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Bővül és megújul a Wosinsky-óvoda Gyógyulóban a közösségi közlekedés
Mintegy 170 millió forintból felújít-
ják, majd bővítik az 1. számú óvo-
da Wosinsky lakótelepi tagintézmé-
nyét – hangzott el a múlt csütörtöki 
sajtótájékoztatón.

A már megkezdett beruházás elő sza-
kaszában a meglévő, mintegy 400 négy-
zetméteres óvodaépületet újítják fel 50 
millió forintos költséggel, a Paksi Atom-
erőmű Zrt. Jövőnk Energiája térségfej-
lesztő alapítványa támogatásával. Az 
energetikai felújítás keretében a nyílászá-

rók cseréje mellett az épület szigetélését 
is megoldják. A kivitelezést végző szek-
szárdi vállalkozás vezetője szeptember 
20-ra ígéri a befejezést. A beruházás má-
sodik ütemében 120 millió forintból 336 
négyzetméterrel bővül az ovi. A 2015 
nyarára elkészülő épületszárnyban lesz 
csoport-, torna- és orvosi szoba, illetve 
vizesblokkok. A tervek szerint mintegy 
300 nm-rel bővítik az udvar területét 
is. A jelenleg négy csoporttal működő 
óvoda jövő szeptembertől további 25 
gyereket tud majd fogadni.

A sajtótájékoztatón Ács Rezső alpol-
gármester elmondta: ezt a beruházást 
is beleszámítva, egymilliárd forintot 
meghaladó értékben korszerűsítette, 
bővítette az önkormányzat a nevelési, 
oktatási intézményeit (bölcsődét, óvo-
dát, középiskolákat). A városvezetés-
nek – összhangban a kormány elvei-
vel – fontos a fiatalság, ezért a most is 
100 százalékos kihasználtsággal mű-
ködő óvodák férőhelyeit (687 fő) to-
vább növelik, amennyiben azt az emel-
kedő gyereklétszám megköveteli.

Horváth István polgármester azt 
emelte ki, hogy a csoportbővítés há-
rom új munkahelyet (két óvodapeda-

gógus és egy dajka) is jelent. Emlékez-
tetett: két évvel ezelőtt áttekintették a 
bölcsődei, óvodai helyzetet, ezek bő-
vítésére, korszerűsítésére már eddig 
is közel 500 millió forintot fordítot-
tak – elég csak a városi bölcsőde, illet-
ve a Kadarka és Mérey utcai óvodák-
ra gondolni –, felkészülve arra, hogy 
2015 szeptemberétől már 3 éves kortól 
kötelező lesz az óvodai beíratás.

A Wosinsky-óvoda az 1960-as évek 
végén épült. A lapostető szigetelésének 
10 évvel ezelőtti cseréjét kivéve az épü-
leten azóta semmilyen felújítást nem 
végeztek.  

 - fl -

Bezárta a babát
az autóba 

Egy kétségbeesett nő kért rendőri 
segítséget Szekszárdon múlt szer-
dán, mivel kéthónapos gyermekét 
véletlenül bezárta az autóba. A 
városi kapitányság munkatársai 
néhány percen belül a helyszínre 
értek, ahol a nő elmondta nekik, 
hogy a vezetőoldali ajtó becsuká-
sakor a központi zár működésbe 
lépett, a kulcs azonban az utastér-
ben maradt.

A rendőrök azonnal cseleked-
tek. Szabácsy Szabolcs alezredes, 
a Közrendvédelmi Osztály vezető-
je a kollégái segítségével, rövid idő 
alatt, rongálás nélkül kinyitotta az 
ajtót, és az anyuka ismét magához 
ölelhette gyermekét.
 -fl-

Túlhatalom ellen – rezsipont
Eddig több mint 4500-an keresték 
fel a rezsipontokat – hangsúlyozta 
Németh Szilárd a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóságnál megtartott 
sajtótájékoztatón.

Az országgyűlés rezsicsökkentésért 
felelős munkacsoportjának vezetője 
emlékeztetett rá, a törvényhozás elé 
beadott törvényjavaslat a rezsipontok 
feladat- és hatáskörének kiterjesztését 
is tartalmazta annak érdekében, hogy 
minden rezsicsökkentéssel érintett 
közszolgáltatással kapcsolatban elin-
tézhessék ügyeiket az emberek.  

Úgy fogalmazott, a rezsicsökken-
tés következtében felszínre jövő fo-
gyasztóvédelmi problémákkal kap-
csolatban céljuk „a még mindig 
meglévő, fogyasztókkal szembeni 
szolgáltatói túlhatalom” visszaszorí-
tása, a fogyasztók érdekeinek minél 
erősebb védelme, valamint a tuda-
tos fogyasztói magatartás kialakítá-
sa, illetve megerősítése. Tájékozta-
tott arról is, hogy a rezsipontokon a 
fogyasztók választ kaphatnak a köz-
szolgáltatásokkal kapcsolatos álta-
lános kérdésekre is, és az esetleges 
jogsértések esetén is rendelkezésre 
állnak az ügyintézők. 

Ennek kapcsán kitér arra is, hogy 
a törvényjavaslatban megfogalmaz-
ták, hogy minden közszolgáltatónak 
legyen elérhető, naprakész honlapja, 
ahol elolvashatók a legfontosabb in-
formációk. Az egyik leggyakrabban 
felmerülő panasz, hogy a fogyasztó 
kilép az egyetemes szolgáltatásból – 
például egy nagy távközlési szolgál-
tatóval kötött gáz- vagy villamosener-
gia-szolgáltatási szerződést – utána 
pedig azt jelzi, hogy nem érzi a rezsi-
csökkentés hatását. 

Nem is érezheti, hiszen ez egy sza-
badpiacon megkötött szerződés, az 
azonban más kérdés, hogy erről eset-
leg „elfelejtik” a fogyasztókat tájékoz-
tatni – tette hozzá, megjegyezve, ez 
ügyben számos eljárást indított a fo-
gyasztóvédelmi hatóság. A politikus 
hangsúlyozta, ha az érintettek úgy 
döntenek, akkor a szerződés felmon-
dási határidejének letelte után bármi-
kor visszatérhetnek az egyetemes szol-
gáltatás körébe. 

Németh Szilárd arra biztatott min-
denkit, forduljon bizalommal a fo-
gyasztóvédelmi hatóság munkatár-
saihoz panaszaival, problémáival. 
Minden egyes ügyben konkrét segít-
séget kapnak az emberek a rezsipon-
tokon – zárta szavait az országgyűlé-
si képviselő.

 NFH/SZV

Rezsipont Szekszárdon:
Szent István tér 11-13.
Telefon: +36 74 510 414
Fax: +36 74 510 413
E-mail:
fogyved_ddf_szekszard@nfh.hu
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00
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Megnyertünk egy pályázatot, amely-
nek köszönhetően orvosolni fogunk 
néhány, már régóta fennálló problé-
mát a közösségi közlekedésben – tá-
jékoztatta lapunkat Ács Rezső alpol-
gármester. Hozzátette: a munkálatok 
175 millióba kerülnek, ehhez nyert a 
város 150 millió forintot.

Az alpolgármester elmondta, hogy a 
munka négy részre bontható: az egyik 
a Csatári torokban lévő buszforduló, az 

ottani állapotok renoválása régi adós-
sága a városnak a helyi közlekedést 
igénybe vevők és az ott élők számára. 
Két busz befogadására alkalmas öblöt 
alakítanak ki és a buszok kifordulása is 
biztonságosabb lesz a jelenlegihez. Ez 
a fejezet 25 milliót kóstál.

A Béri Balogh – Széchenyi – Rákó-
czi utca vonala 14 buszmegállót érintő 
korszerűsítést tartalmaz. Itt GPS-ala-
pú utastájékoztató-rendszer épül, a 
digitális kijelzőn a várakozók ponto-
san láthatják, hogy melyik busz hány 
perc múlva érkezik. Ezeken a helye-
ken térfigyelő kamerák is üzembe áll-
nak, így nem csak a buszmegálló lesz 
megfigyelhető, hanem a környező köz-
területek is. A pályázatnak köszönhe-
tően gyakorlatilag megkétszereződik 
a városban működő kamerák száma, 
melyek a rendőrségre, illetve a közte-
rület-felügyeletre lesznek bekötve – 
éppen úgy, ahogy a jelenleg működők. 

