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Úszás – a lehetőség biztosítva

Nem nyithatott ki a városi fe-
dett uszoda szeptember 24-
én. Az okokról csütörtök dé-
lelőtt Ács Rezső polgármester 
adott tájékoztatást. A város 
első embere hangsúlyozta: az 
átmeneti időszakban minden 
érintett számára biztosítják 
az úszás lehetőségét.

A fedett uszoda nyári karban-
tartási-felújítási munkái során 
jelezték az üzemeltető munka-
társai az épület szerkezetének 
hibáit. Az ezt követően elkészült 
statikai szakvélemény szerint 

az épület tartószerkezete olyan 
állapotban van, hogy annak 
további – a burkolt részek eltá-
volításával feltárható – vizsgála-
táig az uszoda nem nyitható ki.

– Természetesen elvégeztetjük 
a feltáró vizsgálatokat, de a felújí-
tás több problémát is felvet – be-
szélt a körülményekről Ács Re-
zső. – A tartószerkezet átépítése 
miatt új tervek, új engedélyezési 
eljárás szükséges, ami hónapo-
kat venne igénybe, ráadásul több 
tízmillió forintos költséggel csak 
konzerválnánk a jelenlegi hely-
zetet. Fel kell gyorsítanunk az 

engedélyekkel már rendelkező 
új fedett uszoda építését – de ad-
dig is megoldást kerestünk arra, 
hogy az átmeneti időszakban az 
iskolások testnevelés órái, a ver-
senysportolók felkészülése és a 
nagyközönség úszása is megol-
dott legyen. A környékbeli váro-
sok önkormányzataival egyeztet-
ve találtunk szabad időpontokat 
a bátaszéki, bonyhádi és paksi 
uszodákban is, de nem kell majd 
elutazni Szekszárdról ahhoz, 
hogy vízfelülethez juthassunk – 
mondta a polgármester.

Mint elmondta, a PTE szek-
szárdi egyetemi karának uszodá-
jában napközben van lehetőség 
az iskolai testnevelés órák meg-
tartására, reggel pedig bérletek 
megváltásával bárki igénybe ve-
heti a „főiskolai” medencét. Arra 
is van lehetőség, hogy a nyitva 
tartási idő meghosszabbításával 
további másfél-két óra idő álljon 
az úszók rendelkezésére.

– Több száz gyermek úszását, 
oktatását megoldandó, a strand-
fürdő 25x16 méteres úszóme-
dencéje fölé fűthető, világítással 
és öltözővel ellátott sátorfedést 
készítünk – folytatta a polgár-

mester. – A csúszdatorony alatti 
vizesblokkokat ugyancsak sátor-
ral kapcsoljuk a medencetérhez. 
A létesítményt délelőttönként a 
város és a környező települések 
iskolásai, délutánonként és este, 
valamint a hétvégéken pedig a 
sportolók és a nagyközönség ve-
heti birtokba. A sátorfedés októ-
ber közepére elkészül.

A vízfelület hiánya legin-
kább persze a versenyszezonra 
készülő, abban járó úszókat és 
vízilabdázókat érinti, akik egye-
lőre a bátaszéki tanuszodában 
találtak edzéslehetőséget, az 
a helyszín azonban versenyek 
megrendezésére nem alkalmas. 

Ács Rezső azt elmondta: bízik 
benne, hogy az új fedett uszoda 
építése jövő tavasszal elkezdőd-
het, majd 2017 elején át is adhat-
ják a létesítményt. Az egyetemi 
kar medencéjében és a környe-
ző városok uszodáiban meglévő 
szabad időpontokról hamaro-
san részletes időbeosztás ol-
vasható több városi portálon, 
így többek között a www.szek-
szard.hu címen és a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. honlapján  
(www.szekszardisport.hu) is.  - fl -

Távhőszolgáltatás: rendkívüli érdeklődés a lakossági fórumokon
Szekszárd város vezetése és a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
lakossági fórumokon tájékoz-
tatták az érintetteket – a me-
gyeszékhelyen mintegy 5600 
háztartásban van távfűtés, 
így a megyeszékhely lakos-
ságának közel a felét érinti 
a téma – a távhőszolgáltatás 
területén történt változások-
ról, és az ezzel kapcsolatos 
legfontosabb teendőkről.

Kedden este – „telt ház” előtt – a 
Baka István Általános Iskola au-
lájában, szerdán pedig a Garay 
János Gimnázium dísztermé-
ben adott részletes tájékoztatást 

a távhőszolgáltatás terén végbe-
ment változások előzményeiről 
Ács Rezső polgármester, majd 
beszámolt a lakosságot érintő 
legfontosabb, így többek között 
a számlákkal kapcsolatos teen-
dőkről is. A kérdésekre felváltva 
válaszoltak Csukle Tiborral, aki 
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
távhő üzletágának vezetőjeként 
vett részt a fórumokon. 

Számos kérdésre sikerült 
azonnal választ adni, az egyedi 
esetekben pedig az új távhőszol-
gáltató jelenlévő ügyfélszolgála-
ti munkatársai segítettek.

A város és az önkormányzati 
cég vezetői arra kérték az ügy-

feleket, hogy ebben az átmeneti 
időszakban lehetőség szerint min-
denki fáradjon el a vagyonkezelő 
Sárvíz utcai ügyfélszolgálati iro-
dájába, ahol segítenek adatokat 
egyeztetni és személyesen, egyén-
re szabva tudnak információt adni 
a lakosoknak. Az ügyfélszolgála-
ton – októberig meghosszabbított 
nyitva tartással – nyolc munkatárs 
várja az ügyfeleket, így gyorsan és 
gördülékenyen tudnak segíteni a 
felmerülő kérdésekben.

A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. ügyfélszolgálati irodájának 
elérhetősége: Szekszárd, Sárvíz 
utca 4. – nyitva: hétfőtől pén-
tekig 7.30-19.00, október 1-től: 

hétfő, kedd, csütörtök 7.30-
15.00, szerda 7.30-19.30, péntek 
7.30-12.00, illetve Szekszárd, 
Bezerédj u. 2. – nyitva: hétfőtől 
péntekig 7.00-16.00 óráig.

Az ügyfélszolgálati iroda te-
lefonos elérhetősége megválto-
zott! Hiteles és korrekt tájékoz-
tatást az alábbi telefonszámokon 
kaphat: 74/684-400, 74/684-401, 
74/684-402, 20/ 372-8389.

A Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft.
lakossági fórum-
sorozatot tart a 

távhőszolgáltatással
kapcsolatban

A rendezvényre meghívott: 
Ács Rezső Szekszárd Megyei 
Jogú Város polgármestere.
Babits Mihály Művelődési 
központ
Szeptember 28. (hétfő) 18:00 óra
Jókai u. – Arany J. u. – Perczel 
M. u. – Kölcsey ltp. – Mészá-
ros L. u. – Wosinsky ltp. – Hu-
nyadi u. – Bajcsy Zs u. –Toldi 
u. – Kadarka ltp. – Rákóczi u.

A fórumok előtt 17:00 órától 
a számlákkal kapcsolatosan tá-
jékoztatást adnak kollégáink.

Kérdéseiket, javaslataikat kér-
jük írásban a fórum előtt leadni.

Érdeklődni lehet a 74/684–
400; 684–401; 684–402 tele-
fonszámokon.
 Távhőszolgáltatást végző
 Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

Mint már ismert, Szekszárd város 
közgyűlése augusztus 18-i testü-
leti ülésén egyhangú döntést ho-
zott arról, hogy azonnali hatály-
lyal felmondja a távfűtőrendszer 
működésére létrejött vállalkozási 
szerződést az Alfa Nova Kft.-vel, 
s egyben megbízza a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft.-t a távhőszol-
gáltatás biztosítására. A Székesfe-
hérvár és Szeged után Szekszár-
don is piacot vesztett Alfa-Nova 

Kft. azonban láthatóan nem akar-
ja elfogadni a döntést, és minden 
alapot nélkülöző állításokkal 
teli levelekkel, újabb számlákkal 
„bombázza” a szekszárdiakat.
A kialakult helyzetre tekin-
tettel a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 
Kommunikációs Osztálya – az 
MTI kérdésére – az alábbi ál-
lásfoglalást adta ki:

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 2015. augusztus 
18-i ülésén hozott azon döntését 
követően, hogy Szekszárd város 
területén a jövőben a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft. biztosítja a 
távhőszolgáltatást, a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft. benyújtotta a 
Szekszárd város távhőellátásához 
szükséges engedélyek iránti kérel-

mét a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatalhoz. A 
Hivatal ez alapján megkezdte az 
engedélyek kiadására vonatkozó 
eljárást, amely jelenleg folyik.

