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Nem mindegy, hogy kis- vagy őstermelő

Brüsszelig ért a völgységi gyümölcslé híre

Temérdek tévhit kering ar-
ról, ki számít valójában kis-
termelőnek, s hogy milyen 
előírások vonatkoznak rá; ki 
sorolhatja magát egyáltalán 
közéjük? A gubanc kibogo-
zására jobb szakértőt nem is 
találhattunk volna helyben, 
mint a Magyar Nemzeti Vidé-
ki Hálózat Tolna megyei refe-
rensét, Vendégh Editet, aki 
leszögezte: a kistermelő és 
őstermelő nem ugyanazon a 
fán terem.

Az őstermelő – tudhattuk meg 
a referenstől – az SZJA-törvény 
értelmében adózó mezőgaz-

dasági termelő, ennélfogva a 
kifejezés adózással kapcsolatos 
fogalmat rejt. 

Nem így a kistermelő, amely 
elnevezés a termelőtevékenység 
mértékére, nagyságrendjére 
utal. Annyiban azért van átfe-
dés, hogy a kistermelő is lehet 
őstermelő, urambocsá’, akár 
egyéni vállalkozó is saját válasz-
tása, belátása szerint. 

A kistermelő a saját maga ál-
tal előállított terméket közvetle-
nül kizárólag a végső fogyasztó 
részére értékesítheti, méghozzá 
40 kilométeres távolságon belül. 
A kistermelővé válni szándéko-
zót a járási állategészségügyi és 

élelmiszer-ellenőrző hivatal egy 
kérelem benyújtását követően 
nyilvántartásba veszi, továbbá 
regisztrációs számmal látja el. 
A kért adatok a kistermelő ne-
vére, címére, a gazdaság vagy az 
élelmiszer-előállítás helyére vo-
natkoznak, ugyanakkor az érté-
kesíteni kívánt élelmiszereket is 
fel kell tüntetni a lapon. 

A növényfélék gazdaságon 
belüli termesztése egyértelmű, 
azonban a kistermelő által ne-
velt állat csupán olyan lehet, 
amelyet a levágást megelőzően 
születésétől vagy kikelésétől 
kezdve (baromfi esetében leg-
alább 3 hétig, nyúlfélék tekin-

tetében legalább 4 hétig, sertés, 
szarvasmarha, juh, kecske ese-
tében pedig legalább 3 hónapig) 
saját gazdaságában nevelt. 

Vendégh Edit arra is kitért, 
hogy az állatok levágását kö-
vetően a húst a hatósági állat-
orvossal minden esetben meg 
kell vizsgáltatni. A kistermelő 
által értékesíthető termékek, 
termények mennyisége is sza-
bályozott, azaz behatárolt az is, 
mi számít még kis mennyiség-
nek. A témában a részleteket és 
egyéb fontos információkat az 
52/2010.(IV.30.) FVM rendelet 
tartalmazza. 

 Lévai Márton 

Hogy milyen egy, a szó szo-
ros értelmében „egészsége-
sen működő” kisvállalkozás, 
arra számos példa akad: fel-
kerestünk egyet közülük, a 
megyei vonatkozásban egyre 
népszerűbbé váló kiscéget, 
amely jó ideje már a szekszár-
di piacon is árusít, termékeik 
jó híre pedig folyamatosan 
gyarapodik. 

A sikerszéria mibenlétéről faggat-
tuk a minap a kisvejkei Völgység 
Kincse gyümölcsfeldolgozással 
foglalkozó szociális szövetke-
zet egyik első emberét, dr. Tóth 
György igazgatósági elnököt.

A cég 2010 szeptemberében 
debütált, mégpedig tíz alapító 
taggal, akik a térség (tehát még 
véletlenül sem Brüsszelből itt 
landolt) gyümölcstermesztő 
gazdáit tömörítik, abból a cél-
ból, hogy új értékesítési csa-
tornát nyisson a feldolgozott 
termékek előállítása és eladása 
révén. Az „alapító atyákban” 
további célként fogalmazódott 
meg az is – ami manapság nél-
külözhetetlen tényező –, hogy a 
környéken élő hátrányos hely-
zetű munkanélküliek munká-
hoz jutásában segítsen. 

A szövetkezet fő profilját Tóth 
György szerint már a neve is 

egyértelműen fémjelzi, hiszen a 
gyümölcsfeldolgozásuk, amely 
100%-os, adalékanyag-mentes 
gyümölcs- és zöldséglevek bér-
préseléséből, lekvárkészítésből, 
aszalásból, illetve gyógynövé-
nyes ivólevek gyártásából áll, 
valóban egyfajta „kincsként” 
tekinthető a Völgység zegzu-
gaiban – és persze mérgekkel 
tömött világunkban. 

A szociális társulás munka-
társainak, partnereinek száma 
százas nagyságrenddel bír, kö-
zülük valamennyien bérpré-
seltető gazdák: a szövetkezet 
tagsága 16 főt számlál, az al-
kalmazásban állók, akik közt 
a projektmenedzsment és más 
dolgozók is tevékenykednek, 
11 főt tesz ki. 

A gyümölcslé-előállítással 
foglalkozó cég a szekszárdi pi-
acon 2013 decembere óta áru-

sít. Ahogy arról Tóth György 
beszélt: roppantul tetszik nekik 
a megújult piactéri létesítmény, 
annak ellenére, hogy számottevő 
tapasztalatokat igazán csak most 
kezdenek gyűjteni annak falai 
közt, így lehetőségeiket is csupán 
most próbálják „kiaknázni”. 

Az Agrárkamarával való kap-
csolatukat a konstruktív jelzővel 
illette a cég irányítója, már csak 
azért is, mert elérhető volt a ka-
mara standján termékpalettájuk 
az Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállításon, de 
értékesítési lehetőségeiket is a 
kamara megyei szervezete biz-
tosítja számukra. 

Városunk megújult piacterén 
a példaértékű, méhecskés logó-
val fémjelzett kisüzem termékei 
szombati napokon érhetőek el, 
de alkalomadtán szerdánként 
is találkozhatnak a piacra láto-

gatók árusítóikkal – közölte az 
igazgatósági elnök. 

