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Hamarosan megnyílik az ideiglenes fedett uszoda
A befejező munkálatokat 
végzik a szakemberek a szek-
szárdi élményfürdő úszó-
medencéjét fedő sátorban, 
amely október 19-től a hét 
minden napján, 7.30 és 17 
óra között várja az úszókat – 
a téli hónapokban is.

Mint azt már megírtuk, egy 
statikai szakvélemény szerint 
a városi fedett uszoda tartó-
szerkezete elöregedett, további 
vizsgálatáig a létesítményt zár-
va kell tartani. Hogy mekkora 
a baj, az csak a tartószerkezet 
burkolatának eltávolítása után 
válik láthatóvá, de könnyen le-
het, hogy már egyáltalán nem 
lehet kinyitni. Amúgy is éssze-
rűbbnek tűnik az új uszoda 
építésének felgyorsítása, mint 
a régit több tíz-, akár százmil-
lió forintért felújíttatni. Az új 
létesítmény viszont már az épí-
téshez szükséges engedélyekkel 
is rendelkezik, így ha a jövő 
tavasszal elkezdődik a munka, 
egy év alatt akár tető alá kerül-
het az új uszoda. Azonban ad-
dig is biztosítani kell a megye-
székhelyen az úszás(oktatás) 
lehetőségét, és gondolni kell a 

sportolókra is. Úgy tűnik, ez 
„házon belül” megoldható lesz, 
vagyis lesz elég szabad hely az 
egyetemi kar uszodájában és az 
élményfürdő most sátorfedéssel 
téliesített sportmedencéjében.

Utóbbi helyszínen tartott hét-
fői sajtótájékoztatóján Ács Rezső 
elmondta: a szakvélemény kéz-
hez vételétől számított két héten 
belül hozzáláttak az ideiglenes 
uszoda felépítéséhez, és ahogy 
ígérték, október közepétől áll a 
sátor. Szekszárd polgármestere 
hozzátette: a létesítmény nem 
csak a Vízmű SE úszóinak, a 
Sportközpont vízilabdázóinak 
és a hobbiúszóknak biztosít 
sportolási lehetőséget, de közel 
ezer szekszárdi és környékbeli 
iskolás számára megteremti az 
úszásoktatás lehetőségét is.

Gerzsei Péter, a szekszárdi tan-
kerület vezetője szerint „életmen-
tő” volt az ideiglenes fedett uszo-
da kialakítása, ugyanis számukra 
jogszabály írja elő, hogy melyik 
általános iskolai évfolyamoknak 
kell biztosítaniuk az úszástanu-
lást. A szekszárdiak mellett így 
decsi, őcsényi, szedresi, medinai 
és bogyiszlói gyerekek is használ-
hatják a medencét.

Csillag Balázs, az üzemeltető 
Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
ügyvezetője elmondta, hogy 
a 16x25 méteres, 110-120 cm 
vízmélységű medence fölé egy 
20x35 méteres, világítással ellá-
tott, szigetelt sátrat húztak fel. A 
hidegre tekintettel négy darab, 
elektromos hőlégbefúvó bizto-
sítja majd a kellemes klímát a sá-
torban, ahol három konténerben 
biztosítanak öltözési lehetőséget, 
míg a csúszdatorony alatti vizesb-
lokkokat egy a pénztárnak is he-
lyet adó, fából készült épület köti 
össze a sátorral. A strandmeden-
ce október 19-től, naponta 7.30 
és 17 óra között várja az úszókat, 
akik nyolc pályán tempózhatnak. 
Az ideiglenes uszoda az élmény-

fürdő Sport utcai, „gazdasági” 
bejáratán át közelíthető meg. 

A belépők árai a régi fedett 
uszodában megszokottnál 
kedvezőbbek lesznek. Csillag 
Balázs hozzátette: sikerült az 
egyetemi kar uszodájában is 
szabad időpontokat találni, így 
a nagyközönség – bérlet meg-
váltását követően – reggelen-
te 6 és 7.45 között, kedden és 
csütörtökön délután 17-től 19 
óráig, továbbá szombaton dé-
lelőtt is használhatja a meden-
cét. Itt találtak edzésidőpontot 
a Vízmű SE úszóinak is, míg a 
vízilabda szakosztály csapatai a 
sátorban tartott tréningek mel-
lett Baján és Pécsen játszanak 
edzőmérkőzéseket.  - fl -
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Új korszak kezdődik a hőszolgáltatásban Szekszárdon
A Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 
október 1-én kiadta a Szek-
szárdi Vagyonkezelő Kft.-nek 
a távhő-szolgáltatási- és ter-
melői működési engedélye-
ket. Mivel egy településen 
kizárólag egy engedélyes 
cég lehet, így a jövőben – 
határozatlan ideig – ezt a 
szolgáltatást a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft. látja el a 
megyeszékhelyen.

Mindezt sajtótájékoztató kere-
tében jelentette be Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere az en-
gedélyek átvételével egy időben. 
A távhőszolgáltatással kapcso-
latos legfontosabb információk-
ról kérdeztük a polgármestert.

– Az engedélyek kézhezvéte-
lével jogilag is végleg lezárult a 
szolgáltató váltás folyamata, így 
már senki nem vitathatja, hogy 
a Vagyonkezelő Kft. a törvényes 
hőszolgáltató Szekszárdon.

– Mozgalmas időszakon va-
gyunk túl. Azzal, hogy az ön-
kormányzat cége ilyen rövid idő 
alatt teljesített minden feltételt, 
hogy megkaphassa a távhőszol-
gáltatási és távhőtermelői mű-
ködési engedélyeket, úgy érzem, 
bizonyítja, helyes döntést hozott 
a városvezetés, amikor másfél 
hónapja szolgáltatót váltott és sa-
ját vállalkozását bízta meg a táv-
hőszolgáltatással. Ez után senki 
nem vitathatja, hogy a közgyű-
lés jogszerűen cselekedett, s így 
járt el a Vagyonkezelő Kft. is az 
elmúlt időszakban, amíg be-
szerzett minden, a működéshez 
szükséges hivatalos dokumentu-
mot. Ez úton is köszönöm min-
denkinek, aki bármilyen módon 
hozzájárult ehhez a sikerhez. 

– A Szekszárdi Vasárnap előző 
számaiban beszámoltak arról, 
hogy ön és a Vagyonkezelő Kft. 
munkatársai lakossági fórumok 
keretében is tájékoztatták az ér-
dekelteket az aktualitásokról. Ho-
gyan értékeli az ott történteket?

– A széles körű lakossági tá-
jékoztatásnak fontos része volt 

a három lakossági fórum, mert 
ezen alkalmakon nem csak mi 
mondhattuk el a legfontosabb in-
formációkat a megváltozott táv-
hőszolgáltatással kapcsolatban, 
hanem a lakosság is véleményt 
nyilváníthatott ez ügyben.  Na-
gyon örülök, hogy több százan 
jöttek el minden helyszínre. Sok 
megfontolandó és hasznos véle-
ményt, tanácsot kaphattunk mi is 
és a fórumon résztvevő lakosok is.

– Megemlítene ezek közül né-
hányat?

– Többen is jelezték, hogy 
túlfizetésük volt. Ennek visz-
szafizetését telefonon és aján-
lott levélben, írásban is kérték 
az Alfa Nova Kft-től, akik így 
visszafizették a kért összeget. 
Ezért innentől fogva felhívtuk 
a fórumokon és egyéb nyilat-
kozatokban is a figyelmet erre a 
lehetőségre is.

– A rezsitörvény értelmében 
minden túlfizetést valamennyi 
szolgáltatónak nyolc napon belül 
automatikusan vissza kellene fi-
zetni a fogyasztóknak...

– Így van. Ebben az esetben is 
törvénysértő módon viselkedik 
a volt szolgáltató, de mi elsősor-
ban azért kértük a lakosokat arra, 
hogy kezdeményezzék túlfizeté-
seik kifizettetését, mert vannak 
fogyasztók, akiknek ez sikerült. 
Természetesen, ahogy azt ígér-
tük, az önkormányzat is segíteni 
fog abban, hogy mindenki meg-
kapja a neki jogosan járó össze-
get. Az egyik fórumon hangzott 
el kérdés formájában az a javaslat 
is, hogy ha valaki kifizette a teljes 
augusztus havi fűtésszámlát, ak-
kor az Alfa Nova Kft-nek jogosan 
járó befizetéséből levonhatja-e az 
augusztusi számla 40%-át, ami 
viszont már nem illeti meg jog-
szerűen a céget. 

– Sokan, sokféle problémát, 
egyedi eseteket is elmondtak a 
lakossági fórumokon. Hogyan 
tudnak ezekben az ügyekben 
segíteni?