A távhőszolgáltatásra vonat-
kozó törvény alapján a Szek-
szárdi Önkormányzat feladata a 
távhőszolgáltatással ellátott léte-
sítmények távhőellátásának biz-
tosítása, valamint a távhőszol-
gáltató és a felhasználó közötti 
jogviszony részletes szabályainak 
meghatározása. Ennek megfele-
lően a távhőfelhasználóknak az 
önkormányzat által meghatáro-
zottak szerint kell fizetniük.

A távhőszolgáltató változásá-
ról és a felhasználói teendőkről 
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
honlapján tájékozódhat.

Tapssal köszönték meg az Obsitost
Szekszárd történetének kü-
lönös jelentőségű eseménye 
volt szeptember 16-a, amikor 
egy maroknyi filmes csapat 
díszbemutatóra várta közön-
ségét a Babitsba.

Az elmúlt év végén kereste meg 
a film ötletével Ács Rezső pol-
gármestert Kindl Gábor produ-
cer. Ma már nem titok: a város 
első embere ekkor még kétke-
déssel fogadta a filmes szakem-
ber ötletét, de látva az elszántsá-
got és hitet, bizalmat szavazott 
az Obsitos megvalósításnak. 

Mindezt nem sokkal később 
sajtótájékoztató is követte a 
Garay ÉlményPincében, mely 
egyúttal a film cselekményének 
fő helyszínéül is szolgált. Ezt 
követően közönségtalálkozót 
szerveztek a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Karán, 
ahol az is kiderült, ki mivel 

tudja és szeretné segíteni ezt 
az egyedülálló projektet. Nagy 
érdeklődés kísérte tavasszal a 
szereplőválogatást is, melyek 
helyszíne a Babits Mihály Kul-
turális Központ volt. 

A hosszú előkészületek után 
szinte hónapok maradtak csak 
a forgatásra. A tempó feszített 
volt, hiszen a díszbemutató 
előre meghatározott időpontja 
a Szekszárdi Szüreti Napok elő-
estéjére esett – amikor valóban 
mozivá is alakult a Babits szín-
házterme. A főbb szerepekben 
Mikó Istvánt, Adorjáni Bálin-
tot, Szabó Anikót, Frank Ildi-
kót, Boglári Tamást, Abaházi 
Csabát láthatta a közönség; a ki-
emelt szerepekben Gálos Réka 
és Juhász Bence játszott.

„A díszbemutató lezajlott, de 
a jól megérdemelt pihenéstől 
még nagyon messze vagyunk” 
– mondta el a Szekszárdi Va-

sárnapnak Kindl Gábor. „So-
kak munkája van abban, hogy 
a filmet be tudtuk mutatni a 
korábban meghatározott idő-
pontban. Külön köszönet a fil-
met vágó Tihanyi Katalinnak, 
aki a bemutató előtti napok-
ban éjjel-nappal dolgozott. De 
külön ki kell emelni a hang-
szekcióban tevékenykedőket, 
akik Pécsett és Kecskeméten 
végezték az utómunkálato-

kat. Ahhoz, hogy az Obsitos 
bemutatható legyen a vállalt 
időpontban, négy városban 
dolgoztak a szakemberek...” – 
tette hozzá a producer.

A film teljes elkészültéig még 
2-3 hónapnyi utómunkára van 
szükség: egyelőre hiányoznak 
a zenei aláfestések, a digitális 
trükkök és van egy-két kimaradt 
jelenet is. Mint Kindl Gábor el-
mondta: karácsonyra szeretnék 
időzíteni a mozipremiert – ter-
mészetesen itt, Szekszárdon. 
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Az alap hiánya okozta a csúszást
Az autómentes napon rende-
zett biciklitúra menetoszlopá-
nak élén érkezett Ács Rezső 
polgármester is a Szőlőhegyet 
a Csatári körforgalommal ösz-
szekötő, frissen megújult ke-
rékpárút átadására. 

A városvezető az eseményen el-
mondta: a mintegy két kilomé-
ter hosszú szakasz felújításának 
befejezését az iskolakezdésre 
időzítették, ám munka közben 

nem várt meglepetés érte a kivi-
telező KÉSZ Kft. szakembereit. 
A kerékpárút közel 1.1 km-es 
szakasza alól ugyanis hiányzott 
az alap. Miután az önkormány-
zat hosszú távú, megnyugtató 
megoldást keresett, ezért a teljes, 
mintegy 2500 négyzetméternyi 
útfelület alapozása is elkészült, a 
bringázók, futók és gyalogosok 
számára 300 köbméter aszfalt 
felhasználásával varázsolták tü-
körsimává a felületet. A 20 éve 

épített kerékpárút felújítása az 
alap hiánya miatt negyven száza-
lékkal többe, összesen 55 millió 
forintba került. A rekonstrukciót 
saját költségvetésből valósította 
meg az önkormányzat.

Nem csak a bicikliút újult meg, 
de az ERÖV Zrt. munkatársai 
mintegy 850 méter hosszan a 
vízvezetékeket is kicserélték. 

Augusztus elején készült el a 
Szent István tér Széchenyi utca 
és a megyei múzeum közötti 

négysávos szakasza, valamint 
a Hunyadi utca Luther tér és az 
autóbusz-pályaudvar közötti jár-
da rekonstrukciója. Augusztus 
végén kezdődött és decemberig 
tart a Palánki út és az 56-os út 
kereszteződését biztonságossá 
tevő körforgalom kivitelezése, és 
amennyiben pályázati források 
is rendelkezésre állnak majd, szi-
lárd burkolatot kaphat a régi 6-os, 
ma Bor utca is – tette hozzá Ács 
Rezső polgármester.  –fl–
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Sokan pattantak nyeregbe
A franciaországi La Rochelle 
városban rendeztek először 
autómentes napot, még 
1997-ben. A világnap célja, 
hogy felhívja a figyelmet a 
megnövekedett járműfor-
galom okozta környezeti, 
baleseti és városképi prob-
lémákra, a közlekedési mód 
felelősségteljes megválasz-
tására, a fenntartható, kör-
nyezet- és emberbarát vá-
rosi közlekedés előnyeire, a 
közösségi, a kerékpáros és a 
gyalogos közlekedés fejlesz-
tésének szükségességére.

A megyeszékhelyen immár 
hagyományosan a Szekszárdi 
Klímakör és a Zöldtárs Kör-
nyezetvédelmi Alapítvány 
szervezi az önkormányzat tá-

mogatásával az Autómentes 
Világnap programját. 

A kerékpárosokat fél háromra 
várták a Garay térre, ahol Ács 
Rezső polgármester köszöntötte 
őket, majd adta át az idén ala-
pított „Legtekerősebb osztály” 

díját a legnagyobb létszámban 
érkező gyakorlóiskola 4.A osz-
tályának, amely egy évig őrizhe-
ti a vándorserleget. 

Az autómentes napon két ke-
rékpártúra közül választhattak a 
résztvevők: a rövidebb táv 30, a 

hosszabb 38 kilométeres volt. A 
túrát biztosító városi rendőrka-
pitányság kollégái napközben a 
kerékpárosok biztonságérzetét 
javítandó, fokozott rendőri jelen-
léttel támogatták a programot.

   - fl -
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Együttműködik Szekszárd és Paks
Megállapodást írt alá 2015 
szeptember 22-én Szekszárd 
polgármestere, illetve a paksi 
városvezető, Süli János a Pak-
si Atomerőmű bővítése kap-
csán a két város és térségei 
közti, jövőbeni beruházási 
lehetőségek összehangolása 
érdekében. 

Az eseményen Paks polgármes-
tere elmondta: az összefogás 
több pillérre épül, így a gazda-
ságfejlesztést, oktatást, kultúrát, 
a város- és területfejlesztést, il-
letve a mezőgazdasági termelés 
fejlesztését is érinti. Ezzel kap-
csolatban Ács Rezső kifejtette: 
valóban lényeges szempont, 
hogy „egy irányba” gondolkod-
jon a két település, méghozzá 
oly módon, hogy mindenki a 
saját erősségét vigye bele a kö-
zös munkába. 

A gazdaságfejlesztéssel ösz-
szefüggésben Szekszárd veze-
tője kiemelte, hogy a megfelelő 
szakképzést hozzá kell igazítani 
a vállalkozók munkaerő-piaci 
igényeihez. Már korábban lét-
rejöttek a megyében a szakkép-
zési centrumok, így most már 

az a fő, hogy a szakmunkás diá-
kok azokat a célokat szolgálják, 
amelyekkel megfelelő szakmai 
hátteret lehet az erőmű-épí-
téshez biztosítani, lévén, egyes 
szakmákban máris jelentős 
munkaerő-hiány észlelhető.

