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Bartina: maximális siker
Szólista és táncegyüttes ka-
tegóriában is a maximális 60 
pontot gyűjtve jutott tovább 
a szekszárdi Bartina Néptánc-
együttes tagjai a Fölszállott 
a páva 2015 tehetségkutató 
verseny első elődöntőjéből. 

A Duna Televízióban múlt 
pénteken élőben sugárzott 
műsorban elsőként a decsi 
verbunkost táncoló Sándor 
Zsigmond lépett színpadra 
szólista kategóriában. A Pál 

István vezette Szalonna és ban-
dája húzta a talpalávalót, a 12 
esztendős szekszárdi fiú pedig 
lenyűgözte produkciójával a 
zsűrit és elkápráztatta a közön-

séget. Légies, könnyed előa-
dásmódja azt az érzést keltette, 
mintha a verbunk előadása a 
világ legtermészetesebb dolga 
lenne. Sándor Zsigmond szá-
mára talán az is, hiszen imád 
táncolni. A zsűriből elsőként 
Berecz István néptáncos érté-
kelt, aki megígértette Zsigával, 
hogy egyszer neki is megtanítja 
a verbunkot. A Fonó művészeti 
vezetője kiemelte, hogy a Bar-
tina szólistája túltett a decsi 
verbunk mesterén, a néhai Fü-
löp Ferencen is, aki 14 évesen 
még csak az első lépések elsajá-
tításánál járt. 

Kocsis Enikő táncművész-ko-
reográfus és Sándor Böske 
néptáncos is csak dicsérte a 
szekszárdi fiút, akit szerintük 
az Isten is színpadra teremtett. 
Sándor Zsigmond produkció-
jára mind a hat zsűritagtól – a 
már említettek mellett Sebes-
tyén Márta népdalénekes, Sebő 
Ferenc zenész és Eredics Gábor 
népzenész pontoz – tíz pon-
tot kapott, így a maximális 60 
ponttal jutott tovább.

Nem akart lemaradni mögöt-
te a Bartina gyermekcsoportja 
sem, amely Szőlőben címmel 
sárközi cinegést és friss csár-
dást adott elő. A humort sem 
nélkülöző, elsöprő lendületű 

produkciójuk meggyőzte a zsű-
rit. Berecz István nem győzte 
dicsérni az idén 50 éves Bartina 
gyermekcsoportját, míg Sán-
dor Böske csak arra kíváncsi, 
a következő körben mivel lehet 
majd felülmúlni ezt az előa-
dást. Mert hogy a bartinások 
továbbjutottak, az ezek után 
szinte természetes volt, a zsű-
ritől bezsebelt újabb maximális 
60 pont pedig még az együttes 
sokat látott szakmai vezetője, 
Matókné Kapási Jula szemébe 
is (öröm)könnyeket csalt. A 
gyerekcsoport és Sándor Zsig-
mond felkészítését Nyemcsok 
Pál, Nyemcsokné Kárpáti Ka-
talin és Matókné Kapási Juli-
anna, valamint Sipos Gergő 
segítették, a próbák Lévai Péter 
táncpedagógus, koreográfus, a 

Magyar Táncművészeti Főis-
kola adjunktusa útmutatásaival 
folytak.

Mint azt már megírtuk, a 
Fölszállott a páva 2015 négy 
elődöntőjéből háromban érde-
keltek a bartinások. November 
13-án, pénteken este (lapzár-
tánk után) a bogyiszlói tánccal 
készülő Karácsonyi Anna és 
Szombat Sára (felkészítőjük: 
Huszárikné Böröcz Zsófia), 
míg november 27-én a kalocsai 
táncot előadó Bajusz Panna és 
Sándor Benjamin (felkészítő-
jük: Tóth-Mihó Erika és Tóth 
Zoltán) kerül képernyőre. A 
négy elődöntőt két középdöntő 
követi, a döntőt pedig december 
18-án láthatják a nézők. Csak 
remélni tudjuk, hogy bartinás 
fiatalok részvételével…   –fl–

Teljesen felújították a Mikes utcai rendelőt

Ismét lezárult a város egy fontos projektje, amelyet célként 
tűztünk ki magunk elé – erről beszélt november 10-én Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere a nemrég felújított Mikes utcai 
(a Hajóházban található) orvosi rendelő átadásán. A megye-
székhely lehetőségeihez mérten a szociális és egészségügyi 
szférában olyan fejlesztéseket szeretne megvalósítani, ame-
lyek az ellátás biztonságát, színvonalát javítják, előrelépést 
jelentve a szekszárdiaknak – hangsúlyozta.

Már 2014-ben óriási lépést jelen-
tett az új kórházi blokk átadása, 
amelyet kormányzati forrásból 
kiviteleztek. 2015 folyamán, össze-
fogásnak köszönhetően – szintén 

a megyei kórházban – az újszülöt-
tosztályt szerelték fel kompletten – 
ezt a fejlesztést a Rotary Klubbal 
közösen, a város támogatásával 
sikerült létrehozni. 

Újabb lépést jelentett a he-
lyi egészségügy modernizálása 
terén, hogy a több mint 100 
ezer fős éves látogatottsággal 
bíró szekszárdi rendelőintézet 
felújítását a kórház és a város 
együttesen végezte el.

Idén tavasszal a szekszárdi 
mentőállomás megújítása in-
dult el: a munkálatok idejére a 
városvezetés az állomás számá-
ra egy Sárvíz utcai ingatlanát 
térítésmentesen biztosította. 
Két hete átadták a modernizált 
mentőépületet is. 

A körzeti orvosi rendelők fel-
újításának sora tavasszal – egy 
dél-dunántúli operatív prog-
ram lehetőségével – a Kandó 
Kálmán utcai rendelőkkel vet-
te kezdetét, folytatva a sort a 
Mikes utcai, két felnőtt, illetve 
egy gyermekpraxissal működő 
komplexum fejlesztésével. 

A projekt 43,5 millió forint-
ba került, teljes pályázati támo-
gatással. Ács Rezső kiemelte: 
mindkét épület, kívül-belül tel-
jesen akadálymentes, közelük-

ben mozgássérült-parkolót is 
kialakítottak. A rendelőkben a 
vakok és gyengénlátók számára 
az összes felirat braille-írással 
is felkerült a falra, de mindkét 
váróteremben külön mozgás-
sérült mellékhelyiségeket is 
beépítettek. 

A Mikes utcában – ahogy a 
Kandó Kálmán utcai rendelő-
ben – megújult a teljes falfelület 
is, valamint a komplett elektro-
mos hálózatot is újjáépítették. 
Utóbbira is igencsak szükség 
volt, hiszen gyakorta előfor-
dult, hogy a hálózat nem bírta 
a terhelést, gondokat okozva az 
ellátásban. A rendelőt és a váró-
termet klímaberendezéssel lát-
ták el, a jövőbeli olcsóbb fenn-
tarthatóság érdekében pedig az 
épület még külső szigetelést is 
kapott, de a nyílászárókat is ki-
cserélték mindkét helyen. 

A polgármester a sajtóesemé-
nyen jelezte: a projekt szekszár-
di vállalkozások bevonásával 
valósult meg. 

 Gyimóthy L.
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Márton-napi lampionos felvonulás
Immár 2011 óta él a hagyo-
mány a Baka István – koráb-
ban V. számú – Általános Is-
kolában, mely szerint Márton 
napján – vagy e dátumhoz 
közel eső napon – tanárok, 
diákok és szüleik tesznek egy 
közös sétát a maguk készítet-
te lampionokkal a kezükben. 

