés óriá-

si előrelépés az intézmény éle-
tében, hiszen úgy a kibővített 
udvar, mint a tornaszoba ideális 
és biztonságos feltételeket nyújt 
a gyermekek fejlődéséhez, az 
orvosi szoba létrejöttével pedig 

méltán a város egyik legkorsze-
rűbb óvodájává vált a Wosinsky.

A létesítmény elé kifeszített 
nemzeti színű szalagot az óvo-
dások vágták át.

 Gyimóthy Levente

A Szekszárdi Törvényszék 
megállapította a szekszár-
di roma nemzetiségi ön-
kormányzat felfüggesztett 
szabadságvesztésre ítélt el-
nökének méltatlanságát a 
tisztségre; Sárközi János Jó-
zsef képviselői megbízatását 
a nemzetiségi testület ugyan-
akkor nem szüntette meg.

A törvényszék nem peres el-
járásban, a Tolna Megyei 
Kormányhivatal kérelmére 
állapította meg a nemzetiségi 
önkormányzati elnök méltat-
lanságát – közölte Hauszmanné 
Szőke Rita, a törvényszék szó-
vivője az MTI-vel, hozzátéve, 
hogy a döntés ellen nem felleb-
bezett az érintett, így az jogerős.

A bíróság a nemzetiségek 
jogairól szóló törvény alapján 
állapította meg a méltatlansá-
got. A törvény kimondja, hogy 
a nemzetiségi önkormányzat 
megszünteti annak a képvi-
selőnek a megbízatását, akit 
szándékos bűncselekmény mi-
att szabadságvesztésre ítéltek. 
Ez az érintett képviselő eseté-
ben megtörtént, a kormányhi-

vatal kérése alapos volt – tette 
hozzá.

Sárközi János Józsefet 2015. 
január 27-én azért ítélte egy 
év nyolc hónap felfüggesz-
tett börtönbüntetésre a Pécsi 
Ítélőtábla, mert 2012-ben 
Szekszárdon két embernek azt 
ígérte, 150 ezer forintért segít 
nekik szükséglakáshoz jutni. 
A lungo dromos politikus ár-
tatlannak vallotta magát. 

A szekszárdi cigány nemzeti-
ségi önkormányzat február 25-
én megerősítette tisztségében 
az elnököt. Az önkormányzat 
legutóbbi ülésén Varga Katalin, 
Szekszárd jegyzője törvényes-
ségi jelzést tett a testületnek, 
kérve azt, hogy vonja vissza a 
februári határozatot, szüntesse 
meg Sárközi képviselői és el-
nöki tisztségét. Kajos Nikolett 
aljegyző az MTI-vel pénteken 
közölte: a nemzetiségi testület 
nem tett eleget a kérésnek, és 
ismét megerősítette tisztségé-
ben az elnököt.

Sárközi János József az MTI 
megkeresésére nem kívánt 
nyilatkozni.
 SZV/MTI
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A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) a „Köz-
nevelés az iskolában” című eu-
rópai uniós projektjének egyik 
elemeként összegyűjtötte azokat 
az általános és középiskolákat, 
amelyek mintaértékű pedagógiai 
modellel rendelkeznek. A Men-
toráló intézmények havi rend-
szerességgel kínálnak óraláto-
gatási lehetőséget és szerveznek 
műhelymunkákat, amelyeken 
bármely érdeklődő pedagógus 
részt vehet. Emellett tanácsokat 
is adnak a már bevált eljárások 
más iskolák napi gyakorlatába 
történő átültetéséhez. 

A mentoráló intézmények 
csaknem fele szekszárdi. A Szek-
szárdi Garay János Gimnázium 
az ország egyik legszínvonala-
sabb középiskolájaként kiemelt 
tehetséggondozó munkát végez. 
Diákjai a hazai egyetemekkel kö-
zös kutatócsoportokban vesznek 
részt, emellett több tantárgyból 
is országos és nemzetközi verse-
nyeredményekkel büszkélked-
hetnek. A gimnazistákat érdek-
lődésüknek megfelelően emelt 
óraszámú tárgyak, fakultációk, 
szakkörök, ismeretterjesztő prog-
ramok és nyári táborok sora vár-

ja, hogy képességeiket kibonta-
koztathassák. Kéttanítós modellel 
segítik az elsősök iskolakezdését a 
Szekszárdi Baka István Általános 
Iskolában. Az első két osztályban 
alkalmazott módszer nagyobb 
biztonságot ad a gyerekeknek és 
megkönnyíti a beilleszkedésüket. 
Emellett fejlődésük is felgyorsul, 
ügyesebbek és figyelmesebbek 
lesznek. A Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium, Kollégium és Álta-
lános Iskolában saját fejlesztésű 
diasorozatokkal teszik izgalma-
sabbá a matematikaórákat. A 
mozgalmas, animált képsorok 
a szimpla táblarajzoknál és tan-
könyvi ábráknál hatékonyabban 
kötik le a diákok figyelmét, akik 
így az anyagot is könnyebben 
jegyzik meg.

Élményalapú nyelvoktatás fo-
lyik a Szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskolában. A német 
nemzetiségi intézmény diák-
jai maguk igazolják a módszer 
sikerét. A projektfeladatokon, 
együttműködésen és szituációs 
alapú kommunikációs játékokon 
alapuló németoktatás eredmé-
nyeképpen szinte mindegyikük 
leteszi az alapfokú, harmaduk a 
középfokú nyelvvizsgát is.  SZV

Finisben a szekszárdi érettségizők 
Június 26-án, a középfokú 
szóbelikkel véget érnek az 
idei érettségi vizsgák. A váro-
si fenntartású két szekszárdi 
gimnáziumban idén több 
mint 260 diák adott számot 
tudásáról.

Több mint másfél hónapja, má-
jus 4-én kezdődtek az érettségik 
a magyar írásbelivel, amit aztán 
szépen sorban követett a mate-
matika, a történelem, majd az 
angol, a német és a többi tan-
tárgy. Az írásbeli vizsgák nem 
kevesebb, mint három héten 
át tartottak. Különösen a Szek-
szárdi Garay János Gimnázi-
umban – nem elírás, ma ez az 
1800-as évek végén alapított 
alma mater hivatalos megne-
vezése –, amely megyei vizsga-
központként működött, s ahol 
néhány speciálisabb tárgyból 

mindössze egy-két vizsgázó 
adott számot tudásáról – tudtuk 
meg Huszárik Imrétől. 

Az intézmény igazgató-he-
lyettese kérésünkre elmondta, 
hogy az öt végzős osztály 144 
tanulója érettségizett idén. A 
június 4-én kezdődött emelt 
szintű szóbeliken 11 tantárgy-
ból 143 feleletet értékeltek a 
bizottságok. A legnépszerűbb 
vizsgatárgy a biológia volt, ezt 
30 tanuló választotta, de nem 
sokkal maradt el a kémia (28) és 
a történelem sem (23). Az ide-
gen nyelvek közül az angol volt 
favorit, ezt 21-en választották, 
míg a németet (1) még az orosz 
és a francia (6-6) is megelőzte. 
A június 15. és 26. között zajló 
középszintű szóbeli vizsgákon 
(569) a legtöbb diák magyar 
(139), matematika (138) és tör-
ténelem (121) tárgyakból ad 

számot a tudásáról. A nyelvek 
között itt is az angol (68) „vezet”, 
de lesz vizsgázó olaszból (6), sőt 
latinból (1) is.

Az egyik gazdasági hetilap 
középiskolákat rangsoroló lis-
tájában a legjobb megyei in-
tézményként említett Garay-
ban 43-an tettek előrehozott 
vizsgát, közülük hárman emelt 
szinten. Huszárik Imrétől azt 
is megtudtuk, hogy tavaly a 
96 érettségizett diákból mind-
össze kilencen nem folytatták 
tanulmányaikat felsőfokú in-
tézményben, vagyis a végzettek 
91 százalékát felvették valamely 
főiskolai vagy egyetemi karra. 
A továbbtanulók közül 13-an 
költségtérítéses szakra nyertek 
felvételt. A garaysok körében a 
legnépszerűbbnek az egészség-
ügy bizonyult, hiszen 22 fiatal 
folytatta tanulmányait orvosi, 

fogorvosi, gyógyszerész, vagy 
gyógytornász szakirányon.

A Szekszárdi I. Béla Gimná-
ziumban 2015-ben négy végzős 
osztály 118 diákja összesen 537 
tantárgyi vizsgát tesz – tud-
tuk meg Hajós Évától. Az in-
tézmény igazgatója szerint a 
kötelező vizsgatárgyak, mint 
a magyar nyelv és irodalom, a 
matematika, a történelem és az 
idegen nyelv – itt a vizsgázók 
két harmada választotta az an-
golt – mellett a választható tár-
gyak között a legnépszerűbb az 
informatika, az emberismeret 
és etika, de tettek vizsgát test-
nevelésből, mozgóképkultúra 
és médiaismeret tantárgyból is. 