Ács Rezső leszögezte, hogy ezzel a 
térfigyelő kamerarendszer-telepítések 
nem fejeződtek be, folytatás a város 
külterületein várható. 

A harmadik, szintén nagyon fontos 
elem a Hunyadi utca és a tehermente-
sítő út kereszteződésének a rendezése. 
Itt jelenleg két sáv van: egyenes és jobb-

ra kanyarodó, illetve egy balra kanyaro-
dó. Mivel a jobbra kanyarodó autókkal 
egyidőben kapnak szabad jelzést a gya-
logosok is, ezért sok esetben egy zöldnél 
csak néhány autó tud kikanyarodni, az 
egyenesen továbbautózni vágyók csúcs- 
időszakban pedig jó, ha a harmadik zöld-
nél átjutnak a kereszteződésen. Itt közel 
40 millió forintból egy teljesen új, mint-
egy 200 méter hosszú jobbra kanyaro-
dó sáv épül és ezzel háromsávossá válik a 
kereszteződés. Tehát aki egyenesen akar 

majd átmenni a vasút felé, azok gyorsan 
átjutnak, a jobbra és balra kanyarodók pe-
dig ettől függetlenül közlekedhetnek. 

A pályázat negyedik elemeként pe-
dig egy húsz kerékpár tárolásához ele-
gendő, fedett B+R rendszer is kiépül a 
vasút- és a buszpályaudvar szomszéd-
ságában. Az pedig nyilvánvaló, hogy a 
Hunyadi utcából a vasútállomásig ki 
kell építeni a kerékpárút-bekötést is 
– fejezte be tájékoztatóját Ács Rezső.

 Mészáros
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Csökkent az álláskeresők száma Újabb 30 lépcsőház kapcsolódik be a 
szelektív hulladékgyűjtésébe

Az Alisca Terra Kft. szeptember vé-
géig újabb 30 lépcsőház mellé he-
lyez ki speciális hulladékgyűjtésére 
alkalmas edényeket. 

A cég saját forrásból szinte minden 
kommunális konténer mellé három, 
műanyag, papír és üveg külön gyűj-
tésére alkalmas edényt vásárol és 
telepít Szekszárd társasházi öveze-
teiben. 

A már korábban létrehozott speci-
ális gyűjtőpontok egyre népszerűbbek 
a lakosság körében, miután már nem 
kell elcipelni a szelektív szigetekig az 
újrahasznosítható hulladékokat, ha-
nem közvetlenül a kommunális konté-
nerek mellé telepített gyűjtőedényekbe 
tudják bedobni azokat. A  nagyjából két 
hónap alatt, amióta az 50 gyűjtőpontot 
létrehozta az Alisca Terra Kft., 2,5 ton-
na papírt, 1 tonna műanyag- és 0,5 ton-
na üveghulladékot szállított el a vállalat. 

A gyűjtőpontokon lévő edényeket 
is egy héten egyszer üríti ki a válla-
lat, de azok kevésbé zsúfoltak és sze-
metesek, mint a gyűjtőszigetek. A 
gyűjtőpontok hatékonyságának nö-
velése érdekében az Alisca Terra Kft. 
kéri, hogy minél jobban lapítsák, tö-
mörítsék össze az edényekbe dobott 
műanyag- és papírhulladékot.

Közgyűlés: napirenden a gyermekétkeztetés és az energiatakarékosság

Nem lehet pénzkérdés a gyer-
mekétkezetés támogatása, külö-
nös tekintettel azon családoknál, 
ahol napi szinten nehezebben jut-
nak meleg ételhez a gyermekek. 
Mindezt Ács Rezső alpolgármester 
mondta a júliusi rendkívüli közgyű-
lést követően.

Az ülésen jelenlévő képviselők dön-
töttek arról, hogy az állami támogatást 
mintegy 3,1 millió forinttal kiegészít-
ve idén is segítik a rászorulókat: így az 
önkormányzat 329 gyermek 44 napi 
étkezetését biztosítja a nyár folyamán. 

Az alpolgármester elmondta azt 
is, hogy folytatják a megkezdett utat 

a környezettudatosság és az energia-
takarékosság terén. A tolnai megye-
székhelyen egyre több városi tulajdo-
nú intézmény már alternatív energiát 
hasznosítva működik, ezúttal pedig 
a Garay János Gimnáziumnál indí-
tott el a városvezetés egy napelemes 
rendszer kiépítésére vonatkozó pályá-

zatot. Ács Rezső a napirend kapcsán 
elmondta, hogy a megvalósítást kö-
vetően az intézmény fenntartási költ-
ségei csökkennek majd, hasonlóan a 
sportcsarnokéhoz, melynél egy ha-
sonló projektet már sikeresen meg-
valósítottak. 

 SZV
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Kiszámíthatóbb bankszámladíjakat akar a Nemzeti Bank

Jegyet váltott a strand 40 ezredik látogatója

A bankszámla díjainak egyoldalú 
emelését kívánja megakadályoz-
ni a Magyar Nemzeti Bank (MNB), 
amelynek érdekében teljes bank-
számladíj-mutatót vezetne be – 
adta hírül az M1 Híradója. Amint 
az tudható, a kimutatás a hitelek-
nél használt THM-hez (teljes hitel-
díj-mutató) hasonló módon jelez-
né a bankszámla költségeit.

Az intézkedésre az MNB szerint azért 
van szükség, mivel nemrég a Kúria 
megállapította a hitelek ügyében az 
árfolyamrés, valamint az egyoldalú 
kamatemelések tisztességtelenségét is, 
ennélfogva szakértők szerint a bankok 
a számladíjak emelésével pótolják ki-
esett bevételeiket.

A kedvezményes számlacsoma-
gok igénybevétele előtt a szakembe-
rek szerint érdemes több konstrukciót 
is megtekinteni, hiszen nem minden 
esetben az olcsónak látszó verzió a leg-

ideálisabb a valóságban. A tévedések 
elkerülése érdekében egy, az internetes 
felületen igénybe vehető ingyenes kal-
kulátorral bárki díjmentesen megtud-
hatja, az adott számlacsomag mekko-
ra összeget vonz havi és éves szinten.

Tudni lehet, hogy egy nem megfele-
lően megválasztott konstrukciónál évi 
35 ezer(!) forintnál is drágább lehet a 
tranzakciókért befizetett összeg, egy 
jól megválasztott csomaggal ugyanak-
kor tízezreket lehet megtakarítani. Ki-
derült: nem csupán a bankok között, 
hanem a bankokon belül is tetemes 
különbségek adódnak, amennyiben 
nem a megfelelő számlacsomagot vá-
lasztják az ügyfelek. Jelenleg több mint 
154 pénzintézet verseng igen sokfé-
le bankszámlával, amelyeket annyira 
túlbonyolítottak, hogy számtalan ked-
vezményrendszer és több mint százfé-
le költség tartozik egy-egy számlához. 
Ennek következtében az átlagember 
természetesen nem látja át a rend-

szert, bankszámla-kalkulátor nélkül 
pedig, csupán a banki hirdetmények 
alapján lehetetlen a legjobb ajánlat ki-
választása. 

A Magyar Nemzeti Bank ügyveze-
tő igazgatója, Nagy Márton az M1-nek 
úgy nyilatkozott, ezen a banki maga-
tartáson szeretne változtatni azzal az 
intézkedéssel, amellyel a teljes hitel-
díj-mutató a pénzforgalmi szolgáltatá-
soknál és a folyószámláknál bevezetés-
re kerülhetne, amelynek segítségével 
az ügyfelek könnyebben választhatná-
nak számlacsomagot, egyben látható-
vá válna, ha a bank megemeli a szám-
lákhoz kapcsolódó díjakat. 

