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Húsz méter magas kilátó magasodik a borvidék fölött
Átadták csütörtökön Szek-
szárdon, a Bati-keresztnél, a 
kék túra útvonal mentén épült 
kilátót. A Szekszárdi-dombság 
egyik legmagasabb pontján 
emelt építmény a Gemenc Zrt. 
legújabb turisztikai fejlesztése.

A létesítményt Ugron Ákos Gá-
bor, a Földművelésügyi Minisz-
térium állami földekért felelős 
helyettes államtitkára, Csonka 
Tibor, az erdőgazdaság vezér-
igazgatója és Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere avatta fel 
ünnepélyesen.

Csonka Tibor elmondta, 
hogy a 280 méter magas dom-
bon épült kilátó egyedülálló 
turisztikai attrakció, ahonnan 
észak felé a Tolnai Hegyhát és 
a Dél-Mezőföld települései, 
dél-nyugatra a Völgység és a 
Kelet-Mecsek látható, és a tá-
volban feltűnik Paks és Kalocsa 
is. A magaslat eddig nem ismert 
nézőpontból mutatja meg a 

szekszárdi borvidéket, és a Sár-
közt egészen Bajáig.

A dél-dunántúli kék túra, a 
Magyar Zarándokút és a Má-
ria-út közelében elkészült, húsz 
méter magas kilátó mellett par-
kolót, fedett pihenő helyet és 
tűzrakókat is építettek. A Szek-
szárdtól nyugatra elterülő, közel 
600 hektáros sötétvölgyi erdő-
tömbben a Gemenc Zrt. báta-
széki erdészete pihenőhelyeket, 
forrásfoglalást, játszóhelyet 
magába foglaló kiránduló erdőt 
alakított ki az elmúlt években, 
ami eddig is a turisták kedvelt 
célpontja volt.

Csonka Tibor kitért arra is, 
hogy a Gemenc Zrt. kötelessé-
gének érzi, hogy védje és bemu-
tassa a pannon táj értékeit. Az 
országos kék túra útvonalán, 
Nyári-legelő és Baja között két 
híd megépítésével alakítottak 
ki új turistaútvonalat. Az elmúlt 
évben Baján a kerékpáros, gya-
logos és vízi túrázók számára 

hozták létre a gemenci vándor-
pontot, Keselyűsben pedig át-
adták a Gemenc északi kapuját 
jelentő fogadó épületet.

A szekszárdi kilátó, amely gép-
kocsival, dűlőutakon is megkö-
zelíthető a középkorban elpusz-
tult Bat község emlékére állított 

kereszt közelében magasodik. A 
létesítményt 32,5 millió forintos 
beruházással, az Európai Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alap 26,5 millió forintos támo-
gatásával építette a gemenci er-
dőgazdaság.
 SZV/MTI

Az úgynevezett állati kártevők 
(lepkekabóca, amerikai sző-
lőkabóca) az elmúlt években 
megjelentek a Kárpát-meden-
ce szőlőskertjeiben is, de ko-
molyabb kártételeket sem a 
kisebb, sem a nagyobb ültet-
vényekben nem okoztak – s az 
ellenük való védekezés sem 
okozott problémát a gazdák-
nak. Még a nem védekezés is 
belefért. Eddig!

A tudósok kiderítették, hogy a 
fentebb említett kórokozók (is) 
terjesztik a szőlőre igen komoly 
veszedelmet jelentő, aranyszínű 
sárgasággal járó fitoplazma-beteg-
séget. Ez Nyugat-, illetve Dél-Eu-
rópában már korábban megjelent, 
ám a közép-európai térség sokáig 
tünetmentes volt. Alapvetően még 
most is az, ám a Zalai borvidék-
hez közeli szlovéniai ültetvénye-
ken már találkoztak a fitoplazma 

megjelenésére utaló, gyanúsan 
elsárgult levelekkel – tudtuk 
meg dr. Vörös Gézától, a megyei 
kormányhivatal növényvédelmi 
igazgatóságának vezetőjétől. Mint 
mondja: igenis számolni kell 
előbb-utóbb a fitoplazma magyar-
országi megjelenésével.

Egy karanténbetegségről van 
szó, amely tőkéről tőkére ter-
jedhet. „Ha földerítik valahol, 
hogy fitoplazmás a tőke, akkor a 
karanténintézkedés azt kívánja 
meg, hogy a tőkét azonnal meg 
kell semmisíteni, s annak egy 
kilométeres körzetében zárlatot 
kell elrendelni: ott a fertőzötte-
ket kibökni, és a még egészséges 
tőkéket állandó megfigyelés alatt 
tartani. Évente több alkalommal 
mintavétellel járó felderítést kell 
végezni. Ha harminc százalék 
fölé megy a fertőzöttség, akkor 
az adott teljes területet meg kell 
semmisíteni – sorolja a betegség 
elterjedésének súlyos következ-
ményeit az igazgató.

Ausztriában, Olaszországban, 
Szlovéniában már a fitoplazma 
járványszerű elterjedéséről be-

szélhetünk, itthon izoláltan buk-
kantak a betegség nyomaira a 
szakemberek. 

Zala megyében, a Balaton-fel-
vidéken, Csopak térségében, va-
lamint Heves megye egyes része-
in voltak fellelhetőek a betegség 
tünetei, de egyik helyen sem be-
szélhetünk járványról – mond-
ta a szakember, aki szerint a fi-
gyelemfelkeltő esetekről viszont 
feltétlenül kell beszélni. „Vagyis 
sokkal komolyabban kell foglal-
koznunk a betegséggel, az ellene 
való védekezéssel, a megelőzés-
sel, mint eddig tettük” – hangsú-
lyozta a Tolna megyei növényvé-
delmi hatóság igazgatója, Vörös 
Géza, aki örömmel jelentette ki, 
hogy Tolna megye a levélsár-
gaság betegség szempontjából 
még tünetmentes. „Ennek el-
lenére már most, a megelőzés 
érdekében kötelezően előírtuk a 
védekezést minden szőlőterme-
lő számára, mert így előzhetjük 
meg a komolyabb bajt, illetve 
késleltethetjük a fitoplazma jár-
ványszerű megjelenését”.

 B. Gy.

Kertek alatt a szőlőpusztító

Mivel tavaly számos bejelentés 
érkezett a növényvédelmi ha-
tósághoz a méhészektől, Vörös 
Géza még időben felhívja a gaz-
dák, különböző termelő szerve-
zetek figyelmét a jogszabályban 
rögzített méhkímélő védekezés 
maximális betartására. 

A szőlőtermelők állítják: ami-
kor a méhek jól láthatóan jelen 
vannak, nem permeteznek – ám 
gyakorta csak átrepülőben észle-
lik őket. „A szőlőben elég sok vi-

rágzó gyomnövény is van, ami – a 
fenológiától függetlenül – a méhe-
ket odavonzza. Ha nem takarít-
juk el ezeket a gyomnövényeket, 
akkor a méheket előbb-utóbb meg 
fogjuk tizedelni” – jegyezte meg 
az igazgató. Az engedélyezett 
szereket, azok előírt mennyisé-
gének betartását, a méhkímélő 
technika alkalmazását a ko-
rábbihoz képest még több elle-
nőrzéssel kéri számon az idén a 
növényvédelmi hatóság.

Másfél tonna hulladéktól szabadították meg a várost
Április 17-én kora délután vet-
te kezdetét és másnap déle-
lőtt zárult az első nagyszabá-
sú városi közterület-takarítás. 
Az akciót hagyományteremtő 
szándékkal indította útjának 
a szekszárdi városvezetés.

Ács Rezső polgármester az Alis-
ca Terra Regionális Hulladék-
gazdálkodási Kft. telephelyén 
tartott sajtótájékoztatóján ked-
den elmondta: a „Szemét helyet 

pipitér” névre keresztelt akció 
bebizonyította, egy jó és hasz-
nos cél érdekében össze tudnak 
fogni a szekszárdiak. A város 
első embere köszönet mondott 
mindenkinek, aki támogatóként 
vagy kétkezi munkával segített.

Az önkénteseknek – akik kö-
zül legnagyobb létszámmal az 
iskolák képviseltették magukat 
– az Alisca Terra biztosított 1200 
zsákot és 2900 pár kesztyűt, és a 
45 gyűjtőpontról el is szállította 

a két nap alatt összeszedett mint-
egy másfél tonna hulladékot. A 
programban részt vevő tűzoltók 
kitisztították a Babits Mihály 
általános és a Liszt Ferenc ze-
neiskola, valamint a Garay Já-
nos gimnázium ereszcsatornáit, 
továbbá fecskendőikkel megsza-
badították Garay János szobrát a 
rárakódott (madár)piszoktól. 

A szervezett, intézményeket 
és szekszárdi polgárokat moz-
gósító hulladékgyűjtés a bel- és 
közterületeket érintette. Péntekig 
mintegy 2500-an jelezték vá-
rosszerte, hogy részt vennének 
a tisztább városért életre hívott 
összefogásban, s összegyűjte-
nék környékükön a mások által 
eldobált hulladékot – közölte 
még pénteken Ács Rezső a Ga-
ray téren rendezett sajtóesemé-
nyen. A felhíváshoz a szekszárdi 
önkormányzati, valamint a nem 
városi fenntartású oktatási intéz-
mények, számos szekszárdi pol-
gár, vállalkozás, továbbá a Tolna 

Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, a Szekszárdi és a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitányság, a 
Tolna Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet, de még a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
szekszárdi tankerülete is csatla-
kozott. Szekszárd belterületének 
minden egyes négyzetméterét 
sikerült bejárni, így nem maradt 
olyan rész a városban, ahol nem 
takarították össze a szemetet. 

Ács Rezső elmondta: az ak-
ciót követően szemmel látható-
an szebb, tisztább lett a város, 
ugyanakkor nem ment el kritika 
nélkül amellett, hogy néhányan, 
tönkretéve százak munkáját, újra 
és újra szemetelnek az utcán. A 
polgármester megjegyezte, hogy 
az a kérés is süket fülekre talált, 
hogy a lakosság a gyűjtőpon-
tokra csak az akció során ösz-
szeszedett szemetet helyezze el, 
és ne tegyenek ki veszélyes vagy 
elektronikai hulladékot, építési 
törmeléket.  F. L. – Gy. L. 

