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„A város érdekében meg kellett tennünk ezt a lépést”
Mint arról a Szekszárdi Va-
sárnap is beszámolt, a város-
vezetés az augusztus 18-ai 
rendkívüli közgyűlésén azon-
nali hatállyal megszüntette a 
távhőszolgáltató Alfa-Nova 
Kft. szerződését. A szolgál-
tatás jövőbeni biztosításával 
az önkormányzati tulajdonú 
Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft.-t bízták meg a képvi-
selők. Az 5600 lakást érintő 
döntésről Ács Rezső polgár-
mestert kérdeztük.

– A közelmúltban már keringtek 
olyan hírek, hogy az Alfa-Nova 
Kft. működésével kapcsolatban 
vannak problémák, illetve volt 
olyan város, ahol a Magyar Ener-
getikai és Közműszabályozási Hi-
vatal (MEKH) visszavonta a cég 
működési engedélyét. Veszélyben 
volt a távhőellátás Szekszárdon?

– A távhőszolgáltatás bizton-
ságos ellátása az önkormányzat 
feladata. Szeretném azonban 
hangsúlyozni, hogy senki nem 
kockáztathatja a szekszárdi em-
berek távhőellátásának bizton-
ságát.  Korábban a MEKH már 
többször tájékoztatott bennünket 
az Alfa-Nova Kft. működésével 
kapcsolatban. Ennek lényege az 
volt, hogy a cég a fűtőanyagot – 
ami ebben az esetben a gázt jelenti 
– biztosíték hiányában nem tudta 
pályázati úton beszerezni. Vagy-
is csak úgy működhetett a táv-
hőszolgáltatás Szekszárdon, hogy 
az illetékes hivatal több lépésben 
és időszakra vonatkozóan gáz-
szolgáltatót jelölt ki az Alfa-Nova 
Kft. részére. Szerencsére a szolgál-
tatásban nem volt fennakadás, a 
fűtési szezonban végig volt fűtés 
és meleg víz a városban. A jelzést 
azonban vettük; még egy ilyen 
időszakot nem kockáztathattunk. 
Nekünk elsődleges szempont a 
szolgáltatás biztonsága a jövőre 
nézve is, ezért megkerestük az 
Alfa-Nova Kft-t, hogy garanci-
ákat kérjünk: a következő fűtési 
idényben nem lesznek fennaka-
dások. A cég a kérést elutasította, 
ezért lépnünk kellett.

A történethez, illetve az előz-
ményekhez még hozzátartozik, 
hogy az Alfa-Nova Kft. folya-
matosan adósa volt több városi 
tulajdonban lévő cégnek, ezáltal 
sokszor nagyon nehéz helyzetbe 
hozta azokat is. Mindenképpen 
megoldást kell találni arra is, hogy 
ezek a tartozások rendeződjenek.

– A részleteket illetően mi tör-
tént augusztus 18-án?

– A rendkívüli közgyűlésen 
beszámoltam képviselőtársaim-
nak az előzményekről, elmond-
tam, hogy folyamatos tájékoz-
tatási kötelezettségem van az 
MEKH és a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal felé, és városveze-
tőként nem éreztem azt, hogy a 
soron következő télen szükséges 
távhőszolgáltatás száz százalékos 
biztonsággal garantálható lenne. 
A képviselők politikai hovatarto-
zástól függetlenül mellém álltak, 
amit ezúton is köszönök nekik. 
Egyhangúlag, azonnali hatállyal 
megszüntettük a szerződést az 
Alfa-Nova Kft.-vel és felszólítot-
tuk a távhővagyon-tulajdonos 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-t, 
hogy vegye vissza a szolgálta-
tást. Gyakorlatilag minden olyan 
szükséges lépést megtettünk, 
amely a zökkenőmentes szol-
gáltatóváltáshoz szükséges volt. 
Hamarosan kikerül a lépcsőhá-
zakba az a tájékoztató is, melyen 
minden lényeges információ 
szerepel, rajta lesz a szolgáltató 
elérhetősége azzal a bankszámla-
számmal együtt, amelyre majd a 
díjfizetés utalható. A változásban 
érintett lakossággal szeretnénk 
folyamatosan tartani a kapcso-
latot és a felmerülő kérdésekre 
megadni a válaszokat. A közös 
képviselőknek is szervezünk fó-
rumot, tehát minden olyan lehe-
tőséget megteremtünk, amely a 
kellő információáramlást bizto-
sítja a lakosság és a város között, 
mindkét irányban.

– Az elmúlt időszakban az Al-
fa-Nova havi számláit böngészve 
nehezen lehetett megmondani, 
kinek is fizetünk a szolgáltatásért. 
A jövőt illetően mi lesz a túlfizeté-

sekkel, illetve az elszámoló szám-
lával? Kinek fizetünk majd?

– Valóban, a számlákon fel-
tűnt egy faktorcég (valamifé-
le követeléskezelő – a szerk.) 
neve – nem tudható, hogy a fo-
gyasztók végül is az Alfa-Nova 
Kft.-nek, vagy ennek a cégnek 
fizettek. Azt gondolom, hogy 
jogilag megkérdőjelezhető en-
nek a szabályossága is. Nyilván 
mindezt meg kell majd vizsgál-
ni. Árat emelni pedig semmi-
képpen nem szeretnénk – a re-
zsicsökkentésről szóló törvény 
is egyértelműen szabályozza a 
díjkorlátokat. A díjak esetleges 
mérsékléséről még nem tudok 
nyilatkozni, nyilván szeretnénk 
elérni – a szolgáltatás jobbá és 
biztonságosabbá tétele mellett 
–, de mindenekelőtt tisztában 
kell lennünk a cég eddigi mű-
ködésével, hiszen mindezidáig 

abba nem tekinthettünk bele. Az 
elszámolószámla az elmúlt idő-
szakra vonatkozik, így értelem-
szerűen az Alfa-Nova Kft.-vel 
kell azt rendezni. Információim 
szerint az éves elszámolásokat 
még nem kapták meg a lakók, 
számunkra elsődleges, hogy ez 
mielőbb megtörténjen. 

– Mindamellett, hogy mintegy 
15 ezer szekszárdi polgárt érint 
ez a lépés, érintettek a cég dol-
gozói is. Ők mire számíthatnak?

– A visszajelzéseket követően 
azt mondhatom, hogy a dolgo-
zók számára megkönnyebbülést 
jelentett az átvétel. Korábbi fo-
gadóóráimon már megjelentek 

néhányan közülük is, és nem 
azért jöttek, hogy dicsérjék a 
céget... Fontos a városveze-
tésnek, hogy az Alfa-Nova 58 
munkatársának egzisztenciája 
biztonságban legyen, hiszen 
az ő munkájuk kiemelten fon-
tos a szolgáltatás szempontjá-
ból, és természetesen fontosak 
mint szekszárdi polgárok is. A 
döntést követően összehívtuk a 
dolgozókat, és a cég telephelyén 
személyesen tájékoztattam őket 
az önkormányzat által megtett 
lépésekről. Elmondtam: számí-
tunk a munkájukra a jövőben 
is. Munkajogi jogutódlással va-
lamennyiüket átvettük. Át kell 
tekintenünk a bérezésüket, és 
megvizsgáljuk, hogyan tudjuk 
a fizetéseket rendezni. Összes-
ségében úgy gondolom, hogy 
egzisztenciális szempontból 
sokkal jobb helyzetbe kerültek.

– Mikor kerülhet pont az ügy 
végére?

– Valószínűleg még nincs 
vége a történetnek, bár én an-
nak a híve vagyok, hogy lehe-
tőleg normális keretek között 
kell megszüntetni egy olyan 
együttműködést, amely valójá-
ban nem működik. Az a célom, 
hogy próbáljunk meg egymás-
sal mielőbb elszámolni, lezárni 
ezt az ügyet. Hosszas jogi vita 
elébe nézünk, de abban biztos 
vagyok, hogy a szekszárdi pol-
gárok és az érintett szekszárdi 
munkavállalók érdekében ezt a 
lépést meg kellett tenni.

 Böröcz Máté

(A témával kapcsolatban további információ kérhető a 74/411-657-es telefonszámon.)

Megérkeztek a tankönyvek Szekszárdra
Beindult az iskolakezdési 
nagyüzem, benne a már las-
san tradicionálissá váló tan-
könyvcsomag-mizériával. 
Bosszankodás nyilván mindig 
akadt és akad is – a legutóbb 
például egy nem szortírozva 
kiküldött kötetcsomag miatt.

Kisebb zökkenőkkel, de min-
den rendben ment a tankönyv-
kiszállítás területén Szekszár-
don. Mint tudható, az általános 
iskolák első három évfolyam 
már ingyen kapja a tanköny-
veket, s ez a szolgáltatás a kö-
vetkező esztendőktől a felsőbb 
évfolyamoknak is jár majd. 
Ugyanakkor, már jelenleg is – 
a szóban forgó kedvezménye-
zetteken túl is – nyújt az állam 
szociális alapon támogatást az 
„okítószerekre”. Hogy egy-egy 
iskolánál hány főt érint ez a jut-
tatás, arra lapzártánkig két in-
tézménytől kaptunk választ (és 
egytől lapzárta után – lásd kere-
tes írásunkat – a szerk.). Arról 
is érdeklődtünk, hogy milyen 
termékekből válogathatnak a 
tanítók és a tanárok ősztől, hi-
szen felmerül a kérdés: elég vál-
tozatos-e a paletta?