Nagy ritkaság jelen világunk-
ban az is, hogy egy kis cég ve-
vőköre folyamatosan bővül: 
márpedig a Völgység Kincsére 
pontosan ez jellemző, olyany-
nyira, hogy „elpártolókat” még 
csak hírből sem ismernek – val-
lotta be Tóth György, hozzáfűz-
ve: a kóstoltatási visszajelzések 
rendre a kiváló minőséget bi-
zonyítják. 

„Részt veszünk az iskolagyü-
mölcs- és a gyümölcsléprog-
ramban, amelynek révén 64 
iskolába szállítják ki 2,5 dl-es 
termékeinket – mondta el Tóth 
György. 

A bérpréseltető gazdák jelzé-
se szerint egyre több megyén 
kívüli eladás is jelentkezik, rö-
videsen pedig az online értéke-
sítést is útjára indítják.

„Szóba került a Kanadai-Ma-
gyar Kamara közreműködé-
sével egy tengerentúli export 
is, viszont kapacitásunk kevés 
az ottani várható mennyiség 
szállítására” – tette hozzá még 
a külföldi értékesítést érintve 
Tóth György, akitől azt is meg-
tudhattuk, léüzemük különle-
gessége az is, hogy rendszeresen 
fogadnak látogatócsoportokat. 

 HunEsz

Korondi Lászlóné, Sebestyén Éva és Virág Ilona Völgység Kincse 
munkatársai

Új választás – hamis tanúzás, hamis vád  
ügyében feljelentést tett a fideszes képviselő

Az elmúlt napokban nagy 
port kavart a szekszárdi, ok-
tóber 12-ei önkormányzati 
választások-kal kapcsolatos, 
a pécsi bírósá-gon született 
ítélet, amelynek következ-
tében a városban két kör-
zetben is – négy szavazókört 
érintve – november 9-ére új-
ból választásokat írtak ki.

Október 12-én a megyeszék-
he-lyen a Fidesz-KDNP va-
lamennyi körzetben, mind a 
polgármester-, mind pedig a 
képviselő-jelöltséget illetően 
megnyerte a válasz-tásokat, tisz-
tességes és törvényes körülmé-
nyek között, betartva minden 
jogszabályi és törvényi hivatko-
zást – hangsúlyozta Ács Rezső 
megválasztott polgármes-ter a 
témában november 6-án, a párt-
szövetség Hunyadi utcai irodá-
jában tartott sajtótájékoztatón, 
amelyen a két érintett körzet 
kor-mánypárti jelöltje, Máté Pé-
ter és dr. Máté István is részt vett.

Amint azt Ács a sajtóesemé-
nyen jelezte: a kampányban 
jogerősen elmarasztalt, törvény-
sértést elkövető Hadházy Ákos 

nem tudta elfogadni az ered-
ményt és tisztességgel viselni a 
kudarcot, ezért szocialista ak-
tivisták hamis tanúvallomásait 
felhasználva vezette félre a Pécsi 
Ítélőtáblát, melynek köszön-
hetően 2014. november 9-én 
Szekszárdon négy szavazókör-
ben megismételt választásokra 
kerül sor mind a képviselőjelöl-
tek, mind pedig a polgármes-
ter-jelöltek vonatkozásában.

Ács arra a momentumra is 
kitért: az egyik „tanú”, aki az 
MSZP delegáltja volt, az eljárás 
során többször is megváltoztat-
ta tanúvallomását, három napja 
pedig erősen ittasan randalíro-
zott a Fidesz iroda környékén, 
zaklatva a székház mellett tar-
tózkodó embereket, kérkedett 
tettével, trágár megjegyzéseket 
téve rájuk. Mint mondta: ennek 
az eseménynek több szemtanú-
ja is akadt, amelyről videó és 
hangfelvétel is készült.

„Az igazság, a tisztességes 
közélet megvédése érdekében 
a tegnapi napon feljelentést tet-
tünk a rendőrségen hamis vád, 
a hatóság félrevezetése, hamis 
tanúzás és egyéb bűncselekmé-

nyek vonatkozásában, mivel azt 
szeretnénk, hogy kiderüljön az 
igazság!” – közölte Ács, aki egy-
ben aláhúzta: a Fidesz-KDNP 
a választásokat törvényesen és 
tisztességesen nyerte meg.

Ács jelezte azt is: a rendőrség 
a pártszövetség feljelentését be-
fogadta. „Mondjuk ki közösen: 
elég volt Szekszárdon a gyűlöl-
ködésből, a hamis tanúzásból, a 
hangulatkeltésből, nyerjük meg 
a választást újra!” – hívta fel a 
figyelmet a polgármester az is-
mételt választás fontosságára, 
kitért arra a tényre is, hogy az 
elmúlt hetek eseményei jelentős 
fennakadást okoztak a város 
működésében, hiszen nem ala-
kulhatott meg a közgyűlés, sem 
a bizottságok, illetve döntések 
húzódnak, vagy maradtak el.

Mindez – tette hozzá – ve-
szélyezteti a szociális ellátó-
rendszer működését, az ösz-
töndíjrendszert, vagy éppen 
a futó és újabb pályázatok be-
adásának lehetőségét. Hadházy 
tevékenysége kapcsán kiemelte: 
a Fidesz-KDNP véleménye az, 
hogy  Hadházy Ákos ezekkel az 
akcióival rengeteg anyagi és er-

kölcsi kárt okozott a városnak. 
„Le kell zárnunk ezt a folyama-
tot, amelynek egy módja van: 
az, ha november 9-én megnyer-
jük a polgármester-választást és 
a szóban forgó négy szavazó-
körben a képviselőválasztást is.”

A tájékoztatón Máté Péter, az 
egyik érintett körzet jelöltje ki-
emelte: október 12-én a Dienes 
Valéria Általános Iskolában tar-
tották a nemzetiségi választást 
is. Jelezte, a hamis vád, azaz, 
hogy szervezetten szállították 
volna a szavazókat, nem áll meg, 
tekintve, hogy akit ezzel megvá-
doltak, azt nyilatkozta, család-
tagjait vitte más városrészből a 
nemzetiségi szavazókörbe, ma-
ximum három alkalommal.

