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Tisztelt Fogyasztóink!

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 2015. augusztus 
18-i ülésén egyhangú döntést 
hozott arról, hogy azonnali 
hatállyal megszünteti Szek-
szárd városi távfűtő rendszer 
működésére létrejött vállalko-
zási szerződést az Alfa-Nova 
Kft-vel.

Ezzel egy időben a Közgyűlés 
úgy döntött, hogy Szekszárd vá-
ros területén a jövőben a Szek-
szárdi Vagyonkezelő Kft. bizto-
sítja a távhőszolgáltatást.

Teendők a csoportos megbí-
zás alapján, bankon keresztül 
fizetők számára:

Kérünk minden ügyfelünket, 
hogy akik a távhőszolgáltatá-
si díjat számlavezető bankjuk 
megbízásával havonta átutalás-
sal, vagy csoportos díjbeszedés 
útján teljesítik, megbízásukat 

azonnal szíveskedjenek vissza-
vonni. A Szekszárdi Vagyonke-
zelő Kft. által kibocsátott szám-
lákat a jövőben az Unicredit 
Bank Hungary Zrt. 10918001–
00000002–46730037 számú 
számlájára kell teljesíteni.

Teendők az augusztusi 
számlákkal kapcsolatban:

Felhívjuk ügyfeleink figyel-
mét, hogy az Alfa Nova Kft. 
2015. augusztus 18. napjáig 
jogosult számlát kibocsátani. 
Ezért az általuk egész hónap-
ra kibocsátott számlának, az 
időarányos részét 60%-át fizes-
sék csak ki az Alfa Nova Kft-
nek, a fennmaradó időszakról 
már a Vagyonkezelő Kft. fog 
számlát küldeni. Az Alfa Nova 
Kft. a továbbiakban jogosulat-
lan számla kibocsátására, azt 
senki ne egyenlítse ki! 2015. 
augusztus 18-át követő időszak-
ban kizárólag a Vagyonkezelő 

Kft. jogosult a távhőszámlák 
kibocsátására. 

Teendők a lépcsőházakban 
kifüggesztett melegvízóra állást 
bejelentő lappal kapcsolatban: 

A lakásokban lévő aktuális 
melegvízóra állásokat szíves-
kedjenek 2015. szeptember 
10-ig – csütörtökig - pontosan 
kiírni, mert kollégáink azo-
kat a pénteki napon begyűjtik. 
Egyúttal kérjük Önöket, hogy 
a bejelentő lapon lévő adatok 
pontosságát szíveskedjenek el-
lenőrizni és szükség esetén kér-
jük javítsák azokat.

További teendők a szolgál-
tatás biztonságos működése 
érdekében:

További adategyeztetés érde-
kében hamarosan kollégáink 
személyesen fogják Önöket 
felkeresni. A zavartalan szol-
gáltatás érdekében részletes 
tájékoztatást fognak adni mun-

katársaink a lakosságot érintő 
teendőkről, kérjük, keressék 
őket bizalommal. 

A Vagyonkezelő Kft. minden 
információt megad ügyfeleink-
nek a zavartalan szolgáltatás 
érdekében. Kérjük, kísérjék 
figyelemmel interneten, az 
elektronikus és a nyomtatott 
médiumokban a további infor-
mációinkat:

www.szekszard.hu; www.va-
gyonkezelokft.hu; www.teol.hu 
weboldalakon, az Antritt Rádió, 
a Tolnatáj Televízió híreiben a 
televízió képújságjában, a Tol-
nai Népújságban és a Szekszárdi 
Vasárnapban.
Ügyfélszolgálat címe:
7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.
Telefon: 74/ 411-657
 

 Szekszárdi
 Vagyonkezelő Kft.

Az idő ugyan a nyarat idézte, 
ám a naptár már szeptember 
elsejét mutatott, amikor a vá-
ros 15 oktatási intézményé-
ben mintegy 6700 diáknak 
csengettek be a 2015/16-os 
tanév első napján.

Kedden mintegy 3000 általá-
nos iskolás tanuló, köztük 360 
elsős kisdiák kezdte el az évet – 
mondta el a Baka István Általá-
nos Iskola előtt tartott sajtótájé-
koztatón Ács Rezső. Szekszárd 
polgármestere megjegyezte: 
különösen fontos, hogy a nyá-
ri szünetből a tanévbe történő 
átmenet zökkenőmentes legyen 

– ide értve a biztonságos közle-
kedést is.

Több iskola található for-
galmas útszakasz mentén, itt 
különösen fontos a biztonság 
fenntartása. „Már évek óta jól 
működik a rendőrséggel és a 
polgárőrséggel közösen ellátott 
rendszer, amely a gyermekek 
biztonságos reggeli megérke-
zését és a délutáni hazajutást 
szolgálja” – tette hozzá Ács 
Rezső, majd kiemelte: idén 
szeptembertől már a közterü-
let-felügyelet munkatársai is 
bekapcsolódnak az oktatási in-
tézmények körüli, jelzőlámpá-
val nem ellátott gyalogátkelők 

biztosításában. Egyben az isko-
lák környékén megnövekedett 
reggeli forgalom miatt kérte a 
szülők segítségét, türelmét is.

A tanévkezdéssel kapcsolatos 
feladatokról lapunk kérdésére 
dr. Pakulár Károly alezredes, 
kapitányságvezető-helyettes 
elmondta: a gyerekek közleke-
désének elősegítése, a bizton-
ságukat veszélyeztető tényezők 
megszüntetése mellett az intéz-
kedés kiterjed a gyermekbiz-
tonsági ülések ellenőrzésére és 
a biztonsági öv használatára is. 
Szekszárdon a Garay, a Babits, 
a Dienes és a Gyakorló isko-
la előtti gyalogátkelő-helyeket 

biztosítják a rend őrei, néhol 
az oktatási intézmény által 
kijelölt tanulók segítségével. 
Buda Bernadett, a rendőrség 
kiemelt referense és a Baka is-
kola igazgatója, Parrag Katalin 
pedig az iskola-rendőr program 
hasznosságát, eredményességét 
hangsúlyozta.

A sajtótájékoztató végén – az 
önkormányzat jóvoltából – egy 
kis csomagot vehettek át az első 
osztályos kisdiákok Ács Rezső-
től. A Baka iskola 78 elsőse a 
csomagban füzetet, színes ce-
ruzákat, ragasztót, ollót és más, 
az iskolakezdéskor hasznos fel-
szerelést talált.   - fl -
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Az internet-előfizetés áfájának csökkentését javasolják
Az internetről szóló, nemzeti 
konzultációval kapcsolatos 
sajtótájékoztatót rendezett a 
Tolna Megyei Fidelitas, ahol 
a szolgáltatás adócsökkenté-
sének javaslata, a kollégiumi 
térítésmentes, vezeték nélküli 
Wi-Fi hozzáférés, illetve a szek-
szárdi köztéri ingyenes inter-
net lehetősége is szóba került. 