Az ügyvezető igazgató azt is közölte: 
miután a Kúria a hitelek tekintetében 
az árfolyamrés és az egyoldalú kamat- 
emelés tisztességtelenségét megállapí-
totta, az MNB arra számít, a bankok 
egyéb csatornákon keresztül kívánják 
a kiesett bevételeiket pótolni. Vélemé-
nye szerint a díjtételekkel és az azok-

kal történő játszadozással variálhat-
nak még a pénzintézetek, amelynek az 
MNB elébe kíván menni és a piacon is 
rendet rakni – jegyezte meg az elmon-
dottak kapcsán Nagy Márton, egyben 
arra is rámutatott, a folyószámla-szol-
gáltatásoknál, a kártyás fizetéseknél a 
díjtételek átláthatósága és a díjemelé-
sek sajnálatos módon egyoldalú, nem 
versenyző magatartást mutathatnak. 
Éppen ezért a Nemzeti Bank vala-
mennyi, bankban elérhető, úgyneve-
zett tipikus számlacsomagokat vezetne 
be, például pályakezdők, nyugdíjasok, 
családosok számára, amellyel azt sze-
retnék, hogy hosszabb távon kiszámít-
hatóbbak legyenek a bankszámlához 
kapcsolódó díjak. 

Az intézkedéshez, amennyiben 
szükséges, jogszabály változtatást is 
kezdeményeznének – vázolta fel a ter-
vezetet Nagy Márton. 

 Gy.L. / M1 Híradó

Két hete még a Szekszárdi Család-
barát Strand és Élményfürdő 25 ez-
redik látogatójáról számolhattunk 
be, július 30-án délután pedig már a 
40 ezredik fürdővendéget köszönt-
hette Ács Rezső, Szekszárd alpol-
gármestere a strand bejáratánál. 
Többek között ajándékutalványt, 
fürdőbelépőket, napozóplédet és 
egyéb strandkellékeket kapott a 
szerencsés nyertes, Földesi Zoltán 
és gyermekei.

Ács Rezső az újabb „jubileum” alkal-
mából tájékoztatta a jelenlévőket: a jú-
lius végéig az élményfürdőt felkeresők 
száma egy kicsivel kevesebb a tavaly 
ilyenkor mért adatokhoz képest, ám 
– mint arra rávilágított – 2013 nyarán 
szinte folyamatosan szép strandidőnek 
örülhettek a látogatók, míg az idei jú-
liusi főszezonban tapasztalt két hetes 
esős időjárás jócskán befolyásolta a 
látogatottságot. 

Mindennek ellenére a városvezetés 
bízik benne, hogy a szezon végére el 
tudják érni létesítményben a 80-85 ez-
res látogatói létszámot – mondta Ács 
Rezső, hozzátéve: míg tavaly 60–40% 
volt a fürdővendégek aránya a szek-
szárdi és vidéki vendégek viszonyla-
tában, addig ez a szám idén kiegyen-
lített, 50–50% – vagyis a környékről 
egyre többen keresik fel a szekszárdi 
élményfürdőt.

A negyvenezredik fürdőlátoga-
tó, a szekszárdi Földesi Zoltán is 
elégedett a szolgáltatásokkal: ami-

óta a fürdő felépült, igen gyakran 
megfordul ott családjával. Gyerme-
keivel, Bálinttal, Liliennel és Gel-
lért Axellel érkezett 40 ezredikként 
a strandra – a kicsik lapunknak el-
mondták: a nagy kedvencük egyér-
telműen a vízicsúszda.

 Gy.L.

Csökkent az álláskeresők száma júni-
usban Tolna megyében, ahol május-
hoz képest 1889, az egy évvel korábbi 
időszakhoz képest 2187-tel keveseb-
ben szerepeltek a munkaügyi szerve-
zet nyilvántartásában – közölte a Tol-
na megyei kormánymegbízott.

Horváth Kálmán tájékoztatója szerint 
júniusban a májusinál 1943-mal keve-
sebben, 1325-en váltak álláskeresővé 
Tolnában, a nyilvántartásból ugyan-
akkor jelentősen többen, 3215-en 
kerültek ki. A regisztrált álláskeresők 
a megye gazdaságilag aktív népessé-
gének 10,9 százalékát tették ki; a mu-
tató továbbra is Dombóvár és Tamási 
térségben a legmagasabb, 16,3, illetve 
13,4 százalék. Szekszárd, Bonyhád és 
Paks térségében az arányszám a 10 
százalékos országos átlag alatt van.

A kormánymegbízott arra is ki-
tért, hogy csökkent a pályakezdő ál-

láskeresők száma; a júniusi záróna-
pon 1537 ilyen álláskereső szerepelt 
a munkaügyi nyilvántartásban, ami 
az előző havi értéknél 9,5, a 2013. jú-
niusi létszámnál pedig 16,8 százalék-
kal kevesebb. Júniusban Tolnában 302 
pályakezdő jelentkezett a munkaügyi 
kirendeltségeken, számuk májushoz 
képest 34,5, az előző év azonos idő-
szakához képest 23,7 százalékkal volt 
kevesebb. Az új belépők 63,9 százalé-
ka középfokú végzettségű.

Júniusban a munkáltatók Tolnában 
1541 munkavállalóra jelentettek be új 
munkaerőigényt, ami a májusi keres-
lettől 28 százalékkal elmarad, a 2013. 
júniusit azonban 64,3 százalékkal meg-
haladja. A legtöbb állást Szekszárd tér-
ségében kínálták. A munkáltatók 297 
álláshelyhez nem igényeltek állami tá-
mogatást, a piaci álláshelyekre jó része a 
járműgyártás területéről kerestek mun-
kavállalókat. MTI/SZV
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Újraéled a Rezéti-Duna
A Duna-Dráva Nemzeti Park Ge-
menc tájegységében a követke-
ző hetekben fog elindulni a folyót 
érintő legnagyobb élőhely-revita-
lizációs beavatkozás a Rezéti-Du-
na területén. A kivitelezés költsége 
nettó 439 millió Ft. 

A legszebb gemenci mellékág a Rezé-
ti-Holt-Duna, amely a csanádi átvágás-
sal 1893-ban vált Gemenc leghosszabb, 
14,7 km hosszúságú mellékágává. A 
Rezéti-Duna a régió leghosszabb mellé-
kága, aminek mind az alsó, mind a felső 
vége élő kapcsolatban van a főmederrel. 
A ma már csak 30-50 méter széles me-
der gyakran félig kiszárad.

A beavatkozás során a lerakott hor-
dalékot – elsősorban homokot – fogják 
kikotorni a leginkább feltöltődött sza-
kaszokon. A mellékágból mintegy 200 
ezer köbméter hordalékot távolítanak 
el, ezzel a meder jelenlegi küszöbszint-

jét – vagyis azt az állást, amikor a Duna 
vize már keresztül tud folyni – a tenger-
szint feletti 82 méterre csökkentik a je-
lenlegi 84-ről. A Duna vize nemcsak a 

mostani 300 cm-es bajai vízállásnál, ha-
nem már 150-180 cm körül is be tud így  
folyni a mellékágba. A kikotort mede-
ranyagot a Duna főmedrében rakják le. 

Az elmúlt évtizedek alatt feltöltődött fo-
lyómeder kikotrása után a mellékágon 
ismét át tud folyni a víz, a lassú folyá-
sú vízhez köthető fajok megtalálják az 
életfeltételeiket.

A kotrás természetesen nem szünte-
ti meg a mellékág feltöltődését kiváltó 
fő okot, vagyis a kanyarulat átvágását, 
de középtávon kezelni tudja a felisza-
polódás problémáját, és ad pár újabb 
évtizedet a Rezéti-Dunának. Azért, 
hogy a jövőben a mellékágba kerülő 
hordalék könnyebben eltávolítható le-
gyen, egy úgynevezett hordalékcsap-
dát is kialakítanak. Ez gyakorlatilag a 
mellékág torkolatának szélesebbre és 
1 méterrel mélyebbre történő kotrását 
jelenti, így a Rezéti-Dunába érkező víz 
hamar lelassul és a szállított hordalék 
nagy része a torkolat közelében, a hor-
dalékcsapda területén leülepszik, így a 
következő, fenntartó kotrásnak nem 
három kilométer hosszból kell eltávo-
lítania a homokot.

Az élőhely-revitalizáció után a Re-
zéti-Duna evezős vízijárművekkel is-
mét látogatható lesz, s a küszöbszint 
süllyesztésnek köszönhetően az év 
hosszabb időszakában lehet majd ke-
resztülevezni rajta, mint jelenleg.

