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Ács Rezső: most már végre dolgozhatunk

A szervezőket is meglepte az vigasság sikere

Különböző támogatásoktól 
eshetnek el a rászoruló diá-
kok és családok, ha a megye-
székhely közgyűlése mielőbb 
meg nem alakul és a testület 
a megfelelő döntéseket nem 
hozza meg – mondta Ács Re-
zső keddi sajtótájékoztatóján.

Szekszárd frissen megválasztott 
polgármestere megköszönte 
azon szekszárdi szavazók tü-
relmét, akik a megismételt he-
lyi önkormányzati választáson 
idén immár negyedszer voksol-
tak. A város első embere remé-
nyét fejezte ki, hogy a vasárnapi 
szavazással véget ért a kampány 
és a választás időszaka, s az 
utóbbi hetek felfokozott hangu-
lata után végre a nyugalom és a 
munka időszaka következik. Ez 

utóbbiban minden képviselőre 
számít, aki Szekszárd érdekeit 
szem előtt tartva tenne a közért. 

Hogy az érdemi munka mi-
előbb elkezdődhessen, ahhoz 
először meg kellene alakulnia a 
közgyűlésnek.

Ács Rezső elmondta, vannak 
olyan határidős ügyek, melyek-
ben a testületnek, illetve a köz-
gyűlés bizottságainak mielőbb 
dönteniük kell. Ilyen például 
az adósságkezelési támogatás, 
melyről eddig havonta dön-
tött a szociális bizottság. Most 
azonban az elhúzódó választás 
miatt október hónapban nem 
üléseztek, s így tizennégy család 
körülbelül 1,5 millió forintos 
közüzemi számlatartozása vár 
kiegyenlítésre. Ugyancsak mi-
előbbi döntést kíván a felsőok-

tatásban tanuló diákok Bursa 
Hungarica ösztöndíj-rendsze-
réhez való csatlakozás. A no-
vember 30-i határidő jogvesztő, 
vagyis ha a hónap végéig nem 
születik döntés, úgy 140 diák 
havi 5-6 ezer forintos támo-
gatástól esik el. Ezzel egyszer-
smind a nehéz körülmények 
között élő, tehetséges hallgatók 
továbbtanulása kerül veszélybe.

Ács Rezső mindezek mellett 
említette a Kadarka és Wo-
sinsky óvoda, valamint a vá-
rosháza energetikai felújítását 
célzó pályázat hiánypótlását, a 
Parászta-patak vízrendezését, 
amelyre a beérkezett ajánlatok-
kal a gazdasági bizottságnak 
kell(ene) foglalkoznia. Miként 
ugyanez a testület készítheti elő 
és terjesztheti a közgyűlés elé a 

közlekedési lámpák rendszeré-
nek átalakítását, a közvilágítás 
bővítését, valamint az alsóváro-
si temető bővítésének kérdését. 
A polgármester reményét fejez-
te ki, hogy a jövő hét elején a 
szekszárdi közgyűlés megala-
kulhat – a hagyományok sze-
rint a képviselők az alakuló ülés 
előtt ökumenikus istentisztele-
ten vesznek részt – és azt köve-
tően – akár már másnap – az új 
szekszárdi testület megkezdheti 
az érdemi munkát.

A választás tisztaságával kap-
csolatos jogorvoslati kérelmek 
benyújtásának határideje szerdán 
16 órakor lejárt. Ez ideig nem ér-
kezett a voksolás megismétlését 
indítványozó beadvány, így az 
önkormányzati választások ered-
ménye véglegessé vált.  - fl -

Még a szervezők várakozását 
is felülmúlta az elmúlt szom-
baton a Béla király téren és 
környékén ebben a formájá-
ban első alkalommal, de ha-
gyományteremtő szándékkal 
megrendezett Márton-nap.

Szekszárd önkormányzata a Ven-
déglátók Kerekasztala Szekszár-
dért Egyesülettel, a Szekszárd és 
Térsége Turisztikai Egyesülettel, 
az EcoSensus Kft.-vel, borászok-
kal és civil szervezetekkel karölt-
ve szervezte meg az eseményt, 
amely a Béla király tér mellett a 
Vármegyeháza kiállítótereiben, 
kertjében és a nemrégiben áta-
dott új piactéren is kínált látni-, 
kóstolni- és tennivalót.

A Vármegyeháza előtt felállí-
tott 500 négyzetméteres, fűtött 
sátorban működő gourmet-ud-
varban senki sem maradt étlen 
és szomjan. Öt szekszárdi étte-
rem (Aranykulacs Kisvendéglő, 
Mangó Étterem, Papa Borozója, 
Stefán Étterem, Szász Étterem) 
kínált újraértelmezett Már-
ton-napi fogásokat, hat borászat 
(Dániel Pince, Herr Pince, Pós-
ta Borház, Remete Bor, Sárosdi 

Pince, Tringa Borpince) új- és 
óborokkal várta a vendégeket, 
míg az országos hírű A Kávé 
Háza Márton-napi kávékülön-
legességeket (Mártika, Márton-
ka) szervírozott. A közönség a 
kulináris remekek elfogyasztása 
előtt és után remek koncerteken 
(Pántlika Zenekar, Szekszárd All 
Stars, Zsikó Zoltán zenekara, 
Collection) kapcsolódhatott ki.

A kezdeményezés sikere még 
a szervezésben (is) oroszlán-
részt vállaló Vendéglátók Kerek- 
asztala Szekszárdért Egyesület 
elnökét, Keszthelyi Szabolcsot 
is meglepte.

– A Szüreti Napokat követő 
szokásos értékelés után évek óta 

úgy álltunk fel az asztaltól, hogy 
kellene szervezni valamit Már-
ton napra. Sajnos egészen idáig 
az ötlet terv maradt. Idén aztán 
Puha Robival és Vitéz Attilával 
kezdtük el szervezni a dolgot, 
és az elképzelésünk szerencsé-
sen találkozott a borászok, a 
helyi termékesek és a turisztikai 
egyesület elképzeléseivel. A leg-
nagyobb örömünkre az önkor-
mányzat teljes mellszélességgel 
a rendezvény mögé állt, a költsé-
geket a város pályázati forrásból 
átvállalta. Szerettük volna a ven-
déglátás egy magasabb színvo-
nalát nyújtani, ezért nyitottuk a 
gourmet-udvart. A koncepció az 
volt, hogy a résztvevő öt étterem 

újragondolt libaételekkel jelent-
kezzen, s ezáltal valódi gasztro-
nómiai élményt nyújtson.

– A fogadtatás várakozáson 
felüli volt – folytatja Keszthe-
lyi Szabolcs. – A számunkra is 
hihetetlen érdeklődés jelezte: 
van igény Szekszárdon az ilyen 
jellegű rendezvényekre. Előze-
tesen minden étterem 150-200 
adag elő- és főétellel, valamint 
100 adag desszerttel készült. Az 
érdeklődők számáról érkező hí-
rek miatt egy héttel az esemény 
előtt emeltük meg az adagokat. 

A Márton nap délelőttjén a 
kisebbek gyerekprogramokon, 
kézművesfoglalkozásokon ve-
hettek részt, a Vármegyeháza 
kiállítótermeiben Szűcs Zsu-
zsanna múzeumpedagógus tár-
latvezetésével Szent Márton és a 
ludak történetével ismerkedhet-
tek meg az érdeklődők, és egy 
drámajátékon is részt vehettek. 
A megyeháza kertjében helyi 
termékekből tartottak bemu-
tatót: a termelői piacon lekvár, 
méz, péksütemények, fűszerek, 
húsok és mézeskalács is kapható, 
kóstolható volt. 

 - fl -

Merész, de hasznos terveket hallhattak a je-
lenlévők a PTE Illyés Gyula Kar Illyés-napok, 
illetve a Tudomány Hónapja eseménysoro-
zatának keretében rendezett nemzetközi 
turisztikai konferencián a megyei vonatko-
zások tekintetében.

Az előadások egyikén a Tolna megyei ön-
kormányzat területfejlesztési osztályának 
képviseletében Rácz Petra ismertette, mi-
ként lehetne például esős idő alkalmával 
a Balatonon összesereglett turistákat leha-
józtatni a Sión, bevonva ezzel a lépéssel a 
megye legkülönbözőbb, a csatorna mentén 
elhelyezkedő településeit a hazai turizmus 
vérkeringésébe. 

Az osztály munkatársa közölte: 30,5 mil-
liárd forint az, amelyet megyei fejleszté-
sekre lehet költeni az idén indult új uniós 
ciklus keretében. Annyi már tudható, hogy 
ebből mintegy négymilliárd Szekszárdra 
lett elkülönítve. A beérkezett javaslatokból 
nincs hiány, hiszen csaknem tízszer annyi 
jött belőlük idén, mint amennyire forrás 
lenne. A cselekvési tervben olyan kategóri-
ák nyertek teret, mint a felszíni- vagy felszín 
alatti vizek, a természeti örökség, a bor és 
gasztronómia, illetve a kulturális értékek té-
makörei, amely területekhez, amennyiben 
megfelelő infrastruktúrát, szolgáltatásokat 
és turistaattrakciókat rendelnek hozzá – 
ilyen például a gyógy-, a gasztro-, vagy a 
borturizmus –, igen figyelemre méltó vál-
tozások szemtanúi lehetünk a következő 
évtizedben.

