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Közlemény
Tisztelt Ügyfeleink!

Szekszárd MJV területén 2015. 
augusztus 18. napjától a Szek-
szárdi Vagyonkezelő Kft. bizto-
sítja a távhőszolgáltatást. 

A hőszolgáltatás folyamatos, 
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
a jogszabályok szerint működik 
és végzi a szolgáltatást a megye-
székhelyen. Minden ezzel ellen-
tétes, zavartkeltő információ 
téves és minden valóságalapot 
nélkülöz. 

Mivel az ALFA-NOVA Kft. 
nem végez távhőszolgáltatást 
2015. augusztus 18-tól, a 2014-
2015. évi fűtési szezon elszámo-
ló számla kivételével minden 

ezt követő időszakra vonatko-
zó számlát jogosulatlanul bo-
csátott ki, mivel a szolgáltatói 
szerződést Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
megszüntette, sem eszköze, sem 
képzett szakembere nincs. 

Minden kedves ügyfelünket 
kérjük, hogy aki az egész havi 
augusztusi számlát befizette, 
a befizetésről banki igazolást, 
vagy csekket, valamint az Al-
fa-Nova Kft. által kipostázott 
2014-2015. évi fűtési szezon 
elszámoló számlát és a szep-
temberi számlát ügyfélszol-
gálati irodánkba (Szekszárd, 
Sárvíz u. 4, Nyitva: H–P 
07:00–19:00, valamint Szek-

szárd, Bezerédj u. 2., Nyitva: 
H–P 07:00–17:30) behozni 
szíveskedjen.

A fentieket követően, az arra 
jogosult ügyfeleket, akiknek az 
elszámolásból túlfizetésük van, 
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
ez év végéig kompenzálni fog-
ja, hogy semmiféle kár ne érje a 
távhőszolgáltatást igénybe vevő 
lakosságot.

Akiknek az elszámolószámla 
alapján tartozásuk van, nekik 
azt be kell fizetni.

A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. ügyfélszolgálati irodájának 
telefonos elérhetősége megvál-
tozott.

Hiteles és korrekt tájékoz-
tatást az alábbi telefonszámo-
kon kaphat:

Hibabejelentés 0-24 óráig: 
74/684–400

Számlázás, ügyfélszolgálat: 
74/684–401, 74/684–402

Minden kedves ügyfelünket 
arra kérünk, hogy a félreértés és 
duplán fizetés elkerülése érde-
kében figyelje az önkormányzat 
és a Vagyonkezelő Kft. tájékoz-
tatóit.

Az esetleges kellemetlensé-
gek miatt elnézésüket kérjük. 
Köszönjük megértésüket és 
együttműködésüket!

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

Magyarország legszebb konyhakertjei
Szekszárd MJV Önkormányza-
ta 2015-ben is csatlakozott „A 
legszebb konyhakertek – Ma-
gyarország legszebb konyha-
kertjei” elnevezésű országos 
programhoz, melynek ötlete 
a karcagi alpolgármester asz-
szonyt, Kovács Szilviát dicséri.  
Szekszárdon 2015. szeptember 
14-én immár második alkalom-
mal osztották ki a város leg-
szebb konyhakertjeinek járó 
díjakat hét kategóriában a Piac 
téri, felújított „F” épületben.

A díjátadó előtt Bangó Viktória, 
Szekszárd MJV Polgármesteri 
Hivatalának környezetvédelmi 
referense -, aki egyben a program 
helyi koordinátora is - köszön-
tötte a megjelentek és kifejezte 
örömét, hogy idén az egyik leg-
nagyobb érdeklődés a balkon ka-
tegória iránt volt, illetve idén már 
a közösségi kategóriában is volt 
jelentkező, mely egyértelműen a 
program sikerének és népszerű-
ségének tudható be. A köszöntőt 
követően a zsűri nevében Bodó 
Katalin, a Magyar Nemzeti Vi-
déki Hálózat területi munkatársa 
fejezte ki örömét, hogy részese 

lehetett az idei programnak és 
buzdította a jelenlévőket, hogy 
minél többen használják ki a 
2014 - 2020-as időszakban elér-
hető vidékfejlesztésre irányuló 
pályázatokat, ezzel is fejlesztve a 
kerteket, a vidéket. Ezt követő-
en dr. Haag Éva, Szekszárd MJV 
alpolgármestere köszönte meg a 
jelenlévőknek, hogy jelentkeztek 
a programba és áhítatos, odaadó 
munkájukat megismertették a 
szakmai zsűrivel. Ezután alpol-
gármester asszony átadta az idei 
nyertes kertgazdáknak a díjakat, 
melyek az alábbiak szerint alakul-
tak 2015-ben:
1. Közösségi kategória: 1. helye-
zett: Dr. Csákiné Jilling Zsuzsanna.
2. Normál kategória: 1. helye-
zett: Tóth András.

3. Mini kategória: 1. helyezett: 
Schmidt Krisztián.
4. Balkon kategória: 1. helye-
zett: Király Levente, 2. helye-
zett: Fülöp Boglárka és Bajnai 
János, 3. helyezett: Szigeti Júlia
5. Zártkert vegyes kategória: 
1. helyezett: Szüts Miklós és Dr. 
Szalai Katalin 2. helyezett: Kun 
István, 3. helyezett: Heim Ádám 
és Somoskőiné Heim Annamária.
6. Zártkert zöldséges kategória: 
1. helyezett: Csankóné Csekei 
Edit, 2. helyezett: Csankóné 
Csekei Edit, 3. helyezett: Lengl 
Orsolya és Monostori Mária.
Különdíjban részesültek: Ikerné 
Illés Linda, Takács Andrásné, 
Bangó Emőke, Tóka Mihályné.

2015-ben a szakmai zsűri tag-
jai: Babits Erika, Bangó Viktória, 

Bodó Katalin, Hladics Károly, 
Pászti Béláné, Ulakcsai Anna.

A díjazottak a mindennapi 
kerti munka során hasznosít-
ható ajándékokat kaptak (pl.: 
vetőmagokat, kerti kesztyűt, 
vödröt, gereblyét, lapátot, ásót, 
esővízmérőt, palántázót stb.), 
ezzel is ösztönözve őket, hogy 
a jövőben is folytassák a gaz-
dálkodást, kertészkedést, ezzel 
eleget téve a testi, lelki egész-
ségüknek. Természetesen nem 
elhanyagolandó tény, hogy a 
gazdálkodás közösséget épít 
és értéket teremt, egészséges 
élelmiszert állíthatunk elő se-
gítségével, illetve a jövő nemze-
dékeinek pozitív példát mutat-
hatunk a hasznos időtöltésre is.

 Polgármesteri Hivatal/SZV
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A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
lakossági fórumsorozatot tart a 

távhőszolgáltatással kapcsolatban
Témák:
•  Változás a távhőszolgáltatás 

üzemeltetőjében.
• A távhő jövője városunkban.
•  Számlákkal kapcsolatos  

információk.

A rendezvényre meghívott: 
Ács Rezső Szekszárd Megyei 
Jogú Város polgármestere.

I.  Baka István Általános Iskola 
(V. iskola)

Szeptember 22. (kedd) 18:00 óra
Béri B. Á. u. páratlan – Alisca u. 
– Csatár u. – Hirling Á. u. - Ba-
rátság u. – Május 1. u.

II. Garay János Gimnázium
Szeptember 23. (szerda) 18:00 óra
Alkotmány u. – Honvéd u. – 
Béri B.Á. u. páros – Szent-Györ-
gyi Albert u. – Dienes V. u. 

– Wesselényi u. – Mikes u. – 
Széchenyi u. – Garay u.

III.  Babits Mihály Művelődési 
központ

Szeptember 28. (hétfő) 18:00 óra
Jókai u. – Arany J. u. – Perczel 
M. u. – Kölcsey ltp. – Mészáros 
L. u. – Wosinsky ltp. – Hunya-
di 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.

Példaértékű partnerségben újulnak meg sportlétesítmények
Sportfejlesztésre fordítható 
adóforintokból és az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd saját 
erejének köszönhetően, a 
város, az országos sportági 
szövetség és szekszárdi vál-
lalkozások együttműködésé-
vel újulnak meg iskolai tor-
natermek és öltözők, és indul 
útjára a megyeszékhelyen az 
ovi-kosár program.

Erről a mintegy 60 milliós fej-
lesztésről, új tornatermek építé-
séről, az NB I-es női kosárlabda- 
csapat felkészüléséről és az idei Sió 
Kupáról tartottak sajtótájékozta-
tót szerda délben az érintettek a 
Babits Mihály Általános Iskola 
tornatermében. A megújult tor-
nateremben, amely – ahogy azt 
Pappné Kutas Annamária igaz-

gató elmondta – „szebb, mint új 
korában”.  Az intézmény vezetője 
szerint a diákok és tanárok egya-
ránt nagyon örülnek a „csinosítás-
nak”, amely a napokban felkerülő 
új bordásfalakkal válik teljessé. 

Az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd, a megyeszékhely önkor-
mányzata, a Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetsége, 
valamint a Tolnatej Zrt. és a Tarr 
Kft. partnerségében megvalósu-
ló program során nem csak a Ba-
bits iskola tornaterme újul meg, 
de a Garay János Gimnázium és 
a Dienes Valéria Általános Iskola 
tornatermei és öltözői is vissza-
nyerik régi fényüket. A parketta-
burkolat felújítása mellett a falak 
és az öltözők is új festést kapnak.

