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,,Célegyenesben a pályázati felhívások”
Ezzel a címmel rendezett a 
Tolna Megyei Önkormányzat 
területfejlesztési konferenci-
át a Vármegyeháza díszter-
mében. Témaként a 2015/16-
os, kiírásra kerülő pályázatok 
merültek fel, annak érdeké-
ben, hogy a megye települé-
sei, illetve civiljei és egyházai 
is sikerrel vegyék az akadá-
lyokat  e téren.

A szeptember 24-én tartott ren-
dezvényen a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
(TOP) érintettjei jelentős szám-
ban vettek részt. A hallgatósá-
got a megyei közgyűlés elnöke, 
Fehérvári Tamás köszöntötte, 
kiemelve az összefogás fontos-
ságát, illetve azt, hogy a több 
szereplő által kezdeményezett 
elképzelések válnak életképessé. 

  A nyitóbeszédet Hirt Fe-
renc kormánypárti országy-

gyűlési képviselő tartotta, aki 
az uniós pénzösszegekre utalva 
megjegyezte: ,,nem elfogadha-
tó a 2007/2013-as ciklus telje-
sítménye.” Véleménye szerint 
őszinteségre, párbeszédre van 
szükség a következő időszak-
ban, ahol valamennyi fejlesztési 
elképzelés vita tárgyát kell, hogy 
képezze, tekintve, hogy megva-
lósításukhoz több hazai és nem-
zetközi forrás rendelkezésre áll.  
A fejlesztési terveket ugyanak-
kor a megyei önkormányzat 
közbenjárásával koordinálják 
- azért, hogy a ,,párhuzamossá-
gok és azonosságok egymást ne 
oltsák, hanem kiegészítsék.”  

  2014-ben az átalakított támo-
gatási rendszernek köszönhetően 
az uniós források a kormányzat-
nak hatékonyabban alárendelve 
szolgálták hazánk érdekeit – er-
ről már a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium regionális fejlesztési 

programokért felelős helyettes ál-
lamtitkára, Oláh Gábor szólt. Po-
zitívumként hozta fel: az új rend-
szerben a források elnyeréséért 
nem szükséges országos szinten 
vetélkedniük az egyes megyék 
szereplőinek, mivel,,minden me-
gye külön kerettel rendelkezik.” 
Kijelentette egyúttal: az operatív 
programok koordinációja – me-
gyei szinten – a fejlesztési biztos 
kezében összpontosul, a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program, illetve a projektme-
nedzsmenti feladatok ügyében 
azonban a megyei önkormányzat 
az illetékes. 

  A hamarosan megnyíló pá-
lyázatok mögött fontos előké-
születi munka, valamint felelős 
közgyűlési döntések állnak – je-
lentette ki dr. Gábor Ferenc me-
gyei főjegyző az összejövetelen.  
A Dél-Dunántúli Regionális In-
novációs Ügynökség új vezetője, 

dr. Beréti Zsolt úgy látja, a megye 
innovációs fejlődéséhez az általa 
vezetett testületnek katalizátor-
ként kell hozzájárulnia. Mint 
azt az összejövetelen elmond-
ta, Magyarország innovációs 
potenciálja kifejezetten nagy, 
azonban a megvalósítás terén, a 
jövőt illetően ,,több akadályt is le 
kell küzdeni.”  A megyei önkor-
mányzat tulajdonában lévő Tol-
náért Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője, Bán Róbert szerint 
a cég szakmai segítségnyújtást 
kínál az önkormányzatok, az 
egyházak és a civil szervezetek 
pályázati kérelmei kapcsán. 
  A konferencia a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal Terü-
let- és Vidékfejlesztési Osztályá-
nak vezetője, Naszvadi Balázs 
előadásával zárult, amely a TOP 
keretében megnyíló 2015/2016. 
évi pályázati felhívásokról szólt. 
 Gy. L. 

Idős polgárait köszöntötte a város
Gergely Róbert színész-éne-
kes és a Bartina Táncegyüt-
tes műsora szórakoztatta azt 
a több mint 1600 nyugdíjas 
korú szekszárdi polgárt, akik 
az önkormányzat meghívását 
elfogadva csütörtökön ellá-
togatottak a Babits Mihály 
Kulturális Központba.

Az idősek világnapja alkalmából 
rendezett – immár hagyomá-
nyos – ünnepi gálaműsor fellé-
pői három alkalommal is szín-
padra álltak, hogy előadásukkal 

minél több időskorúnak nyújt-
sanak felejthetetlen élményt. A 
teltházas délelőtti műsor szüne-
tében az önkormányzat nevé-
ben Ács Rezső is köszöntötte az 
ünnepelteket. Szekszárd polgár-
mestere többek között elmond-
ta: a szekszárdi nyugdíjasok igen 
aktív társadalmi életet élnek, 
megannyi rendezvény résztve-
vői, szervezői a városban. 

Ács Rezső hangsúlyozta: „a 
mai vezetés csak kölcsön kapta 
a várost önöktől, akik építették 
azt, és szeretné olyanná formál-

ni, ami tetszik az idősebbeknek, 
de itt tartja, visszacsalogatja a 
fiatalokat is.” A polgármester 
elmondta: ebben a munkában 
számít a jelenlevők véleményé-
re is, egyúttal jó egészséget, a 
műsorhoz pedig jó szórakozást 
kívánt mindnyájuknak.

Ács Rezső virággal köszönte 
meg a nyugdíjas szervezetek 
vezetőinek munkáját, és a szín-
padra szólította Dózsa Gyulánét 
(Babits Nyugdíjas Klub), Bóvá-

ri Jánosnét és Szegedi Dezsőnét 
(Országos Nyugdíjas Polgá-
ri Egyesület Szekszárdi Helyi 
Szervezete), valamint Zádor 
Bélánét (Mentálhigiénés Mű-
hely Önkéntes Központ Nyug-
díjas Tagozata), és távollétében 
köszöntötte Papp Józsefnét, a 
Platán Nyugdíjas Klub vezetőjét 
is. A város első embere egy-egy 
palack borral ajándékozta meg 
Gergely Róbertet és két hölgy-
partnerét is.  - fl -FO
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Megkapta az engedélyt a Vagyonkezelő Kft.
Október elsején kézhez kapta a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. azt a határozat, amelyben a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szolgáltatási Hivatal kiadta számára a távhőtermelői és 
-szolgáltatói működési engedélyt. A dokumentum szerint a 
városi tulajdonú cég augusztus 19-től - vagyis az Alfa Nova 
Kft-vel kötött szerződés felmondásának másnapjától – foly-
tathat távhőszolgáltatási tevékenységet, és az ezzel kapcso-
latos ellenszolgáltatásokra is ettől az időponttól jogosult. Az 
engedélyt határozatlan időre adta ki a hivatal, amely egyúttal 
visszavonta a korábbi szolgáltatóét.

A témában tartott rendkívüli saj-
tótájékoztatón Ács Rezső polgár-
mester mérföldkőnek nevezte a 
pillanatot, egyben hangsúlyozta: 
két héttel a fűtési idény kezdete 
előtt az engedély megérkezése 

immár minden kételyt eloszlat-
hat a szekszárdi fogyasztókban, 
akiket a korábbi szolgáltató ha-
mis állításokat tartalmazó leve-
lekkel próbált elbizonytalanítani. 
A polgármester emlékeztetett: a 

távhőszolgáltatás biztonságáért 
az önkormányzat tartozik fele-
lősséggel, s ez a megyeszékhe-
lyen 5600 háztartásban közel 15 
ezer embert és további mintegy 
260 közületi ügyfelet érint. Az 
elmúlt hetekben megtartott la-
kossági fórumokon tájékoztat-
ták a szekszárdiakat a kialakult 
helyzetről és az aktuális teen-
dőkről, s ezt a médián keresztül 
is megtették. A korábbi szolgál-
tató dolgozóit átvette a Szek-
szárdi Vagyonkezelő Kft., s a cég 
munkatársai az elmúlt hetekben 
közel 2500 ügyfél kérdéseire, pa-
naszaira igyekeztek választ adni, 

míg az engedély megszerzésé-
ben, a rendszer zökkenőmentes 
átvételében Bálint Zoltán ügy-
vezető igazgató és Csukle Tibor 
üzletágvezető dolgozott sokszor 
éjt nappallá téve.

Ács Rezső elmondta: az en-
gedély kézhez vételével immár 
állami támogatásra is pályáz-
hatnak, a Magyar Távhőszol-
gáltatók Szakmai Szövetségének 
leendő tagjaiként pedig brüsz-
szeli forrásokat is szeretnének 
igénybe venni a távhő rendszer 
és a szolgáltatás színvonalának 
további fejlesztéséhez. 

  - fl -

Megelőlegezett bizalom
Orbán Tibor, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövet-
ségének elnöke a héten személyesen kereste fel a tolnai 
megyeszékhely új távhőszolgáltató cégét, a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft- t. A megbeszélésen a szakmai szerve-
zet vezetője kezdeményezte, hogy a városi tulajdonú cég 
csatlakozzon a szövetséghez, amelynek rendes tagjai kö-
zött elsősorban távhőszolgáltatói és/vagy távhőtermelői 
működési engedéllyel rendelkező gazdasági, társadalmi 
szervezetek vannak.

Bálint Zoltán, a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft. ügyvezető 
igazgatója a megbeszélés után 
elmondta: eddigi munkájuk elis-
merésének tekinti a MATÁSZSZ 
elnökének látogatását. A több 

mint 25 éve alakult érdekképvi-
selet stratégiai partnerségi meg-
állapodást kötött három minisz-
tériummal, valamint a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatallal is. 