Az I. Bélában a vizsgázók fele 
legalább egy tárgyat emelt szin-
ten teljesít. Az idei évben a leg-
többen angol nyelvből tesznek 
emelt szintű vizsgát, de népsze-
rű a magyar nyelv és irodalom, 
a történelem, az informatika, a 
matematika, és vannak emelt 
szinten vizsgázók kémiából, 
biológiából, fizikából és testne-
velésből is. Az igazgató szerint 
az érettségielnökök elismerően 
nyilatkoztak a vizsgaszervezés 
intézményi gyakorlatáról, an-
nak pontosságáról, szervezett-
ségéről és előkészítettségéről, 
valamint a vizsgáztató tanárok 
korrekt munkájáról.

A most 11. évfolyamosok kö-
réből 23 előrehozott vizsga van, 
amiből középszintű angol, né-
met és informatika, illetve egy 
előrehozott emelt szintű olasz 
felelet. A végzős osztályok ko-
rábban teljesített, 53 előreho-
zott vizsgái közül 13 volt emelt 
szintű (angol és német nyelv), 
további 40 középszintű (angol, 
német, informatika).

A továbbtanulást firtató kér-
désünkre Hajós Éva igazgató 
elmondta: a gimnázium 2014-
ben érettségizett tanulóinak 
75%-a nyert felvételt felsőok-
tatási intézménybe, alapszak-
ra vagy osztatlan képzésre. A 
többiek felsőoktatási szakkép-
zésben, vagy érettségire épülő 
OKJ-s képzésekre jelentkeztek 
sikeresen.   - fl -FO
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A Clark Ádám Flottilla vezetője kapta a Szomjú-díjat
2002-ben a Szekszárdi Men-
tálhigiénés Műhely úgy gon-
dolta, fontos elismerni azok-
nak a segítő személyeknek 
a munkáját, akik önzetlenül 
tesznek jót embertársaikért. 
Most tizenharmadik alkalom-
mal rendezték meg a szek-
szárdi Garay téren az önkén-
tesek napját. 

A június 6-ai, egész napos 
eseményen Csillagné Szánthó 
Polixéna, Szekszárd humánbi-
zottságának elnöke köszöntöt-
te a megjelenteket. A program 
„hála gálájának” keretében im-
máron hagyományosan átadták 
a Szomjú György-díjat annak, 
akit a civilek és az önkormány-
zat által alkotott kuratórium 
arra érdemesnek ítélt. 

A verőfényes napsütésben 
megtartott rendezvényen Pócs 
Margit, a Mentálhigiénés Mű-
hely elnöke arra emlékeztetett: 
az elmúlt 12 év során szerencsé-
re mindig voltak olyan magán-
személyek, közösségek, akiknek 
át lehetett adni a díjat. 

A kezdeményezéshez az 
évek folyamán csatlakozott a 
hatvannyolc tagszervezettel 
bíró Szekszárdi Civil Kere-
kasztal is, akik szintén ön-
zetlenül adományoznak an-
nak érdekében, hogy évente 
megrendelhessék a Farkas Pál 
szobrászművész által készített 
Szomjú-díjat. Az elismerést, 

amelyre a javaslatok évente a 
helyi lakosoktól és közössé-
gektől is érkeznek, olyan em-
bernek ítélik oda, aki az élet 
bármely területén bármilyen 
önkéntes városi munkával az 
életminőséget javítani, jobbí-
tani tudja Szekszárdon. 

A díj elnevezését egy, a szá-
zadfordulón élt és alkotott 
szekszárdi lakatosmesterről, 
Szomjú Györgyről kapta, aki 
például neves írónk, Mészöly 
Miklós számos művében is sze-
repelt. Szomjú György munká-
ival 1888-tól a Pécsi Országos 
Ipari Kiállítás elismerésén kívül 
számtalan kitüntetést nyert. Pá-
ratlan szakmai tudásával, igé-
nyességével jelképes összegekért 
szolgálta a szekszárdi embereket, 
akikkel szemben tanúsított meg-
nyerő modora, emberiessége, 
humora és örökös segítőkészsé-
ge egyaránt emlékezetes maradt 
városunkban – tudhattuk meg 
Pócs Margittól, aki elmondta: 
éppen ezért választották e laka-
tosmestert a díj névadójának. 

A kitüntető cím tükrözi 
Szomjú derűjét, segítőkészsé-
gét, amely most már helyi ha-
gyományt őriz – hangsúlyozta.

Jelölések szép számmal érkez-
tek idén is, amiben külön öröm-
teli, hogy életkortól függetlenül 
már a fiatalabb generációra is 
felfigyelnek az emberek.

A felterjesztettek közül a ku-
ratórium az idén Gaál Lászlónak 

ítélte oda az Év Önkéntesének 
járó elismerést, akinek Horváth 
Erika, a szekszárdi Mentálhigi-
énés Műhely elnökhelyettese, 
valamint Ácsné Oláh Gabriella, 
a Szekszárdi Civil Kerekasztal el-
nöke adta át a Szomjú-díjat és az 
elismeréssel járó oklevelet. Gaál 
László kitartó, elkötelezett, szor-
galmas, elszánt munkájának kö-
szönhetően rengeteg jótékony-
sági rendezvényt valósított meg 
az eltelt évtizedekben. A több 
jelölést kapott felterjesztettek 
között volt még Borda Károly, 
Kovács Gergő és Kovács József-
né is – értesültünk.

A rendezvényen a zenéé 
és a táncé volt a főszerep, de 

önkéntes kezdeményezéseket 
is bemutattak, valamint kéz-
műves-foglalkozásokat tar-
tottak. Fellépett többek közt a 
Szekszárdi Mozgásművészeti 
Stúdió, a Komjáthy-fivérek, 
a FITT Fitness és a FIT-lesz 
Sportegyesület, a Segíts Raj-
tam Hátrányos Helyzetűekért 
Alapítvány, a Tücsök Zenés 
Színpad szólistái, továbbá az 
Ifjú Szív Magyarországi Német 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes, 
a Szekszárdi Gitár Egyesület, 
a Mondschein Szekszárdi Né-
met Nemzetiségi Kórus Egye-
sület, a szekszárdi Ifjúsági 
Fúvós Zenekar, Pecze István 
és tanítványai, a Magyar Pos-
tagalamb Sportegyesület M-09 
Szekszárd, zenés előadásával 
pedig id. Topánka József is 
emelte a hangulatot.

 – gyimóthy –

Gaál László
1962-ben született Alsónyé-
ken, harmadik gyermekként. 
Egy baleset miatt kezdett el 
táncolni 13 évesen a mórágyi 
Völgység Néptáncegyüttes-
ben. 16 évesen az utánpót-
lás-csoportot tanította Glöck-
ner János oktató mellett: már 
akkor lelkiismeretesen, ön-
zetlenül segítette a hátrányos 
helyzetű gyermekeket, illetve 
mély tisztelettel támogatta az 
időseket is. 1989-ben megala-
kult az azóta is általa vezetett 
Ifjú Szív Magyarországi Német 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes. 
Gaál László a Szekszárdi Rota-
ry Club karitatív munkáját is 
segíti. A nagycsaládosokat, a 
fogyatékkal élőket, a hátrányos 
helyzetűeket, hajléktalanokat 
támogatja. Szinte valamennyi 
városi rendezvényen részt vesz 
önkéntesként, segítve Szekszárd 
ilyen irányú programjait, de az 
árvíz idején is az elsők között 
indult a bajba jutottak megse-
gítésére. Rendszeresen szervez 
Sió-parti takarításokat, s ezt az 
értékrendet adja tovább a szek-
szárdi gyerekeknek, példát adva 
a jövő generációi számára. 

Hungarikummá tennék a 
kadarkát és a szekszárdi bikavért

A kadarka, a kékfrankos, illet-
ve a szekszárdi bikavér kap-
hat magasabb védelmi kate-
góriát a Szekszárdi Értéktár 
Bizottság véleménye alapján. 

A testület tagjai e fajták közis-
mertsége okán terjesztenék fel 
jobb pozícióba a szóban forgó 
borokat, annak érdekében, hogy 
hungarikummá válhassanak – 
derült ki a bizottság június 11-i, 
a Tolna Megyei Önkormányzat 
épületében tartott ülésén.

Az értéktár elnöke, dr. Say 
István emlékeztetett: ez idáig 
csupán a tokaji aszú kapott a 
hazai borok közül ilyen jellegű 
minősítést. A tájékoztatón kide-
rült, hamarosan a Tolna Megyei 
Értéktár listájára kerül a grábóci 
szerb ortodox templom, amely 
jelentős kulturális értékkel bír a 
helyi, több száz éves múltú or-
todox búcsú miatt, liturgiájával, 
körmenetével számtalan látoga-

tót csábítva a különleges, a ha-
zánkban élő szerbséget nagyban 
érintő eseményre.

Amint arról megyei vonat-
kozásban értesültünk, legutóbb 
kiemelt nemzeti értékké vált a 
gyulai dámszarvas is. Megyénk-
ben ugyanakkor a már védelem 
alatt álló értékek száma csak-
nem négyszázra tehető – tud-
hattuk meg. Új helyi értéktár 
bizottságok is létrejöttek, így a 
testület áprilisi ülése óta Sza-
kályon, Magyarkeszin, Kis- és 
Nagyszékelyen egyaránt védeni 
kívánják a helyi értékeket a lo-
kálpatrióták.