November 11-én, szerdán kora 
este már 15. alkalommal gyúj-
tottak mécseseket a kis lámpá-
sokban az iskola német nem-
zetiségi osztályainak tanulói, 
mintegy százötvenen. Mint 
megannyi szentjánosbogár, úgy 
világítottak a gyertyák fényei a 

Béri Balogh Ádám utcában tett 
séta során, s a felvonulóknak az 
iskola előtt elhelyezett töklám-
pások mutatták az utat vissza-
felé. A sétáról visszaérkezőket 
az iskola aulájában szendvics, 
meleg tea és barátság-kifli várta.

Mint azt a lampionos fel-
vonulást szervező Rácz Nóra 
tanárnőtől megtudtuk: az alsó-
soknak ezen a napon kézműves 
foglalkozásokat tartottak, az 
ötödik osztályosok Szent Már-
ton legendájához kapcsolódó 
vetélkedőn vettek részt, míg a 
6. évfolyamosok a töklámpások 
elkészítésén serénykedtek.

 –fl–

Véradás – középiskolás fokon
Idén is meghirdette középis-
koláknak szóló véradó verse-
nyét a Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete. A 
legtöbb véradót toborzó in-
tézmény pénzjutalmat kap.

Az immár harmadik alkalom-
mal meghirdetett véradó ver-
seny nyertese 50 ezer, a máso-
dik helyezett iskola 30 ezer, míg 
a harmadik 20 ezer forinttal 
gazdagodhat a szponzorok fel-
ajánlásainak köszönhetően. A 

pénzt kizárólag a tanulók szá-
mára rendezett programokra 
vagy más, a diákság számára 
hasznos dologra fordíthatják. 
A Vöröskereszt egyrészt sze-
retné a fiatalokat a rendszeres 
véradásra ösztönözni, emellett 
a verseny arra is lehetőséget 
ad, hogy a tanulók családtagjai, 
vagy az iskola tanárai, dolgozói 
- példát mutatva a diákoknak - 
is jelentkezzenek donornak.

A középiskolás véradó ver-
seny november 3-án a Kolping 

iskolában kezdődött, majd 
november 6-án a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum Szent 
László Szakképző Iskolájában 
folytatódott, ahol az intézmény 
diákjai mellett a Bezerédj Ist-
ván Szakképző Iskola tanulói 
is jelentkeztek véradásra. A 
Szent László iskola kollégiumá-
nak emeleti aulájában már a 9 
órás kezdésre majd tucatnyian 
gyűltek össze, és a véradásra 
jelentkező tanulók száma ott 
jártunkkor folyamatosan nőtt. 

Az adategyeztetés után a véradó 
állomás szakdolgozói előbb 
megvizsgálták a donorok vérét, 
majd amennyiben az alkalmas-
nak bizonyult, levették a vért 
– alkalmanként mintegy 450 
millilitert. Az általunk meg-
kérdezett első véradó, Körmös 
Ágnes, a Bezerédj iskola diákja 
elmondta: nem a tanórák alóli 
felmentésért adta a vérét, ha-
nem mert segíteni jó. 

 Gy. L.

Ki adhat vért? Véradó bárki lehet, aki elmúlt 18 éves, de még nem 
töltötte be a 65. életévét, a testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot, 
nem vérzékeny, nem ájulékony, és egészségesnek érzi magát. A teto-
válás és a testékszer nem akadály, ha eltelt félév a felhelyezés óta. 
Antibiotikumos kezelés befejezése után egy hónapot kell várni, hogy 
valaki vért adhasson. A nők a menstruáció, valamint a terhesség 
és a szoptatás ideje alatt nem adhatnak vért, és a cukorbetegség is 
kizáró ok. A véradásnál szükség van a személyi igazolványra, a 
lakcím- és az első alkalommal a TAJ-kártyára is.
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Az év bortermelője 2015:
Mészáros Pál a jelöltek között

A szekszárdi Mészáros Pál is 
esélyes arra, hogy elnyerje 
idén „Az év bortermelője” ki-
tüntető címet.

Mészáros Pál borai megannyi 
díjat nyertek már rangos hazai és 
nemzetközi versenyeken. Az idén 
a Vinagora borversenyen a pincé-
szet négy borát is aranyéremmel 
díjazták. A Magyar Bormustrán 
egy nagy aranyat, valamint há-
rom-három arany- és ezüstérmet 
szerzett a szekszárdi borászat. A 
Mészáros Pince a legjobb kék-
frankosért járó díj mellett a leg-
eredményesebb pincészetnek 
járó elismerést is megszerezte.

Hazánk legrégebbi és legran-
gosabb borszakmai elismerését 
idén adja át 25. alkalommal a 
Magyar Bor Akadémia. A ran-
gos díjra számtalan borász, szak-
mabeli, étteremvezető, somme-
lier és chef küldte el jelölését. A 
Magyar Bor Akadémia idén is 
kiválasztott 450 jelölőt, akiknek 
névre szóló felkérést küldtek. A 
jelölésre felkérteknek – az el-
múlt évben bevezetett rendszer 
szerint – idén is három-három 
bortermelő ajánlására volt lehe-
tőségük. Az idén a díj korábbi 
győztesei is lehetőséget kaptak 
arra, hogy egy személyt közösen 
juttassanak a címre jelöltek közé. 

A negyed évszázados meg-
mérettetés történetében idén 
először holtverseny alakult ki, 
ezért a megszokottal szem-
ben nem öten, hanem hatan 
esélyesek a megtisztelő címre: 
Borbély Tamás (Badacsonyi 
borvidék), Jásdi István (Bala-
tonfüred-Csopaki borvidék), 
Koch Csaba (Hajós-Bajai borvi-
dék), Mészáros Pál (Szekszárdi 
borvidék), Szőke Mátyás (Mát-
rai borvidék), Szöllősi Mihály 
(Neszmélyi borvidék).

A jelöltek november 20-án 
személyesen is bemutatkoznak 
a „Borest a Bor Akadémián” 

című nyilvános rendezvényen, 
melyet a Vajdahunyadvárban 
tartanak. A ünnepélyes ered-
ményhirdetést december 4-én 
tartják a budavári Fortuna Ét-
teremben.

Az év bortermelője címet 
négy szekszárdi borász is kiér-
demelte már: Vesztergombi Fe-
renc 1993-ban, Takler Ferenc 
2004-ben, Vida Péter 2011-ben 
találtatott a legjobbnak, míg ta-
valy Dúzsi Tamás munkásságát 
ismerték el a legrangosabb ha-
zai borász-díjjal.

 –fl–

Mézesmadzag
Már vagy tíz évvel ezelőtt is 
ugyanezért utaztak Brüssze-
lig a magyar méhészek, csat-
lakozva közép-kelet-európai 
kollegáikhoz: a kínai  méz 
miatt, amely előbb-utóbb 
tönkreteszi a piaci esélyeiket.

Már több puszta gyanúnál, hogy 
belekeverik a magyar mézet a kí-
naiba. Ez jó ok lenne arra, hogy a 
„forró nyomon” tovább haladja-
nak az élelmiszer-ellenőrzés leg-
főbb uniós hatóságai, bevonva a 
bűnüldözés erre szakosodott 
hivatásosait. 

De erre már az első nagy tilta-
kozási hullám kitörésekor sem 
került sor. Jó esély van arra, 
hogy most sem kap nagyobb 
prioritást a téma – nagy-nagy 
sajnálatunkra –, noha ezúttal 
már nem csak petíciót adtak 
át az Európai Bizottság illeté-
kes képviselőinek a méhészek, 
hanem türelmetlenségüket 
demonstrálandó, néhány ma-
gukkal vitt kaptárt el is égettek 
Európa fővárosában.