A szervezet tagja a 2014-
2020-as időszak KEHOP vég-
rehajtását, forrásainak felhasz-
nálását felügyelő monitoring 
bizottságnak, de jó kapcsolatot 
ápol a Brüsszeli Állandó Kép-
viselettel és a magyar európai 
parlamenti képviselőkkel is. 
Mindez Bálint Zoltán szerint 
azt jelenti, hogy a szövetség 
tagjaiként első kézből értesül-
hetnek az uniós fejlesztési lehe-
tőségekről, ami nagyon fontos, 
hiszen a Vagyonkezelő Kft sze-
retné majd tovább fejleszteni 
a szekszárdi távhőszolgáltatás 
színvonalát. 

A szervezet élen jár az inno-
váció, a környezet- és klímavé-

delem, az energiahatékonyság 
területén, szakmai munká-
ja hitelessé tette, ami miatt 
megkerülhetetlen szereplője 
a magyar energiaszektornak. 
Mindezek alapján elmondható, 
hogy komoly befolyással bír az 
ágazatot érintő döntési mecha-
nizmusokra.

Bálint Zoltán szerint ez a lá-
togatás is azt erősítette meg, 
hogy a szakmai szervezet meg-
előlegezett bizalommal tekint a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., 
mint távhőszolgáltató eddigi és 
jövőbeni tevékenységére. 

 Forrás: Szekszárdi 
 Vagyonkezelő Kft./K. I.
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Voksoltunk, adakoztunk
Új helyszínen, de a már meg-
szokott nagy érdeklődés 
mellett tartották szeptem-
ber 21-e és 24-e között az 
állampolgári részvétel hetét 
Szekszárdon, amely minden 
évben a Mentálhigiénés Mű-
hely, a Szekszárdi Civil Kere-
kasztal, valamint a szekszárdi 
önkormányzat szervezésé-
ben valósul meg. 

A programsorozat lényege, 
hogy a lakosság kinyilváníthatja 
véleményét és javaslatot tehet a 
város sorsát befolyásoló kérdé-
seket illetően. A javaslatokat a 
város alpolgármestere, dr. Haag 
Éva, illetve a képviselő-testület 
áttekinti és felhasználja.

A Szent István térre szer-
vezett eseménysor a színes 
– gyermekeket és felnőtteket 
egyaránt érintő programo-
kon túl – az adományozásról, 
továbbá az Év képviselője ki-
tüntető cím átadásáról szólt. 
Utóbbival összefüggésben 
cédulákon, nevük vállalásá-
val voksolhattak a helybéli la-
kosok. A lehetőséggel az idén 
is sokan éltek. A piros, fehér 
és zöld cédulákon ki-ki írás-
ban véleményezhette: neki mi 
tetszik, avagy sem a megye-
székhelyen, valamint, hogy 
miként tevékenykednének, ha 
ők dönthetnének közvetlenül a 

város sorsáról. Ezeken a napo-
kon gyűjtést szerveztek a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
pszichiátriai osztálya és gyer-
mekosztálya részére is, ahová 
ruhákat, játékokat juttattak el. 

Az eseménysorozat hétfői 
nyitónapján a közgyűlés hu-
mánbizottságának elnöke, 
Csillagné Szánthó Polixéna, 
valamint Ácsné Oláh Gabri-
ella, a Szekszárdi Civil Kere-
kasztal vezetője köszöntötte az 
érdeklődőket. A nap a városi 
civil szervezetek bemutatko-
zásáról és az egészségügyben 
ellátottak számára szervezett 
adománygyűjtésről szólt, illet-
ve az Év képviselőjére történő 
voksolás és a vélemények le-
adása jegyében telt.

Fellépett többek között a Szek-
szárdi Mozgásművészeti Stúdió 
és az Ifjú Szív Magyarországi 
Német Nemzetiségi Néptánc-
együttes, műsort adott a Tücsök 
Zenés Színpad, valamint sor 
került a Szent József Katolikus 
Iskola diákjai és tanárai szerve-
zésében hagyományos társas és 
logikai játékokra is. Ezen a na-
pon a Babits központban prof. 
dr. Kondákor István, a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház fő-
igazgatója beszélt arról, miként 
lehet helyi összefogással segíteni 
a szekszárdi kórházi gyógyítást, 
valamint „Kreatív nők” címmel 

tárlat nyílt a Baka István Általá-
nos Iskolában. 

A programsorozatban a Fitt 
Lesz Sportegyesület tartott 
mozgásművészeti bemutatót és 
fellépett a Liszt Ferenc Pedagó-
gus Kórus, valamint rendhagyó 
beszélgetésre került sor Takács 
Hajnal „Az asszony verve” című 
kiadványa kapcsán.

Szerdán a Pad Egyesület ré-
széről Dicső Zsolt és fia verses 
előadását hallgathatta meg a 
közönség és Iberican-bemuta-
tó szórakoztatta a jelenlévőket, 
a „Segíts rajtam!” Hátrányos 
Helyzetűekért Alapítvány ze-
nés-műsoros összeállítását te-
kinthették meg, a Babits köz-
pontban pedig „Ötleteljünk 
közösen az élhetőbb városun-

kért!” fantázianévvel ötletbörze 
nyílt dr. Haag Éva alpolgármes-
ter közreműködésével. A részt-
vevők egy kollektív  virágül-
tetésre is elsétálhattak az „Ivó 
szarvas” szoborhoz. 

A csütörtöki zárónapon a 
Kéz-Csodák Hagyományőrző 
Egyesület standjánál kézmű-
veskedhetett a nagyérdemű, 
térzenét tartott a szekszárdi 
ifjúsági fúvószenekar, fellépett a 
Mondschein Szekszárdi Német 
Nemmzetiségi Kórus, valamint 
a Kadarka utcai középsősök és 
nagycsoportosok is felléptek.

Délután került sor az Év képvi-
selője 2015 kitüntető díj és oklevél 
átadására. Az elismerést ezúttal 
Gyurkovics János önkormány-

zati képviselő kapta, a szavazatok 
számában kevéssel megelőzve 
Csillagné Szánthó Polixénát. 

Az állampolgárok 172 szava-
zatot adtak le, amelyből 166 volt 
érvényes – közölte a helyszínen 
Pócs Margit, a város közművelő-
dési és civil kapcsolatokért felelős 
referense, aki egyúttal jelezte: a 
szavazáson javaslatot kapott Ács 
Rezső polgármester, Kővári Lász-
ló, Csillagné Szánthó Polixéna, 
dr. Máté István, dr. Tóth Gyula, 
Ferencz Zoltán, Szabó Balázs és 
Kerekes László képviselő is.

Amint azt Pócs Margit Gyur-
kovics János méltatásában ki-
emelte: az egy éve tevékenyke-
dő képviselő igen sokat tett az 
újvárosi templom és környéke 
közvilágításáért. Lelkiismere-

tes munkát végzett a Zöldkert, 
a Cserfa és a Szüret utcai járda 
és az ottani világítás ügyében 
is, míg körzetében az eltelt 
időszakban a közbiztonság is 
egyértelműen javult. Tevőle-
gesen részt vesz a gazdasági és 
pénzügyi bizottság munkájá-
ban, javaslataival pedig a bizott-
ság hatékony működését segíti 
– hangzott el a méltatásban. A 
díjat, amely a Bárka Művészeti 
Szalon tagja, Sebestyén Gás-
pár festménye, dr. Haag Évától, 
Szekszárd alpolgármesterétől 
és Ácsné Oláh Gabriellától, a 
Szekszárdi Civil Kerekasztal 
elnökétől vette át a kitüntetett 
nevében felesége.

 – gyimóthy –

Az év szekszárdi képviselője: Gyurkovics János
Az állampolgári hét keretében a polgárok az év szekszárdi 
képviselőjének választották meg Gyurkovics János agrármér-
nököt. A szakembert akkor ismerhette meg a közvélemény, 
amikor a város egyik legaktívabb civil szervezetében, az Új-
városi Katolikus Társaskörben megjelent, és közösségépítésbe 
kezdett. A több száz fős tagság több mint tíz évvel ezelőtt a 
társaskör világi elnökének választotta. Nem protokoll-elnök-
ként dolgozik a közösségért, hanem a lehető legnagyobb 
aktivitással: ötleteivel évről évre színesedett, gazdagodott a 
társaskör programja. 

Az agráriumban eltöltött évti-
zedek „kapcsolati tőkéjét”  is  
hasznosította a szervezet szá-
mára  – azzal például, hogy a 
Szent István-ház külső-belső fo-
lyamatos megújításában megta-
lálta azokat a kivitelezőket, akik 
a minőséget a piaci árak alatt, a 
civil szervezet boldogulását elő-
segítendő, produkálták.

Ebbéli értékteremtő társadal-
mi munkáját a város is elismer-
te, amikor a Közjóért rangos 
kitüntetést ítélte neki 2007-ben. 
A képviselő okkal büszke arra 
is, ami a legutóbb Újvárosban 
megvalósult az  Elektrolit Kft. tá-
mogatása jóvoltából a katolikus 
templom esti megvilágításával, 
ami városképi jelentőséggel bír.