– Speciális esetekben feltétlenül 
fel kell keresni a Vagyonkezelő 

Kft. Sárvíz utcai ügyfélszolgálati 
irodáját, mert ott tudnak érdem-
ben segíteni. Eddig is sokan ke-
resték fel az irodát, ahol csúcsidő-
ben nyolc asztalnál fogadták az 
ügyfeleket a cég dolgozói. 

– Több alkalommal is java-
solták, hogy ezt mindenki tegye 
meg, vigye be a korábbi szolgál-
tató által jogtalanul kiküldött 
számlákat.

– Információim szerint eddig 
körülbelül 2600 ügyfél kereste 
fel a cég ügyfélszolgálati irodá-
it az elmúlt hetekben. A havi 
és az elszámoló számlákat is 

lefénymásolták a Vagyonkezelő 
Kft. munkatársai az ügyfélszol-
gálatokon. Ezek a látogatások 
nagyban segítik a szolgáltató 
munkáját, hogy adatokat egyez-
tethessenek az ügyfelekkel. Ez 
alapján tudja a Vagyonkezelő 
Kft. feltérképezni, hogy hány 
esetben sérültek az ügyfelek 
érdekei a korábbi szolgáltató hi-
bájából. Szintén a lakossági fó-
rumokon merült fel a hozzászó-
lók részéről az az igény, javaslat, 
hogy azok, akiknek kárt okozott 
az Alfa Nova Kft. ne egyenként, 
hanem úgynevezett perközös-
ségbe tömörülve próbálják jogi 
úton megoldani a problémáikat. 
Az önkormányzat és a Vagyon-
kezelő Kft. ebben is szeretne se-
gítőkezet nyújtani.

– Többen érdeklődtek, hogy 
mikor köt velük szerződést az új 
szolgáltató?

– Ez alkalommal is szeretném 
elmondani, hogy eddig sem a la-
kosokkal, hanem – a közös képvi-
selőkön keresztül – a társasházak-
kal állt szerződéses jogviszonyban 
a lakóközösség és a hőszolgáltató. 
Ez most, a Vagyonkezelő Kft. 
esetében is így van. Ezeket a szer-
ződéseket már valamennyi tár-
sasház esetében megkötötték az 
önkormányzati hőszolgáltatóval 
a közös képviselők, akiknek ez 
úton is szeretném megköszönni 
együttműködő segítségüket.

– A sajtótájékoztatón úgy fo-
galmazott, „az Alfa Nova Kft. 
a működési engedéllyel tartotta 
sakkban a lakosságot”.

– Valóban okozott némi bo-
nyodalmat a lakosság körében 
a szolgáltatóváltás. Igyekeztünk 
kollégáimmal minél szélesebb 
körben tájékoztatást adni az aktu-
ális teendőkről, de ennek ellenére 
sokakat összezavartak a korábbi 
szolgáltató valótlan információkat 
tartalmazó levelei, amelyekben 
egyetlen érvként hivatkoztak az 
engedélyre. A továbbiakban nem 
kívánok a nyilvánosság előtt a volt 
szolgáltatóval foglalkozni, az már 
a múlt. Engem kizárólag a jövő, 
egy jól működő önkormányzati 
cég érdekel, amely kiváló színvo-
nalon szolgáltat.

– Milyen elképzeléseik vannak 
erre vonatkozóan?

– Jó alapot jelent az a szak-
ember gárda, az az 58 dolgozó, 
akiket azonnali hatállyal átvett 
a Vagyonkezelő Kft. Ember fe-
letti munkát végeztek el annak 
érdekében, hogy segítsék az át-
állás során a lakosságot, és sem-
miféle fennakadás ne legyen a 
szolgáltatásban. Az új hőszol-
gáltató vezetése mindent meg 
fog tenni, hogy a vállalat ered-
ményesen gazdálkodjon. Min-
den lehetőséget meg fognunk 
ragadni, hogy uniós pályázatok 
segítségével korszerűsítsük az 
eszközparkot és növeljük a táv-
hőszolgáltatás színvonalát és 
biztonságát Szekszárdon.

 SZV/Vagyonkezelő Kft. - K.I.

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!
Értesítjük Önöket, hogy a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
ez év 42. hetén, a 2015. ok-
tóber 12-ével kezdődő héten 
megkezdi a távhőszolgáltatási 
számlák kihordását. 

A Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 
honlapján tette közzé azon 
határozatát, amelyben vissza-
vonja az Alfa Nova Kft. távhő-
termelői és távhőszolgáltatási 
engedélyét is. 

A határozat kötelezi a ko-
rábbi Engedélyes Alfa Nova 
Kft-ét, hogy működjön együtt 
a távhőtermelői engedéllyel 
rendelkező Szekszárdi va-
gyonkezelő Kft.-vel, mint a Új 
Termelői Engedélyessel annak 
érdekében, hogy a távhőterme-

lés folyamatossága biztosított 
legyen. 

Az együttműködési kötele-
zettség kiterjed az eszközök 
átadására és a tüzelőanyag be-
szerzésével együtt járó elszá-
molásokra is.

A határozat egyértelműen 
kimondja, hogy az Engedélyes 
Alfa Nova Kft. jogosult és kö-
teles – a határozat kézhezvéte-
létől számított 30 napon belül 
– a 2015. augusztus 19. 6.00 
órai időpontig vagyis a tény-
leges szolgáltatás nyújtásának 
időpontjáig terjedő időszakra 
vonatkozó elszámoló számlák 
elkészítésére és az esetleges 
visszafizetésekről gondoskodni.

 Szekszárdi
 Vagyonkezelő Kft.

A környezettudatosság és az 
energia-megtakarítás jegyében 
kiserőművet adtak át szeptem-
ber 28-án Szekszárdon,  a Tolna 
Megyei Balassa János Kórházban. 
Az európai uniós projekt kereté-
ben öt épületen 95 darab nape-
lemet helyeztek el. Az összesen 
258,7 kW névleges teljesítményű 
rendszer jelentősen csökkenti a 

kórház létesítményeinek energi-
aköltségeit. A 189,2 millió forin-
tos fejlesztés teljes egészségben 
vissza nem térítendő támogatás-
ból valósult meg.  A projektben 
kiemelt hangsúlyt helyeztek az 
energiatakarékosságra és az ener-
giahatékonyságra, valamint ezen 
keresztül a szén-dioxid kibocsá-
tás csökkentésére.  SZV

Napelemes kiserőművet
adtak át a kórházban
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A Szekszárd Borvidék Non-
profit Kft. június végén, a 
Szent László nap rendezvé-
nyeihez kapcsolódóan ren-
dezte meg a Szekszárdi Pör-
költ és Bor Ünnepét. Ennek 
részeként, a Magyar Bor és 
Pezsgő Napján került sor a 
Béla király téren egy közös 
koccintásra, mellyel Szek-
szárd városa csatlakozott a 
Koccintás 2015 elnevezésű 
országos versenyhez. 

Köszönhetően a megyeszék-
hely polgárai aktivitásának, no 
és a poharakba kerülő nedűket 
felajánló kéttucatnyi pincészet-
nek, idén Szekszárd nyerte el a 
„Magyarország Legnépszerűbb 
Borvidéki Települése” címet. A 
díjat szeptember végén, az Or-
szágos Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Kiállításon adta át 
Nagy István, a Földművelés-
ügyi Minisztérium parlamenti 
államtitkára Herrné Szabadi 
Juditnak, a Szekszárd Borvidék 
Kft. ügyvezető igazgatójának.

A szervezők beszámolója 
szerint az elmúlt évek legtöbb 

borkedvelője koccintott idén a 
Magyar Bor és Pezsgő Napján, 
de a helyszínek száma is meg-
többszöröződött. A Koccin-
tás 2015 versenyen több mint 
húszezer borkedvelő vett részt, 
18 borvidék, 28 települése és 
több mint 100 borászat kép-
viseltette magát. Ez is mutat-
ja, hogy a magyar borkultúra 
népszerűsítésének ügyét egyre 
többen támogatják. A telepü-
lések kísérőprogramjai azt mu-
tatták, hogy jól össze lehet köt-

ni a kulturált borfogyasztást az 
igényes szórakozás különböző 
formáival.

A szekszárdi eseményt koor-
dináló Borvidék Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója, Herr-
né Szabadi Judit reményének 
adott hangot, hogy az összefo-
gás jövőre, június 25-én ismét 
meghozza majd Szekszárdnak 
az elismerést, és sok-sok em-
ber egyszerre felemelt pohará-
ban csilloghat majd kitűnő 
(vörös)bor.  FL

Horváth István: tudatos betelepítés zajlik!
A migránsválságról tartott 
sajtótájékoztatót Horváth Ist-
ván, a Fidesz-KDNP szekszár-
di országgyűlési képviselője 
október 7-én.