A fejlesztések szakmailag a 
KSC utánpótlásbázisának szélesí-

tését, a még színvonalasabb szak-
mai munkát hivatottak szolgálni, 
ám ebből az intézmények minden 
tanulója profitál – tette hozzá Ács 
Rezső. Szekszárd polgármestere 
köszönetét fejezte a kosárlab-
daklubnak az újszerű kezdemé-
nyezéséért, amelynek keretében 
a városi sportcsarnok KSC által 
használt öltözője is új, királykék 
színben pompázó belsőt kapott. 

Egy felvetésre válaszolva Ács 
Rezső elmondta: az önkor-
mányzat pontosan látja, hogy a 
város egyes intézményeinek tor-
natermi kapacitása nem elegen-
dő. Szeretnének új, sportolásra 
alkalmas közösségi tereket lét-
rehozni, így – amennyiben arra 
pályázati forrás is rendelkezésre 
áll majd – a Babits iskola mellett 
a sporttagozatos osztályt „mű-

ködtető” I. Béla gimnáziumban 
is új tornaterem épülhet.

Ugyancsak a kosárlabdaklub 
utánpótlásbázisának szélesítését 
célozza az ovi-kosár program, 
amelyről már Szabó Noémi be-
szélt. A KSC szakmai igazgatója 
elmondta: 11 intézménnyel vet-
ték fel a kapcsolatot, és minden 
helyszínen egy-egy 3x3 méteres, 
rekortán borítású, mini kosár-
labdapalánkkal ellátott pályát 
építettek. Tizenhat kiválasztott 
szakember – köztük az NB I-es 
felnőtt csapat öt játékosa – heti 
egy alkalommal tart foglalko-
zást nagycsoportos lányoknak 
és fiúknak. Az intézmények 
ezen felül 20-20 kosárlabdát is 
kapnak, melyből öt bőr-, míg a 
többi szivacslabda.

 – fl –

Két kerékpártúra is lesz 
az autómentes napon

A mobilitási hét jegyében 
idén is megszervezi az autó-
mentes napot Szekszárdon 
a Zöldtárs Alapítvány. A ren-
dezvényre kerékpárosokat 
várnak szeptember 22-én, 
kedden délután fél háromra 
a Garay térre.

Az idén két túra is szerveződik 
az autómentes nap jegyében, 
egy 30 és egy 38 km-es. Mind-
kettő a Garay térről indul, ám a 
hosszabb távú a gemenci erdőt 
elérve Keselyűsnél még nem 
fordul vissza – ahogyan a rövi-
debb –, hanem egészen a Szent 
László-hídig tart, majd ugyan-
ezen az útvonalon tér vissza 
Szekszárdra. 

Az útvonalat a városi rendőr-
kapitányság egészen a 18 órára 
várható visszaérkezésig biztosít-
ja. A túrán résztvevők számára 
a rendezők almát és ásványvizet 
biztosítanak. 

Baka György, a Zöldtárs Ala-
pítvány elnöke arra kéri az au-
tósokat, hogy az ezen a napon 
előforduló forgalmi akadályok, 
elterelések miatt ne bosszan-
kodjanak, hanem – ha tehetik 
– hagyják otthon autóikat és 
gyalogosan, kerékpárral vagy 
buszra szállva közlekedjenek 
kivételesen. 

„Győződjenek meg róla ma-
guk, hogy milyen az, amikor egy 
fél napon át nem dübörögnek át 
autók a városközponton, és az 
egyik kivezető forgalmas út is 
néhány órára csak a gyalogoso-
ké és a kerékpárosoké” – invitált 
a részvételre a Szekszárdi Klí-
makört is működtető alapítvány 
képviseletében Baka György.

A túrán tájékoztatást kaphat-
nak a résztvevők a tervezett váro-
si, illetve környékbeli kerékpáru-
tak építéséről, azok elkészültének 
várható időpontjáról is. 

 – bégyé –
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  1. PAVILON:  Szoboszlay Pince, 
Leányvári Pálinkaellátó, 
Szent Gaál Pincészet

  2. PAVILON:  Virághegyi Bor Kft., 
Bodri Pincészet

  3. PAVILON:  Bősz Adrián,  
Mészáros Borház

  4. PAVILON:  Sárosdi Pince,  
Prantner Pince

  5. PAVILON:  Ribling Pince,  
Ferger – Módos Borászat, 
Garai Pince,  
Illyés Kúria

  6. PAVILON:  Takler Borbirtok,  
Sebestyén Pince

  7. PAVILON:  Twickel Szőlőbirtok,  
Herr Pince

  8. PAVILON:  Németh János Pincészet, 
Posta Borház

  9. PAVILON:  Tringa Borpince,  
Fritz Borház

10. PAVILON:  Vida Családi Borbirtok, 
Remete Bor

11. PAVILON:  Vesztergombi Pince, 
Dúzsi Tamás Pincéje

12. PAVILON:  Neiner Családi Pince, 
Lajvér Borház

13. PAVILON:  Dániel Pince,  
Schieber Pincészet

14. PAVILON:  Merfelsz Pince,  
Hetényi János Pincészete

15. PAVILON:  Danubiana,  
Szeleshát Szőlőbirtok

16. PAVILON:  Ifj. Márkvárt János,  
Tüske Pince

17. PAVILON:  Eszterbauer Borászat, 
Heimann Családi Birtok

18. PAVILON:  Fekete Borpince,  
Tűzkő Birtok

19. PAVILON:  Ferenczi Szőlőbirtok,  
Brill Pálinkaház

FELHÍVÁS!
A Babits Mihály Kulturális 
Központ Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 

megbízásából  
2015. szeptember 17-20.  

között Szüreti Napokat rendez. 
Felhívjuk azon üzletek  

tulajdonosainak figyelmét, 
amelyek a Korzó Áruház 

környékén találhatók, hogy 
az áruház mögötti parkoló 
2015. szeptember 16-tól 

(szerda) várhatóan 12 órától 
2015. szeptember 21-ig 

(hétfő) 16 óráig
lezárásra kerül. 

Tisztelettel kérjük az  
áruszállítást ezen 

 információ tudatában szí-
veskedjenek koordinálni. 

Információ kérhető a  
(74) 529-610-es telefonszá-
mon Csabai Zsuzsannától.
Megértésüket köszönjük!

 Halmai-Nagy Róbert
 igazgató

KIÁLLÍTÁSOK
Kadarkán innen, kövidinkán túl 
kiállítás – Tolna Megyei Népmű-
vészeti Egyesület (Babits Mihály 
Kulturális Központ Bakta galéria). 
Megtekinthető Augusztus 29-től 
– szeptember 27-ig az intézmény 
nyitvatartási idejében.
Szekszárdi Fotóklub kiállítása
(Babits Mihály Kulturális Központ 
Fiatalok utcája). Megtekinthető 
szeptember 15-től az intézmény 
nyitvatartási idejében.
Bágyi Zsuzsanna festő kiállítása 
„MÁMORT REJTŐK” címmel 
(Belvárosi Kávéház, Szekszárd 
Garay tér 18.). Megtekinthető 
szeptember 30-ig.
Vörösboros hangulatok az Apponyi 
Kiskastélyban Czirok Róbert egyedi 
akvarell-technikával készített – szek-
szárdi borokkal festett – kiállítása. 
(Apponyi Kiskastély, 7057 Medina, 
Rákóczi F. u. 21.) A kiállítást ajánlja: 
dr. Halász Zsolt az Apponyi Kiskas-
tély tulajdonosa. A kiállítás 2015. 
december 1-ig előzetes egyeztetést 
követően tekinthető meg. Kapcsolat: 
Horváth Csilla, +36 30/860–9564 
(Hívható: 09:00–19:00).
Szekszárdi színek – Forrai Ferenc 
boroscímke kiállítása 
(Bormúzeum, Szekszárd Fürdő-
ház utca 18.) Megtekinthető 2015. 
szeptember 19-től a fesztivál ideje 
alatt, szombaton és vasárnap 12 
órától este 8 óráig. 
„Egy húron pend...” Bálint Ádám 
rajzainak kiállítása (Bormúzeum, 
Szekszárd Fürdőház utca 18.)
Magyar Elektrográfiai Triennálé 
kiállítás (Művészetek Háza, Szek-
szárd Szent István tér 28.)