Az egyes emberek problémá-
jára is kíváncsisággal tekintő, 
annak megoldásához a segítsé-
gét  felajánló,  a közélet dolgai 
iránt mindig élénk érdeklődést 
mutató 59 éves Gyurkovics Já-
nos, éppen a felsoroltak miatt, 

tavaly úgy döntött, hogy el-
indul a helyhatósági választá-
son a képviselőségért. Végül a 
Fidesz színeiben befutó lett a 
harmadik, a városközpontnak 
egy jelentős részét átfogó, a Rá-
kóczi utcától a Bottyán-hegyig 
terjedő választókörzetben, ahol 
egyébként maga is régóta óta él.

Itt a gondok, problémák, 
megoldásra váró feladatok is 
sokrétűek, de áll elébe a kép-
viselő, akinek, mint elmondta, 
bizony jól esik az „Év képviselő-
je” titulus, és úgy érzi:  e mögött 
már nem csak a társaskör tagja-
inak szavazatai vannak, hanem, 
meglátása szerint  a körzetéből 
is érkezhettek rá voksok. 

A képviselő egyébiránt – is-
merősnek, ismeretlennek is – 
mindig elérhető, ha valamilyen 
közügyről van szó.

– Az egyik legnagyobb prob-
lémánk a körzetben a parkolók 
hiánya. Érthető okokból meg-
nőtt, megduplázódott az autók 

száma, vannak olyan családok, 
akik több autóval is rendelkez-
nek, parkoló pedig nem épült. 
Szinte nincs olyan fogadóóra, 
hogy ne kerüljön szóba ez a 
probléma – mondja Gyurkovics 
János, aki reméli, hogy a ciklus 
végére, minden egyes neural-
gikus ponton növelni tudják a 
parkolóhelyek számát.

Megépült a járda a Zöldkert 
és Bük utca között, ugyanitt ki-
helyezésre került több a közvilá-
gítást szolgáló kandeláber. Meg-
valósult a Zöldkert és a Cserfa 
utcát összekötő járda megvilágí-
tása is. Bottyán-hegyen elkészült 
az ABC áruház és a háztömbök 
közötti lépcső, a hozzá kapcsoló-
dó járda is megépült.

A közeljövőben a tervek sze-
rint a buszmegállók bővítése, 
a parkok, játszóterek felújítása 
kezdődik meg a körzetben.

Gyurkovics János, amellett, 
hogy növénytermesztési ágazat-
vezetőként főállása  az Aranyfürt 
Mezőgazdasági Rt.-nél naponta 
legalább 10 órás elfoglaltsággal 
jár, számos területen vállal felada-
tot. Önkormányzati képviselősé-

ge mellett a gazdasági és pénzügyi 
bizottságnak és a Fidesz–KDNP 
frakciójának is tagja, a már emlí-
tett  Újvárosi Katolikus Társaskör 
elnöke, ahogyan ezt a tisztséget 
viseli az Őcsény-Szekszárd Föl-
tulajdonosi Közösségben is. Ar-
ról azonban le kellett mondania, 
hogy  ő maga is kis családi birto-
kon gazdálkodjon. 

„Eladtam a szőlőmet és szántót 
vásároltam az árán, amit azonnal 
bérbe adtam. Csak a vállalt fel-
adataimra szeretnék koncentrál-
ni, a közügyekre, a közös dolgok 
előre vitelére, amire ezután is szí-
vesen fordítom szinte valameny-
nyi szabadidőmet”– jegyezte meg 
Gyurkovics János.

Ami a városi, egész lakossá-
got érintő új fejlesztéseket ille-
ti, mint képviselő bízik abban, 
hogy az uszodaberuházás a 
terveknek megfelelően 2017-re 
kész lesz, de a ciklus végi elége-
dettséget igazán az váltaná ki 
Gyurkovics Jánosnál, ha egy-
két új, a helyi foglalkoztatást 
jelentősen javító, nyereséges 
termelő-beruházás indulna be 
Szekszárdon. B. Gy.
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Az elmúlt tíz évben több, 
mint öt hektáron végez-
tek ásatást a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum kollégái, 
melynek során közel hatezer 
objektumot tártak fel, több, 
mint tízezer tárggyal növel-
ve az intézmény gyűjtemé-
nyét – csak Szekszárdról és 
határából. E páratlan lelet-
mennyiségből állított most ki 
emeleti termében a múzeum, 
méghozzá oly módon, hogy 
hagyományos, vitrines elren-
dezést ötvöztek újabb szem-
lélettel, megközelítéssel. 

Az M6-os autópálya, a Sió Mo-
tel camping, Újpalánk, a Béla 
király tér, a Vármegyeháza, 
vagy a Bezerédj utca, Alsóváros, 
az Obi áruház területe, továbbá 
az alsóvárosi temető – hogy 
csak néhány helyszínt említ-
sünk, amelynek leletanyaga az 
őskortól a török korig bezáró-
lag számos érdekességet rejtett. 
Amint a szeptember 29-i meg-
nyitón a múzeum főépületében 
Ódor János Gábor, az intéz-
mény igazgatója fogalmazott: az 
új tárlatnak azért adták a ,,Nem 
térkép e táj” címet, mivel – Rad-
nóti költeményéhez illeszkedve 
– fontosnak tartották kifejezni: 
a nézőpont az értékek bemuta-
tása szempontjából igen lénye-
ges, hiszen sokszor a helyiek is 
csak térképen ismerkednek a 
várossal. 

A kiállítást Szekszárd pol-
gármestere, Ács Rezső adta át 
a nagyközönségnek, aki szerint 
a gyűjtemény visszatérést jelent 
a gyökerekhez, ugyanakkor 21. 
századi technikai megoldások-
kal is él, mivel nem kronológiai 
sorrendben tartalmazza az ása-
tás során előkerült anyagokat 
– inkább térképszerűen, egy-
egy területhez kapcsolódóan. 
Ahogy arra kitért: bízik benne, 
hogy minél több iskolás gyer-
mek meglátogatja a tárlatot, 
melyben a tárgyak úgynevezett 
megelőző ásatások, ,,leletmen-
tések” során kerültek napvilág-
ra a földből, egy-egy beruházás 
építését megelőzően. 

Ásatásait legelőször a padlón 
kialakított Szekszárd térképen 
állva dr. Szabó Géza PhD régész 
főmuzeológus ecsetelte a meg-
jelentek körében: ő az Obi és a 
Bricostore áruháznál, valamint 
az Alsóvárosi részen végzett ku-
tatásokat, ahol újkőkor-végi, réz-
kor-eleji tálak, kagyló karpere-
cek, illetve rézgyöngyök kerültek 
elő. E tárgyak mind keleti nép-
csoportokhoz kötődnek, akik a 
keleti vidékekről érkezve árasz-
tották el a Kárpát-medencét, új 
régészeti korszakot idézve elő – 
jegyezte meg a kutató. Találtak 
itt húsz-harminc mészbetétes 

edényt, amely a bronzkori kultú-
ra anyaga, de például korongon 
készült kerámiák is felbukkantak 
– ez utóbbi leletek szintén ennek 
a keletről jövő technológiai rob-
banásnak következményei. Egy 
másik érdekes edényforma, a 
tejfeldolgozásra használt köpü-
lőedény a népvándorlás és a 
középkor hozadéka, mely olyan 
iráni népek, mint a jászok meg-
jelenésével érkezett e területre. A 
Bezerédj utca, amelynek vonalán 
magyar és török hadak egyaránt 
gyakorta átvonultak, szintén tar-
togatott meglepetéseket: e terü-
leten egy középkori, feltehetően 
Perzsiából a 16-17. században 
hazánkba került síita imapecsé-
tet találtak. E tárgy szokatlansá-
ga abban rejlik, hogy, a törökök 
– a szunnita iszlám irányzatot 
gyakorlók lévén - nem kedvelték 
az említett vallási felekezetet, így 

felettébb kérdéses, miként kerül-
hetett Szekszárdra e vallási tárgy.

Már a Vármegyeháza terüle-
tén és a Béla király téren végzett 
ásatásokról beszélt dr. Vizi Már-
ta PhD régész főmuzeológus, aki 
az épület területén talált gótikus 
kápolnát hozta fel, mint jelentős 
felfedezést. Az árpád-kori kis 
kápolnát, amelynek helyén fel-
tételezték, hogy Béla király sír-
ja is előkerül, ugyanakkor nem 
találták meg: helyette az előbb 
említett templom maradványa-
ira leltek, amelyekből elbontott 
részeket a Pollack Mihály által 
tervezett Vármegyeházába is 

beépítettek a 19.század folya-
mán. A város Árpád-kori teme-
tője a mai szökőkút és a megye-
háza között, illetve alatt terült 
el: ezen a helyszínen több mint 
nyolcvan sír került elő. Érdekes 
kérdés ugyanakkor az egykor 
szintén itt állt szekszárdi vár 
léte, amelynek nyugati fala a mai 
szökőkúttól a ’48-as emlékműig 
húzódott, s amelynek vonalát 
a tér felújításával szemléltettek 
is a városiak számára. A Garay 
téren található Obsitos ház alatti 
terület sáncárkának feltöltésére 
a 17-18. században került sor – 
ekkor markánsan megváltoztak 
a terepviszonyok, mind a vízve-
zeték, mind a megyeháza építé-
sével. Itt egyébként kettős sírt is 
találtak, különböző ékszerekkel. 

