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Ultramodern környezetben várják a fogyatékkal élőket 
A Dr. Szentgáli Gyula utcai 
ÁNTSZ-székház első emele-
tén adták át november 16-án 
a Tolna Megyei Kormányhi-
vatal Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosz-
tálya rehabilitációs ellátási és 
szakértői osztályának részle-
gét, amelynek megközelíté-
se teljes mértékben akadály-
mentessé vált. 

A megnyitón dr. Horváth Kál-
mán megyei kormánymegbízott 
arról beszélt: teremtő mun-
ka nélkül elképzelhetetlen az 
ember élete, amely által ön- és 
megbecsülésünk, személyisé-
günk is fejlődik.  Ezért is fon-
tos, hogy a lemaradók hátránya 
csökkenjen, számukra a legjobb 
megoldást adja az állam, míg 
súlyosabb esetekben – megfe-
lelő ellátással – segítséget nyújt 
a mindennapi élet javításában, 
egészségi állapottól függően. 

Az új vizsgálók kialakításánál 
egyrészt az igények ügyfélköz-
pontú, gyors, szakszerű ellátá-
sára, másrészt pedig a minden 
igényt kielégítő, esztétikus inf-
rastrukturális feltételek biztosí-
tására helyezték a hangsúlyt. Az 
épület a Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztályon túl otthont 
ad a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatalnak is. A fej-
lesztésre a kormánymegbízott 
szerint igen nagy szükség mu-
tatkozott, hiszen az ellátási és 
támogatási kérelmek ügyintézé-
se céljából évente több ezer meg-
változott munkaképességű és fo-

gyatékkal élő állampolgár keresi 
fel a hatóságot. A felújított épület 
a látás- és hallássérült, továbbá a 
mozgásukban korlátozott ügyfe-
lek számára minden tekintetben 
akadálymentes lett.

A rendezvényen Farkasné 
Farkas Gyöngyi, a Nemzeti Re-
habilitációs és Szociális Hivatal 
főigazgatója foglalta össze mind-
azt, amit a részleg megvalósítá-

sához hozzájáruló TIOP-pályá-
zat lehetőségként adott. Amint 
arra utalt: országosan 17 hely-
színen történt épületkorszerűsí-
tés, vagy felújítás – ebben Szek-
szárd egy újabb állomást jelent. 
A projekt során országosan 118 
vizsgálóhelyiséget alakítottak ki, 
vagy modernizáltak, amelyek 
– ahogy fogalmazott – „ösz-
szesen két darab, első osztályú 
FIFA-futballpálya méretet tesz-
nek ki”. A vizsgálók létrehozá-
sában fontos előzmény volt az 

a kormányzati cél véghez vitele, 
hogy a foglalkozási központú 
rehabilitáció „minél aktívabb 
eszközökkel valósuljon meg.” 
A betegeket a váróhelyiségben 
kulturált körülmények fogadják, 
annak érdekében, hogy lássák: a 
helyiségekben dolgozó orvosok 
és a vizsgálóeszközök értük van-
nak – jegyezte meg a főigazgató. 
A szóban forgó célcsoport álla-

pota, munkanélkülisége esély-
egyenlőtlenséghez vezet: éppen 
ezért az a fő célkitűzés, hogy ez 
minél inkább csökkenjen, avagy 
más irányt vegyen – tette hozzá. 

Az akadálymentesítés során a 
projekt megvalósítói tekintettel 
voltak mind a betegekre, mind az 
orvosi rendelőkben dolgozókra 
is – lévén, a munkatársak közt is 
akad megváltozott munkaképes-
ségű. Számukra az öltözőkön és 
a mosdókon át és a lifteken ke-
resztül valamennyi egység köny-

nyedén megközelíthető. A látás-, 
hallás- és értelmi sérülteknek, 
illetve a mozgásukban korláto-
zott személyek részére jellemző 
módon infokommunikációs 
eszközök széles körű tárháza áll 
rendelkezésre: így a látássérülte-
ket braille-írás, különböző hangi 
funkciók, emellett pedig taktilis 
burkolati jelzések is támogatják 
az épületben történő eligazo-

dásban – utóbbi segédletek a 
burkolatok színeiben, kontraszt-
jában is fellelhetőek. A hallássé-
rülteket mindezen túl indukciós 
hurok jelek, piktogramok segítik 
a közlekedésben – értesültünk. 

A megvalósítást a kormány-
hivatalok és a civil érdekvédel-
mi szervezetek közti együttgon-
dolkodás jellemezte. Az épület 
átalakítása folyamán teljes körű 
informatikai fejlesztés, vizsgá-
ló- és irodabútorok beszerzésére 
került sor, továbbá olyan képes-
ségvizsgáló eszközöket, szimu-
látorokat építettek be, amelyek 
kevésbé ismertek a köztudatban. 
Ezek a két-három paneles gépek 
teszik lehetővé a foglalkozási 
rehabilitációs célokat, melyek 
a megmaradó munkaképesség 
objektív felmérésére szolgálnak. 

Az eseményen dr. Horváth Kál-
mán kormánymegbízott, Farkas-
né Farkas Gyöngyi NRSZH vezető 
és Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere adta át a köz számára a 
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 
Osztály vizsgálórészlegét. 

 Gyimóthy L.
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Állami szántókat értékesítenek Tolnában is

Egy hónapja tartotta a Tolna 
Megyei Kormányhivatal első 
sajtótájékoztatóját a megyé-
ben esedékes állami földár-
verésekből. Azóta az állam 
jogszabályi finomításokat 
léptetett életbe.

November 17-én erről is beszélt 
sajtótájékoztatón dr. Horváth 
Kálmán, a megyei kormányhi-
vatal kormánymegbízottja az 
intézmény szekszárdi épületé-
ben, ahol kiderült: hat megyé-
ben már nekiláttak az érvere-
zésnek. Éppen ezért, nemrég a 

hivatal munkatársai Érden részt 
vettek egy árverésen, ahol meg-
szemlélhették, Tolna megyében 
mire számíthatnak. A kormány-
megbízottak az október 5-én 
hatályossá vált jogszabállyal, il-
letve az árverés lebonyolításával 
kapcsolatban folyamatosan tár-
gyaltak a miniszterelnökséggel 
és a minisztériumokkal, annak 
érdekében, hogy – ahol szüksé-
ges – az élethelyzetekhez igazítva 
finomítsák a jogi helyzetet. 

A megfelelő szakmai tudással 
rendelkező kollégák egy oktatás 
keretében külön áttekintették 
azokat az okiratokat, jogszabá-
lyokat, amelyeket figyelembe 
kell venni a tranzakciók során. 
A Kormányhivatal valamennyi 
szükséges szerződést a megkötött 
partnerszervezeteivel – így példá-
ul a Nemzeti Földalapkezelővel 
–, amelyek nélkülözhetetlenek az 
árveréshez. Még őrző-védő szol-
gálattal is szerződtek, de a felvet-
ték a kapcsolatot a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal is a 

rend biztosítására, hiszen – adott 
esetben – nekik is lehetnek fela-
dataik. 

Az árverés a megyében no-
vember 23-án, 8 órakor veszi 
kezdetét a szekszárdi Tor-
may Béla utcai, egy, a megyei 
kormányhivatalhoz tartozó 
szakigazgatási főosztály szék-
helyén. Tolna megyében egyéb-
ként csökkent a meghirdetésre 
kerülő ingatlanok száma, amely 
hat járásra leosztva 229 terüle-
tet jelent, 5892 hektáron. 

Kérdésre válaszolva, amely az 
érdeklődés hiányában hagyott 
ingatlanok további sorsára vonat-
kozott, dr. Horváth Kálmán kö-
zölte: azon területek tekintetében, 
amelyek nem kelnek el, 2016 tele/
tavasza folyamán ismét árverést 
hirdetnek meg. Amennyiben ez 
a forduló sem mutatkozik sike-
resnek, az állam úgy is dönthet: 
nem kívánja eladni a területet.

A hirdetmények és a jogsza-
bályok már megjelentek a kor-
mányhivatalok (www.kormany-

hivatal.hu), továbbá a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet (www.
nfa.hu) honlapján, valamint 
azon Polgármesteri Hivatalok 
hirdetőtábláin, amelyek illeté-
kességi területén találhatóak 
az árverezendő ingatlanok. A 
vásárlás egyik elengedhetetlen 
feltétele a küszöbérték 10%-
ának befizetése – ehhez banki 
igazolás szükséges. Mindezen 
túlmenően, a megyei kormány-
hivatal  külön az adott banktól 
is információt kap, ahol egy-egy 
gazda megtette a befizetést.

Az értékesítés során három 
hektárnál nagyobb ingatlanok 
kerülnek eladásra – ezek dön-
tő részben jelenleg is művelés 
alatt álló, külterületi szántók, 
amelyeket az állam valamilyen 
módon már korábban tartós, 
továbbá haszonbérletbe adott. 

A vásárlás feltételeinek telje-
sítésére, valamint az árverésre 
történő felkészülésre 30 napjuk 
van a gazdáknak. 

 – gyimóthy – 
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Közel kétezren a Márton-napon
Nagy sikerrel zárult a máso-
dik alkalommal megrende-
zett Márton-napi mulatság a 
Béla király téri rendezvény-
sátorban, ahol két nap alatt 
közel kétezren szórakoztak.

November 13-án, pénteken 
– stílszerűen – a Garay iskola 
diákjainak Lúdas Matyi című 
előadásával kezdődött a kétna-
pos program. A Márton-napi 
vigasság hivatalos megnyitóján 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere köszöntötte a megje-
lenteket, majd Bacsmai László 
katolikus esperes áldotta meg az 
újborokat. A mintegy 500 négy-
zetméteres, fűtött fesztiválsátor 
vendégeit a Lányi Péter-dirigál-
ta Szekszárdi Muslincák Férfi-
kar szórakoztatta vidám borda-
lokkal. A nyitónapon fellépett 
még a Szekszárdi Gitárkvartett 
és a Collection zenekar is, a 
kései vacsorához, borozgatás-

hoz pedig éjfélig tartó „lounge” 
muzsika adta a zenei aláfestést. 