Mindezen túl a helyi vállalko-
zások szerephez juttatása, illetve 
új feladatokra történő felkészí-
tése is nélkülözhetetlen, de pél-
dául vállalkozások Szekszárdra, 
illetve Paksra telepítése sem 
utolsó szempont, megteremtve 

egyúttal munkahelyek létreho-
zásának lehetőségét, valamint 
az önkormányzat bevételeinek 
növelését. Ehhez azonban meg 
kell valósítani bizonyos infra-
strukturális fejlesztéseket, értve 
ezalatt az ipari parkok bővítését, 
megközelíthetőségük biztosítá-
sát – szögezte le Ács Rezső. 

Az infokommunikációs fej-
lesztés és a kulturális szolgálta-
tások erősítése nagyon fontos, 
hiszen a bővítésben és az üze-
meltetésben dolgozók számára 

lényeges, hogy szabadidejüket 
kulturált körülmények között 
tölthessék el – tette hozzá a 
megyeszékhely vezetője. Ehhez 
kapcsolódva a versenysport 
színvonalának emelése, a sza-
badidős sporttevékenységek le-
hetőségeinek bővítése is célja az 
együttműködésnek. Nagy jelen-
tőségű lehet a hulladék- és víz-
gazdálkodás, illetve a turizmus, 
amelyben a két város szintén 
kapcsolódási pontokat lát.

Süli János azt is elmondta: 
felmerült, hogy elektromos 
járművek közlekedhetnének 
a két városban és régiójában. 
Paks ehhez már beadott egy tíz 
buszra vonatkozó EU-s pályá-
zatot, demonstrálva azt, hogy 
az elektromos mobilitás-prog-
ram a térségben megalapozott. 
Kiemelte azt is: mire 2019-ben 
megkezdődik az érdemi mun-
kaerő-áramlás a megyébe, cél-
szerű lenne, hogy a paksi és a 
szekszárdi régióban valamennyi 
településről elektromos buszok-
kal szállítanák az embereket úti 
céljukhoz. 
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„A mulandóságból állandóságot teremtettek e tájon a szekszárdiak”
Szeptember 18-án, a Béla 
király téren került sor a Szek-
szárdi Szüreti Napok hiva-
talos megnyitójára. Az ese-
mény fővédnöke dr. Kövér 
László, a Magyar Országgyű-
lés elnöke volt, aki köszöntő-
jében a szekszárdi borászo-
kat és ,,borisszákat” méltatta. 

„Szüreteltek itt kelták, római-
ak, avarok, akik mindnyájan az 
örökkévalóság igézetével éltek, 
ám a történelmi múlandóság ál-
dozatának bizonyultak” – fogal-
mazott a házelnök, majd arról 
beszélt: itt ezer éve magyarok 
élnek, dolgoznak és szüretel-
nek – akkor is, ha török, tatár 
szorongatja, ha pestisjárvány 
tizedeli őket, vagy ha háborúk 
sújtják” – hangsúlyozta.

„Ez a titka annak, hogy e tá-
jon hittel, munkával és áldozattal 
képesek voltak a múlandóság-
ból állandóságot teremteni” – 
mondta Kövér László, aki arról 
is szólt: Magyarországot azért 
akarjuk élhetőként megőrizni, 
Szekszárd pedig azért nevezi 
magát élhető városnak, mert 
mi, mai magyarok nem akarunk 
torz, élhetetlen világban élni, 
nem akarunk egy istentelen és 
embertelen világot hagyni gyer-
mekeinkre, unokáinkra.

Kis Miklós Zsolt, a minisz-
terelnökség agrár- és vidékfej-
lesztésért felelős államtitkára 
borbarátként először tavaly lá-
togatott a szekszárdi szüreti na-
pokra, de – mint azt elárulta –  
ezután, ha csak teheti, minden 
évben legalább egyszer eljön 
városunkba. Az államtitkár a 
megnyitón méltatta a szekszárdi 
borászokat, akik sokat dolgoz-
nak azért, hogy kiváló nedűk 
kerülhessenek a fogyasztók 
poharába. Hangsúlyozta egy-
úttal: a kormányzat nem csak 
a múltban, hanem a jövőben 
is komoly segítséget ad a borá-
szoknak, hiszen fontos cél, hogy 
versenyképességük növekedjen, 
s minél több embernek tudja-
nak munkát adni,  minél jobb 
minőségű bort állíthassanak 
elő, helytállva a globális piacon.

„Minden év szeptemberének 
harmadik hétvégéjén Magyar-
ország borfővárosa Szekszárd” 
– erről már Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere beszélt. 
Kiemelte: az elmúlt években a 
Szekszárdi Szüreti Napok olyan 
turisztikai vonzerővé nőtte ki 
magát, amely az elmúlt években 
a város által elindított célrend-
szerbe illik, s melyet folytatni is 

kíván. Elmondta: a „borra, sző-
lőre, mint egy igen erős alapra 
építve erős várost kell építeni, 
ahol a helyiek jól érzik magu-
kat, de azok is megtalálják szó-
rakozási, kikapcsolódási lehe-
tőségeiket, akik ide látogatnak. 
Ez a szüreti napok a boron és a 
szőlőn kívül a munkáról is szól”.

A köszöntők után Ács Rezső 
és Sebestyén Csaba borász mu-

tatta be a 2012-es Iván-völgyi 
bikavért, amely idén elnyerte 
„Szekszárd Város Bora” rangos 
címet. Végezetül Kövér László, 
Ács Rezső és az Alisca Borrend 
főpohárnoka, Ferencz Vilmos 
csapra verték a hordót, amely-
lyel ünnepélyesen kezdetét vette 
a fesztivál. 
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Szüreti Napok – ötvenezer látogatóval

Mint évek óta minden esz-
tendőben, idén is a szombat 
délutáni felvonulás volt a 
csütörtökön megkezdődött 
Szekszárdi Szüreti Napok leg-
látványosabb, leginkább várt 
programja.

A menetben ötven csoport több 
mint kétezer tagja, helyi és kör-
nyékbeli tánc- és hagyományőr-
ző csoportok, óvodások, is-
kolások és civil szervezetek 
vonultak, s közben színpom-
pás viseletükben, táncaikban, 

zenéikben jelenítették meg a 
szürettel kapcsolatos hagyo-
mányokat. A Béla király tértől 
a Bezerédj, majd a Széchenyi 
utcán át egészen a Szent László 
utcáig tartó menetet több ezer 
néző kísérte figyelemmel az 

utak mentén állva, tapssal ju-
talmazva a felvonulókat.

A Szekszárdi Szüreti Napok 
hagyományai ezt követően sem 
módosultak: vagyis szombat 
délután, a Béla király téri szín-
padon Berkes Gyula, a fővárosi 
Biarritz étterem tulajdonosa, 
Csider Károly hangszerkészí-
tő és Sikabonyi Gábor borász 
személyében új tagokat avatott 
az Alisca Borrend. A tagságot 
azonban nem adták ingyen: az 
eszközfelismerés és az óvörös 
bor kiválasztása mellett lopóval 
kellett bort szívni egy hordó-
ból a sikeres vizsgához. Este a 
nagyszínpadon a Lovasi András 
fémjelezte Kiscsillag zenekar 
adott koncertet, a Béla király 
téri borudvar „népének” pedig 
Zsikó Zoltán és zenekara, vala-
mint a Kerekes Band – utóbbi 
szakadó esőben is – muzsikált.  
 - fl -

Iván-völgyi bikavér lett idén a város bora
A Szekszárd Város Bora 
2015-titulust az idén a 2012-
es évjáratú Iván-völgyi bi-
kavérével Sebestyén Csaba 
borász érdemelte ki. A fiatal 
termelő a Szüreti Napok szep-
tember 18-ai megnyitóján 
mutatta be a közönségnek a 
nyertes bort, amely kékfran-
kos alapú borkülönlegesség 
– egy kevés merlot-val és ca-
bernet-vel, továbbá egy nagy 
adag kadarkával kiegészítve.

A borász a 2012-es évjáratra 
emlékeztetve elmondta: az ha-
sonlóan forró év volt, mint az 
idei, s csak kissé kellett változ-
tatni a megszokott arányokon. 
A borházasítás náluk minden 
évben változik, ám 2012-ben, 
a nagy meleg miatt sokkal több 
kadarkát, illetve helyi fajtát igé-
nyelt a művelet, annak érdeké-
ben, hogy „a jól iható, fűszeres, 
gazdag ízű, de megfelelően tes-
tes bor stílusát megtarthassák.”

Szekszárd polgármestere, Ács 
Rezső a bemutatáskor kiemelte: a 
kezdeményezés 2009-ben indult 
útjára, s azóta évente kihirdetik 
a Szekszárd Város Bora-címet. 
A nyertesek köre folyamatosan 
változik: Sebestyén Csabának 

immár második alkalommal 
sikerült elhoznia az elismerést, 
amelyet a polgármester a város 
legrangosabb címének nevezett. 

Az év bora Szekszárdon 
kadarkából, kékfrankosból, va-
lamint bikavérből készülhet – ez 
utóbbiban hisznek Sebestyénék. 