Amint arra felhívta a figyelmet, 
a magyar kormány megtette 
a szükséges lépéseket, hiszen 
egyértelmű volt számára, hogy 
Magyarország, de Európa hatá-
rait is meg kell védeni. Leszö-
gezte: nélkülözhetetlen, hogy 

a magyar stabilitás mellett az 
unióban is stabil társadalmi 
és gazdasági viszonyok legye-
nek. A napról napra emelkedő 
migrációs szám - amely eddig 
hazánkban majd 300 ezer főt 
jelentett – év végéig megduplá-
zódhat, olyan társadalmi, gaz-
dasági feszültségekhez vezetve 
Európában, amely nagyban 
destabilizálja mind a társadalmi 
viszonyokat, mind pedig a gaz-
dasági helyzetet – világított rá. 
Európa ma gyengének és védte-
lennek tűnik, mivel nem készült 
fel a migrációs áradatra – ezáltal 
lehet veszélyben társadalmunk 
is – fogalmazott Horváth.

Ugyanakkor a kormány 
megtette a megfelelő lépéseket, 
amelynek eredményeként a ma-
gyar-szerb határszakaszon elké-
szült a műszaki határzár, máso-
dik lépésként pedig hazánk a 

jogszabályokat is szigorította 
- annak érdekében, hogy hatá-
rait megvédhesse. Így vezette be 
a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzet fogalmát, ame-
lyet Bács-Kiskun, Csongrád, 
Baranya, Somogy, Zala és Vas 
megyére hirdetett ki – s mely 
körből Tolna megye egyelőre 
kimaradt.

Horváth István megjegyezte: 
nem megyehatár, hanem ország 
és nemzethatárok, amelyeket 

figyelembe kell venni: éppen 
ezért a határzárral kapcsolatos 
bűncselekmények bevezetésé-
vel, továbbá az embercsempé-
szeket sújtó büntetési tételek 
emelésével már látványos ered-
mények mutatkoznak. Mini-
malizálódott a magyar-szerb 
határon az illegális belépés, s, 
aki ezek után is így tenne, jogi 
következményekkel számolhat. 
Mindezen túl a kormány az 
ott élő magyar állampolgárok 
biztonságérzetét is stabilizál-
ta, hiszen nagyfokú feszültség 
volt érezhető a határsávban élő 
lakosság mindennapjaiban. A 
kormánypárti képviselő azt is 
közölte: Magyarország valós 
megoldási tervvel rendelkezik, 
amelyhez hazánk Európában 
egyre több támogatást kap. 
E cselekvés fő vonala, hogy a 
problémákat annak forrásánál 

kell kezelnünk, azaz: a mene-
külttáborokat nem Európán 
belül, hanem azon kívül kell lét-
rehozni. A kormány migrációs 
válságkezelési lépéseiről szólva 
utalt arra is: az egészségügyi 
törvényt módosították. Ennek 
alapján az országos tiszti főor-
vos a menedékjogokat kérők 
részére kötelező szűrővizsgála-
tokat rendelhet el – megakadá-
lyozva egy esetleges egészség-
ügyi válsághelyzet előállását. 

Fontos az is – tette hozzá – hogy 
valamennyi menedékjogot kérő 
egészségügyi státusza megfelelő 
és számunkra ismert legyen. 

Az Európai Bizottság döb-
benetes lépéseire utalva em-
lékeztetett: az Európai Tanács 
döntései ellenére a Bizottság 
olyan szabályozást szavaztatott 
meg, amely a kötelező kvóta-
rendszer bevezetését irányozta 
elő. E döntést a bel- és igaz-
ságügy-miniszterek tanácsán 
keresztül ment át, amely a 
képviselő szerint ,,önmagában 
abszurd”, tekintve, hogy egy ál-
lamot a miniszterelnöke képvi-
sel. Ilyen fajsúlyos kérdést nem 
kompetens személyekkel, vala-
mint egyszerű többséggel meg-
szavaztatni - a döntések súlyát, 
komolyságát is egyértelműen 
megkérdőjelezi, hiszen nemze-
ti parlamentek nélkül nem lehet 

döntést hozni – jelentette ki a 
képviselő.

Felhívta a figyelmet arra is: e 
döntés kapcsán erőteljesen fel-
merül a tagállamok jogainak el-
vonása, illetve nemzeti szuvere-
nitásuk megsértése. A tapasztalt 
előzményeket követően Orbán 
Viktor miniszterelnök október 
6-án ötpárti egyeztetést tartott, 
amelynek lényege volt, hogy a 
kötelező kvótarendszer elleni 
fellépés lehetőségét vizsgálja 
meg a magyar kormány és a 
parlament. 

A miniszterelnök utasította 
Trócsányi László igazságügyi 
minisztert, hogy az október 
7-i kormányülésre készítsen 
egy olyan javaslatot a kötelező 
kvótákkal szembeni fellépésről, 
amely a kormánypártok szerint 
élvezni fogja a parlamenti több-
ség, illetve az ötpárti támogatást 
is. Korábban pár tízezer kvóta 
lett volna kötelező, legutóbb pe-
dig már százhúszezer migránst 
akartak elhelyezni - úgy, hogy 
közben több,mint hatszáz-
ezer ember érkezett Európába 
– tért ki az uniós anomáliák-
ra Horváth István, hozzátéve: 
az Európai Bizottság javaslata 
nincs összhangban a valóság-
gal, amely további menekültá-
radatot vonzhat a kontinensre. 
Itt tudatos betelepítés zajlik, 
amelynek célországai vannak, 
hiszen nem a legelső nyugodt 
országba vonulnak, hanem to-
vább, Németországba, Dániá-
ba, Svédországba – emelte ki 
a képviselő, jelezve egyúttal: a 
menekültválság létrejöttében 
az Amerikai Egyesült Államok 
döntő szerepet játszik, mivel 
az USA destabilizálta a Közel 
Keletet. Ennek következményét 
nem európai, hanem világszin-
ten kell megoldani, Európán 
kívüli menekülttáborok létre-
hozásával, valamint azzal, hogy 
a migránsokat kibocsátó orszá-
gok polgárai saját hazájukban 
megnyugtató gazdasági és tár-
sadalmi környezetben élhessék 
életüket. 

 
 – gyimóthy –
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„A tüntetések gazdaellenesek!”
Nyilvános árverésen lehet majd állami földet venni, ami gazda-
barát program, a tüntetések pedig gazdaellenesek - mondta a 
földművelésügyi miniszter kedden. Fazekas Sándor hozzátet-
te: ez egy újabb lépés a „Földet a gazdáknak!” programban, a 
kormány célja ugyanis az, hogy a magyar földművesek minél 
több állami területet béreljenek, és ahol erre van lehetőség, 
megvásároljanak.

A miniszter közölte: nyilvános 
árverésen, garanciális feltételek 
mellett lehet majd földet venni, 
20 évi elidegenítési tilalom mel-

lett. A Magyar Fejlesztési Bank 
kedvezményes hitele mellé a 
fedezet maga a föld, amire a 
magyar államnak visszavásár-

lási lehetősége van. A tárcave-
zető hangsúlyozta: az árverésen 
helyben élő, magyar állampol-
gárságú földműves vehet részt, 
jogi képviselet szükséges, köz-
jegyző jelenléte garantált, így 
spekulánsoknak nem terem 
babér.

A program mintegy 50 ezer 
területet érint - ennek 80 száza-
léka 10 hektár alatti -, az induló 
ár a helyben szokásos forgalmi 

ár plusz 10 százalék lesz, s a 
törvény szerint egy gazda leg-
feljebb 300 hektárt vásárolhat.

Fazekas Sándor kitért arra 
is, hogy az értékesítés nem ter-
jed ki a védett területekre, és a 
magyarországi erdőterületekre 
sem, amelynek fele, mintegy 
egy milliárd hektár van állami 
tulajdonban. A miniszter sze-
rint a programmal tovább nő 
a kis és közepes családi gazda-
ságok által használt földterület 
nagysága Magyarországon.
 SZV

Elhibázottnak tartja a földeladást az LMP
A Lehet Más a Politika szerint azzal, 
hogy kiárusítják az állami termőfölde-
ket a jövő generációinak nem marad 
eszköze a vidék megtartóképességének 
növelésére.

Az LMP - tiltakozásul a kormány szerintük 
elhibázott birtokpolitikája ellen - hétfőn az 
ország tizenkét pontján tartott félpályás út-

lezárást. Figyelemfelkeltő demonstráció volt 
a 6-os főúton is, nem messze a Sió hídtól. El-
mondták: az állami földek eladásának mód-
ja miatt tiltakoznak. Szerintük mintegy 380 
ezer hektár, tartós bérletbe adott állami föld 
értékesítése kezdődik meg hamarosan, me-
lyek új tulajdonosai valószínűleg a mostani 
bérlők lesznek, akik élhetnek elővásárlási 
jogukkal, ráadásul most igen kedvező hitelt 

is igénybe vehetnek a vásárláshoz. Az LMP 
szerint nem állja meg a helyét a kormány 
azon érvelése, hogy az EU új, a korábbinál 
liberálisabb földvásárlási szabályozását kivé-
dendő él az állam a privatizációval. „Az álla-
mi földet úgy lehet a legjobban megvédeni, 
ha állami tulajdonban marad” – fogalmaz-
tak a tüntetők.
 SZV

Szekszárd a legnépszerűbb



6 72015. október 11. 2015. október 11.