A „családos” szombaton dé-
lelőttől késő délutánig arcfes-
téssel és kézművesfoglalkozás-
sal várták a gyermekeket, akik 
valódi retro pedálos autókat is 
kipróbálhattak, amíg szüleik 
helyi termékekkel, például házi 
sajtokkal ismerkedtek. A sátor-
színpadon fellépett a The Black 
Birds és a Szekszárd All Stars, a 
szombati programot pedig haj-
nalig tartó funky buli zárta.

A mulatságon öt szekszár-
di étterem, az Aranykulacs, a 
Papa Borozója, a Stefán, a Szász 
és a Toscana étterem kínálta a 
Márton-napi finomságokat. Az 
igazi gourmet-fogásokhoz hat 
szekszárdi pincészet (Németh 
János, Posta, Sárosdi, Schieber, 
Tringa, Vesztergombi) kiváló 
új- és óborait, valamint a Kávé 
Háza kávékülönlegességeit kós-
tolhattuk. 

S hogy milyen volt a Már-
ton-napi vigasság az „étkesek” 
szemszögéből, arról Keszthelyi 
Szabolcsot, a Szekszárdi Ven-
déglátók Kerekasztala Egyesület 
elnökét kérdeztük.

– A tavalyi rendezvény nem 
várt nagy sikerén felbuzdulva, 
amikor is az elkészített 200-200 
adag étel órák alatt elfogyott, 
ezúttal hatszáz főétellel vártuk a 
vendégeket. A cél most is az volt, 
hogy a Márton-napra és az év-
szakra jellemző alapanyagokból, 
éttermenként három-három fo-

gással – előétel/leves, főétel, desz-
szert – várjuk a vendégeket. Meg-
határoztuk a nyersanyagnormát 
is, hiszen azt szerettük volna, ha 
több étterem kínálatából is meg-
kóstolják a látogatók – szélesítve 
ezzel a gasztronómiai kultúrát. 

Egy nagy szekszárdi összefo-
gás sikere volt ez a rendezvény, 
amiért köszönet illeti a borászo-
kat, a fellépőket, no és persze a 
rendező Szekszárdi Turisztikai 
Kft-t és az önkormányzatot is. 
Hogy lesz-e folytatás, az nem is 
lehet kérdés!   - fl -
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Két évtizede ínyencek
December elején a Merops 
Étteremben tartja jubileumi 
vacsoráját a 20 éves Tolna 
Megyei Ínyenc Klub, amely-
nek tagságát vendégül látni 
ma már rangot jelent egész 
Magyarországon.

„Kalandozni a gasztronómiá-
ban, megismerkedni hazánk tá-
jegységeinek ételeivel, s közben 
az újjáéledő családi pincészetek 
nagyköveteként az ételek ol-
daláról megtámogatni a kiváló 
szekszárdi borokat” – adja meg a 
választ Kovács János, a klub örö-
kös tiszteletbeli elnöke arra a kér-
désre, milyen céllal alakult meg 
1995 decemberében a Tolna Me-
gyei Ínyenc Klub. A Venesz-dí-
jas mesterszakács hozzáteszi: a 
kezdetektől ragaszkodtak ehhez 
az „alapvetéshez”, ezért bár Har-
kánytól Egerig, Győrtől Szegedig 
megannyi vacsorát tartottak az 
elmúlt két évtizedben, az ételsort 
kísérő borokat minden alkalom-
mal a tolnai megyeszékhely egy-

egy termelőjétől választották – 
egy másik alapító, Ferenc Vilmos 
ajánlásával. Miközben persze a 
helyi pincészeteknél tett látoga-
tások alkalmával ismerkedtek a 
(bor)vidékre jellemző ízekkel, 
zamatokkal. 

Eleinte nem csak az étkek kós-
tolásában, de elkészítésében is 
tevékenyen részt vállaltak, hiszen 
egészen a 2000-es évek elejéig a 
szakácsgárdát és az alapanya-
gokat is ők biztosították. A ven-
déglátók egy idő után aztán már 
nem szívesen engedték be őket a 
konyhába, inkább megmutatták, 
ők miként bánnak a hozzáva-
lókkal. „Vacsoráinkkal egyfajta 
gasztronómiai igényszintet sike-
rült megteremtenünk a tagjaink 
között, akik aztán ezt otthon is 
hasznosították akár a főzés, akár 
a terítés terén” – folytatja Kovács 
János. A klub nagy népszerűség-
nek örvendett, a legnagyobb lét-
szám megközelítette a 90 főt, így 
akadt olyan vidéki „turné”, ahova 
két autóbusszal utazott a csapat.

A klub egy igazi alkotóműhely 
volt, amelyben kulcsszerep jutott 
a vacsoraestek megálmodójá-
nak, a néhai Szabó Ernőnek. A 
2013-ben elhunyt gasztrofilozó-
fus, festő – akinek Bor, ecset, fa-
kanál című első önálló kötetének 
megjelenését az Ínyenc Klub se-
gítette – mesélt is az alkalmakra 
komponált ételek történetéről. 
„Erre ma már egyikőnk sem 
vállalkozna” – tette hozzá a tisz-
teletbeli elnök, aki szerint a ma 
30-35 fős tagsággal működő 
megyei klub ebben a formában 
egyedülálló az országban, s mint 
ilyen, igazi rangot jelent, ha el-
látogat egy vendéglátóhelyre, 
ahol az est végén értékelik is a 
konyha teljesítményét. „Messze 
megelőztük a ma oly népszerű 
borvacsorákat” – folytatja Ko-
vács János, és felhívja a figyel-
met, hogy az évek-évtizedek 
során mennyit fejlődött a hazai 
konyhaművészet és borkészítés, 
és miként finomodott az ételek 
és a borok párosítása. Mert utób-
biak összhangja talán a legfonto-
sabb értékmérő az Ínyenc Klub 
estjei során.

Az társaság éves átlagban 
hat vacsorát szervez, melyeket 
egy-egy alkalom, ünnep, vagy 
éppen egy nemzet gasztronó-
miája köré építenek fel. Így volt 
ez legutóbb, november 7-én, a 
Bodri szőlőbirtokon is, ahol a 
pincészet kiváló fehér és vörös-
borai mellé az Optimus Étterem 
séfje, Makk Norbert és csapata 
kreált ételkülönlegességeket. 

Mint azt a klub ügyveze-
tői tisztét ellátó Máté Istvántól 
megtudjuk, a társaság – melyben 
egyre több a fiatal is (nem csoda, 
hiszen a gasztronómia és a bor 
remek beszédtéma – a szerző) 
– december 5-én a Merops Étte-
remben tartja 20 éves, jubileumi 
estjét, melynek menüsorát Vörös 
Krisztián séffel közösen állítják 
össze, a borokról pedig a házi-
gazda, Mészáros Pál pincészete 
gondoskodik. A zenés vacsorára 
– amelyen a legendás Scampolo 
együttes gitárosa, Atkári Lajos 
lép fel – a klub várja régi tagjait 
is, akik részvételi szándékukat 
Csapó Jenőnél (74/312-340), 
vagy Máté Istvánnál (70/770-
8334) jelezhetik.   - fl -

Lezárult az idei helyitermék-fórumsorozat
Második felvonásával lezá-
rult erre az évre a „Helyi ter-
mék éve” szakmai fórumso-
rozat Szekszárdon. A Piactér 
„Placc” – Ifjúsági Közösségi 
Tér konferenciatermében 
november 18-án egyebek 
mellett olyan témákról hall-
hattak a megye kistermelői, 
mint az élelmiszertermelés, 
-előállítás és -értékesítés jogi 
feltételei.

A jelenlévőket Ribányi József, a 
megyei közgyűlés alelnöke kö-
szöntötte, aki a helyi termékeket 
„helyi értékekként” definiálta. 

Németh Jánosné, a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal (Nébih) Élelmiszer-forgal-
mazás Felügyeleti Osztályának 
munkatársa előadásában arról 
beszélt, hogy kik lehetnek kis-
termelők, s milyen kötelezett-
ségeik vannak. Megtudhattuk: 
alapvetés, hogy a kistermelő 
a saját maga által megtermelt 
értékeket értékesítheti. Adózá-
si szempontból a fogalom ős-
termelőt és egyéni vállalkozót 
is takarhat, ám semmiképpen 
sem lehet kft., vagy bt. Az ős-
termelőnek nem kötelező, hogy 
kistermelő legyen – ugyanez 
azonban fordítva is igaz. 

Annyi mindenesetre bizo-
nyos: aki ilyen irányú tevékeny-
séget kíván folytatni, regisztrál-
nia kell magát, ennek keretében 
pedig tevékenységét is köteles 
megnevezni.

Németh Jánosné a „falu-
si vendégasztalról” is beszélt, 
amelynet szintén üzemeltethet 
a helyi terméket előállító. A ki-
fejezés gasztronómiai tevékeny-
ségek bemutatását takarja. 

Amennyiben bizonyos mun-
kafolyamatokat – mint példá-
ul a füstölés, az aszalás vagy a 
szárítás – végez alanyunk, más 
magánszemélyek részére nem 
értékesíthet. Mindezen túl terü-
leti, illetve mennyiségi korlátai 
is léteznek ennek a tevékenység-
nek: utóbbi körben nyilatkozni 
kell arról, mekkora a minimális, 
valamint a maximális nyeresége, 
amelyet értékesíteni kíván heti és 

éves lebontásban. A kistermelő 
az általa előállított élelmiszert 
nem viheti külföldre: termékeit 
itthon kiskereskedelmi és ven-
déglátó egységnek értékesítheti, 
ugyanakkor a közétkeztetési lé-
tesítményeknek is eladhatja.

Magyarország területén a 
nem állati eredetű alapterméket 
(zöldség, gyümölcs, vagy méz) 
saját gazdaságában, ahol előál-
lította, vagy azon túl 40 kilo-
méteres körzetben értékesíthe-
ti. Állati eredetű alaptermékre 
(tej, tojás, a hal) és a kistermelő 
részéről előállított élelmiszer 
(sajt, szalámi) szintén a fentiek 
vonatkoznak. A hústerméket a 
termelő a vásárló kérésére ház-
hoz is szállíthatja, ám a területi 
korlátot ez esetben is be kell 
tartani, míg a kiskereskedelmi 
áru kizárólag végső fogyasztó 
részére adható el – értesültünk 
a további megkötésekről. 