Megelőző feltárással a Páskum 
utcai Alisca Agrárház területén 
nagyállattartó, tejgazdálkodás-

hoz kapcsolódó merítő edénye-
ket, nagyméretű hombárokat, 
valamint égetett kerámiákat 
fedeztek fel, de ivókürtök, cse-
csemők táplálására szolgáló 
edények is előkerültek – erről 
már Czövek Attila régész fő-
muzeológus beszélt. Dr. Gaál 
Attila címzetes múzeum-igaz-
gató a hetvenes évektől végez 
kutatásokat a 6-os számú főút 
Sió hídjától délkeletre lévő lápos, 
mocsaras területen, ahol egy pa-
lánkvár nyomait találta meg. A 
vár felépítéséről 1596-ban III. 
Mehmed szultán rendelkezett, 
ahol többek közt lovakkal együtt 
eltemetett emberi csontvázakat 
találtak. E helyen a török alatt 
itt élő rácok településnyomai is 

felbukkantak, melyek téglalap 
alapú gödrökre ágasfás kiala-
kítással épített kunyhók voltak. 
Ilyen típusú ,,házakban” gyakran 
Szekszárd belterületén is laktak - 
tudhattuk meg. 

A területen több nemesfém 
és fegyver is megmaradt, a ko-
rábbi időkből aranyfülbevaló, 
fokosok, lószerszám, tükör, fi-
bula is előkerült – mely tárgyak 
mind az avar kaganátus terüle-
téről származtak. Az itt talált, 
7. század elejéről származó 
növénymaradványok  letelepe-
dett életmódra utalnak, ame-
lyekben szőlőmag is szerepel – 
célzott a korabeli borkultúrára 
a múzeum volt igazgatója. A 
mai Palánk érdekessége még, 
hogy térségében egyébként 
Szentmiklósról, egy középkori 
település létéről, is tudni lehet. 
 – gyimóthy –

Ötven év egy iskola életében 
történelmi időnek is nevez-
hető – fogalmazott Simon 
Andrea a szekszárdi Dienes 
Valéria (korábbi IV. számú) 
Általános Iskola iskolatörté-
neti tárlatának megnyitóján, 
amely rendezvényt a kiállí-
tást szervező pedagógusok 
egybekötötték egy titokzatos 
időkapszula kibányászásával. 

A szeptember 28-án zajlott 
eseményen, amelynek a Dienes 
második emeleti zsibongója 
adott otthont, az intézmény ve-
zetője arra is kitért: manapság 
gyakran kiderül, az iskola falai 
közt tanuló gyerekeknek nem 
csupán szülei, hanem nagyma-
mája, nagypapája is oda járha-
tott már. 

Az 1965/66-os tanév óta el-
telt időszakra a tizenhat évig 
az iskola igazgatói posztját 
betöltő Vitéz Zsolt emlékezett 
vissza. Amint arra utalást tett, 
a legelső tanév első évnyitójára 
– lévén, hogy akkoriban még 
nem készült el időre az épület 
– a Garay téri Általános Iskola 
udvarán került sor.

Ezt a korszakot a hetvenes 
években egy előre gyártott 
panelekből felhúzott szárny, 
illetve egy kisebb tornaterem 
megépítése követte, amikor-
ra az iskola több mint ötven 
pedagógusnak és 1400-nál is 
több tanulónak adott helyet 
egy időben. Ez az adat a mai 

Dienes, Baka és Garay téri is-
kolák gyereklétszámánál is 
több volt – lévén, hogy a fel-
sorolt iskolákba ma együttvéve 
járnak 1200-an(!). Érdekesség, 
hogy ez idő tájt a főépületen 
kívül öt darab – összesen tíz 
tantermes – faházban is folyt a 
tanítás, amelyet „pavilon rend-
szerű oktatásnak” tituláltak. 
Egy időszakban – helyhiány 
miatt – szükség volt a Kecskés 
Ferenc (ma Szent–Györgyi Al-
bert) utcai óvoda, illetve a már 
lebontott Béri Balogh Ádám 
utcai alsóvárosi iskola néhány 
termére is… Vitéz Zsolt a né-
gyes iskola első igazgatójáról, 
Faludi János rajz-földrajz sza-
kos tanerőről is megemléke-

zett, akit a gyerekek imádtak, 
aki rendkívül jó szaktanár 
hírében állt, személyiségével 
pedig olyannyira motiválta a 
diákokat, hogy „mindenki azt 
csinálta, amit kellett”. „János 
emberi nagysága még ma is 
belengi ezt az iskolát” – jelezte.

A IV. számú Általános Iskola 
állandó értéket, etalont képvi-
selt, ahová mindig több jelent-
kező érkezett, mint amennyit a 
rendszer elbírt.

Vitéz Zsolt említést tett még 
a kilencvenes évek tetőtér-rá-
építésének anyagi és mete-
orológiai nehézségek közt 
megvívott „harcáról” is, ami-
kor úgy esett, hogy a leállított 
építkezést követő napon eláz-
tak a tantermek, sőt, később 
beázott az új tornacsarnok 
is. Mindeközben fantasztikus 
eredmények születtek minden 
területen, a kollégák pedig a 
legkorszerűbb oktatási formá-
kat választották. 

A tárlatnyitón egy nyugdíjas 
tanárnő Gyurcsák Istvánné, 
Éva néni mutatott pár fotót, 
mekkora vizenyős rész terítet-
te be az iskola megnyitásakor 
az udvart, de arról is beszélt, 
mennyivel nagyobb szigorú-
ság volt, mint az manapság 
mutatkozik az iskolákban. A 
gyerekek az első időben ma-
guk hordták be a szenet a tan-
termek kályháiba, s – tornate-
rem nem lévén –, a folyosón 
végezték a gyakorlatokat, sőt, 

például csak pottyantós vécé 
dukált az udvaron, ami a mai 
gyerekek számára elképzelhe-
tetlen. A visszaemlékezések 
alatt már Szabó Tamás tanerő 
javában véste a földszinti porta 
melletti téglafalat, ahová – sej-
tések szerint – az 1976-ban, az 
úttörőszövetség megalakulásá-
nak 30. évfordulóján elhelye-
zett időkapszulát rejtették el 
a korabeli tanárok és diákok. 
Bő tízperces vésőmunka után 
felbukkantak a 39 éve befala-
zott „kincsek”: borospalackba 
zárt papírtekercsek, hímzéses 
kötésű úttörőalbum, őrsi nap-
lók tömkelege, vagy éppen 
az iskola korabeli alaprajza... 
Kiemeltek egy nagyméretű, 
rézfedeles, a Lenin Év-re uta-
ló dobozkát is, benne úttörő 
zászlócskákkal, kitűzőkkel, va-
lamint a különböző őrsök tag-
jainak vésett neveivel. Akadt 
ott úttörő zsebkönyv ’67-ből, 
moszkvai képeslap, naplók Ga-
garin, Szojuz, Ifjúgárda, Petőfi, 
János vitéz, Arany János rajok-
tól, Igazság, Szemfüles, Auró-
ra, Vidámság őrsi nevekkel, 
illetve olyan őrsi vállalásokkal, 
melyek Szekszárd múltjának, 
jövőjének és iparának feldol-
gozásával foglalkoztak. Aztán, 
egy érdekes pajtási üzenet is 
szemünk elé került: a korabeli 
diákok remélik, hogy az utókor 
pajtásainak is olyan szép és vi-
dám lesz az életük, mint az ő 
idejükben.  Gyimóthy L.

Sokféle kor lenyomata Szekszárdon
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Egy igazán laza munkanap a Jürgenhake Magyarország Kft.-nél
Ilyen eléggé ritkán van egy 
három műszakban, nemzet-
közi piacra termelő magyaror-
szági, az autóipart kiszolgáló, 
egyszerűbb és bonyolultabb 
világítástechnikai kábeleket 
gyártó üzemben. Mármint, 
hogy ne lenne termelés. Nos, 
ezen a szeptember 25-ére eső 
pénteken a Jürgenhake Ma-
gyarország Kft. telephelyén 
egy jó ideig a portáson és a 
német vendégeken kívül más 
nem tartózkodott. Semmi 
rosszra ne tessenek gondolni 
– éppen ellenkezőleg!

Merthogy, mint egy varázsü-
tésre, egy méretes, jeles al-
kalmak, ünnepségek megtar-
tásának apropójául szolgáló 
sátor állítatott fel a Korsófölde 
utcában – a kerítésen kívüliek 
számára bizonyára meglepe-
tést keltve. Bent ezen a napon 
ugyanis megálltak a gépek, 
nem volt sem délelőttös, sem 
délutános, sem éjszakás mű-
szak: a közel háromszáz, a cé-
ges bulira meginvitált dolgozó-
ra, néhány meghívott vendégre 
az önfeledt kikapcsolódás, a 
szórakozás várt ezen a napon.  
Legutóbb három éve volt ilyen 
a Jürgenhake-nél, de annak 
nyomós oka volt: a német cég 
egyetlen magyarországi  leány-
vállalata akkor éppen 15 éves 
jubileumát ünnepelte hasonló 
külsőségek közepette.