Háromszoros arany a merlot-nak
A szekszárdi Fritz Pincészet 
kettő, a Halmosi Pincészet egy 
aranyérmet szerzett a francia-
országi Challenge Internatio-
nal du Vin borversenyen.

A Bordeaux-ban található 
Bourg-sur-Gironde-ban megtar-
tott versenyen összesen három 
arany, egy ezüst és négy bron-
zérmet szereztek a szekszárdi 
borászok. A zsűri aranyéremmel 
díjazta a Fritz Pincészet 2011-
es Merlot Prémium, valamint 
Papillon Merlot 2012-es borát, 
illetve a Halmosi Pincészet 2009-
es Merlot Négykezes Válogatását. 
Ezüstérmet kapott Dúzsi Tamás 
2011-es Görögszó küvéje, míg a 
bronzok a Fritz Pincészet 2012-
es Cabernet Franc borának, a Vi-
rághegyi Bor Kft. 2009-es Caber-
net Sauvignon és a 2011-es Vezér 
cuvée-nek jutottak, de bronzér-
met kapott a Vesztergombi Pin-
ce 2012-es Cabernet Sauvignon 
válogatása is.

Ezúttal is igazolódott a tétel, 
miszerint egy borversenyen 
elért eredményt a bor aktuális 
állapota és a zsűri szubjektív 
döntése határozza meg, hiszen 
a közelmúltban, a Vinalies In-
ternationales nemzetközi ver-
senyen a világ (egyik) legjobb 
vörösborának megválasztott 
Görögszó ezúttal „csak” ezüst-, 
míg a szekszárdi borversenyen 
nagydíjas Vesztergombi caber-
net bronzérmet kapott.

A magyar borászok egyéb-
ként összesen húsz arany, húsz 
ezüst és huszonnégy bronzér-
met szereztek a 2015-ös Chal-
lenge International du Vin bor-
versenyen, ahol 34 ország 4220 
bora és párlata méretett meg. 
A tokaji borászok hét, az egri-
ek hat, az etyeki és a szekszárdi 
pincészetek három-három, a 
villányi borászok egy aranyé-
remmel járultak hozzá a nem-
zetközi sikerhez. 
 Forrás: kadarka.net

Segítsünk az Obsitosnak!
A film készítői egyedi, 
modellértékű, Szekszár-
don forgatásra kerülő film 
megvalósításához szeret-
nének támogatást kérni. 
Az Obsitos (Az Obsitos 
kocsmája) különlegessé-
ge, hogy közösségi gyár-
tással készül, illetve egész 
estés játékfilmbe ágyazott 
történetben jeleníti meg a 
várost.

Az érzelmekkel, humorral, 
kalandokkal átszőtt történet-
ben megjelenik Garay János 
1843-ban született elbeszélő 
költeményéből ismert, világ-
látott, kiszolgált katona, az 
obsitos is.

Kindl Gábor producer el-
mondta: a vállalkozások ré-
szére már 50 ezer Ft + ÁFA 
összegtől tudnak megjelenést 
biztosítani a filmben illetve a 
filmhez kapcsolódóan.

Mindenkivel egyedi, kö-
zösen kialakított szerződést 
kötnek. 

A filmgyártást lebonyolító 
vállalkozás regisztrált film-
készítő a Nemzeti Filmirodá-
nál és reklámszolgáltatói jo-
gosultsággal is rendelkezik.

Az előforgatások 2015. 
április 24-én kezdődtek. A 
díszbemutató – Szekszár-
don soha nem látott filmes 
program keretében –, az idei 
Szüreti Napok kapcsolódó 
programjaként, szeptember 
16-án lesz.

Az eseményre a támoga-
tóknak VIP-belépőt biztosí-
tanak.

A film készítői nagyon 
fontosnak tartják, hogy 
Szekszárd életét meghatáro-
zó vállalkozások egy ilyen 
nagyszabású, egyedülálló 
filmben megjelenjenek.
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Escher, akire a Petőfi-dagerrotípiát is rá merték bízni
A Szekszárdi Vasárnap már 
több alkalommal foglalkozott 
a szekszárdi születésű, nem-
zetközi hírű fotográfussal, 
Escher Károllyal (képünkön), 
miután szabadegyetemi előa-
dássorozat is indult életművé-
vel kapcsolatban a városban. 
Közeleg a művész születésé-
nek 125. évfordulója, ezért 
felkerestük Markovics Ferenc 
Balázs Béla-díjas fotómű-
vészt, fotóriportert, a Film, 
Színház, Muzsika művészeti 
hetilap egykori munkatársát, 
aki személyesen is ismerte a 
nem mindennapi alkotót.

A fotográfus – mint ismert – a 
hétköznapi emberekről, a sze-
gényebb néprétegről készített 
szociofotói mellett több híres szí-
nészt, politikust, művészt is len-
csevégre kapott: így sikerült Hor-
thy Miklóst, gróf Bethlen István 
vagy Teleki Pál miniszterelnököt, 
Jávor Pált, Szeleczky Zitát, József 
Attilát, Rippl-Rónai Józsefet, 
Thomas Mannt – hovatovább a 
windsori herceget is megörökí-
tenie. Gadányi Györgytől, a Nők 
Lapja egykori fotóriporterétől 
arról értesültünk, hogy az 50-es 
években „életveszélyes” lett volna 
ezek közül bizonyos darabokat 
közzétennie, tekintve, hogy pél-
dául az ellentmondásos megíté-
lésű miniszterelnökről, Bárdossy 
Lászlóról, vagy Szálasi Ferencről 
is készített felvételeket. Gadányi-
tól tudhatjuk azt is: Escher „Se-
lejt, kidobni”-címkével ellátott 
negatívjain keresztül hihetetlenül 
izgalmas képriportokba kukkant-
hatunk be a 30-as évek színészei-
ről, közlekedési szituációkról. 

Stemlerné Balogh Ilona fo-
tótörténész már arról beszélt: 
Escher szociofotóin egyedülálló 
felvételek mesélnek a budapesti 
30-as évekbeli „hangyatelep” la-
kóinak mindennapjairól. Kilakol-
tattak, rongyos ruhájú, felemás 
cipőjű, sokszor barlanglakásban 
tengődő alakok, szalonnázó pa-
rasztember... Escher művein a 
Benes-dekrétum miatt a Felvi-
dékről áttelepített magyarok sor-
sa is megelevenedik. Életműve 

vidámabb jeleneteket is megörö-
kített: például amikor lefotózta, 
ahogy Muráti Lili szoknyáját 
felfújja a szél, vagy amint Latabár 
Kálmán medencébe ugrást imitál 
kisfiával – de Kiss Manyi a Víg-
színház előtt állva is megmaradt 
az utókornak, akárcsak az ünnepi 
lovasparádé mögött haladó, ürü-
léket söprögető munkás.

Markovics Ferenc fotóművészt 
elsősorban arról kérdeztük: sze-
rinte miként hatott Escher mun-
kássága a hazai fotóművészekre. 

– Ifjú fotóriporter koromban 
alapvető tankönyvként használ-
tam – még ma is polcomon áll – 
Escher Károly Riportfényképezés 
című hézagpótló művét. De raj-
tam kívül még „újságcsináló” ge-
nerációk nevelkedtek tanításain.

– Milyen művész volt Escher – a 
szó legnemesebb értelmében? 

– Úgy gondolom, univerzá-
lis. Véleményem szerint a hazai 
fotóriport és a dokumentarista 
fényképezés atyjaként definiál-
hatjuk, akinek számtalan emlé-
kezetes képét őrzik a magyar la-
pok – elsősorban a Pesti Napló, 
ahol sokáig dolgozott, illetve az 
Est-lapok évfolyamai.

– Escher a filmkészítés körül is 
sertepertélt…

– Úttörője volt a gyorsabb 
fényképezést lehetővé tevő kisfil-
mes gépek hazai meghonosításá-
nak, de ott bábáskodott a film-
híradó születésénél is, hiszen 
huszonhat éves korától tizenkét 
éven át állt a filmfelvevő kamera 
mellett. Játékfilmesként is bemu-

tatkozott, közben pedig olyan, 
későbbi világhírességekkel ke-
rült kapcsolatba, mint Korda 
Sándor, vagy Kertész Mihály, de 
a II. világháború után is számos 
nívós lapunk munkatársa volt. 
Szakértelmének súlyát, tekinté-
lyét jelzi, hogy rábízták a már tel-
jesen „bevakult” Petőfit ábrázoló 
dagerrotípia restaurálását: ezt a 
feladatot tökéletesen megoldot-
ta, így ma is ez az egyetlen, hi-
teles képmása nagy költőnknek. 

– Miként maradt meg önben 
Escher Károly alakja? 

– Személyesen 1965-ben ta-
lálkoztunk, amikor a már kor-
osodó – nem sokkal később 
elhunyt – művésznek a Magyar 
Nemzeti Galériában rendeztek 
reprezentatív, gyűjteményes 
életmű-kiállítást, természetesen 

számtalan tisztelőjétől körülvé-
ve. Escher a megnyitót követő 
hosszas beszélgetés során érde-
kes részleteket villantott fel gaz-
dag életpályájából. Érthető tehát, 
hogy amikor a ’90-es évek végén 
a Magyar Fotóművészek Szövet-
ségében sorra alakultak meg az 
alkotócsoportok és rám bízták a 
fotóriporterek legjobbjait tömö-
rítő csapat verbuválását, Escher 
Károly nevét tűztük zászlónkra. 

– Sőt, a tiszteletére egyedülálló 
tárlatot is rendeztek.