Az állati eredetű, feldolgo-
zatlan és feldolgozott termékek 
esetében hatósági állatorvosi 
bizonyítványra van szükség, 
továbbá a kistermelőnek nyil-
vántartást is vezetnie kell arról, 
milyen termékeket, hol érté-
kesített. Termékein csökkenő 
sorrendben fel kell tüntetnie az 
összetevőket, a tárolási hőmér-
sékletet, a minőségmegőrzési 
időtartamot, hús esetében pe-
dig a szállítási igazolást, de még 
a vágás időpontját is igazolnia 
kell – utóbbi papírt a hatósági 
állatorvos a vágóhídon állítja ki. 

A vállalkozónak szükséges 
nyilvántartást vezetnie a fel-
használt takarmányról, a nö-
vényvédő szerekről, de még a 
különböző kártevőkről is. A 
higiéniai követelmények tekin-
tetében szükséges az alapvető 
tisztaság és az ivóvíz minősé-
gének biztosítása az élelmiszer 
előállításánál. Ez azt is jelenti, 
hogy káros anyag az élelmiszer-
ben nem oldódhat ki, de pél-
dául a csomagolóanyagokat is 
óvni kell mindenféle külső ha-
tástól. A hulladék biztonságos 
tárolása, összegyűjtése szintén 
elengedhetetlen feltétel. 

A nyers tej előállításánál a jog-
szabály úgy szól: a termék nem 
állhat ugyanott, ahol az állatokat 
tartják, illetve azt 6-8 ºC-on tart-
va 24 órán belül értékesíteni kell, 
míg, 0-6 ºC-os hőmérsékleti tar-
tományban 48 órán belül el kell 
adni a terméket. Hűtés nélkül 
két óra a felső határ.

A tojás szempontjából meg-
kötés az, hogy a termék egész-
séges állományból  származzon; 
tiszta, száraz, hűvös, napfénytől 
jól védett helyen tartsák; a tojás-
rakást követően pedig 21 napon 
belül értékesítsék. 

A húsfeldolgozás során fon-
tos a nyomon követhetőséget 
biztosítani. Lefagyasztani nem 
szabad, kivéve a vendégaszta-
loknál, az állattartásnál a nyo-
mon követés alapját pedig a te-
nyészetkód, valamint az egyedi 
azonosító szám képezi. 

Némethné kiemelte azt is: sa-
ját gazdaságban nevelt baromfi-
nak az számít, amely a vágást 
megelőző három hétig a kister-
melő gazdaságában tartottak. 
A sertés, juh, szarvasmarha, 
kecske esetében ugyanez az idő 
három hónapra visszamenőleg 
tekinthető saját gazdaságban 
nevelt állatnak. 

 – gyimóthy – 

Ilyen egyszerű házi komposztálót eszkábálni!
Az őszi levélhullás is lehetősé-
get teremt a környezet védel-
mét szem előtt tartóknak az 
igen értékes komposzt előál-
lítására. Ehhez az elmúlt évek-
ben minden segítséget mega-
dott a Zöldtárs Alapítvány, úgy 
is, hogy a városi klímalapból a 
szerves anyag előállításához 
szükséges ládákat legyártatta, 
s az erre igényt tartók ahhoz 
ingyen hozzájuthattak. 

Nagy volt érdeklődés minden 
évben a házi komposztálás be-
indítása iránt az alapítványnál. 

Mint azt Baka Györgytől, a 
Zöldtárs elnökétől megtudtuk: 
Szekszárdon és 30 km-es von-
záskörzetében mintegy kétezer 
ilyen komposztálásra alkalmas 
láda talált gazdára – ingyen! – 
az elmúlt években. Szeretnék 
ezt a gyakorlatot folytatni, ám 
egyelőre nincs forrás a ládák be-
szerzésére a civil szervezetnél. 

Ám ez ne vegye el a kedvét 
azoknak, akik mindenképpen 
komposztálni szeretnének, 
mert ez – a jelekből ítélve – nem 
jár komolyabb anyagi kiadással.

– Szekszárdon falevélkom-
posztálót készíteni – szerintem 
– nem egy nagy ügy! – állapít-
ja meg a témával kapcsolatban 
Baka György, aki egyébként a 
helyi klímakör koordinátora is.

–  A legtöbb szekszárdinak 
van – ugyebár – szőlőkarója, 
de legalábbis a szomszédjának, 
ismerősének biztosan. Vagyis 
mondhatjuk, hogy kevés után-
járással birtokunkba kerülhet 
ez a fontos kellék – avat be ben-
nünket a csináld magad-moz-
galom jegyében elvégzendő 
munkafolyamatokba.

– Hat darab másfél méteres 
szőlőkarót leverünk egy képze-
letbeli másfél méteres kör vo-
nalában, arányosan elosztva a 
karók közötti távolságot. Most 

már csak egy 5 méter hosszú, 
legalább 1,2-1,5 méter magas, 
leselejtezett kerítésdrótra lesz 
szükségünk, amit az előzőek sze-
rint felállított karókra kötöződ-
róttal rögzítünk. És már készen 
is van a lombkomposztálónk! 
Ebbe a komposztálóba gyűjtjük 
a következő hetekben lehulló 
faleveleket. Egy kis odafigyelés-
sel egy  év alatt elkészül a kom-
poszt – mondja a szakember.

S hogy mire kell figyelni? A 
komposztáló nyáron lehető-
leg árnyékos helyen, a földön 
legyen, így csökkentve a nyári 
melegben a falevelek túlzott 
kiszáradását. Ha sokáig nincs 
eső, akkor célszerű 2-3 hetente 
30-40 liter vízzel (az esővíz is 
kiváló erre) nyakon önteni a le-
vélkupacot. Emellett az évi 2-3 
alkalommal történő átfogatás is 
nagy segítség a leveleket lebon-
tó-átalakító mikroszervezetek-
nek. Mert hát végülis, nem mi 

komposztálunk, hanem a mik-
robák milliói...

Amikor a kukacok százai 
megjelennek a komposztban, 
biztosak lehetünk benne, hogy 
jó az anyag a növényeknek is. 
A nagy nyári szárazságban a 
komposztban dús talaj őrzi meg 
legjobban a nedvességet a növé-
nyek gyökerei számára. 

– Először is meg kell becsül-
nünk, hogy a következő hetek-
ben a portán belül és azon kívül 
mennyi falevél fog lehullani. 
Egy 15 méter magas diófáról 
például fél köbméter „termésre” 
számíthatunk. Ha három ilyen 
méretű fával is rendelkezünk, 
nagyjából 1,5-2,0 köbméteres 
komposztálótérre lesz szüksé-
günk – Tehát komposztáljunk 
és zöldítsünk! – bátorít minden 
zöld gondolattal szimpatizá-
ló szekszárdit és környékbelit 
Baka György.

 B. Gy. 
FO

TÓ
: Ó

TO
S 

RÉ
K

A



6 72015. november 22. 2015. november 22.

Jubilált a szekszárdi karitász
Húsz éve működik a karitász 
Szekszárdon, amely a Plébá-
niai Szent Erzsébet Karitász 
Csoport, valamint a Szent Er-
zsébet Caritas Alapítványból 
áll. A jubileumi alkalomból 
november 17-én zenés mű-
sorral egybekötött ünnep-
séget adott a vezetőség és a 
tagság az Agóra Művészetek 
Házában, amelyen köszöne-
tüket fejezték ki támogató-
iknak és egyházi tevékeny-
ségük sajátos ágáról is szót 
ejtettek.

Munkájuk végzése során a 
szakmai illetékesség nem ele-
gendő, hiszen az embereknek 
mindig többre van szükségük, 
mint szakmai bánásmódra – 
erről is beszélt köszöntőjében 
Kovács Jánosné, a karitász 
csoport vezetője, kuratóriumi 
elnöke, hangsúlyozva: prog-
ramjuk a keresztény ember, az 
irgalmas szamaritánus és Jézus 
programja, amely maga a „látó 
szív”. Ez veszi észre, hol mutat-
kozik szükség szeretetre, s an-
nak megfelelően cselekszik. A 
szervezet a mélyszegénységben 
élők gondjaival, fájdalmaival 
foglalkozik, akiken igyekeznek 
anyagi támogatásokkal, vagy 
éppen ruhával, bútorral, gyógy-
szerek kiváltásával segíteni. Ez 
lehetséges, lévén, hogy mindig 

vannak adakozó emberek, akik 
támogatják a Karitászt. Ugyan-
akkor az idős, beteg, magányos 
embertársaknak is önkénteseik 
jelentik a világgal való kapcso-
lattartást – közölte.

A vezető Mindszenty József 
bíboros a II. világháború után, 
1945-ben, egy karitász-összejö-
vetelen mondott beszédéből idé-
zett, s vonta a szervezet működé-
sét a volt egyházfő gondolataival 
párhuzamba „Az alamizsna fész-
ke sohasem az erszény, sohasem 
a ládafia, a fáskosár, a ruhatár, 
hanem az érző emberi szív”.

Munkatársaik, szakembereik 
a rájuk bízott feladatokat te-
vékeny szeretettel végzik, nem 
csupán anyagiakat, szaktudást 
nyújtanak, hanem odafigyelés-
sel, biztatással, mosollyal „ön-
magukból is adnak, viszonzást 
nem váró szeretettel.” 

A karitásznál közösségi szol-
gálatot teljesítő középiskolás 
diákok ezt a sajátíthatják el, és 
ez a munka nem csupán egy 
kipipálandó feladat lesz szá-
mukra, hanem új látásmódot 
is adhat nekik – jegyezte meg 
Kovács Jánosné, aki köszönetét 
fejezte ki, többek között az idén 
elhunyt dr. Szalai János atya 
kezdetektől hathatós támoga-
tásának. Ugyanígy méltatta 
Farkas Béla egykori szekszár-
di plébános karitász csoportja 

létrejöttének kezdeményezését, 
Bacsmai László szekszárdi espe-
res-plébános segítségét, továbbá 
a pécsi egyházmegye karitász 
munkatársai, Szekszárd önkor-
mányzata, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal, illetve a Garay Já-

nos Gimnázium, a Szent József 
Katolikus Iskola és számos ma-
gánszemély imádságos, anyagi 
és ötlet szintű támogatását. 