Persze addig is, amíg vala-
miféle „karanténba zárás” el-
kezdődne a kínai mézkeverők 

és egyéb külföldi termékha-
misítók tevékenységével kap-
csolatosan – a témában eléggé 
szkeptikus vagyok –, nem ár-
tana egy kicsit saját soraikban 
is feltáró igényű vizsgálatot 
indítani méhészeinknek. Nem 
formálisat, komolyat. Kik azok, 
akik nagy tételben, hordókból 
bármennyiért, bárkinek oda-
adják a mézüket; például nem 
túl ismert, nem túl ellenőrzött 
nagykereskedéseknek, mert 
így – nekik – egyszerűbb, mint 
eredetvédetten, exporthoz 
kötelezően előírt formadobo-
zokba zárva eladni. Ők, már-
mint a méhészek tudhatják, 
de legalábbis sejthetik: hányan 

vannak azok, akiknek teljesen 
mindegy, hogy keverik vagy 
nem keverik a mézüket, csak 
vegyék, illetve vigyék – és ezért 
nem is ülnek fel önszántukból 
a Brüsszelbe tartó buszokra.

A borhamisítás elleni küz-
delem is elég régóta tart – visz-
szahúzó erővel bíró tömeges 
lelepleződések nélkül. A méhé-
szeknek az eredetvédelem, az 
összefogás területén van még 
mit tenniük annak érdekében, 
hogy legalább ott tartsanak, 
ahol a borászok. Gyaníthatóan 
nekik is hosszabb háborúra kell 
„berendezkedniük”.

 Bálint György

Kérjük, olvassa el
tájékoztató levelünket!

Tisztelt Fogyasztó!

Számlázással kapcsolatos
információ:

A 2015.augusztus 19-31, illet-
ve a szeptember havi számlák 
után elkészítettük az október 
havi számlákat, amelyek már 
fél havi fűtési hődíj előleget is 
tartalmaznak.

Az október havi számlafizetés 
határidejénél figyelembe vettük 
az átállás miatti késedelmes 
számla kibocsátást. 
Pénzügyi elszámolás:

Az Alfa-Nova Kft. jogelle-
nesen kibocsátott számláival, 
és az elszámoló számlában je-
lentkező esetleges túlfizetések-
kel a mai napig nem számolt 
el a fogyasztókkal. A Magyar 
Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal 5613/2015 szá-
mú határozatában kötelezi 30 
napon belüli (2015.augusztus 
19-ig bezárólag) elszámolásra, 
illetve a túlfizetések visszatérí-
tésére. Kötelezi továbbá az elő-
ző szolgáltatót (Alfa-Nova Kft.) 
az új szolgáltatóval (Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft.) az együtt-
működésre, adatszolgáltatásra 
és elszámolásra. Az Alfa-Nova 
Kft. az együttműködéstől folya-
matosan elzárkózik, adatszol-
gáltatást nem biztosít.

Jogi lépések:
Szekszárd város ingyenes jogi 

segítséget nyújt azoknak a fo-
gyasztóknak, akik önhibájukon 
kívül befizették az előző szolgál-
tató teljes augusztus havi számlá-
ját, valamint azoknak a fogyasz-
tóknak, akik az elszámolásból 
visszajáró összeget nem kapták 
meg, illetve a szeptember havi 
előző szolgáltató által kiállított 
számlát kompenzálták az elszá-
molás visszajáró összegéből.

Miután nincs információnk 
arról, hogy az előző szolgáltató 
kinek és milyen összeggel tarto-
zik, csak személyes egyeztetés-
sel rendezhető a jogos követelés.

Jogi segítségnyújtás ügyfélfo-
gadási ideje:

Szerda: 14–16 óra között 
a déli fűtőműben (Szekszárd, 
Sárvíz u. 4.)

Csütörtök: 9–11 óra között a 
Vagyonkezelő Kft. épületében 
(Szekszárd, Bezerédj u. 2.)

Amennyiben további kérdése 
van a fentiekkel kapcsolatban, 
kérjük keresse fel ügyfélszolgá-
latunkat, (Szekszárd, Sárvíz u. 
4.) vagy érdeklődjön a következő 
telefonszámon: 06-74/684-400, 
06-74/684-401, 06-74/684-402.

 
 Távhőszolgáltató

(Ö
00113)
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Tizenkilencedik alkalommal 
szerveztek levéltári napot Tolna 
megyében a Magyar Nemzeti 
Levéltár megyei tagintézmé-
nye létrehívásában – ezúttal új 
helyszínen: Szekszárdon, a PTE 
Kultúratudományi, Pedagó-
gusképző és Vidékfejlesztési Ka-
rán. A november 6-ai program 
átfogó témája a 17-20. századi 
megyei katonai jelenlét volt, de 
a levéltári intézménystruktúra 
fejlődési lehetőségének útjait is 
felvázolták.

A megnyitón dr. habil. Hor-
váth Béla, az MTA doktora, 
az intézmény dékánja hang-
súlyozta: a megye egyetlen 
felsőoktatási intézményében 
szívesen fogadják be mások 
konferenciáit. 

A konferencia során többek 
közt dr. Váradi Zoltán kandi-
dátus, főlevéltáros, igazgató a 
17-18. század fordulóján me-
gyénkben ténykedő császári had-
erőről ejtett szót, míg Link Dóra 
főlevéltáros az 1720-as években 
Tolna megyében, a katonák és a 
civilek közt tapasztalt hétközna-
pi csatározásokat elevenítette fel. 
A délután folyamán 20. századi 
katonatiszti portrék kerültek elő-
térbe Marosi Tibor levéltárosnak 
köszönhetően, dr. Kunné Tornó-
czky Andrea levéltáros előadá-
sában pedig a megyei tanárok 
és diákok I. világháborús min-
dennapjairól tudhattunk meg 
részleteket az iskolai értesítőik 
tükrében.  – gyimóthy –
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Az Alisca Terra felkészült a télre

„Furcsa a novemberi 20 fo-
kos melegben arról beszélni, 
hogy felkészültünk a téli kihí-
vásokra” – kezdte Ács Rezső 
polgármester a hóeltakarí-
tást és síkosságmentesítést 
végző Alisca Terra Kft. szerdai 
gépszemléjén.

A város első embere elmondta: 
az önkormányzati tulajdonú 
társaság felkészült a télre. A cég 
közel 60 fős csapattal és jól fel-
készített gépekkel végzi majd a 
hóeltakarítást, de amennyiben a 

csapadék mennyisége ezt meg-
kívánja, külső vállalkozókat is 
bevonnak a munkába. A síkos-
ság-mentesítéshez tavaly mint-
egy 800 tonna környezetbarát 
szóróanyagokat használtak – 
egy klímabarát településen ez 
nem is mehetne másként –, s 
idén is közel 240 helyre telepí-
tettek szóróanyaggal feltöltött 
edényeket, hogy megkönnyít-
sék a síkosság-mentesítést. Ács 
Rezső ezzel kapcsolatban emlé-
keztetett: a helyi köztisztasági 
rendeletben foglaltak szerint a 

lakóházak előtti járdaszakaszo-
kat a tulajdonosok kötelessége 
tisztán tartani. A közterületen 
található járdaszakaszokat ter-
mészetesen az önkormányzat 
tartja tisztán, ezek takarítására, 
síkosság-mentesítésére – ha az 
időjárás megkívánja - ezen a 
télen is felvesznek majd rend-
kívüli hómunkásokat. A pol-
gármester elmondta: az elmúlt 
tél több mint 50 millió forintba 
került a megyeszékhelynek. 

A hóeltakarítást a tömegköz-
lekedési útvonalakkal kezdik, 

amelyet a havazás kezdetétől 
számított fél órán belül letisz-
títják – mondta el Artim And-
rásné. Az Alisca Terra Kft. ügy-
vezető igazgatója hozzátette: 
a társaság ehhez a munkához 
Mercedes Unimog típusú jár-
műveket használ, amelyek mé-
retük miatt a szűkebb utcákba is 
be tudnak jutni, míg a szélesebb 
járdák és kerékpárutak tisztán 
tartására kisebb traktorokat 
vesznek igénybe. A társaság 
12 órás műszakokban dolgozó 
munkatársai 24 órás készen-
létben állnak a téli időszakban. 
Részükre a cég váltóruhát és 
meleg ételt-italt is biztosít a 
munka idején.