– Legjelentősebb tettünk az 
1999-ben a Lajos utcai Budapest 
Galériában Közelmúlt címmel 
létrehívott, 186 válogatott fotót 
felölelő kiállításunk volt. Azu-
tán, születésének 120. évforduló-
ján három különböző tematiká-
jú tárlattal tisztelegtünk jelentős 
munkássága előtt, melynek szer-
vezésében dr. Albertini Béla fo-
tótörténész vállalt oroszlánrészt. 

– A fotográfus életművének fel-
dolgozása nyilvánvalóan hosszú 
időt vesz igénybe. Jelenleg hogy 
áll a munka? 

– Escher Károly gazdag ha-
gyatékát az Országos Széchenyi 
Könyvtár, valamint Gadányi 
György magánygyűjteménye 
őrzi, a feldolgozás még ma, 2015-
ben is folyamatban van. 

 Gy. L.
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Újabb hat érték került lajstromba
A Tolna Megyei Értéktár 
Bizottság soros ülésére és 
újabb képzésre is sort került 
április 21-én Szekszárdon, a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban. A bizottság ülésén 
ez alkalommal 46 felterjesz-
tésről döntöttek, közülük hat 
került az értéktárba.

Épített környezet kategóriában 
a műemléki védelem alatt álló 
váraljai református templom, a 
kulturális örökség kategóriában 
a bonyhádi bukovinai székelyek 
élő népművészete. Természeti 

környezet kategóriában beke-
rült az értéktárba a váraljai Par-
kerdő, a Kisszékely-környéki 
erdők és a településen található 
Barátok tava és környéke, míg 
az agrár- és élelmiszergazdaság 
kategóriában a bonyhádi tarka 
szarvasmarha.

A szervezők örömére több 
település is felismerte az ér-
tékgyűjtő munka fontosságát, 
közösségteremtő erejét és a 
közelmúltban megalakította 
értéktárát, így Tolna megyé-
ben 29 településen folyik már 
a munka. SZV/MTI

Ruhás-cipős üzletlánc költözhet a valamikori Bricostore-ba
Több mint két éve már, hogy 
a város déli kereskedelmi és 
üzleti központjában bezárt a 
francia tulajdonú Bricostore 
barkács- és lakberendezési 
áruház, hasonlóan kilenc má-
sik magyarországi társához. 

Mint azt a Bricostore ingatlanok 
kezelésével és értékesítésével 
megbízott Bricostore Hungaria 
Ingatlan Kft. műszaki vezető-
jétől, Szalontai Sándortól meg-
tudtuk, a 2009-től fokozatosan 
bekövetkező forgalomcsökkenés 
miatt nem volt más választása a 
tulajdonosnak, mint a bezárás. 

„Nyilván a gazdasági válság 
is negatívan hatott, ezen belül 

bennünket az építőipar, a lakás- 
építések számának visszaesése, 
stagnálása is érintett, de nem 
ez volt a főprobléma. Jól érzé-
kelhető volt, hogy a magyar vá-
sárlók jelentős része ilyen célra 
már nem tud költeni” – szögez-
te le Szalontai. A cég 2009-ben 
keletkezett 740 millió forint 
vesztesége az azt követő évek-
ben csak tovább nőtt.

A közeljövőt firtató piaci 
elemzések sem ígérnek pozitív 
változást, így a francia tulajdo-
nos egyáltalán nem gondolko-
dik a kereskedelmi tevékeny-
ség újbóli elindításán – marad 
tehát az ingatlanhasznosítás. A 
Budapest-környéki áruházakat 

kínai üzletemberek bérelték ki, 
és nagy valószínűséggel már 
működő, vagy éppen újonnan 
alakult üzletláncok lehetnek a 
bérlők a törökbálinti, a győri, a 
székesfehérvári, a csömöri és a 
szekszárdi volt Bricostore-áru-
házakban. 

„Ezek a létesítmények úgy 
lettek megépítve, hogy kimon-
dottan kereskedelmi tevékeny-
ségekre alkalmasak, így befek-
tetőket nem igazán vonzanak” 
– jegyezte meg Szalontai Sán-
dor, akitől megtudtuk, hogy jók 
az esélyek arra, hogy legkésőbb 
év végére újra hasznosuljon 
a jellegzetesen piros ingatlan 
Szekszárdon. 

Két év elteltével felgyorsulni 
látszanak a háttérben zajló hasz-
nosítási törekvések. Nem vélet-
len, hogy a 3600 négyzetméteres 
alapterületű üzletben az elmúlt 
hónapokban belső átalakításokat 
végeztek: csak a kereskedelmi 
tevékenységhez szükséges pul-
tok, kasszák, egyéb berendezési 
tárgyak maradtak a helyükön, 
minden mást elszállítottak.

„Valóban előrehaladott, szá-
munkra biztató tárgyalásokat 
folytatunk egy ruhás-cipős üz-
letlánccal, de – mivel még nem 
egyeztünk meg –  nem mond-
hatom ki a nevét – tudtuk meg 
a Bricostore illetékesétől.

 B. Gy. 

Babits 45 – jubilált a kultúra helyi fellegvára 
1970. április 2-án, éppen 
negyvenöt esztendeje avat-
ták fel a Babits Mihály Megyei 
Művelődési Központot. Az 
évforduló alkalmából, április 
16-án jubileumi gálaműsorra 
várták az érdeklődőket a ma 
már Babits Kulturális Köz-
pont nevet viselő intézmény 
színháztermében. 

A rendezvényen köszöntők sora 
hangzott el, méltatva az intéz-
ményben zajlott eddigi, országos 
hírnévre szert tett közművelődé-
si tevékenységet: Halmai-Nagy 
Róbert, a központ jelenlegi igaz-
gatója szerint a Babits mindig is 
a mérvadó intézmények közé 
tartozott, amely példát mutatott 
a más helyeken dolgozó kollé-
gáknak, s ahonnan büszkeség 

volt tanulni, figyelve az itt ta-
pasztalt módszereket, szemléle-
tet. A Babits Kulturális Központ 
vezetője mindezzel együtt ki-
emelte a korábbi igazgatók tevé-
kenységét, többek közt dr. Vadas 
Ferenc, dr. Dobos Gyula, Kaczi-
án János, Kis-Pál István, dr. Say 
István, Halmai Gáborné és Ma-
tókné Kapási Julianna munkáját. 

Az elhangzottakhoz csatlako-
zott Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere is, aki úgy látta: a ta-
lálkozási helyet jelentő „agóra” 
értelmében már az intézmény 
felépülésekor is megjelent, 
melyet a későbbiekben a város 
igyekezett tartalommal megtöl-
teni. Innen indulhattak útnak 
a fiatal szekszárdi tehetségek, 
megfelelő hátteret, biztonságot, 
lehetőséget kapva a központtól. 

Kitért a ház 2004-es „ránc-
felvarrására” is, melyet a 2013-
ra elkészült legújabb átalakítás 
követett, válaszolva a 21. század 
és jelenünk fiataljainak kihívá-
saira, elvárásaira, kéréseire. 
Megjegyezte: az átalakítással 
a kulturális központ még ko-
rántsem ért az út végére, hi-
szen annak érdekében, hogy ez 
az infrastruktúra még jobban 
hasznosíthatóvá váljon, a város 
konferenciaturizmusát is fej-
leszteni kell: éppen ezért is, a 
polgármester úgy látja, két-há-
rom éven belül olyan szállodát 
kell Szekszárdon építeni, mely 
újabb lehetőségeket nyit a Ba-
bits számára, újabb látogatókat 
vonzva a megyeszékhelyre. 

Az ünnepi összejövetelre 
Kaczián János, a Babits egyik 
korábbi igazgatója is beszéddel 
készült. „Babits és ’A Babits’: 
Szekszárdon csupán egy névelő 
a különbség, de mindenki tud-
ta, kiről, miről van szó” – utalt 
a közszájon forgó rövidítésre a 
helytörténész, aki egy vicces mo-
mentumra kitérve megjegyezte: 
csak a messzi Japánban nem tud-
ták pontosan az intézmény nevét, 
s küldtek egy alkalommal olyan 
levelet, amelyet „Babits Mihály 
igazgató úrnak” címeztek. 

Elmondta: a Babitsnak voltak 
sikerei és kudarcai is, melyekből 
egyaránt tanulni lehet. 

Kaczián János szerint a köz-
művelődési munka kultúrmér-
nöki feladat, melyre a megyei 
művelődési központ egykor 
törekedett: módszertani és to-
vábbképző intézmény funkció-
ját is betöltötte, ahol igyekeztek 
mintát adni a tánchagyomá-
nyok, a díszítőművészet, az 
ének-zene, a felnőttoktatás, a 
különféle szakkörök, klubok, 
illetve a közösségek szervezése 
dolgában. A megyét látva feltű-
nik a kultúrházak megtartására 
való törekvés, s a különböző 
civil szervezetek kezdeménye-
zései, ám – véleménye szerint 
– hiányosságok is tapasztalha-
tóak, ha csak a szakemberhi-
ányt, a képzést, a módszertani 
segítséget és a szakfelügyeletet 
vesszük. A problémán a tenni 
akarás, az elképzelések úrrá le-
hetnek – véli Kaczián János, aki 
egyben bizakodó, hogy a „szak-
ma majd kiizzadja magából az 
új tapasztalatokat, teendőket”, 
hiszen – tette hozzá - az ered-
mény, a siker nincs soha „ké-
szen adva”, ám léteznek odave-
zető utak, lehetőségek.  

 Lévai MártonFO
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Felvételi a Zeneiskolába
A Szekszárdi Garay János 
Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Liszt Fe-
renc Zeneiskolája felvételt 
hirdet a 2015/2016. tanévre.

A zeneiskolai meghallga-
tások időpontja, valamint az 
eddigi előképzősök hangszer-
választásának ideje és helye: 

2015. május 8. (péntek) 
14.00–18.00 óráig, 2015. má-
jus 09. (szombat) 09.00–12.00 
óráig, 7100 Szekszárd, Széche-
nyi u. 38.

A felvételi vizsgán képes-
ségek, készségek felmérésére 
kerül sor (dallam visszaének-

lése, ritmus visszatapsolása, 
a választott hangszerhez való 
alkalmasság).

