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Új aszfaltburkolatot kap a város egyik legforgalmasabb útja
Folytatódnak az életminőség 
javítását szolgáló városi fej-
lesztések – erről is szólt Ács 
Rezső polgármester június 
29-én, hétfőn, a Tolna Megyei 
Önkormányzat előtt, a Szent 
István téri útszakasz felújítá-
sának megkezdése kapcsán 
tartott sajtóeseményen.

Az előző héten a Szőlőhegyi vá-
rosrészben már megkezdték az 
ott húzódó kerékpárút felújítását: 
most a Széchenyi utcától a Sport 
utcáig terjedő út renoválása van 
soron. A programot a városvezetés 
Szekszárd északi részén is szeretné 
továbbvinni, különös tekintettel a 

régi 6-os út szilárd útburkolatúvá 
tételére, az ott lakók életminőségé-
nek javítása céljából. 

A Szent István tértől a Hunya-
di utcán át a Sport utcáig tartó 
szakasz beruházása augusztus 
15-én fejeződik be. A polgár-
mester jelezte: mivel a Sport utca 
mellett húzódó útburkolatnál is 
igen rossz állapotok uralkodnak, 
ezért a felújítás tervét a vasúton 
túli szakasszal is kiegészítették. 

Ács Rezső véleménye szerint 
egységesen érdemes egy-egy 
utat felújítani, annak érdekében, 
hogy hosszú távon is fenntart-
hatóvá, működtethetővé váljon. 
Az építkezéssel a megyei önkor-

mányzat előtti piros színnel fel-
festett zebra, illetve a forgalom-
lassító szakasz is új felületet kap.

Lakossági kérés volt, hogy a 
Hunyadi utcában a beruházás-
sal párhuzamosan a járdafelület 
is megújuljon – ez több ütem-
ben történik majd. Az említett 
szakaszon, amely a vasúttól a 
Luther térig húzódik, a járóla-
pokat teljesen felnyomták a fák 
gyökerei, így mindenképpen 
szükséges a beavatkozás. 

A program keretében három 
buszmegálló is újjászületik, 
díszburkolatos öböllel kiépül-
ve: ez azért fontos, mert egyre 
több buszmegállóban tapasz-

talható, hogy felgyűrődik az 
aszfalt – közölte Ács Rezső. A 
felújítással az öblök burkolata 
nehezebben vetemedik, s olyan 
felületet kap, ha netán süllyedés 
történik, vagy egyéb problémák 
merülnek fel, javításuk egysze-
rűbben, célszerűbben oldható 
meg.  Ezt a fajta öbölfelújítást 
egyébként a város mindazon 
részein elvégzik, ahol hasonló 
helyzet áll fenn: ilyen például 
a kórház előtti buszmegálló is. 

A polgármester nem ígérte, 
hogy valamennyi ilyen típusú 
beruházást idén be is fejeznek, 
ám, mint azt leszögezte, igyekez-
nek ezeken a neuralgikus ponto-
kon mindenféleképpen javítani.

A felújítással összesen 6000 
négyzetméternyi felület újulhat 
meg 40 millió forintos költségből. 
A munkálatokat helyi vállalkozá-
sok bevonásával végzik, amely-
nek során forgalomkorlátozás 
ugyan adódik, viszont közleked-
ni folyamatosan lehet a kérdéses 
útszakaszon, a napi közlekedési 
hírekben pedig mindvégig tá-
jékoztatják a lakosságot arról, 
hogy éppen melyik részen zajlik 
az építkezés.  Gy. L. 

A védőnői szolgálatot méltatták
Centenáriumi ünnepségét tartot-
ta a Magyar Örökség-díjas Ma-
gyar Védőnői Szolgálat. Ennek 
keretében június 25-én, Szek-
szárdon a Vármegyeházán előa-
dások, méltatások hangzottak el, 
valamint elismeréseket adtak át.

A megyeháza dísztermében dr. 
Horváth Kálmán megyei kor-
mánymegbízott arról beszélt: a 
védőnők munkájára, szakmai 
eredményeire méltán lehetünk 
büszkék. Mint kiemelte, a vé-
dőnői szolgálattal a magyarok 
egyfajta hungarikumot hoztak 
létre, az hazánk sajátja, európai 
viszonylatban is egyedülálló.

„A védőnők az egészséges 
családi légkör szolgálatában is 
segédkeznek, hiszen személyes 
kapcsolatot tartanak fenn a 
családokkal, szűrővizsgálatokat 
is szerveznek. Ők azok, akik a 
legkritikusabb időszakokban is 
a családok mellett álltak” – tette 
hozzá dr. Horváth Kálmán, aki 
szerint az, hogy ma hazánkban 
az egészségügy stabil helyzet-
ben van, nekik is köszönhető. 
Mint kitért rá, a kormány meg 
kívánja erősíteni a szolgálat 
rangját – a védőnők tehát bát-
ran fogalmazzák meg javasla-
taikat e területet illetően. Az 

eseményen jelen lévő védőnők 
– ahogy fogalmazott – elkötele-
zettségből, emberiességből, hi-
vatástudatból példát mutatnak. 

Fehérvári Tamás, a Tolna 
Megyei Önkormányzat elnöke 
szerint napjainkban, amikor 
a szülők kevesebb gyermeket 
vállalnak, egyre inkább felérté-
kelődik a tanácsadás fontossá-
ga. Megjegyezte: a védőnők a 
születés pillanatától segítségére 
vannak a családoknak, az ebben 
a hivatásban dolgozó nők mun-
kája pedig felbecsülhetetlen. 

A társadalom mindenkor 
felelősséggel tartozik azokkal 
szemben, akik rászorulnak – 

erről már Szekszárd polgármes-
tere, Ács Rezső szólt, azt hang-
súlyozva: a védőnőknek sokszor 
igen nehéz körülmények között 
kell ellátniuk munkájukat.

Szekszárd vezetője elmond-
ta: a száz éve megalakult vé-
dőnői rendszer válasz volt az 
akkor tapasztalt demográfiai 
változásokra, ugyanakkor, az 
idők folyamán a védőnői szol-
gálatnak is folyamatosan meg 
kellett újulnia. A polgármester 
köszönetét fejezte ki a védő-
nőknek áldozatkész, igen ma-
gas szakmai színvonalon vég-
zett munkájukért, hozzátéve: 

Szekszárdon a lehetőségekhez 
képest olyan feltételeket kíván-
nak biztosítani számukra, hogy 
a lehető legjobbat kaphassa meg 
minden szekszárdi gyermek. Ez 
– ahogy fogalmazott – nem le-
het költségvetési kérdés.

A rendezvényen dr. Németh 
Lídia megyei tiszti főorvos, 
főosztályvezető tekintette át 
röviden a Magyar Védőnői 
Szolgálat százéves történetét, 
amelynek jogelődje az 1915. 
június 13-án alakult Országos 
Stefánia Szövetség volt. Ki-
emelte: a szolgálat tevékenysé-
gének köszönhetően a csecse-
mőhalandóság hamar 50%-ról 

19-21%-ra esett vissza. A szer-
vezet országos hálózatának 
egyik első pillére Szeged, Új-
pest, Kolozsvár mellett Pakson 
alakulhatott meg, amire büsz-
ke lehet Tolna megye – szólt 
a kezdetekről. Megtudhattuk: 
1930-ra 450 szakorvos, illet-
ve hatszáznál is több védőnő 
szolgálta a szövetség céljait, 
míg 1960-ra felsőfokra helyez-
ték képzésüket. A 2000-es évek 
elején a gondozottak számának 
területi egyenlőtlenségének 
megoldására Nemzeti Né-
pegészségügyi Programot indí-
tottak, s a jogszabályi hátteret 

is újragondolták. Mára több 
országos jelentőségű program 
is zajlik, az egészségügyi ága-
zaton belül a védőnői szakma 
leginkább a megelőzésre, a 
prevencióra kiképzett – tért 
ki a jelenre is a megyei tiszti 
főorvos. 

Ma Tolna megyében 106 te-
lepülésen 107 védőnő dolgozik, 
mellettük 19 fő iskolákban látja 
el feladatát. Egy dolgozóra át-
lagban 110 család gondozása 
jut. Harmincnyolcan helyben, 
olyan településeken végzik a 
méhnyakrák korai felismerését 
szolgáló vizsgálatokat, ahonnan 
gondot okoz a nőgyógyászhoz 
való eljutás – tudtuk meg a tisz-
tifőorvostól. A szolgálat Tolna 
megyében egy megyei és négy 
járási vezető védőnővel rendel-
kezik. Amint arról dr. Németh 
Lídia beszélt: a védőnők nap-
jainkban a tanító-oktató célú 
munkát is végeznek, azért, hogy 
minden körülményt elhárítsa-
nak, amely a gyermek fejlődését 
befolyásolhatja. 

Az eseményen húsz szekszár-
di védőnőnek adott át elisme-
rést Szekszárd polgármestere, 
de Kölesd, Magyarkeszi, Du-
naföldvár, Bölcske, Döbrököz 
és Tamási települések is köszö-
netet nyilvánítottak egy-egy 
egészségügyi dolgozónak, Paks 
részéről pedig ketten részesül-
tek kitüntetésben.