A bor bemutatója után Esz-
terbauer János borász, a Szek-
szárdi Borászok Céhének el-
nöke mondott pohárköszöntőt, 
egyben köszönetét fejezve ki a 
fesztivál támogatóinak. Véle-
ménye szerint a Szüreti Napok 
– lépést tartva a szekszárdi bor 
fejlődésével – igazán magas 
színvonalú rendezvénnyé vált. 
Ehhez – vélekedett – adottság, 
lehetőségek, s a hagyományok 
is kellettek, csakúgy, mint egy 
jó adag szorgalom, munka és 
összefogás. 

Az új szekszárdi borospalack-
ról szólva megjegyezte: nehéz 
történet volt, tíz év „vajúdásba” 
került. Az egyedi borosüveg, 
amelyre büszkék a helyi bo-
rászok, egy-másfél év múlva 
mutatkozhat be mindenhol 
– hangsúlyozta Eszterbauer 
János, aki a szekszárdi bor ké-
sőbbi sikereire és minden bor-
fogyasztó egészségére, illetve a 
rendezvény kivitelezőire emelte 
poharát.
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Vadonatúj Suzuki Vitarát 
nyert a Szekszárdi Polgárőr 
Egyesület a Magyar Vidék-
fejlesztési Hálózat (MVH) 
által kiírt Darányi Ignác Terv 
pályázatán. Az autónak nagy 
hasznát veszi a szervezet, 
hiszen az egy több mint 460 
ezer kilométert futott Opel 
Astrát vált a szolgálatban. 

Erről, valamint a polgárőrség 
munkájának sokrétűségéről is 
érdeklődtünk Bakodi Róbert-
től, a Polgárőr Egyesület elnö-
kétől azon a sajtóeseményen, 
amelyet szeptember 18-án a 
Liszt Ferenc téri Suzuki-stand-
nál hívtak össze az autó átvéte-
le alkalmából. 

A gépkocsi jól el van lát-
va extrákkal: tolatókamerá-
val, távolságtartó szenzorral, 

lejtmenetvezérlő rendszer-
rel, négykerék-meghajtással, 
sportfokozattal – vagyis szinte 
mindennel rendelkezik, ami 
fontos a polgárőri feladatok el-
végzéséhez. 

Az egyesület ugyancsak pá-
lyázat útján jutott kamerához 
is. Ez utóbbival igazolhatják 
utólag szolgálatuk hiteles-
ségét, illetve visszanézhetik, 
elemezhetik egy-egy szituáció 
eseményeit,  kidolgozva rájuk 
vonatkozóan a megfelelő pro-
jektet – árulta el a polgárőr 
vezető.

Bakodi Róberttől megtud-
hattuk: a Darányi Ignác pá-
lyázatnál a pályázatíró cégnek 
sem kellett fizetniük, az egye-

sület tehát egy forint kifizetése 
nélkül jutott az autóhoz. 

A szekszárdi szervezet már 
több ízben próbált pályázni, 
még arra is hajlandóak lettek 
volna, hogy használt, 100-200 
ezer kilométert futott autót 
igényeljenek, ám egyszer sem 
jött össze. Rendőrség által lese-
lejtezett autókhoz is próbáltak 
hozzájutni – sikertelenül. 

A Vitara egyébként nem ol-
csó jószág: közel 6  és félmil-
lió forintba kerül – örülnek is 
neki az „első tulajdonos” pol-
gárőrök, elnökük pedig úgy 
véli: az autó elnyerése is azt 
bizonyítja, a kormány részéről 
a vidéki egyesületekre is kon-
centrálnak, hiszen tavaly nyert 

már pályázatot a várdombi és 
a németkéri polgárőrség is – 
most pedig ők voltak soron. 

A szekszárdi polgárőrök mű-
ködési területe a város közigaz-
gatási területe. Miután azonban 
vidékkel kapcsolatos pályázatot 
nyertek, munkájuk során már a 
külső területeket is érintik. 

Tevékenységük többrétű: a 
nappali feladatokon túl éjszakai 
bűnmegelőző járőrszolgálatuk is 
működik. A rendőrség „máso-
dik szemeként” működnek, akik 
jelzésükre azonnal reagálnak. 

A gépkocsi átvételénél a Szek-
szárdi Rendőrkapitányság ré-
széről dr. Pilisi Gábor ezredes, 
rendőrkapitány is jelen volt.

 Gy. L.

Új autót kaptak a szekszárdi polgárőrök
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Idén immár tizedik alkalom-
mal rendezték meg a fiatal 
vezetőknek szervezett gaz-
dasági fórumot (10th Econo-
mic Forum of Young Leaders) 
a lengyelországi Nowy Sacz-
ban szeptember 7-11. között. 

Az eseményre 42 országból több 
mint 350 résztvevő érkezett vala-
milyen politikai, civil vagy gaz-
dasági szervezet képviseletében. 
Az Európai Uniós tagállamok 
mellett sok fiatal érkezett a Bal-
kán és a Kaukázus országaiból 
is. A Fidelitas képviseletében 
Pap Máté Tolna megyei alelnök, 
szekszárdi önkormányzati kép-
viselő vett részt a rendezvényen, 
aki az Erasmus+ programon ke-
resztül jutott el a fórumra.

A rendezvény célja az Európát 
érintő legjelentősebb gazdasági, 
politikai és szociális kihívások 
megvitatása volt. Az idei esemény 
kiemelt témái a migrációs krízis 

és az Ukrajnában zajló fegyveres 
konfliktusok voltak. Emellett fon-
tos párbeszéd zajlott arról, hogy 
milyen hatékony támogatási for-
mái lehetnek a fiatalok által elin-
dított vállalkozásoknak, startup 
kezdeményezéseknek. Mind a 
meghívott vendégeket, mind pe-
dig a hallgatóságot erősen meg-
osztotta a TTIP-ről (transzatlanti 
szabadkereskedelmi egyezmény) 
folytatott vita. 

Az ötnapos fórum alatt a té-
mák megvitatása különböző 
módon zajlott. Az interaktív 
rész során a szervezők 12-15 
fős csoportba osztották a részt-
vevőket, ahol minden csoport 
egy-egy problémát járt körbe. 
Ezeken a szűk körű beszélgeté-
seken mindenkinek lehetősége 
volt arra, hogy kifejtse a véle-
ményét az adott témakörben. 
Az interaktív foglalkozások 
mellett pódiumbeszélgetéseket, 
vitákat és politikai beszédeket 

egyaránt hallhattak a fórum 
résztvevői. A meghívott ven-
dégek közül Európa számos 
országából érkeztek aktuálisan 
regnáló vagy egykori miniszter-
elnökök, köztársasági elnökök, 
miniszterek vagy a gazdasági 
élet kiemelt szereplői. A fórum 
utolsó napján nemzetközi estet 
szerveztek a házigazdák, ahol 

minden résztvevőnek lehetősé-
ge volt arra, hogy hazai, tradici-
onális italt vagy ételt kínáljon a 
többi fiatalnak. Pap Máté szek-
szárdi önkormányzati képvise-
lő természetesen a legkiválóbb 
szekszárdi borokból tartott 
rögtönzött, rendkívül népszerű 
borkóstolót. 

 SZV/szekszárdi önkormányzat

Szabadegyetem 
III. évfolyamának 6. előadása
Téma: „Amiről az onkológus 

nem beszél”
Előadó: Dr. Dóda Ildikó

orvos-természetgyógyász, 
fitoterapeuta (Szeged)

Időpont: szeptember 30. 
(szerda) 18.00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ (Szekszárd, 
Szent István tér 10.) Csatár 

terem (I. emelet)
Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigié-

nés Műhely elnöke
Információ: 

20/473-0644, 74/511-721
www.mentalmuhely.hu

Új ügyfélfogadási rend a 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon

A Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatja 
Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 
Főosztály Családtámogatási Osztályán (7100 Szekszárd, Széchenyi 

u. 48-52. földszint) 2015. október 1-jétől 
megváltozik az ügyfélfogadási rend.

Az új ügyfélfogadási rendben hétfőn 08:00 – 17:00 óráig,  
kedden, szerdán és csütörtökön 08:00 – 13:00 óráig,  

pénteken 08:00 – 12:00 óráig  
állnak munkatársaink a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére. 

 Müller Ingrid, kabinetvezető

A Szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola szeretet-
tel várja régi diákjait és az 

érdeklődőket az intézmény 
50. tanéve alkalmával  

rendezendő Ünnepi héten
2015. szeptember 28. (hétfő)
15:00 Iskolatörténeti kiállítás meg-
nyitója. A kiállítást megnyitja: Vitéz 
Zsolt, az iskola korábbi igazgatója 
meghívott vendégeinknek és ér-
deklődőknek. Az úttörőmozgalom 
időkapszulájának a felnyitása. Az 
időkapszula történetéről mesél: 
Gyurcsák Istvánné Éva néni.