Az elfeledett ’48-as szekszárdi plébánosra emlékeztek
166 éve, 1849-ben verte le a 
Habsburg-udvar a Magyaror-
szág függetlenségére irányu-
ló törekvéseket, megfélem-
lítve a magyarságot a harcok 
irányítóinak, a tizenhárom 
aradi vértanúnak kivégzésé-
vel. A gyásznapon Szekszár-
don egy méltatlanul elfele-
dett ’48-as közszemélynek, 
dr. Ujvári József apát-plébá-
nosnak, a forradalom már-
tírjának tiszteletére avattak 
emléktáblát a Béla király téri 
szabadságharc-emlékmű 
szomszédságában. 

A szabadságharcban összesen 
mintegy negyvenezren vesztet-
ték életüket. Sokan haltak meg 
kivégzőosztagok előtt, vagy síny-
lődtek börtöncellákban évekig, 
netán évtizedekig, de akadtak 
olyanok is, akiket idegen orszá-
gokban, kényszerűen besorozott 
katonaként ért a végzet.

Az 1785-ben, Szekszárdon 
született dr. Ujvári József helyi 
plébános életútjáról – akinek 
hazafiúi tevékenysége előtt 
idéntől már emléktáblával 
tisztelegnek – dr. Ótos Miklós 
nyugdíjas főorvos, egyháztörté-
nész adott ismertetést. 

Ujvárit 1808-ban szentelték 
pappá, majd a templomépítő 
Szluha György plébános mellé 
helyezték Szekszárdra. Később 
a pécsi püspök titkári állását 
töltötte be, majd a Biblia „tu-
dós professzora” lett. 1821-ben 
Pellérdre, végül 1833-ban is-
mét Szekszárdra került – im-
már plébánosként.

A császári udvar iránti ellen-
szenvét sosem rejtette véka alá, 
így már az 1830-as években, a 
koholt vádak alapján (cenzúra 
alatt lévő iratok terjesztése és a 
kormányzatot ostorozó beszé-
dei miatt) perbe fogott Wesse-
lényi Miklós ügyében is élesen 
bírálta a megyei közgyűlésben 
a császári adminisztráció csele-
kedetét. E kemény hangú meg-
nyilvánulásáért csak Szepessy 
Ignác pécsi püspök közben-
járására nem törték derékba 
karrierjét. 

Hazafisága később sem ha-
gyott alább: 1845-ben Perczel 
Mór Tolna megyei földbirtokos 
kérésére egy szekszárdi nyom-
dásszal, Perger Sándorral hatszáz 
példányban – saját felelősségére 
– kinyomtatta a helyi Védegy-
let alapszabályát, amely az első 
szabad magyar sajtóterméknek 
nevezhető. Tette mindezt azért, 
hogy Kossuth Lajos országos 
szinten megszervezhesse a me-
gyében már akkoriban három 
éve remekül működő, az iparfej-
lesztés támogatásával foglalkozó 
csoportosulást. A cselekedetnek 
súlyos következménye lett vol-
na, hiszen a Helytartótanács 
engedélye nélkül bármiféle ira-
tot nem lehetett közkézre adni. 
Utóbbi ügyéért Ujvári Józsefet 
több megyei nemes és Szepessy 
püspök támogatása mentette 
meg a komolyabb megtorlás-
tól, s csak az amúgy is gyűlölt, 
a kormányzat által ráerőltetett 
cenzori állásától fosztották meg, 
a nyomdászt pedig megrovásban 
részesítették. 

Az 1848/49-es szabadság-
harc idején a plébános teljes 
erővel toborozta a nemzetőrö-
ket, honvédeket, de segítette 
a hadba vonultak családjait, 
illetve részt vett a kórházak 
felszereltségének bővítésében 
is, a sebesültek hatékony el-
látásának érdekében. Bizako-
dást, bátorságot öntött a csüg-
gedőkbe, Szekszárd ideiglenes 
császári megszállásakor pedig 
megtiltotta a császári zászló ki-

tűzését a templom tornyába. A 
Windischgrätz és Haynau-féle 
proklamációkat követően is 
olyan cselekedeteket hajtott 
végre, amelyekért a szabadság-
harc leverése után a hadbíró-
ságnak halálos ítéletet kellett 
kimondania – értesültünk az 
egyháztörténésztől.

A császári hirdetményeket 
nem tette közzé, a magyar kor-
mányét viszont annál inkább. 
Folytatta mind a császári, mind 
a cári hadak elleni buzdítást, iz-
gatott az uralkodóház és az ifjú 
trónörökös ellen, amiért hadbí-
róság járt. A világosi fegyverle-
tételt követően évekig bujdosott 
a pécsi ferences rendi zárdában: 
plébániájától megfosztották, s 
egy szekszárdi feljelentés nyo-
mán fogták el, majd vasra verve 
a pesti Újépületbe szállították. 

Innen – közbenjárásra és tí-
fuszjárvány okán megromlott 
egészségi állapota miatt – Hay-
nau kegyelmére vonulhatott át a 
szerviták kolostorába, ahol 1850. 
január 24-én hunyt el. Aktái a 
hadbírósági iktatókönyvekben 
eltűntek, csakúgy, mint feljelen-
tőinek nevei. Szellemi „rehabi-
litációja” Perr Viktor szekszárdi 
plébános által indult, aki Ujvári 
élettörténetét kutatta behatóan. 
Csupán hetven év múlva került 
elő a Tolna Megyei Levéltár 
egyik dobozából Perr Viktor 
egyik anyaga, amely Ujvári plé-
bános szomorú sorsát vázolja.

Szintén kevesen tudják: Ujvá-
ri József nem csupán lánglelkű 
hazafi, de kiváló pap és tudós 
is volt. Feladatának tekintette 
a parasztság felemelkedésének 
ügyét, amelynek kitörési pontját 
az önellátásról az intenzív terme-
lésre való áttérésben, valamint a 
gyümölcstermelésben látta. 

Az ország egyik legkiválóbb 
gyümölcsfa-nemesítőjének 
hírében állt, amelyet tudomá-
nyos szinten művelt – tudhat-
tuk meg dr. Ótos Miklóstól. A 
plébános Szekszárd határában 
mintakertet is létrehozott, a 
csemetéket pedig ingyen bocsá-
totta mindenki rendelkezésére. 
„Fontos, hogy emléktáblájával 
ne csupán megőrizzük, hanem 
tevékenységét széles körben is 
megismertessük, élete pedig 
példaként álljon minden hazá-
ját szerető ember előtt!” – fogal-
mazott Ótos. 

Az október 6-ai emléknapon, 
a szekszárdi Béla király téren az 
1848/49. évi forradalom és sza-
badságharc emlékművénél zaj-
lott koszorúzáson a Szent József 
Iskolaközpont diákjai adtak mű-
sort, jelen volt dr. Haag Éva al-
polgármester, Csillagné Szánthó 
Polixéna, a közgyűlés humánbi-
zottságának elnöke, valamint a 
Magyar Nemzetőrség Tolna me-
gyei Szervezete is. A rendezvény 
koszorúzással ért véget, ahol a 
helyi közintézmények és civil 
szervezetek képviselői rótták le 
kegyeletüket. 

 Gyimóthy L.
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A szabadságharc leverését köve-
tően, 1849. október 6-án a bécsi 
központú császári rezsim Lázár 
Vilmos főtisztet, gróf Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő és Schweidel 
József tábornokokat golyó általi 
halálra, Török Ignác és Lahner 
György honvéd vezérőrnagyot, 
Pöltenberg Ernő és Knezich 
Károly honvéd tábornokot, va-
lamint Nagysándor József, gróf 
Leiningen-Westerburg Károly, 
Aulich Lajos, Damjanich János 
és gróf Vécsey Károly honvéd 
vezérőrnagyot pedig kötél általi 
halálra ítélte.

A nyári vitorlázórepülő Európa-bajnokság után az elmúlt na-
pokban a XXVI. Nemzetközi Szakmai Ballontalálkozó esemé-
nyeinek adott otthont az őcsényi repülőtér, illetve a Szekszárd 
környéki légtér. 

Tíz év szünet után tartottak 
ismét ballonos találkozót a sár-
közi településen, amelyen idén 
tizenöt csapat vett részt. A zöm-
mel magyar egységek mellett 
– érkeztek résztvevők Pécsről, 

Kecskemétről és Budapestről 
is – négy német és egy angol 
ballon is a levegőbe emelkedett 
– már amikor az időjárás kegyes 
volt a résztvevőkhöz.