A Zrínyi utcai Garay János 
Általános Iskola – Alapfokú 
Művészeti Iskolában Matókné 
Misóczki Mária igazgató vála-
szolt kérdéseinkre. A könyvekre 
vonatkozóan szociális támoga-
tásban 98 tanuló részesül idén 
náluk. Intézményükben három 
tankönyvcsalád áll a pedagógu-
sok rendelkezésére. Az OFI (Ok-
tatáskutató és Fejlesztő Intézet) 
csomagjában a Nemzeti Tan-
könyvkiadó, illetve az Apáczai 
Kiadó könyvei, illetve kísérleti 
tankönyvek is megtalálhatók. 
„Utóbbiakat a kollégák már má-
sodik éve, felkérésre tesztelik, 
hiszen az oktatáskutató intézet 
bázisiskolája vagyunk” – értesül-
tünk az intézmény vezetőjétől. 
Évfolyamonkénti megoszlás-
ban a következő a helyzet: 1-3. 
osztályig a kísérleti könyveket 
használják, 4. évfolyamban pe-
dig a nem központilag ajánlott, 
tehát nem OFI-s Mozaik Kiadó 

által jegyzett köteteket lapoz-
gatják, míg az 5-7. évfolyamban 
kísérleti és Apáczai-könyvekből 
tanítanak, nyolcadik osztályban 
pedig a Nemzeti Tankönyvkiadó 
és a Mozaik Kiadó kiadványait 
forgatják. 

A tankönyveket az intézmény-
be már augusztus 7-én, tehát idő-
ben leszállították – kevés hiány-
nyal. A hiányzó könyvek is rendre 
megérkeztek augusztus 24-re. 

Válogatásukban a pedagó-
guskollégák, az iskolatitkár és 
a technikus segítettek a tan-
könyvfelelősnek. Kiosztásukkal 
sem vártak sokat: augusztus 
26-án és 27-én már elugorhat-
tak értük a diákok, illetve 31-én 
16 - 19 óráig, a tanévnyitó ün-
nepély előtt és után lehet még a 
csomagokat átvenni. 

A Dienes Valéria Általános 
Iskola Grundschule részéről Si-
mon Andrea igazgató tájékoz-
tatta lapunkat az iskolakezdés 
részleteiről. Intézményükben 
az 532 főből az első három év-
folyam, 221 fő ingyen kapja a 
tankönyveket: rajtuk kívül a 
4-8. osztályos diákok közül 311 
gyerek jut kedvezményesen a 
könyvekhez, ebből a körből 114 
diák teljesen térítésmentesen 
kapja a könyveket.

A könyvek túlnyomó részét 
esetükben is az OFI könyvei 
teszik ki, közöttük az Apáczai 

és a Nemzedékek Tudása Ki-
adók kiadványai. Mellettük itt 
is megjelennek a Mozaik Ki-
adó tankönyvei, de a Műszaki 
Kiadó köteteiből is rendeltek. 
Alsó tagozatban például az ol-
vasáshoz Apáczait, a matemati-
kához Mozaik kiadós könyvet, 
a környezetismerethez pedig 
szintén az Apáczai Kiadó ál-
tal gondozott kötetet használ-
nak, míg a felső tagozatban 
irodalomra szintén Apácza-
iból, a nyelvtan, történelem 
és természetismeret esetében 
pedig a Nemzedékek Tudása 
Tankönyvkiadótól rendeltek 
zömmel. A felsős tanerők a 
matematikához a Mozaik és a 
Műszaki Kiadó könyveiből ok-
tatnak, de például a kémiához 

már a Nemzedékek Tudása Ki-
adó termékével dolgoznak.

A tankönyvek itt is az előre 
jelzett időben, augusztus 13-án 
megérkeztek. A KLIK Szekszár-
di Tankerületének szakreferen-
se az igazgató véleménye szerint 
a rendelés egész folyamatában 
igen segítőkész volt, s a kiszál-
lításkor is ellenőrizte, rendben 
folyik-e az átvétel, nincs-e szük-
ség beavatkozásra, segítségre. 

Itt a posta munkatársán és 
öt közmunkáson kívül a tan-
könyvfelelős a fiával és annak 
barátjával, valamint az iskola 
karbantartója és tíz pedagógus 
kolléga segített a pakolásban, 
válogatásban, a következő na-
pokban pedig a kollégák fele 
segédkezett a tanulói csomagok 
összeállításában, csomagolásá-
ban. „Ebből is látható, hogy a 
tankönyvek válogatása komoly 
feladat az iskolák számára” – 
tette hozzá az igazgató.

A Dienes iskolában az alsó 
tagozatosok augusztus 31-én, a 
tanévnyitó ünnepélyt követően, 
a felsősök az első tanítási napon 
vehetik át tankönyveiket. Az in-
tézmény egész 2015/16-os tan-
évét meghatározza egyébként, 
hogy fennállásának 50. tanévét 
ünnepli, ezért ünnepélyes tan-
évnyitóval és rendezvénysoro-
zattal készülnek a munkatár-
sak. Augusztus 31-én 17.30-kor 
minden jelenlegi és régi diákot 
várnak a tanévnyitóra – de a ta-
nulókat meglepetés is várja az 
udvaron.  – gyimóthy –

Lapzártánkat követően érkezett 
reagálás kérdéseinkre a Baka 
István Általános Iskolától.

Az iskolában 144 tanuló kap 
szociális támogatást a tanköny-
vekre, s általában 3-4 féle tan-
könyvcsaládból választhatnak a 
pedagógusok az egyes évfolya-
mokon – árulta el Parrag Kata-
lin intézményvezető. Iskolájukba 
augusztus 24-én érkeztek csak 
meg a tankönyvek, ami némi 
problémát okozott a válogatás-
ban, közel járva az évkezdéshez. 
Ugyanitt további bonyodalom-

mal járt az átadási jegyzőkönyv 
hiánya is. A tankönyvek szortí-
rozásában, osztályba sorolásá-
ban itt is zömmel a pedagógus-
kollégák segédkeztek. 

A Baka iskolában a szülők a 
tankönyveket 1-3. évfolyamig a 
tanévnyitó ünnepélyt követően 
vehetik át, a 4-8. évfolyamon 
pedig négy nap áll rendelkezésre 
a könyvek felvételére. Az iskolá-
ban folytatódik a mentorintéz-
ményi program, de részt vesznek 
a Baka évforduló rendezvényein 
is – közölte az igazgató.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T



2015. augusztus 30. 2015. augusztus 30. 54

Filmesek lepték el Szekszárd 
utcáit az elmúlt hónapokban. 
Kamerák, világítástechnika, 
ismert és még ismeretlen szí-
nészek, színészpalánták. Az 
Obsitos megmozgatta Tolna 
megye székhelyét.

– Valóban felforgattuk egy ki-
csit a város életét – mondja 
Kindl Gábor, a film produce-
re. –Kisebb megszakításokkal 
június elejétől augusztus kö-
zepéig forgattuk a jeleneteket. 
Szekszárdon játékfilm még nem 
készült, ezért volt ez számunk-
ra is kihívást jelentő, izgalmas 
időszak. A látványos forgatási 
időszak véget ért, ami persze 
nem azt jelenti, hogy háttér-
munkák ne zajlanának: gőzerő-
vel folyik a vágás, a jelenetek 
összeillesztése. Bízunk benne, 
hogy egy valóban szerethető, 
családi filmet tudunk mozi-
vászonra vinni. Ez a film 
minden ízében Szekszárd, s 
reméljük, hogy főszereplőnkre, 
Háryra a jövőben legenda épül 

majd. Olyan legenda, mely 
után akár turisták keresik fel 
az egykori Obsitost, melyet a 
filmben a Garay ÉlményPince 
jelenít meg.

– Beszélhetünk történelmi film-
ről – hiszen megjelenik benne 
maga Háry János is.

– Valóban megjelenik, de 
mégsem mondhatjuk, hogy az 
Obsitos történelmi film lenne. 
Ez egy napjainkban játszódó, 
egész estés játékfilm. Persze 
vannak benne történelmi té-
nyek is, ilyen például az, hogy 
anno Szekszárdon hat Háry élt 
– köztük a mi obsitosunk is, aki 
legendásan rossz fazekasként 
élte mindennapjait. A filmben 
őt csak az egyik főszereplő látja 
majd, ezzel újabb humoros pil-
lanatokat csempészhettünk az 
alkotásba.

– Milyen hangulatban zajlott a 
munka?

– Az első forgatási napon 
Mayer Zoltán, a film (hétsze-

res Aranyszem-díjas) operatőre  
egyet kért: érezzük jól magun-
kat. Úgy hiszem, ez sikerült. Ve-
zető színészeink (Mikó István, 
Adorjáni Bálint, Szabó Anikó, 
Frank Ildikó, Boglári Tamás) 
magukénak érezték a karakte-
reket, az alkotói szenvedély és 
a filmbe vetett hit vitte a csa-
patot. A közvetlen hangulatot 
tartotta fontosnak a film rende-

zője, Jimy J. Hollywood is, akit 
a szereplők az első pillanatban 
elfogadtak. 

Jó csapat dolgozott együtt az 
Obsitoson, így nem volt nehéz 
létrehozni az általunk megál-
modott világot – veszi át a szót a 
rendező. – Minden színes, sze-
rethető és emberi lesz a filmben. 
A forgatás 12 órás műszakok-
ban zajlott, a külső felvételek 
nagy részét pedig az éjszakai 
órákban forgattuk, mert így 
kaptunk egy különleges mese-
világot. Most gőzerővel zajlik 
a vágás, a jelenetek összeillesz-
tése, készül a zene és a digitális 
utómunka. A műszak most is 12 
órás, hiszen szeptember -16án 
lesz a bemutató. 

– Bízunk benne, hogy ál-
munk megvalósul – mondja 
Kindl Gábor –, és a díszbemu-
tató után mindenki kellemes él-
ményekkel tér haza. Számunkra 
szívmelengető az az összefogás, 
melyet a város vezetésétől és a 
lakosságtól kapunk a mai napig. 
 SZV

Obsitos: bemutató szeptember 16-án

Az utolsó közös emlékkép a forgatásról
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„A helyes út csakis a Szent István által kijelölt lehet”
Augusztus 20-án délelőtt 
ökumenikus kenyérszente-
lés és díjátadóval színesített 
ünnepi közgyűlés, este pe-
dig zenés történelmi játék és 
látványos tűzijáték emelte a 
nemzeti ünnep hangulatát 
Szekszárdon.