Most nem volt kerek évfor-
duló, de mégis létrejött egy, az 
akkori hangulatot idéző, de még 
azt is fölöző Jürgenhake-s buli, 
amit persze csapatépítő tréning-
nek is nevezhetünk. De nem 
abban az értelemben, ahogy ezt 
úgy általában csinálják mife-
lénk kisebb-nagyobb cégeknél. 
Itt, ezen a napon a munka még 
csak szóba sem kerülhetett! 
Illetve egyszer áttételes formá-
ban, amikor  rendkívül ötletes 
játékos ügyességi vetélkedők 
közepette jött egy olyan feladat, 
hogy úgy látomásra, minden 
mérőeszköz használata nélkül 
le kellett vágni a kábelekből 
egy meghatározott méretet, s 

a meósok pontokban kifejezve 
minősítették a produkciót. Egy-
mást követték – egy jól sikerült 
iskolai teadélutánra emlékezte-
tő-, a közönség soraiban is kel-
lő vidámságot kiváltó feladatok 
(pingponglabdás, szívószálas), 
amelybe az itteni cégvezetés 
több tagja is bekapcsolódott, így 
például Füredi István igazgató, 
és Korsós Szilvia főkönyvelő is 
(ez utóbbi végig aktív, olykor 
moderátori feladatokat is ellá-
tó jelenlétével fontos szerepet 
töltött be a szórakoztatóan laza, 
késő  estébe hajló, nagyon jól si-
került nap megszervezésében).

A hangulat már déltől órá-
ról-órára egyre csak emelkedett. 
Látszott, hogy mennyire élvezik 
ezt a meglepetésnek-, ajándék-
nak szánt, csak róluk szóló 
munkamentes napot a dolgo-
zók. Legyen éppen egy 16-17 
évesről, vagy már a nyugdíjtól 
nem messze álló dolgozóról szó. 
A legjobb bulizenék folyamatos 
prezentálása mellett színpad-
ra lépett a Jürgenhake itteni 
dolgozóiból álló, a manapság 
oly népszerű zumbát előadó 
tánccsoport, jelezvén, hogy a 
nagy-nagy figyelemkoncentrá-
ciót, monotónia tűrést igény-
lő munka után, tegyük hozzá: 
nagyon helyesen, így keresnek 
feltöltődést a fiatal korosz-
tályt képviselő itteni dolgozók. 
Aztán, amikor az ide rendelt 
sztárfellépő Márió, az elmarad-
hatatlan harmonikájával megje-

lent a színpadon, az már egy az 
egyben a Sárközben még olykor 
előforduló sátras nagylakodal-
mi hangulatot idézte.

„A német cégvezetés kérte tő-
lünk, hogy most, amikor lezá-
rultak a nyári szabadságolások, 
amikor mindenki itt van, csinál-
junk egy ilyen napot, amire  az 
én személyes meggyőződésem 
szerint is látva azt a munkát, 
amit folyamatosan el kell végez-
ni a nálunk dolgozóknak- min-
denképpen szükség van. Szép 
gesztus, hogy van egy ilyen nap, 
ami együttes jelenlétről, a ki-
kapcsolódásról szól” – jegyezte 
meg a hangulatnak magát szin-
tén átadó Füredi István igazga-
tó, aki még hozzátette: „fontos 
egy ilyen rendezvény azért is, 
mert a különböző műszakok-
ban dolgozók, akik szinte csak 
látásból ismerik egymást, most 
valóban közelebbi ismeretségbe 
is kerülhetnek. Én mindenkép-
pen javasolni fogom, ha egy 
mód van rá, ezentúl, minden 
évben legyen egy ilyen buli nap 
a Jürgenhake-nél.”

A német cég is természe-
tesen képviseltette magát, itt 
volt az ottani ügyvezető igaz-
gató Andre Russ, aki min-
denféle protokollt mellőzve, 
elvegyülve a sokadalomban, 
még szakácsi feladatokat is el-
látott. Tagja volt a tulajdonos 
képviseletében érkező német 
delegációnak Heidrun Wag-
ner főkönyvelő asszony is. A 

lazaságok közepette azért fi-
gyelemre méltó dolgokra is 
sor került. Elismerték, jutal-
mazták azokat a dolgozókat, 
akik már tíz-, illetve tizenöt 
éve szolgálják munkájukkal a 
céget, akik kiemelkedően tel-
jesítenek, akik a fennmaradás, 
a továbblépés szempontjából a 
fontos gerincet jelentik a Jür-
genhake Magyarország Kft. 
számára.

  (x)

A Jürgenhake 
Magyarország Kft.-nél 

15 éve dolgozók 
Illés Gézáné

Lakics Gyuláné
Bakó Jánosné

Reizerné Garai Anikó
Wirthné Balog Julianna

Kovács Ferencné
Tóth Józsefné

Pataki Rita
Karasziné Drinóczi Tímea

Horváth Lászlóné
Timli Viola

Nemes Istvánné
Palásti Ferencné
Nagy Józsefné
Orsós Józsefné
A Jürgenhake 

Magyarország Kft.-nél
10 éve dolgozók

Kovácsné Tóth Erika
Sallai Sándor

Mátrai Zoltánné
Mátrai Gyuláné
Jakab Ferencné

Boros Anikó
Szente Mihályné

Bende Mária
Orsós Katalin
Juhász Csilla

Szalai Istvánné
Wiedemann Beáta

Rafael Gyuláné
Bende Éva

Varga Attiláné
Schatz Istvánné
Csiga Ernőné

Nyisztor Attiláné
Hanák Andrea

Veressné Bial Erika
Totterveich Zoltánné

Vörös Erika

(00840)

Keletre kalandoztak a Kutatók Éjszakáján
A korábbi évekhez képest 
is felfokozott érdeklődés kí-
sérte a tízéves nemzetközi 
tudománynépszerűsítő prog-
ramsorozat, a Kutatók Éjszaká-
jának szekszárdi eseményeit.

A kettős elv, „kivinni a tudo-
mányt” és a „behozni az érdek-
lődőket”, idén is meghatározó 
volt. Szeptember 25-én délelőtt 
a PTE Kultúratudományi, Peda-
gógusképző és Vidékfejlesztési 
Kar oktatói, kutatói általános 
és középiskolás diákok számára 
tartottak kutatási eredményeiket 
ismertető élvezetes előadásokat 
szekszárdi és környékbeli isko-
lákban. Dr. Nagy Janka Teodóra 
főiskolai tanár a jogi néprajz egy 
igazán kuriózumnak számító fe-
jezetéről, a középkori állatperek-
ről beszélt a Dienes Valéria Ál-
talános Iskola diákjainak. Varga 
Rita tanársegéd, képzőművész 
egy festői életrajz és művészpá-
lya apropóján tartott interaktív 
órát a Baka iskolában, míg Vajda 
Norbert szociológus, az egyete-
mi kar oktatója az Indonéziában 
töltött hónapok élményeit osz-
totta meg az I. Béla gimnázium 
tanulóival.

Délután a Tolna Megyei Tu-
dományos Ismeretterjesztő 
Egyesülettel együttműködve, 
a Marie Curie Alapítvány és 
Szekszárd város támogatásával 

megvalósuló, „Az Universum 
házhoz megy” címet viselő 
programon közel 400 általános 
iskolás vett részt a kar tornater-
mében felállított mobil planetá-
riumi előadásokon. Később az 
idősebb korosztály érdeklődé-
sére számot tartó előadásában 
dr. Vastag Oszkár, a megyei 
kórház osztályvezető főorvosa 
a fejlett társadalmak egyik legy-
gyakoribb szembetegségéről, a 
sárgafolt elfajulásról és megelő-
zésének lehetőségeiről beszélt.

A speciálisan szekszárdi 
program, a Kutatók Éjszakai 
Kávéháza idén is sok érdek-

lődőt vonzott. „A varázslatos 
Kelet tudománya és kultúrája” 
címet viselő esten a szekszár-
di kar külföldi egyetemeken 
vendégtanárként tapasztalatot 
szerzett oktatói, kutatói osz-
tották meg élményeiket. In-
donézia színes világát dr. Tari 

Eszter adjunktus, festőművész 
és Vajda Norbert szociológus 
mutatta be. Előadásukat erede-
ti indonéz ételkülönlegességek 
kóstolója és a Pécsett élő Nur 
Silaban és barátai jóvoltából 
indonéz dalok is kísérték. Tö-
rökország természeti csodáit és 
a „keleti csemegéket” a kar ok-
tatói, dr. Oroszi Viktor György 
környezetkutató és Szabóné 
Kedves Ágnes nyelvtanár élmé-
nyein keresztül ismerhette meg 
a közönség. A hagyományos, 
fűszeres török kávé elkészítési 
módját Horváth Péter barista, a 
kar turizmus-vendéglátás sza-

kos hallgatója mutatta be. Iránt 
kívülről és belülről, a régész és 
a keletrajongó turista szemszö-
géből mutatta be dr. Szabó Géza 
régész, a Wosinsky Mór Múze-
um főmuzeológusa és Kálóczi 
Andrea, a RÉV szekszárdi szer-
vezetének vezetője.

Az éjszakai útvonal az iráni 
Siráztól a szekszárdi syrah-ig 
vezetett, hiszen az est utolsó 
vendégei, Mészáros Pál borász 
és Vas-Guld Zsuzsanna élelmi-
szermérnök, a KPVK oktatója a 
keletről származó szőlőfajtát és a 
belőle készített bort mutatták be 
úgy, hogy közben alkalom nyílt 
a borban fellelhető fűszeresség-
nek az eredeti fűszerekkel való 
összevetésére. Meglepetésként 
a syrah (vagy shiraz) szőlő tör-
kölyéből készült pálinkát kóstol-
hattak a vendégek Krizl Edit, a 
Brill Pálinkaház ügyvezetője, a 
kar oktatója segítségével. 