A 2015/2016-os tanévben 
ismét indítunk kiselőképzős 
(Előképző 1.) foglalkozásokat, 
2015. augusztus 31-ig 6. életé-
vüket betöltő gyermekek szá-
mára. Hetente 2x45 percben, 
játékos formában ismerked-
hetnek a zenei alapelemekkel, 
új dalokkal, körjátékokkal, rit-
mushangszerekkel.

További információ a 
74/511-028-as telefonszámon, 
valamint az iskola honlapján: 
www.garaysuli.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

Egy térdsérülésnek köszönheti Szekszárd Hradek mestert

Síbaleset indította el a pályán 
Hradek Károly órásmestert, 
aki immár 68 éve javítja az 
időmérőket. Üzlete ma is ott 
működik a Szekszárdon csak 
iparos udvarként ismert szol-
gáltató házban, amelyet hat 
„szaktárssal” együtt egykor 
maga alapított és épített.

Patinás hangulatot árasztó kis 
műhely. A falakon órák, régi 
reklámok és oklevelek. Utóbbi-
ak egyike a mesterlevél, melyet 
1971-ben állítottak ki Budapes-
ten, Hradek Károly szekszárdi 
órás nevére. A mester éppen 
elemet cserél egy karórában, 
szeme előtt nagyító, a csipesz-
szel precízen illeszti helyére az 
apró alkatrészt. Aztán az órájára 
néz, és hozzá igazítja a kuncsaft 
időmérőjét. Pontos. Miután az 
új módi szerint névre szólóan, 
négy pecséttel ellátott számlát is 
kiállította a vevőnek, körbekala-
uzol az üzletben, ahol a szakma 
speciális eszközei, alkatrészek 
ezrei mellett javításra beadott és 
itt „felejtett” órák is sorakoznak. 
Akad egy-két igazán különleges, 
izgalmas szerkezet, és persze 
antik darab is. Van például egy 
márványból és rézből készült 
asztali óra, ami a felújítást köve-
tően újra tökéletesen működik – 
talán további 170 éven át…

A Hradek-família ennél is 
régebb óta, az 1700-as évektől 
fogva él Szekszárdon. A család-

ban nyolc generáción keresztül a 
legidősebb fiú mindig a bádogos 
szakmát tanulta ki. Az órásmes-
ter nagypapája és édesapja olyan 
jelentős épületeken (is) dolgozott, 
mint a megyei kórház vagy a Ga-
ray János Gimnázium. A családi 
hagyományt tovább vivő bátyja, 
Lajos két éve még az újvárosi 
Szent István ház felújításánál vég-
zett remek iparosmunkát.

– Egy ifjúkori síbalesetnek 
köszönhetően – amelyben elég 
komolyan megsérült a térdem 
– két szakma közül választhat-
tam: suszternek vagy órásnak 
tanulok – emlékszik vissza a 81 
esztendős Hradek Károly. – Az 
iskola elvégzése óta, vagyis 1947-
től űzöm az ipart. Előbb meste-
remnél, Szász Sanyi bácsinál dol-
goztam, majd a Vasipari Vállalat 
órás részlegét vezettem, ahol 
garanciális javításokat is végez-
tünk. Aztán 1971 januárjában 
kiléptem, és a „maszekok” rögös 
útjára léptem. Szerettem volna 
egy kis üzletet bérelni, de akko-
riban egy sem volt kiadó a város-
ban. A barátokkal, ismerősökkel 
beszélgetve kiderült, mások is 
hasonló gondokkal küzdenek, s 
ekkor jött az ötlet egy szakipa-
ri szolgáltató ház megépítésére. 
A kezdeményezés akkoriban 
egyedülálló volt az országban, 
ezért egészen a pártvezetés helyi 
legfelső szintjéig el kellett men-
nem, hogy támogatót találjak a 
tervnek. Végül ’71 márciusában 

kaptunk egy telket a Bezerédj ut-
cai házak kertjének végében, és 
öt hónap alatt fel is építettük a 
ma is működő üzletsort.

Augusztusban már egymás-
nak adták a kilincset a Zsedényi 
tévészerelő, a Németh háztartási 
gépszerelő, a Faik gépműhely, a 
Molnár írógépműszerész, a Né-
meth késes, a Boros vegytisztító 
és a Hradek órás kuncsaftjai.

– Olyan nagy volt a forgalom, 
hogy magam mellé vettem Sipos 
János barátomat, aki már a va-
siparinál is kollégám volt. Negy-
venhárom esztendőt húztunk 
le együtt, aztán a „kis ember” 
megromlott egészségi állapota 
miatt tavaly abbahagyta a mun-
kát. Ma már kevesebb a kihívás, 
persze a mechanikus órák javítá-
sa, karbantartása azért még elég 
munkát ad, no és itt van a kulcs-
másolás meg a gravírozás, ami-
vel 1972-ben bővítettem az üzlet 
szolgáltatását. Ez a gép is abból az 
időből való, az NSZK-ból hoztam 
– mutat egy régi masinára, amely 
még ma is újakat megszégyenítő 
pontossággal rajzol a fémbe.

Hradek Károly a munka mel-
lett tanított is, diákjai közül so-
kan lettek ismert órásmesterek. 
Szakértelmét még a határon túl is 
becsülték, így például 1979/1980-
ban Drezdában, Lipcsében és 
Berlinben is tartott továbbképzést 
kelet-német órásmestereknek.

Hatvannyolc éve dolgozik, két 
évtizede nyugdíjasként. Az eltelt 

emberöltőnyi időhöz megannyi 
történet, érdekes eset kapcsoló-
dik. Miután korábban népszerű 
volt az ajándékba adott emlék-
tárgyak vésése, így Hradek úr 
„első kézből” tudta, hogy a ta-
nács, vagy valamely állami hiva-
tal, vállalat vezetője érdemei el-
ismerése mellett, vagy „azonnali 
hatállyal” cserélt pozíciót. Aztán 
amikor a hetvenes évek köze-
pén először került a kezei közé 
kvarcóra, „Janikával” mindjárt 
darabjaira is szedte, hogy lássa, 
miként működik a digitális szer-
kezet. Az összerakással aztán 
persze alaposan megszenved-
tek… Az évek során hoztak már 
hozzá antik órát javításra Bécs-
ből, Salzburgból, de még Rómá-
ból is. Akadt olyan kuncsaftja, 
aki édesapja karóráját hozta be 
tisztításra majd’ félszáz esztendő 
után, és volt olyan vevő is, aki 
azért reklamált, mert a szerkezet 
napi fél másodpercet késett.

Az órásmester azt mondja, 
az iparos famíliában édesapja 
a példaképe, akit üldöztek a 
nyilasok, végül egy „jóakaró” 
feljelentése után a szovjetek 
vitték el, s a fogságból a bádo-
gos szakmája mentette meg. 
Ötvenhatban tagja volt a nem-
zeti bizottságnak, s egyike volt 
a laktanya orosz helyőrségével 
„békés megoldást” keresőknek. 
A forradalom leverése után az-
tán elvették az iparengedélyét. 
Egy régi, megsárgult újságcikk 
pedig arról árulkodik, hogy 
az alakuló KISOSZ-ba agitált 
szakik között feszültséget keltve 
a „demokrácia ellensége” volt.

Hradek úr negyven éve há-
zas, négy gyermeke és nyolc 
unokája van, a legidősebb 29, 
a legfiatalabb 13 esztendős. Sok 
mindent megélt, és sok mindent 
kapott az élettől. „Kérem, azt 
írja még le, hogy szeretnék 70 
éves munkaviszony után végleg 
visszavonulni, és az orfűi nya-
ralónkban drága feleségemmel 
élvezni a megszolgált pihenés 
idejét” – köti a lelkemre az órás-
mester. Hogyan is mondhatnék 
nemet erre a kérésre?  

 - fl -

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Zsúfolásig telt széksorok vár-
ták a Garay gimnázium dísz-
termében a televíziós műso-
raiból is ismert, a közélettől 
az utóbbi időben némileg 
visszavonult politológust, 
Tóth Gy. Lászlót a Léleképí-
tő előadássorozat aktuális 
rendezvényén. Az Esélyek 
és veszélyek című előadáson 
kül- és belpolitikai kérdések 
egyaránt terítéken voltak – 
az előadó, saját álláspontját 
ismertetve, nem festett túl-
ságosan madárdalos képet 
egyik tekintetében sem.

A közismert politológus velős 
kritikájának fókuszában min-
denekelőtt az Amerikai Egye-
sült Államok állt: mint hang-
súlyozta, a világban jelenleg 
zajló negatív folyamatok elői-
dézéséért döntő részben az 
USA-t teszi felelőssé. Vallja ezt 
annak tudatában, hogy szerin-
te például az ukrán válság kap-
csán egyre több bizonyíték lát 
napvilágot arról, hogy az Egye-
sült Államok robbantotta ki a 
2013-as kijevi felkelést, amely 
Ukrajna válságos állapotához 
vezetett. Azt, hogy „Ameri-
ka-barát” kormány alakuljon 
a szomszédos államban, Vik-
toria Nuland amerikai kül-
ügyi államtitkár elszólása tette 
nyílt titokká, hiszen ő nyilat-
kozta egy alkalommal, hogy 
a szóban forgó akció mintegy 
ötmilliárd dollárjába került 
hazájának – ismertette Tóth 
Gy. László.

A politológus azt a – meg-
látása szerint – igencsak „kép-
mutató” amerikai törekvést 
sem hagyta szó nélkül, hogy 
míg az USA az ukrán válság-
gal gazdasági éket vert Orosz-

ország és az Európai Unió 
országai közé, annak érdeké-
ben, hogy még véletlenül se 
valósulhasson meg egyfajta 
eurázsiai gazdasági együtt-
működés, addig ő maga – az 
Európától kierőltetett, Orosz-
országgal szemben létrejött 
embargó ellenére – giganti-
kus üzleteket köt továbbra 
is a szóban forgó állammal 
– olyannyira, hogy legutóbb 
az amerikai műholdak eléré-
séhez kifejlesztett eszközöket 
vásárolt Putyinéktól.