 -gyimóthy-

Védőnők, akik a centenári-
umi ünnepségen elismerést 
vehettek át: 

Területi védőnők: Bánhidy-
né Fodor Adrienn, Broviacné 
Stallenberger Anita, Fenyvesi-
né Szűcs Zsuzsanna, Gárdiné 
Kőszegi Lenke, Horváthné 
Boris Andrea, Korsósné Koza 
Mária, Magyar Anna, Marsa-
iné Baka Éva, Pilisiné Nagy 
Erzsébet, Sárosi Miklósné, 
Stéhli Edina, Vajdáné Kerekes 
Zsuzsanna, Wildanger Viktó-
ria. Iskolai védőnők: Balogh 
Beáta, Csécsi Katalin, Csipai 
Lászlóné, Holczer Dóra, Ma-
kovinyi Bálintné, Lengyel Szil-
via, Tüdő Mariann.

2030-ig az országos német önkormányzaté lehet a DBU tulajdonjoga
Tolna Megyei Önkormány-
zat június 26-ai közgyűlésen 
tárgyaltak a Garay téri német 
színház átadásáról is.

Az Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata 
(MNOÖ) azt követően kezde-
ményezte a Magyarországi Né-
met Színház (Deutsche Bühne 
Ungarn – DBU) épületének 
ingyenes átvételét a megyei ön-
kormányzattól, hogy az államtól 
200 millió forint állami támoga-
tást kapott a 2012 óta a fenntar-
tásában működő, Tolna megyei 
tulajdonú színház felújítására. A 
támogatás fejében legalább 15 
éves fenntartást kell vállalnia. 

A közgyűlés pénteken úgy 
határozott, hogy 2030-ig meg-
hosszabbítja az eredetileg 2022-

ig kötött fenntartási szerződést 
és ugyanaddig ingyen átadja 
a német önkormányzatnak a 
színházépület tulajdonjogát. 
Amennyiben a szerződés le-
jártát megelőző hat hónapon 
belül a felek nem egyeznek meg 
a fenntartói jog meghosszabbí-
tásáról, a német önkormányzat-
nak ingyen vissza kellene adnia 
az épületet – szól a határozat.

A nemzetiségi önkormányzat 
úgy kérte volna az átadást, hogy 
az esetleges visszavétel esetén a 
felek ismerjék el az értéknövelő 
beruházásokat és azokat 2031. 
június 30-ig a megyei önkor-
mányzat térítse meg a német 
önkormányzatnak.

A közgyűlés egy önkormány-
zati nonprofit kft. alakításáról is 
döntött, amellyel a megyében 

található kistelepülések pro-
jektmenedzsmenti feladatait 
segítenék a 2014–2020-as uniós 
fejlesztési időszak alatt. 

A testület egy, az oroszországi 
Voronyezs megye és Tolna me-
gye között létrejövő együttmű-
ködési megállapodást is jóvá-
hagyott: ennek előzményeként 
– a paksi bővítés tekintetében 
– már helyi szinten megvaló-
sult egy korábbi együttműkö-
dés, ám a területi megállapodás 
további lehetőséget ad – például 
gazdaságfejlesztés ügyében – a 
kapcsolat elmélyítésére. 

Az ülésen a Tolna Megyei Ér-
téktár Bizottság elnökének, dr. 
Say Istvánnak a testület első fél-
éves tevékenységéről szóló beszá-
molójából kiderült: 34-ről 37-re 
növekedett a települési értéktárak 

száma. Ez bizonyíték arra, hogy 
egyre több település tekint hang-
súlyos kérdésként a helyi értékek 
megőrzésére, védelmére – érte-
sültünk a megyei önkormányzat 
elnöki kabinetjétől. 

A közgyűlésben előkerült a 
járásszékhelyek integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáinak 
(ITS) véleményezése is: az erről 
szóló előterjesztést a jelenlévők 
egyhangúan támogatták, tekint-
ve, hogy megyei érdek a járási 
szintű fejlesztések összhangba 
kerülése – ennek megvalósu-
lását a megyei önkormányzat 
koordinálja. 

Ugyanezen a napon, zárt ülé-
sen döntés született a Közgyűlés 
tagjai által a szeptember 1-jei 
megyei kitüntető díjak odaíté-
léséről.  Lévai Márton/MTI
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A szent királyt ünnepelte Szekszárd

Szabadtéri szentmisével vette 
kezdetét június 26-án, pénte-
ken a hagyományos szekszárdi 
Szent László-napok program-
sorozata, a Szent János és Pál 
kápolna szomszédságában. 

A dr. Szentgáli Gyula utcában 
tartott szentmisét Bíró Lász-
ló tábori püspök és Bacsmai 
László esperes. Az alkalmon a 
tábori püspök egyebek mellett 
a Krisztusba vetett remény és a 
találkozások fontosságát hang-
súlyozta: ahogy fogalmazott, 
eleinkre újra meg újra hálával 
kell visszatekintenünk. „Éljünk 
szenvedélyesen a jelenben” – 
idézte Ferenc pápát.

A szentmisén Bacsmai László 
esperes többek között azt hang-
súlyozta: fontos, hogy a kórházi 
kápolna névadói, Szent János és 

Pál vértanúk nyomán mi is hit-
valló életet éljünk. 

Az eseménysorozat a Béla 
király téren folytatódott, ahol 
Ács Rezső polgármester ünne-

pélyesen megnyitotta a Szent 
László-napokat.

A megyeháza előtt tartott 
nyitóeseményen tartott köszön-
tőjében Ács Rezső polgármester 
méltatta a püspök szavait és üd-
vözölte a Bietigheim-Bissingen- 
ből érkezett német küldöttséget, 
amely a két település testvérvá-
rossá válásának 25. évfordulójá-
nak alkalmából jött Szekszárdra. 

Ács Rezső emlékeztetett: 
Szent László annak az I. Béla 
királyunknak fia volt, aki a 
helyi bencés apátság alapítá-
sával utat jelölt ki a városnak, 
kiemelve azt a környező tele-
pülések közül. „Az elmúlt év-
századok megmutatták, hogy 
a mindenkor itt élők tudtak 
élni ezzel a lehetőséggel” – fo-
galmazott. Szavai szerint ma 
ugyan legkisebb megyeszék-

helyként, de annál erősebben 
van jelen Szekszárd, ahol az 
elődök nagyon jól sáfárkodtak 
azzal, amit a történelem rájuk 
bízott. László két törvény-
könyvet alkotott, amelyekből 
mi, szekszárdiak is tudunk 
meríteni – tette hozzá. „Szent 
Lászlóhoz hasonlóan a város-
vezetőknek is rendelkezniük 
kell szilárd elképzelésekkel, 
jövőképpel, s a rájuk bízott 
közösségek életének helyben 
szükséges megfelelniük. A cé-
lokat csak úgy biztosíthatjuk, 
ha közösen gondolkodunk és 
megpróbáljuk Szekszárdon is 
megteremteni azt az egységet, 
amely a megfelelő támogatást 
biztosítja” – hangsúlyozta a 
városvezető.

 Gy. L.

A Béla király téren Bíró püs-
pök a kun vitézzel megküz-
dött Szent László erényeiről 
beszélt. Hangsúlyozta: a lo-
vagkirály példaértékű élete 
minduntalan felbukkant a 
magyarság életében. Ő volt 
az első, aki István 1038-as 
halálával bekövetkező negy-
venéves trónviszály után 
1077-ben erős kézbe vette az 
országot, ugyanakkor alázat-
tal uralkodott. Hívő ember 
volt, az ő idején avatták szent-
té Istvánt, Imrét és Gellért 
püspököt.
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Koccintottak a magyar borra
Új részvételi csúcs ugyan 
nem született, de így is közel 
ezren vettek részt az ötödik 
alkalommal megtartott Koc-
cintáson szombaton, a Béla 
király téren.

A rendezvényt 2011-ben szer-
vezték meg először hazánkban 
azzal a céllal, hogy a magyar 
bort, illetve borkultúrát népsze-
rűsítsék. Emellett egy verseny 
keretében keresik Magyaror-

szág legnépszerűbb borvidéki 
települését, amelyet lélekszám 
szerinti kategóriákban hirdet-
nek ki. Szekszárd a 25 ezer fő 
feletti kategóriában indul. 

Idén először a 22 borvidék 
településein élők egy időben, 
június 27-én, a „Magyar pezs-
gő és bor napja” alkalmából 
koccintottak.

A szekszárdiakat – a Garay 
tér és a Prométheusz park után 
– ezúttal a Béla király térre vár-

ták 18 órára, ahol Ács Rezső 
polgármester és Eszterbauer 
János köszöntötte az egybe-
gyűlt több száz borkedvelőt. A 
Szekszárdi Borászok Céhének 
elnöke emlékeztetett: egy év-
százada még a franciákkal és 
a németekkel együtt Európa 
legjelentősebb boros nemzetei 
között tartották számon hazán-

kat. A szocialista agrárgazdaság 
által okozott mérhetetlen károk 
után, a szőlészek és borászok 
áldozatos munkájának köszön-
hetően a magyar újra versenyre 
kelhet a világ legjobbjaival. 