A rendszer része, hogy a város 
és az Alisca Terra szakemberei is 
folyamatosan figyelik az egyre 
pontosabb időjárás előrejelzése-
ket, s ezek alapján az előkészüle-
teket is meg tudják tenni. A téli 
időszakban további segítséget je-
lent az a 24 órás diszpécserszol-
gálat, amely a 06-80/620-456-os 
zöldszámon várja a városlakók 
útviszonyokkal kapcsolatos be-
jelentéseit. Az elmúlt években 
egyre jobban működött a rend-
szer, fél órán belül reagálni tud-
tak a jelzésekre.   –fl–

E-autóktól a napkollektorokig
A november 11-ei, Scarabeus 
Rendezvényteremben össze-
hívott Szekszárdi Klímakör 
munkacsoport-megbeszélé-
sén kiderült: még tőlünk nyu-
gatabbra is le kell gördülnie 
egy elektromos gépjármű-
nek az autópályáról, hogy 
gazdája egy-egy városban, 
vagy faluban megfelelő, au-
tójához passzoló töltőegysé-
get kerítsen.

Egyelőre csak a vállalkozóknak 
gazdaságos az e-autó? – Erről 
is szó esett többek közt a Baka 
György Zöld Társ alapítványi 
elnök, klímakoordinátor által 
koordinált klímaülésen, ahol 
egyebek mellett Kiss Ferenc 
szekszárdi vállalkozó elemezte 
Renault Kangoo típusú elektro-
mos autója gazdaságosságának, 
környezetkímélő működésének 
előnyeit-hátrányait. 

Megtudtuk: két éve vásárolt 
gépkocsijával már 30 ezer kilo-
métert gurult, amelynek üzemel-
tetési költsége csupán 8 Ft/km – 
kedvezőbb, mint például a 40Ft/
km-es költségű dízel masinák. Az 
akkumulátor egy ilyen jármű fele 
árát teszi ki, ám benzines társa-
ihoz képest előnye, hogy nincs 

olajcsere, vezérműszíj-csere és 
egyéb bosszantónak ható dolgok. 
Úgy hatmillió forintra rúg a ko-
csi ára, amely 3x10 amperes töl-
téstípussal bír. Ettől nyilván már 
léteznek erősebb konstrukciók is, 
de nem ez a lényeg…

Az annál inkább, hogy ahány 
autó, annyiféle töltőfejet gyár-
tanak az elektromos gépjármű-
vekhez, megnehezítve sokszor 
a tulajdonos dolgát egy-egy 
hosszabb utazás során.  Ala-
nyunknak ugyanis, ha lemerül 
az akkumulátora, nagyjából 
10-12 óra minimum szükséges 
a feltöltéshez. Négyszáz voltos 
rendszerű autóját éppen ezért 
természetesen éjjel tölti. Gyor-
sabb töltőegységgel azonban 
pár óra csak az egész művelet. 

A fejlesztések a hírek szerint 
úgy állnak: egyhuzamban csak-
nem 3-400 kilométert is képes 
lenne megtenni egy-egy ilyen 
jármű. A töltés a már forgalom-
ban lévő e-autóknál 4,5 kW/h-
val megy óránként, 40 kW/h-t 
adva a rendszerhez 10 órán át. 
Összességében elmondható: 
hazánkban azért még mindig 
zömmel a vállalkozóknak éri 
meg ilyen kocsit vásárolni, lévén, 
számukra igencsak megtérül az 
ára – ahogy ezt az előadó is alá-
támasztotta. Arról pedig ne is be-
széljünk, hogy mennyit kell még 
várni akár itthon, akár Európá-
ban az USA-beli Tesla cég áhított 
30 millió forintos kísérleti akku-
mulátorára, amely a már említett 
igen tetemes távban is képes szá-
guldozni a sztrádákon…

A helyi „klímacsúcson” egy 
másik fontos témáról, a nape-
lemes rendszerek szekszárdi ta-
pasztalatairól is szó esett. Már 
2012 júliusában beüzemeltek 

egy ilyen típusú rendszert az 
egyik szekszárdi tízemeletes 
tömb tetején (Mészáros Lázár 
u. 3.). A beszerelés óta eltelt 
úgy három év alatt a beren-
dezés mintegy 21 ezer 600 ki-
lowattórányi elektromos ener-
giát termelt. Erről már Solti 
János okleveles gépészmérnök, 
a várdombi Nap-Energetika 
Kft. vezetője tartott expozét, 
aki rendszeresen figyeli, elemzi 
a városban beszerelt napelemes 
rendszerek gazdaságosságát. 

Kételyek azért itt is felmerültek 
a mérőóra „eredményei” kapcsán 
– főleg a laikus lakók részéről, 
akik számára aztán kiderült: az 
ilyen rendszereknél másképpen 
működnek a „kütyük”. Városz-
szerte egyébként még hét társas-
házban (Béri Balogh 111. és 113., 
Arany János utca 6-os és 8-as 
tömb, Kölcsey lakótelep 1., illetve 
2., valamint a szintén a Mészáros 
Lázár utcában található 5-ös szá-
mú toronyházban) szereltek fel 
napkollektorokat a liftek, továbbá 
a lépcsőházak energiaköltségei-
nek csökkentése érdekében.

Solti János ezek közül kiemel-
te az Arany János utcai rendsze-
reket, amelyek „fajlagosan a leg-
jobb eredményt produkálják”, 
8950 és 6670 kilowattórával. Ki-
sebb vita is alakult abból, hogy 
utóbbi helyszínen azért lehet 
jobb a betermelés, mivel csupán 
16 fokos dőlésszögben szerelték 
fel a táblákat, míg máshol 45-ös 
szögben építették be a készülé-

keket – kevesebb hasznot hoz-
va a lakóknak. Az sem mellékes 
ugyanakkor: poli-, avagy mo-
nokristályos napelemek kerül-
tek-e beépítésre a házak tetején. 
Az előbbi típusú gyártmányok 
ugyanis a szórt fényre is reagál-
nak. Egy másik panelháznál, a 
Csokonai lakótelep 3-5-ös tömb 
kapcsán már azt állapították 
meg: jobb, ha kelet-nyugati az 
állása az épületnek a napenergia 
beesése miatt. Itt a rendszer egy 
éves működése folyamán 6000, 
illetve 8450 kWh áramot termel 
– ezen belül az ötös számú lép-
csőház energiatermelése 477, 
illetve 703 kWh/hónap energi-
abetermelés között mozog, ami 
igen jónak mondható – állapí-
totta meg a szakember.

A szerelések finanszírozását 
OTP Lakástakarék-pénztárral 
oldották meg a háztömbök – ez 
praktikusan tízéves törlesztési 
vállalással jár. A havi elszámo-
lás kilowattórában történik, 
számlázás nincs – szögezte le 
az előadó, hozzátéve: az ilyen 
típusú rendszereknél fogyasz-
tott, továbbá betermelt funk-
ciójú óra létezik – a wattos 
energiát elszámolva, levonva 
az egyes számlákon. A szám-
lák felét teszi ki az energiakölt-
ség, amely átlagban 18 Ft/kWh 
környékén áll. A napelemnek 
egyetlen nagy hátránya: éjjel 
nincs napsütés, a másik alter-
natív energianyerési módot, a 
szélenergiát pedig nem nagyon 
érzékelhetjük se éjjel, se nappal 
a Kárpát-medencében – álla-
pította meg több jelenlévő egy, 
az atomenergiát negatívan ér-
tékelő, a napsütés és szélkerék 
mellett lobbizó hozzászólására 
válaszként. 