2015. szeptember 29. (kedd)
Délelőtt Rendhagyó irodalmi óra 
dr. Töttős Gáborral tanulóknak.
15:00 Alkotó kedvű kollégáink ki-
állításának megnyitója. A kiállított 
képek Faludi János, Jutkusz Győ-
zőné Baricz Erzsébet, Kovácsné 
Ács Gabriella, Zsiros Ari, Balaskó 
Krisztina, Csabai Zsuzsanna és 
Nemessányi Gyöngyi alkotásai. 
A kiállítást megnyitja: Farkas 
Pálné, az iskola korábbi igazga-
tója meghívott vendégeinknek és 
érdeklődőknek.

2015. szeptember 30. (szerda)
Délelőtt Rendhagyó irodalmi óra a 
Babits-házban tanulóknak.
15:00 Nyugdíjas találkozó meg-
hívott vendégeinknek.

2015. október 1. (csütörtök)
16:00 A Magyar Mozdulatművé-
szeti Társulat előadása a Német 
Színházban az iskola nevelőtestüle-
tének és meghívott vendégeinknek.
16:45 Kerekasztal-beszélgetés 
Dr. Töttős Gábor beszélget Feny-
ves Márkkal és Pálosi Istvánnal, a 
Magyar Mozdulatművészeti Tár-
sulat vezetőivel.

2015. október 2. (péntek)
17:00 Gálaműsor a Babits Mihály 
Kulturális Központ színházter-
mében meghívott vendégeknek 
és érdeklődőknek.

Kedves Öregdiákok!
A pünkösdi hétvége  

szombatján várjuk diákjaink 
OSZTÁLYTALÁLKOZÓIT,  

akik találkozhatnak  
nyugdíjas és jelenlegi  
pedagógusainkkal is.  

Az osztályok jelentkezését az 
iskola titkárságán várjuk a 

74/511-471-es telefonon vagy 
a titkarsag@dienessuli.hu 

e-mail címen.

A vártnál jobb lett a kukoricatermés
Az augusztus közepénél is 
tovább elhúzódó szinte csa-
padékmentes, rekkenő hő-
séggel járó időszak után több-
nyire besárgultak a kukoricák 
– még a kísérleti telepeken 
is –, ami nyilván nem tett jót 
a minőségnek. Az augusztus 
20-a környékén megérkezett, 
néhány nap alatt lezúdult 
100-120 mm eső már nem se-
gít – hangoztatták akkoriban 
a termelők, akik felettébb 
gyenge termést, betakarítást 
prognosztizáltak. 

Egy hónap elteltével azonban – 
szerencsére – más képet mutat 
a határ. Amiből az következik, 
hogy az átlagos adottságú föl-
deken, ahol követték a korszerű 
agrotechnológiát és ahol netán 
még a nedvességmegőrző ta-
lajzárást is megcsinálták, ott 
elfogadható nagyságú, illetve 
szemállományú csöveket ta-
karíthatnak majd be, az elő-
reláthatóan hosszan tartó őszi 
időben a nedvességállományuk 
a kívánatosra csökken. Nem 
ritka az ilyen, akár hektáron-

ként nyolc tonnával kecsegtető 
terület a megyében a Sió észa-
ki vonulatától egészen le délig, 
Szekszárdon áthaladva. 

Mint azt a szekszárdi Minerág 
Kft. kísérleti telepének vezetője, 
Farkas György a megfigyelé-
sei alapján elmondta: a Szek-
szárd-környéki, folyamokkal 
határolt „Bermuda-háromszög-
ben” (Sió-Sárvíz-Berek) minden 
aszályos évben a kritikus napok, 
hetek idején, ha csak néhány 
milliméterben mérhetően, de 
hullott le csapadék, ami nagyban 
segítette a túlélést a napraforgó 
és a kukorica esetében is.

„Amikor júliusban ide, a te-
lepre negyven milliméter is ér-
kezett, már tudtuk, hogy a kö-
vetkező súlyos aszályos időszak 
már nem okozhat komoly prob-
lémát – így is történt” – jegyezte 
meg a telepvezető.

Nyilván ennyire szép termés-
sel (9,5 tonna), mint a Szekszárd 
határában levő kísérleti telepen, 
nem fogunk máshol találkozni 
még a hasonlóan jó adottsággal 
bíró közeli földeken sem, de a 
8 tonna hektáronként Szekszár-

don és a Sárközben jellemzően 
meglehet, ami azért megfelelő 
jövedelmezőséget biztosíthat 
a kukoricatermelőknek – ha 
a hektáronkénti költségeket is 
optimalizálták kétszázezer fo-
rinton és ki tudják várni a mos-
taninál magasabb áron (40-42 
ezer forint) történő felvásárlást. 
Persze a homokosabb terüle-
tek legrosszabbikán megeshet, 
hogy az öt tonna per hektár 
sem lesz elérhető, de nem ez 
lesz a jellemző az országosan 
is legjobb adottságokkal bíró 
Tolnában.

– Közbelépett a „csodafak-
tor”, ami megmutatta, hogy az 
egyes kukoricafajták tűrőké-
pessége még azt is elbírta, ami 
augusztusban történt. Ezeknél 
a fajtáknál igenis jókor jött 
még az augusztus közepe után 
érkező csapadék – más fajtá-
kon pedig nem segített az égi 
áldás – mondta Varga András, 
a Gabonatermesztők Országos 
Szövetsége megyei szerveze-
tének egyik vezetőségi tagja. 
– Igaz, már mi magunk, ter-
melők is egyre többet teszünk 

azért, hogy a kukorica még 
jobban ellen tudjon állni a kri-
tikus időszakoknak. Mélyebb-
re tesszük a vetést, mint eddig, 
egyre többen megcsinálják a 
talajzárást – tette hozzá.

Az, hogy az egyik tábla sár-
gább a másiknál, vagy hogy 
találhatunk még zöld domi-
nanciájú szárakat is – a kísérleti 
telepen és azon kívül is –, egyes 
gazdákra, termelőközösségekre 
lebontva is komoly elemzést, 
megfigyelést igényel. 

A fajtaválasztás kérdése is 
sokkal fontosabbá válik ma-
napság, mint korábban. Nem 
mindegy ugyanis, milyen típu-
sú földünk van. Itt a városban 
és a környékén legalább há-
romféle különböző összetételű 
földdel találkozhatunk. Ahol 
elmaradnak az eredmények, 
megeshet, hogy a 140 féle ve-
tőmagból az arra a talajra illőt 
választották ki. A fajtakínálati 
dömpingben a nedvességle-
adó-képesség is szerepet ját-
szik, amit a fajtatulajdonosok 
próbálnak is bizonyítani.

 B. Gy. 

Szakképzés – de okosan
Együttműködési megállapodást 
kötött hétfőn a megyeszékhely 
önkormányzata és a közelmúlt-
ban létrejött Szekszárdi Szak-
képzési Központ. A korábban 
is élő együttműködést, partneri 
viszonyt most szerződéssel is 
megerősítették a felek, akik a 
megállapodás értelmében ösz-
szehangolják erőforrásaikat és 
lehetőségeiket a munkaerőpiaci 
igények kielégítésére.
A megállapodást Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere és Áb-
rahám Norbert, a szakképzési 
központ vezetője írta alá, de a 

dokumentumokat ellátta kéz-
jegyével dr. Odrobina László, 
szakképzésért és felnőttképzé-
sért felelős helyettes államtitkár 
is a Babits Mihály Kulturális 
Központban megtartott sajtó-
tájékoztató végén. 
A szerződés hangsúlyos eleme a 
paksi atomerőmű fejlesztésével 
kapcsolatos szakképzést érintő 
feladatok előtérbe helyezése.
Dr. Odrobina László az együtt-
működési megállapodásról el-
mondta: szeptembertől ingye-
nes a második szakképesítés 
megszerzése, s ezt kihasználva 

országosan mintegy 13 ezer fel-
nőtt beiskolázását regisztrálták, 
Szekszárdon több mint három-
százan jelentkeztek.
– Büszke vagyok rá, hogy e 
példaértékű együttműködés 
az országban elsőként nálunk 
köttetett meg – tette hozzá Ács 
Rezső. Szekszárd polgármestere 
emlékeztetett: a fiatalok többsé-
ge ma a diploma megszerzését 
tartja fontosabbnak, a szakkép-
zésben résztvevők száma egyre 
csökken. Pedig a fejlődés gátja 
sok esetben éppen a kvalifikált 
munkaerő hiánya.  FL/MTI
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AGÓRA MOZI
Október 1–4. 16:30
A KEZDŐ Színes szinkroni-
zált amerikai komédia. Korha-
tár:12 év alatt szülői kísérettel! 
Hossz: 121 perc.

Október 1–4. 19:00
MIÉNK A VILÁG Színes 
szinkron+feliratos amerikai ze-
nés dráma. Korhatár: 18 éven 
felülieknek! Hossz: 93 perc.