Amiben csehül áll a megye, az a szállás-
helyfejlesztés: e tekintetben azonban Szek-
szárdon már történt előrelépés, hiszen a 
hotel Merops Mészáros már megnyílt és a 
Szegzárd szálló is újjáépül – világított rá a 
fejlesztési elképzelésekre Rácz Petra. Mint 
ellenpéldát említette a dombori üdülőte-
lepet, hiszen ott – tette hozzá – a ’60-as 
évekhez képest nemigen történt fejlesztés, 
s szálláshely-kialakítás ügyében a követ-
kező uniós ciklus nem ad értékelhető le-
hetőségeket. 

Tolna városában ugyanakkor Duna-parti 
rendezvénytér jöhet létre, Bogyiszlón és Fad-
don pedig személyforgalmi kikötő épülhet, 
míg a Sárköz térségi kerékpárutat kaphat, 
Szálkán pedig tógazdaság-fejlesztés indul-
hat meg. Élő-híd elnevezéssel a már említett 
Sió-projekt valósulhat meg, amelynek kiin-
dulópontja Siófok városa lenne, végpontja 
pedig a Szekszárd mellett elterülő Gemenc. 
A Sió-csatorna mentén végrehajtandó tu-
risztikai előrelépések mintegy 85 ezer em-
bert érintenek, az pedig külön örömteli, 
hogy a csatorna fejlesztésének megyénkre 
eső szakasza (tehát a döntő része) eléri a 100 
kilométert is.

Mivel Tolna megye lakosságának egyhar-
mada él a Sió mentén, ezért kiemelt fontos-
sággal bír e terv megvalósítása, s benne a 
csatorna hajózhatóvá tétele. A projekt kere-
tében két víztározó is megépülne, amellyel a 
vízállást és az öntözést szabályoznák: egyik 
Balatonszabadinál, másik pedig Kölesdnél 
lenne kialakítva. A Sió hajózhatóvá tételével 

természetesen a balatoni szezont is ki lehetne 
tolni a csatorna mentén lévő számos kastély, 
vár, illetve kúria attrakcióinak bemutatásá-
val, útba ejtésével.

Egy másik, már a Duna-mentén megva-
lósítandó fejlesztési terv az egykori római 
úthálózat (Limes-útvonal) mentét érintené, 
bevonva Dunaföldvártól Bölcskén át Pak-
sig a turistákat egyfajta időutazásba: ehhez 
kapcsolódna az a terv, amely szerint Buda-
pestről a római birodalmat idéző hajók je-
lenkori változataival le lehetne utazni a Du-
na-menti településekre, miközben tengeri 
csatalátványosságokban is részt vehetne az 
érdeklődő. 

 Lévai Márton

Négymilliárd Szekszárdnak
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Tisztavatása és Ludovi-
ka-diplomája megszer-
zésének 70. évfordulója 
alkalmából Ranga Ferenc 
nyugalmazott őrnagy a kö-
zelmúltban oklevelet vehe-
tett át dr. Boldizsár Gábor 
ezredestől, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem (NKE) 
Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karának dékán-
jától a nemrég felújított 
Ludovika Akadémia épüle-
tében, Budapesten.

Ranga Ferencet a II. világhá-
ború vége felé, 1944. november 
15-én avatták tisztté Körmen-
den. Az 1921-ben született Feri 
bácsi 1945-től a szombathelyi 
gyalogezred szakaszparancs-

nokaként szolgált, hadnagyi 
rangban. A háborút követően 
katonai rendfokozatától meg-
fosztották. 1945. május 10-től 
1947. augusztus 20-ig Krasz-

nodarban orosz hadifogságban 
volt; hazatérte után a kommu-
nista érában katona már nem 
lehetett, így különböző tan-
folyamok, iskolák elvégzését 

követően a polgári életben he-
lyezkedett el, majd 1982-ben 
gazdasági vezetőként vonult 
nyugdíjba a Tolna Megyei Ta-
nácstól. Ranga Ferenc jelenleg 
a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület szekszárdi szerve-
zetében a Ludovikát végzettek 
szekcióvezetője.

Feri bácsit örömmel tölti el, 
hogy megérhette a Ludovika 
épületének rekonstrukcióját és 
szellemiségének újjáélesztését. 
„Gyönyörű napokat töltöttem 
abban az épületben. Kívánom, 
hogy a jövő honvédtiszt-jelölt-
jei is ilyen jól érezzék magukat 
benne. Azt üzenem nekik: a Ha-
záért mindhalálig!” – buzdította 
a fiatalságot Ranga Ferenc.

 Gyimóthy Levente
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Bemutatkozik az év pincészete, 
Koch Csaba (Hajós-Bajai Borvidék) előadásában, 

8 fajta válogatott borának kóstolása mellett.
Hazai borászunk Mészáros Pál a 

Mészáros Borház Merlot válogatás 
2011-et mutatja be, 

mely az idei Jubileumi Országos Borversenyen 
nagy aranyérmet nyert.

Jegyek hamarosan elővételben!

November 29-én szombaton 
különleges programmal 
várja a borkultúra iránt 

érdeklődőket a 
Garay ÉlményPince!

További
információ:

Tel.: 06-20/401-46-51
garaypince@garaypince.hu

www.garaypince.hu

 
 
 
 
 
                                                                                                                             

PA-08/3
Hagyományőrző közösségi kezdeményezések mini-projekt

Programok
2014.11.20. (Időpont: 14:00 – 16:00)

14:00 – 15:00
Mesemondó verseny (óvodások, kisiskolások 

részére)

15:00 – 15:30
Öröm népzenélés

15:30 – 15:45
Zsűrizés, eredményhirdetés

2014.11.21. (Időpont: 17:00 – 19:00)

17:00 – 18:30
KI MIT TUD?- Népdalok, népköltészet 
előadás, Szabadverselés (slam poetry)

18:30 – 18:45
Zsűrizés, eredményhirdetés

Minden programunk ingyenes, sok szeretettel várjuk a kedves olvasókat vendégnek és 
nézőnek egyaránt! A ropogtatnivalókról a házigazda, A H.É.T. Egyesület gondoskodik!

Helyszín: Bajcsy-Zsilinszky utca 1. - 7SzínTér (volt Encián Civil Ház)

                                                                                                                                

 

Elérhetőségek: 

Facebook: A HÉT Egyesület 

Honlap: www.ahetegyesulet.hu 

Telefon: 30/537-7640 

A névjegyzékben lévő  
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent  
választópolgárok száma

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat 
nélküli szavazólapok száma

Urnában lévő, lebélyegzett  
szavazólapok száma

2 837 1 259 0 1 259
Érvénytelen, lebélyegzett

szavazólapok száma Érvényes szavazólapok száma

52 1 207

Érvénytelen, lebélyegzett
szavazólapok száma Érvényes szavazólapok száma

145 11 731
Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Farkas Károly László Független jelölt 491 4.19
2. Dr. Hadházy Ákos Ányos LMP 4892 41.7
3. Fenyvesi Csaba Zsolt JOBBIK 879 7.49
4. Ács Rezső FIDESZ-KDNP 5469 46.62

A névjegyzékben lévő  
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent  
választópolgárok száma

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat 
nélküli szavazólapok száma

Urnában lévő, lebélyegzett  
szavazólapok száma

28 209 11 877 0 11 876

A szekszárdi polgármesterválasztás eredménye

A névjegyzékben lévő  
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent  
választópolgárok száma

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat 
nélküli szavazólapok száma

Urnában lévő, lebélyegzett  
szavazólapok száma

2 853 1 123 0 1 122
Érvénytelen, lebélyegzett

szavazólapok száma Érvényes szavazólapok száma

48 1 074

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %
1. Mallerné Virányi Piroska ÖSZE 83 7.73
2. Ilosfai Gábor MSZP-PM-EGYÜTT-DK 418 38.92
3. Simon Béla JOBBIK 123 11.45
4. Dr. Máté István FIDESZ-KDNP 450 41.9

Szekszárd 07. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %
1. Pásti Attila JOBBIK 117 9.69
2. Sipőcz István ÖSZE 34 2.82
3. Zaják Rita Andrea MSZP-PM-EGYÜTT-DK 538 44.57
4. Máté Péter Sándor FIDESZ-KDNP 518 42.92

Szekszárd 08. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Több jut foglalkoztatásra, kevesebb fürdőfejlesztésre
A megyei önkormányzatok tu-
rizmusfejlesztést célzó, várható 
feladatairól is szó esett az októ-
ber 5-ei, Illyés Gyula Karon ren-
dezett nemzetközi konferen-
cián, amelyben Kohán Zoltán, 
a Nemzetgazdasági Tervezési 
Hivatal főigazgató-helyettese 
beszélt a részletekről.

Az Európai Unió egyik, talán 
legfontosabb célkitűzése 2020-
ig, hogy a 20-64 éves korúak 
legalább 75%-ának munka-
hellyel kell rendelkeznie; az 
energiahatékonyságot 20%-kal 
kívánják növelni, ezzel együtt 
pedig az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-os csök-
kenésére számítanak. 

Az aktuális uniós időszak 
forrásainak csoportosításába a 

turizmus támogatását is sikerült 
beépíteni, annak ellenére, hogy 
azt Brüsszelben önálló prioritás-
ként eredetileg nem támogatták. 

A célok a településfejlesztés 
tekintetében összekapcsolódnak 
a gazdaságfejlesztést támogató el-
képzelésekkel: ez több szempont-
ból is fontos, hiszen például a 
nemzeti parkok látogatóközpont-
jai is így kaphatnak támogatást. A 
25,4 milliárd eurós összeg, azaz a 
több mint 8000 milliárd forintnyi 
fejlesztési pénz program szerinti 
leosztásában a Gazdaságfejlesz-
tési és Innovációs Operatív Prog-
ram (GINOP) kiemelt szerepet 
kap az új uniós időszakban: ide 
tartozik a kulturális és természeti 
örökségek megújítása, továbbá 
a kiemelt jelentőségű attrakciók 
fejlesztése is.