Ott még nem tartunk, mint az 
Egyesült Államok, ahol ugyanis 
– egy jelenlévő szerint – a Tesla 
cég már épített olyan különleges 
egységeket, melyek 1-10 napig, 
vagy majd’ két hétig képesek 
energiát tárolni. 

Jegyezzük meg azért: kezdetnek 
nem rossz a szekszárdi toronyhá-
zas kollektor-kísérlet sem…

 Gyimóthy L.

Nem mindenkinek ízlik a menzareform
Az idei tanévben bevezetett 
menzareform nem minde-
nütt váltotta be az ehhez 
fűzött reményeket – mondta 
el az elmúlt pénteken tartott 
sajtótájékoztatóján Szabó 
Balázs, a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom szekszárdi 
elnöke. 

Az önkormányzati képviselő 
szerint gyakori probléma, hogy 
a házi koszthoz, otthoni ízek-
hez szokott fiatalok nem isme-
rik az ételeket, vagy túlságosan 
ízetlennek találják őket, és ezért 
nem eszik meg. Az is előfordul, 
hogy a kalóriamennyiség nem 
felel meg az adott korban lévő 
gyerekeknek, vagyis ugyanakko-

ra adag jut egy óvodásra és egy 
felső tagozatos iskolásra. Szabó 
Balázs szerint a menzareform 
„az ördög konyhájának” kiáltja 
ki a hagyományos magyar gaszt-
ronómiát, ezért a Jobbik szek-
szárdi szervezete – az országos 
akcióhoz csatlakozva – felvette a 
kapcsolatot az intézményekkel, 
és aláírásgyűjtésbe kezd.

A megyeszékhelyen közét-
keztetési feladatot ellátó Szek-
szárdi Diákétkeztetési Kft. 
konyháján naponta mintegy 
négyezer adag étel készül. A fő-
zés korcsoportonként történik: 
bölcsőde, óvoda-általános isko-
la, középiskola-felnőtt és idősek 
kategóriában, emellett 17 féle 
diétás ételt is készítenek. Mint 

azt Bay Attila, a városi tulaj-
donú cég ügyvezető igazgatója 
elmondta, eddig is az egészsé-
ges étkezés követelményeinek 
megfelelő ételek készültek a 
konyhán, ezért alig volt szük-
ség változtatásra, hogy az új 
szabályozásnak megfeleljenek. 
A módosítás főként a só és cu-
kor mennyiség csökkentésére 
irányult, ezeket friss fűszerek 
használatával igyekeznek kivál-
tan. A péksütemények esetében 
áttértek a teljes kiőrlésűekre, és 
több tejterméket kapnak a gye-
rekek (…hogy a tejtermékek az 
ember számára egészségesek, 
vagy sem, arról azért erősen 
megoszlanak az „orvostudo-
mányi” vélemények – M.J.). 

Az ügyvezető hangsúlyozta: 
igyekeznek változatosan ösz-
szeállítani az étlapot, amelyről 
a hagyományos, magyaros éte-
lek sem hiányoznak. Az adagok 
nagysága és a felhasznált nyers-
anyagok pedig a jogszabályban 
előírtaknak felelnek meg.

A közétkeztető cégnél a NÉB-
IH és az ÁNTSZ is végzett el-
lenőrzést a közelmúltban, és 
mindent rendben találtak. A 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal szakemberei át-
lagosra, illetve átlag felettire mi-
nősítették a kóstolt menüsort. A 
vizsgálat részletei megtalálha-
tóak a hivatal honlapján (www.
nebih.gov.hu).  
 –fl–
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A SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM a 2016/17-es tanévben a négy- és öt évfolyamos képzések mellett 
ismételten meghirdeti a hat évfolyamos gimnáziumi osztályát természettudományos fakultációval.
Célunk, hogy már 12 éves kortól külön tehetséggondozó osztályban és hatéves program alapján segítsük

a jó képességű tanulókat.
Várjuk azokat, akik: fogékonyak, aktív, élénk észjárásúak, akik már általános iskolában megkedvelték

a természettudományokat.
Tájékoztatói szülői értekezletet tartunk mindhárom képzés típusról 2015. november 17-én 17 órától az intézményben.

Nyílt nap: 2015. november 23-án a nem szekszárdi iskolák diákjainak
2015. november 24-én a szekszárdi iskolák diákjainak.

Találkozzunk a Garayban!
EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda kínálata egy helyen...

Foglalja le jövő évi nyaralását Bulgáriába, Törökországba, Görögországba 
és más számos egyéb üdülőhelyre hatalmas előfoglalási kedvezménnyel.

Irodánkban már elérhetőek a 2016-os nyári katalógusok.

VEGYES AJÁNLATAINK:

•  Ausztira Katschberg síelés 4* szállodában, 
félpanziós ellátással, egyénileg 1 hét

29.760 Ft/fő-től

•  Advent Bécsben Csokimúzeum látogatás, 
Schönbrunn kastély látogatás, busszal 

6.990 Ft/fő-től + ill.

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 
érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon, honlapunkon!
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HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Családtámo-
gatási és Társadalombiztosí-
tási főosztály felújított épület-
részének ünnepélyes átadása.

A Széchenyi 2020 keretében, „A 
komplex rehabilitációhoz szük-
séges infrastrukturális feltételek 
megteremtése” elnevezésű TIOP 
3.2.2.-08/1-2008-002 jelű kiemelt 
Európai Uniós projekt ingatlan-
fejlesztése Tolna megyében si-
keresen megvalósult. A Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
és a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal által közösen megvalósított 
beruházás keretében megújult 
a rehabilitációs vizsgálatok és a 
döntéshozatal helyszínéül szolgá-
ló ingatlanállomány és a szüksé-
ges eszközrendszer, amely mind 
az ügyfelek, mind a kormány-
tisztviselők és szakértők speciális 
igényeihez igazodik. 

A projektzáró ünnepség idő-
pontja: 2015. november 16., 
11:00 óra.

A projektzáró ünnepség he-
lye: 7100 Szekszárd, Dr. Szent-
gáli Gy. u. 2.

PROGRAM:
10:45 – 11:00 Érkezés, regisztráció
11:00 – 11:10 Köszöntő – Dr. Hor-
váth Kálmán, kormánymegbízott.
11:10 – 11:20 A TIOP 3.2.2 Pro-
jekt országos eredményeinek 
ismertetése – Farkasné Farkas 
Gyöngyi, főigazgató.
11:20 – 11:25 Ünnepélyes szalag 
átvágás.
11:25 – 11:45 A korszerűsített 
épület bemutatása – Erdősi Ri-
chárd projektmenedzser.
11:45 Állófogadás
Visszajelzés, kapcsolat: 

Kérjük, részvételi szándékát 
a muller.ingrid@tmkh.gov.hu 
címre szíveskedjen jelezni.

Szekszárd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala pályázatot 

hirdet a Polgármesteri Hivatal  
Városfejlesztési és Üzemeltetési 

Igazgatóságának 
Városfejlesztési és Üzemeltetési

Osztályán
közterület és zöldfelület

karbantartó (18 fő)
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a www.
szekszard.hu honlapon, a Közügyek/
Állás menüpontban tekinthető meg.

(Ö
00114)



10 112015. november 15. 2015. november 15.

AGÓRA MOZI
November 15. 15:00 és 
november 20–22. 15:00
A KIS HERCEG 3D Színes 
szinkron+feliratos francia ani-
mációs film. Korhatár: 6 éven 
felülieknek! Hossz: 108 perc.

November 15–17. 19:00
LIBABŐR 3D Színes szink-
ronizált amerikai kalandfilm. 
Korhatár: 12 év alatt szülői 
kisérettel! Hossz: 104 perc.