A kormánypárti ifjúsági szer-
vezet egyik legfontosabb célki-
tűzése, hogy a fiatalokat aktí-
van bevonja a közéletbe – ezért 
is fogadták örömmel az idén 
májusban elindított Internet-
Kon konzultációt – közölte 
Pap Máté, a szekszárdi megye-
székhely önkormányzati képvi-
selője, a Tolna Megyei Fidelitas 
alelnöke a szeptember 2-án, a 
Hunyadi utcai Fidesz irodában 
tartott sajtóeseményen. 

Az InternetKon a legelső 
olyan konzultáció, ahol a fiatal-

korúak véleményét is kikérik: 
éppen ezért a Fidelitas is meg-
vitatta ezeket a kérdéseket – 
hangsúlyozta Pap Máté. Jelezte: 
a szervezet egy egységes javas-
latcsomagot fogalmazott meg, 
amelyet az országos elnökség a 
kormány felé továbbított. 

Első javaslatukban azzal fog-
lalkoznak: mivel hazánkban a 

legszegényebb rétegek köré-
ben csupán 20% körül mozog 
a rendszeres internethasználat,  
azt szeretnék, hogy a felhasz-
nálók minél olcsóbban, minél 
jobb minőségű internethez jus-
sanak, a kormány pedig fontolja 
meg azt az elképzelésüket, hogy 
az előfizetés adóterheit, áfáját 
csökkentse. 

Javasolják, hogy valameny-
nyi oktatási intézményben – az 
egyetemi, főiskolai kollégiu-
mokban is – biztosítani kellene 
a szupergyors, ingyenes inter-
netet. E területen véleményük 
szerint a fejlődés elengedhetet-
len. 

Harmadik javaslatelemként 
Pap Máté a Tolna megyei, illetve 
a szekszárdi Fidelitas felvetésé-
ről beszélt: az ifjúsági szervezet 
helyi tagsága azt vizsgálná meg, 
Szekszárdon rendelkezésre áll-
nak-e olyan pályázati lehetősé-
gek, amelyek igénybe vételével 
a város több frekventált helyén 
is lehetőség nyílna Wi-Fi hot-
spot-okat, azaz ingyenes veze-
tés nélküli hozzáférési pontokat 
telepíteni. Úgy látják, egy ilyen 
beruházás nem csupán a szek-
szárdiak, hanem a turisták szá-
mára is kényelmes megoldást 
jelentene. 

 – gyimóthy –
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Biztonságosabb tanév kezdődik
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Megkezdődött az 50., jubileumi tanév a Dienesben
A szekszárdi Dienes Valéria 
(volt 4. számú) Általános Isko-
la 1965-ös átadását követően 
az akkori elsősök tanítását 
kezébe vevő pedagógus, a ma 
már nyugdíjas éveiben járó 
Gyulai Istvánné Marika néni 
köszöntésével vette kezde-
tét augusztus 31-én az intéz-
mény idei, 50. jubileumi tan-
évnyitója az iskola udvarán.

A különleges apropóval bíró, szá-
mos verses, zenés elemben bővel-
kedő rendezvényen több nyugdí-
jas tanerő, így például Gyurcsák 
Istvánné, Gerse Józsefné, Tornó-
czki Jánosné, illetve az iskola két, 
korábbi igazgatója, Vitéz Zsolt és 
Farkas Anna is tiszteletét tette, a 
város részéről pedig a közgyű-
lés humánbizottságának elnöke, 
Csillagné Szánthó Polixéna, va-

lamint Máté Péter polgármesteri 
tanácsadó volt jelen.

Amint azt tudni lehet, a tolnai 
megyeszékhely 4. számú Általá-
nos Iskolájának legelső, 1965/66-
os tantestülete 17 pedagógussal 
kezdte meg működését a déli 
kertvárosban – közülük nyolcról 
sajnos már csak megemlékezni 
tudtak a jelenlévő tanárok, így az 
iskolát sokáig irányító Faludi Já-
nos igazgatóról is. 50 éve egyéb-
ként negyvennégyen ültek először 
iskolapadba ebben az intézmény-
ben, akik közül többen ellátogat-
tak régi tanodájukba e napon. 

Az egybegyűlt tanárokat, diáko-
kat, valamint a leendő elsősöket és 
szüleiket az intézmény igazgatója, 
Simon Andrea köszöntötte, aki 
beszédében emlékeztetett az isko-
la kezdeti időszakára. „Holnaptól 
beköszönt a szeptember, az első 

tanítási nap, amikor egy időre 
véget érnek a fesztelen szünidei 
napok, a reggeli lustálkodások, a 
gondtalan baráti összejövetelek” 
– utalt az iskolaév végérvényes 
beköszöntére az intézményvezető, 
aki úgy látja, „két egyforma tanév 
soha sincs”. „Büszkék vagyunk rá-
tok, hogy ilyen ügyesek vagytok” 
– szólt az első osztályosok zenés 
produkciójáról, akiknek mozdu-
latait több száz szülői szempár 
kísérte figyelemmel. 

A hagyományt követve, a nyol-
cadikosok feltűzték a kicsiknek a 
Dienes-jelvényt, ami mindenkor 
az iskola közösségéhez való tar-
tozást jelentette. Az elsősök kis 
ajándékcsomagot is kaptak, ame-
lyet Szekszárd polgármestere, Ács 
Rezső küldött. Amint azt Simon 
Andrea kiemelte: a Dienes isko-
lának mindig is jó és szoros kap-
csolata volt a szülőkkel, amelynek 
eredményeként „harmonikus és 
boldog iskolaéveket biztosíthat-
nak tanítványaik számára”. Az 
igazgató köszönetét fejezte ki az 
elsős osztályfőnökök felé a beíra-
tás előtti szervezőmunkájukért, 
akiknek egyben sok jó, igyekvő, 
szorgalmas nebulót kívánt nekik.

„Nagy kihívás, nehéz feladat, 
de a legszebb próbatétel olyan 
embereket felnevelni, akik min-
den helyzetben képesek ember-
hez méltóan élni és cselekedni” 
– fogalmazott, majd kiemelte: a 
nyolcadikosokra komoly felada-
tok, a továbbtanulás, a felvételi, a 
nyelvvizsga vár, ám – ha ezeken 
túlvannak, megtapasztalják, hogy 
van értelme keményen, kitartóan 
dolgozni és tanulni. E feladataik-
ban mindannyian segítségetekre 
leszünk – tette hozzá. 

Az iskola tanulói létszáma je-
lenleg 532 fő, akiket 52 pedagó-
gus nevel, oktat. Simon Andrea 
hangsúlyozni kívánta, idén már az 
első három évfolyam tanulóinak – 
221 diáknak – nem kell fizetnie a 
tankönyvekért, további 114-en a 
törvényben meghatározott szem-
pontok alapján kapják ingyenesen 
a köteteket – a térítésmentes tan-
könyvek így iskolájuk esetében a 
családok 63%-ának jelentenek 
számottevő könnyebbséget. 