Dr. Say István a feladatok-
ról szólva több megyei mű-
emlékvédelmi jegyzékben is 
megtalálható épület mielőbbi 
renoválását sürgette, amelyek a 
lepusztultság legvégső határán 
állnak. Ezek Gyönkön, Felső-
hídvégen, valamint Nagyszéke-
lyen találhatóak. Gy. L.FO
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70 éve leltek új otthonra 
A bukovinai székelység Tolna, 
Baranya, valamint Bács-Kis-
kun megyében való letele-
pedésének 70. évfordulójáról 
emlékeztek meg június 13-án 
Szekszárdon a városunkban 
és annak környékén élő le-
származottak.

A rendezvény szentmisével vette 
kezdetét az Újvárosi Templom-
ban, majd az azzal szemközti 
Bukovinai székelyek téri emlék-
parkban gyűltek össze a leszárma-
zottak. A helyszínen a Bukovinai 
Székelyek Országos Szövetsége 
részéről Csiki Béla alelnök, illetve 
Szekszárd város képviseletében 
Kővári László Fidesz-KDNP-s ho-
natya tette tiszteletét. A Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesületé-
nek vezetője, Szegedi Dezsőné az 
eseményen szólt arról, hogy 1941. 
június 16-án, 74 éve lépte át Kos-
nánál a magyar határt a bukovinai 
falvakból a Horthy-korszakban a 
Délvidékre áttelepített székelyek 

vonata. Ám ezek a családok ott 
sem lelhették meg hazájukat, hi-
szen ‚44 októberében kiürítési pa-
rancs érkezett: hagyják el házaikat 
és meneküljenek észak felé Tito 
véreskezű partizánjai elől.

„Amit gyorsan fel tudtak pa-
kolni a szekérre, azt magukkal 
vitték. Egyébként mindenük ott 
maradt” – idézte fel a helyi elnök. 

Amint az tudható, Bácskából a 
menekülőútvonal a Dunántúlon 
vezett: akadt, akik Bajánál keltek 
át a Dunán, s Tolna megye felé 
indultak, néhányan viszont Győr 
felé vették az irányt. Amikor már 
az emberek kezdtek belenyugod-

ni sorsukba, újabb hír érkezett: a 
menekülteknek Németországba 
kell menniük… Ez utóbbi paran-
csot azonban már nem hajtották 
végre a bukovinai székelyek, s 
nyíltan kimondták: „Nem azért 
jöttünk haza Magyarországra, 
hogy megint idegenbe menjünk”. 

1945 tavaszán aztán új korszak 
kezdődött életükben: felsőbb fó-
rumok hozzájárulását követően 
dr. Németh Kálmán esperes hírül 
adta a Dunántúlon szétszórtan 
élő székely családoknak, Tolnába, 
Baranyába, illetve Bács-Kiskun 
megyékbe telepítik le őket vég-
legesen. Így – ahogy Szegediné 
fogalmazott – a „sokat szenve-
dett nép az ország belsejében, a 
haza szívében talált új otthonra”, 

amely sajnos megaláztatásként 
érte őket, tekintve, hogy még a 
házaikban élő sváb családokhoz 
költöztették be őket, a bukovina-
iak pedig nem mentek szívesen 
idegenekhez lakni. „Ma, amikor 
visszatekintünk az elmúlt 70 évre, 
elmondhatjuk: a székelyek meg-
találták boldogulásukat, hazára 
találtak és itt vertek gyökeret, bár 
nem volt könnyű az ide vezető 
út” – hangzott el a megemlékezé-
sen. Szekszárdi kopjafáik egyike, 
a „Hazaértünk” feliratú fejezi ki 
mindazt a megpróbáltatást, ame-
lyet e nép megszenvedett.

Az eseményen a Maroknyi 
Székely Népdalkör is részt vett, 
egy, az alkalomra összeállított 
dalcsokorral. – gyimóthy –

A pop art irányzat egyik ha-
zai képviselője, Varga Enikő 
autodidakta festőművész 
kiállítását tekintheti meg a 
nagyközönség június 16-a 
óta a szekszárdi Piac Közös-
ségi Tér folyosógalériájában.

A pop art műfaj kialakulása 
az ötvenes évekre datálható, 
miután Angliában, később az 
Egyesült Államokban is teret 
hódított, magára vonva ezzel az 
egész világ érdeklődését. Elő-
tagja, az angol popular (vagyis 
népszerű) szóval hódító tö-
megkultúra, illetve a művészet 
ellentétét kívánták áthidalni, 
míg az említett megnevezés-
sel jelölt mozgalom képviselői 
a „magas művészet”, illetve az 
élet közötti határok megszün-
tetéséről álmodtak – „behúz-
va” a mindennapi élet banális 
jelenségeit, tárgyait az alkotás-
ba. Legjelesebb művelői: Andy 
Warhol, Robert Rauschenberg, 
Peter Blake, vagy éppen Roy 
Lichtenstein.

Pár éve új hazai követője 
akadt a pop artnak. Varga Enikő 
budapesti képzőművész mű-
veit eddig a fővárosban szem-
lélhette meg a nagyközönség. 
Most, a Babits Mihály Kulturális 
Központ meghívására – Varga 
Dalma programszervező jó fél-
éves munkájával – a szekszárdi 
Piactér Közösségi Térben is rá-
csodálkozhat az érdeklődő eme 
cseppet sem unalmas tónusokat 
használó művészeti ág „leképe-
ződéseire”. „Négy éve festek. 
Nem ezt akartam, így alakult… 
Menet közben jöttem rá: való-
jában ez pop art!” – ecsetelte a 
Szekszárdi Vasárnap kérdésére 
a művésznő, miként „ragadta 
el” alkotóerejét a műfaj.

Ahogy fogalmazott, az 
irányzat „a mai napig viszi” őt: 
ugyan tájképekben is kipró-
bálta már magát, ám  rájött, 
az egyáltalán nem a kedvence. 
„Ami nem pop art, azt már 
nem érzem magaménak” – tet-
te hozzá. 

 Lévai Márton

FOTÓ: BUKOVINAI SZÉKELY EGYESÜLET
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Koccintsunk Szekszárdért!
Szekszárd idén is versenybe 
száll a „Magyarország legnép-
szerűbb borvidéki települése” 
címért, amiért mi, városlakók 
is sokat tehetünk: koccintsunk 
minél többen június 27-én 
este, a Béla király téren.

Ötödik alkalommal rendezik 
meg a nagy koccintást az ország 
huszonkét borvidékén. A borá-
szati-gasztronómiai-turisztikai 
programot a korábbi évektől 
eltérően – amikor a nevező te-
lepülések június és szeptember 
között maguk választhatták 
meg az esemény időpontját – 
idén mindenhol ugyanakkor, 
a „magyar bor napján” tartják. 
A 25 ezer főnél népesebb vá-
rosok kategóriájában induló 
Szekszárd június 27-én, szom-
baton tehet kísérletet arra, hogy 
megszerezze a „Magyarország 
legnépszerűbb borvidéki tele-
pülése” címet – mondta el az 
eseményt felvezető keddi saj-
tótájékoztatón Herrné Szabadi 
Judit. A Szekszárdi Borvidék 
Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-
gatója hangsúlyozta: a szekszár-
diakat és a környékbelieket a 
Béla király térre várják 18 órára 
(gyülekező 17-45-től). A boros-
poharát senki ne hagyja otthon, 
a belevalóról a szekszárdi borá-
szok gondoskodnak.

Az esemény célja a magyar 
bor népszerűsítése – tette hozzá 

Eszterbauer János, a Szekszárdi 
Borászok Céhe elnöke. Rámu-
tatott: bár valóban a világ leg-
jobbjai között vannak a magyar 
borok, a hazai fogyasztók ezt 
nem értékelik eléggé. „Kiváló 
boraink ellenére sem vagyunk 
borivó nemzet, nem úgy, mint 
a franciák, vagy az olaszok.”

A szekszárdi borászok min-
den évben sok-sok dicsőséget 
szereznek a borvidéknek, a 
városnak a hazai és a nem-
zetközi versenyeken egyaránt 
– emlékeztetett Kővári László. 
Az önkormányzat gazdasági 
bizottságának elnöke hozzá-
tette: az esemény egyre több 
a városban turisztikai szem-
pontból is kiemeltté vált. A jú-
nius 27-i koccintás egy remek 
alkalom, hogy a városlakók is 
megmutassák – ne csak a Szü-
reti Napok eseményein –, hogy 
számukra is fontosak ezek a 
rendezvények.

A koccintást követően ren-
dezik meg a téren a Szekszár-
di Pörkölt és Bor Ünnepét, a 
vármegyeháza udvarán pedig 
koncerteket tartanak. A szek-
szárdi bor szerelmeseinek ked-
vez a hétvége, ugyanis 26-án 
és 27-én tartják az Iván-völgyi 
kadarka-túrát is, amelyre már 
hónapokkal ezelőtt elkapkodták 
a jegyeket. 

 - fl -

Soha nem látott filmes program Szekszárdon
Biztosítsd belépőjegyed az OBSITOS című, közösségi gyártással készülő nagyjátékfilm bemutató vetítésére.