Államalapító Szent István ki-
rályunk és az új kenyér ünne-
pén ezúttal is a belvárosi római 
katolikus templomban tartott 
szentmisével kezdődött a vá-
rosi ünnep a megyeszékhelyen. 
A misét celebráló Vida Zsolt 
káplán ezt követően a keresz-
tény egyházak képviselőivel, 
dr. Kaszó Gyula református 
tiszteletessel és Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkésszel közösen 
tartott ökumenikus kenyérszen-
telést. A misét követően a gyü-
lekezet tagjai, a városi és megyei 
vezetők, valamint az ünneplő 
közönség – a megszentelt ke-
nyeret kísérő Csurgó zenekar 
muzsikájára – együtt vonult le 
az ünnepi közgyűlésnek helyet 
adó kulturális központba.

A Babits díszbe öltöztetett 
rendezvénytermében elmon-
dott ünnepi beszédében Ács Re-
zső polgármester hangsúlyozta: 
ezer éve élt eleink független, 
keresztény államot álmodtak és 
teremtettek. Ezért történt, hogy 
Géza fejedelem nem Bizánc 
felé fordult, István király pedig 
II. Szilveszter pápától fogadta el 
a koronát. „Érezték, hogy csak 
a hitnek van teremtő ereje, és 
tudták, hogy a keresztény Eu-
rópa talajában csak keresztény 
állam képes gyökeret verni” – 
mondta a polgármester. Az ál-
lamalapítás ünnepe évről évre 
emlékeztet bennünket, hogy a 
helyes út csakis a Szent István 
által kijelölt lehet. Szent kirá-
lyunk nagysága abban rejlett, 
hogy a hit „sziklájára” építette 
az új, szuverén magyar államot. 
A függetlenség pedig többek 
között azt jelentette, hogy Ma-
gyarország szabadon kiépíthette 
egyházát, rendelkezett erőforrá-
saival és saját pénzt verethetett. 
Ma is örök elv a Szent István-i 

nemzeti függetlenség, amelyért 
napjainkban is tennünk kell itt, 
Európa közepén.

 „A függetlenségünk megőrzé-
se nem európaiságunk feladását, 
hanem annak megőrzését jelenti 
nemzeti érdekeink érvényesítése 
mellett. Ha mi, magyarok nem 
védjük meg érdekeinket, senki 
nem fogja megtenni helyettünk” 
– fogalmazott Ács Rezső. A pol-
gármester szerint augusztus 
20-a a magyarság legjelentősebb 
ünnepe, amely az államalapítás 
mellett a Kárpát-medencei né-
pek összetartozásának ünnepe 
is. A város első embere a legna-
gyobb magyar, gróf Széchenyi 
István gondolatait idézve zárta 
beszédét: „Én soha nem tudtam, 
mint most sem tudok kételked-
ni népünk egykori felvirágzásán. 
És ekképp, bármilyen kecstelen, 
elszomorító, sőt leverő színben 
mutatkozott is előttem honunk 
állapota, mindig fellelém ma-
gamban azon vigasztaló hangot, 
hogy: ez nem lesz mindig így.”

Az ünnepi beszédet követően 
került sor a városi elismerő díjak 
átadására. Szekszárd Város Dísz-
polgára címet vehetett át Dúzsi 
Tamás borász, aki az „Év bor-
termelője Magyarországon” díjat 
nyerte el 2014-ben, s így alanyi 
jogon részesült a kitüntető cím-
ben. Halálának 20. évfordulóján 
a közgyűlés posztumusz dísz-

polgári címet adományozott az 
1948-ban Szekszárdon született 
Baka Istvánnak. A díjat a József 
Attila és Graves-díjas költő fia, 
Baka Tamás vette át.

„Pro Urbe Szekszárd” emlék-
plakettet vehetett át több évti-
zedes kiemelkedő munkájáért 
Jobbágy Valér, a Szekszárdi Mad-
rigálkórus karnagya, aki 1981 óta 
dirigálja – a város jó hírét meg-
annyi hazai és külföldi fellépésen 
öregbítő – Madrigált, valamint a 
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus. 
Utóbbi díját a Szendrey Sarolta, 
kórus elnöke kapta meg Ács Re-
zső polgármestertől. „Közjóért” 
kitüntető emlékplakettet vehetett 
át Baka István özvegye, a költő 
hagyatékát ápoló és a nevét vise-
lő alapítvány ügyeit intéző Baka 
Istvánné, valamint Horváth Fe-
renc egykori sportvezető, sikere-
se vállalkozó, a Horfer Serleg Kft. 
ügyvezetője. Ugyancsak „Közjó-
ért” elismerésben részesült a szol-
gálatát 1939 óta lelkiismeretesen 
végző, ma 92 éves dr. Németh 
Pál, aki a szekszárdi evangélikus 
gyülekezet kántora, és ezzel a 
díjjal ismerte el a város dr. Muth 
Lajos, a Tolna Megyei Balassa Já-
nos Kórházat másfél évtizeden át 
főigazgatóként irányító főorvos, 
valamint a kórház műtőblokkját 
2007 óta vezető diplomás ápoló, 
Kovácsné Nagy Irma áldozatos 
munkáját.

A „Szekszárd javáért” elismerést 
idén ketten vehették át: a kilenc éve 
alakult, közönségét vidám borda-
lokkal szórakoztató Szekszárdi 
Muslincák Férfikar – a díjat Lányi 
Péternek adta át Ács Rezső pol-
gármester –, és a tanyabetörések 
visszaszorításában oroszlánrészt 
vállaló Szőlő-Szem Mozgalom 
Civil Bűnmegelőzési Egyesület, 
amelynek emlékplakettjét Balogh 
László elnök vette át. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat által alapított, A Szekszárdi 
Németségért – Klézli János díjat is 
ezen ünnepség keretében adta át 
dr. Józan-Jilling Mihály, az önkor-
mányzat elnöke. Az idei kitünte-
tett Lányi Péter zongoraművész, 
zenetanár lett, aki 1996 és 2004 
között a Magyarországi Német 
Színház (Deutsche Bühne Un-
garn) zeneművészeti tevékenysé-
gét irányította.

Az ünnepi műsort Orbán 
György előadóművész szava-
lata, a Bartina együttes tánco-
sai és szólistájuk, Sipos Gergő 
előadása mellett a kitüntetett 
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, 
a Madrigál Kórus és a Muslin-
ca férfikar fellépése színesítette. 
A díjazottak nevében Jobbágy 
Valér karnagy köszönte meg 
az elismerést, majd Ács Re-
zső polgármester megszegte a 
megáldott új kenyeret, melyből 
aztán mindenki kapott kósto-
lót. Az ünnepséget követően a 
résztvevők a hagyományoknak 
megfelelően megkoszorúzták 
Szent István szobrát.

Az augusztus 20-ai program 
nem lett volna teljes az esti, tör-
ténelmi zenés darab nélkül. A 
Prométheusz park színpadán ez-
úttal Takács Tibor népszerű regé-
nye, a „Klapka katonái” alapján 
készült „Klapka” című rock-mu-
sicalt láthatták az érdeklődők. A 
mások mellett Földes Tamás, Ba-
logh Attila, Makrai Pál és Gerde-
sits Ferenc főszereplésével színre 
vitt, a hazaszeretet fontosságát a 
komáromi várvédők szemszö-
géből bemutató zenés darabot 
követően tűzijáték zárta a városi 
ünnepet.  Fekete L.
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Nyárbúcsúztatót szerveznek
Egy néhány fős, ám annál na-
gyobb elszántsággal dolgozó 
lokálpatrióta csoport újjáé-
lesztené Szekszárd felsőváro-
sának közösségi életét Szollár 
Zoltán fafaragó vezetésével. 
Első lépésként szeptember 
6-ra „felsővárosi nyárbúcsúz-
tatóra” várnak mindenkit, aki 
fontosnak tartja a nemes cél 
megvalósulását – akár jelen-
létével, akár adományával. 

A rendezvényt Szekszárd város-
vezetése is segíti, született felső-
városiként pedig Kővári László 
önkormányzati képviselő, a 
közgyűlés gazdasági bizottságá-
nak vezetője is az ügy mellé állt. 

Az ötletadó-főszervező, a 
szintén helybéli Szollár Zoltán 
lapunk kérdésére elmondta: sze-
retné, ha a turisták és az elszár-
mazottak visszatalálnának erre 
a különleges helyszínre, amely a 
Felsővárost, s benne a Kápolna 
tér környékét jelenti. A cél, hogy 
jobban megismerje mindenki 
ezt az elfeledett területet, hiszen 
megannyi szépséggel rendelke-
zik a Béla király tértől elindul-
ván, ha csak Babits szülőházát, 
vagy a Kálvin téri református 
templom szomszédságában rej-
tőző, több emeletes pincesort is 
tekintjük, amely a domboldalon, 
a Cserhát-tetőn folytatódik. 

Két kilátó is áll a városrész-
ben, ahol Szollár Zoltán elmon-
dása szerint most már „szép 
turistamozgás” van, ám – véle-
ménye szerint – még „van azért 
hová fejlődni”. 

Nem beszéltünk az itt mun-
kálkodó kézművesekről, helyi 
alkotókról, akik művészetükkel 
mind-mind Felsőváros értékeit 
gazdagítják. Ki ne tudna Szek-
szárd legrégebbi búcsújáró he-
lyéről, az 1700-as évekből való 
barokk műemlékről, a Reme-
te-kápolnáról, amely immáron 
felújított környezetben várja az 
ide látogatót? Nem köztudott, 
de ezen a helyen húzódik az El 
Camino hazai útvonala is. A 
területet látványos, félelmetes 
szurdikok szabdalják, amelyen 
a főszervező szerint az Alföldről 

érkező vendégek „tátott szájjal 
tekintenek végig”. 

Mindezen túl turistaházak 
sokasága fogadja a látogatókat, 
a számtalan borház remek ne-
dűinek kóstolási lehetőségeiről 
nem is beszélve.