Érdekesség, hogy negyedik 
évfolyam tanulói a Dienesben 
erdei iskolában indítják a tané-
vet, ahol – az eddigi tapasztala-
tok alapján – élményteli tanu-
lással bővítik tudásukat. 

„Közös célunk a gyermekek 
nevelése, az életre való felkészíté-
se, amely csak akkor lehet sikeres, 
ha a nevelési elveinkkel egyeztet-
ni tudjuk” – jelezte az igazgató, 
kitérve arra: a nevelőtestület cél-
ja, hogy a szülők által elismert, 
magas színvonalú nevelő-oktató 
munkával valamennyi tanuló 
számára esélyt teremtsenek az 
eredményes továbbtanuláshoz. 
Simon Andrea mindezen túl jó-
kedvet, kitartást kívánt minden-
kinek az idei tanévre.

A Dienes-év programjairól 
megtudhattuk: az eseménysorozat 
a szeptember 28-tól október 2-ig 
tartó ünnepi héttel veszi kezdetét, 
majd, február 8-án, az iskola szü-
letésnapját egy addigra megjelenő 
évkönyvvel kívánják megünne-
pelni. Pünkösdkor az egykori ta-
nulók osztálytalálkozóit szeretnék 
lebonyolítani, végezetül pedig em-
lékezetes Dienes-hetet és ballagást 
szeretnének rendezni diákjaik szá-
mára. A szeptember végén indu-
ló ünnepi héten iskolatörténeti, 
továbbá volt kollégák és diákok 
kiállítását is láthatja a nagyközön-
ség, de egy 1976-ban befalazott 
időkapszulát is megnyitnak, aho-
vá egyben újat helyeznek majd 
el. Mindezen túl Dienes Valéria: 
Mert szabad vagyok című film-
jének vetítésére is sor kerül, a Ba-
bits-házban rendhagyó irodalmi 
órát tartanak, sőt, még nyugdíjas 
találkozó is várható, míg a Deut-
sche Bühné-ben a Mozgásművé-
szeti Társulat előadását tekinthetik 
meg, a Babits Mihály Kulturális 
Központban pedig gálaesten ve-
hetnek részt az érdeklődők. 

Nemrég régi álma vált való-
ra az intézménynek, hiszen az 
udvar új játszóudvarral bővült, 
a Tehetségekért Alapítvány gon-
dozásában, szülői támogatással. 
Adományokra továbbra is szá-
mítanak, annak érdekében, hogy 
terveiket megvalósíthassák. 

 Gyimóthy Levente

Kóbor János: „Eszterbauer Jánost láthatták, hallhatták...”
Ki lehet az az ismeretlen, hirte-
len a színpadon termett gitá-
ros? – ágaskodhatott fel a kér-
dés a közönségben az Omega 
augusztusi siófoki szabadtéri 
oratóriumkoncertjén. A férfi 
a színpadon, elektronikus gi-
tárral a kezében a nézőtéren 
helyet foglaló szekszárdiak 
közül többeknek gyanúsan 
ismerős lehetett.

Lemegy a Tízezer lépés, aztán 
egy másik klasszikus, a Ballada a 
fegyverkovács fiáról. A muzsika 
elhalkulásával a farmeros basz-
szusgitáros – mintegy lélekben 
is visszaszállva a földre – meg-
hajol a mintegy másfélezer néző 
előtt, eltűnik a kulisszák mögött 
– majd a legvégén, valamennyi 
közreműködővel összekapasz-
kodva visszajön a színpadra. 

„Eszterbauer Jánost láthatták, 
hallhatták... Alighanem sok fi-
nom rozé borába kerül neki ez 
a fellépés!” – mondta Kóbor Já-
nos, az Omega frontembere az 
ismeretlen „beugró” kilétével 
kapcsolatban.

Borászunk, aki az Omega, de 
legfőképpen Kóbor János szű-
kebb baráti körébe tartozónak 
vallhatja magát, az esttel kap-
csolatban elmondta: „Életem 
legemelkedettebb, egy omegás 
szám címével, üzenetével élve: 
egy életre szóló, semmi más-
hoz nem hasonlítható tíz per-
cét éltem meg ekkor, amit nem 
lehet raklapszámokkal mérhető 
bormennyiséggel sem kifejez-
ni, meghálálni” – jegyzi meg a 
borász, aki most igazán hálás 
a sorsnak, de legfőképpen ön-
magának azért, hogy 42 évvel 

ezelőtt nem csak hallgatta a roc-
kot, hanem egy akkortájt induló 
amatőr zenekarban gitározott is.

Persze önmagában ez, a közeli 
barátisággal együtt is csak szük-
séges, de nem elégséges feltétele 
lett volna az Omegával egy szín-
padon való fellépésnek. Főleg, 
mert ilyesféle baráti-civil szín-

padi meghívást az együttes tag-
jainak visszaemlékezései szerint 
csak egyszer jegyeztek föl a las-
san 53 éves Omega történetében.

– Volt nálunk tavaly egy 
pinceavató buli, amelyen az 
Omega-tagok is jelen voltak. 
Ezen muzsikált egy jazz-trió, s 
a meglehetősen jó, kellőképpen 
oldott hangulatban, nem kis 
meglepetésemre bekapcsolód-
tak a zenélésbe Kóbor Jánosék 
is. Ennek az örömzenélésnek 
lett a hozadéka ez a meghívás – 
meséli Eszterbauer János. – El 
kellett mennem két próbára, s 
aztán augusztus 7-én este eljött 
az éles bevetés ideje. Életem 
kivételesen csodás perceit él-
hettem meg Siófokon – foglalta 
össze a szekszárdi borász.
 B. Gy.

A jubileumi tanév lebonyolításához, ünnepi rendezvényeihez, 
illetve az évkönyv kiadásához a Dienes Valéria Általános Iskola 
számára a Tehetségekért Alapítvány (7100 Szekszárd, Szent-Györ-
gyi Albert u. 6.) számlaszámára (1030002-10539192-49020012)  
fogadja magánszemélyek, vállalkozók, civil szervezetek támoga-
tását. A támogatók nevét az évkönyvben és az iskola honlapján is 
feltüntetik. A 100 000 Ft-os és annál magasabb összeg befizetőit 
„Fő támogatóink”megnevezéssel sorolják fel.
„Az évkönyv elkészítéséhez szívesen vesszük korábbi diákjaink 
visszaemlékezéseit, akár családokét, ahonnan szülők és gyerekek 
is az iskolánkba jártak; hosszabb-rövidebb gondolatokat, élmé-
nyeket; digitalizált formában elküldött képeket. Ezeket küldjék 
el iskolánkba a dienesvaleria50@gmail.com e-mail címre. Szá-
mítunk volt diákjaink aktivitására, segítő hozzáállására, várjuk 
további ötleteiket is” – áll az iskola közleményében. Kapcsolat: 
titkarsag@dienessuli.hu, dienesvaleria50@gmail.com.
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Aki úgy festett csendéletet, „ahogy azt addig senki se látta”
A húszéves korától csaknem 
élete végéig, 75 éven át alko-
tó budapesti születésű fes-
tő, Czóbel Béla (1883-1976) 
munkáiból nyílt különleges 
tárlat augusztus első felében 
a Vármegyeháza földszinti ki-
állítóterében.