OBSITOS (Az Obsitos kocsmája) – egy film, ami minden ízében Szekszárd!
VIP-BELÉPŐJEGY DÍSZBEMUTATÓRA 

Zártkörű vetítés és VIP-PARTY.
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd (Színházterem)

Időpont: szeptember 16. (szerda) 19 óra
A belépőjegy tartalmazza a vetítésen és a VIP fogadáson való részvételt, korlátlan, svédasztalos étel és ital fogyasztással 

valamint egy, a díszbemutatóhoz kapcsolódó egyedi ajándékot. 
Meghívottak: közéleti személyiségek, szereplők, a film alkotói, valamint a támogatók, illetve a média képviselői. 

Információk a programról és jegyvásárlás:
Amaryllis Esküvő és Rendezvényiroda Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. • Telefon: 30/35-55-435

A belépőjegy ára: 50 000 Ft +ÁFA 
A belépőjegy egyben támogatás, mellyel hozzájárulsz a film elkészítésének költségeihez.

Neved megjelenítik a film végi stáblistában, KÜLÖN KÖSZÖNET alatt.  
Az értékesítésre kerülő jegyek száma limitált! (200 db)

(Ö00075)

A Mészáros Pál Borház és 
Pince, a Takler Borbirtok és 
a Vesztergombi Pince egy-
egy borát díjazták nagy ara-
nyéremmel a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa és a Tesco 
közös versenyén, a Magyar 
Bormustrán.

A Magyar Bormustrára 124 
borászat összesen 409 mintá-
val nevezett. A legtöbbet a vil-
lányi borászok (55) küldték, a 
szekszárdiak a harmadik leg-

több, 44 mintával képviselték a 
borvidéket. A beküldött min-
ták 60 százaléka fehér, 40 szá-
zaléka kék szőlőből készült. A 
minták közül a zsűri hét bort 
jutalmazott nagy aranyérem-
mel: két egri, valamint egy-
egy tokaji és villányi mellett 
három tétel szekszárdi pincé-
ből került ki.

A bírálók a 100-ból legalább 
96 pontra értékelték a Mészá-
ros Borház Kft. 2012-es Grand 
Merlot borát, a Takler Borbir-
tok 2009-es Cabernet Sauvig-
non Reserve borát, valamint a 
Vesztergombi Pince 2012-es 
Merlot Válogatását. Mészá-
ros Pál borait további három 
arany és három ezüstéremmel 

jutalmazták, így a 2012-es 
Bodzási Kékfrankossal elhó-
dított legjobb kékfrankos díja 
mellett a legeredményesebb 
pincészetnek járó elismerés is 
Mészárosékhoz került.

A Bormustrán tíz szekszárdi 
borászat bora kapott aranyér-
met, a kiosztott nyolcvanként 
aranyból összesen tizenötöt 
hoztak haza szekszárdi borá-
szatok. Az Eszterbauer Borá-
szat, a Fritz Borház és a Hei-
mann Családi Birtok két-két 

aranyérmet szerzett, de arany-
nyal díjazták a Takler Borbir-
tok, a Vesztergombi Pince, a 
Schieber Pincészet, a Tűzkő 
Birtok, a Sárosdi Pince és a 
Szeleshát egy-egy borát.

A Tesco és a versenyt szer-
vező Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa közös célként fogal-
mazta meg, hogy az ország 
legjobb borait a nemzetközi 
piacokon is elismertessék. Az 
áruházlánc arra törekszik, 
hogy a díjnyertesek a visegrádi 
négyek országaiban is bemu-
tatkozhassanak, a HNT pedig 
nemzetközi versenyeken tá-
mogatja indulásukat. 

 - fl -

A V4-országok polcaira
kerülhetnek boraink

Szekszárdi borokat kínáltak a dán specialitásokhoz
Dán gasztroestet rendezett június 13-án este a Garay Élmény-
Pince. Az északi ország ételeihez természetesen szekszárdi bo-
rokat párosítottak.

Az est díszvendége Tom Nørring 
nagykövet és görög származá-
sú felesége, az ismert borász, 
Claudia Papayianni voltak. A 
diplomatát és kíséretét Ács Re-
zső polgármester köszöntette, 
majd a város értékeinek rövid 
ismertetése után egy hivatalos 
látogatásra is meghívta Tom 
Nørringot. 

A nagykövet – elfogadva az 
invitálást – ugyancsak néhány 
mondatban bemutatta országát, 
így megtudhattuk például, hogy 
az 5 és félmilliós lakosságú Dánia 
hazánkhoz hasonlóan elsősorban 
mezőgazdasági ország, és a világ 
legnagyobb sertéshús-előállító 
nemzete. A borokra terelve a szót, 
a nagykövet elárulta, hogy azok 
nagy rajongójaként még görög-
országi küldetése során talált rá 
borász feleségére, Claudiára.

Két dán mesterszakács nyolc 
tanuló segítségével készítette 
el a hagyományokra épülő új 
északi konyha néhány jellem-
ző fogását, melyek mellé hat 
szekszárdi pincészet két fehér, 
egy rosé és három vörös bo-
rát kóstolhatták a különleges 
kulináris élményeket kereső 
vendégek. Az ételeket Max Tof-
tegaard Hansen séf, a koppen-
hágai Gastropolis szakácsiskola 
oktatója ismertette, aki a vacso-
ra előtt röviden szólt az új dán 
konyha alapjainak 2004-es le-
fektetéséről, hagyományos éte-
lek új köntösbe öltöztetéséről, 
az őshonos és szezonális alap-
anyagok használatáról.

Az est vendégei előételként 
vajban sült fehér spárgát fo-
gyaszthattak, majd brazírozott 
sertépofát, jérceroládot és hosz-

szan sült borjút kóstolhattak 
zöldségekkel, zöldfűszerekkel, 
végül bodzaszörpben forgatott 
epres desszertet kanalazhattak 
a kvízzel és ajándékokkal színe-
sített vacsorán. A fogásokhoz 
– Claudia Papayianni üdvözlő 
italként felszolgált görög fehér-
bora után – a Bodri Pincészet 

sauvignon blanc-ja, Ferger-Mó-
dosék olaszrizlingje, a Prantner 
Pince rozéja, a Szeleshát pinot 
noir bora, a Vida Családi Birtok 
amerikai nagydíjas Hidapetre 
kékfrankosa, valamint a Reme-
te Bor 2009-es cabernet franc-ja 
került a poharakba.

 Fekete

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T



2015. június 21. 2015. június 21. 98

Szépség, nyugalom, harmónia
Tizedik, egyben utolsó stáció-
jához érkezett az Alkotók Ba-
ráti Körének egy évre tervezett 
bemutató sorozata. A tanév vé-
gén is új anyaggal jelentkeztek 
a művészek  – Acélosné Soly-
már Magdolna, Biszák László, 
E. Nagy Mária, Horváth János, 
Hucker Ferenc, Keller Joli, Rell 
Kata, Rühl Gizella, Stekly Zsu-
zsa és Zsiros Ari – a Szekszárdi 
I. Béla Gimnázium kollégiumi 
galériájában. A kiállítás június 
végéig látogatható. A baráti 
kör soron következő, júniusi 
bemutatkozója: Zsiros Ari.

Csodálatos környezetben, egy, a 
Mecsek lábánál fekvő kis falucs-
kában, Mórágyon születtem. Szü-
leim, nagyanyám segített abban, 
hogy megtanuljam észrevenni a 
természet csodáit. Édesanyám-
mal sokszor rajzolgattunk, feste-
gettünk, festői vénámat tőle örö-
költem. A napokban bukkantam 
rá egy, még kilencéves koromból 
származó rajzfüzetemre, melybe 
még petróleumlámpa mellett 

festegettem. Petróleumlámpa fé-
nyénél olvastam fel – folytatások-
ban – több könyvet is a nálunk 
kötögető, hímezgető szomszéd 
néniknek.

De szép is volt! Tanítóként so-
kat rajzoltam tanítványaimnak, 
és mindig kéznél volt a szemléle-
tesebb oktatáshoz szükséges táb-
lai rajz. Imádtam a hivatásomat, 
közel 40 évet tanítottam: egy évet 
Bátaapátiban, tíz évet Izmény-
ben, a többit Szekszárdon a Di-
enes Valéria Általános Iskolában.

1987-ben Kiváló Munkáért 
miniszteri kitüntető jelvényt 
kaptam, de ez közel sem ér fel a 
tanítványaimtól, szüleiktől kapott 
szeretethez, amit még a mai napig 
is tapasztalok, pedig már hetedik 
éve nyugdíjas vagyok. Igyekszem 
„pihenőéveimet” is aktívan, tar-
talmasan eltölteni, most inkább a 
művészetek felé fordultam. 

A festést csak 1997-ben kezd-
tem el tudatosabban művelni. 
Több egyesületnek is tagja vol-
tam, és vagyok: ART 999, Bárka 

Művészeti Szalon, ahol elnökhe-
lyettesi feladatokat is elláttam.

Tagja vagyok a kaposvári 
PART Egyesületnek és a székes-
fehérvári Szent György Körnek. 
Tudásomat autodidakta módon, 
képzőművészeti tanfolyamokon 
és nyári festőtáborokban gya-
rapítom, ahol képzett festőmű-
vészektől tanulhatunk. Három 
egymást követő évben szervez-
tem a bátaapáti festőtáborunkat. 
De jártunk már a megye számos 
településén, ahol mindig szíve-
sen láttak bennünket. Szervez-
tünk alkotótábort Franciaor-
szágban is, nem kis örömünkre 
szép kiállításunk volt Párizsban.