SZEPTEMBER 19. SZOMBAT
10:00–18:00 Toma és csapata törté-
nelmi játékok. Szürethez kapcsoló-
dó, logikai, ügyességi, bátorságot és 
leleményességet próbára tevő régi 
korok játékai. (Vármegyeháza Kert)
10:00 – Mozgás- és harcművészeti 
bemutatók. (Béla király téri színpad)

• 10:00 –  Swing Mazsorett és  
Tánc Egyesület

• 10:15 – Bezons-i hastáncosok
• 10:25 – Fittless Sportegyesület
• 10:40 – Alisca Taekwondo Klub

10:00 – Szüreti Selfie kiállítás
A 2014-es Szekszárdi Szüreti Na-
pok selfie képeinek kiállítása.
Megtekinthető: szeptember 19-20. 
között 10 órától 20 óráig. (Piac tér)

11:00 – Tücsök Zenés Színpad 
koncertje (Béla király téri színpad)
11:00 – Halász Judit „Kezdődhet a 
mulatság” koncert – Családi Matiné
(Babits Mihály Kulturális Központ 
– Színházterem)
11:00 – Magyar Elektrográfiai 
Társaság kiállítás megnyitó. (Mű-
vészetek Háza, Szekszárd Szent Ist-
ván tér 28.)
Köszöntőt mond: Halmai-Nagy 
Róbert. A kiállítást megnyitja Ko-
vács Gergely – művészettörténész.  
Köszöntőt mond és Szekszárd 
Megyei Jogú Város díját átadja: 
Csillagné Szánthó Polixéna Szek-
szárd Megyei Jogú Város Közgyű-
lésének Humán Bizottsága elnöke. 
A kiállítást kurátora: Baky Péter 
festőművész.
13:00 – Mondschein Német Nem-
zetiségi Kórus és vendégei – több-
nemzetiségű Kórustalálkozó.
(Vármegyeháza Udvara)
13:00 – Dunán innen… Mesélj 
járás, mesélj… – bemutatkozik 
Decs, Kölesd, Zomba és Bátaszék.
(Béla király téri színpad)
14:00 – Véradás – Magyar Vörös-
kereszt (Szekszárd Dózsa Gy. u. 1.)
Hívjuk és várjuk a segítő szándé-
kú, magát egészségesnek érző 18-
65 év közötti leendő véradókat. 
Kérjük, mindenki hozza magával 
a személyazonossági igazolványát 
és TAJ kártyáját. 
15:00 – Hagyományos Szüreti Fel-
vonulás (Béla király tér, Bezerédj 
utca, Széchenyi utca)
15:30 – Kárikittyom koncer
(Béla király téri színpad)
16:30 – Borrendi avatás
(Béla király téri színpad)
17:00 – Must jön a java – Folklór- 
műsor Benne a „Szüret Táncos 
Párja 2015.” választás (Béla király 
téri színpad)
18:00 – Irodalmi est CreArt Csen-
gey Dénes Írószeminárium – light: 
Borra hangolva. (Vármegyeháza 
Pollack Kávézó) Bordó-ilé: Perfor-
mansz a la Dicső Zsolt.
19:00 Komját(i)yak műsora (Há-
rom testvér családi zenekara: 
Komjáthi Tamás, Komjáthy Péter, 
Komjáthy Attila)
20:00 – Kiscsillag koncert 
(Szent István téri nagyszínpad)

20:30 – Zsikó Zoltán és Zenekara
(Béla király téri színpad)
22:30 – Kerekes Band koncert
(Béla király téri színpad)
22:00 – Szüreti hangrobbanás a 
Placcon (Piactér szabadtéri szín-
pad, Szekszárd Piac tér 1.)

• 22:00-22:40 – Hungarokarma
• 23:00-23:40 – Alterego
• 00:00-00:40 –  The Stinky  

Rodders
• 01:00-04:00 – PIJAC buli 

24:00 Pistiest zenekar koncert
(Béla király téri színpad)

SZEPTEMBER 20. VASÁRNAP
10:00–18:00 Toma és csapata törté-
nelmi játékok (Vármegyeháza Kert)
Szürethez kapcsolódó, logikai, 
ügyességi, bátorságot és lelemé-
nyességet próbára tevő régi korok 
játékai.
10:00 – MárkuSzínház előadása 
– Az égig érő fa (Béla király téri 
színpad)
11:00 – Mozgásművészeti bemutató
(Béla király téri színpad)

 • 11:00 – Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió
 • 11:20 – Kaze Shinkendo Dojo 
Japán Szamuráj Kardművészek
 • 11:35 – Leung Ting Wing Tsun 
Egyesület
 • 11:55 – 4M Dance Company 
Fashion Dance
• 12:10 – Iberican Táncegyesület
•  12:30 – Amarin Hastánc 

Csoport
 • 12:45 – IGY Gyakorló Iskola 
Táncművészeti Tagozat
 • 13:10 – Gemenc Tánc Sporte-
gyesület
 • 13:30 – Szöcske Akrobatikus 
R’N’R

14:00 – Utcaszínház –MárkuSzín-
ház: A helység kalapácsa
(Garay tér-Béla király tér)
15:00 – Rendhagyó Prímástalálko-
zó (Béla király téri színpad)
16:00 – Irodalmi est CreArt Csen-
gey Dénes Írószeminárium – light: 
Borra hangolva. Beszélgetés Lackfi 
János költővel. Házigazda: Dicső 
Zsolt és Halmai-Nagy Róbert.
(Vármegyeháza Pollack Kávézó)
17:00 – Szekszárd Junior Stars 
Big Band koncert (Béla király téri 
színpad)

18:00 – Irigy Hónaljmirigy koncert 
(Szent István téri nagyszínpad)
19:00 – T’Rakija zenekar koncertje 
(Béla király téri színpad)
20.30 – Macedón hangulatok
(Béla király téri színpad)

2015. SZÜRETI NAPOK
TÁRSRENDEZVÉNYEI
Vármegyeházi Kiállítások
2015. szeptember 15.
Verseghy Ferenc habán kerámiái 
(időszaki tárlat). (Régi Vármegye-
háza, 7100 Szekszárd, Béla király 
tér 1.) Megnyitó időpontja: 2015. 
szeptember 15. Meghosszabbított 
nyitva tartás: 10–20 óráig, szep-
tember 17–20 között. Szervező: 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 
Szűcs Zsuzsanna múzeumpeda-
gógus. Tel.: +36 70/491–1201,  
e-mail: szucs.zsuzsanna@wmmm.hu,  
www.wmmm.hu.

Örökség Országos Gyermektánc 
Fesztivál 
2015. szeptember 18–19.
Gálaműsor keretében biztosítunk 
bemutatkozási lehetőséget az 
Örökség Gyermek Népművészeti 
Egyesület gyermektánc csoport-
jainak. A tánccsoportok a 2000 
fős szüreti felvonulásban is részt 
vesznek.

A rendezvényen a gyerekeket a 
Szüreti Napok gyermekprogram-
jai és színes vásári forgatag várja.
Program: 
2015. szeptember 18. (péntek)
17.30 – Örökség Gála (Béla király 
téri színpad)

2015. szeptember 19. (szombat) 
15.00 – Szüreti felvonulás a Belvá-
rosban. Felelős szervező: Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesület 
és a Bartina Néptánc Egyesület.

Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör
2015. szeptember 19. (szombat)
19:00 – XX. Hagyományos Szüreti 
Bál (Szekszárd, Szent István Ház)
A bált megnyitja Ács Rezső Szek-
szárd Megyei Jogú Város polgár-
mestere.

2015. szeptember 18. (péntek)
17:00 – Cserna Szabó András – 
könyvbemutató (Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár)

SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK
2015. szeptember 17-20. • www.szekszardiszuretinapok.hu
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Nagyszerű évjárat a láthatáron
Nagyon jó évjárat elé néz a bor- 
ágazat mennyiségi és minősé-
gi szempontból egyaránt, de 
egyes fajták még legalább egy 
hónapot „kint alszanak” – ami 
veszélyeket is hordoz magá-
ban. De csak akkor, ha egy tar-
tósabb lehűléssel járó, csapa-
dékos időszak áll be a kora őszi 
időjárásban, ami gombabeteg-
séget, szürkerothadást idézhet 
esetleg elő. A gondosabb gaz-
dák, kisebb-nagyobb gazda-
ságok persze már védekeztek 
mindez ellen, hogy a botritisz 
ne fejlődhessen ki a maga 
gyorsaságával, és ne okozhas-
son károkat a fürtökön.

Valóban szép képet mutatnak 
a szőlőskertek – már most,  a 
korai fajták szüretelésekor. Úgy 

tűnik, elbírta a növény azt a 
sok-sok hőségnapot, amelyek 
az idei nagyon mediterrán nyá-
ron négy periódusban is elő-
fordultak. Legalábbis a szek-
szárdi borvidéken, ahol sem az 
oportó, sem a pinot noir, sem 
a rizlingszilváni, de más korai 
fajták esetében sem jellemző 
az a kényszerérettség, amit 
más borvidéken tapasztaltak a 
szüretelők. Olybá tűnik, hogy a 
savak sem égtek el a szőlőkben, 
mint az ezt megelőző hasonló 
nyarak utáni évjáratokban az 
elmúlt másfél évtizedben.

Módos Ernő borász, a Szek-
szárdi Alisca Borrend nagy-
mestere arról számolt be, 
hogy a korai fajtáknál is 9-es 
savat mértek, ami ideális, s a 
későbbi érésűeknél is nagyon 

rendben van a savállomány, 
ami a kellemes, kora őszi idő 
elnyúlása során tovább javul-
hat. „A legutóbb érkezett csa-
padék a szőlőnek nagyon jót 
tett. A mustfokok hamar húsz 
fölé mehetnek, de én azt ta-
nácsolom, hogy ne siessük el 
a szüretet” – mondta Módos 
Ernő, hozzátéve: – Most még 
nyers a szőlő, a fenolos érett-
séghez meg kell várni legalább 
az október elejét. Szükségünk 
van még nagyon a tanninokra, 
amelyek ekkor fejlődnek ki. 