Amíg azonban mi magunk 
nem bizonyítjuk, hogy borivó 
nemzet vagyunk, miért hinnék 
el ezt a külföldiek? Minden al-
kalmat meg kell ragadni a ma-
gyar bor népszerűsítésére, ezért 
jó kezdeményezés ez a koccin-
tás is – fogalmazott Eszterbauer 
János.

Ács Rezső polgármester meg-
köszönte a poharakba töltött 
hegylevét a felajánló 24 terme-
lőnek, majd a visszaszámolás 
után a magasba lendültek a 
poharak – ismerősök és isme-
retlenek koccintottak. Hogy 
sikerül-e Szekszárdnak ismét 
kategóriája élén végeznie – ta-
valy például közel háromezren 
koccintottak az augusztus 20-i 
ünnepség keretében –, majd 
csak ősszel derül ki.

 -fl-

Már számlálók segítik a
hitelesítést 

Míg korábban egy adott tele-
pülés becsléssel jelentett le egy 
számot a rendezőknek, melyet 
a sokaságról készített fotóval 
kellett alátámasztani, addig 
idén a szervezők számlálókat 
küldtek a helyszínekre. A bor-
kedvelők számát a település 
lélekszámához arányítják, a 
koccintók számát pedig a Ma-
gyar Rekord Egyesület hitele-
síti és összesíti. Az eredmény-
hirdetést szeptemberben, az 
OMÉK-on tartják.

Rotyogtak a bográcsok
Versenynek indult, mára iga-
zi társasági eseménnyé vált a 
„Szekszárdi pörkölt- és bor- 
ünnep”, amelyet a városvédő 
Szent László napjához kap-
csolódóan idén is megtartot-
tak a Béla király téren.

Hivatalosan a közös koccintást 
követően indult a program, de 
több családi, baráti és munkahe-
lyi társaság már ezt megelőzően 
elfoglalta a helyét, és alágyújtott 

– szigorúan tűzifával – a bográ-
csoknak. A rendezvény nevében 
ugyan pörkölt szerepel, de mint 
azt Herrné Szabadi Judit, az ese-
ményt szervező Szekszárd Bor-
vidék Nonprofit Kft. igazgatója 
elmondta, nincs ilyen jellegű 
megkötés, így akár halászlé vagy 
gulyás is készülhetett.

A Vármegyeháza előtti terü-
leten több mint 60 asztal kapott 
helyet, és összesen 27 bogrács-
ban főttek a finom étkek. A leg-

többen igazi látványkonyhával 
örvendeztették meg a több száz 
érdeklődőt, de akadtak, akik 
már otthon előkészítették a 
pörköltnek valót, így rövidítve 
le az elkészítés idejét. Az ese-
ményen jelen voltak Szekszárd 
német testvérvárosa, Bietighe-
im-Bissingen küldöttségének 
tagjai és az önkormányzat kép-
viselői is.

A jó hangulatot a néha eleredő 
eső sem ronthatta el, sőt Burai 
Ferenc és zenekara kíséretével 
némelyik asztalnál még dalra 
is fakadtak. Néhány méterrel 
odébb is szólt a zene: a Várme-
gyeháza udvarán ugyanis az Ifjú-
sági Fúvószenekar, a Szekszárd 
Junior Stars és a Szekszárd All 
Stars adott koncertet.

 Fekete
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Gyűjtés indul Kárpátalja ifjúságáért
Adománygyűjtést kezdemé-
nyezett a Tolna Megyei Fi-
delitas a kárpátaljai fiatalok 
étkezésének támogatására 
– értesült a Szekszárdi Va-
sárnap június 29-én Pap Má-
tétól, a szekszárdi közgyűlés 
kormánypárti képviselőjétől.

Mivel az elmúlt hónapok folya-
mán egyre aggasztóbb hírek lát-
tak napvilágot az ukrajnai gazda-
ság helyzetéről, különösen nehéz 
helyzetbe kerültek a Kárpátalján 
élő magyar közösségek. A pénz-
romlás mértéke, a közüzemi díjak, 
továbbá az élelmiszerárak draszti-
kus emelkedése elviselhetetlen 
mértékűvé vált. Tudható az is: a 
nyugdíjasok igencsak kilátástalan 
helyzetbe kerültek, lévén, az uk-
rán minimálnyugdíj értéke 8000 
forintnak, a minimálbér 9000 fo-
rintnak megfelelő összeget ér je-
lenleg, az áprilisi és májusi infláció 
ugyanakkor meghaladta a 60%-ot. 

A Fidelitas országos elnök-
sége arról döntött: a számos 
kezdeményezés mellett önálló 
adománygyűjtési akciót szer-
vez, amelyhez valamennyi me-
gyei tagszervezet csatlakozott. 

Szeretnék minél szélesebb 
körben felhívni a figyelmet a 
kialakult kárpátaljai helyzetre és 

minél több támogatót állítani az 
ügy mellé. Mivel a határátkelő-
helyeken igen bonyolult a tartós 
élelmiszerek, ruházati cikkek, il-
letve egyéb árucikkek Ukrajná-
ba szállítása, a szervezet az ado-
mány leghatékonyabb formáját, 
a közvetlen pénzügyi támogatást 
választotta. Az adománygyűjtés 
céljából a Fidelitas elindította a 
www.karpataljaert.hu elnevezé-
sű honlapot, ahol bankkártyás, 
vagy átutalásos módon nyílik 
lehetőség adakozni. Az akció ok-
tóber végéig tart, melynek során 
az összegyűlt pénzt a Kárpátaljai 
Kulturális Szövetség közremű-
ködésével a Verecke Alapítvány-
nak juttatják el. 

A tervek szerint az adomá-
nyokat a kárpátaljai magyar fia-
talok étkeztetésére fordítja majd 
az alapítvány. Az összegyűlt 
adomány sorsát, valamint az 
akcióval kapcsolatos friss híre-
ket, információkat a honlapon, 
továbbá az erre a célra létreho-
zott www.facebook.com/kar-
pataljaert internetes közösségi 
oldalon lehet nyomon követni. 

Amint arról hírt kaptunk, fel-
merült egy, október elején, Bu-
dapesten tartandó jótékonysági 
koncert szervezése is. 
 Lévai Márton

Olvasói levél
Válaszlevél Palóc Magdolnának
Tisztelt Hölgyem! 

Köszönöm megtisztelő válaszát. 
Őszintén becsülöm azokat az em-
bereket, akik minden szabad ide-
jüket és nélkülözhető pénzüket az 
állatvédelemnek szentelik. Magam 
is szívügyemnek tekintem a termé-
szet és az állatok védelmét.

Levele tartalmilag szinte teljesen 
elfogadható számomra. Kár, hogy 
nem válaszol az én egy héttel koráb-
bi levelemben fölvetett problémára, 
vagyis arra, hogy egy vezető állat-
védő aktivista nyilvánosan durva 
valótlanságot állított a város állat-
védelemért felelős alkalmazottjáról. 
Remélem, hogy azért nem tért ki 
erre a történetre, mert egyetért 
azzal, hogy az ilyen értelmetlenül 
konfrontatív viselkedés sokat árt az 

állatvédelem ügyének. Mivel Ön is 
említette azt a bizonyos szeptem-
ber 6-i kutya-ügyet, nézzük csak a 
részleteket: A rendőrség egy köztéri 
padhoz kikötve magára hagyott, 
küllemileg veszélyes kutyának látszó 
agresszíven viselkedő eb miatt intéz-
kedett. Nem tudták elérni a hatósági 
állatorvost, a gyepmestert és a civil 
állatvédőket. Az időközben megta-
lált mezőőrt arra utasították, hogy 
a veszélyes állatot mielőbb távolítsa 
el a közterületről. A mezőr ilyen 
esetekre nem rendelkezik befogó és 
nyugtató felszereléssel. Miközben 
próbálta eloldani a kutya pórázát, 
az rátámadt. Ekkor a mezőőr ké-
szenlétben tartott fegyverével lelőtte 
a támadót, mely egy percen belül 
kimúlt. Állatkínzás akkor történt, 
amikor valaki kikötve magára 
hagyta az állatot. A városi alkalma-

zott közveszély elhárítása közben 
önvédelemből cselekedett. Nagy kár, 
hogy a nevezett mezőőrt személye-
sen azóta sem kereste egyetlen állat-
védő sem a részletek és a motiváció 
tisztázása végett. Ehelyett féligazsá-
gokat és csúsztatásokat közöltek a 
sajtóban. Régi szabály, hogy mielőtt 
ítéletet hozunk, hallgassuk meg a 
másik felet is. Kár, hogy az elbulvá-
rosodó sajtó nagy része sem tartja 
magát ehhez a régi etikai szabály-
hoz. Bár magam is állatkínzásnak 
tartom a csapdába ejtett róka ma-
gára hagyását, de addig nem szeret-
nék felelőst kreálni, amíg elfogulat-
lan hatósági vizsgálat ki nem deríti, 
hogy ki, miért és hogyan okozta ezt 
az esetet. Ne ítéljünk el senkit addig, 
amíg nem hallgattuk meg a másik 
felet! Magam semmi rosszat nem 
feltételezek az állatvédőkről, csupán 

leírtam a rókamentés alatt tanúk 
által igazolhatóan tapasztalt visz-
szásságot, mely árnyékot vethet az 
Önök mozgalmára. Általános etikai 
szabály, hogy olyan emberről sem 
szabad valótlanságot állítani, akire 
egyébként neheztelünk. Ön ismé-
telten hivatkozik jogszabályokra. A 
törvények Önökre is vonatkoznak! 
Városi alkalmazott és gyermeké-
nek zaklatása nem csak morálisan 
aggályos, hanem bűncselekmény. 
Kérem, hogy határolódjanak el az 
olyan viselkedéstől, ami az állatvé-
delmet ilyen csúnyán kompromittál-
ja! Az állatok jogait csak úgy lehet 
biztosítani, ha az emberek jogait is 
tiszteletben tartjuk. 