Számomra nagyon fontos, 
hogy képeimmel szépséget, 
nyugalmat, harmóniát tudjak 
közvetíteni. A festésen túl, a 
Zsari Galériában két festő ba-
rátnőmmel, E. Nagy Máriával, 
Keller Jolival és húgommal, 
Erikával, már 17 hangulatos, lé-
lekfényesítő galériás estet szer-
veztünk, amelyen több, mint 60 
művésznek adtunk bemutatko-

zási lehetőséget 50-60 ember 
előtt. Az esteken vendégeink 
irodalmárokkal, zenészekkel, 
képzőművészekkel ismerked-
hetnek meg közelebbről. 
Összegezve, mit is várok a 
művészettől?
„Amit az élet csak ritkán ad
Szépséget, finomságot, nyugal-
mat, harmóniát.
Ragadjon magával, emeljen fel, 
kényeztessen.
Töltsön fel, adjon erőt, hogy 
helyt tudjak állni 
ebben a kegyetlen valóságban.”

 Zsiros Ari

Olvasói levél
Kutyák, rókák, emberek

Forró nyári délután volt. Éppen 
vízparti kutyasétáltatásból au-
tóval jöttünk vissza a városba, 
amikor a mellettem ülő barátom 
telefonhívást kapott, hogy egy 
elhagyott ház udvarán, élvefogó 
csapdában több napja szenvedő 
rókát kellene kiszabadítania. 

Ez a barátom a város szolgála-
tában álló mezőőr, akinek gyep-
mesteri ügyeletet is kell ellátnia. 
Megkérdeztem tőle, hogy mit fog 
csinálni a rókával. Azt mondta, 
hogy kiviszi a városból, és elenge-
di. Mikor a helyszínre érkeztünk, 
már ott tartózkodott egy rendőr 
járőr, és városunk ismert civil 
állatvédő aktivistája. Barátom 
vizet töltött a szerencsétlen állat-
nak. Az aktivista nekiszögezte a 
kérdést: Mit fog csinálni a róká-
val? Barátom szelíden és barátsá-
gosan ugyanúgy válaszolt, mint 

nekem. Az aktivista fokozódó 
izgatottsággal követelte, hogy az 
állatot szállítsák a gyepmesteri 
telepre, megfigyelés végett.

Amíg a mezőőr elment a szom-
jas állatot itatni, az állatvédő föl-
hívta a hatósági állatorvost, és a 
telefonba többek füle hallatára 
azt mondta, hogy a mezőőr „őr-
jöngve” (így!) közölte, hogy az 
állatot elengedi. Azt is állította, 
hogy „Ezek biztos lelövik„ ha ő 
nem lép közbe. 

A helyszínen tartózkodó em-
berek közül mindenki nyugodt 
és segítőkész volt. Talán az ak-
tivista volt legközelebb az őrjön-
géshez, bár magam az állapotát 
inkább fokozódó és indokolatlan 
izgatottságnak nevezném. 

Barátom, miután megtudta, 
hogy a hatósági állatorvos kí-
vánsága, hogy az állat maradjon 

megfigyelés alatt, azt a gyepmes-
teri telepre szállította. Most ott ül 
szegény állat a rácsok mögött, és 
áldja az állatvédőket, akik meg-
mentették. Cseperedő kölyökként 
szüleivel és testvéreivel valószínű-
leg már nem fog találkozni. 

Meg vagyok róla győződve, 
hogy a város embere és az ál-
latvédő is ugyanazt a jó ügyet 
kívánta szolgálni. Tessék hát el-
dönteni, hogy a fenti szavak és 
tettek, melyeknek többen tanúi 
voltunk, kit igazolnak.

Miért van szükség arra, hogy 
állatkínzással vádolják azt a 
városi alkalmazottat, aki egy ve-
szélyes kutyát próbált elvezetni 
közterületről, és mivel az állat 
megtámadta, más eszköze nem 
lévén, kénytelen volt lelőni azt? 

A veszélyes ebet rendőri utasí-
tásra kellett eltávolítania, mivel 

az járókelőket fenyegetett. Elfo-
gadható-e a szüreti felvonuláson 
gyermekével sétáló városi alkal-
mazottat kutyagyilkosnak bélye-
gezve zaklatni? 

Szükséges bulvártelevíziókon 
keresztül valótlanságokat állí-
tani egy legálisan (állatvédelmi 
és vadászati törvénynek meg-
felelően) kihelyezett csapdába 
véletlenül belekerült jelöletlen, 
kóbor kutya ügyéről? Jobb lenne 
talán először kérdéseket fölten-
ni a másik félnek?!  Lehetséges 
talán, hogy a másik oldalnak is 
hasonlóak a céljai? 

Ha nem eleve rosszat föltéte-
lezve állnának a másikhoz, ha-
nem megértésre törekednének, 
akkor talán a védendő állatok is 
jobban járnának.

 dr. Almási István

Az országos átlagnál jobb
lesz a búza Szekszárdon

A márciusi, áprilisi csapa-
dékhiány elvitte a meny-
nyiséget, így a szűk három 
hét múlva megkezdődő bú-
za-betakarítás során mint-
egy 800 ezer hektárról négy 
és félmillió tonna terméssel 
számol a magyar gazdaság 
– derült ki a Minerág Kft. 
Szekszárd határában tartott 
fajtakísérleti bemutatóján a 
Gabonatermesztők Orszá-
gos Szövetségének elnök-
helyettese, Petőházi Tamás 
által elmondottakból.

A szakember azt is közölte: az 
előzetes becslések alapján hek-
táronként legföljebb négy ton-
na betakarított búza lehet az 
átlag. (A gabonatermesztésben 
országos tekintetben általában 
az első három „helyen végző” 
Tolnában, ezen belül is Dal-
mand, illetve Szekszárd-Sár-
köz térségében az idén is az 
átlagot meghaladó betakarítá-
sok lehetnek.)

Az Európai Unió területén is 
csökken az idei termés – vár-
hatóan mintegy öt-hat millió 
tonnával. Esni fog a termés- 
mennyisége a legnagyobb ga-
bonatermelő országok közül 
Ukrajnának és Oroszország-
nak, de a jelenség a nemzetközi 
piacokon, az Egyesült Államok 
kivételével szinte mindenütt 
tetten érhető lesz – ami a fel-
halmozott átmeneti készletek 
csökkenését hozhatja magával.

Persze ez jó hír a tartósan 
alacsony árakon értékesítő ma-
gyar gazdáknak, akik csak ak-
kor tudnának igazán mosolyra 
derülni, ha ők is a zsebükben 
tudnák azt a 10-12 százalékos 
felvásárlási árnövekedést, amit 
a világ egyes pontjain, a tárolt 
készletek apadásának követ-
kezményeként már érzékelnek 
a termelők.

Nálunk is elkezdenének fel-
jebb kúszni az árak, ha az egy-
millió tonna betárolt készlet 

is gyorsan kimenne, s az idei, 
vártnál kisebb mennyiség is 
elmozdítaná az árakat a tartó-
san megrekedt hektáronkénti 
40-45 ezer forinttól.

A magyar gazdák, gazdasá-
gok jövedelmezőségi szintje 
a jelenlegi árakon – ha min-
den rendben van a termesztés 
körül, és nem jelentkeznek 
plusz költségek – legföljebb 
húsz-huszonöt ezer forint 
körül mozoghat, míg a hek-
táronként jóval nagyobb át-
lagtermést produkáló nyugati 
országoknál ez ennek négy-
szerese. 

Az előző öt év árai azt mu-
tatták: a nemzetközi piac nem 
igazán honorálja a sikértar-
talmat, az esésszámot. 2000 
forinttal adtak csak többet a 
felvásárlók a minőség búzáért 
a takarmánybúzához képest.

Az időjárás – mint a fő- 
rendező az agráriumban – a 
felelős azért a kevesebb tő-, 
illetve kalászszámért, ami az 
idén kialakult – szögezte le dr. 
Vörös Géza, a kormányhiva-
tal főosztályvezető-helyette-
se. – A kora tavaszi krónikus 
csapadékhiányt nem tudta 
már pótolni a májusi, olykor 
vízözönszerű eső, ami részben 
jó, de egyben rossz hatással 
is volt a búzára. A pünkösd-
kor pár nap alatt lezúdult 80 
mm inkább már ártott, mint 
használt – jegyezte meg a nö-
vényvédelmi szakember. – A 
levéltetvek megjelenésének 
kedvezett ez az időszak, de 
megfelelő védekezéssel ennek 
megvolt az ellenszere. Ami az 
állati kártevőket, a pockokat és 
a vetésfehérítő bogarak, illetve 
lárváinak idei előfordulását 
illeti: megjelenésük számát, 
gyakoriságát nézve nem tör-
tént semmi különös a búza-
táblákon – állapította meg az 
előadó, határjárási tapasztala-
tait megosztva hallgatóságával.

 Bálint

Amint azt dr. Füzi István 
fejlesztőmérnök, növény-
védelmi szakértő az elmúlt 
időszakban hangsúlyozta, a 
szőlő kártevői elleni küzde-
lemben az idén a lisztharmat 
kiemelt figyelmet igényel. 
Állítását a legfrissebb ta-
pasztalatok megerősítették.