November 16–18. 16:30
007 SPECTRE A FANTOM 
VISSZATÉR Korhatár: 12 év 
alatt szülői kísérettel! Hossz: 
150 perc.

November 19–22. 16:30, 19:00
AZ ÉHEZŐK VIADALA A KI-
VÁLASZTOTT 2. RÉSZ 3D Szí-
nes szinkron+feliratos amerikai 
kalandfilm. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 137 perc.

Babits Bazárium
Helyi termelői- és zsibvásárt hirdet 
a Babits Mihály Kulturális Központ. 
A Babits Bazárium egy olyan vá-
sár, ahol a kiváló terméket előállító 
őstermelők kínálják portékájukat, 
mellettük pedig olyan bolhapiac 
működik, ahol magánszemélyek 
értékesíthetik a feleslegessé vált 
dolgaikat. A bolhapiac elsősorban 
magánemberek közötti árucserére 
szolgáló piacforma. Itt a különféle 
gyűjteményektől kezdve a dísztár-
gyakon keresztül, a könyvekig, a ru-
hákig szinte minden megtalálható. 
A zsibvásáron a helypénz befizetése 
után bárki szabadon kereskedhet: 
eladhatja, vagy cserélheti portékáját. 
A Babits Bazárium keretein belül 
alkalmanként bababörzét és őster-
melői piacot is működtetünk, abból 
a célból, hogy a szülők gyermekeik 
kinőtt ruháit rendszeresen eladhas-
sák, elcserélhessék.

A Babits Bazárium helyszíne a 
Piac tér felső része, első időpontja: 
2015. november 21.

A vásár 13:00-16:00 óráig tart, 
az árusítóhelyeket 12:00 órától 
foglalhatják el. Stand bérlet:  1000 
Ft/asztal. Az árusító helyek kivál-
tásához előzetes regisztráció nem 
szükséges, az asztalok bérlése a 
helyszínen történik.

Információk:
www.szekszardagora.hu

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
November 8-ai rejtvényünk megfejtése: Auguste Rodin, A gondolkodó

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
November 14. szombat 18:00
– Művészetek Háza

Jazz és Líra – A Szekszárd 
Jazz Quartet koncertje

Jazz örökzöldek, saját kompo-
zíciók, Bach és Mozart átdolgo-
zások versekkel egészülnek ki a 
rendhagyó műsorban. A Szek-
szárd Jazz Quartet tagjai: Hulin 
István (zongora), Rizner József 
(vibrafon), Matók Ákos (szaxo-
fon), Béres János (basszusgitár), 
Soponyai József (dob). Közremű-
ködik: Ágostonné Béres Kornélia 
(fuvola), Orbán György (vers).

Jegyár: 1200 Ft, nyugdíjas/
diák: 800 Ft.

 
November 30. hétfő 19:00
– Színházterem 

Múzsa bérlet, II. előadás – 
Wass Albert: A funtineli bo-
szorkány

Színpadi játék két részben, a 
fővárosi Új Színház előadása.

Wass Albert, az amerikai 
emigráció Magyarországon 
sokáig elhallgatott írója, a 
rendszerváltás után vált iga-
zán ismertté. Legnépszerűbb 
sikerkönyve a háromköte-
tes, sok kiadást megélt, több 
nyelvre fordított regénye, A 
funtineli boszorkány. Aki ki-
csit is fogékony léleknemesítő 
élményekre ebben a borzon-
gatóan meseszerű történetben 
megtalálja a szépet. Nuca, a 
megejtő szépségű, veszedelmes 
havasi tündér-boszorkány lírai 
történetét álmodta színpadra 
Kerényi Imre rendező gazdag, 
mozgalmas, látomásos és látvá-
nyos formában, az Új Színház 
társulatával.

A főbb szerepekben: Nemes 
Wanda, Timkó Eszter, Koncz 
Gábor, Jánosi Dávid, Lux 
Ádám, Kautzky Armand.

Jegyárak: 3300-3500 Ft.

A Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtár

tisztelettel meghívja a buda-
pesti Goethe Intézet Trans/

zit ’89 című kiállításának 
megnyitójára 

2015. november 16-án 16.30 
órakor a portagalériába.

A kétnyelvű kiállítás a 
Páneurópai Piknik, az 

1989-es határnyitás esemé-
nyeit mutatja be. Érdekessé-
ge, hogy egyes emberek em-
lékein keresztül jeleníti meg 
az 1989 nyarán történteket. 
Szereplői olyan keletnéme-
tek, akik a kínálkozó alkal-
mat várva Magyarországon 

keresztül szerettek volna 
nyugatra szökni, illetve a 

menekülttáborokat szervező 
vagy az NDK-sok határátlé-

pését segítő magyarok.

20 éves a Karitász
Szekszárdon

A Plébániai Szent Erzsébet 
Karitász Csoport és a Szent 
Erzsébet Caritas Alapítvány 
szeretettel meghívja Önt a 

jubileum alkalmából rende-
zendő ünnepségre 

2015. november 17-én,  
kedden 18 órára az Agóra  

Művészetek Házába  
(Szekszárd, Szent I. tér 28.)

Program:
• Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus – vezényel: Simon 

Péter, karnagy.
• Köszöntők: Kovács Já-
nosné a karitász csoport 

vezetője, a kuratórium el-
nöke; Dr. Udvardy György 
megyéspüspök? Ács Rezső 

Szekszárd Megyei Jogú  
Város polgármestere.

• Közreműködnek: Tóthné 
Lázár Noémi – zongora, 

Szanyó Julianna – vers, Kol-
ler Tamás – orgona, Szanyó 
Veronika – ének és zongo-

rán kísér: Koller Tamás.
• Műsorközlő: Kálóczi And-
rea RÉV intézményvezető.

Köszönetet mondunk mind-
azon magánszemélyeknek, 
egyházi-, állami-, önkor-

mányzati intézményeknek 
és civil szervezeteknek, akik 
bármilyen módon (imádság-
gal, önkéntes munkával vagy 

anyagiakkal) támogatták a 
rászorulók javára végzett 
szeretet-tevékenységet!

Újbor és sajt 
fesztivál

November utolsó 
hétvégéjén immár 

12. alkalommal rendezik 
meg Budapesten, 

a Vajdahunyadvárban 
található mezőgazdasági 

múzeumban 
a Magyarországi Újborok 

és Sajtok Fesztiválját.
A Ferenc Vilmos által 

alapított rendezvényről a 
szekszárdiak sem 

maradnak le, ugyanis 
november 29-én (vasárnap) 

8:00 órakor 
külön buszjárat indul a 

megyeszékhelyről,
az egykori Gemenc Szálló 

parkolójából.
A részvételi díj 4.000 Ft/fő,

amely tartalmazza az 
utazás és belépőjegy

költségét is.
Jelentkezni lehet novem-
ber 21-ig Hladics Károly-

nál (Tel.: 06-30/827-3331), 
a részvételi költség 

befizetésével.

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesületének 

következő előadása 
2015. november 24-én 13:30 

órai kezdettel  
Szekszárdon a Kórház Lila 

épületében lesz.
Előadónk Horváth Beatrix a 
77 Elektronika képviselője, 
az új okos vércukormérőket 

mutatja be.
Lehetőség van az előadás 

alatt a régi készülékek 
ingyenes cseréjére.
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ – Üdv a klubban
Az Ifjúsági Unió Szekszárd 
ismét ingyenes lehetőséget 

nyújt, hogy egy remek 
darabot tekinthessen meg 

a közönség a KortársPilvax 
klub keretén belül 

november 22-én 16:00 órától, 
Szekszárdon a 

Német Színházban.
CÍMKÉK. SZTEREOTÍ-
PIÁK. ELŐÍTÉLETEK. 

GYŰLÖLET. AGRESSZIÓ. 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS. 
ELFOGADÁS. KIREKESZ-
TÉS. KIREKESZTETTSÉG. 