„Bizonyára mindenki emlék-
szik az egy évvel ezelőtti Reme-
te-csurgó avatásra: ott fogalma-
zódott meg az igény a folytatásra. 
Ezeket a felvetéseket tolmácsolták 

felém a CivilSegéd Alapítvány és 
az Ifjúsági Unió (IFU) képviselői. 
Farkasné Mikola Edit IFU-sként 
és Felsővárosiként kért, vállaljam 
el, vállaljuk el a búcsú szervezé-
sét” – újságolta Szollár Zoltán, 
hozzátéve: a két szervezet min-
denben segíti a közösségépítők 
munkáját. Az esemény szerve-
zéséhez, a „piknik” megrendezé-
séhez azonnal csatlakozott Pethő 
Lászlóné, valamint Karácsonyi 
József is az ügy mellé állt. Ahogy 
fogalmazott, az idő ugyan szű-
kösnek bizonyult, hezitáltak, 
hogy esetleg majd jövőre meg-
rendezik a nyárbúcsúztatót, de 
mivel „annyi fellelkesedett em-
berrel és támogató energiával” 
találkozott, így mégiscsak neki-
álltak a szervezésnek.

Zoltán célja egyértelmű: az, 
hogy a fiatalok megismerjék 
múltjukat és eredeti kézműves-
termékekkel, alkotó emberekkel 
találkozzanak a rendezvényen. 
A búcsú eddigi hagyományát, 
amely nem volt igazán hirdetve, 
a Petrits-család ápolta – mézes-
kalács szívet, gyertyát árulva a 

helyszínen. „Mi most hozzájuk 
mint alapkőhöz csatlakoznánk” 
– szögezte le a főszervező, ki-
emelve: maga a búcsú rendez-
vénye egyértelműen a katolikus 
valláshoz köthető, ugyanakkor, a 
régi időkben Felsőváros reformá-
tus gyülekezetében, a tanyákon 
kisebb közösségek, csoportok is 
ünnepelték a nyár búcsúztatását. 
Ezeket az ünneplő családokat az-
tán a Remete-forrás és a kápolna 

közelsége hozta össze, majd – mai 
szóval – „ökumenikusan” együtt 
kezdett ünnepelni valamennyi 
keresztény felekezet. 

Ezt az elgondolást élesztené 
újra a szervező csapat, folytat-
va a nemesnek mondható, több 
száz évre visszavezethető ha-
gyományt. 

A programok igazán sokré-
tűnek mondhatók: délelőtt, a 
hagyományoknak megfelelően 
„kisasszonynapi búcsúi misével, 
körmenettel kezdődik az ese-
ménysorozat, ahol főcelebráns 
Bíró László tábori püspök lesz. 
A téren délután már a Felsővá-
roshoz kötődő borászok kós-
toltatják nedűiket: a Frankos 
Borház, a Grünfelder, a Kará-
csonyi, a Kocza Pince, Mészáros 
Borház, Pálos Miklós, a Tringa 
Pince, továbbá a Vesztergombi 
Pince jelennek meg kitelepülő-
ként. Kézművesekből sem lesz 
hiány: többek között a Petrits 
mézeskalácsos, Sörös Gabriella 
ékszer, Koleszár Csaba kerami-
kus, Nagy Zsolt méhász, Balogh 
István kézműves sajtjait tekint-

heti, illetve ízlelheti meg a nagy-
közönség. Lesz Olds traktor-
bemutató Vizdár Csabával, de 
természetesen alkotóművészek 
sem maradhatnak ki, akik nagy-
részt Felsővároshoz kötődnek: a 
megnyitót Ferenczné Fejes Klára 
prezentálja, Karácsonyi Klaudia 
pedig kommentátorként műkö-
dik közre. A nyitótáncot az Ifjú 
Szív Német Nemzetiségi Tánc-
együttes adja – őket Erős Edina 
és barátai követik fuvolán, majd 
Kis-Pál István előadását hall-
gathatják meg. Czövek Attila 
muzeológus a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum részéről tart 
előadást a műemlék kápolna 
körül, Valkainé Daczó Eszter 
pedig modern táncot mutat be 
gyermekcsoporttal, míg Vámos 
Eszter hegedűn játszik. Tombola 
is lesz, amelyre ajándéktárgyakat 
várnak a rendezők. Este a The 
Stinky Rodders együttes lép fel, 
a Felsővárosban élő zenekar-
vezetővel, Kovács Tamással. A 
programsorban a gyermekek 
számára lovaglási lehetőség, ug-
rálóvár is lesz, a kisebbek pedig 
Madarász Timi „Alkotlak”-já-
ban kézművesfoglalkozásokon 
is részt vehetnek. 

Távlati cél, hogy az esemény 
kétnapos hétvégi programmá 
nője ki magát. A szervezők szerint 
előnyös lenne, ha a turisták végig-
járnák mindazon gyöngyszeme-
ket, amelyeket a környék rejt.

Az idei rendezvény lebonyo-
lításához ugyanakkor további 
támogatókat, cégeket, illetve 
civilek jelentkezését várják.

 – gyimóthy –

A felsővárosi nyárbúcsúztató 
támogatható aktív részvétellel, 
illetve a helyszínen készpénz 
és tombola adományokkal.  
Pénzadományokat az idei és 
a jövőbeni költségek fedezé-
sére, a működés segítésére a 
Hungária Takarék Szövetke-
zet 71800037-1630123 számú 
CivilSegéd Közhasznú Alapít-
vány Remete- csurgó  elkülö-
nített számlára lehet utalni, 
valamint befizetni.
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A strandok nyújtottak menedéket a hőguta ellen
Teltházzal üzemeltek a me-
gyei fürdőegységek a nyári 
időszak első két hónapjá-
ban. A tavaly tapasztaltnál 
is markánsabb látogatottság 
mutatkozott az idei eszten-
dőben: a „pancsolók” száma 
együtt emelkedett a júni-
us-július folyamán tartósan 
elhúzódó hőmérsékleti re-
kordokkal.  

A Szekszárdi Vasárnap strand-
körképében azt vizsgálta, hogy 
Szekszárdon és közelében mi-
ként alakult a nyár folyamán 
a fürdők helyzete, s milyen 
jellegű fejlesztéseket hajtottak 
végre a szezonban. Találomra 
kiválasztottunk néhány me-
gyei fürdőkomplexumot, ám 
akadt, ahonnan többszöri meg-
keresésre sem kaptunk választ 
kérdéseinkre. Másutt viszont a 
munkatársak készségesen álltak 
rendelkezésünkre, megosztva 
tapasztalataikat.

Egyre markánsabb a 
vendégszám-emelkedés 
Szekszárdon – jönnek az 
újabb fejlesztések

A teljes egészében városi 
kézben lévő, a megye legfia-
talabb fürdőlétesítményének 
számító  Szekszárdi Strand- 
és Élményfürdő a környéken 
az egyik legkedvezőbb árfek-
vésben kínálja szolgáltatásait: 
van itt négyféle vízi csúszda, 
s többféle élménymedence is, 
augusztus 3-ára pedig már az 
55 ezredik látogatót is köszönt-

hette a város első embere. Jú-
lius végére a fürdőzők száma 
meghaladta az 50 ezret, amely 
a tavalyi egész éves 60 ezer fős 
adat függvényében figyelemre 
méltó szám – erről értesültünk 
Fekete Lászlótól, a Szekszárdi 
Sportközpont munkatársától, 
aki a fejlesztésekről is szót ej-
tett. Idén a gyermekmedence 
új „szivárvány-csúszdát” ka-

pott, rendbe tették a strand-
röplabda- és strandfocipálya 
homokját, illetve asztali játé-
kokat (sakk, go) is vásároltak. 
Jelentősebb beruházás lesz 
ugyanakkor a város vadonatúj 
fedett uszodájának megépíté-
se. A belépőjegyek árai nem 
emelkedtek az elmúlt évhez 
képest, a szolgáltatások pedig 
változatlanul magas színvona-
lon vannak. 

A programok is sokszínűek: 
május 31-én gyermeknappal 
indult a szezon, majd június-
ban, júliusban strandkézi- és 
strandröplabda-kupát és tornát 
is rendeztek. Éjszakai fürdőzés-
sel, filmvetítéssel egybekötött 
családi nap is volt, augusztus 
első két napján pedig folyékony 
tűzijátékkal egybekötött éjsza-
kai fürdőzés várta a csobbanni 
vágyókat. 

A strandon a felnőttjegy reg-
gel 9-től 20 óráig 1450 forint-
ba kerül, ugyanez szekszárdi 
lakosoknak, lakcímkártya fel-
mutatásával csupán 1000 Ft. 
A gyermekbelépő ugyanebben 
az időszakban hatéves korig, 

helyi lakcímkártya nélkül 350, 
azzal 250, 6-14 éves kor kö-
zött 550 és 350 Ft-ba kerül. 
Diákigazolvánnyal sem vészes 
a helyzet: 14 éves kortól 1000 
Ft, lakcímkártyával 650, míg 
a nyugdíjasok 1000, valamint 
650 forintért léphetnek a für-
dő területére. Kedvezményes 
belépő várja a látogatókat 15 
órától 20 óráig, csütörtökön-
ként pedig „nagyi napokat” is 
rendeznek – ez utóbbi lehető-
ség az unokák és a nagyszülők 
költségtakarékos időtöltését 
szolgálja.

Öltözőrenoválás, nyílás-
záró-csere is volt Paks-Ür-
gemezőn

Szekszárdtól nincs messze a  
Paksi Ürgemezei Strand, amely 
már június elsején kinyitott: 
erre a létesítményre a korábbi 
évekhez hasonlóan nem kevés 
pénzt és figyelmet fordított a 
Mezőföldi Regionális Víziköz-
mű Kft. a helyi önkormány-
zattal, amelynek köszönhetően 
komfort, használhatóság szem-
pontjából és esztétikailag is 
érezhetően újjászületett egyes 
szakaszokon a strandterület – 
tájékoztatott dr. Hanol János, 
a Mezőföldi Regionális Vízi-
közmű Kft. szervezési- és kom-
munikációs osztályvezetője. A 
strandon az általános karban-
tartási feladatokon túl felújí-
tották a központi öltözőket, így 
úgynevezett „box” rendszerű 
öltözők kerültek kialakításra, 
de nyílászáró-csere is történt, 
sőt, még egy költséges és fon-
tos rekonstrukciót is végrehaj-
tottak, melynek köszönhetően 
a nagymedence és a pancsoló 
kiegyenlítő tartálya, továbbá az 
elsősegély-és a vegyszertároló 
helyiségek is újjászülettek.