„A lisztharmatgombának a 
harmadik-negyedik nemze-
déke támadja a leveleket, és 
mióta a virágzás elkezdődött, 
már a bogyókezdeményeket is” 
– írja aktuális tájékoztató dol-
gozatában dr. Füzi István. „A 
gomba szövedéke helyenként 
már sűrűn borítja a levelek 
fonákját s azok színén is egyre 
inkább szétterjed. Fürttünetek 
is előfordulnak, de egyelőre 
nem gyakoriak, majd a bo-
gyók megkötődése után válnak 
tömegessé. Ekkor fog ismét – 
mint általában minden liszt-
harmatos évben – elhangozni, 

hogy ‚berobbant a lisztharmat’! 
Elsősorban azok szájából, akik 
nem vették észre idejében az 
intő előjeleket. Pedig ezek az 
előjelek már május 5-e óta fi-
gyelmeztetnek bennünket az 
egyre közeledő veszélyre. Azt 
is megírtuk már, hogy ösz-
szességében nem lesz annyira 
elsöprő erejű a járvány, mint 
tavaly, nagy általánosságban jó 
közepes szintű fertőzésre kell 
számítani, de sok ültetvényben 
ismét keményen küzdeni kell 
majd a lisztharmattal. Jelenleg 
25 °C körüli az átlaghőmér-
séklet, ami a kórokozó terje-
dése szempontjából optimális, 
az egyes gombanemzedékek 
ilyenkor 5-6 naponta követik 
egymást, s népességük mindig 
hatványozottan növekszik” – 
folytatja a szakember.

A peronoszpórával, annak 
kárt okozó megjelenésével 
kapcsolatosan még mindig 
sok a bizonytalanság. Elvétve 
már akadnak tünetek, de ezek 

gazdasági kárt nem okoznak 
– és jó esély van arra is, hogy 
ez az egész tenyészidőszakban 
így lesz. Hogy védekezni nem 
kell majd egyáltalán ellene, 
ezt kategorikusan aligha lehet 
kijelenteni. Tekintettel arra, 
hogy magas páratartamú hosz-
szan tartó szárazságot váratlan 
esőzések törik meg, amire az 
elmúlt időszakba volt példa, 
bizony erőre kaphat még.

„Két borvidékünkön megje-
lent a peronoszpóra, de – júni-
us 3-án és 4-én végzett fölmé-
réseink alapján – csak nagyon 
elszórtan mutatkoznak a tüne-
tei. Órákon át tartó keresgélés 
után találtam egy ‚kivirágzott’ 
foltot a Sióagárd melletti Le-
ányvárban, egy ‚olajfoltot’, ami 
fél nappal később dunsztosü-
vegben ‚kivirágzott’, a Porko-
láb-völgyben és jóval nagyobb 
gyakorisággal, több foltot is 
Mőcsény környékén. Mivel 
– a meteorológiai előrejelzé-

sek szerint – az elkövetkező 
időszak alapvetően száraznak 
ígérkezik, a betegség stagnálá-
sára vagy legföljebb lassú ter-
jedésére kell számítani. Nem 
szabad ugyanakkor elfeled-
kezni arról sem, hogy innentől 
kezdve a másodlagos fertőzés-
sel is számolni kell, amelynek 
föltételei sokkal könnyebben 
teljesülnek, mint az elsődlege-
séi. Sokszor elegendő egy futó 
zápor, és máris ott a következő 
fertőzési hullám. Jó tudni azt 
is, hogy az idő melegedésével a 
betegség lappangási ideje levé-
len akár 4 napra lerövidülhet, 
míg fürtön – ezzel ellentétben 
– akár 18 napra is megnyúlhat. 
A lisztharmat elleni program-
szerű védekezést haladéktala-
nul folytatni kell, lehetőleg 10 
napnál nem hosszabb időkö-
zönként” – javasolja a szőlő-
termelőknek a növényvédelmi 
szakember.

 B. Gy.

Lisztharmat: tíznaponta 
kell permetezni
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Június 14-ei rejtvényünk megfejtése: Saul Bellow, Henderson, az esőkirály

Június 22-24. 19:00
TÖRÉSVONAL 3D Színes 
szinkronizált amerikai film. 
Korhatár: 16 éven felülieknek! 
Hossz: 114 perc.

Június 22-24. 16:30
JURASSIC WORLD 3D Szí-
nes szinkronizált amerikai 
kalandfilm. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 124 perc.

Június 25-28. 19:00
INSIDIOUS – GONOSZ LÉ-
LEK Színes feliratos amerikai 
horror film. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 97 perc.
 
Június 26-28. 15:00 és 17:00
AGYMANÓK 3D Színes, szö-
veg nélküli amerikai animáci-
ós film. Korhatár: 6 éven felü-
lieknek! Hossz: 94 perc.

AGÓRA MOZI

A Tolna Megyei
Felnőtt Diabetesesek

Egyesületének
nyári szünet előtti utolsó 

előadása
2015. június 30-án

13.30 órai kezdettel lesz,  
Szekszárdon a lila épületben.

Székács Andrea Diaclin 
képviselőjének előadását 

hallhatják:
A diabétesszel járó kellemet-

len bőrtünetek enyhítése  
és kezelése címmel.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Szent Iván éji Zeneszalon 
Idén még három alkalommal van lehetősége a nagyérdeműnek 

részt venni a szekszárdi Zeneszalon programsorozaton.  
Szilasi Alex zongoraművész június 22-én, 19 órától  

a Szent Iván éj jegyében kápráztatja el a közönséget az Agóra  
Művészetek Házában. Az est hangulatát egy borkóstoló emeli.

A programsorozatra az Ifjúsági Unió Szekszárd irodájában lehet 
tagságot, illetve jegyet vásárolni. A három alkalomra szóló  

Zeneszalon tagság ára 9000 Ft, az egy alkalomra 
szóló Zeneszalon-jegy: 3500 Ft

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

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

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

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
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 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület A 
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 Általános 
Iskola, Szekszárd, Szent-Györgyi 
Albert u. 6.

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–
18 óráig. Szőlőhegyi Óvoda.

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
(Garay Élménypince)

FELSZOLGÁLÓ MUNKATÁRSAT 
KERES

teljes munkaidős foglalkoztatásra. 
Feltétel: szakirányú végzettség, 

min. 3 év szakmai gyakorlat. 
Előny: borgasztronómiában 

szerzett tapasztalat,
idegen nyelv ismerete.

A fényképpel ellátott jelentkezése-
ket írásban kérjük benyújtani a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez, 
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., 

Postacím: 7101 Pf.: 115.,
Tel.: 74/510-422) 

Beküldési határidő:
2015. június 26. 12.00 óra

(Ö
00

07
4)

„Lépésben, szertelenül!” – Gyalogtúra 
a kábítószer-ellenes világnap alkalmából

Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket, két vagy több fős 
csapatok jelentkezését a kábítószer-ellenes világnap jegyében 
2015. június 26-án, pénteken megrendezésre kerülő gyalogtú-

ránkra. A túra a sötétvölgyi gyermektábortól indul és Szekszár-
don, a Garay téren ér véget. A túra alatt különböző állomásokon 

próbálhatják ki a csapatok ügyességüket, leleményességüket, 
ismereteiket vagy akár tájokozódási képességüket, amit bizo-

nyos pontokon a szervezők jutalmazni is fognak.
A túra útvonala: Sötétvölgy Gyermektábor – Szarvas-szurdik 
– Bati-kereszt (az új kilátó) – Kerékhegy – Remete-csurgó – 

Szekszárd, Garay tér
Táv: 7 km • Rajt (nevezés): 8.30-10.30 

Szintidő: 4 óra
A részvételi szándékot június 24-én, szerdán 12:00 óráig a Cari-
tas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat alábbi telefonszámain 
jelezzék: 06-74/413-037, vagy 06-20/991-54-95. A túra rajtjához 
külön busszal szállítjuk a résztvevőket, az első busz 8.00-kor in-
dul a Béla király térről. A menetrend a jelentkezés sorrendjében 

alakul, óránkénti buszindulással.
Kérünk mindenkit, hogy a kényelmes túrázás érdekében megfelelő 

cipőt és könnyű ruházatot húzzon, és a melegre való tekintettel 
fokozottan figyeljen oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre! 
Fokozottan ügyeljenek a napvédelemre, lehetőség szerint hozzanak 
magukkal kullancs- és szúnyogriasztót! A túra teljesítéséhez segít-

séget nyújthat a Gemenc, Szekszárdi-dombság turistatérkép.
A program eső estén is megrendezésre kerül!

A túra helyi védettségű területen zajlik, ezért minden növény, 
állat és geológiai képződmény gyűjtése TILOS! Fokozott figyel-
met kérünk a taposási károk elkerülésére, és szemét se marad-

jon az erdőben!
Szervezők: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV Szenvedély-
beteg-segítő Szolgálat, Ifjúsági Unió Szekszárd, Gemenc TSE, 
Fehérlófia SE, Kórház SE, FITT Fitness. Támogató: Szekszárd 

Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZEKSZÁRDI MADRIGÁLKÓRUS
50 ÉVES JUBILEUMI HANGVERSENY 

A Szekszárdi Madrigálkórus szeretettel meghívja önt és kedves 
családját június 21-én, 18 órakor kezdődő

50 éves jubileumi hangversenyére,
az Agóra Művészetek Házába.