 SZV
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Megemlékezett névadójáról a Baka
Húsz éve, 1995. szeptember 20-án hunyt 
el Baka István. A szekszárdi születésű 
költő immár hat éve névadója az egykori 
ötös iskolának.

Szekszárd városa Baka István Emlékévnek 
nyilvánította az idei esztendőt, augusz-
tus 20-án posztumusz díszpolgári címet 
adott Baka Istvánnak és sokszínű, értékes 
programokkal emlékezik a költőre. Ehhez 
a rendezvénysorozathoz kapcsolódott a 

Baka István Általános Iskola hagyomá-
nyos rendezvényeivel. Az iskola minden 
évben megemlékezik a költő halálának 
évfordulójáról: a tanulók ellátogatnak a 
Baka-emlékszobába, sírjánál elhelyezik 
az emlékezés virágait. Az iskolában rend-
hagyó irodalomórát szerveznek a felső 
tagozatosok számára, a 4. évfolyamosok 
pedig irodalmi vetélkedő keretében adnak 
számot ismereteikről a költő életútjáról és 
műveiről. 

Immár harmadik éve, hogy a 8. évfolyamos 
tanulók ezen a héten fát ültetnek az isko-
la udvarán (képünkön). A programokon 
részt vett a költő testvére, Baka Zsuzsan-
na is. Az iskola őszi hagyományos városi 
kulturális versenyét is a költőről nevezte 
el. Idén Auth Zseraldin és Ferencz Attila 
képviselték Szekszárd városát és az iskolát 
a Kárpát-medencei Baka István Versmon-
dó Találkozón. A szegedi versenyen Attila 
különdíjas lett, Zseraldin pedig emléklapot 
kapott. Felkészítő tanáruk Horváthné Rikk 
Magdolna volt.  
 - fl -

Folytatódik a Jam Session
Három sikeresnek mondha-
tó tavaszi rendezvény után 
folytatódik a Parrag Tibor 
által életre hívott Jam Sessi-
on-örömzenélés a szekszár-
di Rolling Pubban. A cél to-
vábbra is a jazz és az igényes 
pop-rockzene közös felfe-
dezése, az élő zene, a kon-
certek élménye, befogadása 
egy-egy hangulatos péntek 
este keretében – helyi zené-
szek tolmácsolásában. 

Egyúttal a tehetségkutatás 
is fontos – hangsúlyozza a 
főszervező –, így továbbra is 
várják azok előzetes jelentke-
zését, aki énekesként és/vagy 
hangszerrel, esetleg kevésbé 
ismert együttesükkel szívesen 
megmutatnák a produkcióikat 
október 16-án, pénteken este 

a Rollingban, az este nyolckor 
kezdődő rendezvényen. 

Az estet az eddigi menet-
rendnek megfelelően a ki-
váló városi muzsikosok által 
prezentált koncertprogram 
vezeti fel. Fellép a Szekszár-
di Junior Stars Big Band, a 
Jam Juniors Jazz Band, Var-
ga Gyula és Parrag Tibor az 
örökzöld jazz-standardokkal, 
játszik most is a házi zene-
kar, amelyben Müller Ádám 
basszusozik,  Parrag Tibor 
énekel, miközben szólógitá-
ron játszik, Károlyi Kálmán 
pedig dobol.
Utána pedig szokás szerint 
jön a Jam Session, csak gye-
rünk-gyerünk – itt a lehető-
ség minden otthon zenélőnek 
az első nyilvános fellépésre!
 B. Gy.

Minden a kenyérről szól ezen a délelőttön
Érdemes lesz október 16-án, 
pénteken délelőtt a Garay 
térre látogatni – kivéve per-
sze, ha valaki nem tanúsít 
érdeklődést a kenyér, a ke-
nyértészták, illetve a belőlük 
készült finomságok iránt. 

A palánki FM Dunántúli Agrár 
Szakképző Központ Csapó Dá-
niel  Mezőgazdasági Középisko-
la a maga lehetőségei szerint ed-
dig is igyekezett megünnepelni 
a kenyér világnapját: program-

jaik eddig is a városközpontban 
zajlottak. Az idén még inkább 
erre törekednek, és várnak ren-
dezvényükre minden érdeklő-
dőt reggel kilenctől délig.

– Most is kitelepülünk a Ga-
ray térre, többek között sátorral, 
látványkemencével. Péktanuló-
inkkal bemutatjuk nem csak 
a nálunk, hanem a környező 
országokban jellemző kenyér-
fajtákat is – mondta Tamási 
Balázs, az intézmény főigazga-
tó-helyettese.

Természetesen kóstolni is le-
het – nem csak a már említett 
kenyérféleségekből, hanem a ke-
nyérlángosokból is. A kenyér és 
az élelmezés világnapjához kap-
csolódó eddigi „csapós” progra-
mok közepette újdonságnak szá-
mít az a pék-díszmunkaverseny, 
amit az iskola a városban, illetve 
a környékén található különbö-
ző pékségek körében hirdetett 
meg. A beküldött termékeket 
ott, a helyszínen a közönség so-
raiból felállított zsűri bírálja el, és 

nyilvános eredményhirdetésre is 
sor kerül 12 órakor.  

Szerepel még a programok közt 
irodalmi összeállítás a kenyérről, 
a lisztről, a gabonáról, a pékek, 
molnárok munkájáról, lesz kvíz-
játék általános és középiskolások 
számára és lesz kenyéráldás is. 
Visszarévedhetünk a múltba, 
amikor a gabonaőrlés köves ké-
zimalommal történt és bekap-
csolódhat a közönség a langalló 
dagasztásába, sütésébe is.

 B. Gy.
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Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Egészségügyi 

Gondnoksága az alábbi 
tájékoztatást teszi közzé. 

A Mikes utcai orvosi rendelő 
felújítása befejeződik, 
az orvosi rendelések:
2015. október 12-től 

dr. Klézli Júlia 
Szekszárd, Mikes út 24. 

Telefon: 74/511–867
2015. 10. 12-től dr. Endrődi 

Csaba Szekszárd, Mikes út 24.   
Telefon: 74/511–868

Költözés miatt az orvosi ren-
delés 2015. október 8-án, és 

október 9-én szünetel!
Kérjük a lakosság megértését.                                                                                             

Dölles Lászlóné, 
intézményvezető

(Ö
00096)

(Ö00095)

VESZÉLYES HULLADÉKOK
A veszélyes hulladékokkal 

fokozott óvatossággal kell 
bánni, mert azok az élővi-

lágot súlyosan károsítják. Egyik 
fajtáját sem szabad a szemétbe, 
talajba, vizekbe dobni, önteni sem 
pedig „házilag” elégetni! Külön kell 
gyűjteni és a megfelelő helyen kell 
leadni azokat!

A veszélyes hulladékok vagy azok 
bomlástermékei közvetlen veszélyt je-
lentenek a környezetre. Magyarorszá-
gon évente 3.5–4 millió tonna veszé-
lyes hulladék keletkezik, amelyek egy 
része az otthonunkban is előfordul. 
Ilyen például a hypo, az akkumulátor, 
ragasztók, gyógyszerek, festékek, ol-
dószerek stb. Ezek az anyagok és gön-
gyölegeik, ha használat után a többi 
háztartási hulladék közé kerülnek, 
szintén veszélyes hulladékká válnak, 
és a lerakókon kötnek ki.

FESTÉKEK, HÍGÍTÓK, OLDÓSZEREK
A festékek, lakkok, hígítók, oldószerek 

fokozottan tűz- és robbanásveszélyes 
anyagok. A háztartási hulladékban alka-
lomszerűen, nagyobb adagokban jelen-
nek meg. Elkülönített begyűjtésük után 

lerakással ártalmatlanítják őket. A vegy-
szer- és festékmaradékok malterporral, 
fűrészporral, homokkal megköthetők, 
majd lezárva, elkülönítetten tárolhatók.

SZÁRAZELEMEK ÉS AKKUMULÁTOROK
Ezekből többféle minőségű és tar-

talmú van forgalomban Magyaror-
szágon. Jellemzően rövid a használati 

idejük, emiatt hamar megjelennek a 
háztartási hulladékban. A bennük lévő 
nehézfémek (higany, kadmium) kü-
lönösen veszélyesek a környezetre és 
az egészségre is. Jelentősen csökkent-
hető a veszélyes anyag kibocsátás, ha 
szárazelem helyett akkumulátorokat 
használunk. Ezek akár több százszor 

is újra tölthetők. Az összegyűjtött szá-
razelemek, illetve akkumulátorok egy 
részét (ólom, cink, nikkel, kadmium, 
réz, ezüst) újra lehet hasznosítani.