Eredményes állatvédő munkát 
kíván: Almási István dr.

Szerkesztőségünk a vitát ez-
zel lezártnak tekinti.

Több mint százan vették át diplomájukat
A felsőfokú végzettségét iga-
zoló okmányokat a PTE Illyés 
Gyula Kar június 27-én meg-
tartott diplomaátadó ünnep-
ségén vették át a hallgatók.

Az intézmény mesterképzésén 
és alapképzésein, szakirányú 
továbbképzésein és felsőok-
tatási szakképzésein a 2014-
2015. tanév tavaszi szemeszte-
rében végzett hallgatókat és az 
őket elkísérő családtagokat dr. 
Ugodi Andrea, a Tolna Megyei 
Kormányhivatal igazgatója, dr. 
Horváth Béla egyetemi tanár, az 
Illyés Gyula Kar dékánja és dr. 
Berke Gyula egyetemi docens 
köszöntötte. A PTE oktatási-
rektor-helyettese bejelentette: 
a Pécsi Tudományegyetem Ily-
lyés Gyula Karán ebben a sze-
meszterben végzett az utolsó 
évfolyam. Az egyetem szená-
tusa ugyanis úgy döntött, hogy 
a szekszárdi kar és a Felnőtt-
képzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Kar integrációjával 
2015. szeptember 1-től létre-
hozza a Kultúratudományi, Pe-
dagógusképző és Vidékfejlesz-
tési Kart, amelynek Szekszárd 
lesz a székhelye, így a felsőokta-
tás nem szűnik meg Tolnában, 
de az intézmény azonban új 
nevet kap, és az átalakítás révén 
több lehetőséghez jut.

Kiemelkedő tanulmányi, kul-
turális és közösségi-közéleti te-
vékenysége és példamutató em-
beri magatartása elismeréseként 
Bezerédj Amália Emlékérem és 
Emléklap kari kitüntetést ka-
pott Nagy Mónika tanító- és 
Bocz Gabriella környezetkultú-
ra-szakon végzett hallgató. A díj 
bronzplakettje Adorjáni Endre 
szobrászművész alkotása. 

Kiemelkedő tanulmányi ered-
ményükért, kimagasló közösségi 
munkájukért jutalomban része-
sültek: Kárász Tamara német 
nemzetiségi óvodapedagógus 
szakos hallgató, aki kitünteté-
ses diplomát vehetett át, Ignácz 
Bernadett óvodapedagógus sza-
kos, Rudolf Diána tanító szakos, 
Szakálos Sziringa és Sziegl Nóra 
környezetkultúra szakos, Kovács 

Boglárka Dóra turizmus-me-
nedzsment mesterképzési sza-
kos, Rácz Ramóna kommuni-
káció-médiatudomány szakos, 
Kiss Béla szociális- és ifjúsági 
munka-ifjúságsegítő felsőoktatási 
szakképzési szakos hallgatók.

Jó tanulmányi eredményeik 
mellett végzett, kiemelkedően 
aktív közösségi és kulturális al-
kotó tevékenységükért jutalom-
ban részesültek a THZ végzősei: 
Ömböli Péter, Drágán Kinga, 
Heim Kitti és Szily Béla Gábor ta-
nító szakos, illetve Dimén Evelin 
csecsemő- és kisgyermeknevelő 
alapszakos és Klopcsik Jennifer 
csecsemő- és kisgyermeknevelő 
felsőfokú szakképzési szakos hall-
gatók, valamint Kazinczy Viktó-
ria Renáta tanító szakon végzett 
hallgató, az IGYK Színjátszó Kör 
alapítója, vezetője.

Az ünnepségen köszöntöt-
tük a tanév során szakmai el-
ismerésben részesült, illetve 
tudományos fokozatot szerzett 
munkatársakat is. Az áprilisban 
megszerzett, habilitált dokto-
ri címhez dr. habil Boronkai 
Dóra oktatónak, a 2013-2014. 
Év Kiemelkedő Publikációja 
Díj odaítéléséhez dr. habil Klein 
Ágnes oktatónak, a pedagógus-
nap alkalmából kapott rektori 
dicsérethez Szabó Ernő János 
tanulmányi hivatalvezetőnek. 

A XX. Országos Anyanyelvi 
Tanítási Versenyen harmadik 
helyezést elért Nagy Mónika 
felkészítéséhez Rózsa Gabriel-
la szakvezető tanítónak, Antus 
Györgyné iskolaigazgatónak és 
Tancz Tünde szakmetodológus 
oktatónak gratulált az egyetemi 
kar közössége. Nyugdíjba vonu-
lása alkalmából, az egyetemi ka-
rért, a közösségért végzett több 
mint két évtizedes munkáját 
elismerve köszöntötték Tóthné 
Lázár Noémi zenetanárt is.

Az elismerések után a hallgatók 
okleveleinek átadása, a végzettek 
fogadalomtétele és az IGYK zász-
lajának hagyományos felszalago-
zása következett. Az Illyés Gyula 
Karon is hagyomány, hogy a 
Diplomaátadó Ünnepségen kö-
szöntik az 50, 60, 65, 70 és 75 
éve végzett pedagógusokat, akik 
egy életet töltöttek a pedagógusi 
pályán. Ez alkalommal tizenöten 
vették át jubileumi diplomájukat 
az intézményben.

A Pécsi Tudományegyetem 
gyémánt fokozatú díszokle-
velét tizenegyen vehették át, 
valamennyien a hőgyészi Álla-
mi Óvónőképzőben 1955-ben 
szereztek óvónői oklevelet. Vas 
fokozatú díszoklevelet kapott a 
Pápai Állami Tanítóképző Inté-
zetben 1950-ben szerezett nép-
iskolai tanító oklevele 65 éves 

jubileumán dr. Szenczi László. 
A Kecskeméti Főiskola arany 
fokozatú díszoklevelét vehették 
át négyen, akik a Kecskeméti 
Óvónőképző Intézetben 50 éve 
szereztek óvónői oklevelet.  

 SZV/IGYK

Összevonja felnőttképzési 
és a Szekszárdon működő 
Illyés Gyula karát a Pécsi 
Tudományegyetem (PTE) a 
következő tanév kezdetére, 
az intézmény szenátusának 
csütörtöki döntését egy erős, 
vonzó, új szakokat is kínáló 
kar létrehozása indokolta.

Az integrációval folyta-
tódnak az eddigi szekszárdi 
és pécsi képzések, vagyis a 
felnőttképzési és Illyés Gyula 
kar hallgatói tanulmányaikat 
a választott szakukon, kép-
zési helyükön fejezhetik be, 
emellett azonban új oktatási 
programok indítására is le-
hetőség nyílik.

Ilyen lesz a 2016-tól in-
duló szőlész-borász mérnök 
szak, az élelmiszergazdasági 
és vidékfejlesztési új egyete-
mi egység pedig olyan profilt 
jelent majd, amely a térségi 
igények speciális kiszolgálásá-
hoz is hozzájárulhat a jövőben. 
 SZV/MTI

A Kárpát-medence nemzetal-
kotó népeiről és nemzetisége-
iről lesz szó a 43. Országos Ho-
nismereti Akadémián, amelyet 
idén Szekszárdon rendeznek 
július 5. és 10. között.

„Azt szeretnénk áttekinteni, 
hogy az elmúlt 30-50 évben 
mennyit változott a nemzeti-
ségek helyzete a nemzetiségi 
törvény tükrében, valamint azt, 
hogy a nemzetiségek mit hoz-
tak magukkal, mit őriztek meg, 
mit vettek át a befogadó helytől” 
– mondta Bartha Éva, a Honis-
mereti Szövetség titkára.

Az Együtt ezer éve című kon-
ferencián, amelynek fővédnöke 
Potápi Árpád János nemzetpo-
litikáért felelős államtitkár és 
Fuzik János, a magyarországi 
nemzetiségek parlamenti bizott-
ságának elnöke, a téma ismert 
kutatói tartanak előadásokat. 
Mások mellett Szögi László tör-
ténész a történeti Magyarország 
etnikumairól és felekezeteiről, 
Halász Péter, a szövetség tisz-
teletbeli elnöke a kisebbségek 
Kárpát-medencei helyzetéről, 
Horváth Sándor szombathelyi 
muzeológus a hazai nemzetisé-
gek néprajzáról, Márkusné Vö-

rös Hajnalka, a Veszprém Me-
gyei Levéltár igazgatóhelyettese 
a nemzetiségi településtörténet 
kutatási lehetőségeiről szól.