Az izgalmas témákról az est 
háziasszonya, dr. Nagy Janka 
Teodóra beszélgetett az előadók-
kal, a kávéházi hangulatról pedig 
a Tehetséges Hallgatók Zeneka-
ra (THZ) gondoskodott Tancz 
Tünde oktató, művészeti vezető 
felkészítésével.  FL/KPVK

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
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AGÓRA MOZI
Október 5–7. 16:30 
A KEZDŐ Színes szinkroni-
zált amerikai komédia. Korha-
tár:12 év alatt szülői kísérettel! 
Hossz: 121 perc.

Október 5–7. 19:00 
ÉN, EARL ÉS A CSAJ, AKI 
MEG FOG HALNI 
Színes feliratos amerikai fil-
mdráma. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz: 105 
perc.

Október 8–11. 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 8–11. 19:00
MENTŐEXPEDÍCIÓ 3D Szí-
nes szinkronizált amerikai sci-
fi. Korhatár: 12 év alatt szülői 
kísérettel! Hossz: 136 perc. A Mentálhigiénés Műhely 

és a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház Pszichiátriai 
Osztálya szeretettel meg-

hívja Önt a Lelki Egészség 
Világnapja alkalmából 
a pszichiátriai betegek 

 „alkotásaiból” rendezett 
kiállítás és a Pszichológiai 
Kultúra Hete megnyitójára

A kiállítást megnyitja: 
Dr. Kertész Ágnes,

osztályvezető főorvos
Közreműködik: 
a SZEKSZÁRDI 

GITÁRKVARTETT 
Időpont: 2015. október 9. 

(péntek) 16.30 óra
Helyszín: Babits Mihály 

Kulturális Központ 
mozi előtere (földszint)

A kiállítás megtekinthető 
2015. október 22-ig.

A Szókincskereső
Alapítvány ezúton szeretné 

megköszönni a személyi 
jövedelemadók 1 %-ából 

felajánlott összeget, mely az 
idei évben 130,289 Ft.

Az Alapítvány Kuratóriuma 
ezt az összeget a rászoruló 
tanítványok ingyenes logo-
pédiai terápiájára, részké-

pesség fejlesztésére fordítja.
adószám: 18855568-1-17

cím: 7100 Szekszárd,
Wesselényi u. 16.

ÁCS REZSŐ polgármester
Október 5-én  14-16 óráig tart. 
(előzetes bejelentkezés alapján) A 
következő időpontot később közül-
jük! 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!
Szeptember 27-ei rejtvényünk megfejtése: Bartók Béla, Cantata Profana

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja

Október 6. (kedd) 10:30 – 
Béla király tér
Aradi Vértanúk Emléknapja
Koszorúzással egybekötött megem-
lékezés és emléktábla avatás a Béla 
király téri 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc emlékművénél, Új-
vári József apát-plébános, a forrada-
lom mártírja tiszteletére. Közremű-
ködnek a Szent József Iskolaközpont 
diákjai és a Magyar Nemzetőrség 
Tolna megyei Szervezete.

Október 14. szerda 19:00 – 
Színházterem
Múzsa bérlet I. előadás: Bohumil 
Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vo-
natok – tragikomédia a kaposvári 
Csiky Gergely Színház előadásában.

A történet a második világhá-
ború utolsó napjaiban, egy cseh 
kisváros vasútállomásán játszódik. 
Hőse Miloš, az ifjú forgalmista, akit 
sikertelen öngyilkossága után kien-
gednek a kórházból, és újra szolgá-
latra jelentkezik az állomáson. Ebbe 
a kisszerű, ám a háborús körülmé-
nyek között mégis idillinek tetsző 
világba robog bele egy szigorúan 
ellenőrzött vonat, egy lőszerszállí-
tó katonai szerelvény… Szereplők: 
Fehér László, Hunyadkürti György, 
Kelemen József, Szvetnyik Kata, 
Csonka Ibolya, Német Mónika, 
Kalmár Tamás, Szvath Tamás, Rozs 
Tamás. Rendező: Bérczes László. 
Jegyárak: 3300-3500 Ft.

Október 15. csütörtök 19:30 –
Művészetek Háza

Jordán Tamás–Huzella Péter: Yo-
rick utolsó monológja
Baka István költő halálának 20. év-
fordulója alkalmából rendezett es-
ten Jordán Tamás és Huzella Péter 
főként a Yorick versek két ciklusából 
egy nagy ívű történetet formáznak, 
melyek ma is rendkívül időszerű-
ek. Közreműködik: Huszár Mihály 
elektromos bőgő, harmonika. Jegyár: 
2890 Ft, nyugdíjas és diák: 2490 Ft.

Október 15-18. –
Babits Mihály Kulturális Központ
Zenetanárok XV Országos Zon-
goraversenye – Husek Rezső 
emlékére. Az országos hatáskörű 
szakmai program, a zeneiskolai 
zongoratanárok – nem hivatásos 
előadók – művészeti találkozó-
ja a Liszt Ferenc Zeneiskola és a 
Babits Mihály Kulturális Központ 
szervezésében. A rendezvény célja 
a szekszárdi Liszt-hagyományok 
ápolása, folytatása.

Október 15. csütörtök 18:00 –
Színházterem
Zenetanárok XV. Országos Zongo-
raversenye – Nyitó koncert 
Közreműködik a magyar zongo-
rapedagógia két ifjú büszkesé-
ge, Boros Misi és Balogh Ádám. 
Műsoron: Bach, Chopin, Bartók, 
Liszt, Brahms és Rachmaninov. 
Köszöntőt mond Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere. A műsort 
Orbán György előadóművész ve-
zeti. Jegyárak:2000 Ft, nyugdíjas/
diák 1000 Ft.

Meghívó Léleképítőre
Horthy Miklós a katona Zetényi Csukás Ferenc előadása

Helyszín: Garay János Gimnázium díszterme
7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.

Időpont: 2015. október 12. (hétfő) 18 óra
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Léleképítő 

házigazdája dr. Tóth Csaba Attila.
A BELÉPÉS DÍJTALAN

Az előadással azonos időben élő közvetítés interneten itt érhető el:
http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm
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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 5-től október 9-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!

(00838)

október 5. október 6. október 7. október 8. október 9.

„A”

Magyaros 
burgonya leves Húsleves Csirkegulyás Gyümölcsleves Zöldségleves

Csirkepaprikás, 
galuska

Finomfőzelék, 
rántott szelet Darás metélt

Borsos marha-
tokány, tarhonya, 

savanyúság

Disznótoros,
sós burgonya, 

párolt káposzta

„B”

Magyaros 
burgonya leves Húsleves Paradicsom leves Gyümölcsleves Zöldségleves

Fokhagymás-
tejfölös sertésragu, 

párolt rizs

Főtt hús, 
paradicsom mártás, 

főtt burgonya

Csirke kukorica-
bundában, 

brokkolisaláta

Sült tarja,
besameles 
zöldségtál

Szezámos 
rántott hal, 

franciasaláta

„C”

Magyaros 
burgonya leves Húsleves Paradicsom leves Gyümölcsleves Babgulyás

Zöldbabfőzelék, 
sült szafaládé

Pulykazúza 
pörkölt, tészta, 

savanyúság

Rántott sertésmáj, 
petrezselymes 

burgonya, saláta

Rántott csirke-
comb, rizibizi, 

savanyúság
Túrógombóc

7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK: MODERN ÉLETÜNK VELEJÁRÓI

(00827)

Európában az e-hulladék 
mennyisége évente 3–5%-
kal növekszik, ami majdnem 

háromszor gyorsabb, mint a teljes 
hulladékmennyiség gyarapodása. 
Ennek ellenére a legtöbb kiselej-
tezett elektromos és elektronikus 
berendezés nem gyűjtjük össze és 
nem hasznosítjuk újra.

Magyarországon több mint 100 ezer 
tonna elektronikai hulladék keletkezik 
évente, ennek alig egytizedét használjuk 
fel újra. Az elektronikus és informatikai 
termékek generációi egyre gyorsabban 
váltják egymást, ezért rohamosan nő a 
belőlük származó hulladék mennyisége 
is. Csak Magyarországon 41 százalékkal 
nőtt tavaly a háztartásokban levő számí-
tógépek száma. Az elektronikai és elekt-
romos termékek gyártási hulladékai érté-
kes másodnyersanyagok. Az elektronikai 
hulladékra a rendkívül változatos kémiai 
összetétel a jellemző. Tartalmaznak érté-
kes, újrahasznosítható fémeket (nemes-
fémek, réz, alumínium, vas) és káros, a 
környezetre és az egészségre ártalmas 
anyagokat (ólom, kadmium, berillium, 
higany, szerves komponensek ).

A leselejtezett, használatból kikerült 
elektromos berendezésekből szárma-
zó elektronikai hulladék begyűjtését, 
újrahasznosítását az Európai Unió más 
tagországaihoz hasonlóan Magyaror-

szágon is jogszabályok, rendelkezések 
szabályozzák. A begyűjtött és kézi vagy 
gépi bontással történő előkezelésből 
származó másodnyersanyagok – tisztí-
tás, osztályozás után – újrafeldolgozás-

ra kerülnek. Az e-hulladékok újrahasz-
nosítása azért fontos, mert csökkenti 
a keresletet az olyan ritka fémek iránt, 
mint az arany és a réz. Továbbá a fém-
bányászat okozta széleskörű társadal-
mi és környezeti kockázatot is mérsékli.