 SZV

Médiaharc egy öregúrral
Mostanában szokásommá vált, hogy a heti rendes nagybevásárláskor 
elbámészkodom a szupermarketek újságosstandjánál, bele-bele lapoz-
va a képes napi és heti sajtóorgánumokba. Kedvenc politikai napilap-
jaim azonban valahogy mindig elbújnak a többi pöffeszkedő, színesen 
harsogó bulvárlap és egyéb tömegigényt kielégítő firkálmány, továb-
bá a „nép” nevében íródott politikai napilapok mögé. Eleinte arra gon-
doltam: ezeket a sajtótermékeket biztosan később rakják ki a polcokra 
és így természetes, hogy a korábban kikerült napilap úgymond, hát-
térbe szorul.

Éltem ezen meggyőződésemmel 
mindaddig, míg egy napon, előku-
tatván az „egyéb” újságkupacok alól 
fent említett újságomat, majd a cí-
mek átböngészése után azt a kupac 
elejére visszahelyezve továbbléptem 
(azon szándékkal, hogy visszafelé 
jövet vásárolok egy példányt) – ám 
ekkor a hetedik érzékem azt súg-
ta: figyelnek! A következő lépésnél 
visszanéztem és döbbenten kons-
tatáltam, hogy a szemközti polcok 
mögül előugrik egy öregúr, majd 
villámgyors mozdulattal átrendezi az 
újságos polcot. Átrendezi, mégpedig 
úgy, hogy az én szerencsétlen pél-
dányom, többi társával egyetemben 
ismét „láthatatlanná vált”, a háttérbe 
szorult. „Azannya!” – álmélkodtam 
meglepetten, miközben az öregúr 
sikkesen rádobott még néhány ma-
gazint a lapomat rejtő kupac elejére, 

majd, mint aki jól végezte dolgát, el-
sétált onnan.

Ha harc, hát legyen harc. Vissza-
mentem!

Visszamentem és kikotortam a 
médiatúlsúly alól szegény napilapo-
mat, három másik társával együtt. 
Mondanom sem kell: fél óra múltán, 
vásárlási tortúránk végén kíváncsian 
visszatértem az újságos standhoz és 
ugyanaz a látvány fogadott… Napi-
lapom sehol, ellenben legelöl ismét 
ott virított a nép nevében íródott, 
példányszámát tekintve meglehetős 
mélyrepülést produkáló két politi-
kai napilap. 

Azóta mindig elmosolyodom, ha 
ilyen helyeken járok, mert tudom: 
a polc közelében mindig lesz egy 
öregúr, aki alig várja a nagy „vissza-
rendeződés” lehetőségét…

 Gy. L.

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. 
Szekszárdi Erdészete teljes egészében 
ártér, a Sió és a Duna hullámterében. A 
Sió torkolatától egészen Bátáig húzódik 
a Duna jobb partján, kilenc község te-
rületét érinti és a Közép- és Alsó-Duna 
ártér erdőgazdasági táj része.

Az egész ártér a víz által szállított 
hordalékból épül fel, talaja mégis igen 
változatos. A humuszos (80%) és nyers 
(12%) öntéstalaj mellett további öntés-
talajok és kombinációik találhatók. A 
kontinentális éghajlati viszonyok szá-
mos egyéb hatás eredményeképpen, bi-
zonyos szubmedeiterrán jelleget mu-
tatnak. Az erdészet az erdősztyepp 
klímaövbe tartozik.

A területre jellemző fafajok elterjedé-
sét az előzőek mellett a Duna folyása, 
szabályozása és erdészelődök munkás-
sága alakította Európa legszebb ártéri 
erdőségévé. A megtermelt faanyag na-
gyobb részét értékesítik (belföldön és ex-
portra), a többit a részvénytársaság fű-
részüzemében dolgozzák fel.

A vágásterületeket – természetes 
úton magyar kőrissel (megfelelő ter-
mőhelyeken) és fehér nyárral (gyökérs-
ajjal) – mesterséges úton, elsősorban 
őshonos fafajú csemetével újítják fel, 
összesen 125 hektáron évente.

Az igen értékes és magas hozamot 
biztosító fekete dió és nemesnyár ülte-
tésére is sor kerül. Fontosak az erdészet 
területén működő OMMI és üzemi faj-
ta-összehasonlító kísérletek, klóngyűjte-
mények és magtermő állományok.

A vadgazdálkodás üzemi keretek 
közt folyik. Itt él az ország egyik kivá-
ló (világhírű) gímszarvaspopulációja, 
de gyakori a vaddisznó is. Vadászato-
kat is erre a két vadfajra szervez az er-
dészet. Nagyterítékű vaddisznóhajtás-
ra is van lehetőség. Két vadászházban 
(Gemenci, Keselyűsi) tudják ellátni és 
elszállásolni a vadászni, vagy kikapcso-
lódni vágyó vendégeket.

Az erdő kikapcsolódásban, pihenés-
ben való szerepét a Gemenci Szaba-
didőközpont környéki erdők biztosítják, 

illetve a Gemenci Állami Erdei Vasút, 
melynek itt található az egyik végál-
lomása és teljes hosszában (30 km) az 
erdészet területén halad. Malomtele-
lő állomáson tanösvényt és madárme-
gfigyelőt alakítottak ki. Itt, az ideláto-
gatóknak az ártér minden sajátosságát 
be tudják. Nagyrezétben vadmegfigye-
lőhely épült ki. A Duna-Dráva Nemzeti 
Parkkal közös térséget hoztak létre Bá-
rányfokon, vagy a Nyéki holt-Dunánál.

Gazdálkodásuk során 52 fő saját 
munkavállalót alkalmaznak.

Ez a változatos terület nemcsak az 
erdő részére biztosít kiváló élőhelyet, 
hanem a belső tavak, holtágak számos 
madárfajnak adnak fészkelési, tartóz-
kodási helyet, és a már kihalóban lévő 
halfajoknak szolgálnak menedékül. Az 
erdészet teljes területe a Duna-Dráva 
Nemzeti Park része. Védett növények és 
állatok élnek itt harmóniában, az erdei 
ökoszisztéma részeként.

 Gemenc/SZV
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Szekszárdon is indul a parlagfűszezon
Városunkban az országos tendenci-
ához hasonlóan a csalánfélék meny-
nyisége még a korábbi őszies idő-
járás során közepes szinten, majd 
emelkedve folyamatosan magas 
szinten volt. 

A mérések szerint a parlagfű pollen-
szemei július második hetétől or-
szágszerte jelen vannak a levegőben. 
Ezekben a hetekben az esőzések kö-
vetkeztében pollenkoncentrációja még 

sehol sem érte el a tüneteket is kiváltó 
közepes szintet, illetve a nagy esők és 
lehűlés idején virágpor szórása meg is 
szűnt. Azonban a felmelegedés hatá-
sára és a tartós eső elmúltával pollen-
szórása felerősödik és augusztus elején 
várhatóan elindul a parlagfűszezon.

A kültéri allergén gombák meny-
nyisége ingadozik a közepes – magas 
– nagyon magas értékek között – de 
összességében az összes gomba meny-
nyisége nagyon magas szinten van.

Az esős napokat követő napos, meleg 
fülledt időben a kültéri allergén gom-
bák mennyisége ugrásszerűen megnö-
vekedhet.

A legtöbb állomáson már regisztrál-
ták az üröm és a parlagfű pollensze-
meit – de még mindenhol csak néhány 
darabot, tüneteket nem okozó kon-
centrációban. A parlagfűre érzékeny 
allergiások azonban készüljenek fel a 
parlagfűszezonra – kezdjék el szedni 
az allergia elleni gyógyszerüket, illet-
ve keressék fel orvosukat.

 Kormányhivatal/SZV

Az Illyés is várja a pótfelvételizők jelentkezését
A pótfelvételi során csak egyet-
len felsőoktatási intézmény egyet-
len képzése jelölhető meg, és csak 
azok jelentkezhetnek, akiket egyet-
len általuk megjelölt képzésre sem 
vettek fel a július 24-én zárult álta-
lános eljárásban, vagy idén egyálta-
lán nem is felvételiztek.

A pótfelvételi keretében kizárólag ön-
költséges képzések indulnak, ez alól 
kivételt képeznek a magyar egyete-
mek, főiskolák határon túli képzései, 
valamint a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem képzései.

A pótfelvételiben meghirdetett sza-
kok esetében a ponthatárok nem le-

hetnek alacsonyabbak a július 24-én 
meghatározott ponthatárnál, ameny-
nyiben a szakot korábban az általá-
nos eljárásban is meghirdették; és a 
jogszabályi minimumnál (alapképzé-
sen és osztatlan mesterképzésen 260, 
felsőoktatási szakképzésen 220, mes-
terképzésen 50), amennyiben a kép-
zést az általános eljárásban nem hir-
dették meg.