A kadarkával – amit érzé-
kenysége miatt előbb-utóbb, de 
inkább előbb szüretelni kell a 
nagyobb veszteségek elkerülése 
miatt – résen kell lenni, mert 
a legutóbbi esőzésre is rosszul 
reagált, kirepedtek a bogyók. 

Kellő odafigyeléssel, a szüret 
időpontjának jó kiválasztásával 
a borvidék zászlóshajó-fajtája, a 
kadarka is jót, elfogadhatót pro-
dukál 2015-ben – adott hangot 
optimizmusának az Alisca Bor-
rend nagymestere, aki így elöl-
járóban – még a nagy kékfran-
kosok, cabernet-k, merlot-k 
leszüretelése előtt – a 2007-es, 
a 2009 és a 2012-es remek év-
járatokhoz hasonlította az ideit. 
A különbözőségekre, a stílusbe-
li eltérésekre úgy Márton napja 
idején, vagy még később kapha-
tunk választ. 

A jelekből ítélve átlagban 
háromévente megadatik egy 
olyan kiemelkedő évjárat, ami 
a különleges, sokszínű, prémi-
um kategóriás szekszárdi vörös-
borok elkészítéséhez szolgáltat 
alapanyagot.

 B. Gy.

A régi mulatságokról
Hogy korábban a szüreti mu-
latságoknak mennyire voltak 
szerves részei a különféle nép-
szokások? Kiderül azokból a 
beszámolókból, amelyeket a 
Szekszárd-Újvárosban élő két 
fiatalos lelkületű hölgynek, 
Péterbencze Istvánnénak és 
Szarvas Ferencnének köszön-
hetünk, akik minderről még 
2011-ben meséltek lapunknak.

Visszaemlékezéseikben a máso-
dik világháború utáni időszakot 
tárták elénk, 1945-től 1957-ig 
bezárólag, amikor még nem 
fesztiválnak, s nem is szüreti 
napoknak hívták a rendezvényt, 
hanem „szüreti bálnak”. 

Maga az esemény egy na-
pig tartott, s ez a nap általában 
szombatra esett. Az édesanyák 
különleges magyar népviseletbe 
öltöztették a lányokat és a gyer-
mekeket – emlékeztek vissza a 
hölgyek. Hintó nem volt, így a 
szüreti menet az Rákóczi utcai 
Újvárosi Római Katolikus Társas-
kör közösségi házától – a jelenlegi 
Szent István-háztól – gyalog tette 
meg az utat. A menet a Garay tér 
felé, onnan pedig a Szent István 

tér irányába tartott, majd a Mé-
száros Lázár és Zrínyi utca felé 
visszatértek az olvasókör házába. 

Délután három óra és este hét 
között vonultak a bálozók. A cső-
szleányok gyönyörű népviselet-
ben, a csőszlegények pedig ráadá-
sul sarkantyús csizmában tették 
meg az utat. A vonulókat jellem-
zően cigányzenészek kísérték. 

Minden utca elején táncoltak 
a párok, a bírónéval, jegyzőnével 
az élen – tudhattuk meg. A házak 
elején rezesbanda fogadta a mene-
tet, s addig vonultak, amíg össze 
nem szedték a mulatság szereplőit.

A mai Szent István-ház udva-
rán előkészítve, feldíszítve ha-
talmas fürtben lógtak a szőlők. 
Az egykori szüreti szokás részét 
képezte, hogy az esti bálban a 
csősznek beöltözött legények 
azt figyelték, le ne lopja valaki a 
szőlőt. Akit rajtakaptak, jelképes 
összegű büntetést kapott, akit 
nem sikerült szőlőlopáson kap-
ni, azt viszont hagyták futni…

A szőlőharangot hagyomá-
nyosan két markos legény vitte, 
majd este, a bálban  elárverezték, 
tekintélyes bevételt szerezve ezzel 
az olvasókörnek.  Gyimóthy L.

A gyufa is jó, de...
Itt a szüreti időszak, kezdetét 
veszi a borkészítés, amely-
nek jellemző veszélyforrása a 
mustgáz. Sajnos nem múlik el 
év, hogy ne történjen tragédia. 

A Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság közleményben 
tudatta, hogy szeptember 12-én, 
szombaton kora este a szekszár-
di hivatásos tűzoltók eszmélet-
len állapotban mentettek ki egy 
férfit egy szekszárdi pincéből. A 
mentők azonnal megkezdték az 
újraélesztését, és mintegy ötven 
percen keresztül küzdöttek az éle-
téért – sajnos sikertelenül. Pedig a 
tragédia megelőzhető lett volna.

A mustgáz nem a must er-
jedése során keletkező szén-
dioxid. Színtelen, szagtalan, a 
levegőnél másfélszer nehezebb. 
Nem mérgező, de mivel kiszo-
rítja a levegőt, oxigénhiányos 
állapotot, szédülést, álmosságot, 
eszméletvesztést, végül pedig 
fulladásos halált okozhat. 

A pincetulajdonosok ezért 
gondoskodjanak a pincék szel-
lőztetéséről. A legjobb megol-
dás a balesetek megelőzésére a 
szén-dioxid-érzékelők telepíté-

se, de persze alkalmazható a jól 
ismert gyertyás módszer is, csak 
nem a közhiedelemben ismert 
változatban. Ha a pincében a 
széndioxid-koncentráció eléri 
a tíz százalékot, már eszmélet-
vesztést, később pedig fulladásos 
halát okozhat. A gyertyaláng ez-
zel szemben csak 14 százalékos 
mustgáz-koncentrációnál alszik 
ki. Ezért az égő gyertyát ne kéz-
ben tartva, hanem egy rúdhoz 
rögzítve, derékmagasság alatt 
tartva menjenek le a pincébe. Ha 
a gyertya lángja kialszik, azonnal 
el kell hagyni a pincét.

Gyakori probléma, hogy meg-
felelő védelem nélkül próbálnak 
az eszméletét vesztett ember se-
gítségére sietni. A pincében pró-
bálják élesztgetni, és közben ők is 
belélegzik a veszélyes gázt. Ezért 
senki ne próbáljon egyedül ájult 
ember segítségére sietni. Minél 
hamarabb riassza a tűzoltókat a 
105-ös segélyhívó telefonszámon, 
mivel a mustgáz-mérgezést szen-
vedő embereket csak a tűzoltók 
tudják biztonsággal, légzőkészü-
lék használata mellett kimenteni! 
 Tolna Megyei 
 Tűzmegelőzési Bizottság

„Minden a szeptemberi időjárástól függ”
A helyi termelők a 2015-ös 
borminőség kapcsán, külö-
nösen a kékfrankos tekin-
tetében optimisták, de úgy 
látják, a fehérborok sem ma-
radnak le a zamatok terén – 
ez utóbbi betakarításán több 
helyen már túl is vannak. Ami 
aggodalomra adhat okot, az 
a szürkerothadás, hiszen esőt 
már nem igazán kívánnak a 
termésre, és ha az őszi előre-
jelzéseknek hiszünk: kívánsá-
guk teljesülhet is. 

Lapunk az idei szüret várható 
eredményeiről érdeklődött, kér-
déseinkre pedig három szekszár-
di borász, Módos Ernő, ifj. Pálos 
Miklós, illetve Takler András is 
reagált. Tőlük a terméskilátáson 
túl az iránt is érdeklődtünk, mi-
lyen slágerfajtákkal töltik fel a 
boroshordókat.

A hőség érdes savakat 
hozott…

A tavalyi mennyiséget 20-30 
százalékban meghaladó, a kö-
zép-, illetve késői érésű fajták-
nál –kékfrankos, merlot vagy 
cabernet –  cukortartalomban 
is kiemelkedő évjárat várható 
– így látja az Alisca Borrend 
nagymestere, Módos Ernő a 
helyzetet, aki kiemelte: az idei 
évjárat egyértelműen jobb lesz a 
tavalyinál, amelyben a késő éré-
sű fajtáknál várható kedvezőbb 
minőség. Hozzátette: a zweigelt, 
blauburger, oportó és rizling-
szilváni fajtákat már szedni kell. 