Műsoron: Georg Friedrich Haendel: Nagy Sándor ünnepe
(Alexander’s Feast)

Közreműködők: Szekszárdi Madrigálkórus, énekes szólisták és 
kamarazenekar, vezényel: Jobbágy Valér.
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Az 1997-ben alakult, és az
azóta is sikeresen működő

szekszárdi székhelyű
Sz+C Stúdió Kft.

új munkatársat keres

A pályázat részletes feltételei a
www.szpluszcstudio.hu

weboldalon megtekinthetők!
www.szpluszcstudio.hu 

info@spcstudio.hu
7100 Szekszárd, Tartsay u. 30. 

Tel.: 74/511-833

GAZDASÁGI VEZETŐ
pozícióba.

(00585)

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Szekszárd, Béri B. Á. u. 115. IX/27. 

1 db 40 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Béri B. Á. u. 115. IX/28. 

1 db 62 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. IV/15.

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Perczel u. 1-3. IV/6.

1 db 34 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Előtakarékosságot vállaló fi atal párok számára

Szekszárd, Honvéd u. 17/A „Fecskeház”
3 db 40 m2 alapterületű összkomfortos bérlakás

Kizárólag nyugdíjasok számára, idősek garzonházában
Szekszárd, Mikes u. 1.

1 db 22 m2 alapterületű szociális garzonlakás
Pályázat benyújtásának határideje:

2015. július 3. 12.00 óra
Részletes felvilágosítás:

Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 510-422 (Ö00076)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap június 22-től június 26-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!

(00589)

június 22. június 23. június 24. június 25. június 26.

„B”

Kertészleves Rizsleves Bodzás szamóca-
krémleves Gombaleves Daragaluska leves

Cigánypecsenye, 
1/2 pirított 
burgonya,

1/2 friss saláta

Rántott 
pulykamell,

bugaci saláta

Cukkinis lecsó 
virslivel, 

barnarizzsel

Natúr sertésszelet. 
nyári zöldköret, 

sajtmártás

Metélő hagymás 
túróval 

töltött karaj,
petrezselymes

újburgonya

„C”

Tárkonyos
pulyka-

raguleves
Rizsleves Bodzás szamóca-

krémleves Gombaleves Daragaluska leves

Túróval töltött 
nudli, vaníliasodó, 

gyümölcs

Finomfőzelék, 
sült debreceni, 

gyümölcs
Sült csirkecomb, 

rizi-bizi
Hétvezér
tokány,
tészta

Pulykazúzapörkölt,
 galuska,

csemege uborka, 
gyümölcs

Domboriban a Sárkányhajó Éttermünk a 
következőkkel várja kedves vendégeket:

•  hangulatos, vízparti szúnyogmentes kör-
nyezet, a teljes terasz szúnyoghálóval védett

•  változatos napi menü, valamint széles 
a’la carte kínálat

•  frissítő limonádé többféle ízben
•  műsorok közvetítése a projektoros kivetítőn 

és TV-n
•  nyitva: 2015. június 12 – augusztus 20-ig,

hétfő - csütörtök 11.00–21.00 óráig,
péntek - vasárnap 11.00–22.00 óráig

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

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

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft .
7100 Szekszárd Bezerédj u 2.
Tel: 74/314-580
www.diaketkeztetes.net
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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
(00590)

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…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

•  Bulgária 3* aparthotel, egyéni utazással, 
reggelivel 1 hétre most csak

43.100,- Ft/főtől 

•  Kréta 2* hotel, reggelis ellátással, 
repülővel, 1 hét most csak

59.900 Ft,-/főtől + ill.

•  Tunézia szállodában, all inclusive 
ellátással, repülővel, most csak

69.900,- Ft/főtől + ill.

•  Costa Brava repülővel,3* szállodában 
félpanziós ellátással, 1 hét most

129.900,-Ft/főtől+ ill

•  Sharm el Sheikh 4* All Inclusive, 
repülővel, 1 hét

100.800,-Ft/főtől+ ill

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

Akciós TUI és GULET ajánlataink bécsi indulással. 

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. június 1-30-ig tart.
(00591)

KRESZ
TANFOLYAM

„B” kategóriás KRESZ tanfolyam 
otthonról 10.000 Ft,
diákoknak 5.000 Ft.

Jelentkezés: Balog István
Tel.: 06 30/937-9204 (0

06
04

)

Tisztelettel megköszönjük a 
Cinka Panna Tanoda

minden dolgozójának és 
Janóné Puska Valériának, 
hogy magántanulóságra 

kényszerített félárva 
unokánkat önzetlenül

felkészítették 
az osztályozó vizsgára: 

hálás gondviselő
nagyszülők.

(00602)

Kiadó
ipari ingatlan 

(241m2)
Telefon:

74/510-422
(Ö00073)

A Vodafone Magyarország Zrt. 
hivatalos partnere

értékesítő-tanácsadó
munkakörbe

Szekszárdra és Tolnára
munkatársat keres. 

Talpraesett, értékesítési tapasztalattal és 
megfelelő kompetenciákkal rendelke-

ző, lelkes jelentkezőket várunk. 
Amit nyújtunk: Stabil háttér, 

folyamatos képzés, lendületes csapat, 
versenyképes jövedelem! 

Jelentkezésedet fényképes 
önéletrajzzal és motivációs leveleddel 

az alábbi e-mail címre várjuk: 
mobilverzum@mobilverzum.hu
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Zártkerti ingatlan 
ELADÓ!

Szekszárd – Cinkatető

A telek 2235 nm, az épület 6x8 
méteres, teljes tetőtér beépítéssel.

Pazar kilátás.
Elsősorban azoknak az érdek-

lődőknek ajánljuk, akik hétvégi 
házat keresnek.

Habár a ház teljesen lakható, főleg 
szabadidő eltöltésére alkalmas, 

hivatalosan gazdasági épületnek 
van bejegyezve.

Mobil: 06 20/354-23-97
(00605)
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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.

Nem átszállójegyet váltottak
Ősztől immár három szek-
szárdi labdajáték-csapat sze-
repelhet a legmagasabb osz-
tályban, miután a Szekszárdi 
UFC női futsalosai az NB II-es 
pontvadászat ezüstérmese-
ként feljebb léphettek.

A hullámvölgyekkel megspékelt 
őszt követően egészen kiváló ta-
vaszt produkáltak Micskó Márk 
edző lányai: a szekszárdiak az 
alapszakasz második körében 
és a rájátszásban mindössze 
két-két vereséget és döntetlent 
könyvelhettek el, az összes többi 
meccsüket megnyerték, így első 
nekifutásra ezüstérmesek lettek 
a 10 csapatos másodosztályban. 
Az eredmény feljogosítja őket, 
hogy ősztől a futsalbajnokság 
hazai elitjében lépjenek par-
kettre. A legjobbak közé vezető 
útról beszélgettünk a trénerrel.

– A 2014-es év áprilisában 
kezdtem szervezni a csapatot – 
emlékszik vissza a kezdetekre 
Micskó Márk. – Júliusban indult 
a közös munka, és augusztusra 
nagyjából kialakult az a szek-
szárdi és tolnai játékosokból álló 
keret, amellyel egy hónappal 
később nekivághattunk az NB 
II-es bajnokságnak. Heti három 
edzéssel készültünk, a pörgős, 
75-80 perces gyakorlások híve 
vagyok, s a lányok szerencsére 
vevők voltak a munkára. Úgy 
gondolom, a kispályás játék 
alapja a gyorsaság és a technikai 
tudás, ehhez azonban szükségel-
tetik egy alap állóképesség, amit 
a felkészülés első szakaszában 
szereztek meg a játékosaim. An-
nak örültem leginkább, hogy a 
lányok nem muszájból tették a 
dolgukat, de elhitték, hogy amit 
kérek, az előbbre viszi a csapa-
tot. Ennek is köszönhető, hogy 
megtanultak egymásért harcol-
ni, nem egy meccset hátrányból 
fordítva, az utolsó percben nyer-
tünk meg, vagy hoztunk ikszre. 
Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hiszen mentálisan nagyon 
erős labdarúgókkal dolgozhat-
tam együtt, akik a bajnokság 
végére igazi csapattá kovácso-
lódtak össze.

– Milyen célt tűzött ki a csapat 
elé a bajnoki rajt előtt?
– Nem voltak nagyra törő cé-
lok. Azt szerettem volna, ha jó 
hangulatban telnek az edzések, 
a meccsek, a játékosok ismer-
jék meg egymást, alkossanak 
egy jó közösséget. Ősszel még 
csak formálódtunk, volt, hogy 
zsinórban három vereség is be-
csúszott. Aztán tavasszal elkap-
tuk a ritmust, az alapszakasz 
második körében és a felsőházi 
rájátszásban is csak egy-egy ve-
reséget szenvedtünk, így végül 
sikerült megszereznünk a fel-
jutást érő második helyet. Pe-
dig a végére elfogytunk, hiszen 
többek között Bogárdi Mónika 
súlyos sérülés miatt kidőlt a 
sorból, a kettős játékengedély-
lyel nálunk futballozó Csigi 
Eszter és Gősi Natália pedig 
nagypályás utánpótlás bajno-
kik miatt hiányzott néha.