Az akadémián áttekintik a 
hazai német, szlovén, szlovák, 
román, lengyel és szerb nemze-
tiségek 19-20. huszadik századi 
történetét, és szó lesz a dél-du-
nántúli régió német, szerb és 
cigány nemzetiségeiről is. A 
szekcióülések a nemzetiségi ok-
tatással és kulturális autonómiá-
val, a nemzetiségi gyűjtemények, 
tájházak anyagaival, illetve a 
nemzetiségek anyaországi kap-
csolataival foglalkoznak majd.

A programra mintegy százöt-
ven vendég érkezik a tolnai me-
gyeszékhelyre. A megyei honis-
mereti egyesületek tagjai mellett 
a határon túli honismereti szer-
vezetek képviselői is részt vesz-
nek az akadémián, többek közt 
Aradról, Temesvárról, Nagy-
váradról, Gyimesközéplokról, 
Horgosról és Szabadkáról. 

Gesztesi Enikő, a házigazda 
Tolna Megyei Egyed Antal Hon-
ismereti Egyesület elnöke többek 
közt elmondta: az akadémia nyi-
tó napján, július 5-én este sváb 
bált rendeznek a Honismeret 
című folyóirat javára.  SZV/MTI

Ezúttal nálunk rendezik
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PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap július 6-tól július 10-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!
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július 6. július 7. július 8. július 9. július 10.

„B”

Babgulyás Zöldbableves Gombaleves Daragaluska leves Kar� olleves

Diós nudli, 
gyümölcs

Tejfölös 
burgonyafőzelék, 

sült kolbász, 
gyümölcs

Pulykapaprikás, 
galuska,

paprikasaláta

Baconos, sajtos 
csirkemell,
barnarizses 
zöldköret

Budapest ragu, 
párolt rizs,
gyümölcs

„C”

Zellerkrémleves Zöldbableves Gombaleves Zöldborsóleves Kar� olleves

Pulykabrassói, 
pirított burgonya, 

uborkasaláta

Rántott
csirkecomb,

vitaminsaláta 
joghurtos öntettel

Rántott szelet, 
petrezselymes 

burgonya,
paprikasaláta

Eszterházy 
pulykatokány, 

tészta
Töltött paprika, 
főtt burgonya

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. július 1-31-ig tart.
(00633)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14. 

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(00634)

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
(00632)

iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

(00636)

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala egyfordulós versenytárgyalás 
keretében értékesítésre meghirdeti a szekszárdi 4032/2 helyrajzi számú, természet-

ben az Epreskert utcában található beépített ingatlant (volt kényszervágóhíd).
Az értékesítési versenytárgyalás szabályait, valamint az ingatlan 

rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal 
(Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.) I. emelet 11. sz. irodájában, illetve letölthető a 

www.szekszard.hu internetes oldalról. 
A részvétel és az értékesítés egyéb  feltételeiről a Polgármesteri Hivatal  

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóságán, a 74/504-159-es telefonszá-
mon, illetve a varga.andras@szekszard.hu  

e-mail címen lehet érdeklődni.(Ö00084)
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Június 28-ai rejtvényünk megfejtése: Herman Ottó, A magyar halászat könyve

Július 6-8. 16:30, 19:00 és 
július 9-12. 19:00 
TERMINATOR: GENISYS 3D
Korhatár: 16 éven felüliek-
nek! Hossz: 125 perc.

Július 9-12. 15:00, 17:00 
MINYONOK 3D
Korhatár: 12 év alatt szülői 
kísérettel!

AGÓRA MOZI

A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete

az idei évben is megrendezi
hagyományossá vált
„HÁROM MEGYE 

ÖSSZEFOG”
Tolna–Somogy–Baranya 
„ADJ VÉRT” programot

2015. július 17-én 
08:00–13:00 óra között

Helye: Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezet 

Székháza
 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

Zenés program, virsli,
pogácsa.

Minden 10. véradó 
ajándékot kap. 

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 képviselő úr nem tart már a 
nyáron fogadóórát.

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 képviselő asszony nem tart már 
a nyáron fogadóórát.

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 képviselő asszony nem tart 
már a nyáron fogadóórát.

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
2015. július 16., (csütörtök) 
17-18 óráig tart fogadóórát.
Piac tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

Biztosítsd belépőjegyed az 
OBSITOS című, közösségi 
gyártással készülő nagyjá-

tékfilm bemutató vetítésére.
VIP-BELÉPŐJEGY 

DÍSZBEMUTATÓRA 
Zártkörű vetítés és VIP-PARTY.

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ 

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. 
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 támoga-
tás, mellyel hozzájárulsz a film 

elkészítésének költségeihez.
Neved megjelenítik a film 

végi stáblistában, 
KÜLÖN KÖSZÖNET alatt.  

Az értékesítésre kerülő jegyek 
száma limitált! (200 db)

Pályázati hirdetmény
Szekszárd MJV Önkormányzata 

Egészségügyi Gondnoksága  
7100 Szekszárd, Vörösmarty 

u. 5. pályázatot hirdet, 
iskolavédőnő munkakör 

betöltésére.
Munkavégzés helye:  

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 
2-10.

Pályázati feltételek: 
főiskola, védőnői végzettség. 

Erkölcsi bizonyítvány, 
büntetlen előélet.
Juttatások, egyéb 

információk:
Bérezés: Kjt. szerint.

Határozott idejű 
2016. 11. 30-ig tartó 

közalkalmazotti jogviszony.
Pályázat benyújtásának 

határideje: 
2015. július 13. (hétfő)

Pályázat elbírálásának 
határideje: 

2015. július 15.  (szerda)
A munkakör 2015. 08. 01. 

napjától tölthető be.
További információ:  

74/511–477, vagy 30/458–6344

Dölles Lászlóné,
intézményvezetőÖ00083

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete csoportos kirándulást szervez az idei nyár folya-
mán Budapestre. Az egy napos belföldi kirándulás során ellátogatunk a Parlamentbe és a Budai Várba. 

Kirándulás időpontja: 2015. július 8., szerda. Indulás Szekszárdról 7:45 órakor a székházunk parkoló-
jából. Útvonal (6-os út, fel-és leszállás lehetséges): Szekszárd-Dunaszentgyörgy-Paks-Dunaföldvár-Bu-
dapest. Jelentkezni a férőhelyek számának megfelelően lehet a részvételi díj befizetésének sorrendjében. 

Várjuk a jelentkezéseket irodánkban Szekszárdon a Hunyadi u. 4. szám alatt!
2015. július 9-10-én (csütörtök, péntek) 9-12 óráig adományosztást tartunk Szekszárdon a 

Hunyadi u. 4. szám alatti irodaházunk nagytermében. A Sorstársak jó minőségű ruhaneműből és 
egyéb adománytárgyakból látó segítők közreműködésével válogathatnak ingyenesen.

Úszásoktatás Szekszárdon! Várjuk azon Sorstársak jelentkezését, akik a nyári hónapok ideje alatt részt 
vennének az egyesület által szervezett úszástanfolyamon a Szekszárdi Élményfürdőben! A tanfolyammal 

kapcsolatban bővebb tájékoztatást irodánkban telefonon vagy személyesen kérhetnek. Jelentkezéseket csak a 
létszám erejéig tudunk elfogadni, felszerelést ingyenesen biztosítunk a tanfolyamon résztvevők számára!

Pályázati lehetőség! Látássérült személyek életvitelét megkönnyítő új segédeszközök szerzé-
séhez írt ki Egyesületünk pályázatot, amely Pályázati kiírás, Adatlap és mellékletei elérhetőek 
a www.tolnamegyeivakok.hu akadálymentes weboldalunkon, illetve igényelhető személyesen 

irodánkban. Az alábbi segédeszközökre nyújthatnak be pályázatot: magyarul beszélő felkaros vér-
nyomásmérők, diktafonok, tablet gépek, magyarul beszélő személymérlegek, gyógyszeradagoló, 

fejhallgató mikrofonnal (számítógéphez, laptophoz csatlakoztatható).
Várjuk az érdeklődőket programjainkra! Mindenkinek napsütéses szép nyarat kívánunk!

 Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete

(Ö00085)
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Pályázati felhívás
a Szekszárdi Szüreti Napokon 
(2015. szeptember 17-20)
vidámpark üzemeltetésére
1.  Pályázat kiírója: Babits Mihály 

Kulturális Központ, 7100 Szek-
szárd, Szent István tér 10., telefon: 
74/529-610,

    E-mail: info@szekszardagora.hu
2.  A pályázati felhívás tárgya:
2.1.  Vidámpark üzemeltetése a szek-

szárdi Szüreti Napokon szep-
tember 17-20. között

2.2. A vidámpark nyitva tartása:
2015. szeptember 17. 16:00-23:00
2015. szeptember 18. 14:00-23.00
2015. szeptember 19-20. 09:00-23:00
2.3. A vidámpark helyszíne: Szek-
szárd, Prométheusz park és a Korzó 
áruház mögötti parkoló
2.4. A vidámpark építésének kez-
dő időpontja és elbontásának végső 
határideje:
Prométheusz park: 
2015. szeptember 15., 06:00
2015. szeptember 21., 20:00
Korzó parkoló:
2015. szeptember 16., 12:00
2015. szeptember 21., 12:00
3. A pályázatok elbírálásának 
szempontjai:
3.1. A vidámparkba telepíteni kívánt 
eszközöket a pályázó határozza meg. 
3.2. A pályázatok értékelésének 
szakmai szempontjai:

•  hagyományos, szórakoztató vi-
dámparki játékok darabszáma

•  a telepített játékok között va-
lamennyi korosztály számára 
legyen használható eszköz (lega-
lább 3 éves kortól)

•  a telepített játékok között található 
újszerű, formabontó játékok száma

•  a telepített játékok között legyenek 
társas együttlétre, pl. csapatok rész-
vételére alkalmas játékok száma

3.3. A pályázat kiírója a felhívásban 
rögzített egyéb feltételeknek megfe-
lelő pályázatok közül a legmagasabb 
összegű helyszínbérleti díjat ajánló 
pályázót választja ki.
4. A pályázati adatlaphoz mellé-
kelni kell:
•  1. sz. melléklet: a telepíteni kívánt 

eszközök pontos felsorolása, esz-
közönként egy fotóval

•  2. sz. melléklet: a telepíteni kívánt 
valamennyi eszköz a 7/2007. (I. 22.) 
GKM rendelet 5. § (1) szerinti meg-
felelőségi tanúsítványának másolatát

•  3. sz. melléklet: a pályázó szervezet 
bírósági cégkivonat másolata

•  4. sz. melléklet: referencia rendezvé-
nyeket (a referenciának tartalmaznia 
kell a referenciát adó szervezet pontos 
nevét, címét, telefonos és e-mailes el-
érhetőségét)

5. A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent, ha a Pályázó a Szórakoztató 
és Vidámpark Vállalkozók Országos 
Egyesületének tagja.

6. Részajánlattétel lehetőség: a pá-
lyázat kiírója nem teszi lehetővé a 
vidámpark egyes részeire külön 
ajánlat benyújtását.
7. A szerződés meghatározása: 
nyertes pályázóval a pályázat ki-
írója helyszínbérleti szerződést 
köt. Nyertes pályázó jogosult a 2.2 
pontban meghatározott időszakban 
a vidámparkba telepített eszközö-
kért belépődíjat kérni. Nyertes pá-
lyázó a vállalt helyszínbérleti díjon 
felül köteles a vidámpark eszkö-
zeinek üzemeltetéséhez szükséges 
áram költségeket megtéríteni.
8. A szerződés időtartama: határo-
zott időre szóló (lásd 2.4)
9. A teljesítés helye: Szekszárd, 
Prométheusz park, Korzó áruház 
mögötti parkoló
10. Pályázó a pályázatában kiköthe-
ti alvállalkozó bevonását.
11. Kizáró okok:
11.1. A pályázati adatlap vagy azok 
mellékletei hiányosak
11.2. A pályázat nem tartalmazza a te-
lepíteni kívánt eszközök megfelelőségi 
tanúsítványának másolatát
12. Hiánypótlás: a pályázat benyúj-
tását követően a pályázatok bontá-
sáig van lehetőség hiánypótlás be-
nyújtására.
13. A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2015. július 24. (postai 
bélyegző dátuma)
14. A pályázatok benyújtása: 

Babits Mihály Kulturális Központ 
7100 Szekszárd Szent István tér 10.
15. A pályázatok benyújtásának
módja: 
•  A pályázatot kizárólag írásban, 

postai úton, zárt borítékban, a 
jelen felhíváshoz mellékelt adat-
lapon, a szükséges mellékletek 
csatolásával fogadjuk el.

•  A pályázatot 1 eredeti és 1 má-
solati példányban, továbbá 1 
példányban elektronikus adat-
hordozón (PDF formában) kell 
benyújtani

•  A borítékon kérjük feltüntetni: 
„662/2015 – Pályázat vidámpark 
üzemeltetésére”

A formailag nem megfelelő pályáza-
tok befogadására nincs lehetőségünk!
16. Az eredményhirdetés időpont-
ja: valamennyi pályázót írásban 
értesítünk a pályázat eredményéről. 
17. Szerződéskötés tervezett idő-
pontja: az eredmény írásbeli meg-
küldését követő 10. munkanap.
18. A pályázatok elkészítésével és 
benyújtásával kapcsolatban felme-
rült valamennyi költség pályázót 
terheli. Az eljárás lefolytatásától, 
eredményétől függetlenül a pályá-
zat kiíróját semmilyen, a pályázat 
benyújtásával összefüggésbe hozha-
tó költségért nem tehető felelőssé!

(Részletes információk: Babits Mi-
hály Kulturális Központ)

A repülősport ünnepe lesz az őcsényi vitorlázó Eb
A jövő hét elején-közepén már 
nagy lesz a nyüzsgés megyénk 
egyetlen légikikötőjében, az 
őcsényi repülőtéren. Mintegy 
tíz ország képviseletében az 
előzetes nevezések alapján 92 
vitorlásrepülőt és 112 verseny-
zőt vár a szervezőbizottság az 
idei nehezebb géposztályú Eu-
rópa-bajnokságra.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, Magyarország kapta 
az idei rendezés jogát, a hazai 
szövetség pedig cseppet sem 
habozott abban a tekintetben, 
hogy a versenyzők, oktatók ál-
tal közkedvelt itteni repülőtér-
nek és az évtizedek alatt össze-
csiszolódott szervezőgárdának, 
az Őcsényi Repülőklubnak adja 
az EB megrendezését. 

Az évtizedek leforgása alatt 
sok Gemenc-kupát, több orszá-
gos bajnokságot, és tavaly, egy, 
az országos bajnokság égisze 
alatt zajló úgynevezett elő-Eu-
rópa-bajnokságot is rendez-
tek az őcsényiek – sikerrel. Ez 
utóbbi alapján nyerte el a Ma-

gyar Vitorlázórepülő Szövetség 
(MVRSZ) az idei kontinensvia-
dal rendezését.

A főpróba sikeres volt, remél-
hetőleg az előadás is az lesz. A 
szervezőbizottság úgy érzi: kel-
lőképpen felkészültek a feladatra.

– Tavaly az elő Eb-vel kom-
binált ob-n még nem voltak 
konkrét elvárások – csak annyi: 

hozzuk ki belőle a maximumot. 
Itt azonban már bizony meg 
kell felelni bizonyos nemzet-
közi követelményrendszernek, 
magában a szakmai részben és a 
résztvevők kiszolgálásában is – 
beszélt a részletekről Kovács Mi-
hály, a szervezőbizottság tagja, a 
házigazda Őcsényi Repülőklub 
vezetője. – Fontos e tekintetben 
maga a pálya, annak állapota, 
aztán a versenybizottság, amely 
megfelelően írja ki a feladatot, 
amit a pilótáknak teljesítenie 
kell. Sarkalatos pont a vontatás. 
Ezen belül is nem a gépek meny-
nyisége és minősége a lényeges, 
hanem hogy a közel száz gép és 
a száz fölötti létszámú versenyző 

mindegyike az elvárásnak meg-
felelően 1 óra 15 percen belül 
a levegőben legyen. Másfél óra 
még nem rossz, de a két óra már 
kifejezetten az – közölte a házi-
gazda klub vezetője.

A tavalyi őcsényi reptéri re-
kord, amikor egyidőben hetven 
gép volt a levegőben – ismerve a 
benevezettek számát – jócskán 
meg fog dőlni.

A verseny három géposztály-
ban zajlik: 18 m-es, 20 m-es 
fesztávú kategóriában és az 
open-ben. Mindegyik nagysú-
lyú repülőgép, a 600-tól a 800-
kg felszálló súlyig megtalálható 
a mezőnyben.

A kilencven pilóta közti harc 
az Eb-címért és a dobogós he-
lyezésekért az eddigiek alapján 
várhatóan most is a németek és 
a franciák között lesz erőteljes, 
de az átlagból kitűnő lengyelek 
is beleszólhatnak a párviadalba. 
Annál is inkább, mert itt lesz a 
lengyelek sportági legendája, a 
tízszeres világbajnok Sebastian 
Kawa, aki a legnagyobb név a 
mezőnyben. Őt az Eb-re be-
nevezett pilóták rangsorában a 
négyszeres világbajnok német 
pilóta, Michael Sommer követi. 

A magyar vitorlázóválogatott 
meghatározó versenyzői az eddi-
gi világversenyeken általában kö-
zépmezőny elején – nem messze 
a tágabb élmezőnytől – szoktak 
végezni. Most reménykednek, 
hogy idehaza, sokszor megjárt 
égi terepeken esetleg felülmúl-
ják korábbi önmagukat. Például 
a valamikor világrekordot is re-
pülő Hegedűs László, a sokszo-
ros nemzeti bajnok Laurinyecz 
Sándor, vagy éppen a korábbi 
Eb-bronzérmes Szabó Péter. De 
nem a „futottak még” kategóri-
ában képzeli el az Eb-szereplést 
Kiss Dániel, Halász László és Ta-
más Ferenc sem, akik valameny-
nyien a hazai vitorlázó-sportre-
pülés elitjéhez tartoznak.