A másik személy esetében, 
akit azzal vádolnak, hogy pénzt 
adott a szavazatokért, ő is cá-
folja a vádakat és érdeke sem 
fűződött a csaláshoz. Ezeket a 
tényeket figyelembe véve tett 
hamis tanúzás, hamis vád és 
hatóság félrevezetése és egyéb 
bűncselekmény ügyében a fi-
deszes képviselő feljelentést a 
rendőrségen.

 SZV

Szekszárd város vezetése több 
helyi lakossal együtt évente 
ellátogat november 4-én a 
város Szent István téren talál-
ható ’56-os memen-tójához, 
megemlékezvén az 1956-os 
közel 3000 halottról. Ács Re-
zső polgármester mondott 
beszédet, érintve a Szekszárd 
négy szavazókörében kiírt új 
választást is.

Amint arra a polgármester a 
nemzeti gyásznapon kitért: két 
hete, az október 23-i évforduló 
kapcsán rendezett, felemelő sza-
badtéri ünnepségen részt vettek 
olyan emberek, akik méltatlanul 
viselkedtek a rendezvény ideje 
alatt. Ők most nincsenek ve-
lünk, nem jöttek el, hogy leró-
ják kegyeletüket az áldozatok 
előtt, illetve elgondolkozzanak 

azon, mi mindent jelentett Ma-
gyarországnak, Európának 1956 
néhány napja… Azon, hogy Ma-
gyarország és a magya-rok ismét 
Európa élére álltak és megmutat-
ták a világnak: egy kis nép mi-
lyen csodálatos tettekre képes – 
hangsúlyozta a két héttel ezelőtti 
városi ünnepségen történt jelen-
ségekre utalva Ács. A november 
9-én, Szekszár-don esedékes, 
két kerületet érintő megismételt 
választásra célozva úgy fogal-
mazott, párhuzamot lehet vonni 
az ’56-os, valamint a jelenlegi 
történések között, hiszen az ak-
koriban zajló eseményeket elői-
déző, majd a csodálatos napok-
nak véget vető párt utódai is itt 
vannak városunkban, az ország-
ban, méltatlan támadásoknak 
kitéve településünket, továbbá a 
kormánypárt helyi jelöltjeit. Az 

eszközök is hasonlóak, bár nyil-
ván nem fegyverrel, hanem más 
módon próbálnak bennünket 
ellehetetleníteni, megfélemlíte-
ni – utalt az ellenjelölt és csapata 
lejárató kampányára Ács Rezső. 
Mi többször hitet tettünk a mel-
lett, hogy bennünket aljas mód-
szerekkel nem lehet eltántorítani 
és visszafordítani arról az útról, 
amelyiken elindultunk – tette 
hozzá az október 12-én megvá-
lasztott szekszárdi polgármester. 

Hangsúlyozta: Mi ki merünk áll-
ni az emberek elé, hiszen semmi 
olyan dolgot nem követtünk el, 
amivel vádolnak bennünket! 
Úgy, ahogy ’56-ban kimentek 
az utcára és büszkén vállalták, 
hogy kiállnak egy ügyért, Szek-
szárdon is ugyanezt tegyük meg 
és legyünk büszkék arra az ered-
ményre, arra a temérdek dolog-
ra, amelyet közösen el tudtunk 
érni!
 Gy. L.
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Illyés Gyulára emlékeztek az egyetemi karon
Születésének 112. évfordu-
lója alkalmából, kedden ün-
nepséggel és előadásokkal 
tisztelgett névadója előtt a 
PTE Illyés Gyula Kara. Az Illyés- 
napok kísérőrendezvénye-
ként szerdán nemzetközi 
turisztikai konferenciát tar-
tottak. 

A PTE Illyés Gyula Kar Tudo-
mányos, Művészeti és Nemzet-
közi Kapcsolatok Bizottságának 
ünnepi ülésén prof. dr. Horváth 
Béla egyetemi tanár, dékán kö-
szöntötte a megjelenteket, akik 
előbb „Csak az igazat” címmel 
a költő lánya, Illyés Mária visz-
szaemlékezését hallgathatták 
meg, majd dr. Vörös József 
tanszékvezető egyetemi tanár 
(PTE Közgazdaságtudományi 
Kar), az MTA levelező tagjának 
előadását követhették „Megha-
tározható-e a fejlesztési tevé-
kenységek dinamikája?” cím-
mel. A sorban ezután dr. Kállay 
Miklós tanszékvezető egyetemi 
tanár, intézetigazgató (BCE 
Borászati Tanszék, Szőlészeti és 

Borászati Intézet) következett, 
aki az európai borászati képzés 
helyzetéről adott tájékoztatást. 
A délután folyamán dr. Nagy 
Janka Teodóra PhD főiskolai ta-
nár, a Tudományos, Művészeti 
és Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottságának elnöke és Farkas 
Éva, a kiadványt szerkesztője 
mutatta be 17 a PTE IGYK Tu-
dományos Közlemények XVI. 
kötetét.

Az Illyés Gyula emléke előtt 
tisztelgők – a költő nevét viselő 
oktatási intézmények, a megyei 
könyvtár, a levéltár, a megyei 
múzeum, a városi, a megyei és 
a német kisebbségi önkormány-
zat képviselői – az egyetemi kar 
bejárata mellett álló szobor 
talapzatánál helyezték el koszo-
rúikat, majd prof. dr. Horváth 
Béla mondott ünnepi beszédet. 
Az egyetemi kar dékánja szerint 
Illyésben a legtisztábban ötvö-
ződött a magyarság és az euró-
paiság gondolata. 