A leghálásabb szőlő-
munkás a kékfrankos

Bár a terméskilátások jobbak 
a tavalyinál, néhány fajtánál a 
szürkerothadás negatívan be-
folyásolhatja a termésmeny-
nyiséget – erről már ifj. Pálos 
Miklós, a Pálos Borműhely ve-
zetője beszélt. Az esőnek a szőlő 
minőségére gyakorolt  követ-
kezményekről szólva elmond-
ta:  a kadarka bizonyos „klón-
jai”, mint például a pinot noir, 
vagy a zweigelt sajnos könnyen 
kirepednek a sok csapadék ha-
tására, amely a botritisznek, a 

szőlő szürkerothadását okozó 
penészgombának igencsak ked-
vez. Hangsúlyozta azt is: a nyári 
aszály és az augusztus eleji hőség 
nem hatott kifejezetten pozití-
van a fajtákra, míg az augusztus 
20-ai héten leesett 130 millimé-
ternyi csapadékmennyiség hát-
rányosan befolyásolta a vékony 
héjú fajtákat. A termés meny-
nyisége kapcsán kiemelte: azt 
a terméstechnológia nagymér-
tékben befolyásolja, de a tavalyi 
évet figyelembe véve idén „ma-
gasabb termésátlagokkal szá-
molunk” – mégpedig ott, ahol 
nem volt probléma és nincs is 
a növényegészségüggyel. Pálos 
Miklós szerint a „leghálásabb 
szőlőmunkásnak” a kékfran-
kos számít: a merlot-k és a ca-
bernet-k is „jó képet festenek”, 
borász kollégái beszámolójából  
pedig úgy értesült: a korai friss 
fehérborok is kiválóak lesznek. 
A meleg nappalok a kései vö-
rös, illetve a fehér fajtákon so-
kat segíthetnek még, azonban 
a meteorológiai előrejelzések 
szerint melegedés lesz, ami 
még temérdek cukrot termel-
het. Arról, hogy mikor volt cél-
szerű a szüretet elkezdeni, úgy 
véli: a korai fehér fajtákat már 
le kellett szedni, amelyekből sok 
helyen el is készültek a borok. 

A rozénak való szőlőket meglá-
tása szerint szintén lassan el kell 
kezdeni szedni. Ezzel a fajtával 
kapcsolatban azt ajánlja, a ter-
mést inkább válogatva szedjék 
le a gazdák, a maradékot pedig 
hagyják tovább a tőkéken, így az 
jobban koncentrálódik és jobb 
minőségű vörösborhoz vezet. 
Mint mondta, ami jó rosénak, 
az nem igazán megfelelő vörös-
bornak, és ez így igaz fordítva 
is. „Esőt már nem szeretnénk, 
viszont nagyon örülnénk egy 
nappali időszakban jelentkező 
26 foknak, sok napsütéssel, 12 
fokos esti hőmérséklettel, reg-
geli pára nélkül”- tette hozzá.

A prémium borok alap-
anyagát október közepére 
szedik le

Összességében jó termés-
kilátásokkal számol Takler 
András, a Takler Pince ügy-
vezető igazgatója is, bár – vé-
leménye szerint – az utóbbi 
hónapokban leesett csapadék 
nem kellett volna, „főleg nem 
egyszerre”. A kadarka és a 
zweigelt esetében több helyen 
megrepedtek a bogyók – itt 
előszüretekre nem lesz szük-
ség – közölte. Más a helyzet 
a rosé szempontjából: ennél a 
szőlőfajtánál már megkezdték 

a pinot noir-ok szüretét, s egy 
részük már erjed is. 

A Takler-család a termés-
mennyiség tekintetében átla-
gos hozamot vár. Az időjárás 
jelentősen befolyásolta a ter-
mést, hiszen, ha a legutóbbi 
esők nem jelentkeztek volna, 
sokkal nyugodtabban várnák a 
folytatást. Úgy látja, 2014-hez 
képest magasabb minőséggel 
számolhatnak a bortermelők, 
amely főleg a késői érésű fajták-
ra vonatkozik. Léteznek viszont 
olyan kékfrankos-táblák, ame-
lyek már most 18-as mustfokot 
mutatnak és „makk egészsége-
sek”. E területen prémium mi-
nőség várható, akár 21-22-es 
mustfokkal, október közepé-
re-végére. A merlot-ról és a ca-
bernet-ről szólva megjegyezte: e 
fajták is „szépen mutatkoznak” 
és a magas mustfokok is esé-
lyesek – ám, nyilván minden a 
szeptemberi időjárástól is függ. 

A következő hónapokban a 
kevés napsütés és az eső nagy-
mértékben beárnyékolhatja a 
komoly évjárat reményét – je-
lezte Takler András, hozzátéve: 
„egy-két kisebb zivatar még 
nem okozhat nagy gondot”, s 
leginkább a párás, hideg időtől 
lehet tartani, ami „megeszi”a 
termést.  – gyimóthy –
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SZELEKTÍV GYŰJTÉS A HULLADÉKUDVAROKBAN

Az Alisca Terra Kft. üzemelteti 
Szekszárdon a Damjanich
utcában lévő lakossági hulla-

dékudvart, amely a háztartások-
ban keletkező speciális és veszélyes 
hulladék átvételét végzi. A hulladé-
kudvar egy olyan önálló, zárt átve-
vőhely, amelyet szakképzett sze-
mélyzet működtet. Szolgáltatásai 
térítésmentesek a helyi, lakossági 
eredetű és mennyiségű hulladékra 
vonatkozóan. A helyben lakást az ér-
vényes lakcím kártya felmutatásával 
kell igazolni, és be kell mutatnia az 
legutolsó hulladékszállítási számla 
befizetését igazoló bizonylatot is.

A veszélyes hulladék átvétele esetén 
rögzítik a leadott hulladékok meny-
nyiségi és minőségi jellemzőit és a 
hasznosító vagy ártalmatlanító te-
lephelyre történő elszállításig elkü-
lönítve tárolják azokat.

Leadható hulladékok: A hulladé-
kudvarba csak szelektíven, egymástól 
külön gyűjtve helyezhetők el a ház-
tartási és veszélyes hulladékok:

Háztartási hulladékok:
• lom hulladék (pl. bútorféleségek)
•  üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös 

és italos üvegek)

• papír hulladék (pl. szórólap, karton)
•  műanyag hulladék (pl. nejlon zacskó, 

üdítős palack)
•  italos karton dobozok (üdítős és te-

jes dobozok)
•  személyautó gumiabroncs – maxi-

mum egy garnitúra évenként
•  ömlesztett zöld hulladék (fűkaszá-

lék, ágnyesedék, lomb)
• textil hulladék
•  lakossági építési törmelék – maxi-

mum 1 köbméter évenként elkülö-
nítve, válogatva

• fémhulladék

Veszélyes hulladékok:
• fáradt olaj, használt sütőzsiradék
• festék, oldószer
•  növényvédő szerek, festékek mara-

dékai és göngyölegei
• fénycső, izzó
• száraz elem (pl. gomb és ceruzaelem)
•  háztartási gépek (pl. gáztűzhely, 

mosógép)
• akkumulátor
• festékpatronok, tonerek
•  háztartásban előforduló hajtó-

gázos palackok (pl. légfrissítők, 
dezodorok)

A felsorolt hulladékok fajtánként 
ingyenesen leadható mennyiségéről 
személyesen a helyszínen, telefonon 
az Alisca Terra Kft. ügyfélszolgálatá-
nál tudnak informálódni.

ALISCA TERRA KFT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA:

7100 Szekszárd, Toldi u. 6.
Telefon: 74/412-476 

E-mail:
ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu

(00801)

A szekszárdi vállalkozások igen komolyan veszik a társadalmi 
szerepvállalást – erről is beszélt a város polgármestere, Ács Rezső 
azon a sajtótájékoztatón, amelyen kiderült, hogy a svájci szék-
helyű, szekszárdi gyáregységgel is rendelkező CabTec Kft. a me-
gyeszékhely három óvodájának és egy általános iskolájának első 
körben egymillió forintos keretösszegben ajánlott fel adományt.
 
A cég fontosnak tartja, hogy 
dolgozói gyermekeinek az in-
tézményeken keresztül jobb fel-
tételeket biztosítson, az óvodától 
az általános iskolai időszakig 
– hangsúlyozta Ács Rezső. Az, 
hogy ők mire költik ezt a kere-

tösszeget, arról vezetőik a szü-
lőkkel és dolgozóik véleményét 
kikérve egyeztettek. Érdekesség, 
hogy a Babits Mihály Általános 
Iskola tekintetében épp jókor 
jött a segítség, hiszen nemrég 
iskolai szerverük felmondta a 

szolgálatot. A kapott pénzből 
tehát az eszköz azonnali felújítá-
sára is jutott. Lényeges szempont 
volt ugyanakkor, hogy a támo-
gatásból a dolgozók részére úgy 
informatikai eszközöket, mint a 
gyerekek számára különféle játé-
kokat is beszerezzenek.

A szekszárdi gyáregység ve-
zetője, Török Csaba kiemelte: A 
megyeszékhelyen 520 munka-
vállalót foglalkoztatnak, akiknek 
nagy része Szekszárdról és kör-
nyékéről jár be dolgozni. Mun-
kavállalóik mintegy 80%-a nő. 

A vállalatnak a szekszárdi vá-
rosvezetéssel közösen – újabb 
felajánlások kapcsán – a 2016-os 
évet illetően további terveik van-
nak, hiszen a program két lépcső-
ben valósul meg – értesültünk. 

A polgármester azt is kiemelte: 
az önkormányzat azon dolgozik, 
hogy a programot továbbvigye 
és az ősz folyamán adományhoz 
jussanak más iskolák is. Az infor-
matikai tagozatos Babits iskola – 
érthető okok miatt – szerverének 

meghibásodása miatt került elő-
rébb a támogatási sorban.

Ács Rezső megjegyezte: fon-
tos, hogy „ez a fajta kezdemé-
nyezés jó példát adjon más vál-
lalkozásoknak is”, és több cég 
követni fogja az újszerű példát.