Az eseményen dr. Udvardy 
György pécsi megyéspüspök is 
tiszteletét tette: ő a hitből faka-
dó döntés helyeként értelmez-
te a karitász szolgálatát, mivel 
egyéni döntéstől függ, ki meny-
nyit áldoz saját idejéből erre a 
szolgálatra, mely napon kihez 
fordul és milyen típusú segít-
séget ad. Ahogy arra az egyhá-
zi vezető kitért: a megtestesült 

Jézus gesztusát szeretné kézzel 
foghatóvá tenni, amikor valaki 
sorsközösséget vállal a beteg, 
bajba jutott, vagy magányos 
testvérekkel.

A különleges hangulatú ren-
dezvényen Ács Rezső, Szekszárd 

polgármestere is köszöntötte a 
jelenlévőket. Arról beszélt: a Ka-
ritász ékes bizonyíték arra, hogy 
a magyar ember nem húz min-
dig szét, hanem, amennyiben 
létezik egy közös jó ügy, annak 
érdekében keményen dolgozik. 
A polgármester úgy látja, a segít-
ség az esetek nagy részében nem 
anyagi kérdés: az együttérzés, a 
szeretet, egy jó szó is segíthet 
sok mindenkin. A szekszárdi 
karitásszal kapcsolatban ki-
emelte: városunkban a szervezet 
jól működik, az önkormányzat 
pedig mindenben támogatta és 
támogatja munkájukat ezután is. 
A polgármester rávilágított arra 
is: fontos, hogy az egyházaktól 
a magánszemélyekig mindenki 
segítse ezt a fajta tevékenységet. 
Szekszárd a jövőben is megadja, 
biztosítja a támogatást a szerve-
zetnek, akik számára azt kívánta: 
továbbra is ugyanilyen hittel és 
alázattal végezzék munkájukat, 
még több fiatalt bevonva tevé-
kenységükbe. 

A jubileumi műsort, amely-
ben Kálóczi Andrea, a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szol-
gálat szekszárdi intézményve-
zetője műsorközlőként volt je-
len, zongora-, vers-, orgona- és 
énekes produkció színesítette.  
 Gyimóthy L. 

Levéltárak a közösségekért
Tizenkilencedik alkalommal 
szerveztek levéltári napot Tolna 
megyében a Magyar Nemzeti 
Levéltár megyei tagintézmé-
nye létrehívásában – ezúttal új 
helyszínen: Szekszárdon, a PTE 
Kultúratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Karán. 
A november 6-ai program átfo-
gó témája a 17-20. századi me-
gyei katonai jelenlét volt, de a 
levéltári intézménystruktúra 
fejlődési lehetőségének útjait 
is felvázolták.

A megnyitón dr. habil. Horváth 
Béla, az MTA doktora, az in-
tézmény dékánja hangsúlyozta: 
a megye egyetlen felsőoktatási 
intézményében szívesen fogad-
ják be mások konferenciáit. 

„Az ősz mindig a szüret idő-
szaka: így van ez a Magyar Nem-
zeti Levéltár (MNL) életében is, 
amikor levéltári napokat szervez-
nek: ekkor ’szüretelik’ ugyanis le 
a kutatómunkák eredményeit” – 
erről már dr. Fülöp Tamás PhD, 
az MNL megyei főigazgató-he-
lyettese beszélt, kiemelve: vala-
mennyi ilyen jellegű rendezvény 
alkalmat kínál arra, hogy intéz-
ményrendszerük bemutassa, 
milyen munka folyik falaik közt. 

Mint mondta, a megyei le-
véltárak alapfeladata az értékes 
kapcsolatrendszerek kialakítása 
a felsőoktatási, illetve a helyi társ-
intézményekkel. 2012-ben jelen-
tős mértékű integráció zajlott le a 
nemzeti levéltárban: így jelenleg 
700 munkavállalóval, húsz me-
gyei tagintézménnyel az MNL 
kiemelkedő szereppel bír, illetve 
fontos reprezentánsa a magyar 
kultúrának. Programjaik tekinte-
tében kiemelte a szovjet hadsereg 
II. világháború utáni magyaror-
szági tevékenységének levéltári 
kigyűjtését, de az I. világhábo-
rú, a holokauszt, vagy a közelgő 
reformáció-emlékév kapcsán is 
számos rendezvényre hívta és 
hívja a hétköznapi érdeklődőket. 

A katonaság témakörét fel-
említve közölte: hazánk megyei 
levéltárai nélkül nem lehetne 
megtudni, pontosan mekkora 
veszteség érte az országot hősi 
halottak tekintetében. 

A jövő fejlesztései kapcsán 
hangsúlyozta: a megyei tagintéz-
mények egyfajta tudásközpont-
ként is kell, hogy funkcionáljanak 
– ez a kutató- illetve kiállítóter-
mek, valamint a közművelődési 
terek megújulását jelenti. Éppen 
ezért is hirdették meg a nyitott le-

véltárak programsorozatát, mely-
nek lényege, hogy intézményeik 
falai közé nem csupán kutatókat, 
hanem a levéltár iránt érdeklődő-
ket is intenzívebben vonzanák. A 
tömeges digitalizálás és a modern 
körülmények biztosítása révén a 
levéltárak valóban centrumaivá 
válhatnak egy-egy közösség éle-
tének, ráadásul a társadalomtu-
dományi oktatás területén – ami 
a PTE KPVK lehetőségeiben is 
megtalálható – doktori értekezé-
sek és szakdolgozati témakörök 
felkutatásában is jelentős segítsé-
get nyújthat az MNL.

Fontos előrelépés lesz a dig-
italizált iratanyag távoli hozzá-
férésének elősegítése, benne a 
családfakutatás lehetőségének 
fontos adatbázisaival, azok di-
gitális tartalmaival. Dr. Fülöp 
Tamás a konferencián örömét 
fejezte ki, hogy egy-egy konk-
rét ügyben, mint például a vi-
lágháborús témák, húsz megyei 

levéltár egyszerre mozdult meg, 
s végzett kutatásokat.   Ahogy 
fogalmazott: „az ilyen közös 
ügyekre épülhet fel a modern, 
szolgáltatásokat szem előtt tartó 
közgyűjtemények feladata.” 

A konferencia során többek 
közt dr. Váradi Zoltán kandidá-
tus, főlevéltáros, igazgató a 17-18. 
század fordulóján megyénkben 
ténykedő császári haderőről ejtett 
szót, míg Link Dóra főlevéltáros 
az 1720-as években Tolna megyé-
ben, a katonák és a civilek közt 
tapasztalt hétköznapi csatározá-
sokat elevenítette fel. A délután 
folyamán 20. századi katonatiszti 
portrék kerültek előtérbe Marosi 
Tibor levéltárosnak köszönhető-
en, dr. Kunné Tornóczky Andrea 
levéltáros előadásában pedig a 
megyei tanárok és diákok I. vi-
lágháborús mindennapjairól tud-
hattunk meg részleteket az iskolai 
értesítőik tükrében. 

 – gyimóthy –

Középdöntőben
a bartinás lányok

Tovább folytatódott a szek-
szárdi Bartina Néptáncegyüt-
tes sikertörténete a „Fölszállott 
a páva 2015” televíziós tehet-
ségkutató középdöntőjében.

Mint azt már megírtuk, a Ma-
tókné Kapási Julianna művésze-
ti vezető irányította csapat gyer-
mekcsoportja, valamint Sándor 
Zsigmond szólista az első elő-
döntőből maximális 60 pontot 
szerezve jutott a középdöntőbe. 
A népzenei-néptáncos tehet-
ségkutató második elődöntő-
jében aztán Karácsonyi Anna 
és Szombat Sára kettősének 
tapsolhattak az élő show nézői 
a helyszínen és a televíziók ké-

pernyői előtt. A bartinás lányok 
bogyiszlói tánca is meggyőzte a 
zsűrit, amely maximális pont-
számmal jutalmazva a produk-
ciót a középdöntőbe „küldte” a 
szekszárdiakat.

Hogy ott lesz-e a Bartina ne-
gyedik produkciója is a közép-
döntőben – az indulók közül 
csak a szekszárdi műhelyből 
jutott be az élő adásba min-
denki, akit beneveztek a ver-
senyre –,  arra a november 27-i 
adásban kaphatjuk majd meg a 
választ, amikor is egy nagyon 
fiatal pár, Bajusz Panna és Sán-
dor Benjámin kalocsai táncát 
kísérhetjük figyelemmel. Szur-
koljunk nekik!

Víziók
Sütő Károly képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás november 
12-én a Szent László Szakképző Iskola Székely Galériájában. A 
„Víziók” címet viselő tárlatot Juhász Gábor, az intézmény igaz-
gatója nyitotta meg, míg az alkotásokat Adorjáni Endre szob-
rászművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A megnyitón 
közreműködött Víghné Székely Rozália és Bognár Cecil. Sütő 
Károly kiállítása december 18-ig látogatható – hétköznapokon.
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Tehetségnapok a Garay gimnáziumban
A Tudomány Hete orszá-
gos rendezvénysorozathoz 
csatlakozva minden év no-
vemberének elején tehet-
ségnapokat rendeznek a 
szekszárdi Garay János Gim-
náziumban. Egy héten át 
ismertetések hangzanak le 
az iskolarádióban, a tanulók 
előadásokon, bemutatókon 
vesznek részt, illetve ők ma-
guk is szerepelnek.

Az idei programsorozat nyitá-
nya egy irodalmi előadás volt 
Yorick visszatér – rendszervál-
tás Baka István verseiből cím-
mel. Rendezője Fábián Péter, az 
iskola egykori diákja, szereplői 
az általa vezetett K2 Színház 
tagjai, Benkó Bence és Viktor 
Balázs. Ez a műsor a szekszár-
di Baka István-emlékév utolsó 
rendezvénye is volt egyben. Az 
alvás kialakulásáról és funkci-

ójának modern értelmezéséről 
dr. Horváth András, a SOTE 
phd hallgatója, az iskola egy-
kori diákja tartott előadást, de a 
programban szerepelt egy a fény 
évéhez kapcsolódó prezentáció 
is: Dombi Péter, az MTA Wig-
ner Fizikai Kutatóközpontjának 
munkatársa A lézerek extra vi-
lágáról beszélt. Egy teljes napon 
át zajlott a Lázár Ervin Orszá-
gos Anyanyelvi Verseny döntő-

je, amely a Garay gimnázium 
kezdeményezésére indult nyolc 
évvel ezelőtt. Az iskola csapata 
a második helyet szerezte meg. 