A költő alakjának, pályájá-
nak felidézése után az ünnep-
ség irodalmi-zenei összeállí-

tással folytatódott, melyben az 
egyetemi kar és a dombóvári 
Illyés gimnázium tanárai és 
diákjai mellett közreműködött 
Németh Judit előadóművész, 
a megyei könyvtár igazgatója. 
A műsort díjátadó követte: az 
egyetemi kar tanácsa az 1998-
ban – még főiskolai karként – 
alapított Illyés-plakett díj há-
rom fokozatának odaítélésével 
kiemelkedő tudományos, szak-
mai, közéleti tevékenységet 
végző oktatóinak, példamutató 
munkát, emberi magatartást 
tanúsító munkatársainak ered-
ményei iránti megbecsülését, 
illetve a kar életében kiemelt 
szerepet játszó támogató part-
nereinek elismerését kívánja 
kifejezni.

Az intézményben végzett 
kiemelkedő munkája alapján 
az Illyés-plakett I. fokozatát 
Adorjáni Endre művészta-
nár, a Pedagógusképző Intézet 
oktatója, míg a plakett II. fo-
kozatát a Gyakorló iskolában 
végzett lelkiismeretes pedagó-
gusmunka elismeréseként dr. 

Harangozóné Genczler Lívia 
tanító vehette át dr. Horváth 
Béla dékántól. Az egyetemi kar 
az Illyés-plakett „Társadalmi 
kapcsolatok” fokozatával azon 
szervezetek, magánszemélyek 
tevékenységét köszöni meg, 
akik a maguk lehetőségeihez 
mérten támogatják, segítik a 
kar és egységei működését, fej-
lődését. Idén ketten vehették át 
az elismerést: dr. Varga József, 
a Tolnagro Kft. ügyvezetője, aki 
a Gyakorló iskola felújításához 
nyújtott sokmilliós támogatást, 
valamint az egyetemi karon 
nagy népszerűségnek örvendő 
BORkultúra szabadEGYETE-
MET szakmailag és anyagilag 
is segítő Dél-Dunántúli Bor-
turisztikai Klaszter elnöke, 
Schmidt Győző.

Az Illyés-napok kísérőren-
dezvényeként szerdán nem-
zetközi turisztikai konferencia 
helyszíne volt az egyetemi kar 
campusa, amely a Kárpát-me-
dence turizmusának aktuális 
kérdéseit boncolgatta.  

 - fl -

Japán hangulat a Babitsban
Hogy lehet-e haikuból ha(j)igát 
csinálni, azt könnyen eldönt-
heti az, aki a japán irodalmi 
műfaj iránt érdeklődve ellá-
togat a november 3-án nyílt 
„Ha Haiku” kiállításra, s meg-
szemléli a haikuban, azaz az 
igen különleges, japán vers-
formában íródott rövid köl-
teményeket a Babits Mihály 
Kulturális Központ márvány-
termében.

A kifüggesztett versekhez to-
vábbi élményt nyújtanak a 
tárlaton látható, a haikuk szel-
lemiségében fogant, hajtogatott 
origamik, valamint a festett, ké-
pes-verses, úgynevezett haigák.

A tárlat megnyitóját díjátadó 
is kísérte: a Japán Kultúra Vi-
lágnapja alkalmából a Babits 
Kulturális Központ nemrég 
pályázatot hirdetett gyermek, 
ifjúsági, illetve felnőtt kategóri-
ákban haikuk faragására, Péter 
Judit szervezésében. A „lírai 
kihívás” során 25 versenyző 
mérettette meg magát, bekül-
dött munkáikból egy háromta-
gú zsűri választotta ki a legjobb 
rímelvényeket.

A haiku-verseny bírálóbi-
zottságának szószólója, dr. Say 
István az eseményen vázolta az 
érdeklődők számára az emlí-
tett versforma alfáját-ómegáját, 
Müller Klaudia, az ELTE ja-
pán-kínai szakos hallgatója pe-
dig a japánok mindennapjaiba 
avatta be a jelenlévőket fotókon 
keresztül. 

„Haikut faragni: de hiszen 
játszi könnyű – mondhatja 
bárki. Tizenhét szótagba fog-
lalni egy mondatot, 5-7-5-ös 
tagolással: nos, már ezzel a szó-
taggal baj van…” – vezette rá 
a könnyednek látszó versalko-
tás nehézségeire a jelenlévőket 
Say, aki egyben tudatta: a japán 
ragozó nyelv az agglutináló 
nyelvek közé tartozik, ugyan-
úgy, mint a magyar: ez abból 
is kiderül, hogy a japánt sok-
kal könnyebb megtanulnunk, 
mint például a kínait. Tévesen 
rokonítják a törökkel, mongol-
lal, ám távoli kapcsolat kellett 

hogy legyen e nyelvek között – 
hangsúlyozta. 

Amint azt tudni vélik a ku-
tatók, a haiku a 12. században 
jelent meg Japánban, a 20. szá-
zadban ugyanakkor már világ- 
irodalmi szinten is tarolt. Say 
István egy-egy haikuval foglal-
kozó irodalmártól is idézett, így 
például Vihar Judittól, aki sze-
rint nem is annyira szótagról 
kell a haiku kapcsán beszélni, 

sokkal inkább moráról, amely 
– talán – a magyar nyílt szótag-
hoz áll legközelebb. A tény szá-
munkra szokatlan, azaz, hogy a 
mássalhangzónak önmagában 
szótagértéke lehet, a japán ha-
ikukban ugyanis több olyan 
mássalhangzó áll, amely önma-
gában moraképzésre, vagy a mi 
nyelvünkön szólva „szótagkép-
zésre” alkalmas. 

Az első magyar haiku-for-
dító Kosztolányi Dezső volt, 
aki nyersfordításokat kapott a 

németektől, illetve fonetikusan 
írta le magának a japánt: meg-
számolta a magánhangzókat és 
megállapította: azok nem min-
den esetben 5-7-5 arányban 
végződnek. Tudvalévő azonban, 
sem a németek, sem a franciák 
nem tudják szótagszám szerint 
visszaadni nyelvükben a haiku-
kat, mivel a német ragozás eleve 
képtelen belezsúfolni 5-7-5-ös 
szótagszámba ugyanazt, mint a 
japán, a franciák számára pedig 
lényegre törőbb a vers minél 
pontosabb tartalmi visszaadása.