E strandon a forró napokon 
akár 1500 fürdőző is megfor-
dul, versenyképessége pedig 
az olcsó jegyárakban rejlik: az 
árfekvésben csupán 30 forintos 
növekedés tapasztalható a tava-
lyihoz képest. Idén a tanulójegy 
650, a felnőtt napijegy pedig 
850 forintba kerül. A jövőt ille-

tően tervben van a strand átfo-
gó rekonstrukciója, többirányú 
fejlesztése. 

Területén úszó- és élmény-
medence található csúszdával, 
de pancsoló, homokos sport-
pályák is rendelkezésre állnak. 
A június kedvezően alakult itt 
is tavalyhoz képest, a júliusi 
vendégforgalom pedig már ki-
ugróan, tekintve, hogy másfél-
szer annyian strandoltak, mint 
az előző évben ilyenkor. A két 
hónap együttes forgalma már 
most akkora volt, mint a tavalyi 
komplett nyári szezoné.

Fejlesztik Domborit is
A megyeszékhelyhez szintén 

csak egy ugrásnyira terül el 
a Fadd-Dombori üdülőtelep, 
amely szintén népszerű a kör-
nyéken élők körében. A több 
hektáros területen fekvő strand 
ingyenes – óvatos becsléssel is 
ezrekben mérhető a látogatott-
sága minden nap – mondta el 
Wusching Gábor, a létesítmény 
ügyvezetője, aki kiemelte: jó-
részt pályázati forrásból (EU, 
JETA) több fejlesztés is történt 
az elmúlt időszakban: épült itt 
új játszótér, járda, a sétányt és 
a strandfövenyt is felújították, 
de a strandok mederfeltöltése 
is megtörtént. További beruhá-
zásként útkarbantartás és javí-
tás, túraút és gyalogoshíd-építés 
is megvalósult, idén pedig a Jö-
vőnk Energiája Térségfejleszté-
si Alapítvány 10 millió forintos 
támogatásával egy új, nyilvános, 
mozgáskorlátozottak számára is 
használható toalettet építettek 
az üzemeltetők a kajakpályán. 
Az új illemhely egyébként a 
régi, közel 40 éves, igen rossz 
állapotú, konténeres WC-ket 
váltotta fel.

A tervek között a strandok 
vizesblokkjainak, zuhanyzóinak 
felújítása is szerepel, de parko-
lóhely-kialakítás és felújítás is 
kilátásban van. A szállás-, étter-
mi, illetve büféárak nem emel-
kedtek, a menü körülbelül 900 
Ft. A tavalyi esős időszakhoz 
képest itt is megsokszorozódott 
a látogatottság.  Gyimóthy L. 
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Megemelt keret szolgálja a térségfejlesztést
Fókuszban az atomerőmű kapacitás-fenntartásával összefüggő fejlesztések

Folytatja az atomerőmű térsé-
gének fejlesztését szolgáló tevé-
kenységét a Jövőnk Energiája Tér-
ségfejlesztési Alapítvány (JETA). 
Az ehhez felhasználható forrást 
idén a Miniszterelnökség bizto-
sította pályázati úton. Ugyanígy, 
pályázati formában nyerhet támo-
gatást az érintett körzetben fekvő 
negyvenegy település.

Hatszázmillió forintos támoga-
tási keretre hirdetett pályázatot az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által 
létrehozott Jövőnk Energiája Tér-
ségfejlesztési Alapítvány. A beadási 
határidő szeptember 15., a döntés 
november első felében várható.

Az alapítvány 2011-ben jött 
létre, hogy segítse a paksi atom-
erőmű a befogadó térség fejlesz-
tését, az életminőség növelését, a 
munkahely teremtését. 2011-től 
2014-ig az erőmű évi 500 millió 
forintot juttatott az alapítvány-
nak. Az, hogy idén már nem az 
atomerőmű, hanem a Miniszter-
elnökség biztosítja a forrást az 

alapítvány számára, több változást 
is hozott. A keretösszegre magá-
nak az alapítványnak is pályáznia 
kellett a Miniszterelnökséghez, 
bemutatva a fejlesztési célokat és 
nevesítve a lehetséges kedvezmé-
nyezett települések körét. Az öt 
éve jogszerűen, átlátható módon, 
a nyilvánosság teljes körű biztosí-
tásával, közmegelégedésre műkö-
dő alapítvány szakmai programja 
pozitív elbírálásban részesült. A 
Miniszterelnökség az eddigieknél 
20 százalékkal magasabb össze-
get, 600 millió forintot biztosított 
a térség számára támogatási szer-
ződés keretében, amelyet Lázár 
János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter írt alá. Az alapítvány ku-
ratóriuma elfogadta a dokumentu-
mot, ezzel megnyitva a pályázati 
lehetőséget az önkormányzatok 
számára. 

Negyvenegy a paksi és kalocsai 
kistérségben és a szekszárdi kistér-
ség északi részén fekvő település 
részvételével jött létre 2015. júni-

us 16-án a kormány szándékával 
egyezően, a paksi atomerőmű ka-
pacitás-fenntartási projektjéhez 
fűződően a Társadalmi Tanács. 
Ezek a települések jogosultak 
pályázatot benyújtani az alapít-
ványhoz. Ennek feltételei részben 
módosultak ebben az évben. A ku-
ratórium öt pályázati ablakot nyi-
tott meg, amelyek összhangban az 
alapszabállyal az életminőség és az 
életbiztonság emelését, a közösségi 

épületek energiaracionalizálását, a 
helyi építészeti értékek megóvását 
célozzák. Külön ablak nyílt a tele-
pülési szolgáltatási infrastruktúra 
fejlesztési terveinek elkészítésére, 
amelyek megvalósítása segítheti a 
paksi atomerőmű kapacitás-fenn-
tartási projektje, azaz az új atom-
erőművi blokkok építésének sike-
res megvalósítását. Jelentős eltérés 
a korábbiakhoz képest, hogy egy 
önkormányzat akár három pályá-
zatot is benyújthat. 

Az alapítvány működése első négy 
évében 252 pályázatot fogadott be, 
ebből 169-et támogatott. Az így nyúj-
tott közel kétmilliárd forint összegű 
támogatás 11 milliárd forintnyi fej-
lesztést generált. Ezek a beruházások 
egyértelműen a térség ellátásának 
javulását szolgálták. Az alapítvány 
működésének köszönhetően 35 új 
munkahely is született.

A Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítványhoz kapcsoló-
dó információk megtalálhatóak a 
www.jovonkenergiaja.hu oldalon.

(00721)

Árpában, búzában miénk az országos elsőség
A késő tavasszal prognosz-
tizáltnál lényegesen jobb 
eredményekről tudott be-
számolni a már learatott, 
magtárban lévő árpával, őszi 
búzával kapcsolatban Varga 
András, a Gabonatermesz-
tők Országos Szövetsége 
Tolna megyei szervezetének 
elnökségi tagja, a választ-
mány elnöke. 

A júniusi  szemléknél még ál-
talában sajnálkoztak a termelők 
– különösen azok, akik későn 
vetettek, és akiknél így később 
következett be a bokrosodás –, 
hogy bizony mennyiségi szem-
pontból egy erősen közepes év-
nek nézünk elébe. „Jó ha négy 
tonna fölé emelkedik a hektá-
ronkénti betakarítás átlaga, leg-
alább a minőség legyen olyan 
jó, mint amilyennek ígérkezett” 
– hallottuk az akkori minerágos 
határszemlén.

Túl pesszimista volt ez a meg-
ítélés, mert Varga András már 
olyan adatok birtokában van, 
amelyek méltók a gabonater-
mesztésben szinte mindig az 
első háromba tartozó, sokszor 
országos első Tolna megyéhez 
– amely sikerhez Dalmand és 
Szekszárd-Sárköz környéke is 
hozzájárul a maga kitűnő talaj-
tani adottságaival. 

Az árpából 6,5 tonna, az őszi 
búzából 6,07 tonna átlaggal a 
legjobb lett az országban Tolna 
megye. „A májusi 80-100 mm 
csapadék még időben érkezett, 
az elegendő nedvesség mellett a 
nitrogén is rendelkezésre állt, s 

az aratásig javult a növény álla-
pota. A betakarítás is zökkenő-
mentes volt, így a mennyiséggel 
is elégedettek lehetünk”, a mi-
nőség pedig a vártnál is jobb lett 
– jegyezte meg Varga András.

A betakarított mennyiségnek 
a nyolcvan százaléka malmi 
minőség, és mintegy tíz száza-
lékra tehető csak a paraméterek 
alapján a takarmánybúza, a ma-
radék tíz százalék pedig eléri az 
euro minősítést.

Az előzetesen saccolt 70-
30 arány is erős tévedés volt a 
minőséggel kapcsolatban. Szu-
per hektoliter súlyok, kiváló 
esésszámok, sikérek és fehérjék  
vannak – tette hozzá a legfőbb 
hazai gabonás szakmai szerve-
zet megyei képviselője, aki Szé-
chényit idézte: „Ezt a gabonát 

nem szabad csak úgy továbbad-
ni, hanem megőrölve, lisztként 
kell kivinni az országból.” 

A megyei szervezet választ-
mányának elnöke a fajtabe-
mutatón megemlítette azt is: 
remekül megállták a helyüket 
a magyar vetőmagok, állták a 
versenyt a külföldiekkel, sőt, 
sok esetben, ahogy azt a tények 
mutatják, le is pipálták őket a 
terméshozamban.

Ami a repcét illeti, Tolna 
megye itt is jeleskedett az idén, 
országosan a második helyet 
szerezte meg. 