A program keretein belül jut 
pénz a foglalkoztatás- és kép-
zésnövelésre (29%), de a kis- és 
közepes vállalkozások támo-
gatása is kiemelt helyet kapott 
(18,1%), míg a turizmusra 4%, 
az energiafejlesztés 2,6, az in-
fokommunikációs fejlesztésre 
5,2% jut. 

Egy másik, lényeges prog-
ram a sok közül a TOP, azaz a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program, amelynek 
segítségével kifejezetten a he-
lyi közösségi szolgáltatások 
fejlesztését kívánják elősegíte-
ni, célja pedig a vonzó városi 
környezet kialakítása. Míg a 
GINOP-ból nem, a TOP ke-
retében nyílik lehetőség némi 
szálláshely-bővítésre, de csakis 
a turisztikai attrakciókhoz kap-

csolódó foglalkoztatás-bővítés 
keretein belül. 

Összességében elmondható, 
hogy ugyan kevesebb jut szál-
lás- és fürdőfejlesztésre, ám a 
foglalkoztatás-bővítés az első 
helyen áll az uniós és a hazai 
elképzelések szerint is. 

 Gy. L.
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Száztíz kisdiák énekelt, szavalt, rajzolt

„A foltvarrók példát mutathatnak ízlésformálásból”

Újra mentoráló intézmény lett a Garay gimnázium
Több mint száz tanuló indult 
az idei, hagyományos Baka 
István irodalmi és művészeti 
versenyen, amelynek az el-
múlt hét csütörtökén adott 
otthont a Baka István Általá-
nos Iskola. 

A város intézményeiből érke-
ző kisdiákok versmondásban, 
helyszíni szövegalkotásban, 
kommunikációs és énekverse-
nyen mérték össze felkészült-
ségüket. Az esemény megren-
dezését a szekszárdi közgyűlés 
humánbizottsága támogatta, a 
pályázaton elnyert összeget a 
díjazott tanulók jutalmazására 
fordították. A gyerekek ven-
déglátását a Diákétkeztetési Kft. 
támogatta.

 -fl-

Az Alkotók Baráti Körének al-
kotói harmadik alkalommal 
mutatják be munkáikat eb-
ben a tanévben a Szekszárdi 
I. Béla Gimnázium kollégiu-
mi galériájában, ahol a tíz 
alkotó munkái láthatók a 
hónap végéig. Az alkotókat 
bemutató sorozatban ezút-
tal Acélosné Solymár Mag-
dolna ír magáról.

1949. február 7-én születtem 
Pécsett, a művészetek iránt fo-
gékony családban, édesapám 
néhai Solymár Ottó dekoratőr 
volt, édesanyám, Eichwal-
der Margit pedig gyönyörű, 
egyedi otthont varázsolt ne-
künk maga varrta textilekből 
és maga festette bútorokból. 
Nyugdíjas magyar-történelem 
szakos tanár vagyok.

Mindig rajzoltam, festettem, 
fabrikáltam, kézimunkáztam, 
aztán 15 éve rátaláltam a leg-
jobb, legkreatívabb önkifeje-
zési formára, a foltvarrásra. 
2000 óta a Szekszárd-környé-
ki Foltvarró Egyesület elnöke 
vagyok, 6 évig pedig a Magyar 

Foltvarró Céh titkári teendőit 
láttam el. Jelenleg a céh két-
havonta megjelenő Hírfoltok 
című színes magazinjának 
szerkesztőjeként is dolgozom.

Évente 10-12 nagyobb mun-
kát varrok, rendszeresen részt 
veszek egyéni és csoportos 
kiállításokon, sok munkám 
készül pályázatra, a Modern 
Műhely tagjaként pedig évente 
több alkalommal szerepelnek 
alkotásaim külföldön.

A foltvarrás a kezdetek óta 
együtt jár a karitatív tevé-
kenységgel, én is sokat varrok 
egyesületemmel kifejezetten 
adomány céljára – árvíz- és 
iszapkárosultaknak, fogyaték-
kal élőknek, rászoruló intéz-
ményeknek – pl. Textilmúze-
um, Füvészkert, Evangélikus 
Iskola stb. –, keresem azokat 
az alkalmakat, ahol a kézmű-
ves tevékenységgel segíthetek. 
Tanítottam társadalmi mun-
kában cigány nőket, szociális 
otthon lakóit, pszichiátriai 
osztály munkatársait, rendsze-
resen tevékeny részese vagyok 
városom kézműves rendezvé-

nyeinek. Néhány éve szívpár-
nákat varrunk mellműtött 
nőknek.

Egyesületünk évente rendez 
kiállítást a Babits Mihály Kul-
turális Központban; az itteni 
tombolabevételünk jótékony 
célt szolgál. Az idén decem-
ber 2-án lesz a megnyitó, és 
ez alkalommal a Baka István 
Alapítványt támogatjuk. Kari-
tatív tevékenységünkről ritkán 
beszélünk, mert nem reklám-
nak szánjuk. 

Fontos számomra, hogy 
oktatói munkámmal ne csak 
tanítványaim – felnőttek és 
gyermekek egyaránt – kéz-
ügyességét fejlesszem, hanem 
egyúttal ízlésüket is formál-
jam, és arra ösztönözzem 
őket, hogy szűkebb és tágabb 
környezetükben ne tűrjék meg 
a bóvlit, a manapság minden 
területet elöntő ipari tömeg-
termelés silány portékáit, ha-
nem maguk készítette igényes, 
egyedi tárgyakkal vegyék kö-
rül magukat, és környezetüket 
is erre neveljék. Én pedig arra 
nevelem őket, hogy legyen 

számukra értéke, rangja a kéz-
műves termékeknek.

Tizenegy éve vezetek folt-
varrótábort Faddon, ahová 
többnyire volt tanítványaim 
járnak, ma már az ország kü-
lönböző pontjairól. Újabban 
egy kanadai ötlet nyomán 
örömmel varrom meg, azaz 
„megtestesítem” a gyermek-
rajzokat.

Életem gazdagodott azál-
tal, hogy rátaláltam a folt-
varrásra, boldoggá tesz, hogy 
mindezt nem egyedül, hanem 
hasonló gondolkodású társa-
immal együtt végezhetem. A 
tömegkommunikáció ízléste-
len mintákat mutat, az emberi 
kapcsolatok átértékelődtek, de 
a foltvarrók közössége példát 
mutathat mindenkinek  íz-
lésformálásból, környezettu-
datosságból,  szociális érzé-
kenységből, az idő minőségi 
kihasználásából és a tartalmas 
civil életből. 

 Acélosné Solymár
 Magdolna

A hazai kutatók nyugati or-
szágok által generált „agyel-
szívása” az elmúlt száz évben 
tetemes méretűvé vált: a 
nagy koponyák közül ezrek 
hagyták el (gyakran végleg) 
Magyarországot. Hogy e ten-
dencia megfordulni látszik, 
arról dr. Gábriel Róbert, a 
Pécsi Tudományegyetem dé-
kánja, a kísérleti állattani és 
neurobiológiai tanszék ve-
zető egyetemi tanára beszélt 
annak kapcsán, hogy nem-
rég Fulbright-ösztöndíjjal öt 
hónapon át az államokbeli 
Montana egyetemen kutat-
hatott az idegrendszer téma-
körében.

A dékán a szekszárdi Garay 
János Gimnázium Tudomány 
Hete elnevezésű rendezvény-
sorozatának egyik kiemelt 
vendége volt. November 12-ei, 
népes diákközönséget vonzó 
előadásán – amely az agyi mű-
ködés sokrétűségére fókuszált 
– kitért az USÁ-ban töltött 
hónapjainak egyéb, pozitív 
tapasztalataira is: például arra, 
hogy ő maga úgy látja, számos 
tudós, aki a rendszerváltozás 
környékén hagyta el hazánkat, 
most készül, vagy már vissza is 
tért szülőföldjére. 

Az Amerikai Egyesült Ál-
lamok Budapesti Nagykövet-
sége támogatásával, a Magyar 
Innovációs Szövetség rendezé-
sében megvalósult program-
sorozat szerdai rendezvényei-
nek megnyitóján a gimnázium 
igazgatója, Heilmann Józsefné 

méltatta az előadókat és a té-
mák sokszínűségét, amelyek 
véleménye szerint ösztönzés-
sel hatnak az intézmény diák 
kutatócsoportjai számára. 

„Célunk, hogy a Tudomány 
Hete rendezvényeivel még kö-
zelebb kerüljenek a természet-
tudományok a diáksághoz” – 
hangsúlyozta Heilmanné, aki 
kiemelte azt is: idén ismételten 
a Szegedi Tudományegyetem 
kutatóiskolája, mentoráló in-
tézménye lett a Garay Gim-
názium, megvalósítva a te-
hetséggondozás módszertani 
innovációját, vagyis azt, hogy 
az e területen elért tapasztala-
taikat az iskola megosztja más 
intézményekkel, illetve a nyil-
vánossággal. 

Gábriel professzor előadá-
sát követően a gimnazisták a 
győri Mobilis Interaktív Ki-
állítási Központ munkatársa-
inak szórakoztató és igen lát-
ványos bemutatóján vehettek 
részt – több kísérletnél inter-
aktívan is.