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA
ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd, 
Dózsa Gy. u.1.

Ideje: 2015. szeptember 28. 
(hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.
2015. évi tagdíj befizetésére 

is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, 
a Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége tagjait, 

és minden rászorulót.

,,Egy óra belőlünk”
(Koncert a zene világnapján)
2015. október 1. (csütörtök) 

17 óra - díszterem
Köszöntés: Heilmann Józsefné 

igazgató
Közreműködnek: Gitár – Sze-

ri Viktória (9.E); fuvola és 
zongora duó – Elblinger Éva 

(11.B) és Lozsányi Tamás; kla-
rinét és zongora duó – Valen-

tiny Anett (10.A) és Lozsá-
nyi Tamás; klarinét kvartett 
– Gerzsei Laura (10.B), Sza-
bó Bianka (9.B), Szabó Ist-
ván Márk (11.A), Valentiny 
Anett(10.A); Garay Gimná-
zium népdalköre; versek: Fá-
bián Nikoletta, Kasó Ferenc, 
Kasó Gergő,Bomba Soma; 
Garay Gimnázium Német 

Nemzetiségi Kamara Kórusa, 
konferál: Lotz Anna (12.A) és 

Kasó Ferenc (12.A)

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Területi 

Nyugdíjas Alapszervezete 
és a Szekszárdi Nyugdíja-

sok Területi Érdekszövetsé-
ge által meghirdetett

Burgonya megrendelések 
szállításának

Ideje: 2015. október 01. 
(csütörtök) 07:00 – 09:00 óráig.
Helye: Szekszárdi Nyugdíja-
sok Területi Érdekszövetsé-
ge, Szekszárd, Hunyadi u. 4. 

(PARKOLÓ)

A Szekszárdi Gárdonyi  
Zoltán Református Együttes

tisztelettel és szeretettel 
meghívja Önt, barátait,  

ismerőseit
2015. október 4-én,  

vasárnap 17órára a szekszárdi 
evangélikus templomba

„…zsoltárt zengek Istenem-
nek” (Zsolt:146,2b) című CD 

bemutató hangversenyre.
Köszöntőt mond és a CD 
lemezt bemutatja: Kardos 
Ábel a Dunamelléki Refor-

mátus Egyházkerület püspö-
ki titkára, lelkipásztor.
Igét olvas, imádkozik:

Rácz József, Tolnai Egyház-
megye esperese.

A műsort ismerteti: 
Németh Judit.

Közreműködnek: Tillai Tímea 
(szoprán), Árki Inez (mez-

zoszoprán), Varga Tiborné (alt), 
Streicher-Szabó Dóra Karola 

(1.hegedű), Radnai Ágnes (2.he-
gedű), Hidvégi Zsuzsanna (brá-
csa), Kecskés Anett (gordonka), 
Sziegl Benedek (klarinét), Lozsá-

nyi Tamás (orgona).
Karnagy: Naszladi Judit.

A koncert megrendezését 
támogatták: Evangélikus 

Egyházközség (Sefcsik Zol-
tán lelkész), Bartina Borsza-

küzlet (Szekszárd). 
A rendezvény az Országos 

Protestáns Napok bejelentett 
Tolna megyei eseménye.

A Gárdonyi Kórus a persely-
pénzt az evangélikus egy-

házközség udvari játszóteré-
nek felújításához ajánlja fel.

„Könyvtárba mentem.
Gyere utánam!”

Őszi Könyvtári Napok 
2015. október 5-11. között
 a Tolna Megyei Illyés Gyu-

la Könyvtárban
Minden nap érdekes progra-
mok, előadások várják a láto-
gatókat. A könyvtár vendége 

lesz többek között Grecsó 
Krisztián & Kollár- Klemencz 

László, Fábián Janka, Tóth 
Sándor (A Kávé Háza), Bíró 
László püspök. A gyermek-

könyvtárban fafaragás, hang-
szerkészítés, bábszínház, arc-
festés színesíti a programot.

Október 10-én, szombaton 
9-18 óráig tart nyitva a 

könyvtár.
Október 11-én, vasárnap 

9-13 óráig.
Egész hétvégén ingyenes 

beiratkozás, internethaszná-
lat, játékok, fejtörők, felnőtt 

színező vár mindenkit.
Az Őszi Könyvtári Napok 
ideje alatt a késedelmi dí-
jak beszedésétől eltekint a 

könyvtár.

ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptember 7-én tartotta. 
A következő időpontot később 
közüljük! Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Szeptember 
8-án tartotta. A következő időpon-
tot később közüljük! Garay J. Álta-
lános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

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

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

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

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

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Szeptember 20-ai rejtvényünk megfejtése: Aradszky László, Még ide-oda húz a szív

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Szeptember 29. (kedd) 19 óra – 
színházterem
Orfeum bérlet, 1. előadás: Peter 
Shaffer: Amadeus – színmű az 
Orlai Produkció előadásában.
Mozart zseni volt. Antonio Sali-
eri, a bécsi udvari zeneszerző az 
egyetlen, aki rögtön felismerte: 
ilyen muzsika kizárólag isteni su-
gallatra születik. Élet-halál harcba 
kezd tehát, hogy Mozarttal szem-
ben ő legyen a kiválasztott, akinek 
hangján megszólal az örökkévaló-
ság. Peter Shaffer világhírű műve 
természetesen fikció. Szereplők: 
Kulka János, Keresztes Tamás, Egri 
Márta, Lovas Rozi, Murányi Márta, 
Fodor Tamás, Kaszás Gergő, Tamá-
si Zoltán. Fordította: Zöldi Gergely. 
Rendezte: Szikszai Rémusz. Jegyek 
korlátozott számban kaphatók!
Szeptember 30. (szerda)
18.00 óra – Művészetek Háza
Freund Antal: 120 csepp gyomorke-
serű című könyvének bemutatója. A 
szerzőt és a könyvet bemutatja: Wes-
sely Gábor újságíró. Közreműködik: 
Rubold Ödön színművész, Sily Ká-
roly  zenész. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak, a belépés díjtalan.
Október 1. (csütörtök) 10 órától
A  Zene Világnapja 
Negyven éve ünnepeljük a Zene 
Világnapját október első napján. A 
Babits Mihály Kulturális Központ 
az idén fennállása 60. évfordulóját 
ünneplő Liszt Ferenc Zeneiskolá-
val közösen egész napos térzenét, 
és ünnepi koncertet szervez.
Térzene az AGÓRA sétányon, a 
Babits kulturális központ és Mű-
vészetek Háza közötti téren:
10.00 óra Ifjúsági Fúvószenekar, 
15.00 óra Ifjúsági Vonószenekar, 
16.00 óra Ifjúsági Gitárzenekar. 
17.00 óra „Egy óra belőlünk” 
hangverseny a Garay gimnázi-
um és a Liszt Ferenc Zeneiskola 
tanulóinak részvételével, a Garay 
János Gimnáziumban. 17.30 óra 
Tücsök Zenés Színpad szólistá-

inak koncertje a Babits Mihály 
Kulturális Központ bejárat melletti 
színpadán. 18.00 óra: Junior Stars 
együttes részvételével a Garay té-
ren. 19.00 óra: Ünnepi Koncert a 
Zene Világnapján a Művészetek 
Házában. Közreműködnek a Liszt 
Ferenc Zeneiskola volt növendékei: 
Farkas Judit (ének), Környei Attila 
(gitár), Lozsányi Soma (orgona), 
Oszter Miklós (vadászkürt), Pecze 
Balázs (trombita) és a Szekszárdi 
Kamarazenekar. Művészeti vezető: 
Földesi Lajos. Műsorközlő: Lakatos 
Orsolya. Minden zenekedvelőt sze-
retettel várnak, a belépés díjtalan.
Október 2. (péntek) 18:00 óra– 
Bakta galéria
Cs. Vasváry Ibolya „Utak és ta-
lálkozások” című életmű kiállítás 
megnyitó. A Babits Mihály Kultu-
rális Központ és az őcsényi Gráná-
talma Hagyományőrző Egyesület 
tisztelettel meghívja Önt Cs. Vas-
váry Ibolya 88 éves festőművész 
„Utak és találkozások” című élet-
mű kiállításának megnyitójára. A 
kiállítást megnyitja: Fülöp János, 
Őcsény polgármestere. Közremű-
ködnek: Lakatos J. Péter, Hadházy 
Ágoston, Győri Jolán és Veszpré-
mi Tibor, az Őcsényi Bogár István 
Hagyományőrző Egyesület Fülöp 
Ferenc-díjas táncosai. Konferál: 
Rühl Gizella, a TolnaArt szerkesz-
tője. A kiállítás megtekinthető: 
október 23-ig, a ház nyitvatartási 
idejében. A belépés díjtalan.
Október 6. (kedd) 10:30 – 
Béla király tér
Aradi Vértanúk Emléknapja
Koszorúzással egybekötött meg-
emlékezés és emléktábla avatás a 
Béla király téri 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc emlékmű-
vénél, Újvári József apát-plébános, 
a forradalom mártírja tiszteletére. 
Közreműködnek a Szent József Is-
kolaközpont diákjai és a Magyar 
Nemzetőrség Tolna megyei Szer-
vezete.