Európával ellentétben Ja-
pánban a moraszámot illető-
en „nincs kecmec”, hiszen az 
ország minden modernitása 
ellenére az egyik leghagyo-
mányőrzőbb (e tekintetben is) a 
világon. Say István arra is kitért: 
az ilyen versformával foglalko-
zó alkotónak a hiedelmekkel el-
lentétben nem kellett és nem is 
illett semmilyen világmegváltó, 
megrázó gondolattal foglalkoz-
nia: egyszerűen apró, pillanat-
nyi, a momentumot megraga-
dó érzések kellettek – mondta.  

Míg az európai felfogás azt hi-
szi, a gondolati világunk akkor 
működik jól, ha mindig lezárt 
következtetésre jutunk, a japán 
életérzés dr. Say István szerint 
arról szól: minden, ami körül-
vesz bennünket, kinyitja szá-
munkra a világot, és ha jól ta-
pintjuk meg a pillanatot, annak 
érzéseit, akkor újabb és újabb 
,,kinyílások” következnek. Ezzel 
szemben, ha csak a modern eu-
rópai haikut tekintjük, sokszor 
szentenciázó, epigrammaszerű: 
magyarul „bezárul”, így távol áll 
a japán verziótól.

A haiku tehát nem csupán 
irodalmi műfaj, hanem medi-
tációs tárgy, amely nem csupán 
tanítani, hanem megvilágítani 
is szándékozik. Így válhat belőle 
akár egy gyönyörű költeményes 
festmény,  haiga, vagy épp egy 
origami-állatforma is, a Babits 
márványtermében szemlélődés 
tárgyává téve. 
 Gyimóthy Levente

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Téli átállás 2014” akció

A Nemzeti Közlekedési Hatóság koordinálásával
2014. november 14-én 8.00-tól 13.00-ig kerül
megrendezésre a „TÉLI ÁTÁLLÁS 2014” akció. A 
nyílt nap keretében ingyenes gépjármű állapot 
felmérésre kerül sor a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelőségének Szekszárd, Sárvíz u. 
10. szám alatti műszaki vizsgáló állomásán. Időpont 
egyeztetés a 74/415-320-as telefonszámon, illetve a 
jarmu-tolna@nkh.gov.hu e-mail címen lehetséges.

A haikuíró verseny első he-
lyezettjei: Felnőtt kat.: Révész 
Ágnes; ifjúsági kat.: Rákóczi 
Zoltán; gyermek kat.: Bogos 
Zsófia. A díjakat, emlékla-
pokat Halmai-Nagy Róbert, 
az intézmény igazgatója adta 
át. A szervezők november 
8-án, szombaton családi na-
pot tartanak a japán kultúra 
jegyében a Babits Kulturális 
Központ Márvány- és Csa-
tár-termében.

Pszichológia mindenkinek
A Kristály Lélekvédő Egyesület szervezésében a következő előadást hall-
hatják az érdeklődők 2014. nov. 12-én 17 órától a Garay János Általános 

Iskolában Szekszárdon, a Zrínyi u. 78. -ban: Durcziné Balogh Renáta 
terápiás kutya felvezető:  Kutyás terápia a Csiga-Biga Alapítványnál. 

Belépődíj nincs, a hallgatóságot egy kis meglepetéssel várják a szervezők!

Köszönetnyilvánítás
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete az utóbbi időben 
több rendezvényt és programot szervezett, melyeknek megvalósítását 
intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek és önkénteseink segí-
tették. Kiemelnénk a „Szeretet Lángja 2014” szemlélet- formáló ren-
dezvényt és a Fehér Bot Nemzetközi Nap Hetében lezajlott program 
sorozatot, külföldi partner szervezetünk fogadását. Ezúton szeretnénk 
köszönetet nyilvánítani a segítők, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának és  Babits Mihály Kulturális Központ Igazgatójának 
és Munkatársainak támogatásáért. Köszönettel: VGYTME Elnöksége

Meghívó Léleképítőre!
Prof. dr. Balla Péter a Károly 
Gáspár Református Egyetem 
rektora. Az Újszövetségi Szent-
írás 27 könyvének keletkezése, 
vetített képes előadás.
Helyszín: Garay János Gimnázi-
um díszterme Szekszárd, Szent 
István tér 7-9. Időpont: novem-
ber 17. hétfő este 18 óra. Min-
den érdeklődőt szeretettel hív 

és vár a Léleképítő házigazdája 
dr. Tóth Csaba Attila. Az eljönni 
nem tudóknak az előadással egy 
időben élő közvetítést sugárzunk 
az interneten! http://www.tolna.
net/~farkasj65/lelekepito/index.
htm. Érdeklődni itt lehet: dr. Tóth 
Csaba Attila drtothcsabaattila@
gmail.com, viktoria@tolna.net, 
+36-30-9319428, +36-74-319428   
Posta: 7068 Kistormás Dózsa u.7.
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Wosinsky Mór Megyei Múzeum és kiállítóhelyeinek november havi programja
A múzeumról és kiállítóhelyeiről részletes információ a www.wmmm.hu honlapon olvasható.

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM
7100 Szekszárd, Szent István tér 26. 
Tel/fax: 74/316-222. honlap: www.
wmmm.hu. Nyitva: Hétfő kivételével 
10-17 óráig. Belépődíj: felnőtt 600,- 
Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft.
Állandó kiállítások:
•  A tolnai táj évezredei az őskortól a 

honfoglalásig
•  Megelevenedett képek. Egy kisvá-

ros a századfordulón
•  Örökségünk. Tolna megye évszázadai
•  Pincemúzeumi kiállítás: népi gyer-

mekjáték és fegyvergyűjtemény (2014. 
szeptember 22. – 2015. február 28. kö-
zött felújítás miatt nem látogatható!)