– A futball csapatjáték, de 
egyéniségek határozzák meg az 
eredményességet…
– Ez így van, és szerencsére 
nálunk minden csapatrész-
ben akadtak kimagasló telje-
sítmények. A kapuban Blesz 
Nikoletta végig kiemelkedőt 
nyújtott. Alapköve volt a vé-
delemnek, miként Horváth 
Katalin is, aki egész szezonban 
nyújtott klasszis teljesítményét 
egy gólkirálynői címmel koro-
názta meg. Ugyancsak nagy-
szerű produkcióval rukkolt ki 
Csigi Eszter, akinek hiányát 
gyakran megéreztük. Schlott-
hauer Renáta az egész év során 
csapatkapitányhoz méltóan 
fogta össze a csapatot a pá-
lyán és azon kívül is. Bogárdi 
Mónika sérüléséig bizonyítot-
ta kivételes technikai tudását, 
gólérzékenységét. Nagyon 
várjuk a visszatérését. Klézli 
Szandra igazán technikás lab-
darúgó, ezen felül fontos gó-
lok szerzője volt. Kosztyi Kata 
kimagasló gyorsaságát kama-
toztatta, Soós Petra pedig ren-
geteget fejlődött, és az NB I-es 
szezon egyik meglepetésem-
bere lehet. A januárban érke-
zett Gősi Natália bizonyította, 
hogy nagyszerű igazolás volt, 
de sokat tett a csapat sikeréért 
Riegler Bernadett, Blesz Bian-
ka, Grill Zita, Marosi Julianna 
és Sütő Andrea is.

– Hogyan tovább?
– Az UFC elnökségének döntése 
értelmében ősztől az NB I-ben 
szerepel a gárda, amelyet a nyári 
szünetben szeretnék néhány játé-
kossal megerősíteni. Vannak már 
lezárt és folyamatban lévő tárgya-
lások is, de erről most részleteket 
nem szeretnék elárulni. Annyi 
bizonyos, hogy két utánpótlás-
csapattal bővül a szakosztály: 
ősztől U13-as és U16-os csapatot 
is versenyeztetünk, ahol a jövő 
szekszárdi csapatának játékosai 
nevelkednek. A felnőttekkel júli-
us 14-én kezdjük meg a felkészü-
lést az élvonalra, ahol célunk az 
alapszakasz után a legjobb nyolc 
közé kerülés, a rájátszásban pedig 
már bármi megtörténhet. Szeret-
ném, ha az NB I-ben is számolni 
kellene velünk, hiszen mi nem 
átszállójegyet váltottunk a leg-
jobbak közé. 
  -fl-

A 30 esztendős Micskó Márk 
Szekszárdon kezdett focizni, 
majd – középiskolai tanul-
mányai miatt – Dunaújvá-
rosban folytatta pályafutá-
sát. Egy tököli és bajai kitérő 
után a Duna-parti városból 
került vissza Szekszárdra 
2014 tavaszán. Az UEFA 
B-licenszes edzői diplomáját 
2010-ben szerezte.
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Ütős „ötös”: dobogón a Baka csapata
Több éves pályázás után a Baka iskola 
csapata idén végre lehetőséget kapott a 
bizonyításra a Kinder+Sport versenyso-
rozatban – s ha már ott voltak, a dobo-
góig meg sem álltak a szekszárdi diákok.

A programot a Ferrero Magyarország a tö-
megsport támogatására, népszerűsítésére 
hozta létre, ezen belül is kiemelt figyelmet 
fordítva a fiatalokra, az általános iskolás 
korosztályra. 

Az alsó tagozatos diákoknak kiírt prog-
ramra a Baka iskola ismét jelentkezhetett, s 
a nevezők közül sorsolással választották ki 
azokat az intézményeket, amelyek bekerültek 
a versenybe. Ezúttal kedvezett a szerencse a 
korábbi „ötös” iskola csapatának, így a szabad 
jelzést megkapva gyerekek két pedagógus irá-
nyításával 2014 őszétől lelkesen gyakoroltak 
– gyakran a hétvégéket is feláldozva. 

Az egyenlő esélyeket úgy biztosította 
a szervező, hogy minden iskola számára 
ugyanazt a sportszercsomagot adta. A csa-
patok ezekkel versenyeztek, majd a döntő 
után a sportszerek az iskola tulajdonába 
kerültek.

Az országos elődöntőt márciusban Sás-
don rendezték meg, ahonnan a Baka iskola 
gárdája hibátlan teljesítménnyel jutott to-
vább. A szekszárdiak a május elején, Bala-
tonfüreden lebonyolított középdöntőben 
sem találtak legyőzőre, az első helyezés 
pedig immár országos döntős részvételt ért. 

A finálét Budapesten tartották a közel-
múltban, ahova az iskola csapatát lelkes és 

nagyszámú szurkolótábor kísérte el. Nekik 
is köszönhető, hogy az „Ütős ÖTÖS a mi 
nevünk, ahol lehet, mi nyerünk. Szurkolj 
nekünk teljes gőzzel, hajrá ÖTÖS, győzz 
előnnyel!” csatakiáltással küzdő szekszárdi-
ak a harmadik helyen zártak a fővárosban. 
Ezzel az intézmény 500 ezer forintot nyert, 
amelyet sportszervásárlásra, és a gyerekek-
nek szervezett sportprogramokra fordítják.

A harmadik helyezett csapat tagjai: Dara-
dics Emma, Sándor Benjamin, Badacsonyi 
Edina, Gányi Csenge, Bucskó Gabriella, Ka-
rácsonyi Ádám, Takács Domán, Bitz Alex, 
Keserű Dorka, Kovács Edina, Sebestyén 

Panni, Csontos Zsófia, Csúcs Péter, Felkl 
Benjamin, Póli Ágnes, Andi Péter, Németh 
Péter, Pál Fanni, Réz Réka, Sipos Kata, Val-
kay Bence. Felkészítő tanárok: Czink Ildikó 
és Pusztainé Farkas Gabriella. 

 -fl-

A Baka iskola vezetősége köszönetét fejezi 
ki a versenyző gyerekek szüleinek, a kol-
légáknak és az iskola tanulóinak, akik vé-
gig biztatták társaikat, továbbá Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
szekszárdi tankerületének és a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft.-nek a támogatásért.
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Olasz tréner az UFC kispadján
Luca Carlo Guerra lesz a Szekszárdi UFC 
NB III-as labdarúgócsapatának vezető-
edzője. A korábban a Budapest Hon-
védnál is dolgozó olasz tréner Kvanduk 
Jánost váltja a kispadon.

A sárga-feketék 13 ponttal szereztek többet 
tavasszal, mint ősszel, és négy helyet javítva 
hetedikként zárták az idényt a közép-cso-
portban. A 2014/15-ös pontvadászatot 
értékelve a klub elnöksége úgy döntött, 
változtatnak a vezetőedzői poszton. „Új im-
pulzusokra van szükség a felnőtteknél, de 
az utánpótlásunk versenyeztetését, edzés-

rendszerét és társadalmi bázisát is szeret-
nénk átalakítani, s ebben a feladatban ki-
emelt szerepet szánunk Kvanduk Jánosnak” 
– világította meg a váltás hátterét Kárpáti 
Zoltán, az UFC elnöke.

A szekszárdiakat négy évig irányító 
Kvanduk helyét a mindössze 26 esztendős 
Luca Carlo Guerra veszi át. Az olasz szak-
ember sporttudományi és sportmenedzseri 
diplomája mellé az itáliai szövetég képzé-
sén erőnléti edzői végzettséget is szerzett. 
Hazájában több csapatnál dolgozott az 
utánpótlásban a legkisebbektől egészen az 
U15-ös korosztályig. Egy évig Ausztráli-

ában, az FC Perth Glory U21-es együtte-
sénél erőnléti edzőként tevékenykedett, és 
ugyanezt a posztot töltötte be a 2014/2015-
ös bajnokság kezdetén a Budapest Honvéd 
felnőtt gárdájánál, ahol Pietro Vierchowod 
vezetőedző munkáját segítette.

A szakember, aki márciusban már eltöl-
tött egy hetet Szekszárdon, s akkor bekap-
csolódott a labdarúgók képességfejlesztésé-
be is, korábban járt már tanulmányúton a 
Real Madridnál, és több angol klubnál is. 

Guerrával egyéves szerződést kötött az 
UFC.

 -fl-
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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! (00598)

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

(00586)

Standard méretű nyílászárók Akciója:
Vásároljon most 3 db bármilyen méretű Standard

nyílászárót és mi a kedvezményes áron felül
+ 1.000,- Ft-os kupont adunk ajándékba. 

Amennyiben vásárlása eléri a 200.000,- Ft-ot, úgy mi 
egy 5.000,- Ft értékű kuponnal ajándékozzuk meg.

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
TOVÁBBI
KEDVEZMÉNYEKÉRT
LÁTOGASSON EL
IRODÁNKBA!

7100 SZEKSZÁRD, BÁTASZÉKI ÚT 74.
Tel./fax: 74/510-397, 74/510-398, Mobil: 70/501-9778

E-mail: ajanlatkeres@aliscaablak.hu
Web: www.aliscaablak.hu (00603)

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!

(00601)