Olybá tűnik, a rendkívül 
szép határképet mutató napra-
forgóban akár a harmadik idei 
országos elsőség is meglehet. 
„Az utóbbi évtizedek egyik leg-
kiválóbb évének nézünk elébe” 

– lelkendezett Varga András a 
napraforgóval kapcsolatos leg-
utóbbi határjárások egyikén. 
„Meg is nőttek a tányérok, 
kortanilag is minden rendben, 
s ha jönne valamilyen pusztító 
betegség, nem lesz ideje károkat 
tenni a mennyiségben és a mi-
nőségben sem, mert augusztus 
végére, meglátásom szerint, a 
megye fő termőterületein vé-
geznek majd a betakarítással.”

Hogy azért ne klappoljon 
annyira minden Tolnában, de 
úgy az egész országban sem, 
arról az augusztusi országos 
hőségnapok – tönkretéve a 
remélt jó évet – a kukoricánál 
gondoskodtak. A 20-a előtti és 
utáni zuhék már későn jöttek 
a megyében hozzávetőlegesen 
100 ezer hektáron termesztett 
tengerinek. 

Vészjóslóan sárgult a kukori-
caszár, aminek úgy szeptember 
vége felé kellett volna normá-
lis esetben bekövetkeznie, és a 
csöveknek már nincs meg az 
esélyük, hogy a tenyészidőszak-
ban rendesen kifejlődhessenek. 
„Nincs más remény, mint hogy 
azt az igen szerény, várhatóan 
öt-hat tonnákat a lehető legjobb 
minőségben takarítsuk be. A 
csévék be vannak sárgulva, né-
melyik már lefordult állapotban 
van” – mondta a szakember.

Az ország legfőbb kukorica-
termő helyen, Tolnában így is 
összejöhet persze az országos 
elsőség, de ez az idén nem ad 
okot a büszkeségre.

 B. Gy.

Magas a pollenkoncentráció Szekszárdon
Az Országos Közegészségügyi Központ mérései szerint továbbra is a Dunántúlon 
intenzívebb a parlagfű virágzása. A legmagasabb pollenkoncentrációt a szekszárdi, 
a székesfehérvári, a kaposvári, a pécsi, továbbá a Duna-Tisza-közén a kecskeméti 
mérőállomás térségében észlelték (50-99 pollenszem légköbméterenként). Ezen 
felül még a Balatontól északra és a Nyírségben mértek magasabb értékeket. 

A múlt heti hűvösebb, csapadékos időjá-
rás után nem változott jelentősen a par-
lagfű pollenkoncentrációja a levegőben, 
továbbra is az elsőfokú riasztás van ér-

vényben - közölte az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat csütör-
tökön az MTI-vel. A következő napokban 
azonban - a melegebb és szárazabb időjá-

rás miatt - a parlagfű pollenkoncentráció-
jának emelkedésére lehet számítani.

Kiemelték: elsőfokú riasztási szintnél 
a parlagfűre érzékenyek tünetei állan-
dósulnak, illetve erősödnek. Így előfor-
dulhat tüsszögés, nátha jellegű orrfolyás, 
enyhe fejfájás, könnyező szemek, torok-
viszketés, torokköszörülés, a szem fára-
dékonysága, általános fáradtságérzet.
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AGÓRA MOZI
Szeptember 3–6. 16:30
KÉSZ KATASZTRÓFA Szí-
nes szinkronizált amerikai 
komédia. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 125 perc.
 
Szeptember 3–6. 19:00
TRANSPORTER: A SZÁL-
LÍTÓ -ÖRÖKSÉG Színes 
szinkronizált francia ak-
ciófilm. Korhatár:16 éven 
felülieknek! Hossz: 96 perc.

A Magyar Vöröskereszt Tol-
na Megyei Területi Nyug-
díjas Alapszervezete és a 
Szekszárdi Nyugdíjasok

Területi Érdekszövetsége
értesíti tagjait, valamennyi 

nyugdíjast és nagycsaládost, 
hogy kedvezményes áron 
150,-Ft/kg megrendelhető 
ALMA: téli tárolásra al-

kalmas (golden, jonagold, 
idared), őszi fogyasztásra 

alkalmas (gála)
Megrendelést felveszünk: 

08.31. – 09.04.-ig  
a Vöröskereszt Székházában 

naponta 08:00–10:00-ig 
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1., 

valamint a Nyugdíjas Területi 
Érdekszövetségnél Szek-

szárd, Hunyadi u. 4. sz. alatt 
hétfői, csütörtöki napokon 

08:00–10:00 óráig.
Telefonszám: 70/933–8361

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 

ezúton meghív minden
érdeklődőt:

a szűrővizsgálatok fontossága 
a betegségek megelőzésében 

(kiemelten a méhnyakrák 
megelőzésében) ismertető 
előadás meghallgatására.

Helyszín: CIC. Civil Infor-
mációs Centrum.

(Szekszárd, Béla király tér 6.)
Időpont: szeptember 10. 

(csütörtök) 16 óra 30 perc 
kezdéssel.

Előadó: Gárdiné Kőszegi 
Lenke védőnő Szekszárd MJV 
Önkormányzata Egészségügyi 

Gondnokság dolgozója.
Rendezvényünk nyitott, 

minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Pótfelvételi  
a Szekszárdi Garay János 
Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolába 

2015/2016. tanévre a Liszt 
Ferenc Zeneiskola – zenei 

pótfelvételi meghallgatást tart
Időpont: szeptember 2. 

(szerda) 15:00–18:00 óráig, 
Helyszín:

Szekszárd, Széchenyi u. 38.
További információ a 

74/511-028-as
telefonszámon.

A képzőművészeti, táncmű-
vészeti (társastánc, modern-
tánc) tanszakok pótfelvétele: 

Időpont: szeptember 2. 
 (szerda) 15:00–18:00 óráig

Helyszín:
Szekszárd, Zrínyi u. 78.
További információ a 

74/511–450-es
telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
Az Állampolgári Részvétel 

Hete szervezői 
felhívják a civil szervezetek 
és intézmények figyelmét a 
2015. szeptember 21-24.

között a Szent István téren 
megrendezendő eseményre,
melyre várják a szervezetek, 
intézmények jelentkezését, 

akik kitelepülhetnek,
bemutatkozhatnak,

felléphetnek, illetve önálló 
programelemmel is 

készülhetnek.
További információ kérhető: 
Pócs Margit (30/632–32–66;
74/504–119). Jelentkezni le-
het 09.11.-ig Gaálné Hoffer-

csik Dóránál telefonon:  
74/ 511-721,

mentalmuhely@gmail.com 
e-mail címen vagy

személyesen: a Mentálhigié-
nés Műhely irodájában 

(Babits M. Kult. Központ).

ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptember 7. (hétfő) 14-16 óráig.
Előzetes bejelentkezés alapján, az 
alábbi telefonszámon: 74/504-102
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Szeptember 8. (kedd) 16 óra.
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A 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 
Szeptember 1. (kedd) 
 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!
Augusztus 23-ai rejtvényünk megfejtése: Mikes Kelemen, Törökországi levelek

Szekszárd belvárosában 
(Arany J. u.) II. emeleti,

erkélyes, 56 nm-es
lakás eladó.

Érdeklődni: 06 30/7462-839
(00724)

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. (00719)

NEUROLÓGIA
MAGÁNRENDELÉS

SZEKSZÁRDON
Dr. Tusori Magdolna
7100 Szekszárd, Wigand tér 1.

Rendelési idő:
kedd 16:00–17:00-ig

BEJELENTKEZÉS:
06–20/49–19–472 (0

07
20

)

A Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
Szekszárdi Szüreti Fesztiválhoz kapcsolódó programjairól
Az Esélyteremtési iroda a Szüreti fesztivál időpontja alatt 

szervezi meg a „Baba-mama kuckó” programját.
Egy új kezdeményezéssel lehetőséget biztosítunk a kisgyerme-

kes családok számára a gondtalan részvételre a Fesztiválon.
Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat, kismamákat, 

akik nyugodt körülmények között szeretnék a babákat tisztá-
ba tenni,szoptatni,etetni(bébi ételt melegíteni)és a kicsit na-

gyobbakat egy kis játékra, elcsendesedésre behozni a kuckóba.
Irodánk központi fekvése lehetővé teszi, hogy csak rövid időre 

távolodjanak el a fesztivál programjaitól.
A kuckó igénybe vehető:

2015.szeptember 18. (péntek) 17:00–20:00 óráig
2015.szeptember 19. (szombat) 15:00–20:00 óráig
2015.szeptember 20. (vasárnap) 15:00–20:00 óráig

Szeretettel várjuk a babákat-mamákat a Béla király tér 6. sz. 
alatt található kuckóban.

A fesztiválhoz kapcsolódó másik programunk 
2015.szeptember 20-án (vasárnap) a babakocsis felvonulás, 

mely a  Gyermekek Világnapja alkalmából
kerül megszervezésre. 

A program célja, hogy felhívjuk a figyelmet a család és 
a gyermekvállalás fontosságára, örömeire, valamint a közösen 

átélt élményekkel az összetartozás fontosságának 
érzékeltetése, megerősítése.

.A város több pontjáról beérkező babakocsis felvonulók 
a Béla király téri színpad 10:00 órakor kezdődő 

Márkus Színház előadását tekinthetik meg.
Az indulási pontok még egyeztetés alatt állnak, de időben 

értesítjük a leendő résztvevőket.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Czóbel Béla festőművész
kiállítása a Vármegyeházán

Megtekinthető:
szeptember 13-ig, hétfő kivé-

telével 10-17 óráig
Szeptember 4-én és 11-én 

(pénteki napokon) 16 órakor 
ingyenes tárlatvezetést tart 
Lovas Csilla muzeológus.
Iskoláknak bejelentkezés 

alapján foglalkozást tartunk.
WMMM Vármegyeháza  
tel: 70/491-1201, e-mail: 

szucs.zsuzsanna@wmmm.hu

TISZTELT SZEKSZÁRDIAK!
Tájékoztatjuk önöket, hogy 
a város északi részén talál-
ható Bern utca közvilágítá-
sának kiépítése elkészült, az 
üzembe helyezési, műszaki 
átadás-átvételi folyamat el-

kezdődött. A önkormányzat 
tulajdonát képező hálózatot 

feszültség alá helyezték!
Polgármesteri Hivatal,

Városüzemeltetési Osztály
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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 augusztus 31-től szeptember 4-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!