Időszaki kiállítás: Levelek a frontról 
1914-1918 című kiállítás. Megtekint-
hető: 2015. augusztus 31-ig.
MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROG-
RAMOK:
Múzeumi foglalkozás óvodásoknak: 
Minden hónap utolsó hetében 10 és 
11 órakor kezdődik előzetes időpont 
egyeztetéssel. Novemberben: Ismerd 
meg lakóhelyedet! A Megelevenedett 
képek. Egy kisváros századfordulón 
című helytörténeti kiállítás megtekin-
tése, legyező hajtogatás.
Régi ésszel – gyermekkézzel tema-
tikus sorozat
A hónap második szerdáján 10-16 
óra között előzetes időpont egyezte-
tés alapján. November 12. Ismerke-
dés az adventi ünnepkörrel. Adventi 
naptár készítése. Ára: 350 Ft/fő 
Honvédek, katonák, fegyverek. Az 
I. világháború - képekben (Óvodá-
soknak és kisiskolásoknak ajánljuk)
Játékos ismeretterjesztő rajzfoglalko-
zás a „Levelek a frontról 1914-1918” 
című időszaki kiállításhoz kapcsolód-
va. A rajzoláshoz szükséges eszközö-
ket biztosítjuk.
Múzeumi órák általános és középis-
kolás tanulóknak
Vetítéses előadások és/vagy tárlatve-
zetések a kiállításokban:
•  Őskor – neolitikum 
•  A rómaiak Pannoniában
•  A honfoglaló magyarság
•  Törökkori emlékek, különös tekin-

tettel a palánki földvárra 
•  Az 1848/49-es forradalom és sza-

badságharc

•  Tolna megye keresztény emlékei 
•  Szekszárd története, különös tekin-

tettel a századforduló időszakára 
•  A Sárköz története és néprajza
•  „Levelek a frontról 1914-1918”. 

Időszaki kiállítás az I. világháború 
centenáriumára

Múzeumi barangoló Mamut Marcival 
sorozat (Óvodásoknak és kisiskolá-
soknak ajánljuk)
•  Múzeum-őr. Mit őriznek a múze-

umok?
•  Mamuttól a cserépbográcsig. Mi-

lyen kincseket rejt a föld?
•  Mesélő kövek. Templomok, várak, 

várkastélyok
•  „… ihol jönnek a törökök”. A szultán 

birodalmának határán
•  A céhláda kincsei. Mesterek és mes-

terségek
•  Tájak, népek, viseletek. A Sárköz
Évszakok. Die Jahreszeiten német 
nyelvű sorozat (Óvodásoknak és kisi-
skolásoknak ajánljuk)
•  Tél – Jégkorszaki barátunk, a Mamut
•  Tavasz – Mattioni Eszter: Tavasz 

című festménye
•  Nyár – Élet a Gemenci erdőben
•  Ősz – Szüret és betakarítás
Interaktív programok terápiás kutyá-
val sorozat (Óvodásoknak és kisisko-
lásoknak ajánljuk)
•  Hűséges, mint a kutya. Hogyan lett a 

kutya az ősember társa? 
•  Bizonytalan, mint a kutya vacsorája. 

Az állatok táplálkozása
•  Nyomok a homokban. Állatok láb-

nyomai 
•  Ugatja, mint kutya a holdat. Az ál-

latok kommunikációja
•  Ebcsont beforr. Az állatok testfel-

építése
•  Belejött, mint kiskutya az ugatásba. 

Érzékelés az állatvilágban
•  Nemcsak egy tarka kutya van a vi-

lágon. Az állatok fejlődése
•  Kutya – macska barátság. Vadászat 

és vadászkutyák
MűvészKEDDj! sorozat (Felső ta-
gozatosoknak és középiskolás ta-
nulóknak ajánljuk)
•  Pecsétviasz eredeti múzeumi pe-

csétekkel
•  Iniciálé készítése
•  Ex libris készítés és kiállítás 

Az alábbi témák közül igény szerint 
bármelyikre lehet jelentkezni előzetes 
időpont egyeztetés alapján (74/316-
222, 21-es mellék, Andrásné Marton 
Zsuzsa)

MÚZEUMANDRAGÓGIAI (felnőt-
teknek is szóló) PROGRAMOK:
KEDVENC TÁMÁM – HONISME-
RET A MÚZEUMBAN sorozat
Minden hónap második szerdáján 15 
órakor kezdődik a megyei múzeum 
könyvtártermében. November 12. szer-
da, 15 óra: Kaczián János ny. levéltáros: 
Amiről a szekszárdi temetők mesélnek.
MÚZEUMI MOZAIK. Képek, fil-
mek, események sorozat 
Múzeumandragógiai sorozat min-
den hónap első hétfőjén 15 órától 
(Főiskolai hallgatóknak, felnőtteknek 
és nyugdíjasoknak ajánljuk).
MÚZEUMI ESTÉK előadás sorozat
Szarajevótól Trianonig címmel hir-
detjük öt részből álló előadás soroza-
tunkat az I. világháború centenáriu-
ma alkalmából.
November 26. szerda, 15 óra: 
Dr. Bebesi György PhD: A cári biro-
dalom bukása az I. világháborúban. 
Könyvbemutató
November 20. csütörtök, 15 óra:
Dr. Glósz József: A rendiség alkonya 
című kötet bemutatója. Ismerteti és a 
szerzővel beszélget Dr. Szíjártó István, 
az ELTE BTK Történeti Intézetének 
docense.
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület 
Szekszárdi Klubja programjai
November 13. csütörtök, 15 óra
Látogatás Szekszárdon a Baka Mú-
zeumban: Tálosi Zoltán és Borbandi 
György magángyűjteményének meg-
tekintése. 
Találkozás: november 13-án, csü-
törtökön 15 órakor a Várköz felöli 
Légó-pince bejáratánál.

November 27. csütörtök, 15 óra
Kincsek a homokban. Hogyan dol-
gozik a régész és a restaurátor? Czö-
vek Attila régész előadása, majd lá-
togatás a restaurátorok műhelyében 
Tövisháti András és Künsztler Tamás 
restaurátorok vezetésével
Helyszín: Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum.