– A programba természetesen 
igyekszünk bevonni nemcsak 
régi, hanem jelenlegi tehetséges 
diákjainkat is, akik egy-egy té-
mában már kutattak, és sikeres 
munkájuk született. Így mutatta 
be Kasó Gergő 12. A osztályos 
tanuló OKTV-pályamunkáját – 

mondta Heilmann Józsefné igaz-
gató. A diákok közül szerepelt 
még Vesztergombi Ádám, a Ru-
bik-kocka szakértője, és Csontos 
Gábor, aki az országos angol 
nyelvű földrajzverseny tovább-
jutójaként a nyári oroszországi 
diákolimpiai döntőről és úti él-
ményeiről számolt be. Természe-
tesen nem csak a tanulók kaptak 
szereplési lehetőséget, hanem a 
gimnázium tanárai is bemutat-
kozhattak egy-egy témakörben. 
Töttős Gábor történelemtanár a 
keresztény szimbólumokról be-
szélt, Kovács Attila pedig A ké-
mia csillogása címmel érdekes 
kísérleteket mutatott be.

A hétfőtől péntekig tartó 
rendezvénysorozat az Új Szé-
chenyi Terv Mentoráló intéz-
ményi programjának kereté-
ben, a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg.  

 MF/SZV

Az előadások egy része a gimnázium új laboratóriumában volt

Parkinson-kór: jelentős előrelépés a gyógyszeres terápiában
Lelassul a mozgás, vagy kezd 
töredezetté válni, nyugalmi 
vagy éppen aktív helyzetben 
kézremegés tapasztalható 
– akár az egyik, vagy éppen 
a másik oldalon. Elmarad a 
karok együttmozgása. Gör-
nyedtté válik a járás, a fordu-
lás többlépcsős. Az egyhely-
ben állásnál, illetve járásnál 
stabilitási zavarok lépnek fel, 
gondot okoz az elindulás, il-
letve az irányváltoztatás. 

Hogy ez a neurogeneratív beteg-
ség valakinél valóban kialakult, 
esetleg ennek valamiféle kezdeti 
stádiumáról beszélhetünk, ezt  
csakis egy neuro-szakambulan-
cián elvégzett vizsgálat döntheti 
el – hallhattuk a szekszárdi men-
tálhiégénés műhely által szerve-
zett egészséghét  záróelőadásán, 
amelyet dr. Kondákor István 
professzor, a megyei kórház fő-
igazgatója, osztályvezető neu-
rológus szakfőorvosa tartott 
a Babits Mihály Művelődési 

Központban, népes hallgatóság 
előtt. Egyelőre nem tudni a be-
tegség már 200-300 évvel ezelőtti 
megjelenésének, kialakulásának 
okait. Nem lehet visszavezetni ezt 
genetikai okokra, a családi hal-
mozódás nem fedezhető fel úgy, 
mint más betegségek esetében, 
nem lehet javasolt életmódbeli 
változtatásokkal kizárni, illetve a 
kialakulásának esélyét csökkente-
ni úgy, mint más neurológiai ere-
detű megbetegedések esetében. A 
kór a magyar népesség mintegy fél 
százalékát érinti – enyhe, közepes, 
vagy éppen már súlyos tünetekkel.

– A betegség kutatásával fog-
lalkozó amerikai orvoscsoport 
egy esetben mutatott ki össze-
függést még a hetvenes-nyolcva-
nas években a betegség későbbi 
kialakulásával kapcsolatosan: ez 
pedig a drogfogyasztás. Kutat-
ták azt is, hogy bizonyos vegyi 
anyagok szervezetbe történő 
bevitele, vagy az ilyen környe-
zetben történő munkavégzés is 
rizikófaktornak tekinthető-e, 

de az erre vonatkozó „igen” 
nem mondható ki felelőséggel 
még manapság sem, az elvégzett 
kutatások alapján. Arra vonat-
kozóan már jelentek meg ku-
tatásokon alapuló tudományos 
publikációk, hogy bizonyos, jól 
leírható mellékhatásokkal járó 
gyógyszerek esetleg a Parkin-
son-kór kialakulásához hozzájá-
rulhatnak, de egzakt módon ez 
sem bizonyított – jegyezte meg 
Kondákor István. – Arra vannak 
megfigyelések, hogy az ezzel a 
betegséggel diagnosztizáltaknál  
jellemzően előfordul az alvásza-
var, a szaglási képesség romlása, 
a székrekedés,  a szájszárazság, a 
monoton halk beszéd, de akinél 
a felsorolt  tünetek, vagy annak 
valamelyike fennáll, ne ijedjen 
meg, ebből egyáltalán nem le-
het arra a következtetésre jutni. 
hogy az illető biztosan, de leg-
alább is jó eséllyel parkinsonos 
lesz – nyomatékosított az előadó.

– Nagyon fontos a gyógyítás-
ban, hogy a beteg közvetlen kör-

nyezetében élők ne bagatellizálják 
el a gyanús jeleket, jelentkezzenek 
azonnal nálunk, ha fentebb felso-
rolt koordinációs és egyéb moz-
gásbeli, sőt az arcmimikában is 
tapasztalható zavarokat észlelnek. 
Az ilyen embereknél ugyanis 
gyakran merevvé, viaszossá válik 
tekintet, nem tudnak érzelmeket 
kifejezni a kommunikáció során 
– tette hozzá

– Nagyon jó gyógyszereink 
vannak, s ezeknek az adagolá-
soknak a formája átütő sikereket 
hozott a betegség kezelésében 
az utóbbi évtizedben. Korábban 
nem volt lehetőség a tapaszra, 
most már van. Korábban nem 
volt lehetőség közvetlenül a bélbe 
bevihető gyógyszerformára, fo-
lyamatos gyógyszerezésre – most 
már erre is van példa. Korábban 
nem volt lehetőség az érintetlen 
agyi struktúráknak a befolyáso-
lására, most már erre is van mód 
– már itt a régióban, és már Szek-
szárdon  is – avatott be a kezelés 
részleteibe a professzor.          B. Gy. 
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AGÓRA MOZI
November 23–25. 19:00
AZ ÉHEZŐK VIADALA A KI-
VÁLASZTOTT 2. RÉSZ 3D Szí-
nes szinkron+feliratos amerikai 
kalandfilm. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 137 perc.
November 23–25. 17:00
ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBO-
LONDOK A CSALÁDBÓL
Színes magyar filmdráma. 
Korhatár: 12 év alatt szülői 
kísérettel! Hossz: 108 perc. 
November 26–29. 19:00
AZ ÉJSZAKÁM A NAPPA-
LOD Színes magyar fekete 
komédia. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel!
November 26–29. 17:00
APÁK ÉS LÁNYAIK Színes 
szinkron+feliratos amerikai 
filmdráma. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 116 perc.
November 27–29. 15:00
BLINKY BILL A FILM Színes 
szinkronizált ausztrál animá-
ciós film. Korhatár: 6 éven fe-
lülieknek! Hossz: 80 perc. 
November 30. 17:00
A SZÜFRAZSETT Színes fel-
iratos angol filmdráma. Kor-
határ: 12 év alatt szülői kísé-
rettel! Hossz: 106 perc. 
November 30. 19:00
FEKETE MISE Színes felira-
tos amerikai akciófilm. Kor-
határ: 16 éven felülieknek! 
Hossz: 122 perc.

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
November 15-ei rejtvényünk megfejtése: Claude Monet, impresszionizmus

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2015. november 28. 19.00 óra 
– Művészetek Háza
A Szekszárdi Madrigálkórus és a 
Pécsi Schola Cantorum Sopian-
ensis Kórus hangversenye.

Műsoron Liszt Ferenc: Szek-
szárdi Mise és Requiem. Orgonán 
közreműködik: Lozsányi Tamás. 
Vezényel: Jobbágy Valér, Liszt-díjas 
karnagy.

November 30. hétfő 19:00
– Színházterem 
Múzsa bérlet, II. előadás - Wass Al-
bert: A funtineli boszorkány

Színpadi játék két részben, a fő-
városi Új Színház előadása.

Wass Albert, az amerikai emigrá-
ció Magyarországon sokáig elhall-
gatott írója, a rendszerváltás után 
vált igazán ismertté. Legnépszerűbb 
sikerkönyve a háromkötetes, sok ki-
adást megélt, több nyelvre fordított 
regénye, A funtineli boszorkány. 
Aki kicsit is fogékony léleknemesítő 
élményekre ebben a borzongatóan 
meseszerű történetben megtalálja 
a szépet. Nuca, a megejtő szépségű, 
veszedelmes havasi tündér-boszor-
kány lírai történetét álmodta szín-
padra Kerényi Imre rendező gazdag, 
mozgalmas, látomásos és látványos 
formában, az Új Színház társulatával.

A főbb szerepekben: Nemes Wan-
da, Timkó Eszter, Koncz Gábor, Já-
nosi Dávid, Lux Ádám, Kautzky Ar-
mand. Jegyárak: 3300-3500 Ft.

December 1. (kedd) 17:00
– Márványterem
Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egye-
sület Adventi kiállítása

Kiállításra kerülnek a 2015-ben 
elkészült egyéni alkotások és cso-
portmunkát. Tombola az egyesület 
karitatív tevékenységének, illetve a 
Véradó Állomás támogatására. A ki-
állítás megtekinthető december 15-ig 
az intézmény nyitvatartási idejében, 
hétfőtől szombatig 10-18 óráig.

 
December 1. (kedd) 18:00
– Csatár terem
Bertók László: Firkák a szalma-
szálra című kötetének bemutatója. 
Házigazda: Ágoston Zoltán, a Jelen-
kor főszerkesztője. Közreműködik: 
Frank Ildikó. A rendezvény a Jelen-
kor folyóirat és a Babits Mihály Kul-
turális Központ együttműködésé-
ben jön létre, támogatja a Szépírók 
Társasága. Belépő: 490 Ft/fő.