A festmények annak a szeren-
csés véletlennek köszönhető-
en kerültek Szekszárdra, hogy 
Szentendrén a művész múzeu-
mát felújítják, Szekszárd pedig 
szívesen befogadta ideiglenesen 
az alkotások jó részét. A Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum és 
munkatársa, Lovas Csilla kivite-
lezésében megvalósult szekszár-
di kiállítótér augusztus 14-én 
nyílt meg. Ódor János Gábortól, 
az intézmény igazgatójától meg-
tudhattuk: az időszaki kiállítás 
egyik apropója, hogy Babits és 
Czóbel kortársak voltak, így mű-
vei könnyen megférnek a költő 
szülővárosában.

A Czóbel-gyűjtemény Szent-
endrén a Ferenczy Múzeum ke-
zelésében van, amely a felújítás 
idejére átadta Szekszárdnak a 
művész munkáinak „egy szűk 
keresztmetszetét”. Az alkotó 
műveinek szín- és részletgaz-
dagságáról Feledy Balázs művé-
szettörténész, művészetkritikus 
ejtett szót, aki szerint Czóbel 
a 20. századi magyar festészet 
egyik legkülönösebb életművé-
vel rendelkező művésze. 

Egyedisége már életkorából 
adódóan is megmutatkozik, 
lévén, hogy tengernyi pályatár-
sával ellentétben – akiknek rö-
videbb alkotói szakasz adatott 
meg – Czóbel Béla megérte 93.-
dik életévét, s folyamatosan ké-
pes volt a megújulásra… Még-
hozzá úgy, hogy egyedülállóan 
hosszú ideig festett.

Sikere adódhat abból is Fe-
ledy szerint, hogy az alkotó 
„rendkívül fegyelmezett életet 
élt”, akinek időbeosztásában 
saját bevallása szerint a „déle-
lőttök a festésé” voltak. Színek-
re épülő, a művészettörténész 
megfogalmazásával „varázslatos 
festészet” jellemezte őt, aki imá-

dott portrét, figurát a vászonra 
vinni, gyakorta tükröket lóga-
tott a háttérbe, annak érdeké-
ben, hogy megsokszorozza a 
térélményt, s, aki a modellek 
jelenlétét nemes egyszerűséggel 
csak „pózolásnak” titulálta. 

Czóbelt különös, sajátságos 
magyar stílusa tette halhatat-
lanná. Első sikere 1902-ben jött, 
amikor még be sem töltötte hu-
szadik életévét. A húszas években 
zsidó származásából kikeresztel-
kedett, a II. világháború zord 
időszakát Szentendrén élte meg, 
ahol Hatvani Ferencet, az akkor 
ismert bárót, műgyűjtőt bújtatta, 
mint már „katolikus” festő. 

Korán szívta magába a század-
forduló művészeti ismereteit, s 
akkor volt Párizsban, amikor ott 
„dúltak az izmusok”. Barátja volt 
Picasso és még számos híresség, 
de ő minduntalan a maga útját 
járta, s rendre megmaradt a va-
lós világ egyéni, sajátságos leké-
pezésénél – hangoztatta Feledy 
Balázs, aki szerint a festő stílusán 
sokszínűség érződik – ebbe úgy 
beleértendő a szecesszió, mint az 
expresszionizmus.

Czóbel Béla sosem készített 
társadalmi ábrázolásokat, tájat 
is csak a tájba ülve festett. Élet-
műve Feledy szerint „hatalmas, 
mégis friss”. Sorozatokat egyál-
talán nem alkotott, s – vallotta, 
„úgy fest meg egy csendéletet, 
ahogy azt addig senki se látta”. 

A századelő nagy magyar mű-
vészmozgalmainak részese volt, 
tagja a nyolcak avantgárd cso-
portnak (1909-18), ahová Pór 
Bertalan, Czigány Dezső és Or-
bán Dezső is tartozott – őket va-
lamennyiüket Jean-Paul Laurens 
oktatta. Műveit kiállították a pá-
rizsi Salon d’ Automne és a Salon 
des Indépendants-en, ám Czóbel 
gyakorta részt vett a nagybányai 
művésztelep tevékenységében 
is, s 1939-ben végleg hazatért, 
Szentendrét választva otthonául 
– ekkor már 60 éves volt. 

A magyar forradalom évében 
a Csók Galériában állított ki, 
‚57-ben Párizsban, így elmond-
ható róla: Budapest és Párizs 
közt „közlekedett” művésze-
tével. Munkáiról elmondható, 
sohasem állt be a kommunista 
vonulatba, s nem vált proletár 
festővé. 1966-ban Budapesten, 
83 évesen kapott műtermet. 
Utolsó éveiben Kratochwill 
Mimi monográfusa dolgozza 
fel óriási életművét. 

A szekszárdi kiállítás Bodo-
nyi Emőke művészettörténész 
közbenjárásával jöhetett létre, 
aki kurátor is egyúttal. 

Az egyedülálló tárlat Szek-
szárdon a Vármegyeházán szep-
tember 13-ig, hétfő kivételével 
10-17 óráig tekinthető meg, 
szeptember 11-én 16 órától in-
gyenes tárlatvezetéssel.

 – gyimóthy –

Nepp Dénes a Népművészet Mestere lett
A Népművészet Mestere díjat 
vehetett át a Budai Várban 
augusztus 20. alkalmából tíz 
kiemelkedő alkotó, köztük a 
szekszárdi szíjgyártó, Nepp 
Dénes.

„Az idén is tíz kiemelkedő élet-
művet díjazunk, mely életmű-
vek alkotói a magyar népművé-
szet különböző ágaiban adták 
hozzá tehetségüket, tudásukat, 
szorgalmukat ahhoz a hagyo-
mányhoz, melynek őrzésére, 
ápolására, továbbadására és 
fejlesztésére elhívást kaptak” – 
fogalmazott az elismeréseket 
átadó Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere. „A ma-
gyar népi kultúra nemcsak a 
múlt, hanem a jövő is, Magyar-
ország és a magyarok számára 
a népművészet különös jelentő-
séggel bír, ez az, amely bennün-
ket, magyarokat egyedivé tesz.”