A versenyen átlagban 450-500 
km-eres távokat írnak ki – kö-
zölte az elnök. „Ha az időjárás 
velünk lesz a versenysorozat 
idején, akkor 750 km-ig is el-
megyünk. Megjegyzem, Európa 

idei legfőbb versenyén, de más 
kisebb rangú versenyeken sem a 
rekordhajhászás vezeti a pilóták 
gondolatát, sokkal inkább a végső 
helyezés, a megadatott repülőtáv 
minél gyorsabb teljesítése, a mi-
előbbi hazaérés” – tette hozzá.

Az Eb megrendezése egyéb-
iránt a repülősport helyi ünne-
pe is lesz egyben: július 12-én 
egy nagyszabású, régen nem 
látott repülőnap vezeti fel az 
Európa-bajnokságot. Tíz órától 
délután kettőig a sportrepülés 
valamennyi szakága bemu-
tatkozik a szakmai berkekben 
közkedvelt őcsényi repülőté-
ren, illetve annak légterében. 
(Lapunk előző, június 28-i szá-
mában időrendi táblázatba fog-
lalva megtalálható a részletes 
repülőnapi program.)

A sportág kedvelői láthatják 
majd a magyar műrepülőés 
olyan kiválóságait, mint a vi-
lágbajnok Besenyei Pétert és az 
Európa-bajnok Tóth Ferencet. 
A „mutatványosok” egyike lesz 
Talabos Gábor is, az őcsényi 
klub egyik egykori emblemati-
kus pilótája, aki civilben a tököli 
repülőtér parancsnoka. Haza-
tér, és levéve a terheket az itte-
ni szervezőbizottságról, maga 
szervezte meg ezt a rendkívül 
sokoldalúnak és látványosnak 
ígérkező repülőnapot. 

Aki látványosságra vágyik az 
Eb ideje alatt is, annak a rajtnál a 
célbaérkezésnél is érdemes lesz – 
ha teheti, többször is – jelen len-
nie. A felvontatás rituáléja ennyi 
gép esetében nem mindennapi 
élménynek ígérkezik: ez azokon 
a napokon, amikor repülni lehet, 
délelőtt fél tíztől tizenegy óráig 
zajlik majd. Amikor pedig hosz-
szú szárnyú repülőgépek a pen-
zumot teljesítve, vizet eresztve 
„alászállva” Őcsénynek, vagyis 
megérkeznek tucatjával, az is 
szemet gyönyörködtető lesz – 
ez a versenynapokon 17 és 18 
óra között várható. De utána is 
érdemes lesz maradni, mert a 
nagysátorban a minőségi zene és 
a gasztronómia ígér élményeket 
a kétnaponta sorra kerülő tema-
tikus esti programban. B. Gy.

Az idén június 25-én került sor 
Magyarország Időfutam Baj-
nokságára, majd két napra rá, 
június 27-én bonyolították le az 
Országúti Bajnokságot. 

Mindkét versenyszám Debrecen kö-
zelében zajott. A csütörtöki napon jó 
minőségű aszfalton versenyeztek a 
kerékpárosok. A Szekszárdi Kerékpá-
ros SE ebben a versenyszámban két 
U13-as fiatallal állt rajthoz... dobogós 
reményekkel. A legfiatalabbak mező-
nyében Mészáros Bence esélyeshez 
méltó módon, magabiztos fölénnyel 
győzött és megszerezte élete első baj-
noki címét. Csapattársa, Kiss Balázs 
ezen a napon a 6. helyen zárt.

Szombaton az év egyik, ha nem 
a legrangosabb bajnoksága követke-
zett a mezőnyverseny rajtjakor, im-
máron ideális kerékpáros időben. A 
Szekszárdi Kerékpáros SE sportolói 
ezúttal U13, U17, U19 és Elit férfi 

kategóriában is rajthoz álltak. Ismét a 
legkisebbek voltak a legsikeresebbek, 
hiszen maximálisan betartották Steig 
Gábor csapatvezető utasításait és ket-
tős győzelmet szereztek: a magyar 
bajnok Kiss Balázs lett – aki meg-
védte tavalyi elsőségét – , míg mö-
götte másodikként Mészáros Bence 
érkezett. A csapat U17-es és U19-es 
versenyzői (Ács Vice és Istlstekker 
Zsolt) mindketten 6. helyen zártak.

A fotón balról jobbra: Mészáros 
Bence, Steig Gábor és Kiss Balázs
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Döntőbe jutottak a Rosszcsontok
Sikerült a bravúr: a Budapest 
Eagles legyőzésével bejutott 
a divízió II-es bajnokság dön-
tőjébe a Szekszárd Bad Bones 
amerikaifutball-csapata. A 
jövő szombati, fővárosi finá-
léban a Debrecen Gladiators 
lesz a Rosszcsontok ellenfele.

A vasárnapi elődöntőt megelő-
ző legutolsó Bad Bones–Buda-
pest Eagles összecsapást köve-
tően még a fővárosi Sasoknak 
volt okuk örömre, hiszen a ta-
valyi Aréna Kupán az elődön-
tőben felülmúlták a házigaz-
da szekszárdiakat, és később 
a tornát is megnyerték. Azt a 
meccset teremben játszották, 
ezúttal viszont normál méretű 
pályán kellett bizonyítaniuk 
a csapatoknak. A szekszárdi-
ak alapszakasz-másodikként 
egyenes ágon jutottak a legjobb 
négy közé, míg az Eagles har-
madikként wild card-körös ta-
lálkozóra kényszerült, s a Jász-
berény felett aratott sikernek 

köszönhetően került végül az 
elődöntőbe.

A Bad Bones immár egy hó-
napja nem játszott tétmeccset, 
s talán ennek volt köszönhető, 
hogy az Eagles kezdte „frisseb-
ben” az összecsapást. A fővá-
rosiak jól kombinálva kerültek 

egyre közelebb a pontszerzés-
hez, így amikor már a szek-
szárdiak 20 yardos vonalánál 
jártak, Sződy Ferenc, a Rossz-
csontok vezetőedzője időt kért. 
Az Eagles lendületét azonban 
nem sikerült megtörni, és a 
budapestiek megszerezték a 
vezetést (0:6). Amikor a vendé-
gek az extra pont megszerzésé-
hez készülődtek, a lelátókon a 
szekszárdiak sikeréért szorító, 
a borongós idő ellenére szép 
számban összegyűlt publikum 
soraiban csak kevesen gondol-
ták, hogy a mérkőzésen villám-
rajtot vett Sasok ezen a délutá-
non már nem szereznek több 
pontot. Pedig így történt...

A kezdeti „zavarból” ocsúd-
va a hazaiak védőegysége egy-
re jobban összekapta magát. 
Előbb a TD utáni jutalomrú-
gást blokkolták, majd pedig 
pillanatok alatt megállították 
az Eagles támadósorát, miután 
a vendégek egy „onside kick” 
után ismét célba vették a Rosz-

szcsontok gólvonalát. Az egész 
idény során nagyszerű formát 
mutató Gyarmati Máté ezúttal 
is kitűnően „szállt be” a játékba. 
Az irányító első passzával Sza-
bolcska indult meg, majd No-
vakov Dávid mutatta meg, hogy 
érdemes volt Szekszárdra csábí-

tani: a hazaiak 41-ese védőkkel 
a nyakán is rendületlenül ment 
előre. Közben Gyarmati a már 
védjegyének számító 5-10 yar-
dos futásokkal vitte előbbre a 
szekszárdiak támadóvonalát, 
és a második negyed elején az 
ő touchdown-jával (TD) ki is 

egyenlített a Bad Bones. Gre-
iling sikeres jutalomrúgásával 
már a hazaiaknál volt az előny 
(7:6), s ettől kezdve nem is en-
gedte ki kezéből az irányítást a 
Szekszárd.

A fordulás után egészen pazar 
játékkal rukkoltak ki a Rossz-
csontok. Az egyre görcsösebben 
igyekvő Eagles minden próbál-
kozását megállította a Zilai Já-
nos-vezette védőfal, támadás-
ban pedig a Gyarmati-Greiling 
duó brillírozott. Előbbi egy 
újabb hatpontos akcióval, utób-
bi pedig az extrák értékesítése 
mellett két mezőnygóllal járult 
hozzá a Bad Bones menetelésé-
hez. Húsz-hatos hazai előnynél 
még egy utolsó rohamra indul-
tak a Sasok, ám labdavesztésük 
után Novakov TD-je megpe-
csételte a sorsukat. A Bad Bo-
nes végül 26:6-ra nyert, és egész 
éves remek produkciójuk meg-

koronázásaként a szekszárdiak 
bejutottak a július 11-i fővárosi 
döntőbe. 