December 3. (csütörtök) 17:00 
– Bakta galéria
Colin Foster szobor-kiállítás meg-
nyitó. A Budapesti Erlin Galériá-
ban nemrég bemutatott munkák-
tól eltérően a Szekszárdon kiállított 
szobrok újak, jó részét az idén 
készítette el Colin Foster. A leg-
nagyobb munka egy több elem-
ből álló kör, ami egy napfénnyel 
foglalkozó sorozatnak a legújabb 
példája.

December 5. (szombat) 8:00–12:00
– Rendezvényterem
Használt gyermekruha vásár. 
Gyermekruhák, cipők, babakelen-
gyék, játékok vására.

Arcfestés és játékos angol foglal-
kozás a Kids Club Nyelviskolával. 
Asztal: 1500 Ft. Asztalfoglalás és in-
formáció: 30/9020223, bacsoandi@
freemail.hu

 
December 5. (szombat) 10:00 
– Csatár terem
Ringató – adventi énekszó! „Vedd 
ölbe, ringasd, énekelj!” Szeretettel vár-
juk a legkisebb gyerekeket – néhány 
hónapos kortól hároméves korig – az 
anyukákat, apukákat és a nagyszülő-
ket énekelni és játszani! A programot 
vezeti: Gróh Ilona, a Ringató módszer 
kidolgozója. Közreműködnek: dr. 
Gáll Viktória Emese, László Virág és 
Beck Angéla. Családi belépő: 500 Ft.

 
December 9. (szerda) 14:30
– Színházterem
Kisiskolás bérlet II. előadás: Fésűs 
Éva: Kíváncsi királykisasszony – ze-
nés mesejáték a salgótarjáni Zenthe 
Ferenc Színház előadásában.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy királykisasszony, ki szebb volt, 
mint a tavasz, üdébb, mint a rózsa, 
karcsúbb, mint a nádszál. Csakhogy 
kora reggeltől késő estig egyfolytában 
kérdezősködött, úgy fúrta az oldalát 
a kíváncsiság. A palotában senkinek 
sem hagyott békét, mindenki fej-
vesztve menekült visszatérő kérdései 
elől. Az elkeseredett király ezt látván 
dönt: fele királyságát ígéri annak, aki 
kigyógyítja a hercegnőt a kórból. A 
sok szerencsefia közül miért éppen 
Pereces Palkó találja meg a gyógymó-
dot? De miért nem lesz mégsem fél 
ország ura? S egyáltalán, hogy kerül 
a pékmester előbb a dagasztóteknő-
be, azután a deresre? A darab végére 
minden kiderül! Rendező: Molnár 
Ernő. Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron.

 
December 10. (csütörtök) 10:00
– Színházterem
Óvodás bérlet II. előadás: Fésűs 
Éva: Kíváncsi királykisasszony.

Jegyek korlátozott számban kap-
hatók 1000 Ft-os áron.

 
December 10. (csütörtök) 14:30 
– Színházterem
Kisiskolás PLUSZ bérlet II. előa-
dás: Fésűs Éva: Kíváncsi királykis-
asszony. Jegyek korlátozott szám-
ban kaphatók 1000 Ft-os áron. 

 
December 11. (péntek) 17:00
– Művészetek Háza
Fiatalok Fiataloknak – Farkas Kata 
és Kéry Tamás hegedű- zongora 
kamarahangversenye

A koncert a fiatal korosztályt 
(12-25 évesek) megcélzó országos 
kamarazenei sorozat része.

Bach születésének 330. és Bartók 
halálának 70. évfordulója teszi kü-
lönösen időszerűvé hangverseny-
műsorunkat, mivel Bach É-dúr 
hegedű-csembaló szonátája mellett 
Bartók hegedűre és zongorára író-
dott I. és II. Rapszódiáját is meg kí-
vánjuk szólaltatni a koncerteken. A 
hangversenyprogramot Schumann 
d-moll, hegedű-zongora szonátája 
színesíti, képviselve a romantikus 
zenei korszakot. Jegyárak: 1500, 
nyugdíjas 1100 Ft. A koncertre a 
diákoknak a belépés díjtalan!

 
December 13. (vasárnap) 9:00–
13:00
– Rendezvényterem

Karácsonyi Kincsesház – Csalá-
di Matiné sorozat. Hagyományos 
karácsonyi játszóházunkba idén is 
vidám, ünnepi hangulattal, mézes-
kalács illattal várjuk a kisgyermekes 
családokat. A kézműves foglalkozá-
sokon karácsonyi díszeket és aján-
dékok készíthetnek szakemberek 
segítségével a gyerekek papírból, 
gyöngyből, textilből, méhviaszból, 
szalmából, gyékényből és csuhéból. 
11 órakor a sióagárdi Fecske Báb-
csoport karácsonyi bábelőadását 
láthatja a közönség. További prog-
ramok: Mézeskalácssütés - és díszí-
tés, hajfonás, babajátszó.

Minden gyermeknek a belépő-
jegy mellé tombola jegyet adunk 
ajándékba! Belépődíj: 890 Ft/fő.

 
December 17. (csütörtök) 19:00
– Rendezvényterem
Pódium bérlet I. előadás: Eperjes 
Károly: Az igazat mondd, ne csak a 
valódit – zenés, rendhagyó irodalmi 
est a XX. század Istenkereső költőitől 
(Ady, Babits, József Attila, Pilinszky) 
Eperjes Károly, Kossuth-díjas szín-
művész tolmácsolásában. Gordon-
kán közreműködik: Négyessy Kata-
lin. A három előadásból álló bérlet 
ára 5300 Ft, jegyár: 2000 Ft.

 
December 19. (szombat) 10:00
– Színházterem
Hamupipőke – a Duna Művé-
szegyüttes táncszínházi produkciója.

A Hamupipőke a Grimm testvé-
rek egyik legismertebb, örökérvényű 
meséje jámborságról és gonoszság-
ról, hatalomvágyról és becsületről, 
ármányról és hűségről. A történet 
rendkívül alkalmas a tánccal, a zené-
vel való megjelenítésre, a táncos-ze-
nés forma pedig kifejezően közvetíti 
az abban rejlő érzelmeket, emberi 
értékeket. A Duna Művészegyüttes 
az európai népek táncaiból, vala-
mint az azokat kiegészítő kortárs 
technikákból merít, s így hoz létre 
a gyerekek számára érthető és élvez-
hető, látványos és derűs, ugyanak-
kor tanulságos előadást. A Ghymes 
együttes zenéjére Juhász Zsolt és 
Maros Anna készített koreográfiá-
kat, a koreográfus-rendező Mucsi 
János. Jegyárak: 1300, 1400, 1500 Ft.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA 

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: 7100 Szekszárd, 

Dózsa György u. 1.
Ideje: 2015.november 23. 
(hétfő) 08:00–09:00 óráig.

2015. évi tagdíj befizetésére 
is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat, 
a Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége tagjait, 

és minden rászorulót.

Szeretettel hívjuk 
a szabadegyetem 
III. évfolyamának

8. előadására 
és beszélgetésére

Téma:
„VIGASZTALÓDÁS A 

GYÁSZBAN”
Az előadásban és az azt köve-
tő beszélgetésben a haláleseti 
és a válási gyász lelki folya-
matáról lesz szó, és arról, 

hogyan tudunk segíteni ma-
gunkon, vagy sorstársainkon 

életünknek ebben a fájdal-
mas időszakában. 

Előadó: Singer Magdolna
Író, hospice-és gyásztanács-

adó (Budapest)
Időpont: 2015. november 

25. (szerda) 17.00 óra
Helyszín: Babits Mihály 

Kulturális Központ 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.) 

Csatár terem
Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke
Információ: 20/473-0644, 

74/511-721
www.mentalmuhely.hu

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.

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

Pszichológia mindenkinek
„Miért nem hagyod már abba ?”
– munkafüggőség, számítógé-
pes játékfüggőség,kényszeres 
vásárlás címmel Hende Bor-
bála pszichológus tart előa-
dást 2015. november 25-én  

17 órától a Szekszárdi Zeneis-
kola Nagytermében.

Belépődíj nincs! Adományokat 
szívesen fogadunk a Pszichiát-
riai osztály betegei eszközvá-

sárlása céljára.
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„A tisztes végtisztesség”

TEMETKEZÉS
KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY

A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Alkony u. 1.
(telefon: 74/511-755) értesíti az érintett hozzátartozókat,

hogy az általa üzemeltetett temetőkben:
• Szekszárd, Alsóvárosi köztemető

• Szekszárd, Újvárosi köztemető
• Szekszárd, Szőlőhegyi köztemető
az 1990-év előtt betemetett sírok,

a 2005-év előtt megváltott urnahelyek,
az 1955-év előtt megváltott sírboltok

használati ideje lejárt.

Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újraváltása 
érdekében a Temetőgondnokságot (7100 Szekszárd, Alkony u. 1.) 

felkeresni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a temetési hely 
feletti rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. (145/1999. (X.1.) 
kormány rendelet 18§ (5.)) A lejárt használati idejű temetési helyek ezen 

hirdetmény megjelenését követően 4 hónap múlva, de legkésőbb 
2016. március 31-ét követően felszámolásra kerülhetnek. 

Ezen hirdetményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 19§ (3) 
bekezdésének rendelkezései alapján jelentettük meg.

második közzététel.

Panteon Kft. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu

(00976)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap november 23-tól november 27-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!

(00969)

november 23. november 24. november 25. november 26. november 27.

„A”

Nyirségi
gombócleves Húsleves Csurgatott

tojásleves 
Karalábé 

leves 
Fokhagyma
krémleves

Aranygaluska,
vaníliasodó

Bakonyi 
pulykaragu,

galuska
Töltött 

káposzta 
Csülökpörkölt,
sós burgonya,

savanyúság

Szárazbab-
főzelék,

sertéspörkölt

„B”

Zöldborsóleves Húsleves Csurgatott
tojásleves 

Karalábé 
leves 

Fokhagyma
krémleves

Pásztortarhonya,
savanyúság

Betyár batyu,
röszti

Rántott hal,
párolt rizs,

tartármártás

Mozzarellás
csirkemell,

kukoricás rizs

Sajttal-brokkolival 
töltött karaj,

burgonyapüré,
savanyúság

„C”

Zöldborsóleves Húsleves Csurgatott
tojásleves 

Karalábé
leves 

Fokhagyma
krémleves

Tárkonyos-tejszí-
nes pulykaragu,

párolt rizs

Főtt hús,
gyümölcsmártás,

pirított dara
Burgonyafőzelék,

sült kolbász Lasagne Sonkás rakott
burgonya

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás. (00965)

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
(00975)

MAGYAR TERMÉK:

Asztalterítők méretre
varrására megrendelést

felveszünk!