(00729)

augusztus 31. szeptember 1. szeptember 2. szeptember 3. szeptember 4.

„A”

– Karalábéleves Erdei
gyümölcsleves Húsleves Zöldborsóleves

– Csirkehússal
rakott brokkoli

Stefánia vagdalt,
burgonyapüré,

savanyúság
Rakott burgonya,

savanyúság
Milánói 

makaróni

„B”

Gyulyásleves Karalábéleves Erdei
gyümölcsleves Húsleves Zöldborsóleves

Túrósbatyu,
gyümölcs

Rántott 
csirkemell,

bohém saláta

Sertéspörkölt,
tészta,

savanyúság

Rántott hal,
hagymás

burgonyasaláta

Mexikói
pulykamellragu,

párolt rizs,
savanyúság

„C”

Csurgatott
tojásleves Karalábéleves Erdei

gyümölcsleves Húsleves Lencsegulyás

Tejfölös szelet,
tészta

Pirított sertésmáj,
tört burgonya,
káposzta saláta

Fokhagymás sült,
gombamártás,

röszti

Főtt hús,
gyümölcsmártás,

pirított dara

Diós guba,
vaníliasodó,
gyümölcs

(00728)
NYVSZ: E–000026/2013

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
szeptember 28-tól, hétfőnként
a Szekszárdi SZC (volt 505-ös)

„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu (00730)

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00712)

7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836

www.szpluszcstudio.hu

(0
07

16
)

AKCIÓS minőségi
RIHO zuhanykabinok és ajtók!
RIHO Hamar 100-as íves 
6 mm-es zuhanykabin 

akril zuhanytálcával
bruttó 170.500,- Ft 
helyett 102.300,- Ft

RIHO Scandic M101 90-es 
8 mm-es jobbos zuhanyajtó

bruttó 196.600,- Ft 
helyett 118.140,- Ft

...

...

Egyéb RIHO termékek esetében 15% 
kedvezményt adunk 2015.09.30-ig!

RIHO Hamar Niche 90-es 6 mm-es
ezüst színű zuhanyajtó 

bruttó 103,950,- Ft helyett 62.370,- Ft

ÖNNEK VAGY GYERMEKÉNEK AKNÉK 
TALÁLHATÓK AZ ARCÁN ÉS A TÖRZSÉN?

Olyan betegek jelentkezését várjuk (mindkét nemből, 9 
éves vagy annál idősebb), akiknek aknék találhatók az 

arcán és a törzsén, és szívesen részt vennének egy klinikai 
kutatásban.

A 9 és 11 éves kor közötti gyermekek akkor is részt vehet-
nek a vizsgálatban, ha nincs akne a törzsükön.

A vizsgálat célja egy hosszú távú (legfeljebb 52 hetes) 
kezelésben alkalmazott, új akne krém biztonságosságának 
és hatásosságának értékelése. A vizsgálat 12 és fél hónapig 

tart, amely időszak alatt 11 vizitre kerül sor.

A készítményt térítésmentesen biztosítjuk az Ön számára, 
valamint megtérítjük utazási költségeit.

Amennyiben bármilyen további információra 
lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal:

DR. BAJOR KLÁRA,
DR. KARAGITY ELIZA

Tolna Megyei Balassa János Kórház – Szekszárd
Bőrgyógyászati Osztály

Tel.: 74/501-596
(00708)

Biztosítsd belépőjegyed az OBSITOS című, közösségi gyártással készülő nagyjátékfilm bemutató vetítésére.
VIP-BELÉPŐJEGY DÍSZBEMUTATÓRA Zártkörű vetítés és VIP-PARTY.

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ • Időpont: szeptember 16. (szerda) 19 óra
A belépőjegy tartalmazza a vetítésen és a VIP fogadáson való részvételt, korlátlan, svédasztalos étel és ital 

fogyasztással valamint egy, a díszbemutatóhoz kapcsolódó egyedi ajándékot. 
Információk a programról és jegyvásárlás:

Amaryllis Esküvő és Rendezvényiroda • Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. • Telefon: 30/35-55-435
A belépőjegy ára: 50 000 Ft +ÁFA A belépőjegy egyben támogatás, mellyel hozzájárulsz a film elkészítésének költségeihez.

Neved megjelenítik a film végi stáblistában, KÜLÖN KÖSZÖNET alatt. Az értékesítésre kerülő jegyek száma limitált! (200 db)

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóságának
Önkormányzati Osztályára

jogi referens (2 fő) munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a 

Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg. (Ö00089)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
1 fő TB és bérügyi szakelőadó munkatársat keres

kifizetőhelyi feladatok ellátására azonnali kezdéssel.
Feltétel: szakirányú végzettség illetve mérlegképes könyvelői képesítés.

Előny: XL bérprogram ismerete, szakmai tapasztalat.
A pályázatokat a konyveles@vagyon.t-online.hu e-mail címre fizetési 

igény megjelölésével várjuk. 
Beküldési határidő: 2015. szeptember 4. 12.00 óra (Ö00090)
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Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
György, Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

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

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Világbajnoki résztvevő a Korsós–Nagy páros
Augusztus 13-14-én váloga-
tóversenyt rendezték Győr-
ben a maraton kajak-kenu 
világbajnokságra, melyen a 
Szekszárdi KKSE hét verseny-
zővel vett részt. A csapat ifjú-
sági korú fiúkból és serdülő 
lányokból állt.

A szekszárdi csapatból kiváló-
an versenyzett Szekeres Zsolt, 
aki tiszaújvárosi párjával, Pó-
csi Alexszel a harmadik helyet 
szerezte meg az ifi fiúk K-2 22 
km-es, öt futószakasszal tar-
kított versenyszámában, így 
mindössze egyetlen hely válasz-
totta el őket a vb-kvalifikációtól. 
Nagyon jó iramot eveztek végig, 
de az élen haladó két egységgel 
nem tudták tartani a lépést. A 
fiúk K-1-es számában is a köz-
vetlen élmezőnyben lapátoltak 
a szekszárdi fiatalok, s végül 

Pozsonyi Bence a negyedik, 
Szekeres Zsolt pedig az ötödik 
helyen zárt.

A lányoknál 17 km volt a 
versenytáv, amelyet négy fu-
tószakasszal nehezítettek a 
szervezők. Az Inger Nikolet-
ta–Jámbor Attila edzőpárosnak 

ugyan nincs ifjúsági korú lány 
versenyzője, ám – már a jövőre 
tekintve, és elsősorban tapasz-
talatszerzésként – benevezték 
serdülőkorú tehetségeiket az 
idősebb korosztály futamára. 
A lányok pedig rá is szolgáltak 
a bizalomra: egyéniben Balogh 

Zsófia az előkelő negyedik he-
lyet szerezte meg, míg a Korsós 
Zsófia–Nagy Viktória páros 
nagy meglepetésre győzni tu-
dott, s ennek köszönhetően ott 
lehet a Rába-parti városban, 
szeptemberben sorra kerülő vi-
lágbajnokságon. 

Hatalmas lehetőség ez a lá-
nyoknak és nagy lépés a klub 
történetében is, hiszen az Szek-
szárdi KKSE öt éves működése 
során első alkalommal jut ki 
versenyző nemzetközi viadalra. 
Nagy élmény vár majd rájuk, 
mivel hazai pályán, sok-sok 
szurkoló előtt versenyezhetnek. 
Természetesen a Szekszárdi Ka-
jak-Kenu SE is képviselteti majd 
magát egy szurkoló táborral, és 
ki a helyszínen, ki a távolból 
szorít majd Korsós Zsófiának 
és Nagy Viktóriának.  

 – fl –

Dupla szekszárdi siker a Slovakia Ringen
Történelmi tettet hajtott vég-
re az elmúlt vasárnap ifj. Ficza 
Ferenc és Fekete Dominik a 
Slovakia Ringen, ugyanis ko-
rábban még nem fordult elő, 
hogy az országos bajnokság 
egy állomásán, a túraautók 
és GT-kocsik mezőnyében is 
szekszárdi pilóta álljon fel a 
dobogó tetejére.

A Hankook Duna Autó gyorsa-
sági bajnokság hétvégi, szlováki-
ai futamára keserű emlékekkel 
érkezett ifj. Ficza Ferenc, aki a 
két hónappal ezelőtti ETCC (Tú-
raautó Európa-bajnokság) ver-
senyhétvégén előbb a második, 
majd a negyedik helyről esett ki 
defekt miatt. A balszerencse az-
után a nyári szünetet követő első 
ob-hétvégén, a Pannónia Ringen 
sem kímélte a fiatal pilótát. Az 
első futamot ugyan megnyerte 
a 19 esztendős versenyző, ám a 
másodikban leszakadt a Honda 
tankja, a harmadikban pedig be-
állt a kerékcsapágy, így mindkét 
menetet fel kellett adnia. Öröm 
az ürömben, hogy közel három 

másodpercet (!) javított eddi-
gi legjobbján, ráadásul Csiszér 
Bélával még egy második he-
lyezés is összejött az Enduran-
ce futamon. Nos, ilyen előjelek 
után várta Ficza Feri a Slovakia 
Ringen rendezett bajnoki futa-
mot – a pálya egyébként sűrű 
programot bonyolított, hiszen 
a szlovák bajnokság mellett a 
CEZ-kupa mezőnye is itt ver-
senyzett –, amelyen aztán sike-
rült begyűjtenie kategóriájában 
az első helyet.