KINT VAGY BENT?
A Katona József Színház fiatal 

színjátszó csoport tagjai a 
fentiekről kutattak, gondol-

kodtak, játszottak egy féléven 
keresztül. Ránéztek a világra, 
amelyben élnek, és szembe-
néztek önmagukkal. Így szü-
letett meg az „Üdv a klubban”.

A magyar nyelvű előadásra 
előzetes jelentkezésre van szük-
ség az ifu@ifu.hu e-mail címen. 

ÁCS REZSŐ polgármester
November 9-én, hétfőn tartotta  
előzetes bejelentkezés alapján.
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 
November 10-én, kedden 16-17 
óráig tartotta. 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 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

A Karácsony közeledtével 
rossz szociális körülmények 
között élő látássérült Sorstár-
saink és Családtagjaik segítése 
fontos feladatunk. A Szeretet 
ünnepére készülődve várjuk a 
segítő szándékú embertársaink 

felajánlásait, hogy minden 
rászoruló látássérült ember 

részére karácsonyi csomagot 
tudjunk biztosítani. Szívesen 
fogadunk konzerveket, tész-
taféléket, rizst, cukrot, lisztet, 
szaloncukrot és egyéb tartós 

élelmiszereket, ezen kívül 
meleg ruhákat, takarókat. A 

felajánlásokat várjuk a Vakok 
és Gyengénlátók Tolna Megyei 

Egyesülete részére Szekszár-
don, Hunyadi u.4. szám alatti 
földszinti irodánkba. Telefon: 
06/74-512-355 e-mail:szdva-

kok@gmail.com. Pénzadomá-
nyokat is szívesen fogadunk, 
melyet a következő számla-
számra történő befizetéssel 

tud eljuttatni hozzánk: Zomba 
és Vidéke Takarékszövetkezet 
71900058-10004074 (csekket 

is tudunk adni).
Előre is köszönjük

a segítséget!
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Szekszárd, volt Ady kollégium 
(Wosinsky)

November 21. (szombat)
9-11 óráig

Női őszi-téli cipővásár!

Egyes termékek
36-42-es méretig.

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

(00956)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap november 16-tól november 20-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!

(00944)

november 16. november 17. november 18. november 19. november 20.

„A”

Babgulyás Daragaluska 
leves Gombaleves Magyaros 

burgonyaleves Csontleves

Tejfölös-paprikás 
nudli,
saláta

Tarhonyás hús,
uborkasaláta

Zöldborsó főzelék,
sertés sült

Sertéspaprikás,
galuska

Cigánypecsenye,
pirított burgonya,

savanyúság

„B”

Lebbencsleves Daragaluska 
leves Gombaleves Magyaros 

burgonyaleves Csontleves

Piedone tokány,
párolt rizs

Budapest szelet,
burgonyapüré

Töltött paprika,
sós burgonya

Rántott
csirkecomb,

vajas zöldköret

Rántott kar� ol,
párolt rizs,

tartármártás

„C”

Babgulyás Daragaluska 
leves Gombaleves Magyaros 

burgonyaleves Csontleves

Kapros-túrós 
lepény

Lecsós 
pulykaragu,

tészta

Rántott csirkemáj,
karottás rizs,
savanyúság

Sárgaboró-
főzelék,
vagdalt

Diós-mákos 
kalács

Erzsébet és Katalin napi akció
a Montana női divatüzletben!

20% árengedmény
november 16-28-ig

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 32.
(00946)

GONDOLJON
IDŐBEN

A KARÁCSONYRA!

• ágynemű garnitúrák,
• paplanok, párnák,

• asztalterítők,
• fehérneműk,

• papucsok,
• munkaruhák

széles választékban.

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19.
KT-Dinamic Nonprofi t Kft .

Reahabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 06–30/289–71–84

Nyitva tartás: H-P. 08:00–17:00
(00958)

MAGYAR TERMÉK:

Asztalterítők méretre
varrására megrendelést

felveszünk!
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

SPORTHÍREK
AMERIKAI-FUTBALL. Az elmúlt hétvégén 
lejátszotta első felkészülési mérkőzését a 
Divízió II-es amerikai-futball bajnokság ta-
valyi ezüstérmese, a Szekszárd Bad Bones. 
A Sződy Ferenc irányította Rosszcsontok a 
Divízió I döntőse, a Dunaújváros Gorillaz 
ellen gyakorolták az új taktikai variációkat, 
és néhány játékost új poszton is kipróbált a 
vezetőedző. A Bad Bones a tervek szerint no-
vember 28-án újabb tesztmérkőzést játszik, 
ezúttal a Budapest Titans ellen.

KÉZILABDA. Nem volt kérdés, hogy a Szekszár-
di FGKC női kézilabda csapata tovább őrzi hi-
bátlan mérlegét az NB I/B-s bajnokság Nyugati 
csoportjában. Tabajdi Ferenc együttese ezúttal 
a Rinyamenti KC vendégeként győzött maga-
biztosan (22-41). A Gólyáknál Vasas Edina 
egymaga 12 találatig jutott, de Weigel (9) és 
Fauszt (7) is szórta a gólokat. Az FGKC nyolc 
forduló után 16 ponttal vezeti a tabellát a Vasas 
(13) és a Kozármisleny (12) előtt.

KOSÁRLABDA. Simán nyert az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd a BEAC ellen az élvonalbeli női kosár-
labda bajnokság hétvégi fordulójában (69-59), s 
bár a nagyszünetig úgy tűnt, végül nem lett fölé-
nyes a győzelem. Magyar Gergely edző csapata 
különösen az utolsó tíz percben húzta magára 
nyeretlen riválisát (9-18), igaz, addigra a lényegi 
dolgok eldőltek. A KSC-ben ezúttal Mansaré (16) 
és Rymarenko (15/3) volt a legeredményesebb. 
A szekszárdiak négy hét szünet után, december 
6-án a PEAC együttesét fogadják.

LABDARÚGÁS. Úgy tűnik, kezd belejönni a Szek-
szárdi UFC. A sárga-feketék 12 nyeretlen találko-
zót követően két hete a Paksi FC II ellen szereztek 
három pontot (3-2), ezúttal pedig az élbolyban 
tanyázó Monort verte meg Nagy Tamás együtte-
se – méghozzá idegenben. Az 1-0-s UFC-sikerrel 
zárult találkozón Lerch szerezte a mindent eldön-
tő találatot. A Szekszárd ugyan 7 pontjával még 
mindig utolsó a tabellán, de három fordulóval 
ezelőtt még pont nélkül szerénykedtek ugyanott...

Fennállásuk legjobb évét zárták
Az országos ranglistán az 
előkelő 18. helyét elfoglaló 
Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
edzőit és versenyzőit fogadta 
kedden délután hivatalában 
Ács Rezső polgármester.

A város első embere hagyo-
mányt kíván teremteni abból, 
hogy a jelentős hazai és nem-
zetközi sikereket elérő szekszár-
di sportegyesületek képviselőit 
a városházán látja vendégül, és 
egy kötetlen beszélgetést köve-
tően – elismerve a klub sikereit 
– a város ajándékait nyújtja át.