Bővebb felvilágosítás valamint Mú-
zeumpedagógiai programajánló 
2014 füzet a múzeumban kérhető 
(Szekszárd, Szent István tér 26. Tel.: 
74/316-222, 21-es mellék, Andrásné)

BABITS MIHÁLY EMLÉKHÁZ
7100 Szekszárd, Babits M. u. 13.
Tel.: 74/312-154. 
Honlap: www.wmmm.hu.
Nyitva: Hétfő kivételével 10-17 óráig. 
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, 
diák 300,- Ft.
Állandó kiállítások:
•  A költő relikviái szülőházában, csa-

ládjának egykori otthonában
•  Dienes Valéria Emlékszoba
•  Baka István Emlékszoba
Múzeumi óra:
Babits Mihály és Szekszárd

IRODALOM HÁZA – MÉSZÖLY 
MIKLÓS MÚZEUM
7100 Szekszárd, Babits M. u. 15.
Tel.: 74/410-783
honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: Hétfő kivételével 10-17 óráig. 
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, 
diák 300,- Ft.
Állandó kiállítás:
Mészöly Miklós emlékkiállítás
Múzeumi óra:
Mészöly Miklós és Szekszárd

MEGYEHÁZI KIÁLLÍTÁS
7100 Szekszárd, Béla tér 1. (Várme-
gyeháza). Tel.: 70/491-1201.
Honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: Hétfő kivételével 10-17 óráig. 
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, 
diák 300,- Ft. Kombinált jegy (Vár-
megyeháza földszinti tárlatai és a 
Garay Élménypince): 1.000,- Ft

Állandó kiállítás:
•  Tájak, települések, emberek. 19. 

századi tudástár és történelmi ját-
szóház

•  Belső romkert – gótikus kápolna
• Szekszárdi szarkofág-terem
•  Pollack-terem
•  A régi Vármegyeháza világa
•  Liszt Ferenc Emlékkiállítás
•  Mattioni Eszter festményei és hí-

meskövei
•  Esze Tamás emlékszoba

Eperjes: a borászt jókedvében teremtette az Isten
Családról, hitről, színészetről 
és Széchenyi Istvánról is be-
szélt a népszerű Léleképítő 
sorozat legutóbbi vendége, 
Eperjes Károly.

A Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas, idén hatvan esztendős 
színművész a sorozat atyja, dr. 
Tóth Csaba Attila meghívásá-
ra érkezett Szekszárdra. Eper-
jes Károlyt – aki 11 esztendeje 
már volt a Léleképítő vendége 
– a házigazda mellett ezúttal 
szekszárdi borász barátai, Esz-
terbauer János, Takler Ferenc 
és Vida Péter kérdezték, a nép-
szerű Szamóca pedig – a Garay 
gimnázium dísztermét megtöl-
tő hallgatóság legnagyobb örö-
mére – csak mesélt és mesélt...

Az élő szöveg írásban vissza-
adhatatlan, az elhangzottak pe-
dig több újságoldalt töltenének 
meg, ezért ezúttal mindössze 
két témát ragadunk ki a több 
mint kétórás előadásból. Az 
első kérdést a házigazda tette 
fel: dr. Tóth Csaba Attila arra 
volt kíváncsi, mi indította el a 
hithű vallásosság gyakorlása te-
rén Eperjes Károlyt?

A színművész elbeszéléséből 
megtudhattuk, hogy az osztrák 
határ közelében fekvő Hegykőn, 
ahol meglátta a napvilágot, hús-
vét idején néha tucatnyi pap is 
volt a faluban. Az ő családjában 
is nem egy volt. Anyai nagyapja a 
háborúból hazatérve úgy „időzí-
tett”, hogy éppen istentisztelet-
re érkezzen meg, s a templom 
előtt ölelhesse meg szeretteit. 
„Ezúton kérek bocsánatot, ami-
ért a továbbtanulásom érdeké-
ben beléptem a KISZ-be, hisz 
jól tudom: nem lehet egyszerre 
két úrnak szolgálni” – tette hoz-
zá Eperjes Károly. A közel száz 
színdarabban és több mint ötven 
mozi- vagy tévéfilmben szerepelt 
színész elárulta: színpadon tör-
tént meg vele először, hogy szólt 
hozzá az Isten, utoljára pedig 
Hegykőn a templomban, amikor 
pap nagybátyját temették. Gyula 
bácsi mindennapi szentáldozó 
pap volt még a börtönben is, aho-
vá az elvei és a hite miatt került. 

Erre volt a legbüszkébb, a napi 
szentáldozásra, azóta Szamóca 
is naponta szentáldozó. Volt úgy, 
hogy egy törökországi forgatásra 
is papot vitt magával, hogy a napi 
szentmise meglegyen...

Aztán egy a Takler pincénél 
történt borozás emléke került 
elő, amelyre a színész Debre-
cenből érkezett, és nem tudott 
kibújni az ott játszott Kádár Já-
nos-szerepből. Eszterbauer Já-
nos azt tudakolta, mennyire volt 
nehéz keresztény, jobboldali ér-
zelmű emberként a kommunis-
ta vezető „bőrébe bújni”. Eperjes 
válasza az ars poeticája volt: „Az 
igazat mondd, ne csak a valódit!” 
A színész elmondta: elvállalt és 

ma is elvállal minden szerepet, 
ha a mű maga az igazságra tö-
rekszik, vagyis az igazat mondja, 
nem csak a valódit. Megtudhat-
tuk, hogy a Bereményi Géza által 
rendezett, 2002-ben bemutatott 
A Hídember című film főszere-
pére készülve a színész alaposan 
beleásta magát gróf Széchenyi 
István élettörténetébe. Eperjes 
Károly igyekezett bebizonyítani, 
hogy tévesek azok az állítások, 
hogy ő a legnagyobb magyar 
– hiszen önmaga nem tartotta 
magát annak –, hogy megbo-
londult és hogy öngyilkosságot 
követett el. Széchenyi – fejtette 
ki a színművész – azért utasítot-
ta vissza Kossuth állítását, mert 

tudta, hogy Szent István a legna-
gyobb magyar. A naplójából ki-
derül, számára ő volt a példakép. 
Eperjes kijelentette, felkészülése 
során a Magyar Tudományos 
Akadémia Levéltárában olyan 
anyagokat tanulmányozott, 
amelyeket magyar történész 
évek óta nem vett a kezébe. Több 
könyvet is olvasott kéziratban 
Széchenyi meggyilkoltatásáról, 
melyek közül van, ami még soha 
nem jelent meg nyomtatásban, 
sőt egy alkalommal megnézhet-
te Széchenyi eredeti naplóját is. 