A Népművészet Mestere díj 
egyes alkotások vagy egész 

életmű elismeréseként azoknak 
a népművészeknek adományoz-
ható állami kitüntetés, akik 
hosszabb időszak alatt kifejtett 
munkásságuk során a népmű-
vészet fejlesztésében kimagasló 
eredményeket értek el. Az idei 
díjazottak között van énekes, 
táncos, furulyás, szűrhímző, 
csont-, szaru- és fafaragó is. 

A szekszárdi Nepp Dénes a 
magyar szíjgyártó mesterség és 
lószerszám-készítés hagyomá-
nyainak továbbviteléért vehet-
te át az elismerést. Pedig Nepp 
Dénes nem erre a pályára ké-
szült, érettségi után ugyanis az 
agrártudományi egyetem volt 
a cél. A terv azonban nem va-
lósult meg, így a több mint 80 
éves családi hagyomány foly-
tatása mellett döntött. Előbb 
szíjgyártó szakmunkás bizo-
nyítványt szerzett, majd 1979-
ben letette a mestervizsgát. 
A szakma alapjait, szeretetét 
nagybátyjától, Csankó Zoltán 

szíjgyártó mestertől tanulta. 
Megszerzett tudását a szintén 
szekszárdi Ambach Antal se-
gítségével fejlesztette tovább, 
akitől az aprólékos, a részlete-
kig terjedő igényességet leste el.

Feleségével együtt a bőrdí-
szműves szakmák valamennyi 
ágában otthon vannak, a leg-
több díjat és elismerést mégis 
míves lószerszámaival szerezte, 
s ezek készítése okozza a leg-
nagyobb örömöt is számára. A 
kantár, a hátszíj, a nyakszíj, a 
húzó, a kápa, az istráng, a gyep-
lő, a farmatring külön-külön is 
egy-egy remekmű. Csakis mar-
habőrből készülhet, kézi var-
rással. Legkevesebb két hóna-
pos, de előfordul, hogy féléves 
munkát is megkíván egy-egy 
parádés, rézveretes és sallangos 
lószerszám kivitelezése. A kifo-
gástalan mű elkészültéhez min-
den munkafolyamat fontos: az 
alapanyag kiválasztása, a minta 
megrajzolása, tökéletes szabása, 

vágása, az öltések milliméternyi 
pontossága, a bőr gyalulása, fes-
tése, a sallangok fonása, s nem 
utolsósorban persze a szépérzék 
és a türelem.

„Sem a munkán, sem az 
anyagon nem lehet spórolni” – 
mondja Nepp Dénes, aki igen 
büszke rá, hogy négy fogat-
hajtó világbajnoknak (Bárdos 
György, Juhász László, Bozsik 
József, Johann Böhler) is készí-
tett lószerszámot, s azok egyet-
len versenyen sem szakadtak el, 
vagy törték fel a lovakat. 

„Nem kis büszkeséggel tölt el, 
hogy megrendelőim többsége 
visszajár hozzám, és barátaim-
nak nevezhetem őket” – vallja 
a 60 esztendős szekszárdi szíj-
gyártó mester, aki a Népművé-
szet Mestere cím előtt a Népi 
iparművész (1993), Az Év Mes-
tere (1998), Közjóért (2002) és 
A Tolna Megyei Művészetért 
(2006) díjat is kiérdemelte már.
 F. L./MTI

Egy film, amiért
összefogott a város!
Legyél ott Szekszárdon a 

közösségi gyártással készült 
játékfilm díszbemutatóján!
OBSITOS –Egy film, ami 
minden ízében Szekszárd

Időpont:
2015. szeptember 16. 19 óra

Helyszín:
Babits Mihály Kulturális 

Központ Szekszárd (színház-
teremben)
Jegyárak:

Belépőjegy + ajándék:
4.900 Ft

VIP Belépőjegy: 9.900 Ft 
(A VIP belépőjegy

tartalmazza a vetítésen és a 
VIP fogadáson való részvé-
telt, korlátlan, svédasztalos 
étel és italfogyasztással + 

egyedi ajándék).
Jegyvásárlás:

Amaryllis Esküvő és Rendez-
vényszervező Iroda

7100 Szekszárd,
Augusz I. utca 9-11.

Telefon: +36-30/929-0740
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ÖNNEK VAGY GYERMEKÉNEK AKNÉK 
TALÁLHATÓK AZ ARCÁN ÉS A TÖRZSÉN?

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

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

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

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

tart, amely időszak alatt 11 vizitre kerül sor.

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

Amennyiben bármilyen további információra 
lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal:

DR. BAJOR KLÁRA,
DR. KARAGITY ELIZA

Tolna Megyei Balassa János Kórház – Szekszárd
Bőrgyógyászati Osztály

Tel.: 74/501-596
(00732)
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AGÓRA MOZI
Szeptember 6–9. 16:30
KÉSZ KATASZTRÓFA
Színes szinkronizált ameri-
kai komédia. Korhatár: 16 
éven felülieknek! 
Hossz: 125 perc.

Szeptember 6–9. 19:00
TRANSPORTER: A SZÁL-
LÍTÓ – ÖRÖKSÉG Színes 
szinkronizált francia akciófilm. 
Korhatár: 16 éven felüliek-
nek! Hossz: 96 perc.

Szeptember 10–13. 19:00
HITMAN:
A 47-ES ÜGYNÖK
Színes szinkronizált ameri-
kai akciófilm. Korhatár: 16 
éven felülieknek!
Hossz: 96 perc.

Szeptember 10–13. 16:30
VAKÁCIÓ
Színes szinkronizált ameri-
kai vígjáték. Korhatár: 12 év 
alatt szülői kísérettel! 
Hossz: 117 perc.

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Területi 

Nyugdíjas Alapszervezete 
és a Szekszárdi Nyugdíjasok 

Területi Érdekszövetsége 
által meghirdetett

vöröshagyma megrendelések 
szállításának

ideje: szeptember 10-én  
(csütörtök) 07:00–10:00 óráig.
Helye: Szekszárdi Nyugdíja-
sok Területi Érdekszövetsége 
(7100 Szekszárd, Hunyadi u. 

4., PARKOLÓ)
A burgonya megrendelések 
szállítása később történik.

A Szekszárd-Újvárosi  
Római Katolikus Társaskör

Vezetősége
értesíti a tagokat és minden 

érdeklődőt, hogy a nagy 
sikerre való tekintettel
2015. szeptember 10-én, 

csütörtökön
reggel 7 órától 12 óráig

és 2015. szeptember 11-én, 
pénteken délután 14 órától 

18 óráig újra
KEDVEZMÉNYES VÁSÁR
lesz a Szent István Házban 

(Szekszárd, Rákóczi u. 69-71).
A vásáron az alábbi termé-

keket lehet vásárolni:
alma, barack (kopasz, va-
lamint fehér- és sárgahúsú 

magvaváló), burgonya, fok-
hagyma, termelői méz, törött 
fűszerpaprika, vöröshagyma.