– Azt gondolom, jól felké-
szültünk az Eagles játékából 
– értékelt a lefújást követően 
Sződy Ferenc, a szekszárdi-
ak vezetőedzője. – A taktikai 

elemek gyakorlása mellett a 
legfontosabb az volt, hogy le-
vegyük a játékosok válláról a 
meccs tétjének terhét, s a mér-
kőzés összképe alapján ez sike-
rült is. Fantasztikus közönsé-
günk előtt a játék minden terén 
mi bizonyultunk jobbnak, talán 
mi akartuk jobban a győzelmet, 
talán csak nem akartuk olyan 
görcsösen. Az ünneplés után 
elkezdünk készülni a döntőre.

Az Elektromos-pályán sorra 
kerülő összecsapáson a Zala 
Predatorst rendesen elpáholó 
(40:14) Debrecen Gladiators 
lesz a szekszárdiak ellenfele. A 
két gárda szinte napra pontosan 
egy éve találkozott egymással, 
akkor egy drámai mérkőzésen 
a Bad Bones 27:26-ra nyert a 
cívisvárosban. Alighanem ez-
zel az eredménnyel most is ki-
egyeznének Gyarmatiék...  

 – fl –

Szekszárdon oktatott a kapuslegenda, Király Gábor

Ha említenünk kell a mai magyar labdarúgásból olyan neveket, 
amelyek viselői példaképül is szolgálhatnak, akkor Gera Zoltán, 
Dzsudzsák Balázs vagy Király Gábor neve hangzik el a leggyak-
rabban. Utóbbival hozta össze a sors a héten a szekszárdi, illetve 
környékbeli kapusnövendékeket, miután a 39 éves labdarúgó 
nevével fémjelzett kapusiskola tartott egész napos bemuta-
tóedzést szerdán a Szekszárdi Sportcentrum műfüves pályáján.

Nagy volt az érdeklődés: a 10-
16 éves korosztályból több mint 
félszázan jöttek el – s valameny-
nyiüknek megérte. Részint ezen 
a két edzésen is lehetett újat ta-
nulni, ellesni valamit a német 
Hertha és 1860 München, vala-
mint az angol Craystal Palace és 

Fulham egykori kapusától. Más-
részt azért, mert fényképezked-
hettek a válogatott első számú 
kapusával, aki 18 évnyi külföldi 
„profiskodás” után hazatért ne-
velő egyesületéhez, a Szombat-
helyi Haladáshoz. Hogy az elsők 
között érkezett Szekszárdra a 

Király-féle kapusiskola országos 
turnéja során, az a Szekszárdi 
UFC kapusedzőjének, Polyák 
Antalnak volt köszönhető.

– Kapusaink rendre helytállnak 
a magyarnál erősebb európai 
bajnokságokban, elég csak Bog-
dán, Köteles, Megyeri vagy Gu-
lácsi nevét, no és legfőképpen az 
Ön karrierjét említeni. Mond-
hatjuk, hogy a kapusképzés kö-
rül minden rendben idehaza?

– Mivel 18 évet külföldön töltöt-
tem, így nincs akkora rálátásom a 
szakmára, hogy érdemi véleményt 
mondjak. Azonban a válogatott-
nál látom, tapasztalatom, hogy az 
első osztályú csapatoknál nagyon 
helyén van a kapusképzés. Egy-
kori kitűnő hálóőrök végzik az 
oktató munkát, akik kellő fanatiz-
mussal dolgoznak, s az erre vevő 
szorgalmas tehetségekből tényleg 
jó kapusok lettek. 

– A kapusposzt speciális a fut-
ballon belül, de a kisebb csapa-
toknál nem biztos, hogy vannak 

jó szakemberek. A Király kapu-
siskola lehet az etalon, amely 
mankót, módszertant ad a hazai 
kapusképzésben?

– Nem akarunk senkire ráeről-
tetni semmit. Aki kíváncsi rám és 
az általam felkért, szintén szom-
bathelyi kötődésű szakemberekre 
– például Hegedűs Péterre, aki az 
én példaképem volt –, azoknak 
szívesen segítünk. Eljöhetnek 
hozzánk, mi is elmegyünk oda, 
ahová hívnak. Nem szeretnék 
mást, mint a mögöttem hagyott 
több mint hétszázötven tétmecs-
csnek a tapasztalatait átadni.

– Bozsik József, az Aranycsapat 
legendás fedezete 101 alkalom-
mal szerepelt a magyar váloga-
tottban, őutána ön következik 
95-tel. A Dárdai-csapat első szá-
mú kapusaként foglalkoztatja a 
gondolat, hogy hamarosan akár 
rekorder lehet?

– Nem, mert ahhoz képest, 
hogy legfeljebb hetvenet „ter-
veztem”, már ez is gyönyörű.
 B. Gy.

Egyre jobbak vízilabdásaink
A Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. vízilabda-szakosztálya 
két csapatot indított a Dunán-
túli Vízilabda Liga 2014/15-ös 
kiírásában. A gyermek korosz-
tályú együttesek nyolcadik-
ként zárták a bajnokságot, így 
bár helyezésben nem, játékban 
mindenképpen előbbre léptek.

A 2013-ban alakult vízilabda 
szakosztály jelenleg 60 igazolt 
sportolóval működik, a gyere-
kek három csoportban, két edző 
irányításával dolgoznak. A kis 
létszám okán a gyerekek nem 
korosztály, hanem képességek 
szerint kialakított csoportokban 
gyakorolnak, heti 3-6 órában a 
városi fedett uszodában. A „gye-
rekanyag” ugyanakkor lehetővé 
tette, hogy Sóvári Gábor edző 
irányításával gyermek A és B kor-
osztályú csapat is versenyezzen a 
Dunántúli Vízilabda Ligában.

„A 2000-ben születettek kor-
osztályában az előző évi 8. hely 
után az előrelépést tűztük ki 
célként a csapat elé” – kezdte ér-
tékelését a tréner. „Az alapsza-
kaszban Pécs és Komló mellett 
Kaposvár két csapatával kerül-
tünk egy ágra, s bár legyőzni 
csak a Komlót sikerült, úgy a 
Pécs, mint a somogyiak ellen 
egyre szorosabb meccseket ját-
szottunk. Az alsóházi rájátszás-
ban az Ajka, a Pápa és a Győr 
érkezett „új” ellenfélként, s végül 
a Pápa és a Komló előtt idén is 
nyolcadikként zártunk. Helye-
zésben tehát nem léptünk előbb-
re, de játékban mindenképpen. 
Taktikailag egyre érettebbek a 
fiúk, a kondival sincs gond. Az 
évek során megszerezhető rutin 
mellett csak a kétkapus gya-
korlások hiánya okoz gondot. 
Remélem, a következő időszak-
ban mindkét téren sikerül majd 

előre lépnünk. A csapat legered-
ményesebb gólszerzője Barabás 
Dominik volt 38 találattal, őt 
Péri Bence (32), Páva Gellért 
(24) és Bencze Botond (22) kö-
vette a listán” – mondta.

„Örülök, hogy a fiatalokkal is 
egyre komolyabban számolha-
tok. Olyannyira, hogy az elmúlt 
kiírásban már be is nevezhettünk 
a gyermek B-korcsoportos baj-
nokságba. Csapatunk folyamatos 
fejlődést mutatott az idény során, 
és az alsóházi rájátszásban Szent-
endre és Balatonfüred két gárdá-
ját is megelőzve zártunk végül a 8. 
helyen. Az együttes vezéregyéni-
ségei, a már az idősebbek között is 
meghatározó játékosnak számító 
Bencze és Barabás korosztálya 
legjobbjai közé tartoznak – ketten 
együtt 107 góllal terhelték meg a 
riválisok hálóját –, teljesítményük 
elismeréseként részt vehettek a 
dunántúli régió tehetséggondozó 
edzésein. Mindkét fiatal kitűnően 
teljesített, így nekem némi megle-
petést okozott, hogy csak Botond 

kapott meghívót őszi összetartás-
ra is” – tette hozzá Sóvári Gábor.

A szakosztály az elnyert 
TAO-támogatásnak köszön-
hetően tovább bővíthette esz-
közállományát: a gyermekek 
sportruházata mellett új lab-
dákat és egy pár felnőtt méretű 
kaput vásároltak. Sportágfej-
lesztési programjukban vállal-
ták, hogy 2015/16-os bajnoki 
évben immár három korosz-
tályban versenyeztetik spor-
tolóikat. A még hatékonyabb 
szakmai munka érdekében 
minden korosztályban növelni 
szeretnék a rendelkezésre álló 
vízfelület nagyságát és az óra-
számot, a létszám növeléséért 
pedig iskolai toborzóprogramot 
hirdetnek, bemutató edzéseket 
tartanak. 

Pólósaink hétfőtől a városi fe-
dett uszodában és a Szekszárdi 
Fürdőben tartanak edzőtábort, 
napi két tréninggel. 
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Megcsinálták! Bajnoki döntőben a Bad Bones

Novakov Dávid (41) védőkkel a hátán is megállíthatatlan volt
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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! (00640)

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

(00637)

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

Nyári vásár!
Női, fér�  szandálok 10%

papucsok 15%
Szamos gyermekcipők,

szandálok 25%
engedménnyel

június 30-tól

július 15-ig!

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

(0
06

44
)

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (00645)