Az orosz állam elleni fel-
lépésnek – tudatta Tóth Gy. 
László – szerinte csupán Euró-
pa látja kárát, hiszen az unió, 
benne Magyarországgal sem 
exportálhat bizonyos terméke-
ket, amely helyzetben hazánk 
súlyos kereskedelmi bevételek-
től esik el. 

Megjegyezte: az USA-nak 
súlyos felelőssége van az isz-
lám állam létrejöttében is, 
hiszen azzal, hogy a Szaddám 
Huszein vezette Irakot porig 
bombázták, az ott élőket pe-
dig földönfutóvá tették, döntő 
részben hozzájárultak a térség 
destabilizálásához, teret adva 
az iszlám állam terroristáinak 
kegyetlenkedéseihez. 

Véleménye szerint az Egye-
sült Államok jelenleg retteg, s 
könnyen elveszítheti megha-
tározó pozícióját a világban, 
látva, hogy Kína, India egyre 
csak erősödik, Japán mind 
inkább önállósodni kíván, 
míg Dél-Amerikát teljesen 
elvesztette befolyása alól, a 
Kis-Ázsiai térség meghatáro-
zó állama, Törökország pedig 
„bejelentkezett” Európa és a 
Közel-Kelet között regionális 
hatalomnak. 

Hazánk belpolitikai helyze-
tét illetően az elemző leszö-
gezte: valamennyi ellenzéki 
balliberális párt atlantista, 
magyarellenes politikát folytat, 
amely hozzáállás előzményei a 
20. század elején kialakult ha-
zai szabadkőműves páholyok 
magyar történelmet újraírni 
akaró törekvéseiben már fellel-
hetőek voltak – mondta. Mint 
mondta, külön társadalomtu-
dományi kutatást érne meg, 
miért szószólói, hangadói a 
nemzetellenes nézeteknek a 
fővárosban élő, balliberális 
nézeteket valló fiatal csopor-
tosulások. Abbéli véleményét 
sem rejtette véka alá, hogy 
Magyarországon még mindig 
a balliberális értelmiség uralja 
a közvélemény jelentős részét, 
hozzátéve: ő maga „még kom-
munikálni sem kíván velük”. 
Az az elképzelés pedig, amely 
egy balliberális történész, 
Gerő András fejéből pattant 
ki, aki a „párbeszéd megkez-
dését” javasolja a jobboldallal, 
szerinte magát „a véget” jelen-
tené, tekintve, hogy a jobbol-
dal számára mindvégig létfon-
tosságú megőriznie entitását, 
létszerűségét. 

A politológus úgy látja: a 
2018-as választáson ha a Fidesz 
és a Jobbik egymásnak esik, 
könnyen szétverheti a jobboldal 
közösségét – így ettől óva int. At-
tól pedig szintén, hogy a Fidesz 
a Jobbikkal koalíciót kössön, hi-
szen annak kárát már láthattuk 
korábban Ausztriában a Jörg 
Haider-vezette Szabadság Párt 
és a Néppártiak együttműködé-
sében, melynek következménye-
ként Ausztriát egy időre gazda-
sági blokád alá vette az unió. 

Tóth Gy. László arra is kitért: 
a magyar gazdaság 2010 óta 
soha nem látott fejlődő pályán 
áll, a makroszámok kiválóak, 
ellenben „hangulati szinten” 
van mit javítani.

Vélekedése szerint a veszp-
rémi és a tapolcai választás el-
vesztése problémaként merül 
fel jobboldali szavazóközön-
ségnél, amely láthatóan meg-
rendült: a kialakult helyzetet 
kezelni kell, csakúgy, mint a 
hazába, a rendbe, a hitbe, a 
munkába, az emberi méltóság-
ba vetett hitet, melyek több, a 
jobboldalhoz csatlakozott ifjú 
értékrendjében – Tóth Gy. sze-
rint – sajnos nem léteznek…

 – gyimóthy –

„A Fidesz és a Jobbik ne háborúzzon, ne szövetkezzen!”

Az „Első futólépésektől a 
spártai dobogó tetejéig” cím-
mel tart előadást Lubics Szil-
via Szekszárdon, április 30-án 
18 órától, a Babits kulturális 
központ Csatár termében. 
A háromszoros Spartath-

lon-győztes ultrafutónő futás-
ról, hétköznapokról, család-
ról, munkáról, motivációról, 
sikerről és kudarcokról vall 
– nem csak futóknak szóló 
előadásában. 
Belépő: 500 Ft.
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Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.

Nyitva tartás: H-P. 8-16 óráig
Telefon: 74/319-593

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

SCHOLL-BERKEMANN-CLARKS
megérkezett

a tavaszi-nyári kollekció a

BA

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. április 1-30-ig tart.
(00402)

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
(00400)

Gasztro kaland!
Gemenci vadak, szekszárdi borok

Május 16. (szombat) 19 óra

MENÜ:
Fogoly pástétom zöldsaláta ágyon

Fácán esszencia gazdagon
Vaddisznó steak baconban, medvehagymás polentával

Francia őzragu burgonyaropogóssal
Szarvas hátszín Eszterházy módra zsemlegombóccal

Csokoládé mouse narancsos kalács szeleten erdei öntettel

BOROK:
Bősz Adrián Pincészete – Classic fehér 2014

Takler Pince – Pinot Noir Rosé 2014
Heimann Családi Birtok – Alte Reben Kékfrankos 2012

Mészáros Borház Hidaspetre – Cabernet Franc Reserve 2012
Eszterbauer Borászat Tivald 2011

Az est során bemutatkozik a 
Pörbölyi Ökoturisztikai Központ.

Asztalfoglalás: 06 20/215 9396
Jegyek (csak elővételben): 8.490 Ft/fő

(Ö00037) (Ö00038)

(Ö00040)

(Ö00041)

Magyar nyelv hete 2015
A PTE Illyés Gyula Gyakorlóis-
kola ötödik éve rendezi meg 
a város és városkörnyék 11 
iskolájának alsó tagozatos ta-
nulói számára a magyar nyelv 
hete rendezvénysorozatát. A 
tanulók nyelvi játékban, mese-
mondásban mérték össze tu-
dásukat, rajzpályázaton is részt 
vehettek. A versenyeken több 
mint 300 gyermek jelent meg.

Az idei eredmények:
Rajzpályázat
1. évfolyam díjazottjai: 
Andorka Zsejke (Babits Mihály 
Ált. Isk.), Gáncs Maja (PTE IGY 
Gyakorlóiskola).
2. évfolyam díjazottjai: 
Bajusz Panna (Garay János Ált. 
Isk.), Ágoston Csenge (Szent József 
Katolikus Iskolaközpont), Sán-
dorfi Áron (Garay János Ált. Isk.).
3. évfolyam díjazottjai:
Péter Doroti (Baka István Ál. 
Isk.), Horváth Boglárka (Baka 
István Ál. Isk.), Juhász Márton 
(Babits Mihály Ált. Isk.).

4. évfolyam díjazottjai:
Heilig Dóra (Garay János Ált. 
Isk.), Hunyadi Panna (Babits 
Mihály Ált. Isk.), Csötönyi Bori 
(Garay János Ált. Isk.), Hinek 
Míra (Babits Mihály Ált. Isk.).
Mesemondó verseny
1. évfolyam
I. helyezett: Betus Málna (PTE 
IGY Gyakorlóiskola), II. helye-
zett: Szabó Jázmin (PTE IGY 
Gyakorlóiskola), III. helyezett: 
Novák Eszter (Garay János Ált. 
Isk.), Takács Tamás (Várdombi 
Ált. Isk.).
2. évfolyam
I. helyezett: Fábián Hanna (PTE 
IGY Gyakorlóiskola), II. helye-
zett: Kaszó Ilka (Babits Mihály 
ált. Isk.), III. helyezett: Horváth 
Andrea (Baka István Ált. Isk.).
3. évfolyam
I. helyezett: Görcsös Ákos (Baka 
István Ált. Isk.), II. helyezett: 
Papp Kamilla (Dienes Valéria 
Ált. Isk.), Buri Kata (PTE IGY 
Gyakorlóiskola), III. helyezett: 
Balás Tekla (Baka István Ált. 

Isk.). Különdíj: Farkas Paula 
(Dienes Valéria Ált. Isk.).
4. évfolyam
I. helyezett: Illés Norbert (Ga-
ray János Ált. Isk.), II. helyezett: 
Főglein Liza (Dienes Valéria Ált. 
Isk.), III. helyezett: Csirzó Ágnes 
(PTE IGY Gyakorlóiskola).
Anyanyelvi játékok vetélkedő
1. évfolyam
I. helyezett: PTE IGY Gyakor-
lóiskola (Buday Kata, Dancsó 
Gréta, Kisvári Gréta, Schalli 
Vivien), II. helyezett: I. Béla 
Gimnázium Bezerédj Általános 
Iskolája Szedres (Bogdán Eszter, 
Bátai Bianka, Kovács Ervin, Vö-
rös Hanna), III. helyezett: Baka 
István Általános Iskola (Boros 
Krisztina, Földesi Lilien, Szege-
di Emma, Takács Anna Jázmin).
2. évfolyam
I. helyezett: Dienes Valéria Álta-
lános Iskola és Grundschule (Ke-
resztes Kristóf, Kovács Kornél, 
Szűcs Márton, Werner Attila), II. 
helyezett: PTE IGY Gyakorlóiskola 
(Berecz Árpád, Lábas Flóra, Szalai 

Gábor, Takács Eszter), III. helye-
zett: Baka István Általános Iskola 
(Bock Ada, Bosnyák Petra, Hor-
váth Andrea, Rábenstein Réka).
3. évfolyam
I. helyezett: PTE IGY Gyakorlóis-
kola (Barabás Kata, Buri Kata, Solt 
Gábor, Tóth Tamiza), II. helyezett: 
Dienes Valéria Általános Iskola 
és Grundschule (Hamar Esz-
ter, Lencz Vanda, Mozolai Klára 
Anna, Wigand Barnabás Zsolt), 
III. helyezett: I.Béla Gimnázium 
Bezerédj Általános Iskolája Szed-
res (Deckner Zsófia, Hajdú Eszter, 
Vass Odett, Zsók Csenge).
4. évfolyam
I. helyezett: PTE IGY Gyakorlóis-
kola (Bakos Luca, Németh Lili, 
Sulyok Gergő, Szabó Balázs), II. 
helyezett: I. Béla Gimnázium Be-
zerédj Általános Iskolája Szedres 
(Bottyán Csenge, Dézsi Richárd, 
Ignácz Csaba, Simon Gergő), III. 
helyezett: Babits Mihály Általá-
nos Iskola (Haiszer Anna Liza, 
Kaszó Dorka, Rippert Soma, 
Tóth Bálint).