Az űrlapok kitöltésére augusztus 12-
én éjfélig van lehetőség. Szintén eddig 
a határidőig kell befizetni az eljárá-
si díjat, ami a pótfelvételi során 5000 
forint. Az e-felvételis jelentkezést az 
űrlapok elmentése után legkésőbb au-
gusztus 13-ig hitelesíteni is kell. Ez 
megtehető az Ügyfélkapun keresztül, 
vagy a felületről kinyomtatott és alá-
írt hitelesítő adatlap postára adásával 
(cím: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, 
Pf. 220).

A ponthatárokat előreláthatólag au-
gusztus 28-án hirdetik ki.

Alapképzésben meghirdetésre kerü-
lő nappali képzések a PTE Illyés Gyula 
Karán: csecsemő- és kisgyermekne-
velő; kommunikáció és médiatudo-
mány; környezetkultúra; óvodape-
dagógus; óvodapedagógus német 

nemzetiségi szakirány; szociális mun-
ka; tanító német nemzetiségi szak-
irány; turizmus-vendéglátás. Nappali 
felsőoktatási szakképzések: csecsemő- 
és kisgyermeknevelő; kommunikáció 
és média – moderátor szakirány; szo-
ciális és ifjúsági munka – ifjúságsegítő 
szakirány; szociális és ifjúsági munka 
– szociális munka szakirány; televízi-
ós műsorkészítő; turizmus-vendéglá-
tás – vendéglátó szakirány. 

Alapképzésben meghirdetésre ke-
rülő levelező képzések: csecsemő- és 
kisgyermeknevelő; kommunikáció és 
médiatudomány; szociális munka; ta-
nító; turizmus-vendéglátás; üzleti sza-
koktató – vendéglátó szakirány. 

Levelező felsőoktatási szakképzé-
sek: csecsemő- és kisgyermeknevelő; 
kommunikáció és média – moderátor 
szakirány; szociális és ifjúsági mun-
ka – ifjúságsegítő szakirány; szociális 
és ifjúsági munka – szociális munka 
szakirány; turizmus-vendéglátás – tu-
rizmus szakirány; turizmus-vendég-
látás – vendéglátó szakirány. Mester-
képzésben meghirdetésre kerülő szak: 
turizmus-menedzsment.
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ASZTALITENISZ. Hét közben megér-
kezett Szekszárdra a két leigazolt vi-
lághírű kínai női asztalitenisz-játékos 
egyike, a jelenlegi felnőtt Európa-baj-
nok Li Fen. Több napot is eltölt Szek-
szárdon, edzés közben ismerkedik új 
klubja, a Szekszárdi Női Asztalitenisz 
Klub játékosaival. Mint megtudtuk, 
Li Fen ingajáratban közlekedik majd 
Stockholm és Budapest között – állan-
dó résztvevője lesz a svéd és a magyar 
válogatott gyakorlásainak. Szekszárd-
ra mindig az éppen aktuális bajnoki 
illetve nemzetközi kupamérkőzések 
előtt két nappal érkezik, és természe-
tesen részt vesz a közös munkában. 
Első nyilatkozatában elmondta: célja 
az, hogy új csapatát, a Szekszárdi AC-t  

játékával és eredményességével segítse 
lehető legjobb eredmény elérésében.

KOSÁRLABDA. Újabb rangos konti-
nentális tornán szerepel Studer Ág-
nes, az Atomerőmű KSC Szekszárd 
csapatának 16 éves játékosa. Koráb-
ban az U-17-esek világbajnokságán, 
Csehországban lett bronzérmes a 
válogatott tagjaként, most pedig az 
U-16-os korosztály nemzeti csapatá-
ban szerepel – annak  egyértelműen 
meghatározó játékosaként az irányí-
tóposzton. E hétvégén kezdődik  meg 
Debrecenben a 12 csapatos A Divíziós 
Európa-bajnokság, a mieink a horvá-

tokkal, a spanyolokkal és a szerbekkel 
mérkőznek a csoportmeccsek során: 
a négy együttesből három jut tovább 
a következő szakaszra, amelyben két 
hatos csoportban folytatódik az au-
gusztus 10-én záruló kontinenstorna.

TRIATLON. Jól szerepeltek a Szekszárdi 
Dynamic TC versenyzői a szombathe-
lyi, az ország legrégebbi, immáron 
harmincadszor megrendezett Vasi Va-
sember elnevezésű triatlon versenyen. 
A 300 indulós versenyen a szekszárdi 
vasember, ifj. Czencz Péter az abszolút 
kategóriában az igen előkelő 4. helyen 
végzett, miközben saját korosztályá-

ban (30-34 évesek) a legjobbnak bi-
zonyult az  olimpiai távokon (1,5 km 
úszás, 40 km kerékpározás, 10 km 
futás) lezajlott versenyen. Győzelmet 
ünnepelhetett az Ironman versenyek-
re készülő amatőr sportoló édesapja, 
idősebb Czencz Péter is, aki a 60-64 
közöttiek korosztályában futott be 
elsőként. További figyelemre méltó 
szekszárdi eredmények. 35-39 kcs.: 3. 
Arató Gabriella, 4. Mészáros László 
(mindkettő Dynamic TC). 40-44 kcs.: 
27. Nádi Csaba. 50-54 kcs.: 9. Kár-
páti József. 55-59 kcs.: 4. dr. Schranz 
Róbert.  A Dynamic TC csapata az 
amatőr kategóriában ifj. Czencz Pé-
ter – Módos László – Mészáros László 
összeállításban bronzérmes lett.

A maratoni országos bajnokság 
nagyszerű sikerei után a rövidebb 
távú sukorói országos kölyök-, gyer-
mek- és serdülőbajnokságon méret-
te meg magát az ország egyik legfi-
atalabb és legígéretesebb klubja, a 
Szekszárdi Kajak-kenu SE az elmúlt 
hétvégén. Óriási létszámmal zajlot-
tak az egyes korosztályok többfé-
le távon folyó futamai, bizonyítva, 
hogy milyen széles a sportág után-
pótlás-piramisának alja. Az egyes 
korosztályok legjobbjait is csak né-
hány másodperc választotta el egy-
mástól – vagyis nagyon kiélezett 
verseny folyik már a hátországban.

Mindezzel együtt is maradt hiányér-
zet a szekszárdi klub irányítóiban. 
Bajnokuk ugyan nem lett egy sem – 
a hosszútávon három is volt –, de az 
összelapátolt két ezüst, három bronz, 
négy negyedik, illetve ötödik hely, az 
egy-egy pontszerző hetedik és nyol-
cadik poszt azért kellő kompenzációt 
kell hogy jelentsen. Ha valakinek, ak-
kor a klub egykori tolnai világbajno-

kának, Jámbor Attila vezetőedzőnek 
nem kell elmagyarázni, hogy jóval 
értékesebb lesz az a hőn óhajtott do-
bogós helyezés, bajnoki siker, ha majd 
a serdülőben, az ifiben következik be.

A klubot szakmailag irányító kajakos 
házaspár, Jámbor Attila és Inger Niko-
letta ezzel együtt is sajnálja azokat, akik 
nagyon komolyan dolgoztak az elmúlt 
hetekben és mégsem sikerült jobb ered-
ményt elérniük. „Reméljük, a két hét 
szünet után újra meglesz bennünk a 
szorgalom és az elszántság, mert lega-
lább 6-8 versenyen még ott tudunk len-
ni” – jegyezte meg Jámbor Attila, aki-
nek eltökélt szándéka, hogy a rövidebb 
távokon is sikeresek legyenek. 

– Gyermek korosztályban tovább-
ra is az élmezőnyben van Ács Anna és 
Müller Bence, akik edzésmunkájukkal 
példát adhatnak a klubtársak számára 
– kezdett a bővebb értékelésbe Jámbor 
Attila. – A kölyök fiú korosztály tekin-
tetében van a legnagyobb hiányér-
zetünk, nem sikerült sem párosban, 
sem négyesben kvalifikálni magukat 
az 1000 m-es döntőkbe, de verseny-

zőink 4000 méteren valamennyien 
jól teljesítettek: mind Mercz Marcell, 
mind pedig a Takács Márk – Horváth 
Ádám páros megmutatta, hogy a me-
zőnyük elejéhez tartoznak. A kölyök 
lány korosztályban az egész évben jól 
teljesítő Ádám Alexa most harmadik-
ként ért célba, így reményeink szerint 
az őszi keretfeltöltő versenyen sikerül 
majd kvalifikálnia magát a kölyökvá-
logatottba. 