Szekszárdon
nyomdai előkészítő

munkakörbe
azonnali beállással 

munkatársat keresünk. 
Professzionális gra� kai

programok ismerete előny.
Írásos önéletrajzot a 

sedkonyvek@sednyomda.hu 
címre várjuk.

(00977)

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum – igazodva 

az irodákat működtető Emberi Erőforrások Minisztériumának 
idei évi kiemelt céljához, miszerint a határin túl élő magyarságot 
támogatni kell a helyi civil szervezeteken keresztül is, valamint, 

hogy törekedni kell, arra hogy együttműködés alakuljon 
ki a közszféra és a civil szféra között – konferenciát 
szervez a „Sokszínű Tolna megye” címmel, melyre 

ezúton tisztelettel meghívjuk.

A programon előadást tart Potápi Árpád János, nemzetpoliti-
káért felelős államtitkár. A konferencián részt vesz továbbá dr. 
Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja, Fehérvári 
Tamás a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
és dr. Haag Éva, Szekszárd Megyei Jogú Város alpolgármestere. 
A rendezvény fővédnöke: Ács Rezső, Szekszárd polgármestere.

A program időpontja:
2015. november 26. (csütörtök) 14.00 óra

A program helyszíne:
Babits Mihály Kulturális Központ, Parászta terem

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)

Jelentkezni lehet személyesen Szekszárdon, a Béla király tér 6. 
szám alatt, a 74/407-297, vagy a 70/415-3290 telefonszámon, 

továbbá e-mailen, a cic@tolna.net címen. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

LÉLEKÉPÍTŐ
Dr. Barsi Balázs, ferences szerzetes

„A MAI EMBER IDENTITÁSVÁLSÁGA” című előadására
Helyszín: Garay János Gimnázium díszterme,

Szekszárd, Szent I. tér 7-9.
Időpont: 2015. november 23. (hétfő) 18 óra

Ezt követően december 8-án, kedden lesz léleképítő, amikor a 
Hazajárók, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor lesznek a vendégek.

Információ: dr. Tóth Csaba Attila, +36-30/9319428
BELÉPÉS DÍJTALAN

Az előadást élőben közvetítjük itt:
http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm

TEGYÜK SZEBBÉ EGYÜTT A KARÁCSONYT!
A Babits Mihály Kulturális Központ karácsonyi ajándékgyűjtést

szervez a rászorult gyermekeknek.
Csatlakozzon idén Ön is, és próbálja ki, mennyi szeretet fér el egy ci-

pős dobozban! Ha szeretné, hogy minél több gyermek kapjon karácso-
nyi ajándékot, akkor nem kell mást tennie, csupán egy cipős dobozba 

csomagolni ajándékot és eljuttatni nekünk. 
A dobozban lehet játék, iskolai eszköz, édesség, üdvözlőlap, könyv, 

játék, ékszer, higiéniai eszköz, bármi, amivel a szeretet ünnepén 
mosolyt csalhatunk a gyermekek arcára.

Kérjük, a dobozon tüntesse fel az alábbiakat: ajándék típusa (játék, is-
kolaszer, ruha stb.), a gyermek kora és neme. A dobozba nem kerülhet 
romlandó étel, gyümölcs, gyógyszer, törékeny tárgy! Az ajándékcso-
magokat a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyer-

mekvédelmi Szakszolgálat által pártfogolt gyermekek kapják meg. 
Az ajándékokat 2015. december 17-ig adhatják le hétköznapokon 

8:00–18:00 óráig személyesen a Babits Mihály Kulturális Központban.
KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!



14 152015. november 22. 2015. november 22.

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.

Gyors TKO-győzelmek a hetediken
Teltház előtt rendezték meg 
a 7. Harcosok Éjszakája gálát 
a városi sportcsarnokban a 
múlt szombaton.

A profik közül elsőként a ne-
hézsúlyú Orsós István lépett a 
szorítóba, s már az első 3 perc-
ben végzett fővárosi ellenfelé-
vel. Nem tartott sokkal tovább 
Ambrus Gábor mérkőzése sem: 
a második menetben a mérkő-
zésvezető technikai KO-val 
vetett véget az egyoldalú küz-
delemnek.

A házigazda Unio Box Team 
„bombázói”, Halász Gábor és 
Novák György mellett talán 
Torres Marin Ericles mérkőzé-
sére voltak leginkább kíváncsi-
ak a nézők. A korábbi gálákon 
mindhárom összecsapását meg-
nyerő, kubai származású bunyós 
esélyeshez méltóan kezdett Or-
sós Lajos ellen, nagykanizsai 
riválisát az első két menetben 
csak a gong mentette meg a 
padlózástól. Mindjárt megjött 
a publikum hangja is. A négy 
menetesre tervezett összecsapás 
a harmadik három perc végén 
ért véget Torres Marin Ericles 
technikai KO-győzelmével. 

Egy-két K1-es és MMA-mér-
kőzés után az est főszereplői 
közül elsőként Halász Gábor lé-
pett a szorítóba. A nehézsúlyba 
„felhízó” szekszárdi közönség-
kedvenc nehéz helyzetben volt, 
miután ellenfele, a fővárosi Zsí-
ros Attila az utolsó pillanatban 
visszalépett. A helyére beugró 

Huszka Attila sem fizikálisan, 
sem boksztudásban nem volt 
igazi ellenfele a rutinos Halász-
nak – nem is húzta túl soká. 
Hiába igyekezett a kecskeméti 
öklöző fogásokkal tördelni a 
mérkőzést, Halász ütéseit csak 
két meneten át állta, amikor is 
Dőry Miklós mérkőzésvezető 
beszüntette a meccset. A nézők 
ennél biztosabb nagyobb csatá-
ra számítottak...

A cirkálósúlyú magyar baj-
noki övért kiírt címmérkőzésen 
Novák az első perctől irányítot-
ta a román Mihai Macovei elle-
ni csatát. A tolnai bunyós volt a 
kezdeményezőbb, a pontosabb, 
ellenfele pedig fáradni látszott. 
A második menet közepén egy-
szer földre is került a román, de 
a bíró szerint csak elcsúszott, 
így nem számolt Macoveire. 
Harmadik etapra aztán már 
teljesen elkészült erejével a ro-
mán, a közönség pedig vérsza-
got érezve űzte, hajtotta előre 
Novákot. A kiütés is benne volt 

a levegőben, végül a gong meg-
mentette Macoveit, aki a negye-
dik menetre már nem is jött ki, 
így Novák György ülhetett fel a 
cirkálósúlyú trónjára.

Már a felvezető meccsek-
re is sokan voltak kíváncsiak, 
és jól mozogtak a ringben az 
amatőrök. Közülük Németh 
Péternek fiatal kora miatt még 
várnia kell az első hivatalos 
mérkőzésére, az amazonok 
–Bogárdi Barbara, Nyerges 
Enikő és Tiringer Enikő – pe-
dig az eheti női országos baj-
nokságra melegítettek. Ott ér-
tük utol telefonon az Unio Box 
Team edzőjét, Halász Gábort, 
akit természetesen a Harcosok 
Éjszakáján történtekről is kér-
deztünk.

– Összességében jól sikerült 
rendezvényként értékelem a 
szombati gálát, azt gondolom, 
a gyorsan lezáruló profi ösz-
szecsapások ellenére jól szóra-
kozott a kilátogató közel ezer 
néző. Persze, van bennem hiá-

nyérzet – különösen, ha a saját 
meccsemre gondolok. Fővárosi 
ellenfelem egy nappal a gála 
előtt lépett vissza, s így legszí-
vesebben én is lemondtam vol-
na a meccsről. Ezt azonban nem 
tehettem meg a közönséggel és 
a támogatókkal, így a talán ke-
vésbé rossz megoldást választ-
va beugró ellenfélként Huszka 
Attila ellen húztam kesztyűt. 
Hat menet helyett végül kettőt 
bokszoltam, de a többi profi ta-
lálkozó sem tartott sokáig. Azt 
gondolom, a mérkőzésvezetők 
egy kicsit gyorsan beszüntet-
ték az egyenlőtlennek tűnő 
küzdelmeket. Ez persze sem-
mit nem von le például Novák 
György sikeréből, aki hozzám 
hasonlóan technikai KO-val 
győzte le román ellenfelét, és 
szerezte meg a magyar bajno-
ki címet. Gyuri már egy újabb 
mérkőzésre készül: december 
közepén Angliában lép majd 
szorítóba, ahol egy korábbi ta-
lálkozó visszavágóját rendezik, 
melyet megosztott pontozással 
veszített csak el.