AZ E-HULLADÉKOK CSOPORTJAI:
• Világítótestek, világítástechnikai 
berendezések: A fényforrások, vala-
mint az azok működtetéséhez szüksé-
ges eszközök, lámpatestek (pl.: fény-
csövek, villanykörték, lámpák).
• Háztartási gépek: A háztartásban hasz-
nált, elektromos árammal működtetett 
eszközök (pl.: hűtőgép, mosógép, mikro-
hullámú sütő, kenyérpirító, porszívó, stb.).
• Szórakoztató-elektronikai berende-
zések: Hang vagy képi jelek rögzítésé-
re, vagy lejátszására alkalmas eszkö-
zök (pl.: rádió, televízió, videokamera, 
hifi berendezés, stb.).
• Információs (IT) és távközlési be-
rendezések: Információ küldésére, 
megjelenítésére, tárolására alkalmas 
elektronikus eszközök (pl.: telefon, fax, 
mobiltelefon, nyomtató, billentyűzet, 
másológép, stb.).

Európában az e-hulladék 
mennyisége évente 3–5%-
kal növekszik, ami majdnem 

háromszor gyorsabb, mint a teljes 
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Ennek ellenére a legtöbb kiselej-
tezett elektromos és elektronikus 
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váltják egymást, ezért rohamosan nő a 
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tagországaihoz hasonlóan Magyaror-
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szabályozzák. A begyűjtött és kézi vagy 
gépi bontással történő előkezelésből 
származó másodnyersanyagok – tisztí-
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csövek, villanykörték, lámpák).
• Háztartási gépek: A háztartásban hasz-
nált, elektromos árammal működtetett 
eszközök (pl.: hűtőgép, mosógép, mikro-
hullámú sütő, kenyérpirító, porszívó, stb.).
• Szórakoztató-elektronikai berende-
zések: Hang vagy képi jelek rögzítésé-
re, vagy lejátszására alkalmas eszkö-
zök (pl.: rádió, televízió, videokamera, 
hifi berendezés, stb.).
• Információs (IT) és távközlési be-
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A környezettudatosság a fejlesztés mozgatója
Befejeződött a „Szekszárd kö-
zösségi közlekedés színvona-
lának fejlesztése” című, DDOP-
5.1.2/B-11-2012-0002 azonosító 
számú pályázat. A záró rendez-
vényt szeptember 24-én tartották 
a Garay Pincében, ahol Ács Rezső 
polgármester elmondta: a 175 mil-
lió forintos fejlesztés – amelyhez 
150 millió forintot pályázati támo-
gatásként nyert el az önkormány-
zat – még tavaly ősszel kezdődött 
a Csatári torokban található busz-
megálló átépítésével, és most a 
digitális utastájékoztató rendszer 
átadásával zárult le.

Ács Rezső a pályázat során megva-
lósult fejlesztések egy részét maga 
mutatta meg a sajtó képviselőinek. A 
7-es autóbuszjárat útvonalán, a Tes-
co áruháztól a Béla király térig utazva 
érintették a Csatári-torokban találha-
tó, kibővített buszfordulót, amely im-
már két autóbusz egyidejű fogadására 
is alkalmas. A megállóhoz a bővítés 
során járdát építettek és parkosítot-
ták a környezetét. A Béla király téri 
buszmegállóban aztán a polgármes-
ter működés közben mutatta meg a 

dinamikus menetrendet megjelenítő 
digitális utastájékoztató rendszert, 
amely – térfigyelő kamerákkal ki-
egészülve – a gerincvonalak mentén 
további 13 buszmegállóban szolgálja 
az utazó közönség kényelmét azzal, 
hogy GPS-adatok alapján pontos 
információt nyújt a buszok várható 
érkezéséről.

A Garay Pincében megtartott 
záró rendezvényen a város első 
embere emlékeztetett: e pályázat 
részeként épült meg a Hunyadi és a 
Tartsay utca kereszteződésében az 
a jobbra kanyarodó sáv is, amely a 
vasúti átjáró tilos jelzése miatt ko-
rábban kialakult forgalmi helyzetre 
adott választ. Ugyancsak ebben a 
fejlesztési csomagban valósult meg 
a Hunyadi utcától az autóbusz pálya-
udvarig tartó kerékpárút felfestése, 
valamint két, a vasút- és az autóbusz 
állomásnál elhelyezett biciklitároló 
létesítése, amelyek összesen 30 ke-
rékpár elhelyezésére alkalmasak.

Ács Rezső hozzátette: a jövőben 
további fejlesztések várhatóak a me-
gyeszékhely közösségi közlekedésé-
ben, s ezeknek a környezettudatosság 

a mozgatója. A közgyűlés elfogadta, 
hogy Szekszárd városa pályázzon a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványhoz. Ennek keretében 17 
buszöblöt látnának el díszburkolattal, 
amely az aszfalttal szemben nem gyű-
rődik fel és egy esetleges javítás során 
könnyebben javítható. A Paks városá-
val kötött együttműködés keretében a 
két önkormányzat közösen pályázik 

majd brüsszeli forrásokra elektromos 
autóbuszok beszerzésére. A polgár-
mester szerint pozitív elbírálás esetén 
5-8 éven belül nulla károsanyag-ki-
bocsátású, csendes működésű, ki-
sebb tömegű autóbuszok szállíthat-
ják a szekszárdi utasokat, ráadásul a 
töltésüket a gázolajnál jóval olcsóbb 
éjszakai árammal oldanák meg. Ad-
dig azonban először is felülvizsgálják 
a járatrendszert, hogy a tolnai megye-
székhelyen is minél többen válasszák 
a tömegközlekedést.

A záró rendezvényen a digitális 
utastájékoztató rendszer kivitelezé-
sét végző cégek képviseletében Sóvá-
gó János, a Sagemcom Magyarország 
Kft. vezető projektmenedzsere és 
Nagy Vilmos, a Vultron Kft. műszaki 
vezetője ismertette az informatikai 
rendszer működését.  (x)

(00828)

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

(00842)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Hullámfront technológiás
computeres szemvizsgálat!

(00836)

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49

Az akció 2015. október 1-31-ig tart.
 (00837)

Téli felkészülésre akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00826)

iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

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

(00835)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Újra csapatbajnok a Szekszárdi Szabadidős KE
2012-es és 2013-as sikerét követően újra 
a szekszárdi klub végzett a hatszakaszos 
Pécsi kupa országúti kerékpáros sorozat 
csapatversenyének első helyén.

A közelmúltban Orfű adott otthont az utol-
só forduló versenyeinek. Idén rendhagyó 
volt az útvonal, mert – a korábbiakkal el-
lentétben – az orfűi tó ötszöri megkerülése 
után mindjárt a Mecsek leghosszabb emel-
kedője, a Lapis megmászása következett, 
majd újabb pár kilométer után az állatkert-
től a TV-toronyig kellett felkapaszkodni-
uk a kerékpárosoknak. A szekszárdi klub 
néhány bringása egészségügyi problémák 
miatt nem tudott rajthoz állni, másoknak 
pedig műszaki okok miatt nem sikerült jók 
az évzáró, de a többség a tisztes helytálláson 
túl maradandót alkotott. 

Különösen az amatőr és a – horvát ver-
senyzőkkel erősített – serdülő mezőnyök-
ben remekelt az SZSZKE. Az előbbiben 
Vörös Vince – rögtön az elit kategória érme-
sei után – az abszolút negyedik helyen zárt, 
utóbbiban Schneider Sebestyén a főmezőny 
sprintjén a magyar bajnoktól az utolsó mé-
tereken lemaradva korosztálya második, az 
abszolút értékelés 15. helyén ért célba. Di-
cséretes a serdülő korosztályba csak jövőre 
belépő szekszárdi fiatalok helytállása.

A hat szakasz összesített eredménye alap-
ján Balázs Tibor az első helyen zárt a szenior 
II-es korcsoportban, de dobogóra állhatott a 

serdülőknél Fábián Csongor, az amatőröknél 
Kocsis Tibor és Vörös Vince, míg a szenior 
I-ben Balás Attila. A pontszerző helyen záró 
kerekesek eredményeinek összesítését köve-

tően kiderült, hogy egy év szünet után ismét 
a Szekszárdi Szabadidős KE nyerte a Pécsi 
kupa csapatversenyét. 

 - fl -

Eredmények – Országúti mezőnyverseny (50 km), serdülők: 2. Schneider Sebestyén, 
5. Fábián Csongor, 7. Genzler Tamás, 8. Zádori Zalán, 9. Fábián Zalán, 10. Bán Benedek. 
Amatőr I.: 1. Vörös Vince, 4. Kocsis Tibor. Amatőr II.: 5. Fónai Péter, 6. Salamon László. 
Szenior I.: 7. Béda László, 8. Genzler Csaba. Szenior II.: 6. Balázs Tibor.
Összetett végeredmény (6 szakasz), serdülők: 3. Fábián Csongor, 4. Genzler Tamás, 6. 
Schneider Sebestyén. Amatőr I.: 2. Kocsis Tibor, 3. Vörös Vince. Amatőr II.: 5. Fónai Péter, 
8. Salamon László. Szenior I.: 3. Balás Attila, 8. Bátai László. Szenior II.: 1. Balázs Tibor.