A városvezető úgy látja, hogy 
akár a tavaly már több tízmillió 
forinttal, szintén magán, cé-
ges és szervezeti támogatással 
fejlesztett szekszárdi csecse-
mőosztály, illetve általában a 
helyi egészségügy is újabb ösz-
szegeket kaphat. Ehhez – mint 
mondta – célszerű lenne na-
gyobb városi, vállalkozói és ci-
vil összefogásban gondolkodni 
– erre jó példa volt korábban a 
rendelőintézet kifestése, vagy az 
egyik  orvosi helyiség légkondi-
cionálóval való felszerelése is – 
emlékeztetett a polgármester.

Az adományozó CabTec Kft. 
szekszárdi egységében autóipari 
cégek részére gyárt kábeleleme-
ket, ülésfűtés- és napfénykábelt, 
valamint emeléstechnikai esz-
közök vezetékeinek készítésével 
is foglalkozik.

 – gyimóthy –

Jókor jött cégadomány a Babits iskolának
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AGÓRA MOZI
Szeptember 24–30. 16:30
AZ ÚTVESZTŐ: TŰZPRÓBA 
Színes szinkronizált amerikai 
sci-fi akció. Korhatár: 16 éven 
felülieknek!

Szeptember 24–30. 19:00
EVEREST 3D Színes szinkro-
nizált angol amerikai dráma. 
Korhatár: 12 év alatt szülői kí-
sérettel! Hossz: 122 perc.

Jegyárak: a hétfői mozi előa-
dásokra egységesen 850 Ft, 
további napokon: 1000 Ft 
(2D), 1200 (3D), a diák és 

nyugdíjas jegy 900 Ft (filmtől 
függetlenül)

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk! További informá-
ció: www.szekszardagora.hu

A Mozi és a Jegypénztár nyit-
va tartása (Szekszárd, Szent 

István tér 10.)
a hét valamennyi napján 14-
20 óráig munkaszüneti, ün-
nep napokon zárva A nyitva 
tartási idő a rendezvényektől 

függően módosulhat.
Babits Mihály Kulturális Köz-

pont elérhetőségei:
Levélcím: 7100 Szekszárd, 

Szent István tér 10.
Telefon: 74/529-610

Fax: 74/529-615
Honlap:

www.szekszardagora.hu
E-mail:

info@szekszardagora.hu

ÁRH 2015. szeptember 21–24. Tedd, hisz TeHeted! A szolidaritás és együttműködés jegyében
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önöket 
az Állampolgári Részvétel Hete rendezvényeire

Szeptember 21-én (hétfő)
14:00–18:00 órakor a Szent 
István téren
„Az egészségügy a szívügyünk!”
14:00 A Tücsök Zenés Színpad 
zenés toborzója.
14:30 Az Állampolgári Részvé-
te Hete ünnepélyes megnyitója
•  Csillagné Szánthó Polixéna a 

Humán Bizottság elnöke.
•  Ácsné Oláh Gabriella, a Szek-

szárdi Civil Kerekasztal elnöke.
Közreműködik: Tücsök Zenés 
Színpad, „Ifjú Szív” Magyaror-
szági Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes
14:00–16:00 Hagyományos 
társas és logikai játékok a Szent 
József Katolikus Általános Is-
kola diákjai és tanárai közre-
működésével
16:30 A Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió (MMS) fellépése 
14:00–18:00 Jótékonysági 
gyűjtés az egészségügyben el-
látottak részére (Gyermek Osz-
tály és a Pszichiátriai Osztály)
A városi civil szervezetek be-
mutatkozása, kitelepülése, 
ÁRH kérdőívek kitöltése, Sza-
bad Tér – Szabad Vélemény 
(színes cetlik), javaslattétel 
„Az év képviselője 2015” díjra, 
könyv csere-bere.
18:00 órától Milyen helyi ösz-
szefogással segíthető Szekszár-
don a kórházi gyógyítás?
Vendégünk Prof. Dr. Kondákor 
István, a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház főigazgatója.
Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ Csatár terme
Az ÁRH csatlakozó
rendezvénye:
15:30 órakor A „KREATÍV 
NŐK” című kiállítás a Szekszár-
di Baka István Általános Iskola 
aulájában (Béri Balogh Á. u. 89)

Szeptember 22-én (kedd) 
14.00 órától a Szent István téren 
„A bántalmazottak védelmében!”
14:00–16:00 Hagyományos 
társas és logikai játékok a Szent 
József Katolikus Általános Is-

kola diákjai és tanárai közre-
működésével.
16:00 A Fitt Lesz Sportegyesület 
mozgásművészeti bemutatója: 
zumba Sági Ildikó, X-FIGHT 
Horváth Bea vezetésével.
16:30 A Liszt Ferenc Pedagó-
gus Kórus műsora.
17:00 A Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió (MMS) fellépése.
A délután folyamán a kinti 
helyszínen lehetőség személyes 
konzultációra Takács Hajnallal 
és a könyvének dedikálására.
18:00 órától rendhagyó beszél-
getés az „Asszony verve” című 
könyv szerzőjével, Takács Haj-
nallal. Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ Csatár terme.

Szeptember 23-án (szerda)
14:00 órától a Szent István té-
ren „Összefogással az élhetőbb 
városért!”
14:00–16:00 Hagyományos 
társas és logikai játékok a Szent 
József Katolikus Általános Is-
kola diákjai és tanárai közre-
működésével.
15:00 Iberican bemutató Ha-
csa Móni vezetésével.
16:00 A Pad Egyesület verses 
összeállítása Dicső Zsolt és fia 
előadásában.
16:30 A Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió (MMS) fellépése.
17:00 A „Segíts rajtam!” Hátrá-
nyos Helyzetűekért Alapítvány 
zenés – műsoros összeállítása.
15.30 Közös aktivitással virá-
gültetés az” Ivó szarvasnál”
18:00 órától ötleteljünk közö-
sen az élhetőbb városunkért!- 
Ötletbörze dr. Haag Éva alpol-
gármester közreműködésével a 
lehetséges egyéni és közösségi ak-
ciókról. Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ Csatár terme.

Szeptember 24-én (csütörtök)
14:00 órától a Szent István té-
ren „ Egymásra hangolva! Ér-
zékenyítő interaktivitások”
14:00–16:00 Hagyományos 
társas és logikai játékok a Szent 

József Katolikus Általános Is-
kola diákjai és tanárai közre-
működésével.
14:00–18:00 Kézműveskedés a 
Kéz-Csodák Hagyományőrző 
Egyesület standján.
15:00 A Tücsök Zenés Színpad 
előadása.
16:15 Ifjúsági Fúvószenekar 
Szekszárd térzenéje.
17.00 órakor az „Év Képviselője 
2015” díj ünnepélyes átadása.
Ünnepi műsort ad:
A Kadarka utcai Óvoda kö-
zépsős-nagycsoportosai, a 
„Mondschein” Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Kórus Egyesület, a 
Tücsök Zenés Színpad, a Szek-
szárdi Mozgásművészeti Stúdió.
18.00 órakor zárszót mond – 
dr. Haag Éva alpolgármester, 
az „Év Képviselője 2012” ki-
tüntetettje. Galambröptetés.

Folyamatos programok
szeptember 21-24-én délután 
14:00–17:00 óráig:
civil szervezetek kitelepülése, 
bemutatkozása, „Szabad tér, 
szabad vélemény” (színes cetlik), 
ÁRH kérdőívek kitöltése, javas-
lattétel az „Év Képviselője 2015” 
díjra (csütörtökön 15:00 órakor 
urnazárás!), adománygyűjtés 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház Pszichiátriai Osztálya 
számára, könyv csere-bere.
Utóprogram Kis kutatók 
délutánja szeptember 25-én 
14:00–16:00 óráig:
a Szent József Katolikus Álta-
lános Iskola diákjaival, Szegedi 
Dezső vezetésével.
Információ
Ácsné Oláh Gabriella, Szek-
szárdi Civil Kerekasztal el-
nöke 20/428–4446. Gaálné 
Hoffercsik Dóra Közösségi 
Szolgáltató Központ vezetője: 
74/511–721. Pócs Margit köz-
művelődési és civil kapcso-
latok referense: 74/504–119, 
30/632–3266. 
Helyszín: Szent István tér a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
színházbejárata előtt

A Nők Szekszárdért
Egyesület az Állampolgári 

Részvétel Hete
programjaihoz kapcsolódó-

an kiállítást szervez
„Kreatív Nők” címmel. 

A kiállítás helyszíne:
Szekszárd, Baka István

Általános Iskola
(Béri Balogh Á. u. 89.)

A megnyitó ideje:
2015. szeptember 21. (hétfő) 

15:30 óra.
Köszöntőt mond:

Parrag Katalin igazgató. 
A kiállítást megnyitja:

Halmai Gáborné  
az Egyesület tagja, a Kemény 

Bertalan Falufejlesztési díj 
tulajdonosa.

Közreműködik:  
Vigh Ferencné versmondó.

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesületének 

következő előadása 
2015. szeptember 29-én 
13:30 órai kezdettel lesz 

Szekszárdon a 
Kórház Lila épületében.
Vendég: Árvai Szabolcs 
ortopéd cipész, aki a cu-

korbetegek cipőfelírásáról 
beszél, valamint bemutatja a 

legújabb gyógycipőket.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

A Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár a Babits Kiadó és 

a szerző tisztelettel meghívja 
Önt, családját, barátait,

ismerőseit
2015. szeptember 25-én 

(péntek) 17 órára 
a Garay János Gimnázium 
dísztermébe Ékes László

Kocsiúton című
könyvének bemutatójára.