További információ, illetve 
előjegyzés: 

Horváth Jánosné, Edit
Tel: 74/ 313-175 vagy 

20/52-46-820
horvathne.edit@citromail.hu

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas  

tagozatánál a megrendelt
burgonya és hagyma átvehető: 
07:00–11:00 óráig a Szent I. 

téri Gemenc parkolóban.
Hagyma:

szeptember 12. (szombat)
Burgonya:

szeptember 26. (szombat)
1-150. sorszámig: 7-9 óráig.

150-300 sorszámig: 9-11 óráig. 
A sorszámokat kérjük 

magukkal hozni.

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete ezúton 

meghív minden érdeklődőt:
a szűrővizsgálatok fontossága a betegségek megelőzésében 

(kiemelten a méhnyakrák megelőzésében) ismertető előadás 
meghallgatására.

Helyszín: CIC. Civil Információs Centrum.
(Szekszárd, Béla király tér 6.)

Időpont: szeptember 10. (csütörtök) 16 óra 30 perc kezdéssel.
Előadó: Gárdiné Kőszegi Lenke védőnő Szekszárd MJV Önkor-

mányzata Egészségügyi Gondnokság dolgozója.
Rendezvényünk nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

ISKOLAKEZDÉSI
HASZNÁLTRUHA

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: 7100 Szekszárd 

Dózsa György u. 1.
Ideje: szeptember 7. (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.

FELHÍVÁS
Az Állampolgári Részvétel 

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

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

akik kitelepülhetnek,
bemutatkozhatnak,

felléphetnek, illetve önálló 
programelemmel is 

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

csik Dóránál telefonon:  
74/ 511-721,

mentalmuhely@gmail.com 
e-mail címen vagy

személyesen: a Mentálhigié-
nés Műhely irodájában 

(Babits M. Kult. Központ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 
óráig.  Dienes Valéria Általános Is-
kola, (Szent-Györgyi Albert u. 6.)

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Augusztus 30-ai rejtvényünk megfejtése: Ingrid Bergman, Casablanca

Czóbel Béla festőművész
kiállítása a Vármegyeházán

Megtekinthető:
szeptember 13-ig, hétfő 
kivételével 10-17 óráig

Szeptember 4-én és 11-én 
(pénteki napokon) 16 órakor 
ingyenes tárlatvezetést tart 
Lovas Csilla muzeológus.
Iskoláknak bejelentkezés 

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

szucs.zsuzsanna@wmmm.hu

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

erkélyes, 56 nm-es
lakás eladó.

Érdeklődni: 06 30/7462-839
(00733)

Játsszunk együtt óvodások!
Játékba ágyazott beszéd- és

képességfejlesztés.
Felvételt hirdetünk szeptember
közepén induló csoportjainkba.
Jelentkezni lehet: 30/530-0343

(00750)

Meghívó
A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK TOLNA MEGYEI EGYESÜLETE

tisztelettel meghívja Önt, családtagjait és ismerőseit a 
2016. évi Szekszárdi Szüreti Napok

társrendezvényeként megrendezésre kerülő

Segítséggel élők és barátaik szemléletformáló zenés-műsoros 
rendezvényére, amely idén 10. alkalommal kerül színpadra.
Időpont: 2015. szeptember 17. (csütörtök)14:00–17:00 óráig.

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király téri színpad.
Megnyitó beszédet mond a „Szeretet Lágja – 2015 rendezvény 
fővédnöke, Potápi Árpád János a Nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár.
Köszönti a résztvevőket a Tolna Megyei Önkormányzat elnö-

ke, Fehérvári Tamás és Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere Ács Rezső.

A fellépők zenés műsorainak előadásai szünetében lehetőség nyílik 
a társegyesületek, valamint más a városunk életében meghatározó 

szerepet játszó intézmények és szervezetek képviselőinek bemutatá-
sára is.

A rendezvényre látogatókat színvonalas műsoron kívül se-
gítő kutyák bemutatójával, arcfestéssel, kézműves és játékos 

foglalkozásokkal várjuk az „Ügyes Kezek” asztalainál!
Ismerj meg! Nyújtsunk kezet egymásnak!
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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 7-től szeptember 11-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!

(00747)

szeptember 7. szeptember 8. szeptember 9. szeptember 10. szeptember 11.

„A”

Frankfurti leves Csontleves Őszibarack-
krémleves Gombaleves Daragaluska leves

Gőzgombóc, 
vanilia sodó, 

gyümölcs
Vadas marharagu, 

tészta
Pulykabrassói, 

pirított burgonya
Pásztortarhonya,

savanyúság
Lecsós 

pulykaragu,
tészta

„B”

Frankfurti leves Csontleves Őszibarack-
krémleves Gombaleves Daragaluska leves

Gránátos kocka,
savanyúság,

gyümölcs
Csabai sertéskaraj,

franciasaláta

Rántott sertés-
borda,

magvas zöldséges 
rizs

Töltött 
csirkecomb,

bohémsaláta

Metélőhagymás 
túróval töltött 

karaj, sárgarépás 
burgonyapüré

„C”

Lebbencsleves Csontleves Hamis 
halászlé Gombaleves Daragaluska leves

Pulykarizottó,
gyümölcs

Sólet, füstölt,
főtt tarjával

Túrós csusza, 
tepertő, 

gyümölcs

Parajfőzelék.
sült virsli, főtt tojás, 

gyümölcs

Marhapörkölt, 
tarhonya,

savanyúság

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

www.szpluszcstudio.hu

(0
07

51
)

Az Sz+C Stúdió Kft.
munkatársai nevében

az augusztusi gyerektábor
megszervezését és élményekkel teli

megtartását köszönjük
Schnetzné Orbán Andreának,

a nagymányoki
Glück Auf tánccsoport

vezetőjének.

(00749)
NYVSZ: E–000026/2013

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

„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

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

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu (00748)

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
(00741)

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2015. szeptember 1-30-ig tart.
 (00746)

KESZTHELYINÉ ÉS TÁRSAI VENDÉGLÁTÓ BT.
7100 Szekszárd, Garay tér 18.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Gyakornoki program a Keszthelyiné és Társai Vendéglátó Bt-nél
TÁMOP 2.3.4-A-13/1-2014-0304
Projekt teljes költségvetése: 12.377.780, - Ft
Támogatás összege: 11.626.280,- Ft
Projekt megvalósítása: 2014.10.01-2015.07.29.