ELHASZNÁLT SÜTŐOLAJ, ZSIRADÉK
Kezelésük, tárolásuk sokáig megol-

datlan volt. Ma már lehetőség van a 
szűrés és ártalmatlanítás utáni ipari fel-
használásra. Külön gyűjtésük egyszerű-
en megoldható a háztartásokban: jól 
záródó üveg vagy műanyag edények-
ben tárolhatók. Az Alisca Terra házhoz 
menő étolajgyűjtő járatot üzemeltet 
Szekszárdon. Az olaj egy része szűrés 
után állati takarmányba kerül, illetve a 
vegyipar használja fel. A fennmaradó 
részt aszfaltba keverik.

VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTŐHELY
A veszélyes hulladékokat elszállítá-

sukig egy kibetonozott, aszfaltozott 
padlózatú és magas peremű kármentő 
tartállyal rendelkező gyűjtő helyen tá-
rolják. A fedéllel ellátott, lakattal zárható 
tárolóban lévő veszélyes hulladék eső-
vel nem érintkezik, illetéktelen személy 
nem juthat hozzá. A gyűjtés és a tárolás 
ideje alatt a veszélyes hulladékok a kör-
nyezetet nem szennyezik. (x)

(00845)

SZAKEMBERT KERES A BABITS
Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd pályázatot hirdet

közművelődési szakember munkakör betöltésére, teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az intézmény alapfeladatainak körébe tartozó rendezvé-

nyek (kulturális, közösségfejlesztési, képzési és módszertani 
programok) teljes körű szakmai előkészítése, szervezése, lebonyolítá-

sa. Pályázatok írása, menedzselése, közreműködés a szakmai 
és pénzügyi elszámolásban. 

Közreműködés az intézmény éves munkatervének elkészítésében, 
megvalósításában. Pályázati feltételek: főiskola, művelődésszerve-

zői végzettség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egyetemi mű-
velődésszervezői végzettség, népművészeti, néphagyományokkal 

kapcsolatos, néptáncos rendezvények szervezése területén szerzett 
szakmai tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30. • További információ: www.szekszardagora.hu (Ö00097)

MEGHÍVÓ
Szekszárd MJV Önkormány-
zata, a Magyar Politikai Fog-
lyok Szövetsége Tolna Megyei 
Szervezete és a Babits Mihály 

Kulturális Központ
tisztelettel meghívja Önt, 

hozzátartozóit és ismerőseit 
2015. október 23-án (péntek)

az 1956-os forradalom 59. 
évfordulója alkalmából meg-

rendezett
VÁROSI EMLÉKÜNNEP

programjaira
Ünnepi program

10:10 Térzene a Szent István 
téren az Alisca Brass Band 

közreműködésével, karnagy: 
Maul Péter.

10:30 Ünnepi műsor és ko-
szorúzás az 1956-os Emlék-
műnél, díszőrség és a törté-
nelmi zászlók bevonulása

• Himnusz
• Ünnepi beszédet mond: dr. 
Horváth Kálmán kormány-

megbízott.
• Irodalmi összeállítás a Szent 
L. Szakképző Iskola diákjai-

nak előadásában.
• Egyházi áldás
• Koszorúzás

• Szózat – Közreműködik: 
Magyar Nemzetőrség Tolna 
Megyei Szervezete és a Hon-
véd Hagyományőrző Egyesü-

let Szekszárdi Tagozata
Az ünnepi megemlékezés eső-
helyszíne a Babits Mihály Kul-
turális Központ, színházterem.

16:00 A Szekszárdi Kama-
razenekar ünnepi hangverse-
nye a Művészetek Házában

Művészeti vezető: 
Földesi Lajos.

* * *
KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata idén 

is méltóképpen kíván megem-
lékezni az 1956-os októberi 
forradalom eseményeiről.

Az ünnepi műsor 
és a koszorúzás 

2015. október 23-án 
(péntek) 10:30 órakor 

kezdődik a Szent István téri 
1956-os emlékműnél.

Kérjük, hogy a koszorúzási 
szándékot 2015. október 22-
ig (csütörtök) szíveskedjenek 
 jelezni a Babits Mihály Kultu-
rális Központ információ-szol-
gálatánál. (Tel.: 74/529-610)
A koszorúkat kérjük közvet-

lenül az ünnepség helyszínére 
szállítani.

Szekszárd MJV Polgármesteri 
Hivatala és a Babits Mihály 

Kulturális Központ

85 évvel ezelőtt, a gazdasági világválság kellős közepén, 1930. október 12-én adták át 
az új 800 férőhelyes európai színvonalú szekszárdi kórházat. 

Az intézménynek a Vármegye hálából a „Tolna Vármegye Horthy Miklós Közkórháza”
nevet adta, és ezen a napon leplezték le a kórház főterén felállított Horthy Miklós szobrot, 

mely átvészelte a világháború és az 50-es évek pusztításait. 
Hála a Wosinsky Mór Megyei Múzeum mindenkori vezetésének, a szobor békésen pihenhetett 

a múzeum padlásán, ellenállva minden további beolvasztási kísérletnek. 
A szobor a kétezres évek derekán bekerült a múzeum terébe, ahol ma is látogatható.

70 év után a szekszárdi Honvéd Hagyományőrző Egyesület jóvoltából, mint múzeumi tárgy, 
a Horthy szobor most először a múzeumon kívül megtekinthető lesz a Léleképítő ideje alatt, 

az előadás illusztrálása céljából a Vármegyeháza dísztermében.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Léleképítő házigazdája Dr. Tóth Csaba Attila.

Információ: +36-30/9319-428
BELÉPÉS DÍJTALAN

Az előadást élőben közvetítjük itt: http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm

Meghívó Léleképítőre

Horthy Miklós a katona, valamint Horthy Miklós és a szekszárdi kórház.

Zetényi Csukás Ferenc                        Dr. Tóth Csaba Attila

Helyszín: Vármegyeháza díszterme, 7100 Szekszárd, Béla Király tér 1.
Időpont: 2015. október 12. (hétfő) 18 óra
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AGÓRA MOZI
Október 12–14. 17:00 
HOTEL TRANSYLVANIA 
2. 3D AHOL MÉG MINDIG 
SZÖRNYEN JÓ Színes szink-
ronizált amerikai animációs 
családi. Korhatár:6 éven felü-
lieknek! Hossz: 89 perc.

Október 12–14. 19:00 
MENTŐEXPEDÍCIÓ 3D Szí-
nes szinkronizált amerikai sci-
fi. Korhatár: 12 év alatt szülői 
kísérettel! Hossz: 136 perc.

Október 15–18. 17:00 
HOTEL TRANSYLVANIA 
AHOL A SZÖRNYEK LA-
ZULNAK Színes szinkroni-
zált amerikai animációs film. 
Korhatár:12 év alatt szülői kí-
sérettel! Hossz: 91 perc.

Október 15–18. 19:00 
LEGENDA Színes szinkron+-
feliratos angol akció-thriller. 
Korhatár:16 éven felülieknek! 
Hossz: 131 perc.

XXV. PSZICHOLÓGIAI KULTÚRA HETE 2015. október 9–16.
A Mentálhigiénés Műhely és a Tolna Megyei Balassa János Kórház pszi-
chiátriai osztálya tisztelettel és szeretettel meghívja a XXV. Pszichológiai 

Kultúra Hete rendezvénysorozatára • Helyszín: Szekszárd, Szent I. tér 10.
Október 12. hétfő

17:00 A fény évének tudatossága, 
előadó: dr. Őrlős Gábor szellemi 
tanító, Ébredő Fények Szellemi 

Akadémia Szolnok.
Közreműködik: A Tücsök 

Zenés Színpad.
kb.18:30 Érzékenyítő bemutató az 
előadóval, helyszín: Csatár terem.

Október 13. Kedd
17:00 A világrajövetelünk fényei és 
árnyai, előadó: Koncerová Zuzana, 

pszichológus.
kb. 18:00 Utazás a fény felé prog-
resszív relaxációval. A relaxációt 
vezeti: Mátisné Orsós Julianna 
pszichológus, helyszín: Csatár 

terem.
Október 14. szerda

17:00 Mítoszok és legendák – 
Az „egyszarvú” barangolása csoda-
országban, előadó: Hartung István, 

pszichológus.
kb.18.00 Bensőnk építése légzéssel, 
vezeti: Monostori Mária légzéstré-

ner, helyszín: Csatár terem.
Október 15. csütörtök

17:00 „Ti vagytok a Világ világos-
sága” (Mt.5:14-16), előadó: dr. Ka-
szó Gyula református lelkipásztor

kb. 18:30 Párbeszéd az ige cselek-
véssé válthatóságáról az előadóval

Helyszín: Csatár terem
Október 16. Péntek

17:00 A fény szakrális jelentősége
Előadó: dr. Kertész Ágnes pszichi-
áter, osztályvezető főorvos. Közre-
működik: a Tücsök Zenés Színpad.