Kiemelkedően innovatívak 
a szekszárdi autóipari be-
szállítók

A Magyar Innovációs Szövetség 
dél-dunántúli regionális képvise-
letének vezetőjét, Higi Gyulát a 
Garay gimnázium rendezvényé-
nek szerdai programján kérdez-
tük arról, miért is fontos a fiatalok 
bevonása a hazai kutatásfejlesztés-
be – ugyanis, amint az kiderült, a 
képviseleti vezető segíti elő, hogy a 
régióban minél több kísérletekről, 
fejlesztésekről szóló előadást szer-
vezzenek a fiatalok számára. 

A szövetség fő feladata az 
innovatív vállalkozások össze-
fogása mellett az is, hogy meg-
felelő utánpótlás érkezzen a fej-
lesztő és kreatív vállalkozások 
irányába: a testület a környező 
országok magyarlakta területe-
in több helyütt járt már.

„Figyelünk az ottani eredmé-
nyekre is, hiszen a határon túl-
ról is számtalan hasznos dolgot 
tudunk alkalmazni” – magya-
rázta tevékenységük mibenlétét 
a regionális vezető. 

Higi Gyula lapunknak remé-
nyét fejezte ki, hogy annak el-
lenére, hogy jelenleg két uniós 
ciklus között van hazánk és némi 
forráshiány alakult ki innováció 
terén, azért az új pályázati forrá-
sok mihamarabb beindulnak és 
az eszközigényes területek hát-
ránya megszűnik. „Szekszárdon 
is rengeteg innovatív vállalkozás 
kapott ezekből a forrásokból: 
remélhetőleg a közeljövőben is 
így lesz ez” – tette hozzá az el-
mondottakhoz. Hangsúlyozta: 
városunk az autóipari beszállítás 
tekintetében ért el szép eredmé-
nyeket. Olyannyira dicséretes e 
tény, hogy a megyeszékhelyen 
kívül a régióban csupán Bonyhád 
és Barcs büszkélkedhet hasonló-
an jó pályázatokkal. 

Higi Gyula szerint rendkívüli 
fontossággal bír, hogy a fiatalsá-
got az önálló gondolkodás irá-
nyába nevelje a társdalom, s ne az 
„egyen-nevelés jármaiban nyüg-
lődjenek”, a tehetségük szabadon 
kibontakozhasson, ami – tette 
hozzá – „az életben is előre tudja 
vinni őket”.  HunEsz

A Baka István irodalmi és művészeti verseny eredményei:
Szavalóverseny, 3. évfolyam: 1. 
Szentes Lili (Babits Mihály Ált. Isk.), 
2. Karácsonyi Anna (Garay János Ált. 
Isk.), 3. Harsányi Márton (Baka Ist-
ván Ált. Isk.). 4. évfolyam: 1. Főglein 
Liza (Dienes Valéria Ált. Isk.), 2. Kö-
vesdi Marcell (Baka iskola), 3. Ferger 
Viktória Hanna (Garay iskola). 5-6. 
évfolyam: 1. Sebestyén Dorka (6. 
oszt., Babits iskola), 2. Sili Gergő (5. 
oszt., Garay iskola), 3. Nagy Katalin 
(6. oszt., PTE Gyakorló Ált. Isk.). Kü-
löndíj: Földesi Bálint (5. oszt., Baka 
iskola). 7-8. évfolyam: 1. Miller 
Olivér (8. oszt., Garay János Gim-
názium) és Fazakas Vivien (7. oszt., 
Babits iskola), 2. Csizmazia Dóra 
(7. oszt., Garay gimnázium), 3. Tóth 
Márk (8. oszt., Baka iskola).
Szövegalkotó verseny, 4. évfo-
lyam: 1. Horváth Zsófia (Baka is-

kola), 2. Németh Lili (PTE Gyakorló 
iskola), 3. Rippert Soma (Babits isko-
la). 5-6. évfolyam: 1. Trapp Marga-
réta (5. oszt., Dienes iskola), 2. Vass 
Viola (6. oszt., PTE Gyakorló iskola), 
3. Bacsó Bence (5. oszt., Baka iskola).
Kommunikációs verseny, 7-8. 
évfolyam: 1. Varga Zsófia-Zsók 
Csenge (Dienes iskola), 2. Mácsik 
Dániel-Rizner Dávid (Szent József 
Katolikus Ált. Isk.), 3. Auth Zseral-
din-Hilbert Boglárka (Baka iskola).
Énekverseny, 3-4. évfolyam: 1. Hor-
váth Mátyás (4. oszt., Baka iskola) és 
Bognár Zsanett (3. oszt., Babits isko-
la), 2. Papp Kamilla (3. oszt.) és László 
Lili (4. oszt., mindkettő Dienes iskola), 
3. Bézsenyi Napsugár (3. oszt., Baka 
iskola). Felső tagozat: 1. Buzás Pan-
na Napsugár (6. oszt., Baka iskola) és 
Imreh Lili (5. oszt., Babits iskola), 2. 

Csontos Anna (6. oszt., Baka iskola), 
3. Bán Lilla (6. oszt., Baka iskola).
Rajzverseny díjazottjai, 1-2. évfo-
lyam: Léránt Lea (1. oszt.) és Varga 
Panna (2. oszt., mindkettő Baka isko-
la), Faust Sallai László (2. oszt., Dienes 
iskola). 3-4. évfolyam: Jánvári Viktória 
és Szabó Lilla (mindkettő 3. oszt., Die-
nes iskola), Bencze Bernadett (4. oszt., 
Babits iskola), Madari András (4. oszt., 
Baka iskola). Felső tagozat: Elekes Júlia 
(5. oszt., PTE Gyakorló iskola), Molnár 
Eszter (7. oszt., Babits iskola).
Óvodások rajzversenyének díja-
zott nagycsoportosai: Roszkopf 
Léna (Wunderland), Hornok Réka, 
Fenyvesi Mirella és Szászy Dorina 
(mindhárom „Az Én Ovim”), Koncz 
Réka (Gyermeklánc), Rostási Sza-
bolcs, Takács Adrienn és Zsinkó Mi-
lán (mindhárom 2. sz. Óvoda).
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TOVÁBBTANULÁSI
NYÍLT NAP

2014. november 20-án, csütörtökön
16 órától

az ESZI szaktentermeiben
szakmai bemutatók és felvételi tájékoztatók

www.eszi.hu • E-mail: eszi@eszi.hu
Információ: 75/519-341, 75/519-333

Levélcím: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
7030 Paks, Dózsa Gy. út 95.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című 
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával 

megvalósuló 
„Kultúra” témakörben

mini-projektek támogatására.

Pályázat kódszáma: PA-05/3

A részletes pályázati felhívás és 
dokumentáció elérhető:

- Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.szekszard.hu) a Közügyek 
tematikus oldalon az Aktualitások alatt

- valamint nyomtatott formában a 
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
irodájában

Részletes felvilágosítás:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Mosonyi Eszter
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel.: 06-74/673-494; 06-20/288-4299
E-mail: varosfejlesztes@tolna.net

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.)

A kitöltött jelentkezési lapot és a pályázati feltételeket igazoló 
dokumentumokat (cégkivonat stb.)   2014. 11. 25-ig lehet 
személyesen benyújtani a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
irodájában.

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című 
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával 

megvalósuló 
„Ifjúsági rendezvények” témakörben

mini-projektek támogatására.

Pályázat kódszáma: PA-07/3

A részletes pályázati felhívás és 
dokumentáció elérhető:

- Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.szekszard.hu) a Közügyek 
tematikus oldalon az Aktualitások alatt

- valamint nyomtatott formában a 
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
irodájában

Részletes felvilágosítás:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Mosonyi Eszter
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel.: 06-74/673-494; 06-20/288-4299
E-mail: varosfejlesztes@tolna.net

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.)

A kitöltött jelentkezési lapot és a pályázati feltételeket igazoló 
dokumentumokat (cégkivonat stb.)   2014. 11. 25-ig lehet 
személyesen benyújtani a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
irodájában.

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című 
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával 

megvalósuló 
„Sport” témakörben

mini-projektek támogatására.

Pályázat kódszáma: PA-06/3

A részletes pályázati felhívás és 
dokumentáció elérhető:

- Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.szekszard.hu) a Közügyek 
tematikus oldalon az Aktualitások alatt

- valamint nyomtatott formában a 
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
irodájában

Részletes felvilágosítás:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Mosonyi Eszter
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel.: 06-74/673-494; 06-20/288-4299
E-mail: varosfejlesztes@tolna.net

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.)

A kitöltött jelentkezési lapot és a pályázati feltételeket igazoló 
dokumentumokat (cégkivonat stb.)   2014. 11. 25-ig lehet 
személyesen benyújtani a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
irodájában.

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001

7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 3. (az autómosó mögött) 
Telefon: 74/511-743 • E-mail: info@esely-szekszard.sulinet.hu,

Web: www.esely-szekszard.sulinet.hu

Iskolánk a 2015/16. tanévben az alábbi 
képzések indítását tervezi 3 éves képzési idővel.

Várjuk a 8 általánost végző, a más középiskolát kezdő, de váltani akaró, 
vagy középiskolát végző 14-21 év közötti fi atalok jelentkezését.

 
FAIPARI SZAKMAI KÉPZÉS:
• Asztalos 01

ÉPÍTŐIPARI SZAKMAI KÉPZÉS:
• Ács 02
• Kőműves és hidegburkoló 03
• Festő, mázoló, tapétázó 04

Gyakorlati képzés a „Mester” Szakképzési, 
Átképzési, és Szolgáltató Kft-nél biztosí-
tott, a Szekszárd, Tartsay Ipartelep 3., 
és a Bonyhád, Rákóczi u. 84. sz. alatti 

tanműhelyeiben.