A Keszthelyiné és Társai Vendéglátó Bt. 11.626.280,- Ft támogatást nyert az 
Új Széchenyi Terv keretében Gyakornoki programjának megvalósításához.
A kilenc hónapos programban a Keszthelyiné és Társai Vendéglátó Bt-nek lehe-
tősége nyílt öt fő gyakornok felvételére Európai Uniós támogatással. 2014. októ-
ber 1-jei hatállyal négy fő felszolgáló és egy fő szakács kezdte meg munkáját. 
A gyakornokok mentori szakfelügyelettel látták el feladataikat.
A pályázat lehetővé tette a gyakornokok munkájához szükséges gépek, berendezé-
sek beszerzését is nettó 2.382.780,- Ft értékben, mely segítséget nyújtott a gyakor-
nokok sikeres munkavégzéséhez, a vendégek minél hatékonyabb kiszolgálásához.
A cégről és fejlesztésekről bővebb információhoz a www.belvarosikavehaz.hu és
www.szasz-sorozo.hu weboldalon juthatnak hozzá.
Kapcsolat: Keszthelyi Szabolcs ügyvezető
info@szasz-sorozo.hu

(00753)

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

(00744)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Másfél száz induló „vizitelt” a városban
A tavalyi első rendezvényen 
regisztráltak létszámát is fe-
lülmúlva, több mint 150-en 
futottak vagy kerékpároztak 
az augusztus 29-én megtar-
tott 2. Visit Szekszárd városi 
tájékozódási viadalon.

Sokan az immár országos hírű 
Borvidék Félmaratonon szerzett 
pozitív élmények hatására tértek 
vissza, mások először indultak a 
szekszárdi futó (és kerékpáros) 
eseményen, mindenesetre Buda-
pestről és Győrből is érkeztek in-
dulók az augusztus utolsó szom-
batján megtartott rendezvényre. 
Tavaly a város nevezetességeit 
kellett megtalálniuk térkép alap-
ján, a maguk választotta útvo-
nalon haladva a résztvevőknek, 
idén a bor és a gasztronómia, a 
vendéglátás volt a „vezérfonal”. 

A futók választhattak a 6 pon-
tos kis-, és a 12 ellenőrző pon-
tot tartalmazó nagykör közül 
– utóbbit kerékpárral is teljesít-
hették az indulók. A Béla király 

téren, a Vármegyeháza előtti 
rajt-cél területen kapták kézhez 
a résztvevők a térképeket, s ez 
alapján – akár navigációs eszkö-
zök használatával – kellett meg-
találniuk az egyes pontokat, és 
pecséttel igazolni ottjártukat. A 
nagykört teljesítőknek – az út-
vonal megválasztásától függően 
17-20 km volt a táv – a Posta Bor-
ház, Németh János Pincészete, a 
Neiner Családi Pince, a Tringa és 
a Dániel Pince mellett fel kellett 
„kutatni” a Vas-Villa Vendéghá-

zat, a Beatrix királyné parkot, a 
Bormúzeumot és az Aranykulacs 
Vendéglőt is. S hogy az igazán ko-
moly emelkedők se maradjanak 
ki a penzumból, fel kellett futni/
tekerni a Kálvária-dombra és a 
nemrégiben átadott, a Bati-ke-
resztnél található kilátóhoz is.

A Borvidék Futóegyesületnek 
a Szekszárd és Térsége Turiszti-
kai Egyesülettel közösen szerve-
zett rendezvénye a szó szoros ér-
telmében nem volt verseny. Időt 
persze mértek, s az óra szerint a 

mintegy 10-12 km-es kiskörön 
Kereki Balázs (1:22.15 óra), míg 
a hosszabb távon Kocsis József és 
Iker Zsolt (2:10 óra) volt a legy-
gyorsabb teljesítő. A duó amúgy 
7 perccel megelőzte a leggyor-
sabb kerékpárost is.

A szervezők minden második 
pontban frissítőt biztosítottak – 
szükség is volt rá az idei ötödik 
hőségriadó első napján –, míg a 
célban befutóérem, egyedi póló 
és egy palack szekszárdi bor vár-
ta a boldog/elcsigázott indulókat. 

A harmadik Visit Szekszárd 
2016 augusztusának utolsó 
szombatján várja a teljesítőket, 
addig persze bőven lesz futó-
verseny a közelben. Legköze-
lebb, szeptember 19-én a BB24, 
vagyis a Bonyhád-Bátaszék fél-
maraton.  - fl -
A rendezvény kommunikációs 
partnere a:

Világbajnok szekszárdi íjászok
Kiemelkedő sikereket értek el 
a Tolnai Tájak Íjász Egyesület 
(TTÍE) sportolói az IFAA World 
Bowhunter Championships 
gödöllői seregszemléjén. A 
szekszárdiak három arany- és 
két ezüstéremmel a világbaj-
nokság legeredményesebb 
magyar csapata címét is el-
nyerték. A Pest megyei világ-
versenyen 1400 íjász négy 
napon át háromdimenziós, 
állatalakos célokra lőtt a kü-
lönböző nehézségű pályákon. 

A Tolnai Tájak ÍE 12 fős csapat-
tal indult a 32 nemzet íjászait 
felvonultató rangos viadalon. 
Az olimpiai kategóriában, a fi-
atal felnőttek korosztályában 
Nagy Nikolett kiemelkedő for-
mában versenyzett, és magasan 
a legjobb eredményt lőve világ-
bajnoki címet szerzett. Édesap-
ja, Nagy Attila ugyanebben a 

kategóriában a 19., míg Kovács 
Gábor Zsigmond a 18. helyen 
végzett. Mindketten tagjai voltak 
ugyanakkor a magyar olimpiai 
csapatnak, amely Búzás Károly, 
Bánszky Gábor, Kovács Gábor 
és Nagy Attila (tartalék) össze-
tételben a legjobb eredményt 
produkálva ugyancsak vb-ara-
nyat szerzett. A szekszárdi kül-

döttség harmadik világbajnoka 
Bóka László lett, aki a veterán 
korosztályú csigás mezőnyben 
nem talált legyőzőre.

A gyerekek csigás kategóri-
ájában Szaka Zsombor nagyot 
hajrázva, az utolsó napon jött 
fel a második helyre, míg bá-
tyja, ifj. Szaka Gyula az 5. he-
lyen végzett a juniorok között. 

A hölgyek csigás mezőnyében 
Alexandra Manea ezüstérmet 
szerzett úgy, hogy az utolsó 
napon technikai problémák 
hátráltatták. Ugyanebben a 
kategóriában Huszár-Háhner 
Erika a 13. helyen zárta a ver-
senyt. Mindketten csapatban is 
indultak, ahol Bóka Lászlóval a 
18. pozícióban végeztek.

A vadász irányzékos csigás 
mezőnyben Huszár Zoltán a 
12., Szaka Gyula a 19., míg Be-
rényi Balázs a 26. helyet szerezte 
meg. Sokkal jobban ment nekik 
csapatban, hiszen éppen csak 
lemaradva a dobogóról negye-
dikként zárták a világversenyt. 
A rendkívül erős bare-bow 
kategóriában versenyző Péter-
bencze István a 27. helyen vég-
zett, miután a záró napon a cé-
lok és a pálya jelentette kihívás 
mellett technikai problémákkal 
is meg kellett küzdenie.  - fl -
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Tornagyőzelemmel hangoltak a Gólyák
Mindhárom mérkőzését meg- 
nyerve győzött saját rende-
zésű, felkészülési tornáján a 
Fekete Gólyák KC csapata, s 
ez jó előjelnek tűnik a jövő 
pénteki bajnoki rajt előtt.