Helyszín: Csatár terem
A Pszichológiai Kultúra Hete prog-

ramjai ingyenesen látogathatók
Mindenkit szeretettel várunk!

A pszichológiai kultúra hete alatt 
adománygyűjtést szervezünk a 

Lelki Egészségünkért Alapítvány 
számára, amely a pszichiátriai 

betegek gondozását segíti.
Fővédnök: Török Iván

a Magyar Mentálhigiénés Szövet-
ség tiszteletbeli elnöke
További információ:

Pócs Margit elnök 20/473-0644
Gaálné Hoffercsik Dóra titkár 

74/511-721; 20/353-4366;
mentalmuhely@gmail.com

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 

ezúton meghív minden 
kedves érdeklődőt

Az élet kezdete, vége, és 
ami közötte van – termé-
szetes és váratlan krízisek 

az életúton –
Gliedné Tillmann Erzsébet 
ápolási igazgató, Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház 

előadására
Időpont: 2015. október 21. 

(szerda) 16:30 óra 
Helyszín: CIC. Civil Infor-

mációs Centrum
7100 Szekszárd, Béla király 

tér 6.
Rendezvényünk nyitott, 

minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

MÚZEUMOK ŐSZI 
FESZTIVÁLJA 2015
VÁRMEGYEHÁZA 

Október 15. csütörtök,
15 óra

Óvodapedagógusok Napja
A titkos út 

Hogyan szoktassuk az 
óvódásokat a múzeumba? 
Megismerkedünk Bezerédj 
Amália első gyermekeknek 
írt művével, a Flóri köny-
vével. A gyerekkönyvtár 

módszertani és szépirodalmi 
könyvekkel kitelepül 

a rendezvényre.

ÁCS REZSŐ polgármester
Október hónapban már nem tart 
fogadóórát. A következő időpon-
tot később közüljük! 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 Október 13-án 
16-17 óráig tart. A következő idő-
pontot később közüljük! Garay J. Ál-
talános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

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

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

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

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

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

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17-
18 óráig.
Piac tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Október 4-ei rejtvényünk megfejtése: Mándy Iván, Csutak és a szürke ló

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Október 14. szerda 19:00 – 
Színházterem
Múzsa bérlet I. előadás: Bo-
humil Hrabal: Szigorúan elle-
nőrzött vonatok – tragikomé-
dia a kaposvári Csiky Gergely 
Színház előadásában.

A történet a második világ-
háború utolsó napjaiban, egy 
cseh kisváros vasútállomásán 
játszódik. Hőse Miloš, az ifjú 
forgalmista, akit sikertelen 
öngyilkossága után kienged-
nek a kórházból, és újra szol-
gálatra jelentkezik az állomá-
son. Ebbe a kisszerű, ám a 
háborús körülmények között 
mégis idillinek tetsző világba 
robog bele egy szigorúan elle-
nőrzött vonat, egy lőszerszál-
lító katonai szerelvény…

Szereplők: Fehér László, 
Hunyadkürti György, Kele-
men József, Szvetnyik Kata, 
Csonka Ibolya, Német Mó-
nika, Kalmár Tamás, Szvath 

Tamás, Rozs Tamás. Rendező: 
Bérczes László. 

Jegyárak: 3300-3500 Ft.

Október 15. csütörtök 19:30 –
Művészetek Háza
Jordán Tamás–Huzella Péter: 
Yorick utolsó monológja

Baka István költő halálának 
20. évfordulója alkalmából 
rendezett esten Jordán Tamás 
és Huzella Péter főként a Yo-
rick versek két ciklusából egy 
nagy ívű történetet formáz-
nak, melyek ma is rendkívül 
időszerűek. Közreműködik: 
Huszár Mihály elektromos 
bőgő, harmonika.

Jegyár: 2890 Ft, nyugdíjas 
és diák: 2490 Ft.

Október 15-18. –
Babits Mihály Kulturális 
Központ
Zenetanárok XV Országos 
Zongoraversenye – Husek 
Rezső emlékére.

Az országos hatáskörű 
szakmai program, a zeneis-
kolai zongoratanárok – nem 
hivatásos előadók – művésze-
ti találkozója a Liszt Ferenc 
Zeneiskola és a Babits Mihály 
Kulturális Központ szerve-
zésében. A rendezvény célja 
a szekszárdi Liszt-hagyomá-
nyok ápolása, folytatása.

Október 15. csütörtök 18:00 
– Színházterem
Zenetanárok XV. Országos Zon-
goraversenye – Nyitó koncert 

Közreműködik a magyar 
zongorapedagógia két ifjú 
büszkesége, Boros Misi és Ba-
logh Ádám. Műsoron: Bach, 
Chopin, Bartók, Liszt, Brahms 
és Rachmaninov. Köszöntőt 
mond Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere. A műsort Or-
bán György előadóművész 
vezeti.

Jegyárak: 2000 Ft, nyugdí-
jas/diák 1000 Ft.

Mar-csi Pékség
Szekszárd, Piactér

Tisztelt Vásárlóinkat!
Örömmel tájékoztatjuk 

önöket, hogy 
2015. október 9-én Arany 

Cipó Pékségünket
megnyitottuk.

2015. október 14-én kósto-
lással egybekötött 

akciókkal várjuk minden 
kedves vásárlónkat.

(Ö
00098)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
1 fő gombavizsgáló szakellenőr 
munkatársat keres piaci gom-
bavizsgáló feladat ellátására.
Feltétel: szakirányú végzettség.

Előny: szakmai tapasztalat.
A pályázatokat személyesen a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 

irodájába (Szekszárd, Bezerédj u. 2.), 
vagy e-mailben az  

ugyfelszolgalat@vagyon.t-online.hu 
e-mail címre várjuk. 
Beküldési határidő: 

2015. november 15. 10:00 óra
(Ö00099)
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap október 12-től október 16-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!

(00855)

október 12. október 13. október 14. október 15. október 16.

„A”

Rizsleves Csülkös 
burgonyaleves

Májgaluska
leves

Csurgatott 
tojásleves Kertészleves

Marhapörkölt,
tarhonya,

savanyúság
Pozsonyi kocka

Sertéspörkölt, 
tészta,

savanyúság
Húsos rakott 

tészta
Tanyasi 

tarhonyáshús,
savanyúság

„B”

Rizsleves Lebbencsleves Májgaluska 
leves

Csurgatott 
tojásleves Kertészleves

Rántott 
pulykamell, 

bohém saláta
Country karaj,

pirított burgonya
Temesvári

pulykaragu, 
krokett

Bulguros töltött 
csirke, friss saláta, 

öntet

Cigánypecsenye, 
pirított burgonya, 

savanyúság

„C”

Rizsleves Csülkös 
burgonyaleves

Májgaluska 
leves

Frankfurti 
leves Kertészleves

Parajfőzelék,
virslis omlett

Sajtos 
metélt

Zöldborsófőzelék, 
sertéssült

Szilvaízes 
derelye

Húsgombóc 
bakonyi módra,

galuska

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. (00851)

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

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

•  India Arany Háromszög Körutazás 8 nap 
6 éj csak most

199.000,- Ft/főtől + ill. 

•  Franciaországi Síelés 7 éj 6 nap sí, busszal 
csak most

71.500 Ft,-/főtől

•  Thaiföld 4* szállodában, reggelivel, 
repülővel 11 nap 9 éj csak most

195.104,- Ft/főtől + ill.

VÁROSLÁTOGATÁSOK:

•  Hétvége Velencében 3nap/2éj 3* szállodában, 
reggelivel, utazás autóbusszal most

39.900,-Ft/fő

•  Prága és Csehország Világörökségei 4nap/3éj 
3* szállodában, reggelivel, busszal most

38.900,-Ft/fő

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 
érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon, honlapunkon!

(0
08

56
)

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

(00850)

MEGHÍVÓ 
A Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete 
a Fehér Bot Nemzetközi 

Napján ünnepélyt rendez 
Szekszárdon 

a Babits Mihály 
Kulturális Központ 

(Szekszárd, Szent István 
tér 15-17.)

rendezvény termében 
2015. október 15-én 

(csütörtök) 10:00 órai 
kezdettel, amelyre 

szeretettel meghívjuk 
kedves sorstársainkat és 

minden érdeklődőt!
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Két mérkőzés megnyerésére is elegen-
dő helyzetet hagyott ki a Szekszárdi UFC 
futsalcsapata az élvonalbeli női bajnok-
ság hétvégi fordulójában, így csak meg-
nehezíteni tudta a Diósgyőr dolgát. 

Női futsal NB I., 4. forduló. Szekszárdi 
UFC–DVTK-Vénusz 1-4 (1-2). Szek-
szárd, városi sportcsarnok, 200 néző. V.: 
Ibriksz. Szekszárdi UFC: Blesz N.- Kléz-
li, Horváth K., Mausz R., Schlotthauer. 