GÉPÉSZETI SZAKMAI KÉPZÉS:
• Épület-, és szerkezetlakatos 05

KÖNNYŰIPARI SZAKMAI KÉPZÉS:
• Női szabó 06

BAPTISTA  „ESÉLY”

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
OM: 100520

Juttatások a törvényben előírtak szerint. (Ösztöndíj, munkaruha, szerszám-, és géphasználat.) 
További felvilágosítás az iskola titkárságán személyesen, vagy a 74/511-743 telefonszámon. 

Az iskola és a gyakorlati képzőhely előzetes egyeztetés után megtekinthető 
munkanapokon 7.30 és 14.30 óra között. Az általános iskolai jelentkezési 

lap kitöltésétől függetlenül regisztráljon iskolánkban is!

HIÁNYSZAKMÁBA FELVÉTELT NYERŐK 
10-30.000 FT ISKOLAI ÖSZTÖNDÍJBAN 

RÉSZESÜLNEK.
JELENTKEZÉS: Általános iskolai tanuló 

az iskolában rendszeresített jelent-
kezési lap első helyén, és az oktatási 
intézménynél személyesen, illetve a 

16 év fölötti tanuló oktatási 
intézméynünkben.

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

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

Hogyan változtatja meg vásárlási szokásainkat az Internet?
Egyre többen fedezik fel, 
milyen kényelmesen tud-
nak tájékozódni a világhá-
lón a különböző árukról és 
szolgáltatásokról. Nem kell 
az ismerősöktől kérdezős-
ködni, a boltokat járni, csak 
az Interneten jól irányzott 
kereséssel egy-két honla-
pot átnézni. Megnézzük, 
mit szeretnénk, hol kap-
hatjuk meg, milyen áron, 
ezt követően pedig meg is 
rendelhetjük a kiválasztott 
terméket. Ha nem bízunk a 
rendelésben, akkor telefo-
non még rákérdezhetünk 
és a biztos siker tudatában 
indulhatunk vásárolni.

Mindenkinek megvannak a 
kedvenc boltjai, ahol isme-
rősöktől vásárolhat, tanácsot 
kérhet és kezébe foghatja az 
árut. Szívesen hívjuk az isme-
rős szakembert segítségül és 
járunk a jól bevált fodrászunk-
hoz. A gond akkor van, ha ke-

vés az információnk és sürgős 
megoldásra van szükségünk. 
Ekkor jön segítségül jó bará-
tunk, a Google és elkezdjük 
bújni az internetes oldalakat. 
Sajnos a működő vállalko-
zások több mint 50%-ának 
nincs honlapja, a meglévők is 
gyakran elavultak, nem tartal-
maznak friss információkat. 
Az Interneten tájékozódva 
gyakran budapesti vagy vidé-
ki nagyvárosok szolgáltatóiba 
botlunk, ami a helyi vállalko-
zók elmaradását mutatja az 
online marketing terén.

Idén ősztől egy fiatal szakem-
berekből álló közösség szeretné 
segíteni a szekszárdi és Tolna 
megyei vállalkozások marketing 
tevékenységét. Az Info-Partner 
csapata grafikus, programozó, 
marketinges és kommunikáci-
ós szakemberekkel felvértezve 
segít eligazodni a folyton válto-
zó online marketing közegben. 
A professzionális honlap csak 
az alapja ennek a munkának. 
A honlap népszerűsítése, folya-
matos frissítése, a Facebook és a 
Google hirdetések biztosítják a 
jó eredményeket.

Most lehetőség van, hogy a 
téma iránt érdeklődők az or-
szág legnevesebb szakértőitől 
tájékozódjanak Szekszárdon. 
Városunkban első alkalommal 
kerül megrendezésre országos 
jelentőségű online marketing 
konferencia. 

A Marketing Nagyágyúk 
Szekszárdon elnevezésű ren-
dezvényen Tonk Emil, Beré-
nyi Konrád, Lévai Richárd és 
több neves előadó mellett az
Info-Partner csapatával is ta-
lálkozhatnak a résztvevők 
2014. november 20-án. Regiszt-
ráció és bővebb információ a 
www.szekszardikonferencia.hu
és a www.info-partner.hu web-
oldalon. 
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
November 9-ei rejtvényünk megfejtése: Határ Győző, Gyoma

SZÍNHÁZ A BABITSBAN
IDŐPONTVÁLTOZÁS!
2014. december 19., 19.00 óra
Orfeum bérlet, 2. előadás: To-
polcsányi Laura: Doktornők - 
zenés vígjáték az 1. világháború 
hősnőiről. Centenáriumi be-
mutató az I. Világháború hőse-
inek tiszteletére! Szereposztás: 
Bencze Ilona (Jászai Mari-díjas), 
Rárósi Anita, Bódi Barbara, Jan-
kovits József, Győri Péter, Vásári 
Mónika, Boros Zoltán, Pásztor 
Máté, Sövegjártó Áron, Zsolnay 
András, Szabó Anikó. Rendező: 
Árkosi Árpád (Jászai Mari-dí-
jas). Jegyárak: 3300-3500 Ft.

BÉRLETEN KÍVÜLI
ELŐADÁS
November 17., hétfő 19.00 óra
VASZARY JÁNOS: A VÖRÖS 
BESTIA – bohózat két részben, a 
fővárosi Újszínház előadásában.
Szereplők: Kautzky Armand, 
Jánosi Dávid, Pikali Gerda, 
Koncz Andrea, Vass György, 
Incze József, Kökényessy Ági, 
Nemes Wanda, Bicskey Lu-
kács, Gregor Bernadett, Nagy 
Zoltán, Varga Ádám, ifj. Farkas 
Sándor. 
Rendező: Pozsgai Zsolt. 
Jegyárak: 3300-3500 Ft.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Központ  
Nyugdíjas Tagozata

november 18-án 14 órakor 
(kedden) előadást tart,  

a Babits Mihály Kulturális  
Központban tartandó 

EGÉSZSÉG HÉT kereténben.

Előadás helye: A Babits  
Mihály Klturális Központ 

földszinti terme.
(Szent István tér 10.)

Előadó: dr. Armen Tatevosz-
ján természetgyógyász szak-

orvos.
Előadás címe: Egészség és 

harcművészet.

AGÓRA MOZI

November 14-15.15:00
DOBOZTROLLOK 3D 
Színes szinkronizált amerikai 
animációs film, 97 perc, 3D, 
12 év alatt szülői kísérettel.
 
November 17-19. 17:00
PISZKOS PÉNZ Színes felira-
tos amerikai thriller, 106 perc, 
2D, 16 éven felülieknek.
 
November 17-19. 19:00
AMNÉZIA 
Színes szinkronizált angol fan-
tasztikus thriller, 92 perc, 2D, 
16 éven felülieknek.

November 20-22.17:00
FÁK JÚ TANÁR ÚR Színes 
szinkronizált német vígjáték, 119 
perc, 2D, 16 éven felülieknek.
 
November 21-22.15:00
DELFINES KALAND
Színes szinkronizált amerikai 
családi film, 107 perc, 2D, 
6 éven felülieknek.

November 20-22., 24-26. 19:00
JOHN WICK Színes szinkroni-
zált amerikai akció-thriller, 96 
perc, 2D, 18 éven felülieknek.

Otthonról végezhető főállású telefonos 
értékesítési munkára keresek 

jelentkezőket Szekszárdról. 
Bővebb információ a 

ccszekszard.oldalunk.hu oldalon. 
Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével 

a ccszekszard@gmail.com címre.

Gazda József erdélyi író 
könyvbemutatója a megyei 

könyvtárban
A Tolna Megyei Illyés 

Gyula Könyvtár  
tisztelettel meghívja  

Gazda József erdélyi író, 
szociográfus, ny. tanár  

Vezényelt történelem című 
könyvének bemutatójára 
2014. november 27-én  

16 órakor a médiatárba.  
A belépés díjtalan.  

A kötet a helyszínen  
megvásárolható.

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei  

Vöröskereszt Nyugdíjas 
Alapszervezete tisztelettel 

meghívja tagjait és minden 
érdeklődőt

2014. november 20-án 
(csütörtökön) 14:00 órára
„Orvos-beteg kapcsolata 

harmonikusan” 
című előadásra.

Előadó: Csík Attiláné
Az előadás helye:  

CIC Civil Információs 
Centrum, Szekszárd Béla 

király tér 6.
A rendezvényen való  

megjelenésére számítunk!

Meghívó Léleképítőre
Prof. dr. Balla Péter a Károly 
Gáspár Református Egyetem 
rektora az újszövetségi Szentí-
rás 27 könyvének keletkezésé-
ről tart vetített képes előadást. 
Helyszín: Garay János Gimnázi-

um díszterme Szekszárd, Szent 
István tér 7-9. Időpont: 2014. 
november 17., hétfő este 18 óra. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
hív és vár a Léleképítő házigaz-
dája Dr. Tóth Csaba Attila.

A BELÉPÉS DÍJTALAN
Az eljönni nem tudóknak az előadással egy időben  
élő közvetítés sugárzunk az interneten, itt érhető el:  

http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesületének 

következő összejövetele
november 25-én 13.30. 

órai kezdettel a Kórház Lila  
épületében lesz.

INGYENES vércukormérő 
adományozás MINDEN cu-
korbetegnek! Elhasználódott 

- működésképtelen vércu-
kormérőjét hozza magával!

Ebben segít Vass Balázs 
diabetes területi képviselő.