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. (00813)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14. 

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(00812)
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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 szeptember 28-tól október 2-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!

(00818)

szeptember 28. szeptember 29. szeptember 30. október 2. október 3.

„A”

Karalábé leves Daragaluska leves Pulykaraguleves Csontleves Zöldborsóleves

Pirított sertésmáj,
sós burgonya,

savanyúság

Chilis bab,
párolt rizs,
gyümölcs

Ízes bukta,
gyümölcs

Tárkonyos tejszi-
nes marharagu, 

tészta

Csülökpörkölt,
sós burgonya,

savanyúság

„B”

Karalábé leves Daragaluska leves Tarhonyaleves Csontleves Zöldborsóleves

Genovai 
halragu, 
penne

Brokkolifőzelék,
sült virsli,
gyümölcs

Spagetti
carbonara

Rozmaringos sült 
csirke, petrezsely-

mes burgonya,
savanyúság

Rántott 
csirkemell,

párolt zöldköret

„C”

Karalábé leves Daragaluska leves Tarhonyaleves Csontleves Zöldborsóleves

Nudli, 
sárgabarack 

lekvár

Töltött 
csirkecomb,

burgonypüré,
almás cékla

Töltött 
káposzta

Milánói 
makaróni

Stefánia vagdalt, 
burgonya, párolt 

káposzta

Téli felkészülésre akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

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

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00820)

NÉPSZERŰ A SZEKSZÁRDI HULLADÉKUDVAR

(00821)

Lakossági hulladékudvar 2011 
novembere áll a szekszárdiak 
rendelkezésére. Az eltelt négy 

év bizonyította, hogy a városlakók 
megismerték és megkedvelték a 
szelektíven gyűjtött hulladék leadá-
sának eme módját.

Miután a hulladékudvar közvetlenül 
a lakossággal áll kapcsolatban, ezek 
hatékony működése az emberek ak-
tivitásától és környezettudatosságá-
tól függ. Az adatok szerint a 2014-es 
esztendőben összesen 1300 tonna, a 
háztartásokban keletkező különféle 
hulladékot adtak le a Damjanich ut-
cai udvarban a szekszárdiak, így ezek 
már nem a cikói lerakót terhelik. A 
hulladékudvar népszerűségét jelzi, 
hogy – a papír és karton csomago-
lási hulladék kivételével – 2015 első 
félévében minden hulladék típusban 
az előző év teljes mennyiségét meg-
haladó értékeket regisztráltak.

A környezet védelmét szolgálja, 
hogy a lakosság által beszállított, sze-
lektíven elkülönített, újrahasznosítás-
ra szánt hulladékok átmeneti tárolása 
zárt gyűjtőkonténerekben történik. A 
hulladékudvarok munkatársai pontos 
nyilvántartást vezetnek a beszállító 

lakosok számáról, a beérkezett hul-
ladékok fajtájáról és mennyiségéről. 
Gondoskodnak arról, hogy a telepre 
behozott hulladékok fajtánként, a 
megfelelő gyűjtőedénybe kerüljenek. 
A szakemberek rögzítik a tároló edény 
megtelésének és azok elszállításának 
időpontját és pontos kimutatást ké-
szítenek a hónap végén az elszállított 
hulladék összmennyiségéről.
Szerződéssel ingyenes

A hulladékudvar szolgáltatásai térí-
tésmentesek a helyi, lakossági erede-

tű és mennyiségű hulladékra vonat-
kozóan, ehhez mindössze érvényes 
közszolgáltatói szerződéssel kell ren-
delkezni. A lakosság „korlátlan” meny-
nyiségben szállíthat be többféle újra-
hasznosítható (csomagolási műagyag, 
papír, üveg, fém) hulladékot, továbbá 
lomot, zöld hulladékot és étolajat is. 
A nem veszélyes hulladékok közül 
az építési törmelékből éves szinten 2 
köbméter szállítható be térítésmen-
tesen, autógumiból évente 4 darab 
adható le, míg a hibás elektromos 

készülékekből 100 kg is érkezhet csa-
ládonként. A veszélyes hulladékok kö-
zül a veszélyes anyagokat tartalmazó 
elektromos berendezésekből (hűtő, 
monitor, mobil telefonok) ugyancsak 
egy mázsa hozható be, fénycsövekből, 
izzókból 10 kg, elemekből, akkumulá-
torokból 25 kg, növényvédő-szerek-
ből éves szinten 5 kg adható le. 
Építési törmelék, lom, zöldhulladék

A nem veszélyes anyagok közül 
legnagyobb mennyiségben építési 
törmeléket, lomot és zöld hulladékot 
hoznak a szekszárdiak a hulladékud-
varba. Az építési törmelékből tavaly 
814 tonna került a telepre, idén csak 
az első hat hónapban 845 tonnát 
meghaladó mennyiséget helyeztek 
el a lakosok. A lomok mennyisége 
213-ról 265 tonnára, míg a zöldhul-
ladéké 58-ról 69 tonnára emelkedett. 
A használt gumiabroncsok lerakása 
duplájára emelkedett: az elmúlt évi 
32 tonnával szemben idén júliusig 
64 tonnát raktak le a szekszárdiak. A 
veszélyes hulladékok közül az elekt-
ronikai hulladékokból gyűlt össze a 
legnagyobb mennyiség, ami – a töb-
bi veszélyes hulladék típussal együtt 
– ártalmatlanítása után már biztosan 
nem szennyezi a környezetet.

Szekszárd, volt Ady kollégium 
Augusz Imre u. 15.

Október 3. (szombat)
9-11 óráig

Őszi-téli cipővásár!

Méretek 36-42-ig

Széles, problémás, fájós lábakra.
Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály.

(00824)
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

SPORTHÍREK
ASZTALITENISZ. A női extraliga nyitókörében 5:5-ös döntetlent 
játszott egymással a Szekszárd AC első és második csapata. Előbbi 
gárda Lovas, Madarász, Hartbrich összetételben a hétvégén 7:0-ra 
kiütötte az Erdért csapatát, míg a SZAC papíron második számú 
alakulata 6:4-es vereséget szenvedett a Budaörs otthonában, hiába 
nyert a Szekszárd Kupán győztes kínai Yang három partit is. A 
Szekszárd AC e hétvégén I. osztályú utánpótlás (újonc, serdülő 
leány és fiú) ranglistaversenyt rendez a városi sportcsarnokban.
DUATLON. Berta Tibor emlékverseny szeptember 26-án, szomba-
ton 15 órától a városi sportcsarnok környékén. Táv: 500 m futás, 6 
km kerékpár, 1 km futás. A táv egyénileg, vagy baráti társaságok, 
családok részére váltóban is teljesíthető. Kategóriánként az I-III. 
helyezett oklevélben részesül. Nevezési díj: 500 Ft/egyéni induló, 
600 Ft/váltó. Nevezés 14:00-14.45 óra között a helyszínen.

KÉZILABDA. Második mérkőzését is megnyerte a Szekszárdi Fe-
kete Gólyák KC NB I/B-s női együttese. Tabajdi Ferenc edző csa-
pata a bajnoki nyitányon, a Vasas ellen hazai pályán aratott 21-
13-as győzelmet követően az elmúlt hétvégén, Szentendrén nyert 
magabiztosan, 33-19-re. Az FGKC a Nyugati csoport harmadik 
körében, pénteken (lapzártánk után) a Győri ETO KC második 
csapatát látta vendégül.
LABDARÚGÁS. Hetedik bajnokiján is pont nélkül maradt a 
Szekszárdi UFC, amely a labdarúgó NB III. középcsoportjának 
hétvégi fordulójában hazai pályán szenvedett 1-0-s vereséget az 
élvonalbeli Békéscsaba második csapatától. Nagy Tamás vezető-
edző együttese szerdán, a Magyar Kupában sem tudott javítani, 
és a Dunaharaszti ellen elszenvedett 3-0-ás vereséggel búcsúzott 
a sorozattól.

Hat szekszárdi régiós bajnoki cím
A Magyar Olimpiai Bizottság – a Sport 
XXI. program keretében – atlétikai ver-
senyek rendezését támogatja a dél-du-
nántúli régióban az U11-es és U13-as 
korosztály számára. Az idei évre tervezett 
hét viadal közül az egyéni pályaverseny 
zajlott Szekszárdon szeptember 16-án.