A szekszárdi autósport-ra-
jongók öröme azután lett teljes, 
hogy Fekete Dominik a BOVI 
Motorsport kupás Porschéjé-
nek volánja mögött megnyerte 
a GT-autók bajnoki viadalát. A 
17 esztendős szekszárdi tehet-
ség nagy reményekkel kezdte 
az évet a B3 Racing színeiben a 
Seat Leon EuroCup sorozatban. 
A korábban formaautóval ver-
senyző pilóta – a biztató tesztek 
ellenére – egyszerűen nem tu-
dott megbarátkozni a második 

évében is gyerekbetegségekkel 
küzdő autóval. Franciaország-
ban, Portugáliában, Silversto-
ne-ban és a Red Bull Ringen állt 
rajthoz az elsőkerekes verseny-
géppel, ám „együttműködésük” 
legjobb eredménye egy 17. hely 
volt Estorilban, az amúgy közel 
30 autót számláló, bombaerős 
mezőnyben. 

Nagyon kellett már egy po-
zitív élmény, egy siker a fiatal 
pilótának, és édesapjával, a sok-
szoros formaautós bajnok Fe-
kete Krisztiánnal közösen úgy 
döntöttek, még egy esélyt adnak 
a kasztnis autóknak, de most 
egy hátsó kerékhajtásos típust 
választottak. Dominik először 
az endurance futam időmérő 
tréningjén ülhetett a 450 lóerős 
„stuttgarti fenevad” volánja 
mögé, aztán a 60 perces verse-
nyen Bódis Kálmánnal párban a 
második helyen zártak. A vasár-
napi sprintfutamon pedig érett 
versenyzést bemutatva győzni 
tudott a géposztályában.  

 – fl –
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A Szekszárdi Sportközpont NKft. szervezésében újra megren-
dezésre kerül Szekszárd város kispályás labdarúgó-bajnoksá-
ga. Az őszi idény szeptember 14-től november 9-ig, a tavaszi 
szezon 2016. április 4-től június 9-ig tart majd.

A városi sportcentrum 40x20 
méteres, műfüves pályáin hétfői 
és csütörtöki napokon rendeznek 
mérkőzéseket, a már megszokott 
2x25 perces időtartammal.

Az elmúlt idényben a Kis Dan-
kó csapata nyerte a kiírást, miu-
tán a döntőnek is beillő, utolsó 
fordulós összecsapáson 2-1-re le-
győzte a Várköz együttesét. Idén 

a rendőrök visszavághatnak, de 
több „trónkövetelő” is beleszólhat 
az érmes helyek sorsába – már 
amennyiben szeptember 8-án 
(kedd) 16 óráig eljuttatja neve-
zését a Szekszárdi Sportközpont 
NKft. címére: 7101 Szekszárd, 
Keselyűsi u. 3. Pf.: 214., e-mail: 
titkarsag@sportcsarnokszek-
szard.hu, és befizeti az 55 ezer fo-
rintos költségtérítési díjat a szer-
vező számlájára, vagy a nevezési 
lap leadásával együtt készpénz-

ben befizeti azt a sportcsarnok 
titkárságán. A játékvezetők díját 
(2000 Ft/mérkőzés) a pályavá-
lasztó csapat állja. A bajnokság 
sorsolását szeptember 11-én 
(péntek) 17 órakor tartják a vá-
rosi sportcsarnok tárgyalójában.

A versenykiírás és a szabály-
zat teljes terjedelmében elolvas-
ható, a nevezési lap letölthető a 
Szekszárdi Sportközpont NKft. 
www.szekszardisport.hu címen 
található weboldalán. – fl –

SPORTHÍREK
KÉZILABDA. A második helyen zárta a nagyatádi, hatcsapatos 
felkészülési tornát az Szekszárdi Fekete Gólyák KC NB I/B-s 
női együttese. Tabajdi Ferenc gárdája a csoportmeccsek során 
előbb döntetlenre végzett a Kozármislennyel, majd fölényes 
sikert aratott a Marcali felett. Az FGKC így jobb gólkülönb-
séggel a döntőbe került, ott azonban a sokkal frissebb csapat 
benyomását keltő Szombathely átrohant a Gólyákon (37-23). A 
torna legjobb játékosának Vasas Edinát választották, a Siófokról 
visszatérő Fauszt Éva pedig 21 gólig jutott. Az FGKC augusztus 
29-én, szombaton a szekszárdi városi sportcsarnokban felkészü-

lési tornán (kezdés 10 órakor) a Nagyatád, a Kispest és az Eszék 
gárdájával mérkőzik.
LABDARÚGÁS. Idénybeli negyedik bajnoki mérkőzését is elveszí-
tette a Szekszárdi UFC NB III-as labdarúgócsapata. Az első for-
dulót követő edzőváltás óta Vízdár Zsolt irányította sárga-feketék 
legutóbb Szegeden szenvedtek balszerencsés, 1-0-ás vereséget, s 
ezzel pont nélkül állnak a középcsoport utolsó helyén. A SZUFC 
– amely a Magyar Kupa főtáblájának 2. fordulójában, szeptember 
23-án a csoportbeli Dunaharasztit látja majd vendégül – a baj-
nokságban e hétvégén szabadnapos lesz.

Tizenhét Aliscás érem

Hosszúhetényben zajlott le 
a közelmúltban a XI. Szent 
István kupa, amely egyben 
a Dél-Dunántúli Íjász Régió 
3D-s bajnoki sorozatának 4. 
fordulója is volt.

Extrém nehézségű pályát kellett 
teljesíteniük az íjászoknak. Az 
Alisca Nyilai Íjász Egyesület 27 
fővel indult, és összesen tizenhét 
érmet nyert. Kategóriája leg-
jobbja lett Zsók Szabolcs, Szalai 
Fruzsina, Dudás József, Ambrus 
Károly, Duchai Ákos, Stantic 
Tamás, Berlinger Ábel, Barta 
Viktória, Hajdu Vilmos és Török 
István Szilárd. Második lett Zsók 
Tamás, Varga Alexandra, Viktor 
Momade, Török Hanna Vanda és 
Barta Nikolett, míg Horváth Ta-
más és Török Dániel bronzérmes 
lett. Piros László, Varga György és 
Szepesi Márk a 4. helyen végzett, 
Mátyás Zsolt 6.-ként zárt. – fl –

A bentmaradás lehet az újonc célja
Az újonc Szekszárdi UFC 
szombaton hazai pályán, a 
Salgótarján ellen mutatko-
zik be a női futsal NB I-ben. 
Micskó Márk edző csapatá-
nak – első élvonalbeli idé-
nyében – a bentmaradás le-
het a célja.

A Szekszárdi UFC női együtte-
se az elmúlt idényben ezüstér-
mesként zárt a másodosztályú 
futsalbajnokságban, így jogot 
szerzett az NB I-es indulásra. A 
megyeszékhely gárdája élni kí-
vánt a lehetőséggel, így a keretet 
együtt tartva és azt lehetőségeik 
szerint néhány poszton meg-
erősítve vágnak neki a „nagy 
kalandnak”. Augusztus 29-én 
este, a városi sportcsarnokban 
első alkalommal lépnek pályára 
a szekszárdi hölgyek élvonalbeli 
találkozón, az ellenfél pedig az 

NB II-ben már legyőzött Salgó-
tarján gárdája lesz.

A Tolna-Mözs együttesét – a 
megyei rangadóra a 3. forduló-
ig, szeptember 27-ig kell vár-
ni – is felvonultató „elit liga” 
mezőnye a hozzáértők szerint 
az elmúlt évek legerősebbje. 
Az NB I és a második vonal 
közötti különbségből kapha-
tott már némi ízelítőt Micskó 

Márk csapata, amely a Tol-
nán rendezett Thelena Kupán 
ugyan csak a nyolcadik helyen 
zárt, de helyenként jó játékkal 
örvendeztette meg szurko-
lóit. A szekszárdiak erőssé-
ge most is a tavaly kiválóan 
működő csapategység lehet. 
Ennek „zálogaként” sikerült 
együtt tartani a gárda magját, 
s a keretet öt új játékossal meg 
is erősítették. Micskó Márk 
szerint felkészülten  várják 
a bajnoki rajtot, melyen egy 
győzelem nagy lökést adhatna 
a folytatásra.

Sikerült megerősíteniük az 
utánpótlást is: a 14 és 16 éve-
sek alkotta csapataik is az első 
osztályban szerepelnek majd a 
szezonban, a Bozsik-program-
ban pedig a 8-10 éveseket ver-
senyeztetik.

 – fl –

Kispálya: nevezés szeptember 8-ig

A Szekszárdi UFC kerete
Kapusok: Blesz Nikoletta, 
Marosi Julianna. Mezőnyjáté-
kosok: Becze Bianka, Bogárdi 
Mónika, Csigi Eszter, Gősi 
Natália, Horváth Katalin, 
Klézli Szandra, Kosztyi Kata, 
Lovász Viktória, Manzinger 
Nóra, Mausz Renáta, Riegler 
Bernadett, Schlotthauer Ren-
áta, Soós Petra, Szabó Vivien.
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2015 őszétől szeretettel várjuk az 1-3 éves gyermekeket 
város egyik legszebb természeti övezetében, ahol 
friss levegő, zöld környezet fogadja a gyermekeket 
és szüleiket. Egész évben folyamatos felvétel van. 

A napközi csoportszobája Parajdi só fallal rendelkezik! 
A napközi vállal pár órás, félnapos, egész napos ellátást 

vagy csak pár napra szeretné a szülő közösségbe vinni gyermekét 
arra is lehetőséget tudunk biztosítani.

Az ősztől újból indulnak a fejlesztő foglalkozások a napközibe járó gyerekek-
nek, de a napközi minden hónapban kinyitja kapuját a foglalkozások idejére 

az 1-3 éves kisgyermekek részére, akik szülővel együtt bizonyos térítési díj 
ellenében foglalkozásokon részt vehetnek. 

A foglakozásokra előzetes bejelentkezés nem szükséges! 

A következő foglalkozások lesznek: KUTYÁS TERÁPIA 
BÓBITA korai mozgás és képesség fejlesztés.

Pontos időpontokról a facebookon értesülhetnek Csausity Éva oldalán
JÁTSZÓHÁZ minden héten CSÜTÖRTÖKÖN 10:00–11:30-ig!

A részvétel ingyenes!
A napközi ellátásának a térítési díja a honlapon megtekinthetők!  

(00723)