Közreműködnek:
Mémeth judit előadóművész
Orbán György előadóművész
Környei Attila gitárművész
A helyszínen lehetőség van a 

könyv megvásárlására, 
dedikálására.

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 13-ai rejtvényünk megfejtése: Agatha Christie, Tíz kicsi néger
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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 21-től szeptember 25-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!

(00791)

szeptember 21. szeptember 22. szeptember 23. szeptember 24. szeptember 25.

„A”

Sertésraguleves Csurgatott 
tojásleves

Tavaszi 
zöldségleves

Fokhagyma-
krémleves Húsleves

Császármorzsa, 
sárgabarack íz, 

gyümölcs
Bácskai rizseshús,

savanyúság
Sült csirkecomb,
párolt barnarizs,

savanyúság

Tanyasi 
tarhonyáshús, 

savanyúság

Bolognai 
spagetti,

gyümölcs

„B”

Sertésraguleves Csurgatott 
tojásleves

Tavaszi 
zöldségleves

Fokhagyma-
krémleves Húsleves

Rántott brokkoli,
párolt rizs,

tartármártás

Baconnal-sajttal 
töltött karaj,
bugaci saláta

Sertéspörkölt,
galuska,

savanyúság
Parajos 
lasagne

Rántott csirke-
szárny, burgonya-
püre, savanyúság

„C”

Sertésraguleves Csurgatott 
tojásleves Csülkös bableves Fokhagyma-

krémleves Húsleves

Sajtos tészta,
gyümölcs

Kelkáposzta 
főzelék,
vagdalt

Grízes metélt,
vegyes 

gyümölcsíz

Zöldborsós 
csirkemáj, 
párolt rizs

Paradicsomos 
káposzta,

főtt marhaszelet

TALP-ÉS ARC REFLEXOLÓGIA 
ÉS LENYO BRT. 

BIOREZONANCIA 
TERÁPIA SZEKSZÁRDON!

Dr. Gálné Föglein Krisztina,
természetgyógyász, refl exológus

MediPlus orvosi rendelő
(a gyógyászati segédeszköz boltnál)
Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.

Rendelés: hétfő13-18, szerda: 11-16, 
péntek:13-18.

Bejelentkezés: 06-20/4981-921

(00799)

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

(00795)

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 (00792)

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Területi Nyugdíjas 
Alapszervezete és a Szekszárdi 

Nyugdíjasok Területi 
Érdekszövetsége által meghirdetett
Alma megrendelések szállításának 
Ideje: szeptember 24. (csütörtök) 

reggel 07:00 – 09:00 óráig.
Helye: Szekszárdi Nyugdíjasok 

Területi Érdekszövetsége, 
Szekszárd, Hunyadi u. 4. (PARKOLÓ)

ÁLLÁS HIRDETÉS
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

Szekszárd, Kossuth L. u 13-15. sz. alatti fiókjába

Lakossági és Vállalkozói Számlavezető
munkakör betöltésére 1 fő részére állást hirdet.

Szakmai követelmény:
■ Legalább középfokú szakirányú végzettség
■ Felhasználó szintű számítógépes ismeret

Előnyt jelent:
■ Értékpapír ügyintézői szakvizsga
■ Valutapénztáros és deviza ügyintézői képesítés
■ Legalább alapfokú nyelvvizsga megléte

Ajánlatunk:
■ kihívást  jelentő feladatok
■ színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
■ bérezés megegyezés szerint

Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajzzal lehet a 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjában, 
vagy a postmaster@dunafoldtksz.t-online.hu e-mail 

címen.
Bővebb információt a 74/529-209-es telefonon adunk.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.

(00798)
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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.

Kolozsváron remekeltek Schneiderék
Nyolc év után újra Kolozs-
várra látogatott a Szekszár-
di Szabadidős Kerékpáros 
Egyesület (SZSZKE) három 
versenyzője. A nagy múltú 
háromnapos viadalon a szek-
szárdi bringások a serdülők 
mezőnyében küzdöttek az 
ellenfelekkel és az elemekkel. 

Pénteken a 48 km-es országúti 
szakaszon az SZSZKE kerekesei-
nek aféltávtól már csak két román 
versenyzőre kellett figyelniük. 
Schneider Sebestyén meg is lé-
pett egyikükkel, akit az utolsó 
emelkedőn sikerült leszakítania, 
így a közben lezúduló felhősza-
kadásban, 5 kilométernyi „egyéni 
üldözőverseny” után a szekszárdi 
bringás szerezte meg a győzel-
met, míg a sprintbefutón Genzler 
Tamásé lett a bronz, csapattársa, 
Lévai Barnabás segítségével.

Másnap 6 km-es hegyi idő-
futam várt a kerékpárosokra. A 

románok kihasználták a hazai 
pálya előnyét, a szekszárdiak-
nak Schneider révén egy bron-
zérem jutott. Az utolsó, 24 km-
es kritérium szakaszon – a már 
szokásos záporesőben – nyerő 
taktikát dolgozott ki Schneider 
Gábor edző. Kihasználva, hogy 
a románok az összetettben élen 
álló versenyzőjük miatt Schnei-

der Sebestyénre koncentráltak, 
elsőként Lévai kísérelt meg 
szökést, majd néhány körrel 
később Genzler is csapattársa 
után eredt. A hazaiaknak már 
csak arra volt energiájuk, hogy a 
két szekszárdi kerekes ne kerül-
jön körelőnybe. Ezt kihasználva 
Schneider Sebestyén is ellépett 
az élmezőnytől, majd Lévai és 

Genzler mögött – kis híján az 
összetett elsőséget érő előnnyel 
– lett bronzérmes.

A Szekszárdi SZKE bringásai 
az egész viadal alatt kiváló telje-
sítményt nyújtottak, az összetett 
versenyben Schneider a máso-
dik, Lévai a harmadik, Genzler 
pedig a negyedik helyen zárt. 
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Szekszárdi arany Szabadkán

Augusztus utolsó hétvégéjén 
egy szabadkai kritérium-verse-
nyen folytatta a versenyszezont 
a Szekszárdi Kerékpáros SE. Az 
ötfős csapatból ezúttal a legfia-
talabbak voltak az eredménye-
sebbek: az U13-as korosztály-
ban Kiss Balázs győzött, míg 
csapattársa, Mészáros Bence a 
harmadik helyen ért célba. A 
junior fiúknál Istlstekker Zsolt 
éppen csak lemaradt a dobogó-
ról, míg az elit férfiaknál Steig 
Gábor ötödikként fejezte be a 
versenyt.A kolozsvári nagydíj kritérium versenyének dobogóján (balról) Genz-

ler Tamás, Lévai Barnabás és Schneider Sebestyén
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SZAC-tripla a Szekszárd Kupán
Kitűnően szerepeltek a Szek-
szárd AC asztaliteniszezői az 
elmúlt hétvégén 35. alkalom-
mal megrendezett Szekszárd 
Kupa felnőtt és ifjúsági női 
ranglistaversenyen, hiszen 
három arany-, két ezüst- és 
egy bronzérmet szereztek.

Közel egy évtizede nyert utol-
jára szekszárdi játékos az 1979-
ban még Sárköz Kupa néven 
indult rangos tornán. Igaz, 
akkor Li Meng Jiao tarolt: a 
kínai mind a felnőttek, mind 
az ifik versenyében, egyéniben 
és párosban is dobogó legfelső 
fokára állhatott. Azóta jutott 
ugyan egy-egy érem a SZAC 
pingpongosainak, de hazai já-
tékosnak egészen mostanáig 
nem sikerült nyernie. A szűk 
esztendőket most aztán alapo-
san feledtették a házigazda klub 
asztaliteniszezői, ugyanis az 
ifjúságiaknál két, a felnőtteknél 
egy aranyérem került szekszárdi 
játékos nyakába.

A felnőtt hölgyek egyéni verse-
nyében a már a Klubcsapatok Szu-
perligájában és az Extra Ligában is 
szép győzelmekkel bemutatkozó 
Yu Yang diadalmaskodott. A kínai 
védőjátékos végig meggyőző telje-
sítményt nyújtva jutott el a fináléig, 
ahol csapattársát, Madarász Dórát 
verte hat szettes mérkőzésen. Yu 
Yang tehát gyorsan igazolta, érde-
mes volt Szekszárdra hozni. Vele 
sokat erősödött a SZAC, amely a 
Klubcsapatok Szuperligája mel-
lett idén a Bajnokok Ligájában 

is messzire juthat. Madarásznak 
hosszú sorozata szakadt meg a 
párosok küzdelmében, miután 
Pergel Szandrával az oldalán – a 
korábbi négy kiírásban aratott 
győzelme után – ezúttal meg kel-
lett hajolnia a Braun Éva–Kertai 
Rita páros előtt. A Postás rutinos 
duója a döntőben a szekszárdi 
Tóth Edina és az orosházi Csáki 
Rita alkotta kettőst múlta felül 
négy játszmában.