Nos, kedden volt miről 
beszélgetni a Szekszárdi Ka-
jak-Kenu SE edzőivel, Inger 
Nikolettával és Jámbor Attilá-
val, valamint az ifjúsági világ-
bajnoki ezüstérmes sportolók-
kal, Nagy Viktóriával és Korsós 
Zsófiával. A klub alapító edző-
párosa például örömmel újsá-
golta, hogy a 130 egyesületet 
tömörítő szakágban 88 klub 
szerzett bajnoki pontokat, kö-
zülük lett 18. az országos rang-
listán az SZKKSE. A helyezés 
értékét növeli, hogy a szek-

szárdiaknak nincs kenusuk, és 
a felnőtt vagy masters korú ka-
jakos sem gyarapította bajnoki 
pontjaik számát. Van viszont 
öt korosztályos válogatottjuk: 
a maratoni vb-ről élménybe-
számolót is tartó Nagy Viktória 
és Korsós Zsófia mellett Ádám 
Alexa, Ács Anna és Müller 
Bence készülhet együtt a nem-
zeti csapattal. Idén az SZKKSE 
felkészülési lehetőségei is ja-
vultak, miután Fadd-Dombo-
riban elkészült az edzőtáboruk.

A bajnoki időszak végét egy 
hetes pihenő követte, majd a 
szekszárdiak november elején 
elkezdték az alapozó jellegű fel-
készülést a 2016-os idényre. A 
programban úszás, futás és kon-
ditermi edzések szerepelnek, de 
december végén egy erdélyi 
teljesítménytúrára is elutazik 
a csapat. A versenyzők aztán a 
vízre szállás előtt, jövő február-
ban az országos fizikai felmérőn 
adhatnak számot először a télen 
elvégzett munkáról.   - fl -
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November 16-án, hétfőn nyit a 
Szekszárdi Műjégpálya. A váro-
si sportcsarnok mögött találha-
tó fedett létesítmény immár 9. 
éve várja a megyeszékhely és 
környéke korcsolyázni és jégko-
rongozni szerető közönségét. A 
sátorfedésnek köszönhetően a 
800 négyzetméteres jégfelület 
minden időjárási körülmények 
között használható.

A Szekszárdi Műjégpályát idén 
is a tavalyi árakon veheti igénybe 
a nagyközönség. A korcsolya-
kölcsönzés mellett újdonság a 
professzionális gépen végzett kor-
csolyaélezés. A pálya nyitva tartása 
is a már megszokottak szerint ala-
kul: délelőtt az iskolai csoportokat 
várják – a városi intézmények di-
ákjainak, ovisainak továbbra is in-
gyenes a korizás -, délután a nagy-
közönség veheti birtokba a jeget, 
míg este a Szekszárdi Jégkorong 
Egyesület hokisai, a Jégmadarak 
tartják itt edzéseiket.

A pontos árjegyzéket, nyitva 
tartást és a fentiektől eltérő na-
pirendet, aktuális programokat 
megtalálják a www.szekszar-
disport.hu oldalon, vagy a Szek-
szárdi Műjégpálya közösségi 
oldalán. –fl–

Az ember, a humánum mindig ott volt Escher fotóin
Escher Károly szekszárdi szár-
mazású világhírű fotóművész, 
fotóriporter, operatőr szü-
letésének 125. évfordulója 
alkalmából kiállítás nyílt no-
vember 7-én Szekszárdon, az 
Agora Művészetek Házában. 

A tárlat hiánypótlónak számít, 
hiszen a 120. évfordulón a Ba-
bits Kulturális Központ épüle-
teinek felújítása miatt nem ke-
rülhettek méltó elhelyezésre a 
különleges fotográfiák, amelyek 
közt mára jó néhány újonnan 
felfedezett negatív nagyítása is 
felbukkant.

Szekszárd polgármestere, Ács 
Rezső a megnyitón emlékezte-
tett Escher Károly életpályájá-

nak kezdetére: az 1890. október 
22-én született alkotó ugyan 
viszonylag kevés időt töltött itt, 

hiszen a család még gyermek-
korában Budapestre költözött, 
ám Escher soha nem feledte 
el azokat az értékeket, amelyet 
Szekszárdtól kapott, munkás-
ságában pedig megtestesültek 
mindazon értékek, amelyekre 
mi, szekszárdiak büszkék vol-
tunk, vagyunk – mondta. A fo-
tográfus kreativitásáról szólva 
jelezte: a művész már tízévesen 
fényképezőgépet fabrikált egy 
szivarosdobozból. 

A fotós számos történelmi 
személyiséggel, nagyszerű mű-
vésszel találkozhatott, akik a 
politikát és a művészettörténe-
tet meghatározták. A korszak 
– tette hozzá – ugyanakkor 
igencsak megterhelt volt, ren-
geteg magyar közéleti személy 
távozott az országból a háború 
alatt és után. Escher nem lépett 
közéjük: a nehézségek ellenére 
úgy gondolta, itt Magyaror-
szágon van küldetése, feladata. 
„Egyfajta szociális érzékenység, 
az adott cél elérése érdekében 
felvállalt, kompromisszumokat 
nem ismert küzdelem, amely őt 
jellemezte” – hívta fel a figyel-
met Ács Rezső. 

Escher kezdetben a fotózás 
mellett műszaki rajzolóként, 
majd némafilmek operatőre-
ként is jeleskedett. Képein „va-
lahol az ember mindig ott volt 

a témák mögött”, a humánum 
fontos eleme volt munkássá-
gának a két világháború közti 
időszakban – mondta a polgár-
mester. Hozzátette: az 1966-ban 
elhunyt, halála előtt nemzetközi 
díjjal is elismert fotográfus itt-
hon igazából soha nem kapott 
olyan kitüntetést, amely mun-
kássága alapján járt volna neki. 
Ezt a hiányt próbálja a szekszár-
di kiállítással a szülőváros kom-
penzálni, lévén, hogy Szekszárd 
büszke szülötteire. 

A rendezvényen Csillag Ka-
talin, az Országos Széchenyi 
Könyvtár fénykép- és fotómű-
vész tárának hangsúlyozta: a 
fotográfus 38 ezer negatívját 
tárolja intézményük. Sajnálatos 
módon ezek a felvételek „a ké-
mia törvényeinek megfelelően” 
gyakran nem állják ki az idők 
próbáját. Ezt kivédendő végez-
nek jó pár éve mentőmunkát 
kollégáival az Escher-életmű 
kapcsán. Örömét fejezte ki, 
hogy a korábbi, egymás után 
három budapesti Escher-kiállí-
tást követően a művész „hazata-
lált” Szekszárdra.

Bejelentette egyúttal: a tár-
lat zárása után 60 darab fotó 
a város tulajdonában marad. 
Ennek kapcsán Csillag Katalin 
bízik abban, hogy valamikor 
egy emlékszoba is szolgálhat a 
városban Escher munkásságá-
nak bemutatására. A kutatók 
jelenleg a fotós életműve fel-
dolgozásában az 1945/46-os 
korszakánál tartanak, izgalmas 
kihívást jelent számukra Escher 
Károly 24x36 milliméteres ne-
gatívjainak felnagyítása.  

Az Agóra Művészetek Házá-
ban január 3-ig látható a tárlat, 
amelyen Escher több mint hat-
van, többségében a második 
világháború előtt ismert színé-
szekről készült portréit, élet-
képeit és közéleti témájú fotóit 
állítják ki.

 Gyimóthy L. 
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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!
(00938)

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

(00940)

November 26. (csütörtök)
18:00 óra

A sorsdöntő hazatérés
Gondolatok egy bibliai történet 

kapcsán
Előadó: Farkas Szabolcs, tanár

December 3. (csütörtök)
18:00 óra

A gyógyító megbocsátás
Emberi kapcsolataink kulcsa

Előadó: Pongrácz Róbert,
katolikus és protestáns
teológiát végzett lelkész

December 10. (csütörtök)
18:00 óra

Ünnepi asztal mellékhatások nélkül 
Betegségmegelőző és

gyógyító ételek, kóstolóval
Előadó: Máté Carmen, tanár

Szervező: Oltalom Alapítvány
Helyszín: Szekszárd

Scarabeus rendezvényterem, Béla tér 5.
Terembérleti hozzájárulást

(00951)

MEGHÍVÓ
„Az ünnep igazi fénye”
Bibliai előadássorozat