FUTSAL. Két korai góljával meglepte a Szek-
szárdi UFC a Brand Mission Tolna-Mözs 
csapatát a női futsal NB I első Tolna me-
gyei rangadóján. A négy válogatott játékost 
is soraiban tudó Tolna azonban a szünetig 
kiegyenlített, majd a fordulás után – a rö-
videbb kispaddal rendelkező, elfáradó ven-
dégek hibáit kihasználva – érvényesítette 
a papírformát. Micskó Márk együttese így 
is minden dicséretet megérdemel az egyik 
bajnokaspiráns elleni bátor játékáért. Brand 
Mission Tolna-Mözs–Szekszárdi UFC 5-2 
(2-2). G: Hodován, Fábián R., Folk Zs., Var-
ga, Mausz (öngól), illetve Csigi, Klézli.
KÉZILABDA. Szívvel-lélekkel küzdve és he-
lyenként jól játszva győzte le a Szekszárdi 
Fekete Gólyák KC együttese a Győri ETO 
KC második csapatát a női kézilabda NB I/B 
nyugati csoportjának harmadik fordulójá-
ban (25-21). Tabajdi Ferenc edző gárdájának 
vezére ezúttal a nyáron Siófokról visszatérő 
Fauszt Éva volt – az átlövő egymaga kilenc 

gólt vállalt –, de Grénus és Gulya is átlagon 
felülit nyújtott. Az FGKC egyedüli hibátlan 
együttesként vezeti a bajnoki tabellát.
LABDARÚGÁS. Továbbra sem megy a Szek-
szárdi UFC-nek NB III-as labdarúgó-bajnok-
ság középcsoportjában. A nyolcadik forduló-
ban nyolcadik vereségét szenvedte el az UFC, 
amely ezúttal a listavezető Kozármislenytől 
kapott ki 7–0-ra. Luca Carlo Guerra, majd 
az olasz trénert egy forduló után váltó Vizdár 
Zsolt után a több NB I-es csapatnál is meg-
fordult Nagy Tamás sem tudott csodát tenni 
a szekszárdiakkal. Az UFC nyolc forduló alatt 
15 gólt kapott, és még egyet sem rúgott – rá-
adásul már a Magyar Kupából is kiesett.
KERÉKPÁR. Suli kupa néven rendez amatőr 
kerékpáros versenyt gyerekeknek október 
3-án, szombaton délután a Szekszárdi KSE. 
Négy korcsoportban, ingyenes nevezéssel 

(Szent István tér 11-13., 13.00 és 13.45 
között) várják az iskolásokat. Az indulók 
a Szent István tér–Arany J. u.–Csokonai 
u.–Holub u., 900 méteres pályán kell tel-
jesíteniük 1-3 kört. Bukósisak viselése kö-
telező. A legeredményesebb iskola elnyeri 
el a Suli kupát.
KISPÁLYÁS FOCI. A harmadik fordulót 
követően a hibátlan mérleggel rendelkező 
Lajvér Ferropatent gárdája vezet a Szek-
szárd városi kispályás labdarúgó-bajnok-
ságban, miután a címvédő Kis Dankó és 
a tavalyi ezüstérmes Várköz a második 
fordulóban 5-5-ös döntetlent játszott. A 
bajnokság állása a 3. forduló után: 1. Laj-
vér Ferropatent 9 pont, 2. Várköz 7, 3. Kis 
Dankó 7, 4. D-Logistic 6 (2 mérkőzés), 5. 
Kocsmár Kárpitos M. 6, 6. Kriszt Kft. 6, 7. 
Tomagro 6, 8. Riválisok 3, 9. BORI-COO 
3, 10. HB Bt. 3, 11. Szilfa 3 (2 mérk.), 12. 
Fenegyerekek 3, 13. Kontra 0 (2 mérk.), 14. 
Ferger-Módos Kft. 0, 15. Tigris FC 0.
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Átmeneti év lesz az idei

Nincs könnyű helyzetben a Szekszárdi Sportközpont Nkft. vízilab-
da szakosztálya a hétvégén induló bajnoki szezon előtt. Az orszá-
gos szövetség „útmutatása” alapján idén immár három korosz-
tályban kellett elindulniuk a megyeszékhely pólósainak, ráadásul 
a fedett uszoda bezárásával a felkészülés sem volt éppen ideális.

A Sóvári Gábor edző irányításával 
dolgozó szekszárdi fiatalok idén is 
a Dunántúli Vízilabda Liga által 
szervezett sorozatban ugranak 

vízbe. A 2003-as és a 2001-es kor-
osztály mellett idén immár serdü-
lő csapata is lesz a szakosztálynak. 
A legnehezebb dolguk várhatóan 

nekik lesz, hiszen a kevés nevező 
miatt ezt a korosztályt összevon-
ták az ifjúságival, vagyis a zöm-
mel 2000-es születésű szekszárdi 
srácok 17-18 éves ellenfelekkel is 
csatázhatnak majd.

Mégsem ez a módosítás oko-
zott igazi fejfájást a szakmai 
stábnak, sokkal inkább a meg-
felelő edzéslehetőség hiánya. A 
csapat a nyári egy hetes edzőtá-
borozás után már nagyon várta 
az uszoda szeptemberi nyitását, 
ám az ismert okok miatt a váro-
si fedett ajtaja zárva maradt. A 
vízilabdások gyorsan új edzés-
helyszín után néztek, és a bá-
taszéki tanuszodában találtak 
ideiglenesen új otthonra. Sajnos 
a négy sávos, 25 méteres, 120 cm 
vízmélységű medence csak kor-
látozottan alkalmas a vízipóló 
mozgásanyagának gyakorlására, 
labdás edzéseket pedig ott nem 

is igen tarthatnak. Így várják a 
bajnokság szombati nyitó fordu-
lóját, amikor is a legfiatalabbak 
Balatonfűzfőn ugranak majd 
vízbe, ahol mindjárt a csoport 
két favoritja, a Pécs és a Kapos-
vár ellen kezdenek. A 2001-es 
korosztály bemutatkozására egy 
héttel később, a baranyai megye-
székhelyen kerül sor, míg a ser-
dülők október 24-én kezdenek.

A tréner szerint játékosaiknak 
– a szakosztálynak közel hat-
vanan igazolt versenyzője van 
– eddig minden esztendőben si-
került előbbre lépniük játékban, 
eredményességben egyaránt, az 
idei évben viszont ez nem ga-
rantálható. Kár, pedig sok tehet-
séges fiatal pólózik a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. csapataiban, 
közülük Bencze Botond újra 
meghívót kapott a régiós váloga-
tott keretedzéseire.                     - fl -
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„Összefogás, remény, hit…”
Hagyományoknak megfelelően 
ebben az évben is megrende-
zésre kerül a Tolna megyei Ba-
lassa János Kórház Balassa Napi 
rendezvénye október 10. napján 
a Vármegye Háza dísztermében.

A délelőtti program (09:00–12:00 
óra) keretében, a kórház Tudomá-
nyos Tanácsa által meghirdetett „35 
év alatti orvosok és szakdolgozók” 
közül, a szakmai bizottság két ka-
tegóriában: 
6 orvosnak
• Dr. Borsody Bálint sebészet, 
• Dr. Csilics Gabriella szemészet,
•  Dr. Mosztbacher Dóra  

gyermekgyógyászat,
•  Dr. Svraka Eszter  

gyermekgyógyászat, 
• Dr. Tóth Gábor sebészet, 
•  Dr. Tusa Annamária  

gyermekgyógyászat 
és 4 egyéb kategóriában:
• Asztalos Ágnes dietetika,
• Fuchs Mónika neurológia,
• Koncerová Zuzana pszichiátria,
•  Szombati-Kovács Boglárka 

gyógytornász 
ad lehetőséget bemutatkozásra.

A délutáni program első részé-
ben (13:45–15:30 óra) három ne-
ves előadás lesz hallható:

1. előadó: Dr. Velkey György a Bu-
dapesti Bethesda Gyermekkórház 
főigazgatója: „A kórházvezető di-
lemmái: orvos, szakmai és emberi 
szempontok” címmel.
2. előadás: Dr. Ivády Vilmos Pécsi 
Tudományegyetem Klinikai Köz-
pont, egészségügyi közgazdász: „ A 
konszolidálatlan egészségügyi kon-
szolidáció” címmel.
3. előadás: Dr. Rostás László Mosdós 
Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi 
telephely, osztályvezető főorvos: 
„Ritmus história” címmel.

Az összes tudományos előadás 
nyílt, így várják a város,  érdeklődő 
közönségét is.

A délutáni program második ré-
szében ökumetikus Istentiszteletet 
tart Simon István református lelki-
pásztor a Szent János és Pál kórházi 
kápolnában 16.00 órától.

Hagyomány szerint ünnepi mű-
sorral zárul a nap, melynek kezdési 
időpontja 17.30 óra.  
Ünnepi beszédet mond Prof. Dr. 
Kondákor István a kórház főigaz-
gatója. 

Az ünnepségen átadásra kerül-
nek a Miniszteri Elismerő Okleve-
lek, Balassa – Díjak, Balassa Pályá-
zat Díjai, Főorvosi kinevezések és 
bemutatásra kerülnek a kórház új 
orvosai, rezidensei.
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Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00830)

GYORS ÉS FRISS 
ZÖLDSÉG-

GYÜMÖLCS
KERESKEDÉS

•  vitamingazdag zöldség-
gyümölcs választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,

közületek és lakosság részére.

Akciós ajánlatunk:
október 5-től – 
október 10-ig
• Almavásár!

Piros és sárga alma
169 Ft/kg

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 74.
Előrendelés: 06-74/412-225,

mobil: 06-30/300-8648,
e-mail: gyorsesfriss@gmail.com

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 7.30–16.30,

Szombat: 6–11 óráig

NÉZZEN BE HOZZÁNK!(00829)

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

(00831)