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
mosodai munkakör

betöltésére munkatársat keres. (teljes munkaidő, 1 műszak) 
Feltétel: középszintű végzettség vagy szakmunkás bizonyítvány.

Előny: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük benyújtani a 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez, (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., 
Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő: 2015. május 5. (Ö00042)
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Április 19-ei rejtvényünk megfejtése: Orbán Balázs, A Székelyföld leírása

Április 26. 15:00, 17:00 és 
április 27-29. 17:00
SAM – KISMADÁR NAGY 
KALANDJA 3D
Színes szinkronizált francia 
animációs film. Korhatár: 6 
éven felülieknek. Hossz: 90 
perc.

Április 26 - 29. 19:00
A PLÁZA ÁSZA VEGASBAN

Színes szinkronizált amerikai 
vígjáték. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz: 94 
perc.

Április 30. 17:00, 19:00 és
május 2-3. 15:00, 17:00, 19:00
ARGO 2
Színes magyar akció-vígjáték. 
Korhatár: 12 év alatt szülői kí-
sérettel!

AGÓRA MOZI A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Április 26. (vasárnap) 11.00 óra
– Színházterem
Fitos Dezső Társulat: A Láda Titka 
avagy Sehol és Valahol
Mit tegyen az ember fia, ha egy-
szer csak váratlanul begurul hozzá 
egy láda? Nem tudni, hogy hon-
nan, nem tudni, hogy kié... Régi 
jószág, ütött-kopott, rézcsatokkal, 
nagy lakattal, kerekeken gurul, 
gurul... Vajon mit rejthet e láda? 
Talán SEMMIT. Talán üres. És ha 
mégis színültig van VALAMIVEL? 
Zene: ifj Csoóri Sándor, Fitos Dezső. 
Dramaturg: Kocsis Rozi. Tánc: 
Moussa Ahmed, Fitos Dezső. Rende-
ző-koreográfus: Kocsis Enikő, Fitos 
Dezső. Jegyárak: 1000, 1300, 1500 Ft  
 
Április 27. (hétfő) 19.00 óra 
– Színházterem
Orfeum bérlet IV. előadás 
Nagyvizit – tragikomédia két rész-
ben, az Újszínház Budapest előadása.
Gyurkovics Tibor komédiájának 
harminc évvel ezelőtti ősbemutató-
ját a közönség az akkori Magyaror-
szágról szóló, alig burkolt látleletként 
értelmezte. A mű soha el nem évülő 
áthallásokkal, ironikus humorral, 
helyzetkomikumokkal, remek dia-
lógusokkal tart görbe tükröt a mai 
magyar társadalom elé is. Szereplők: 
Csurka László, Nagy Zoltán, Szarvas 
Attila, Vass György, Gregor Berna-
dett, Mihályi Győző, Esztergályos 
Cecília, ifj. Jászai László, Bicskey 
Lukács, Timkó Eszter, Koncz Gá-
bor, Jánosi Dávid. Rendező: Koncz 
Gábor. Jegyárak: 3300, 3400, 3500 Ft 
 
Április 28. (kedd) 19.00 óra
– Művészetek Háza
Bach – Hat cselló és hegedűszonáta
Johann Sebastian Bach 6 csem-
baló-hegedű szonátáját mutatja 
be Ittzés Tamás hegedűművész 
és Papp Rita csembalóművész. 

Jegyár: 1800 Ft, nyugdíjas/diák: 
1500 Ft, zenebarát bérlettel: 1200 Ft.  
 
Május 1. (péntek) 10.00 – 23.00
– Prométheusz park
VÁROSI MAJÁLIS SZEKSZÁRD
SZÍNPADI PROGRAMOK:
10.00 Paprikajancsi Bábszínhá-
za – Bartha Tóni, 11.00 A Barti-
na Néptánc Egyesület műsora, 
11.50 A Mozgásművészeti Stúdió 
bemutatója, 12.20 Kaze Shinken-
do Dojo Japán Kardművészeti 
bemutató, 12.40 Ügyességi és 
kvízjátékok, 13.00 Az Iberican 
Táncegyesület bemutatója, 13.30 
„Fitt fittness” bemutató, 14.00 
Ügyességi és kvízjátékok, 14.30 A 
Holló Együttes koncertje, 15.30 A 
PTE Illyés Gyula Gyakorló Iskola 
és AMI Táncművészeti Tagozatá-
nak bemutatója, 16.00 A Tücsök 
Zenés Színpad koncertje, 17.00 
CreArt-Csengey Dénes Írószemi-
nárium előadása, 17.40 Ügyessé-
gi játékok, 18.00 A B18 zenekar 
koncertje, 19.30 A Ladánybene 27 
zenekar koncertje, 21.00 Utcabál a 
Dynamic zenekarral.
Kapcsolódó programok a parkban:
–  Gyermekfoglalkoztató
–  Kézműves foglalkoztatók
–  Játékos angol a Kids Club Nyel-

viskolával
– Egészségsátor a Vöröskereszttel
–  Játékok a Szekszárdi „Új Nemze-

dék” Kontaktpont Iroda közre-
működésével

–  Sakk szimultán Balázs Imre sakk 
oktatóval

–  Kajakozás a szökőkút medencé-
jében a Szekszárdi Kajak-kenu 
SE közreműködésével

–  „Bad Bones” amerikai foci bemutató
–  Magyar Honvédség
–  Légvárcsúszda, ugrálóvár és ját-

szókamion
–  Kézműves-és kirakodó vásár, 

étkes sátrak a rendezvény körül

Szeretettel hívjuk a  
szabadegyetem III.  

évfolyamának 4. előadására  
és beszélgetésére

Téma:
Táplálkozásunk alappillérei-
nek tekinthetőek-e a gombák 

az egészségünk megőrzése 
érdekében? Oxidatív stressz, 

a szabadgyökök veszélyei, 
védekezési lehetőségek gyógy-

gombákkal.
A gyógygombák és a 

homeosztázisunk viszonya.
Előadó: Prof. Dr. Dinya Zol-

tán egyetemi tanár,  
hatóanyagkutató.

Időpont: 2015. április 29. 
(szerda) 17.00 óra

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ 

(Szekszárd, Szent I. tér 10.) 
Csatár terem (I. emelet)

Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke
Információ: +36/20-473-0644, 

74/511-721
www.mentalmuhely.hu

A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 

ezúton meghív minden 
érdeklődőt:

A „Balla Hangterápia”
ismertető előadás meghall-

gatására.
Helyszín: CIC. Civil Infor-

mációs Centrum. (Szekszárd. 
Béla kir. tér. 6.)

Időpont: 2015. május 7.
(csütörtök) 16.30 órakor.

Előadók: Sólya Zsuzsanna, 
Morhauser Tamás

Rendezvényünk nyitott,  
minden érdeklődőt  
szeretettel várunk.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata

2015. május 5-én (kedd) 
14.00 órakor,

a Babits Mihály Kulturális 
Központ földszinti termében 
egészségvédő előadást tart. 

Előadó: dr. Krizsán Szabolcs, 
urológus szakorvos.

Előadás címe: Gyakori urológi-
ai megbetegedések és ellátása.
Az előadás előtt köszöntőt 

mond Halmai-Nagy Róbert, 
a Babits Mihály Kulturális 
Központ igazgatója, majd 
köszönti az édesanyákat és 

nagymamákat.
Közreműködnek: Csötönyi 

László (vers), Kovács  
Gergő (ének), Ifjú Szív  

Német Nemzetiségi Együttes 
(tánc), Gemenc Tánc Sport 

Egyesület (tánc).
Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődő nyugdíjast!

Közérdekű
közlemény

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

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

közterületi, ill. előkerti  
kiültetésre, valamint épület- 

homlokzat díszítésére 
2015. május 13-án és 14-én

8.00–16.00 óráig
a Kisiparos udvarban. 

Kérjük, hogy gondozott  
kertjeikről, kiültetéseikről készített 

fotóikat juttassák el a városi  
kertészhez postai úton,

 vagy a katzne@szekszard.hu 
e-mail címre.

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör Vezetősége
2015. május 3-án, (vasárnap) 

16 órakor anyáknapi 
ünnepséget tart a Szent István 
Házban (Rákóczi u. 69-71.).
Örömmel vennénk, ha egy  

kis süteményt hozna magával 
és így segítene abban, hogy  

a jelenlévők egymást  
megvendégeljék.

Mindenkit szeretettel várunk!

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör

2015. május 1-én (péntek)  
9.00 órakor a Szent István Ház-

ban (Rákóczi u. 69.)  
tartja halfőző versenyét.

Nevezési díj nincs. A főzéshez 
az eszközöket és a főznivalót 
mindenkinek saját magának 

kell hoznia.
Jelentkezni lehet:  

Horváth Editnél, Batthyány u. 14.,  
Tel.: 313-175, 06-20/524-6820

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Szekszárd, Székely Bertalan u. 
3/A I. emelet 8. szám alatti műte-
remlakás határozott időre szóló 
bérlésére A Magyar Alkotómű-
vészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
a bérlőkijelölési jogával érintett 
műteremlakás határozott időre 
szóló bérlésére pályázatot ír ki. 