– Nagy Viktória a szokásához híven 
jól versenyzett – folytatatta a szakve-
zető –, 1000 méteren egyelőre a 7. he-
lyen ért célba, de rendkívül erős párost 

alkotnak Alexával. Nagyon remélem, 
hogy a serdülő korosztály meghatáro-
zó alakjai lehetnek. Ebben a korosz-
tályban a Szekeres Zsolt – Korsós Zol-
tán páros és Nagy Kristóffal valamint 
Bodnár Balázzsal kiegészülve a négyes 
is nagyon jól versenyzett. A serdülő 
lány korosztályban is értünk el érté-
kes helyezést: Balogh Zsófia 500 mé-
teren, egyébként olimpiai távon 4. lett, 
mely egyben válogató is volt az Euró-
pai Olimpiai Reménységek versenyé-
re. Párjával, Korsós Zsófiával 1000 és 
4000 méteren is nagyon jól teljesítet-
tek.  B. Gy.

Ezüstök, bronzok, pontszerző helyek: jól lapátoltak a szekszárdiak Ficza Ferenc silverstone-i győzelme sokat sejtet

A Szekszárd Kajak-kenu SE
versenyzőinek eredményei:

LÁNYOK. Gyermek II. korcsoport, 
MK-2, 2000 m: 13. Sautek Veronika–
Koleszár Zsófia. MK-1 női gyermek 
2000 m: 7. Ács Anna. M-1 kölyök, 
III. kcs., 4000 m: 3. Ádám Alexa. 
K-1 kölyök, 4000 m, IV. kcs.: 4. Nagy 
Viktória. K-1 kölyök, IV. kcs.,1000 
m: 7. Nagy Viktória. K-2 kölyök, V. 
kcs.,1000 m: 5. Nagy Viktória – Ádám 
Alexa. K-1 női serdülő, V. kcs.,500 m: 
4. Balogh Zsófia. K-2 női serdülő, V. 
kcs., 1000 m: 2. Korsós Zsófia – Ba-
logh Zsófia. 

FIÚK. MK-I, gyermek II. kcs., 2000 mé-
ter: 5. Müller Bence. MK-2, gyermek, II. 
kcs., 2000 m: 13. Fritz Szabolcs – Fődi 
József. K-1 kölyök III. kcs., 4000 m: 6. 
Mercz Marcell, 8. Müller Dániel. K-2 
kölyök IV. kcs., 4000 m: 4. Takács Márk 
– Horváth Ádám. K-1 serdülő VI. kcs., 
3x200 m-es váltó: 3. Korsós Zoltán – 
Nagy Kristóf – Horváth Balázs. K-2 ser-
dülő VI. kcs., 1000 m: 7. Korsós Zoltán 
– Szekeres Zsolt. K-4 serdülő, 1000 m: 5. 
Szekeres Zsolt – Bodnár Balázs – Korsós 
Zoltán – Nagy Kristóf.

Július utolsó napján lezárult a ne-
vezés az augusztus 16-án első al-
kalommal megrendezésre kerülő, 
Baja–Szekszárd futóversenyre. A 
81 km-es távra lapzártánkig közel 
70 egyéni induló nevezett.

Korinthosz.hu, így nevezték el a Bács 
és Tolna megyét összekötő ultrafutó 
versenyt, amelynek távja megegyezik 
a híres-hírhedt Spartathlon, az Athén 
és Spárta közötti 246 kilométeres 
erőpróba első szakaszának hosszá-
val, a görög főváros és a korinthoszi 
szoros között 81 km-rel. A verseny 
jelentős része közúti forgalomtól el-

zárt, árvízvédelmi töltéseken halad, 
de a nyomvonal több helyen érinti a 
közúti forgalom számára nyitott köz-
lekedési utakat.

A viadal fő távja a 81 km-es ultra-
maratoni, de lehetőség van a klasz-
szikus maratoni távot is teljesíteni. A 
rajt a bajai Petőfi-szigeten, az evezős-
centrumnál lesz, ezt követően a hosz-
szabb távot választók – lesznek, akik 
párban, vagy 3-5 fős váltóban teljesí-
tik majd a 81 km-t – a Duna árvíz-
védelmi töltése, a Szent László-híd, 
majd Gerjen, Fadd, Tolna, Bogyiszló 
érintésével a Sió árvízvédelmi tölté-
sén keresztül érkeznek Szekszárdra. A 

cél – és az eredményhirdetés – a váro-
si sportcsarnoknál lesz. 

A maratonistáknak Bajától Gerjenig 
tart az erőpróba. 

Az ultramaratoni távot teljesítők ke-
rékpáros kísérettel is haladhatnak, az 
elvesztett energiát az 5-7 kilométe-
renként kijelölt frissítőpontokon víz-
zel, izotóniás itallal, kólával, dinnyé-
vel, paradicsommal, vajaskenyérrel, 
sós keksszel, aszalt gyümölccsel pó-
tolhatják. 

A valóban embert próbáló viadalon 
minden szintidőn (11 óra) belül telje-
sítő egyéni versenyző és csapattagok 
befutóérmet, a 9 óra 30 percen belül 

(Athén–Korinthosz limitidő a Spar-
tathlonon ) teljesítők egy exkluzív ok-
levelet kapnak. Az abszolút verseny 
első három női és férfi egyéni verseny-
zője ezen felül egy serleget is átvehet 
mind a maratoni, mind az ultramara-
toni távon, miként a váltók abszolút 
győztesei is. 

A verseny felvezetéseként, augusz-
tus 15-én este tésztaparti várja az in-
dulókat, és ekkor tartják a technikai 
értekezlet is. Másnap reggel 7 órakor 
dördül el a rajtpisztoly, a szekszár-
di eredményhirdetés a tervek szerint 
18.30-kor kezdődik.

 -fl-

Hamarosan rajtol a Baja–Szekszárd ultramaraton

A várakozást jóval felülmúló fejle-
mények történtek a közelmúltban 
ifjabb Ficza Ferenc szekszárdi au-
tóversenyző előmenetelében. Mint 
arról elmúlt heti lapszámunkban 
egy rövid hírben beszámoltunk, a 
túraautó-világbajnokság egyik na-
gyon fontos előszobájának számí-
tó, az idén újjáélesztett kontinentá-
lis versenysorozatban, a Seat Leon 
EuroCupban a 3. forduló első futa-
ma után Sileverstone-ban felcsen-
dült a magyar himnusz.

Az autóját egyre jobban kiismerő ki-
emelkedő szekszárdi tehetség ugyanis 
– miután kizárták a szabálytalankodó 
francia Brichét – a leggyorsabb kört 
autózva megnyerte az időmérő edzést, 
az övé lett a legjobb rajtpozíció. Ez eb-
ben a szakágban persze nem feltétlenül 
jelent akkora előnyt, mint a sportág ki-
rálykategóriájában, az F1-ben: a rajthoz 
való felállásnál már kompenzálható ez 
a helyzeti előny. A többiek ebbéli nyo-
mulásának köszönhetően Feri gyorsan 
konstatálhatta, oda a pole-pozícióból 
adódó előny: a majdnem mellőle in-
duló Rosell mindjárt az élre került. 
„Szerencsére gyorsan kapcsoltam, és 
három kanyarral később már vissza is 
vettem a vezetést. Utána már csak arra 
figyeltem, hogy kiautózzam a kocsiból 
a maximumot, nem igazán figyeltem 
a mögöttem levő ellenfelekre, csak a 
pályára koncentráltam” – mondta a 
nagyon megérdemelt nyári pihenőjét 
töltő, 18. születésnapjára készülő pilóta. 

Ficza Feri a szabályokból adódó  
fordított rajtsorrend miatt a második 
futamot a nyolcadik helyről kezdhette 
meg, de három helyet így is tudott javí-
tani és ötödikként zárta ezt a szakaszt. 
Ezzel az összetettben szerzett harma-
dik hellyel és a vele járó pontokkal há-
rom verseny után (Nürburgring, Salz-

burgring, Silverstone) a 3. helyen áll a 
Zengő Junior Team üdvöskéje. A pilla-
natnyilag vezető svájci Stefano Comi-
ninek hattal, a dán Stian Paulsennek 
csak öttel van több pontja.