Az ifjúsági lányoknál Hartbri-
ch Leonie duplázni tudott. A 

SZAC fiatalja egyéniben klub-
társa, Imre Leila legyőzésével 
jutott a döntőbe, ahol a statisz-
tikás Fehér Orsolyát verte ma-
gabiztosan. A párosok verse-
nyében a Hartbrich–Imre duó 
nagyot küzdve állhatott fel a 
dobogó tetejére. Elődöntőben 
1:2-ről fordítottak egy fővárosi 
kettős ellen, a fináléban pedig 
két szettes hátrányból kapasz-
kodtak vissza, és győztek a 
Nagypál testvérek ellen.  
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Eredmények:
Felnőtt egyéni, elődöntő: Madarász Dóra 
(Szekszárd AC)–Szvitacs Alexa (Erdért) 4:1, Yu 
Yang (Szekszárd AC)–Pergel Szandra (Budaörs) 
4:1. Döntő: Yu Yang–Madarász 4:2 (9–11, 11–4, 
11–6, 11–13, 11–7, 11–5). Páros, elődöntő: Braun 
Éva, Kertai Rita (Postás)–Madarász Dóra, Pergel 
Szandra (Szekszárd AC, Budaörs) 3:1, Csáki Rita, 
Tóth Edina (Orosháza, Szekszárd AC)–Szvitacs 
Alexa, Varga Tímea (Erdért, Budaörs) 3:0. Dön-
tő: Braun, Kertai–Csáki, Tóth E. 3:1 (11–3, 8–11, 
11–5, 11–6).

Ifjúsági egyéni, elődöntő: Hartbrich Leonie 
(Szekszárd AC)–Imre Leila (Szekszárd AC) 4:2, 
Fehér Orsolya (Statisztika)–Nagypál Márta 
(Jászkun Volán) 4:3. Döntő: Hartbrich–Fehér O. 
4:1 (11–6, 11–9, 11–8, 4–11, 11:9). Páros, elő-
döntő: Imre Leila, Hartbrich Leonie (Szekszárd 
AC)–Fehér Orsolya, Bakó Szilvia (Statisztika) 
3:2, Nagypál Csilla, Nagypál Márta (Jászkun 
Volán)–Zs. Szabó Kira, Szabó Dalma (Uner-
münkheim, Postás) 3:0. Döntő: Imre, Hartbri-
ch–Nagypál M., Nagypál Cs. 3:2 (10–12, 9–11, 
11–5, 11–8, 11–5).

Világbajnoki ezüstérmes a Korsós–Nagy páros
Hatalmas sikerrel zárta első 
nemzetközi versenyét a Szek-
szárdi Kajak-Kenu SE, hiszen 
a Korsós Zsófia–Nagy Viktória 
kajakpáros az ifjúsági lányok 
18 km-es versenyében máso-
dik lett az elmúlt hétvégén 
Győrött megrendezett mara-
toni világbajnokságon.

A még serdülőkorú szekszárdi 
lányok az augusztus közepén 
ugyancsak a Rába-parti városban 
megrendezett válogatón harcol-
ták ki – nem kis meglepetésre – a 
világbajnoki részvételt, s ha már 
ott voltak, hát mindent belead-
tak… A rajtot követően – ahogy 
az várható volt – Korsós Zsófi és 
Nagy Viki az idősebb vetélytár-
sakhoz képest lassabban tudta 
megindítani a hajót, így az első 
néhány száz méteren a középme-
zőnyben lapátoltak. Nem akarták 
azonban szem elől téveszteni a 
versenyben vezető másik magyar 
hajót, benne a paksi Fritz Anettel 
és a MAFC-os Jeszenszky Petrá-
val, így nagyon erős iramot men-
tek. Minden futószakaszt szépen 
oldottak meg a lányok, és sokáig 
tartani is tudták a lépést a másik 
magyar párossal. A felzárkózás 
azonban nagyon sokat kivett be-
lőlük, így kezdtek lemaradni az 
elsőkről. Holtpont jött a szekszár-
di duó versenyében, a 3. helyen 
lapátoló dán páros is beérte őket. 
Zsófi és Viki azonban az egyik 
fordulót nagyon jól vették és újra 
megléptek a szám Európa bajno-
kaitól. A szekszárdi lányok ezt 

követően „magukhoz tértek”, egy 
újabb iramváltással felzárkóztak a 
másik magyar egység mögé, s vé-
gül kis különbséggel a vb-ezüstöt 
érő második helyen végeztek – a 
helyszínen szurkoló sok szekszár-
di legnagyobb örömére.

Elégedettek voltak teljesítmé-
nyükkel Inger Nikoletta és a ko-
rábbi sokszoros maratoni világ-
bajnok Jámbor Attila tanítványai 
is. „Jobban sikerült a rajtunk, 
mint ahogy reméltük, a második 
körig egész jól mentünk, aztán 
jött egy holtpont, de kimász-

tunk belőle” – mesélte a magyar 
csapat legfiatalabb versenyzője, 
Nagy Viktória. „Próbáltuk Vi-
kivel felvenni a saját ütemünket, 
együtt haladni, együtt lélegezni 
a hajóban, ami sikerült is. A kö-
zönség pedig rengeteg erőt adott 
számunkra, köszönet érte” – tet-
te hozzá Korsós Zsófia.

Természetesen nagyon örült 
a lányok teljesítményének a 
Szekszárdi Kajak-Kenu SE ala-
pító-edzőpárosa is. „A magyar 
csapat összességében egy na-
gyon sikeres világbajnokságon 

van túl, melyhez immár szek-
szárdi versenyzők is hozzátet-
tek. Mivel a lányok még csak 
serdülőkorúak, így két-három 
szezon vár még rájuk az ifjúsá-
gi korosztályban, reméljük ha-
sonlóan fényes eredményekkel” 
– értékelt Inger Nikoletta.

A győri világbajnokságon to-
ronymagasan a magyar csapat 
volt a legeredményesebb, mi-
után ifjúsági, U23-as és felnőtt 
sportolói 12 arany-, 10 ezüst- és 
5 bronzérmet lapátoltak össze.  
 – fl –

Rajtol a kispályás szezon
Szeptember 21-én elkezdődik a 2015/16-os Szekszárdi Városi 
Kispályás Labdarúgóbajnokság őszi idénye. A határidőig 15 
együttes nevezett, a technikai értekezleten pedig elkészítet-
ték a párosításokat is. A városi sportcentrum két kis műfüves 
pályáján zajló sorozatban – a páratlan számú csapat miatt egy 
gárda mindig szabadnapos lesz –, hétfőn és csütörtökön ren-
deznek mérkőzéseket.

A nyitókörben 17 órakor kezdődik az első összecsapás: a HB Bt. 
és a D-Logistic mérkőzésével indul a szezon. Az első igazi ranga-
dóra is csak csütörtökig kell várni, amikor a második fordulóban 
a tavalyi döntő „ismétlésében” a Kis Dankó a Várköz csapatával 
mérkőzik. 

Az 1. forduló további programja, I. pálya: Kocsmár Kárpitos 
M-Tigrisek 18, Kriszt Kft.-Lajvér Ferropatent 19, Fenegyere-
kek-Bori-Coo 20. II. pálya: Várköz-Ferger-Módos Kft. 18, Riváli-
sok-Kis Dankó 19, Kontra-Tomagro 20. Szabadnapos: Szilfa. 
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Dobogón a legjobbak. Balról a vb-ezüstérmes Korsós Zsófia és Nagy Viktória



2015. szeptember 20.16

Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

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

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00785)

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

(00786)

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

OKTÓBER ELEJI NYITÁS

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(00794)

Betanított gyári munkára
keresünk hosszú távra, nagy
létszámban munkavállalókat

Szekszárdra, bőröndgyártással
foglalkozó partnercégünkhöz több

munkakörbe!
 

ELŐKÉSZÍTŐ, CSOMAGOLÓ, VARRÓ,
SZEGECSELŐ, GYALULÓ,

BELELŐ, FÓLIÁZÓ, BEPAKOLÓ,
EMBLÉMÁZÓ, CSAVAROZÓ/VÉGSZERELŐ

ANYAGMOZGATÓ, VÉGTELENÍTŐ,
LYUKASZTÓ, MEO, ÁLLÍTÓ,

PASZPOL VARRÓ
 

A jelentkezés feltétele szakmunkás
bizonyítvány megléte, a varró/paszpol 

varró munkakörbe pedig 
varrónő végzettség, és

minimum 1 éves ipari varrógépen 
szerezett tapasztalat.

Jelentkezni és bővebb információt kérni 
az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Telefon: 06-20/501-2582
E-mail: toborzas@dologido.hu

www.dologido.hu (00805)

Karcher  Store Szekszárdon a CPH KFT-nél!

Háztartási és Ipari Takarító berendezések

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-327 
• Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 

• www.karcherstore.hu

Magyar
vállalkozástól,
szekszárdi
kereskedéstől!
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• Dél-Dunántúl legnagyobb választékával
• Saját szervizzel

• Szakértelemmel, tanácsadással
• Ipari gépek esetében előzetes

helyszíni gépbemutatóval
• A Karcher Hungary támogatásával 

és minősítésével

• Porszívók
• Nagynyomású mosók

• Seprőgépek
• Ablaktisztítók