SZEKSZÁRDI NÉPTÁNC FESZTIVÁL
November 22-23. – BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT

Sok év kihagyás után két napon 
át ismét a Szekszárdi Néptánc 
Fesztiválé a főszerep. Az 1968-
ban útjára indított, több évtizedes 
múlttal rendelkező fesztivál idei 
versenyére hazai és a határon túl 
működő, élvonalbeli felnőtt nép-
tánccsoportok jelentkeztek.
Az együttesek legfeljebb 18 
perces műsoridővel mutatkoz-
nak be, melyet egy vagy két 
részletben adhatnak elő. A ver-
senyszámok közül az egyik új, 
melyet versenyen, zsűri előtt 
még nem mutattak be.
A neves szakemberekből álló 
zsűri – dr. Diószegi László, 
Hortobágyi Gyöngyvér, Mi-
hályi Gábor, Novák Eszter, Pál 

Lajos – koreográfiát, zenét, 
együttesi teljesítményt és tán-
cos teljesítményt díjaz.

PROGRAM:
November 22., szombat
13.30 Fesztiválnyitó
I. versenyprogram - köszöntőt 
mond Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere
17.30 II. versenyprogram
21.00 Táncházi mulatság
21.00 Szakmai megbeszélés a 
táncegyüttesek vezetői részére
November 23., vasárnap
10.00 Eredményhirdetés, díj-
kiosztó, gálaműsor a díjazott 
együttesek részvételével

A belépés a rendezvényre
ingyenes!

„Csillagos ég, merre van  
a Magyar hazám?”

A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára  
tisztelettel meghívja Önt 2014. november 21-én  

a Levéltár kiállítótermében tartandó programjaira.
11.00 óra: A 44. helytörténeti pályázat eredményhirdetése. 

A díjazottakat köszönti: dr. Várady Zoltán, c. egyetemi tanár,  
a MNL Tolna Megyei Levéltár igazgatója.

A díjakat átadja: Fehérvári Tamás, 
a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke.

11.30 óra: Az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára 
rendezett „Első Világháborús 

dokumentumok levéltárunk gyűjteményéből” című kamara 
kiállítás megnyitója. A kiállítást 

Megnyitja: Rózsafi János helytörténész, hadszíntérkutató,  
a Magyar Hadtudományi Társaság tagja.  
A szervezők minden érdeklődőt

szeretettel várnak!

100. születésnapja alkalmából köszöntötte  
Ács Rezső polgármester a szekszárdi Simon Lászlóné-Mária 

nénit, akinek 3 gyermeke, 6 unokája, 6 dédunokája és egy  
„pocaklakó” ükunokája van.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.
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7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

Használt arany és ezüst ékszerek,
porcelánok kedvező áron kaphatók.

Arany-ezüst, porcelán (Zsolnay, Herendi) 
felvásárlás a legjobb áron.

Záloghitel 3 féle futamidővel,
a napi legjobb áron arany, ezüst ékszerre,

és most már porcelánra (Zsolnay, Herendi) is!
Azonnali készpénzfi zetéssel!

A Kiev City Balett szá-
mos elismerést tud-
hat magáénak. A közel 
kétszáz évvel ezelőtt 
megalakult Kиевськй 
Mуниципапьний Tеатр 
/ Kijevi Állami Színház 
kiváló táncművészei évről 
évre kiemelkedő és profi  
produkciókkal örvendez-
tetik meg a közönséget. 
A méltán híres társulat 
Magyarországra látogat és 
a Balett történelem legna-
gyobb klasszikusában a 
Hattyúk Tavában láthatjuk 
kiteljesedni a felülmúl-
hatatlan táncművészek 
tánctudását. A több mint 
40 főből álló csapat ebben 
az évben közel 50 alka-

lommal lép fel Közép Eu-
rópában. Az együttes egy 
rövid bemutatkozás erejéig 
már 2012-ben látható volt 
Magyarország 5 nagyvá-
rosában, de a hatalmas si-
kernek köszönhetően most 
újra megtisztelnek minket 
jelenlétükkel. A rossz hír 
csupán annyi, hogy az 
elkövetkezendő 3 évben 
egy másik régióban fogják 
tölteni az ünnepeket, ami 
azt jelenti, hogy jó darabig 
nem láthatjuk ezt az együt-
test Magyarországon.

A nemzetközi palettán is 
óriási sikert aratott együt-
tes fesztiválokon, és Né-
metország, Franciaország, 
Olaszország, Spanyolor-

szág, Portugália, Svájc, az 
Egyesült Királyság, Szlo-
vénia, Románia, Japán, Ka-
nada legnagyobb színpadai 
után most Magyarországon 
teszi ismét tiszteletét. Biz-
tosak lehetünk abban, hogy 
nem mindennapi, hagyo-
mányőrző, eredeti klasszi-
kus balettelőadás részesei 
lehetünk, ahol a legjobban 
képzett táncművészek 
kalauzolnak el minket a 
Hattyúk tava varázslatos 
birodalmába. Az előadás 
Szekszárdon 2014. decem-
ber 2.-án mindössze egy 
alkalommal lesz látható a 
Babits Mihály Kulturális 
Központ színpadán. Jegyek 
kaphatóak a helyszínen.

A
Hattyúk

tava
A balett

történelem 
legnagyobb
klasszikusa.

Szekszárd lakossága idén utóljára csodálhatja meg a művészeket!

A Világhírű Kiev City Balett
Közép Európában! 

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap november 17-től november 21-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!

november 17. november 18. november 19. november 20. november 21.

„A”

Babgulyás Daragaluska leves Gombaleves Magyaros 
burgonyaleves Csontleves

Tejfölös-paprikás 
nudli, saláta, 

gyümölcs

Tarhonyás hús, 
uborkasaláta, 

gyümölcs
Zöldborsó főzelék, 

sertés sült
Sertéspaprikás, 

galuska,
gyümölcs

Cigánypecsenye, 
pirított burgonya, 

savanyúság

„B”

Zöldségleves Daragaluska leves Gombaleves Magyaros 
burgonyaleves Csontleves

Piedone tokány, 
párolt rizs

Budapest szelet, 
burgonyapüré

Töltött paprika,
sós burgonya

Rántott 
csirkecomb,

vajas zöldköret

Rántott kar� ol, 
párolt rizs,

tartármártás

„C”

Babgulyás Daragaluska leves Gombaleves Magyaros 
urgonyaleves Csontleves

Kapros-túrós 
lepény, 

gyümölcs

Lecsós 
pulykaragu,

tészta

Rántott csirkemáj, 
karottás rizs, 
savanyúság

Sárgaborófőzelék, 
vagdalt,

gyümölcs

Diós-mákos 
kalács, 

gyümölcs

Garabonciás Kecskesajtok
Szekszárdon, a Piactéren

Félkemény sajtok
•  Garabonciás érlelt 

félkemény sajtok
• Gurman termékcsalád 
Lágy sajtok
• Garabonciás lágy kecskesajt
•  Garabonciás kecske

krémsajtgolyó
• Kecske sajtkrém
•  La Colline

sajtkülönlegességek 
Folyadékok
• Kecsketej
• Tehéntej
• Házi aludttej
• Kecskejoghurt 
Túrók
• Kecske-, juh- és tehéntúró

Nyitva tartás: piacnapokon
Tel.: 06-30/524-6515 • www.garabonciassajtok.hu

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Elégedetlen a betéti kamatokkal?
Válasszon magasabb hozamlehetőséget kínáló 

befektetéseink közül!

▬►  Állampapírok
(kiszámítható, biztonságos)

▬►  Befektetési Alapok 
(magasabb hozam, 
mérsékelt kockázat)

▬► Részvények (magas hozam, 
magas kockázat)

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért érdeklődjön a 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

Szekszárdi Fiókjában Szekszárd, 
Kossuth L. u. 13-15. • Tel.: 74/529-202

AKCIÓ!
Éljen a lehetőséggel és vásároljon magasabb
hozamlehetőséget hordozó 
Magyar Posta Takarék Ingatlan befektetési jegyet!
Most elengedjük a vételi díjat és a számlanyitás is díjmentes!

BEVA által védett termék!

0 FT

Nyitva tartás: HÉTFŐ-PÉNTEK
08.00-17.00
SZOMBAT

08.00-12.00
Szeretettel várjuk régi
és új vásárlóinkat!

Keményfa
brikett akció!
Tizet fi zet -
tizet vihet!Szekszárd, Tartsay u. 19. 

(a munkaruházati bolt mellett)
Telefon: 74/670-735 

e-mail: gabibarkacs@tolna.net
www.mcbarkacsbolt.hu

Csak ha olcsón szeretne vásárolni!

www.bhair.hu

7100 Szekszárd, Csaba u. 31. • Telefon: 06-20/927-7210

Szekszárdi I. Béla Gimnázium és Kollégium
7100 Szekszárd Kadarka u. 25-27.Tel: 74/511-077

01   Informatika és matematika képzés
02   Természettudományi képzés (kémia, biológia)
03   Angol - informatika képzés
04   Humán - idegen nyelv képzés (+művészetek, média)
05   Sportiskolai képzés (idegen nyelv és informatika)
47    Arany János Kollégiumi Program előkészítő 

középiskolai osztálya
Információs nap

szülőknek:
november 22.

Térítésmentes
felvételi

előkészítő.

NYÍLT NAPOK:
november 26.
november 27.

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

AKCIÓS Ponty a
BINDER HALASNÁL!

NYITVA TARTÁS: 
H.: 7–12-ig, K.: szünnap, 

Sz-Cs.: 7–15-ig, P: 7–16-ig, 
Szo.: 7–11-ig.