Huszonegy nagyon felkészült, komoly 
istállóháttérrel rendelkező versenyző 
küzd a versenyen a minél jobb helyezé-
sekért, alapadottságaikban, műszaki pa-
ramétereikben teljesen megegyező au-
tókkal. Bármi megtörténhet – az is, hogy 
Feri legjobb szándéka ellenére is hátrébb 
végez. Az autósportban az eredmény a 
háttérmunkán is múlik. Na és a szeren-
csén, már ami a műszaki, elektronikai 
„állóképességét” illeti az adott gépek-
nek. Hátterét illetően a Zengő Motor-

sport is igyekszik felvenni a versenyt a 
rivális csapatokkal. Legutóbb a WTCC-
ben versenyző Michelisz Norbert mér-
nöke segédkezett abban, hogy Silversto-
ne-ban a lehető legtöbbet ki tudják hozni 
a kocsiból. Nagyon kellett már ez, mert 
az eddigi hat futamból – ismerte el Gás-
pár István, a Zengő Motorsport Junior 
Team csapatvezetője – sajnálatos mó-
don háromszor műszaki hiba akadá-
lyozta meg versenyzőjüket a még jobb 
helyezés elérésében.

– Ilyen fiatalon ennyire tudatos, 
megfontolt és a hibákból tanulni képes 
versenyzővel még nem találkoztam – 
osztotta meg Ficza Ferit illető vélemé-
nyét a Szekszárdi Vasárnappal Gáspár 

István. – Ezzel szinte öreg rókának szá-
mít a bevállalós, önfeledten száguldo-
zó kortársaihoz képest. Ilyen precízen, 
mint ő, kevesen tudják kezelni a gáz-
pedált. A kigyorsításnál ő is eléri a 240 
km/órás sebességet, a kanyarvétel köz-
ben akár a 200-at, de ha a telemetria 
alapján azt mondjuk neki, hogy „annál 
a kanyarnál” érdemes lenne 4-5 méter-
rel előrébb fékezni és kisebb kormány-
szöggel bejönni, akkor ő ezt azonnal 
megteszi – tette hozzá a csapatvezető.

Augusztus 7-én a Hungaroringen a pi-
lóta és csapata – készülve a szeptember 
6-7-én esedékes újabb belgiumi futamra 
– újra teszteli, illetve felkészíti a kocsit. 

 B. Gy.

Az egyik legsikeresebb szekszárdi páros: a serdülők között a K-2-ben, 4000 mé-
teren ezüstérmes Szekeres Zsolt – Korsós Zoltán páros
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A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Július 27-ei rejtvényünk megfejtése: Fáy András, A Bélteky-ház

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTEREK, A JEGYZŐ ÉS 

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA – 2014. augusztus

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Augusztus hónapban nem tart fog-
adóórát. Polgármesteri Hivatal I. em., 
polgármesteri tárgyaló.

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyző
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, 
I. em. 40. sz. iroda.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület. Augusztus 
hónapban nem tart fogadóórát.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
III. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület. Augusztus 
hónapban nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület. Augusztus 
hónapban nem tart fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő

V. sz. választókerület. Augusztus 
hónapban nem tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselő VI. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart fog-
adóórát.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselő
VII. sz. választókerület. Augusztus 
hónapban nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 óráig.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
IX. sz. választókerület
Időpont-helyszín egyeztetés: 
30/5514-653

DR. FAJSZI LAJOS képviselő
X. sz. választókerület. Augusztus 
hónapban nem tart fogadóórát.

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik 
csütörtökén 16.30-18.00 óráig.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Augusztus hónapban nem tart fog-
adóórát.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik hétfőjén 17–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselő

A hónap utolsó hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

BÉRLETEK 2014-2015
MÚZSA:
•  Dan Gordon: Esőember - Orlai Produkció Budapest
•  David Seidler: A király beszéde dráma – Csiky Gergely Színház Kaposvár
•  Jókai Mór: A bolondok grófja - énekes bohóság – Újszínház Budapest
•  Dr. Vitéz Miklós – Vadnai László: Meseautó – Körúti Színház Budapest

ORFEUM:
•  Paul Blake: Római vakáció - zenés játék Cole Porter dalaival - Orlai Pro-

dukció Budapest
•  Topolcsányi Laura: Doktornők - zenés vígjáték az I. világháború hősnői-

ről - Turay Ida Színház Budapest

CENTENÁRIUMI BEMUTATÓ az I. VILÁGHÁBORÚ HŐSEINEK 
TISZTELETÉRE!
•  Gyurkovics Tibor: Nagyvizit  - egy magyar klasszikus két részben – Ivan-

csics Ilona és Színtársai Szentendre
•  A szív hídjai - Robert James Waller Madison megye hídjai című regényét 

színpadra alkalmazta Zöldi Gergely - Orlai Produkció Budapest

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK:
•  Vaszary János: A vörös bestia - bohózat két részben - Újszínház Budapest
•  Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt  - színpadi játék - Ivancsics Ilona és Szín-

társai Szentendre  
• Azt meséld el Pista! – Örkény István az életéről, előadja Mácsai Pál

ÓVODÁS:
•  Pöttöm Panna - zenés mesejáték Andersen nyomán - Újszínház Buda-

pest
•  Betlehem csillaga - zenés mesejáték – Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjú-

sági Színház Budapest
•  Fehérlófia – bábelőadás – Bóbita Bábszínház - Pécs
•  Csipkerózsika - Körúti Színház Budapest

 •  Pöttöm Panna - zenés mesejáték Andersen nyomán - Újszínház Buda-
pest

•  Betlehem csillaga - zenés mesejáték -  Magyar Nemzeti Gyermek és 
Ifjúsági Színház Budapest

•  A Szép és a Szörnyeteg - zenés mesejáték - Magyar Nemzeti Gyermek és 
Ifjúsági Színház Budapest

•  Csipkerózsika - Körúti Színház Budapest

Augusztus 9., szombat
8.00–12.00 óráig
BA-ZSI – BABITS ZSIBVÁSÁRa – a 
160 lakásos épület előtti Agóra téren.
Kitelepülés árusoknak: 7.00–8.00 óráig.
Helyfoglalás: kizárólag előzetes regisztrá-
ciót követően (Helypénz előzetesen 1000 
Ft, a helyszínen 2000 Ft) a Babits Mihály 
Kulturális Központ információján.

Augusztus 9., szombat 11.00 óra
Horváth László Xavér festőművész 
kiállításának megnyitója az Agóra 
Művészetek Házában. A tárlat meg-
tekinthető szeptember 13-ig, hétfő ki-
vételével naponta, 10.00–18.00 óráig.
Belépőjegy: 500 Ft; diák, nyugdíjas: 
300 Ft, 6 éves kor alatt és diákcsopor-
tok részére a belépés díjtalan.

A BABITS KULTURÁLIS KÖZPONT 
NYÁRI ZÁRÁSA
A Babits Mihály Kulturális Központ 
a szokásos évi nyári zárását - mely-
nek idejére a szükséges karbantartási 
munkálatok esnek – az idei évben a 
következőképpen ütemezik: 
2014. július 21-től július 27-ig az in-
tézmény zárva tart, a mozi és a jegy-
pénztár nyitva tart.
Július 28-tól augusztus 3-ig a teljes 
intézmény zárva tart, beleértve a mo-
zit is. A mozi technikai berendezései-
nek szükséges karbantartása esik erre 
a hétre.

Köszönjük türelmüket és kívánunk va-
lamennyi kedves látogatónk számára 
élményekben gazdag nyarat!

A Máltai Szeretetszolgálat  
önkéntesei 

használtruha osztásra  
várják az érdeklődőket.

Helye: Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Időpontja: augusztus 5. (kedd),  

8-10 óráig, majd  
augusztus 19-én (kedd)  

15-17 óráig.
A továbbiakban minden hónap 
első keddjén délelőtt 8-10 óráig, 

a hónap harmadik keddjén  
pedig 15-17 óráig.