Csere: Kosztyi, Soós, Lovász V., Bogárdi. 
Edző: Micskó Márk.

Gólszerzők: Horváth K. a 14., illetve Ron-
dzik a 16. és a 26., Boros a 17., Miliczki a 
33. percben.

Hiába szerzett vezetést a csapatkapitány 
Horváth Kata a szekszárdiaknak, a DVTK 
két percen belül fordítani tudott, és a sokat 
hibázó, tartalékos UFC ellen végül maga-
biztosan gyűjtötte be a bajnoki pontokat.

– Ennyi gólhelyzetet nem lehet bün-
tetlenül kihagyni. Akár két mérkőzés 
megnyerésére is elegendő lehetőséget 
puskáztunk el, a hibáinkat pedig ebben 
az osztályban góllal büntetik az ellenfe-
lek. Nagyon várom már, hogy végre a leg-
erősebb összeállításunkban léphessünk 
pályára. Ezúttal például három meghatá-
rozó játékosom hiányzott. A lányok így 
is minden dicséretet megérdemelnek, 
hiszen megnehezítették a jó erőkből álló 
DVTK dolgát – értékelt Micskó Márk, az 
UFC edzője.

Október 10-én, szombaton Hajdúböször-
ményben lépnek pályára szekszárdiak.

 - fl -

Szekszárdi érmek a KSI Kupán 
Az elmúlt hétvégén, Fóton 
rendezték meg a KSI Kupát, 
amelyet a Szpartak Szabad-
ka csapatának részvétele 
emelt nemzetközi rangra, 
de a mezőnyben ott voltak a 
Szekszárdi KSE és a Szekszár-
di Szabadidős KE bringásai is.

A szombati, szemerkélő esőben 
megrendezett időfutam verse-
nyen az SZSZKE mindkét ke-
rékpárosa felállhatott a dobogó-
ra: Szabó Csongor a kezdőknél 
szerzett ezüstöt, míg Schneider 
Sebestyén a serdülők között lett 
bronzérmes.

A hagyományos Pest megyei 
viadal második napján már jobb 
időben versenyeztek a szekszár-
di kerekesek, s végül öt korcso-
portban is sikerült dobogóra 
állniuk. A legfényesebb érem 
az U13-asok között induló Kiss 

Balázs (Szekszárdi KSE) nya-
kába került, aki Fábián Zalánt 
(SZSZKE) megelőzve nyerte a 
korosztály küzdelmeit.  -fl-

A szekszárdiak eredményei:
Időfutam, U-13 (3 km): 2. Sza-
bó Csongor (Szekszárdi Szaba-
didős KE). U17 (8 km): 3. Sch-
neider Sebestyén (SZSZKE).
Kritérium, U-11 (8 kör): 2. Kiss 
Zsombor (Szekszárdi Kerékpá-
ros SE). U13 (8 kör): 1. Kiss Ba-
lázs (SZKSE), 2. Fábián Zalán, 
4. Bán Benedek (mindkettő 
SZSZKE), 5. Mészáros Bence 
(SZKSE), 8. Szabó Cs. U15 (15 
kör): 2. Fábián Csongor (SZSZ-
KE). U17 (21 kör): 7. Schneider 
S., 11. Ács Vince (SZKSE). U19 
(30 kör): 3. Istlstekker Zsolt 
(SZKSE). Elit (45 kör): 3. Steig 
Gábor (SZKSE).

Szuhai a díjazottak között
Második alkalommal ren-
deztek Nagykanizsán or-
szágos egyéni szenior rapid 
sakk-bajnokságot. A kétna-
pos versenyre 55 fő adta le 
nevezését. Miskolctól Győrig 
az ország minden szegletéből 
érkeztek játékosok, s az indu-
lók között természetesen ott 
voltak a Tolna megyei sakko-
zók is. A szekszárdi színeket 
ezúttal hárman, dr. Szabó 
Péter, Hölczl Attila és Szuhai 
Balázs képviselték a 9 fordu-
lós viadalon. A mezőny erős-
ségét jelzi, hogy két nemzet-
közi és négy FIDE-mester is 
asztalhoz ült.

A 2x20 perces játékidejű ver-
seny a sakk egyik speciális 
műfaja, ahol nagy jelentősége 
van a gyors játéknak. A három 
szekszárdi játékos közül dr. Sza-
bónak ezúttal nem ment a játék, 
3 ponttal a mezőny második fe-
lében végzett. Hölczl közel állt 
hozzá, hogy megismételje a ta-
valyi remek eredményét, azon-
ban az utolsó forduló „helyosz-

tóján” nagy csatában kikapott a 
bátaszéki Rudolftól. Így utóbbi 
a holtversenyes 5-10. helyen 
végzett, míg Hölczlnek meg 
kellett elégednie a 20 pozícióval. 
A harmadik szekszárdi sakko-
zónak viszont jól ment a játék, 
Szuhai különösen az éljátéko-
sok ellen teljesített jól – hatból 
öt címviselővel játszott –, re-
mizett a címvédő Szabolcsival, 
és az utolsó fordulóban aratott 
győzelmével a holtversenyes 
5-10. helyre futott be.

A budapesti sikert hozó baj-
nokság eredményhirdetésén 
kiderült, hogy jövőre csapatver-
sennyel egészülhet ki a viadal, 
amely három naposra bővülhet.

A végeredmény: 1. Gyurko-
vics Miklós (Budapest) 7.5, 2. 
Paksa Rudolf (Ajka) 7, 3. Palla 
György (Veszprém) 7, 4. Szabol-
csi János (Budapest) 6.5, 5-10. 
Rudolf László (Bátaszék), Szu-
hai Balázs (Szekszárd), Mihók 
László (Budapest), Hradeczky 
Tamás (Budapest), Papp Nán-
dor (Nagykanizsa) 6-6 ponttal.  
 - fl -

SPORTHÍREK
ASZTALITENISZ. Október 11-
én, vasárnap kezdi meg szerep-
lését a Bajnokok Ligájában a 
Szekszárd AC női asztalitenisz 
csapata. A városi sportcsarnok-
ban 17 órakor kezdődő össze-
csapáson az osztrák Ströck lesz 
a Madarász Dóra és Lovas Petra 
mellett két kínai születésű játé-
kost, Li Fen-t és Yu Yang-ot so-
raiban tudó Szekszárd ellenfele.
CSELGÁNCS. Bronzérmet szer-
zett a közelmúltban, Hollan-
diában megrendezett veterán 
világbajnokságon a szekszárdi 
Szepesi Dávid. A Gemenc Judo 
Klub 31 éves versenyzője a 30 
és 34 évesek között, a 66 kilósok 
mezőnyében lépett tatamira. Az 
Eb-harmadik Szepesi az első 
meccsén összeszedett vállsérü-
lése ellenére kiválóan teljesített, s 
végül Amszterdamban is a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel. 
A 40-44 évesek korosztályában, 
a 81 kilogramm alattiak között 
induló ugyancsak szekszárdi Ko-
hári Tibor egy mérkőzést nyert.
KOSÁRLABDA. Egy félidőn át 
kifejezetten jól tartotta magát 
az Atomerőmű-KSC Szekszárd 

a címvédő Sopron vendégeként 
a női kosárlabda NB I hétvé-
gi nyitó fordulójában. Magyar 
Gergely vezetőedző együttese a 
12 pontig jutó ukrán Rimaren-
ko vezetésével megnyerte az első 
negyedet (14-18), és a nagyszü-
netben is csak négy ponttal ve-
zetett a bajnok. A fordulás után 
aztán beleerősítettek a hazaiak 
és az egyre többet hibázó szek-
szárdiak ellen végül magabiztos 
sikert arattak (73-49). A KSC 
október 10-én, szombaton 18 
órától a PINKK-Pécsi 424 csa-
patát fogadja. 
LABDARÚGÁS. Egyre mélyebb a 
válság a Szekszárdi UFC NB III-
as labdarúgó csapatánál. Nagy 
Tamás vezetőedző gárdája a ki-
lencedik meccsét is elveszítette 
a szezonban, ráadásul ezúttal 
hazai pályán, a nem túl acélos 
Dabastól kaptak egy hatost (1-
6). A szekszárdiaknak mindösz-
sze annyi örömük lehetett, hogy 
Ranga Máténak a második félidő 
közepén 556 percnyi gólcsendet 
sikerült megtörnie. Az UFC 
pont nélkül, 3–29-es gólaránnyal 
áll a középcsoport utolsó helyén.

Tartalékosan is helytálltak a lányok

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T



2015. október 11.16

(00861)

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

Szamos napok a Tisza Cipőboltban
október 12–15-ig.

Supinált és formatalpas Szamos gyermekcipők
10% engedménnyel.

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

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

(00847)

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  (00854)