A szekszárdiak egy héttel a 
nagyatádi kupa után, ahol a 
Szombathely mögött a má-
sodik helyen zártak, ezúttal 
saját közönségük előtt mér-
ték össze felkészültségüket az 
egyaránt NB I/B-s Nagyatád 
és Kispest, valamint az Eszék 
együttesével. Tabajdi Ferenc 
edző gárdája első mérkőzésén 
fölényes győzelmet aratott a 
tartalékos somogyiak ellen, 
hiszen a szünetre kialakult 
tízgólos különbséget (17-7) a 
fordulást követően még négy-
gyel megtoldották a Gólyák 
(33-19). Szorosabb csatát ho-

zott viszont a hazaiak Kispest 
elleni mérkőzése, amely 13-9-
es félidei eredményt követően 
24-19-es FGKC sikerrel zárult. 
A Gólyák utolsó mérkőzésén 
az eszékiek is jól tartották ma-
gukat egy félidőn át (11-9), ám 
a szünet után a jobb erőkből 
álló szekszárdiak nem adtak 
esélyt ellenfelüknek (27-20), s 
így három győzelemmel meg-
nyerték az FGKC kupát. A tor-
na második helyén a Kispest, a 
harmadikon a ZRK Osijek, míg 
a negyediken a nagyatádi Ri-
nyamenti KC csapata végzett.

A szervezők négy különdíjat 
is kiosztottak, s ebből kettő ju-
tott szekszárdi kézilabdázónak: 
a gólkirálynői címet Vasas Edi-
na érdemelte ki, míg a legjobb 
mezőnyjátékosnak Fauszt Évát 
választották. A legjobb kapus 
a kispesti Győri Ágnes, míg a 

legjobb védőjátékos a nagyatádi 
Tóth Tímea lett.

A Fekete Gólyák edzője, Ta-
bajdi Ferenc értékelésében el-
mondta: örül a sikernek, aminek 
értékét az a tény sem csorbítja, 
hogy az idei torna színvonalában 
nem érte el a tavalyit, miután az 
eszékiek egy éve erősebb csa-

pattal érkeztek, és a Nagyatád is 
tartalékosan utazott el az FGKC 
kupára. A szekszárdiak szerda 
este, lapzártánk után Kozármis-
lenyben léptek pályára edző-
meccsen, a jövő pénteken pedig 
hazai pályán fogadják a Vasas 
együttesét a bajnokság első for-
dulójában.   - fl -
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Két ezüst Ivanicgradból
A közelmúltban a Zágráb melletti Ivanicgrad városába látogatott a Szekszárdi Szaba-
didős Kerékpáros Egyesület a 45. „Stjepan Grgac” emlékversenyre. A nagy múltú via-
dalon a házigazdákon kívül valamennyi szlovén élcsapat elindult, köztük olyanok is, 
akiknek versenyzői már a Tour de France, a Giro és a Vuelta körversenyre is eljutottak.

A szekszárdiak közül Vörös Vince az elit férfi-
ak 140 km-es távján, míg Schneider Sebes-
tyén – egy kisebb bukás ellenére – a serdülők 
65 km-es versenyén ért célba a főmezőnnyel. 
Legsikeresebb viszont Bán Benedek és Lévai 
Barnabás voltak, akik az U13-U15-ösök 80 

fős mezőnyében, a 21 km-es távon közel 40 
km/órás átlagot hajtva, korcsoportjuk ezüs-
térmesei lettek. Eredmények: U13 (21 km): 2. 
Bán Benedek. U14 (21 km): 2. Lévai Barna-
bás. U17 (65 km): 28. Schneider Sebestyén. 
Elit férfi (140 km): 26. Vörös Vince.  - fl -FO
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SPORTHÍREK
Asztalitenisz. Egy arany- és 
két ezüstérmet nyertek a Szek-
szárd AC asztaliteniszezői a 
közelmúltban Düsseldorfban 
megrendezett nemzetközi ver-
senyen. A legnagyobb európai 
utánpótlásversenyen – 80 asz-
talon mintegy 1400 gyerek ver-
senyzett – a legeredményesebb 
szekszárdinak Kozári Tamara 
bizonyult, aki a 2002-es korosz-

tályban nem talált legyőzőre, a 
2001/2002-esek csapatversenyé-
ben pedig Varga Jankával páros-
ban egészen a fináléig jutott. A 
fiúknál Kizakisz Nikosz a legfi-
atalabbak, 2006 után születettek 
korcsoportjában az igen előkelő 
második helyen zárt, a döntő-
ben egy lengyel fiútól kapott ki. 
Futsal. Nem sikerült győze-
lemmel bemutatkoznia az NB 
I-ben a Szekszárdi UFC női 
futsal csapatának. Micskó Márk 

edző együttese a szép számú 
hazai szurkoló előtt megren-
dezett idénynyitón nagyot har-
colt, de ezúttal a szerencse sem 
volt Horváth Katalinékkal, így 
a tavaly még ugyancsak máso-
dosztályú Salgótarján 2-0-ra le-
győzte a szekszárdiakat. Az UFC 
legközelebb szeptember 27-én, a 
megyei rivális Tolna-Mözs ellen 
lép parkettre.
Labdarúgás. Az egykori NB 
I-es labdarúgó, a korábban a 

Pécsi MFC és a Zalaegerszeg 
vezetőedzőjeként az élvonal-
ban is dolgozó Nagy Tamás lett 
a Szekszárdi UFC NB III-as 
csapatának trénere. A Ferenc-
városnál is megfordult szakem-
bernek nem lesz könnyű dolga 
az idényt négy vereséggel kez-
dő sárga-feketék kispadján. A 
sereghajtó Szekszárd a közép-
csoport hatodik fordulójában, 
szeptember 6-án a Gyula ott-
honában lép pályára.
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Központi irodavezető: Nyiresi Roland

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

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00737)

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

(00738)

BABAVÁRÓ TANFOLYAM
Felkészülés interaktívan, 

oldott, jó hangulatú légkörben.
PROGRAMSZERVEZŐ:

Harmónia Alternatív Gyógyító Ház 
Bonyhád, Bezerédj u. 2. 

(www.harmonihazbonyhad.hu)

Ideje: 
2015. szeptember 26. 

(szombat) 10.00–17.00
A tanfolyamot tartja:

BÓNI TÜNDE
szülésznő, dúla,

szülésfelkészítő oktató.
Jelentkezni és bővebb 

felvilágosítás, a 06 70 326 7481 
számú telefonon vagy a 
kurystunde@gmail.com
e-mail címen kérhető. 

(00756)