A megméretésre a régió 12 szakosztálya 160 at-
létapalántáját nevezte hat versenyszámban (60 
és 600 méter, súlylökés, kislabdahajítás, maga-
sugrás és távolugrás). Az atlétikacentrumban 
lezajlott viadalt szervező Sportélmény Alapít-
vány nagy gondot fordított a színvonalas lebo-
nyolításra, ezért például elektromos időmérést 
alkalmaztak. Nem voltak ritkák a nagy létszá-
mú mezőnyöknek, így a 2004-es fiúk távolug-
rásában például 23-an indultak.

A két-két futó-, dobó- és ugrószámban 
remekül szerepeltek városunk két szakosz-

tályának reménységei. Andi Péter és Te-
mesi Bálint két-két aranyérmet szereztek: 
mindketten regionális bajnokok lettek a 
korosztályukban 60 méteres síkfutásban és 
távolugrásban. Sipos Kata a 2004-es lányok 
kislabdahajításában lett aranyérmes, míg 
Felkl Benjamin a fiúk 600 méteres síkfutá-
sában bizonyult Dél-Dunántúl legjobbjának. 

A bajnokok mellett két érmet szerzett 
Schilli Péter – ezüstöt távolban és bronzot 
60 méteren. Egy-egy éremmel gazdagodott 
a szekszárdi atlétika Frei Nóra, Barabás Kata, 
Balázs Kitti, Miklós Melinda, Péceli Tamás, 
Török Zsolt és Döbrösy Álmos révén. A 
Sport XXI. program lényege, hogy a sport-
ági támogatásokból szervezett versenyekkel 
felkészítsék a gyerekeket a később rájuk váró 
országos megmérettetésekre.  

 – fl –

Második a KSC a Sió Kupán
Biztató játékot nyújtva a má-
sodik helyen zárt a házigazda 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
együttese a 46. Sió Kupa nem-
zetközi női kosárlabdatornán. 
A kupagyőztes a romániai Sep-
siszentgyörgy gárdája lett.

Az elmúlt évad legjobb szekszárdi 
kosarasának választott Maja Scse-
kiccsel kiegészült „magyar mag” 
együtt tartásával nagyot „húzott” 
az Atomerőmű-KSC Szekszárd 
vezetése, hiszen ezek a játékosok 
– a Studer testvérek, Theodore-
án, Mansaré, Hajdu, Tamis és 
Simon – már bizonyították, lehet 
rájuk számítani. A Sió Kupán azt 
is megmutatták, hogy a rendel-
kezésre álló rövid idő ellenére 
már igencsak ütőképes csapatot 
alkotnak a nyáron érkezett újak-
kal. Őri Györgyi, az amerikai Jade 
Barber, az ukrán Katyerina Rima-
renko, valamint az elmúlt hetet 
próbajátékon, Szekszárdon töltő 
– és mutatott teljesítménye alap-
ján marasztalt – bosnyák Emina 
Demirovics is lendített a KSC 
szekerén, vagyis igazán hasznára 
volt Magyar Gergely vezetőedző 
együttesének.

A szekszárdiak előbb a har-
madik negyedben nyújtott extra 

teljesítménnyel magabiztosan 
verték a bosnyák Celik Zenica 
gárdáját, majd szoros csatában, 
csak az utolsó percekben ma-
radtak alul a hat légióst és román 
válogatottat is soraiban tudó, 
későbbi tornagyőztes Sepsi-SIC 
csapatával szemben. A Sió Kupa 
záró napján aztán Scsekics, vala-
mint a frissen érkezett ukrán Ri-
marenko vezérletével az atomo-
sok legyőzték a PEAC együttesét, 
s így a második helyen zártak.

– Sok pozitívumot tapasztal-
tam, persze azért van még min 
dolgoznunk – foglalta össze a 
felkészülési tornán látottakat 
Magyar Gergely. – Úgy tűnik, 
az új játékosokat sikerült jól 
beépíteni, és a pályán kívül is 
megtalálták a közös hangot a ré-
giekkel. A második és harmadik 
mérkőzésen lehetőséget kapott 
Rimarenko igazolta klasszisát, és 
profi mentalitása a többiekre is jó 
hatással van. Az amerikai Barber 
érkezésével végre van klasszikus 
centerünk, már csak azt kell gya-
korolnunk, miként tudjuk meg-
játszani. Azt gondolom, jó úton 
járunk. A bajnoki rajtig hátra lévő 
másfél hét elégnek tűnik, hogy 
néhány dolgon még csiszolgas-
sunk, s aztán felkészülten várjuk 

a Sopron elleni, október 3-i ösz-
szecsapást – zárta a vezetőedző.

46. Sió Kupa, a szekszárdiak 
eredményei: Atomerőmű-KSC 
Szekszárd–Celik Zenica 82–64 
(17–18, 21–17, 29–5, 15–24). 
Legjobb dobók: Barber 15, Scse-
kics 14/12, Studer Á. 10, illetve 
Kapor 23/3, Iriskics 19/9, Kalu-
sics 10. Sepsi-SIC–KSC Szekszárd 
77–72 (19–22, 20–14, 20–21, 
18–15). Ld: Marshall 21/6, Evans 
14, Parau 10/3, illetve Demirovics 
18/12, Rimarenko 15, Studer Á. 
10/3. KSC Szekszárd–PEAC-Pécs 
78–70 (13–17, 20–19, 19–19, 
26–15). Ld: Rimarenko 17/9, 
Scsekics 16/3, Barber 12, Studer 
Á. 10/3, illetve Sztankovics 17, 
Alekszics 15/9, Parks 13/6.

A Sió Kupa végeredménye. 
1. ASC Sepsi-SIC (román), 2. 

Atomerőmű KSC Szekszárd, 3. 
KZK Celik Zenica (bosnyák), 4. 
PEAC-Pécs.

Különdíjasok. Legjobb já-
tékos (MVP): Chuky Jeffery 
(Sepsi-SIC). Legeredménye-
sebb játékos: Tamara Kapor 
(Zenica, 63 pont). Legjobb 
középjátékos: Shante Evans 
(Sepsi-SIC). A győztes csapat 
edzője: Zoran Mikes (ASC 
Sepsi-SIC). Legsportszerűbb já-
tékos (dr. Pető Gyula-díj): Süle 
Gabriella (KSC Szekszárd). A 
csapatok legjobbjai. Tyaunna 
Marshall (Sepsi-SIC), Studer 
Ágnes (KSC-Szekszárd), Ta-
mara Kapor (Zenica), Robyn 
Parks (PEAC-Pécs). Az elmúlt 
szezon legjobb szekszárdi játé-
kosa (Szabó Ödön-díj): Maja 
Scsekics.  – fl –

A szekszárdi érmesek:
Fiú 2003, 60 méter: 1. Temesi Bálint (Szek-
szárdi AK SE) 8.75, 3. Schilli Péter (AC 
Szekszárd) 8.93. Távolugrás: 1. Temesi Bá-
lint 450 cm, 2. Schilli Péter 445 cm. Súly-
lökés: 3. Török Zsolt (AC Szekszárd) 10,40 
m. Fiú 2004-05, 60 méter: 1. Andi Péter 
(Szekszárdi AK SE) 8.90. 600 méter: 1. Felkl 
Benjamin (AC Szekszárd) 2:00,83. Távolug-
rás: 1. Andi Péter 456 cm, 3. Döbrösy Álmos 

(Szekszárdi AK SE) 413 cm. Magasugrás: 2. 
Péceli Tamás (Szekszárdi AK SE) 120 cm.
Lány 2003, 600 méter: 2. Miklós Melinda 
(Szekszárdi AK SE) 1:53,67. Kislabdhají-
tás: 3. Balázs Kitti (AC Szekszárd) 43,14 
m. Lány 2004-2005, távolugrás: 2. Frei 
Nóra (Szekszárdi AK SE) 396 cm, 3. Ba-
rabás Kata (AC Szekszárd) 378 cm. Kis-
labdahajítás: 1. Sipos Kata (Szekszárdi AK 
SE) 38,27 m.
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Nyitva tartás:
HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-17.00

SZOMBAT 08.00-12.00, VASÁRNAP 09.00-13.00

Már vasárnap is nyitva!
Szekszárd, Tartsay u. 19. (a munkaruházati bolt mellett) • Telefon: 74/670-735 

• E-mail: gabibarkacs@tolna.net • www.mcbarkacsbolt.hu
Minőségi Lambéria már 1.390 Ft/m2 áron kapható!

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

FAIPARI FESTÉKEK • BÚTORLAP SZABÁSZAT • Balsafa termékek széles választékban!
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! (00822)

Keményfa brikett

akció!

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00808)

Értesítjük
kedves vásárlóinkat, hogy üzletünk

visszaköltözött a
Széchenyi üzletház alagsorába.

Továbbra is sok szeretettel várjuk
régi és új vásárlóinkat!

HORVÁTH SPORT

(00823)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

OKTÓBER ELEJI NYITÁS

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(00819)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (00816)