Pályázhatnak: a műteremlakás 
bérlésére pályázhat minden olyan 
alkotóművész, aki már igazolható-
an önálló művészi tevékenységet 
tud felmutatni és csatlakozott a 
Magyar Mecénás Programhoz.
–  pontos cím:  

7100 Szekszárd, Székely  
Bertalan u. 3/A I. emelet 8.

– méret: 89 m2

– komfortfokozat: komfortos
– tájolás: északi
–  bérleti díj mértéke:  

150.- Ft/m2/hó
Műteremlakás személyes megte-
kintésének feltételei
Időpont: előre egyeztetett idő-
pontban.
Elérhetőség: Károlyi Kálmán, 
20/370-9592, karolyi.kalman@va-
gyon.t-online.hu
A pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok 
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati 
adatlap, a pályázati adatlap letölt-
hető a www.alkotomuveszet.hu 
weboldalról. 
2. A pályázó eddigi munkásságát 
ismertető szakmai önéletrajz, 
kiállítás jegyzékkel, aláírva.
3.  Munkaterv (a 3+2 éves időtar-
tamra tervezett alkotói elképzelés 
legfeljebb egy oldalas leírása). 
4. Az eddigi művészi tevékenységet 
bemutató dokumentáció (portfo-
lió, kiállítási katalógus). 

A pályázati  dokumentumokat 
1 példányban személyesen, vagy 
postai úton a MANK-hez kell 
benyújtani 2015. május 18. (hétfő) 
15.00 óráig.

A postai úton benyújtott pályá-
zatoknak a fenti időpontig be kell 
érkeznie a MANK-hoz. 

Személyes és postai benyújtás 
címe Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2000 
Szentendre, Bogdányi u. 51. 

Hiánypótlás: Hiánypótlásra 
a pályázati beérkezési határidőt 
követő 8 napon belül maximum 1 
alkalommal van mód.  (Ö00039)

ÁCS REZSŐ polgármester
Május 4. (hétfő) 14–16 óráig Szekszárd, 
Piac tér 1. „F” épület (Közösségi Tér)

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

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

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

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület 

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Remete 
terem (Szent István tér 10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A Vakok és Gyengénlátók TM-i Egyesülete a Vakvezetőkutyák 
Világnapja alkalmából előadásokkal és kutyabemutatóval egybekötött 

programot szervez „Hűség Napja” címmel. 
Rendezvény ideje: 2015. április 27. 10.00 óra

Helyszín: Szekszárd, Hunyadi u. 4.
A rendezvényre nagy tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket!
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NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
Szekszárd, Béla tér 6. Tel: 30/319-99-44

NYÁRI NYELVTÁBOR
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok 

közreműködésével

2015. augusztus 10-16. 

Együttműködő partner:
Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a

30/319-99-44 telefonszámon.
(00408)

LOVASTÁBOR
2015-ben is 
Őcsényben!

A Rózsa Tanya Lovarda 2015-ben
ismét lovastáborokat indít az alábbi 

időpontokban:
1. június 15-től június 20-ig,
2. június 22-től június 27-ig,
3. június 29-től július 4-ig,
4. július 6-tól július 11-ig,
5. július 20-tól július25-ig,
6. július 27-től augusztus 1-ig,
7.  augusztus 3-tól augusztus 8-ig 

(edzőtábor),
8.  augusztus 10-től augusztus 15-ig 

(edzőtábor).

Bővebb információért kérjük 
érdeklődjön telefonon, vagy látogassa 

meg weblapunkat!
Telefon: 30/474-00-90, 30/288-84-37

www.rozsatanya.n4.hu
(00414)

„Képzőbűvész” rajztábor 
a szedresi Lovas Udvarházban

2015. június 15 – 19. (5 nap, 4 éjszaka)
Várunk minden olyan 9-15 év közötti gyermeket, aki 

szívesen tölti az idejét rajzolással, különböző technikák 
kipróbálásával, aki szereti a műhelymunkát.

A rajztábor résztvevőit június 15-én, délelőtt 7 és 9 óra között 
várjuk a szedresi Lovas Udvarházba, ahol elhelyezésük kétágyas, 

zuhanyozós szobákban lesz, és teljes ellátást kapnak 
a táborozás alatt. Minimális létszám 10 fő.

A részvételi díj: 42.000,- Ft, mely tartalmazza a szállás, ellátás, 
művészeti anyagok, a rajzoktatás és a programok költségét. 

Táborvezető: Jakab Géza
A jelentkezéseket – május 31-ig – következő elérhetőségeken 

várjuk: Antics Lothár • E-mail: info@lovasudvarhaz.hu 
Telefon: +36 30/257-4612 (0

04
18

)

Csiga-Biga
Nyári Játszóház 2015

óvodás és kisiskolás
gyermekek számára

IDŐPONTOK:
I.  2015. július 6-10.

Együtt a Kutyákkal Játszóház
II.  2015. július 13-17.

Észbontó Játszóház
III.  2015. augusztus 3-7.

Indiános-íjász-kézműves Játszóház
IV.  2015. augusztus 10-14.

Kutyák nyomában Játszóház
Érdeklődni, jelentkezni:
Töttősiné Törő Anita Tel.: 06-20/222-5485, 
E-mail: csigabiga21@freemail.hu.
Jelentkezési határidő: 2015. június 30.
Ára: 25.000 Ft/hét/5 nap mely az egész napi 
étkezést is tartalmazza (lehetőség van napi 
részvételre is 5.000 Ft/nap)

Helyszín: Csiga-Biga Alapítvány 
Szekszárd, Bródy S. u. 21.
www.csigabigaalapitvany.hu
www.terapiaskutya.hu (00407)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap április 27-től április 30-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!

(00399)

április 27. április 28. április 29. április 30. május 1.

„A”

Gulyásleves Mediterrán 
gyümölcsleves Húsgombócleves Kukoricakrémleves

Túrós derelye, 
vanília sodó

Pirított sertésmáj, 
sós burgonya, 

káposzta saláta
Mustáros flekken, 
párolt zöldköret

Budapest ragu,
párolt rizs
gyümölcs

„B”

Gulyásleves Mediterrán 
gyümölcsleves Húsgombócleves Sertésragu leves

Mexikói pizza, 
gyümölcs

Sült csirkecomb, 
tavaszi saláta

Kelbimbó főzelék, 
vagdalt,

gyümölcs
Parajos 
lasagne

„C”

Paradicsom leves Mediterrán 
gyümölcsleves Húsgombócleves Kukoricakrémleves

Sertéspörkölt, 
galuska,

savanyúság

Tarhonyáshús, 
káposzta 

saláta

Bakonyi harcsa� lé, 
galuska,

gyümölcs

Paprikás 
burgonya,

uborkasaláta

A m
unka ünnepe

„Lóval jobb!”
A Lovas Udvarház, ahogy az eddigi 

években is, 2015-ben is szervez 
lovas tábort gyerekeknek.

A jelentkezők választhatnak, hogy napi bejárással 
vagy bentlakással vesznek részt a táborban!

2015. július 6. (hétfő) – július 10. (péntek) BENTLAKÓ
2015. július 13. (hétfő) – július 17. (péntek) BENTLAKÓ
2015. július 20. (hétfő) – július 24. (péntek) BEJÁRÓ
2015. július 27. (hétfő) – július 31. (péntek) BEJÁRÓ
2015. augusztus 10.(hétfő) – augusztus 14.(péntek)  BEJÁRÓ

Telefon: 30/257-4612, 74/534-030 • E-mail: info@lovasudvarhaz.hu
Érdeklődni: a helyszínen Lovas Udvarház, Szedres Apáti puszta

Alsó korhatár: 8 év • Bejáró: 24 000 Ft • Bentlakásos: 45 000 Ft
A bentlakásos táborban a gyerekeket a kastélyépületekben szállásoljuk el. A szobáink 

kétágyasak, mindegyikhez tartozik WC-vel és zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba.
A gyerekek étkeztetését a Panzió konyhája biztosítja.

PROGRAM: A gyerekek a fő programja – a lovag-
lás. Emellett elsajátíthatják a lóápolás, szerszámis-
meret és a lóismeret alapjait, de egyéb szabadidős 
tevékenységben is részt vehetnek: a kirándulástól 
a kocsikázásig, a kézműves foglalkozástól a sza-
lonnasütésig. Ajánlott felszerelés: zárt lapos cipő, 
szűkszárú nadrág, és kobak (biciklis sisak). 
Csoportlétszám: minimum 8 - maximum 20 fő

(0
04

17
)

(00411)

7100 Szekszárd, Palánki u. 11.
Tel: +36 74/510 220
Fax: +36 74/510 221

www.szpluszcstudio.hu

(0
04

19
)

Metallo-Pont Áruházunk
ajánlata!

Acél trapézlemez
több színben,

készletről 2000 mm hosszban,
kedvező áron!

...
10 mm vtg. víztiszta polikarbonát lemez

bruttó 2.990 Ft/m2 
helyett

bruttó 2.840 Ft/m2

Horganyzott
ereszcsatorna

bruttó 571 Ft/fm 
helyett

bruttó 543 Ft/fm
Csak a készlet erejéig!

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.

(00405)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

A Rosszcsontok „levadászták” a zalaiakat
Rangadóra lehetett számí-
tani, végül a Szekszárd Bad 
Bones simán verte az első for-
dulóban 45-0-al kezdő Zala 
Predators csapatát a Divízió 
II-es amerikaifutball-bajnok-
ság alapszakaszbeli második 
fordulójában.