– Bemelegítés közben lát-
tam a fiatalokat is, akik igazán 
ügyesek voltak. A lányok most 
a vecsési országos bajnokságon 
már élesben bizonyíthatják fel-
készültségüket. A munkát el-
végezték, de hogy ez mire lesz 
elég Bogárdi Barbara, Nyerges 
Enikő, Tiringer Enikő és Ara-
nyi Katalin esetében, az majd 
elválik. Nem féltem egyiküket 
sem...   - fl -

SPORTHÍREK
ASZTALITENISZ. Dupla ve-
reséget mértek az MTK-ra a 
Szekszárd AC női Extra Ligás 
csapatai. A SZAC I 6:1-re, míg 
a papíron második számú szek-
szárdi gárda 7:0-ra múlta felül a 
kék-fehéreket. A győztes csapa-
tokból aztán négyen is asztalhoz 
álltak a Budapesten zajló felnőtt 
Top12 bajnokságon, s közülük 
hárman „túlélték” a csoportkört. 
A lapzártánk után kezdődött 
elődöntőben Tóth Edina Ma-

darász Dóra ellen fogott ütőt, 
míg Hartbrich Leonie a Postás 
rutinos játékosa, Braun Éva ellen 
mérkőzött a döntőbe jutásért.
KÉZILABDA. Három végleges 
kiállítást és szekszárdi hozott 
a felfokozott hangulatú szom-
szédvári derbi a női kézilabda 
NB I/B Nyugati csoportjában. 
A listavezető Fekete Gólyák KC 
együttese sok hibával kezdte a 
Mohács elleni találkozót, aztán 
első játékrész közepén és 10-1-

es rohammal lerázta ellenfelét. 
Tabajdi Ferenc edző csapata 
végül magabiztos, 20 gólos 
győzelmet aratott (36-16) a Du-
na-parti gárda felett, amelyből 
két játékos és az edző is piros 
lapot kapott a játékvezetőktől. 
Az FGKC legeredményesebb 
játékosa a 10 akciógólig jutó 
Fauszt Éva volt.
LABDARÚGÁS. Sorozatban 
negyedik mérkőzésén maradt 
veretlen a Szekszárdi UFC 

együttese, amióta az NB III-as 
labdarúgó bajnokság középcso-
portjának 13. fordulójában – 11 
vereség után – 0:0-ra végzett a 
Hódmezővásárhely ellen. Nagy 
Tamás vezetőedző csapata – úgy 
tűnik – „elkapta a fonalat”, bár a 
legutóbbi körben a Budafok ellen 
csak egy újabb gól nélküli dön-
tetlenre futotta az erejükből, már 
nyolc pontjuk van a szekszárdi-
aknak, akik e hétvégén a Komló 
vendégeként fejezik be az őszt.
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Kétszázötven íjász Sötétvölgyben
Kegyeibe fogadta az időjárás 
azt a 250 sportolót, akik ok-
tóber végén az Alisca Nyilai 
Íjász Egyesület őszi 3D-s ver-
senyére érkeztek a sötétvöl-
gyi parkerdőbe. 

A házigazdák nehéz pályát épí-
tettek a viadalra, ám ez nem 
szegte kedvét az ország minden 
szegletéből és a szomszédos 
Vajdaságból érkező lelkes íjá-
szoknak, akik „megtöltötték” 

az erdőt a turistaház környé-
kén.A rendezők 28 darab 3D-s 
gumiállatot helyeztek ki, a pálya 
hossza 3,3 km volt. Ezeket kel-
lett az íjászoknak a közel négy 
és fél órás túrán „levadászni” 
1+1 lövéssel. A felázott, csúszós 
terepet minden íjász leküzdötte 
– kortól és nemtől függetlenül.

A kemény verseny után fá-
radtan beérkező íjászokat íz-
letes pörkölttel várta az Alisca 
Nyilai szakácscsapata. A nagy 

létszám miatt későn véget érő 
eredményhirdetés után szép 
élményekkel térhettek haza 
az íjászok, akik természetesen 
megígérték, hogy legközelebb 
is eljönnek. 

A házigazda Alisca Nyilai spor-
tolói közül Tóth Ágnes, Zsók Sza-
bolcs, Szalai Fruzsina, Barta Vik-
tória, Fleischer Fanni, Fleischer 
Kinga, Domonkos Erzsébet, Bar-
ta Nikolett, Török Hanna Vanda, 
Török István Szilárd, Duchai Ákos 

János, Dudás József és id. Horváth 
Tibor (fúvócső) aranyérmet szer-
zett, míg Varga Alexandra, Häf-
ner Márta, Marjai Pál, Hoschäger 
Imre, Ambrus Csanád és Kiss Le-
vente a dobogó második fokára 
állhatott fel.

Az Alisca Nyilai hagyomá-
nyos téli teremversenye a pa-
lánki sportcsarnok felújítása 
miatt decemberben elmarad, 
ám január 9-én megrendezik a 
nagy érdeklődésre számot tartó 
eseményt, ahova 140 íjász érke-
zését várják.

  SZV

Öltözővel gazdagodott a sportközpont
Napra pontosan nyolc hónap-
pal az alapkő letétele után az 
elmúlt csütörtökön, a szek-
szárdi sporttelepen átadták 
a régió egyik legmodernebb 
öltöző komplexumát.

„Amikor az új városvezetés el-
kezdte a munkát, célul tűzte ki 
egy, a régióban meghatározó 
sportcentrum létrehozását” – 
kezdte ünnepi beszédét Ács Re-
zső. A polgármester emlékez-
tetett: az elmúlt esztendőkben 
előbb három műfüves labdarú-
gó pályát, majd egy nemzetközi 
versenyek megrendezésére is al-
kalmas atlétikai stadiont adhat-
tak át a verseny- és szabadidő-
sport képviselőinek. Az egykori 
városi sporttelepen elkészült az 
élményfürdő, a jégpálya pedig 
immár 9. éve várja a korcsolyá-
zókat, jégkorongozókat. Ahhoz, 
hogy az elkészült infrastruktú-
rát hasznosítva Szekszárd edző-
központtá válhasson, hiányzott 
még egy a sportolni, mozogni 
vágyókat kiszolgáló, modern 
öltözőkomplexum.

A városvezető kiemelte: az 
elkészült épületegyüttes remek 
példája a szekszárdi emberek, 
vállalkozások és az önkormányzat 
összefogásának, hiszen helyi ter-
vezők álmai alapján, helyi cégek 

és a város támogatásával szekszár-
di vállalkozók építették fel. A kivi-
telező Sugár Építőipari Kft. nem-
csak felújította a ’60-as években 
felhúzott régi épületet, de jelen-
tősen ki is bővítette azt. A polgár-
mester szerint az új komplexum 
így nem csak az Utánpótlás-neve-
lő Futball Club labdarúgóinak, de 
a megyeszékhely atlétáinak és az 

egészségük megőrzése érdekében 
sportolóknak is rendelkezésére 
áll, vagyis a beruházás mintegy 
ezer embert érint.

Az 1200 négyzetméteres 
komplexum – az épület tucatnyi 
öltöző mellett irodáknak, orvosi 
és médiaszobának, étteremnek és 
50 adagos melegítőkonyhának is 
otthont ad – 250 millió forintból 
épült fel. A felújítás a látvány-

sportok támogatását célzó 165 
millió TAO-forintból és a város 
által biztosított 85 millió forintnyi 
önerőből valósult meg – mondta 
el Kárpáti Zoltán, a Szekszárdi 
UFC elnöke. A sportvezető el-
mondta: büszkeséggel tölti el, 
hogy a 11 korosztályban focizó 
mintegy 200 gyerek és 50 felnőtt 
korú játékos modern, minden 

igényt kielégítő körülmények kö-
zött készülhet. Az egyesületben 
folyó munkáról szólva a Kárpáti 
Zoltán nem felejtette el megem-
líteni az idén immár az élvonal-
ban szereplő női futsalcsapatot, 
és a város hat nevelési intézmé-
nyében zajló ovifoci programot 
sem, amelyben több mint 110 
kisgyermek ismerkedik a labda-
rúgás alapjaival.

„Úgy tudom, amióta az NB 
III-as csapat az új komplexum-
ban öltözik, még nem szenve-
dett vereséget” – tette hozzá 
Horváth István országgyűlési 
képviselő, akinek polgármes-
tersége idején kezdődtek meg 
az új öltözőépület felépítését 
célzó egyeztetések. A honatya 
a város és a megye sportszere-
tő közönsége számára is fontos 
pillanatnak nevezte az ünnepsé-
get, és örömének adott hangot, 
hogy a szomszédvár Paks pol-
gármestere, Süli János és az NB 
I-es PSE képviselője is tiszteletét 
tette az átadón. Horváth István 
megjegyezte, hogy a régióban 
egyedülálló sportközpont fej-
lesztésének következő fontos 
eleme az új fedett uszoda meg-
építése lesz.

Az ünnepi beszédek el-
hangzása után az UFC elnöke 
emlékplaketteket adott át a 
beruházás megvalósításában 
tevékeny részt vállaló város- és 
sportvezetőknek, valamint az 
adóforintjaikkal támogató vál-
lalkozások képviselőinek. Ezt 
követően Ács Rezső, Horváth 
István és Kárpáti Zoltán átvágta 
a nemzeti színű szalagot, majd 
az átadó ünnepség vendégeivel 
közösen bejárta a megújult, ki-
bővült épületegyüttest.  - fl -
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2015. november 22.16

Kedves Szülők! Szeretettel hívjuk gyermekeiket a Comenius Alapítványi Általános Iskolába,
mert nálunk az ideális 10 fő körüli osztálylétszámok miatt tényleg több idő jut a tehetséggondozásra,
a fejlesztésre, felzárkóztatásra, a nevelésre.

Iskolakóstolgató foglalkozás a leendő
elsősökkel, iskolabemutatóval egybekötve:

2015. november 24. (kedd) és
2015. december 2. (szerda) 17 órától.

Intézményünk bármely előre egyeztetetett időpontban megtekinthető.

„Több időt a gyerekekre!”

7100 Szekszárd, Kálvin tér 19–21.
Telefon: 74/511–165, 20/569–7430
www.comeniusiskola.hu
comenius@terrasoft .hu (00974)

IRODA
MINDENKINEK

ELÉRHETŐSÉGEINK
TEL.: 74/502-053

FAX: 74502-052
E-MAIL: kovinfokft@t-online.hu

MEGNYITOTTUNK!
7100 SZEKSZÁRD,

MÁTYÁS KIRÁLY U. 8.

NYITVA TARTÁS:
H É T F Ő :  0 9 : 0 0 – 1 7 : 0 0
K E D D  0 9 : 0 0 – 1 7 : 0 0
S Z E R DA :  0 9 : 0 0 – 1 8 : 0 0
CSÜTÖRTÖK: 09:00–17:00
P É N T E K :  0 9 : 0 0 – 1 5 : 0 0

SZOLGÁLTATÁSAINK
– FÉNYMÁSOLÁS – INTERNET HASZNÁLAT
– NYOMTATÁS – FOTÓ KIDOLGOZÁS
– LAMINÁLÁS – FAXOLÁS
– SPIRÁLOZÁS – SZKENNELÉS
– NÉVJEGYKÁRTY KÉSZÍTÉS – GÉP HASZNÁLAT
– GRAFIKAI TERVEZÉS – GÉPELÉS

(00973)

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

(00961)

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (00968)