A város nyugdíjas és nagycsaládos
polgárai figyelmébe

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes 
Központ Nyugdíjas Tagozat  

szervezésében a nagy érdeklődésre 
tekintettel ismét  

ingyenes ortopédiai szűrést  
és vizsgálatot tart

2014. augusztus 18-án, augusztus 
25-én és szeptember 1-én.  

Előzetes bejelentkezés:
Kedden és pénteken  8-10 óráig a 
Babits Mihály Kulturális Központ 

mozi melletti
Irodájában, vagy a  

06-20/415-4867 telefonszámon.
A vizsgálatot Dr.Cseh Edit és  

Dr. Szabó Zoltán  
ortopéd szakorvos végzi.

Gyógycipő felirására  
is lehetőség van.

Szeretettel várunk mindenkit,  
gyermekeket, fiatalokat, időseket.

A Szekszárdi Muslinca Férfikar
sikere Lóréven

A hét végén Lóréven vendégszere-
pelt a Szekszárdi Muslinca Férfikar, 
Mikó István – Kis Pál István borvirág 
kantátájával, a Vidám borisszákkal. 
Mikó István színész-zenész csapata 
– Benkő Péter, Győri Péter, Boros 
Zoltán, Kurkó József, Rusz Milán 
és Csuha Kálmán –, együtt a Lányi 
Péter vezette szekszárdi férfikarral és 

szólistáival, igen nagy sikert aratott a 
Lórévi Színházi és Kulturális Napok 
zsúfolt nézőterű Szabadtéri Színpa-
dán. A magyarországi szerbek által 
szervezett – az idén már négy napos 
– találkozón, a három szerb nyelvű 
színházi előadás között, a Vidám bo-
risszák képviselte a magyar színházi, 
zenei és nyelvi kultúrát.
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MEGHÍVÓ
EMLÉKTÁBLA AVATÓ ÜNNEPSÉGRE

Az emléktábla legyen az emléke-
zés helye azokra az egykori Tolna 
megyei katonákra, akik a Magyar 
Királyi Honvédségben teljesítették 

haza iránti kötelességüket!

Szekszárd város szülötte, néhai 
sióagárdi ZÖLD Márton, született 
Grünhut Móritz (Szekszárd, 1864. 
április 25. – Budapest, 1946. no-

vember 22.) magyar királyi honvéd 
vezérőrnagy emlékére, aki katonai 
teljesítményével elöljárói és aláren-

deltjei bajtársi tiszteletét kivívva,  
izraelita hitét élete végéig megtart-

va volt hű fia hazájának.

Tisztelettel és őszinte  
nagyrabecsüléssel meghívjuk

2014. augusztus 12. 11:00 órakor
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 29-31.

Hadkiegészítő parancsnokság  
udvara

Honvéd Hagyományőrző Egyesület
Szekszárdi Szervezete

2014

Kedves Alsóvárosi Tagtársunk!

2014. augusztus 25.-én 17.30 órai 
kezdettel a Szekszárd Alsóvárosi Rk. 

Közhasznú Egyesület rendkívüli  
közgyűlését tart az egyesület Szekszárd, 

Béla tér 9. sz. alatti székhelyén (Plébánia).

Napirendi pontok:
1.  A Szekszárdi Törvényszék 

 Pk.60.046/1990/8. sorszámú 
végzésének megbeszélése.

2.  A végzésnek megfelelően az 
alapszabály módosítása.

3. Egyebek.

Amennyiben a 2014. augusztus 25.-ei 
17.30 órai közgyűlés határozatképtelen, 

az ismételt közgyűlés
2014. augusztus  25.-én 18.45 órakor 

kerül megtartásra (a Kórház Kápolnai 
esti mise után) az Egyesület Szekszárd, 

Béla tér 9. sz. alatti székhelyén,  
az előzővel azonos napirendi pontokkal.

A közgyűlésen számítunk megjelené-
sére! Távolmaradását kérjük, jelezze, 

illetve küldje el meghatalmazottját, az 
Ön írásos megbízásával!

A közgyűlés nyilvános, szeretettel 
várunk minden érdeklődőt, és egyesü-

letünkbe belépni szándékozót.
Tisztelettel:

Kovács Józsefné sk.
 Szekszárd Alsóvárosi Közhasznú  

Egyesület Elnöke
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Nem vízesés, de azért látványosJó, ha kéznél van egy régi vödör

Az ifjú hölgyeket a vasútnál érte a vízesés

Mindig a sárga úton

Skodaúsztató Sárlavina a Babits utcábanVizenyős szeretet

Mezítláb a kereszteződésben

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

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

• nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.
VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

MŰSZAKI VIZSGA,
OLAJCSERE

MINDEN TÍPUSRA
GUMISZERELÉS

AUTÓMENTÉS
AUTÓKÖLCSÖNZÉS

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁSSzekszárd, Honvéd u. 7.
Telefon: 74/314-880

www.bontottautoalkatresz.hu

AUTÓ-NAGY
(a kórháztól 500 m-re)

30 éves lett a
vállalkozás

AKCIÓ!
Ingyenes
hibakód
olvasás!

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

06–30/505–52–49
Az akció 2014. augusztus 1-31-ig tart.

ART-CASH
ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

GYORS-KORREKT-BIZTONSÁGOS
 

Nyitvatartás: H-P: 8:00-16:30 Sz: 8:00-12:00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/315-994

KERES
Középkorú, leinformálható értelmiségi férfi gyakori szekszárdi  

munkavégzés miatt, heti 2-3 alkalomra kiadó szobát keres.
Ajánlatokat a Szekszárdi Vasárnap e-mail címére

(szekvas@gmail.com) várunk.

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

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

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

rendelés helye: Szekszárd,
Tartsay u. 10. (Ergonom)

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

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

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

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

gyulladás, csontritkulás.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

Szekszárd belvárosában épülő új, többfunkciós
Piactéren üzlethelyiségek 2014 őszétől

hosszútávra kiadók!
Megújuló környezet, kiváló parkolási lehetőség!
Egyedi igényfelmérés alapján kínált ingatlanok.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel./Fax: 74/510-422 • www.vagyonkezelokft.hu
A belépés díjtalan!
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Nyitva tartás:  HÉTFŐ-PÉNTEK
08.00-17.00
SZOMBAT

08.00-12.00
Szeretettel várjuk régi
és új vásárlóinkat!

MEGNYITOTTUNK! Szekszárd, Tartsay u. 19. (a munkaruházati bolt mellett)
Telefon: 74/670-735 • e-mail: gabibarkacs@tolna.net • www.mcbarkacsbolt.hu

Csak ha olcsón szeretne vásárolni!

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

Balsafa termékek széles választékban!

Iroda, bemutatóterem: Szekszárd, Béri B. Á. u. 50/b
(Kecskés Ferenc utcai sarok)

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!

Megújult üzletünk! 
Kibővített  Karcher  választék!

AJÁNLATUNK:
magasnyomású 
mosók, kültéri

seprőgépek

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-320 • Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 • www.cphautomat.hu

Szekszárd, Garay tér 10.
(a sétálóutcában) Tel.: 74/410-883 

www.szaszoptika.hu

NAPSZEMÜVEGEK

30% 50% 70%
kedvezménnyel,

megjelölt termékekre
a készlet erejéig!

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
kaszák,
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

AJÁNDÉK
ALÁTÉT
FÓLIÁVAL
2.590 Ft/m2

Fenyő
Hajópadlók

1.860 Ft/m2-től

Fix keretes 
szúnyoghálók

 3.000 Ft/m2-től

Nyíló szúnyog
hálóajtók 
10.000 Ft/m2-től

Műanyag
redőnyök
5.000 Ft/m2-től

M-Lambéria Barkács Kereskedelmi Kft .
7100 Szekszárd, Epreskert u. 2/A

Tel.: 74/ 414-290 • Tel./fax: 74/ 412-473
E-mail: mlamberia.szekszard@gmail.com

Nyitva tartás: H-P.: 8.00-tól 16.30-ig,
Szo.: 8.00-tól 12.00-ig

KÍNÁLUNK MÉG:
kerítés elemeket, oszloptalpakat, 

barkács léceket, burkolatváltó 
pro� lokat

Laminált parketta
8mm-es 32-es kopásállóságú

OSB 3 vízálló lemez 
10mm-es
1.056 Ft/m2

3.300Ft/tábla

Fenyő
lambériák
1290 Ft/m2-től