Az első negyedben még úgy né-
zett ki, hogy valóban izgalmas 
összecsapásra lehet számítani 
az idényt egyaránt győzelemmel 
kezdő Rosszcsontok és Ragado-
zók között. A szekszárdi mér-
kőzést – melynek kezdőrúgását 
Ács Rezső polgármester végezte 
el – a hazaiak kezdték jobban, 
hiszen Szabolcska elkapásával 
(touchdown) megszerezték a 
vezetést, amely után Greiling 
berúgta az extrát is. Viszonylag 
gyorsan érkezett válasz: Hasznos 
futotta meg a zalaiak egyenlítést 
érő TD-jét, és az extrát is érté-
kesítették a vendégek. Ekkor 

még senki sem számított arra, 
hogy ezek voltak a Predators 
első és egyben utolsó pontjai az 
összecsapáson. A második já-
tékrésztől szinte csak Gyarmati 
Mátéról, a Bad Bones irányítójá-
ról szólt a meccs. A szekszárdiak 
1-ese ismét megszerezte a veze-
tést csapatának, amellyel kialakí-
totta félidei a 13-7-es állást.

A harmadik negyedben foly-
tatódott a Gyarmati-parádé: az 
irányító többször is sikeresen 
jött ki a zsebből, amellyel meg-
nehezítette a Predators-véde-
lem dolgát. Ezt egy újabb hat-
pontossal pecsételte meg, amely 
után jöhetett a sikeres extra. 
Ebben a játékrészben Gyarmati 
újra megcsillogtatta passz-tudá-
sát is, miután Nagy Viktornak 
adott touchdown-t érő átadást. 
Már szinte el is dőlt a mérkőzés, 
de Gyarmati számára még nem 
ért véget, hiszen a negyedik ne-
gyedben egy újabb hatponto-

sat futott, amely után Greiling 
szerzett extra pontot, kialakítva 
ezzel a 34-7-es végeredményt.

– Nagyon jó mérkőzést ját-
szottunk egy jó csapat ellen – 
mondta Gyarmati Máté, a Bad 
Bones irányítója. – A támadó-
sor jól tudott haladni, a védelem 
pedig az elejétől nyomás alatt 
tartotta a Predators támadóit, 

ezzel is megkönnyítve a dol-
gunkat. A végeredmény kicsit 
csalóka, mert a zalaiak nem 
tudtak teljes kerettel elutazni a 
mérkőzésre, így a védelmük a 
második félidőre elfáradt.

A Szekszárd Bad Bones leg-
közelebb május 9-én a Dabas 
Sparks otthonába látogat.
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Gyerekektől volt hangos a csarnok

Az EMMI Sportért Felelős Államtitkár-
sága a Magyar Diáksport Szövetséggel 
együttműködve elindította „A Sport 
Legyen a Tied!” programot, amelynek 
kiemelt célja az ifjúság sportolási hajlan-
dóságának növelése. A sorozat második 
állomása Szekszárd volt.

Április 17-én, pénteken a városi sportcsar-
nokban több mint 400 általános iskolás 

gyermek 20 kiemelt- illetve látvány-csapat-
sportág (atlétika, asztalitenisz, cselgáncs, 
evezés, jégkorong, kajak-kenu, kerékpár, 
kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplab-
da, sportlövészet, taekwondo, tenisz, tol-
laslabda, torna, triatlon, úszás, vívás, vízi-
labda) alapjaiba „kóstolhatott” bele egy jó 
hangulatú, mozgalmas rendezvényen.

Az evezős és kajak-kenu szövetségnek 
köszönhetően a fiatalok ergométeres gé-

peken, virtuálisan vízre szállva versenyez-
hettek egymással. Szövetségi szinten kép-
viselte magát a röplabda, valamint itt volt 
Guczoghy György a tornászoknál, Madara-
si Anikó pedig a teniszezőknél. 

Közreműködő sportszervezetek: Szek-
szárdi Atlétikai KSE, Szekszárd AC, Gemenc 
Judo Klub, Szekszárdi Jégkorong Egyesü-
let, Szekszárdi Kajak-Kenu SE, Szekszárdi 
Szabadidős KE, Szekszárdi Fekete Gólyák 
KC, Atomerőmű-KSC Szekszárd, TMLSZ, 
PSN Zrt. Sportlövész Szakosztály, Alisca 
Taekwondo Klub, Hahn Tenisz SE, Multi 
Alarm SE, Kórház SE, a Szekszárdi Sport-
központ NKft. triatlon és vízilabda szakosz-
tálya, valamint a Szekszárdi Vízmű SE.
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SPORTHÍREK
AUTÓSPORT. A szekszárdi Fe-
kete Dominik is ott lesz a Seat 
Leon EuroCup április 25-26-i 
szezonnyitóján. A 17 éves piló-
ta a B3 Racing Team verseny-
zőjeként áll majd rajthoz a hét 
futamból álló kupasorozat fran-
ciaországi versenyén, és a 30 fős 
mezőnyben olyan kiváló túra-
autó versenyzőkkel kell felven-
nie a tempót, mint Pol Rosell, 
Stian Paulsen vagy Jordi Oriola.
FUTSAL. A kiváló második 
helyen zárta az alapszakaszt a 
Szekszárdi UFC NB II-es női 
futsal-csapata, amely az utolsó 
öt mérkőzéséből négyet meg-
nyert. Micskó Márk együttese 
a legutóbbi fordulóban a Ka-
lafa-Újbarok SE otthonában 
győzött 5–3-ra, a szekszárdiak 
góljain Horváth K. (3), Csigi és 
Kosztyi osztoztak. Az UFC az 
alapszakasz-győztes Debrecen 
ellen kezdi meg a rájátszást.
ÍJÁSZAT. A közelmúltban Gö-
döllő adott otthont az íjászok 
3D-s idénynyitó megméret-
tetésének, ahol a Tolnai Tájak 
Íjász Egyesületből Bóka László 

a csigás férfi mezőnyben a má-
sodik, míg Szaka Zsombor a 
gyerekek között az első helyen 
végzett. A múlt szombaton a 
terep szakág első versenyét tar-
tották Kaposváron, ahol a TTÍE 
csapatából Bóka László a csigás 
férfi mezőny győzteseként zárt, 
míg Kovács Gábor az olimpiai 
férfi kategóriában állhatott fel a 
dobogó harmadik fokára.
KÉZILABDA. Idénybeli legjobb 
játékát nyújtva tízgólos győ-
zelmet aratott a Szekszárdi Fe-
kete Gólyák KC NB I/B-s női 
kézilabda csapata Nagyatádon. 
Tabajdi Ferenc edző együttesé-
ben ezúttal több jó egyéni tel-
jesítmény is akadt. Az FGKC 
legeredményesebb góllövője 
ezúttal is Vasas Edina volt 11 ta-
lálattal, mellette Farkas 6, Gulya 
és Horváth Sz. 4-4 gólig jutott. 
LABDARÚGÁS. Súlyos vere-
ségbe szaladt bele a Szekszárdi 
UFC NB III-as labdarúgó csa-
pata. Kvanduk János együttese a 
középcsoport 23. fordulójában 
hazai pályán kapott ki 5-0-ra a 
SZEOL gárdájától úgy.

Aranyeső hullott a szekszárdi bringásokra
Az elmúlt hétvégén Debre-
cenben pattantak nyeregbe 
a honi bringások, ahol a két-
napos viadalon időfutam, kri-
térium- és mezőnyversenyt is 
rendeztek.

A kezdőknél Bán Benedek 
(Szekszárdi Szabadidős KE) 
szoros csatában az időfutamon 
és a kritériumban is megelőzte 
Mészáros Bencét (Szekszárdi 
KSE), míg az országúti mezőny-
versenyben Kiss Balázs (Szek-
szárdi KSE) aratott sprintgyő-
zelmet szekszárdi riválisai előtt. 
A korosztály összetett versenyét 
így Bán nyerte Mészáros és Kiss 
előtt, vagyis a szekszárdiak itt is 
kibérelték a dobogót.

A legrangosabb mezőnyben, a 
serdülőknél Schneider Sebestyén 
(SZSZKE) csak másodpercekkel 
maradt le a dobogó legfelső fo-
káról a 10,6 km-es időfutamban, 
majd miután a 63 km-es me-
zőnyversenyen az élbollyal ért 
célba, megtartotta összetettbeli 
második helyét. Ezzel az elsőéves 
serdülő bringás bebiztosította a 
válogatott kerettagságát a májusi, 
csehországi 3 napos Világkupára.

A szeniorok mezőnyében Ba-
lás Attila (SZSZKE) mindent vitt: 
hiszen az időfutam és a kritérium 
után a mezőnyversenyben sem 
talált legyőzőre, így nem okozott 
meglepetést, hogy az összetett el-
sőségért járó aranyérem is a szek-
szárdi kerekes nyakába került. - fl –

Kezdők dobogója: balról a 2. helyezett Mészáros Bence, középen 
a győztes Bán Benedek.

(Ö00043)
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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!
(00403)

BINDER HALBOLT  Szekszárd, Széchenyi u. 55-57. (kisiparos udvar)

NYITVA TARTÁS: H: 7–12-ig, K: szünnap, SZ-CS: 7–15-ig, P: 7–16-ig, SZ: 7–11-ig.

Változatlan árukészlettel és minőséggel
várjuk régi és új vásárlóinkat!
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ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00396)

EGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM
EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
•  vitamingazdag zöldség-gyümölcs

választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
•  zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

Akciós ajánlatunk:
április 27-től – május 2-ig
• Kígyóuborka 110.-Ft/db

• 1 kg-os kosaras kiwi 
390.-Ft/csomag

• Erős hegyes paprika 
17+-os 59.-Ft/db

• Golden alma 250.-Ft/kg

RÉPA

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 7–16, Szombat: 7–12 óráig

a KORZÓ ÁRUHÁZBAN és a 
Mátyás király u. 74-ben

Előrendelés: 06-74/412-225,
mobil: 06-30/348-5676.
NÉZZEN BE HOZZÁNK!

(00415)

A

A minőség garancia...

Ballagás alkalmából minden
arany-ezüst ékszer, óra 
12% kedvezménnyel
kapható!

Aranyműves
             Ékszerboltok

Szekszárd
Széchenyi u. 32. Belvárosi ékszerüzlet

Kölcsey Ltp. 2. (160-as alatt)
Tesco üzletsor

Interspar üzletsor

(00420)