Novemberben az élő ponty 
kilója csak 950.- Ft

Kapható még:
• busa 
• amur
• szürkeharcsa

• csuka
• kárász
• törpeharcsa

a készlet erejéig.
Fagyasztott afrikai harcsát, tengeri 

halakat is kínálunk továbbra is.
Nálunk mindent megkap, ami a 

halfőzéshez szükséges.

Szekszárdon, a Széchenyi utcában, 
a kisiparos udvarban várjuk 

a megszokott kiváló minőséggel, és 
előzékeny kiszolgálással 

kedves vásárlóinkat!
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Csirzó Ádám nosztalgikus győzelmet aratott a „Siposon” Már javában készül az Őcsényi Repülőklub az Eb-re

Ficza a hatodik helyen végzett a Seat Leon kupán

Akárhogy is nézzük, Szekszárd 
harmadik legnagyobb múltú 
versenye – a Gemenci Nagydíj 
és a Sió Kupa nemzetközi női 
kosárlabdatorna után – a Sipos 
Márton Nemzetközi Úszó Em-
lékverseny. A Vízmű SE a városi 
úszósport letéteményeseként 
már 35. alkalommal rendezte 
meg a főképpen az utánpótlás 
korosztályainak széleskörű ver-
senyzési lehetőséget biztosító 
viadalt a szekszárdi fedettben. 

Ötven versenyszámban hirdet-
tek bajnokot a szombat délutáni 
és a vasárnap délelőtti monstre 
műsor során, a 2006-ban szüle-
tettektől egészen a felnőtt kor-
osztályig több versenyszámban 
is megmérkőzhettek a résztve-
vők. Akadt olyan versenyző, aki 
hat számban is versenyzett, de 
két-háromban a százas mezőny 
jelentős része elindult. 

Szegény Kardos Gyuri – aki 
a  hetvenes-nyolcvanas évek 
emlékezetes, elkötelezetten lel-
kes városi sportfelügyelője és a 
Sipos-emlékverseny egyik atyja 
volt –, ha megtudná, hogy most 
százan indultak, bizonyára egy 
fejcsóválással nyomatékosított, 
elnyújtott „csaaak?!” lenne az 

első  reakciója. Ő még a kétszá-
zas-háromszázas  mamutlétszá-
mokhoz volt hozzászokva – és 
a kétezres évek elejéig valóban 
ennyien jöttek el a Siposra. 
Most és az elmúlt néhány évben 
körülbelül feleannyian voltak, 
mint régebben – pedig szeret-
nek ide átjárni Pécsről, Bajáról, 
Bonyhádról, Dombóvárról,  
Dunaújvárosból és még Száz-
halombattáról, Budapestről is a 
gyerekek. A díjak miatt is, mert 
a praktikus használati tárgyakról 
most is bőségesen gondoskodtak 
a szervezők – így van ez egyéb-
ként a verseny indulása óta. 

Ma már a szomszédos or-
szágok kis klubjai felének sem 
adatik meg, hogy el tudjanak 
jönni Szekszárdra, de a szlová-
kiai Nagyszombatból (Trnava), 
a szerbiai Zentáról és Óbecséről 
még minden évben érkeznek 
hozzánk versenyzők. A hazai 
klubok gyérebb érdeklődése per-
sze azzal is magyarázható, hogy a 
szekszárdi versennyel egyidőben 
mindig valamilyen kiemelt hazai 
verseny zajlik, az idén éppen a 
rövidpályás magyar úszóbajnok-
ságot rendezték ekkor.

A Vízmű SE az elmúlt egy-
két évben toborzott, közel száz, 

zömmel még a gyermek korosz-
tályban  szereplő úszója is élt a 
lehetőséggel. Egy régi ismerőst, 
a Szekszárdi Vízmű SE legutób-
bi serdülő mellúszóbajnokát is 
köszönthettük a medence part-
ján: Csirzó Ádámot – immáron 
orvostanhallgatót –, aki nosztal-
giából újra elindult a versenyen 
és 100 méter mellen, ahol három 
éve még a legnagyobb honi re-
ménységnek számított, meg is 
verte 1:09-cel a nála fiatalabbakat. 
Jót tett a lelkének, meg a szekszár-
di klub képviselőinek is. Így, hogy 
nem volt itt a szűkebb-tágabb ha-
zai mellúszó élmezőnyből egyet-
len ismert versenyző sem, Szek-
szárdon maradt a tradicionális 
versenysorozat legértékesebb, 
100 méteres mellúszás-számának 
aranyérme.

Ádámnak mindenki örült „az 
usziban”, talán legjobban a vízilab-
dások, különösen amikor kiderült, 
hogy elkezdett pólózni a Sem-
melweis Egyetem csapatában és a 
Budapest-bajnokságban szerepel. 
Szívesen kipróbálná magát ebben 
a sportágban magasabb szinten 
is, mert úgy látja, ez az úszásnál 
jobban összeegyeztethető azzal a 
magas tanulási fegyelemmel, amit 
ő folytat. A még most is jól úszó 19 

éves fiatalember máris meghívást 
kapott a nemrégen verbuválódott 
szekszárdi felnőtt amatőr vízilab-
da-csapatba is, Sóvári Gábor, a 
Szekszárdi Vízmű SE gyermekcsa-
patainak edzője pedig nem tartja 
elképzelhetetlennek, ha négy-öt 
év múlva egy, már esetleg az OB 
I B-t is megjárt Csirzó Ádámot 
hívnak haza vízilabdázni az első 
komolyabb felnőtt bajnokságba 
benevező szekszárdi csapatba…

A Vízmű SE edzője, Pasz-
ler József egyébként nem csak 
Ádámra büszke, hanem azokra 
a volt tanítványaira is, akik kö-
zül az egyik szintén orvosnak 
készül, és még azon további 
kettőre is, akik momentán a 
műegyetemen tanulnak. Ő pe-
dig, edzőtársaival egy húron 
pendülve továbbra is keresi az 
újabb Csirzókat, Gyurkókat, 
Gál Attilákat, akik öregbítették 
a Szekszárdi Vízmű SE úszó-
szakosztályának hírnevét. De 
azt se bánja, ha a helyi vízilabda, 
triatlon-duatlonsport, vagy ép-
pen a kajak-kenu előbb-utóbb 
elcsábítja az úszással kellőkép-
pen megalapozott fiatal sporto-
lókat. Ilyen már eddig is több-
ször előfordult…
 B. Gy.

Amint arról már beszámol-
tunk, az őcsényi repülőtéren 
megrendezett magyar vitorlá-
zórepülők országos bajnoksá-
ga egyúttal elő-Európa-baj-
nokság is volt az idei nyáron, 
miután a Nemzetközi Repülő-
szövetség megbízta a Magyar 
Vitorlázórepülő Szövetséget, 
hogy a jövő évi, nagy fesztá-
vú (20 m) gépek Európa-baj-
nokságának a helyszíne Ma-
gyarország, ezen belül is az 
őcsényi létesítmény legyen. 
A kisebb fesztávú vitorlázó-
repülők kontinensbajnoksá-
gát Olaszországban, Rietiben 
rendezik.

Mint tudjuk, kilenc ország 
képviselői vettek részt az itteni 
szervezőbizottságot, a házi-
gazda Őcsényi Repülőklubot 
„tesztelő” nyári nemzetközi 
versenyen. Az általánosnak te-
kinthető megelégedettségre 
rálicitálva a külföldiek közül 
néhányan kijelentették, hogy 
ilyen szervezettségű, ilyen jó 
hangulatú versenyen eddig se-
hol a nagyvilágban nem vettek 
még részt.

– Ez a várakozás fölötti po-
zitív visszajelzés sem ok arra, 

hogy a jól összeszokott repü-
lőklub-tagokból, szövetségi 
emberekből álló Eb-szervező 
bizottság csak valamikor a 
tavasszal üljön össze először 
– mondta Koller József, az 
Őcsényi Repülőklub szakmai 
vezetője, az Európa-bajnokság 
szervezőbizottságának elnöke 
a néhány nappal ezelőtt meg-
tartott bizottsági ülés után. – 
Sokkal több gép lesz itt, mint 
nyáron volt, s ez már további 
emberek bevonását követeli 
meg, akikkel a mi repülőklu-

bunk nem rendelkezik. Más 
klubokhoz fordulunk segítsé-
gért, hiszen a sportág érdeke, 
hogy a roppant hízelgő nyári 
vélemények az Eb után is meg-
maradjanak – hangsúlyozta a 
szervezőbizottság vezetője.

Gyöngyösi András, a Magyar 
Vitorlázórepülők Szövetségé-
nek elnöke is amondó, hogy 
a sikeres főpróba, az egymást 
segítő, jól összehangolt csa-
patmunka sem tehet senkit a 
szervezőbizottságon belül elbi-
zakodottá. 

– Minden eshetőségre, prob-
lémára fel kell készülni. Emlé-
kezhetünk egy régebbi Euró-
pa-bajnokságra, amelyen éppen 
azért vesztegeltek egy napot a 
gépek, mert a vontatórepülők-
nek nem volt meg a felszállási 
engedélyük – hozott a múltból 
tanulságos példát a sportág első 
embere.

Fontos, hogy minden nagyon 
flottul menjen, mert mint az 
Gyöngyösi Andrástól megtud-
tuk, az országos szövetség nem 
titkolt szándéka, hogy előbb-
utóbb egy világbajnokság meg-
rendezésére is eséllyel pályáz-
hassunk, rövid időn belül újra 
mi, magyarok kaphassuk egy 
kontinensviadal megrendezé-
sének lehetőségét.

Őcsényben 2015. július 8-án 
már az Eb teljes mezőnye a 
közelgő rajtra fog hangolni. A 
három kategóriában, több mint 
két héten át zajlik majd a 20 
méteres fesztávú vitorlázógépek 
Európa-bajnoksága a kéttagú 
csapatok között. Mindhárom 
kategóriában lesz két-két ma-
gyar páros is, akiket a szakma 
a végelszámolásnál az első tíz 
közé vár. 

 B. Gy.

Az autósportban számolni 
kell azzal, hogy egy műszaki 
hiba kihat a teljesítményre, 
a végeredményre: ez ellen 
nincs mit tenni, legyen szó 
akár a mezőny egyik meg-
határozó pilótájáról – eb-
ben az esetben a szekszárdi 
ifjabb Ficza Ferencről is, aki 
a Seat-Leon EuroCup 24 pi-
lótás versenysorozatában a 
hat versenyből ötön mindig 
az élmezőnyben végzett.

Silverstone-i és Spa-i győzelmeivel 
a Zengő Motorsport Junior Team 
pilótája, Ficza Ferenc esélyessé vált 
a végső győzelemre: egy ponttal 
szorult a második helyre, a spa-
nyol Rosell mögé a hatodik, záró-
verseny előtti barcelonai körben. 

– Az egész mezőnyben az 
enyém volt a leggyorsabb kör, 
másfél másodperccel voltam 
jobb mindenkinél – emlékezett 
vissza 18 éves szekszárdi srác, 
aki ezek után kellő önbizalom-
mal és nyugodtsággal utazott 
Barcelonába. Okkal feltételez-
te, hogy a gép rendben lesz, s 
neki csak az lesz a dolga, hogy 
a legjobb formáját hozza. Ám 
már az első szabadedzésen úgy 
érezte magát, mintha egy másik 
Seatban ülne.

– Ugyanazzal a beállítással, 
de mégis egészen másképp vi-
selkedett a kocsi – mondta a 
versenyző –, egyszerűen képte-
len voltam még csak a közelé-
be autózni is annak az időnek, 
amit egy héttel előtte mentem.

A motor melegedésén a sze-
relők még tudtak segíteni, de a 
gumi felmelegedésével szemben 
már tehetetlennek bizonyult a 
stáb. Hiába cserélték le mind a 
nyolcat, semmi sem változott. 
„Tolta az orrát, állandóan melege-
dett, s ebben bizonyára az is köz-
rejátszott, hogy az aszfalton ott 
maradtak egy korábbi versenyről 
a gumitöredékek” – tette hozzá 
a Zengő pilótája, aki igyekezett 
mégis higgadt maradni és kihozni 
még azt a kocsiból, amit lehetett. 
Ilyen deficittel is, az első futamban 
a 12. helyen, a folytatásban pedig 
– annak ellenére, hogy két kör ere-
jéig lepusztult  gumikkal is fölau-
tózott a 6. helyre – a 16.-on zárt. 

Az élmezőnyi pozíciónak 
tekinthető 6. helyen fejezte be 

első komoly megmérettetésnek 
számító versenysorozatát, a 
Seat Leon EuroCupot Ficza Fe-
renc, akit továbbra is Michelisz 
Norbert lehetséges utódaként 
emlegetnek. A végeredmény: 
1. Rosell (spanyol), 2. Giao 
(portugál), 3. Briché (francia), 
4. Comini (svájci), 5. Poulsen 
(norvég), 6. Ficza. B. Gy.
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KOSÁRLABDA Letudta az úgy-
nevezett nagycsapatok elleni, 
zsinórban negyedik meccsét az 
NB I A-csoportjában az Atom-
erőmű KSC Szekszárd (csak a 
PEAC-cal nem játszottak még 
az őszi idényben a kiemelke-
dő csapatok közül a lányok). 
Az Uniqa Euroleasing Sopron 
vendégeként „csak” 35 ponttal 
kapott ki a szekszárdi csapat – 
igaz, a második negyedet 24-14-
re Magyar Gergely csapata nyer-
te, ennél fogva csak nyolc pont 
volt a különbség a félidőben a 
két csapat között. Szünet után 
mind az amerikai, mind a szerb 
légiósok fölpörögtek a  sopro-
niaknál, és folyamatosan nőtt a 
különbség (84-49 lett a végered-
mény). Legközelebb (november 
19., szerda, 18 óra) a Ceglédet 
fogadja a szekszárdi csapat.

KÉZILABDA A Ferencváros II. 
csapatának a második félidő 
közepéig éltek a győzelmei 
reményei a hozzá látogató, 
eddig hibátlan Szekszárdi Fe-
kete Gólyák ellen az NB I B 
nyugati csoportjában. Kétszer 
is fölzárkóztak egy gólra a 
zöld-fehérek, de amikorra már 
nagyon kellett, összeállt a szek-
szárdi védekezés is és hat góllal 
megléptek a lányok, amiből a 
mérkőzés végére ötöt meg is 
őrzött a Tabajdi-csapat (FTC 
II. – FGKC 29-34 – félidő: 16-
18). A Nagy Szilvia–Tóth Bar-
bara–Vasas Edina belső hármas 
24 góllal járult hozzá a hetedik 
fordulóban az újabb szekszár-
di győzelemhez. A következő 
körben FGKC–Rinyamenti 
KC-mérkőzést rendeznek a vá-

rosi sportcsarnokban (novem-
ber 16., vasárnap, 16 óra).
LABDARÚGÁS A harmadik 
döntetlenjét érte el a Tolle UFC 
Szekszárd az NB III középcso-
portjában a fővárosi REAC el-
len hazai környezetben (1-1). 
A szekszárdi vezető gól a 71. 
percben Hernády révén szüle-
tett meg, amire 8 perccel ké-
sőbb Czimmerman válaszolt. 
Az UFC 18 ponttal a 13. for-
duló után a 9. a táblázaton: 4 
pont a hátránya a 3. Kozármis-
lennyel, ugyanennyi az előnye 
a már a kiesőzónában levő, 14. 
Videoton II-vel szemben. Az 
utolsó előtti játéknapon az őszi 
idényben az ötödik Dabashoz 
látogatnak a szekszárdiak, majd 
egy héttel később (november 
22., 13.30) az idényzárón a szo-
kásos Szekszárd–Baja presztíz-
scsatára kerül sor.

SPORTMIX Szekszárdi Sportközpont NKft.
November havi programja

Nov. 16. 11.00 óra
Szekszárdi UFC – Berettyóújfa-
lu NB.II női futsal mérkőzés
Nov. 16. 16.00 óra
FGKC – Rinyamenti KC NB.I/B 
felnőtt női kézilabda mérkőzés
Nov. 16. 18.00 óra
FGKC – Rinyamenti KC NB.I/B 
junior női kézilabda mérkőzés
Nov. 19. 18.30 óra
KSC – Ceglédi EKK NB.I/A női 
kosárlabda mérkőzés
Nov. 21. 17.00 óra
Asztalitenisz Európa Liga
Nov. 22-23.
„Újonc TOP 12” Asztalitenisz 
Bajnokság
Nov. 25. 17.00 óra
Asztalitenisz Szuper Liga
Nov. 28-30. Hungarian Open 
Nemzetközi Légfegyveres Verseny
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Aranyműves ékszerboltok Ezen kívül versenyképes árakkal vállalunk  ékszerjavítást, 
-készítést, értékbecslést, valamint tört arany felvásárlást a 

legmagasabb napi áron. 
Óriási választék, kiváló minőségben, kedvező áron! 

Várjuk Önöket 
Szekszárdon a Kölcsey ltp. 2-ben  

a 160-as alatti üzletünkben!

KÖZELEG A KARÁCSONY!
Már most gondoljon szeretteire, és lepje meg őket 

egy gyönyörű ékszerrel! A 160-as alatti üzletünkben 
hozott aranyából kedvező bérmunkadíjjal 

választhat készleten lévő kínálatunkból, vagy 
katalógusainkból is rendelhet rövid határidővel! 

Szekszárd központi helyén 
épült 5 lakásos társasházban  

lakások, saját udvarral
AKCIÓS áron Eladók

56 m2 -től 71 m2-ig 
Érd.: +36-30/388-1460

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

www.szaszoptika.hu

Digitális optikai mérés
Szemüveg készítés

Kontaktlencse illesztés
Szász Optika 

a Látás Szakértő!

Töltse a szilvesztert 
Bali szigetén, 
utazzon a 
Balispecialistával!

Analit Utazási Iroda
7100 Szekszárd, Széchenyi u18-20.

Tel.:74/510-633, 30/603-4272
www.balionline.hu • www.analit.hu

www.akciosutakanalit.hu
E-mail: info@balionline.hu

DEC. 25-től  8 éj 474.990 Ft/fő, 
12 éj 566.900 Ft/fő, 

DEC. 28-tól 9 éj 499.990 Ft/fő,
12 éj 560.990 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJAK TARTALMAZZÁK: 
repülőjegy, illeték, szállás, reggeli, 

magyar idegenvezetés, programok, transzfer, 
ajándék masszázs, szilveszteri vacsora.

FIX INDULÁS IDŐPONTOK, 
AKCIÓK MÁRCIUS VÉGÉIG!

Repülőjegy, szállásfoglalás, autóbérlés, 
biztosítás kötés.

Önnek nem kell mást tennie, mint 
megálmodnia…a többit bízza Ránk! 

Mert Mi Balin otthon vagyunk!