A színész szerint Széchenyi nem 
volt őrült, csak idegösszeroppanást 
kapott. Egy őrült ember nem tu-
dott volna egy olyan könyvet meg-
írni, mint a „Blick”, amely végül 
az abszolutista önkényuralom, a 
Bach-korszak bukásához vezetett. 

A másik az állítólagos ön-
gyilkossága: „Már azt is nehe-
zen tudom elképzelni, hogy egy 
jobbkezes ember miként tudta 

bal felől főbe lőni magát úgy, 
hogy nem csúszott ki a karosz-
székéből. Kevesen tudják, hogy 
három szúrásnyom volt a mell-
kasán. Egyértelmű, hogy politi-
kai merénylet történt, és meg-
rendezték az öngyilkosságot, 
aztán nem sokkal halála után 
az egész környezetét likvidál-
ták, a kezelőorvosától a titkárá-
ig – mondta Eperjes Károly, aki 
szerint a színészt, a sportolót és 
borászt jókedvében teremtette 
az Isten.

 - fl -FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T



2014. november 9. 2014. november 9. 98

Halász Gábor a nehézsúlyban küzd Nyolc ország legjobb sportlövői a Hungarian Openen
Képletesen szólva jövő no-
vember 15-én újra „kinyílik a 
pofonláda”… Vagyis az Unio 
Boksz Team Szekszárd meg-
rendezi immáron a hatodik 
küzdősport gálát, a Fighters 
Nights-ot. Ezúttal is az ökölví-
vás profi és amatőr változata 
dominál, amit remekül kiegé-
szít majd a ketrecharc.

A főmérkőzés Halász Gáboré, 
aki annak érdekében, hogy cím-
mérkőzés legyen a dologból, ez-
úttal azt is vállalja, hogy fölmegy 
a szokásos súlycsoportjából, a 
cirkálóból a nehézsúlyba, ami a 
profi ökölvívóknál – ha a helyzet 
úgy hozza, gyakran előfordul. 
„Cirkálósúlyban egyszerűen nem 
találunk olyan ellenfelet, akit a mi 
meglehetősen szerény költségve-
tésünkből meg tudnánk fizetni” 
– mondta az egyben főszervező, 
Halász Gábor, a szekszárdi ököl-
vívás emblematikus figurája, aki 
annak ellenére címmeccset akar, 
hogy az elmúlt hat évben egy-egy 
európai bejegyzésű nemzetközi 
szervezetnél (UBO, IBC) megsze-

rezte a nemzetközi bajnoki övet. 
„Harminchat évesen is folyama-
tosan edzésben vagyok, tartom a 
formámat, és nem mondtam le 
még egyáltalán komolyabb cím-
mérkőzés lehetőségéről” – mond-
ta a bokszoló, akinek egyébként ez 
lesz ötvenegyedik profi mérkőzé-
se. – „Nyilván abban reményke-
dek, hogy jöhet egy ajánlat bár-
honnan, bármikor. A mérlegem: 
35 győzelem, 15 vereség – jó 
ajánlólevél. Legutóbb például az 
Egyesült-Államokbeli Miami-ból 
érkezett meghívó egy gálára, de 
pechemre az ellenfelem sérülése 
miatt elmaradt a meccs” – mesélte 
sajnálkozva a gálafőszereplő.

Halász ellenfele Szekszárdon 
Farkas Gábor. Ő is nagyon rég-
óta a pályán van, 12 éve profi, 
ugyanabban a korban, mint le-
endő ellenfele. Egy különbség 
azért akad: eddig vívott 35 mecs-
cséből mindössze 10-et nyert 
meg, ennek fele döntetlennel 
végződött, a többit elvesztette.

„Igen ám, de ne felejtsük, ő 
mindig is a nehézsúlyban sze-
repelt,  én meg egy kategóriá-

val lejjebb – szóval ez speciális 
alkalmazkodást igényel tőlem. 
Rutinos, képzett bokszoló az 
ellenfelem, nem lesz egyszerű a 
feladatom, ha le akarom őt győz-
ni, márpedig  ez a célom, és az, 
hogy a nehézsúlyban is ranglis-
tapontokat szerezzek, illetve eb-
ben a súlycsoportban is kapjak 
meccseket a későbbiek során” – 
tette hozzá Halász Gábor.

Természetesen a szekszárdi gá-
lák olyan népszerű, helyi kötődésű 
szereplői, mint a kubai származá-
sú, de Bonyhádon élő Tores, aztán 
Novák György, Orsós István – ez-
úttal is ott lesznek a ringben, amo-
lyan felhozó meccseken, hozzájuk 
hasonló erősségű ellenfeleket kap-
nak. A program felvezetéseként 
bemutatkoznak az Unio Boksz 
Team Szekszárd kötelékéhez tar-
tozó amatőrök és az ígéretesen 
induló női szakágból is több ver-
senyző szerepet kap a rendezvé-
nyen. Így például a legutóbbi fel-
nőtt női országos bajnokságon 60 
kg-ban bronzérmet szerző Aranyi 
Katalin és a felnőttek között már 
jegyzett, a felnőtt ob-n is elindu-

ló Tilinger Enikő. A Szekszárdra 
visszatérő Gyén Attila első profi 
meccsét vívja majd, és láthatják 
a nézők azt a Bokros Valentint is, 
aki nagy tehetségként jelentke-
zett évekkel ezelőtt az amatőrök 
között, de aztán abbahagyta. 
Hosszabb szünet után visszatért 
a sportágba, és túl van első profi 
meccsén. Az itteni gálákon kö-
zönségsikert arató  szekszárdi 
Vas Krisztián ezúttal egy ausztri-
ai ellenfelet kap a ketrecharcosok 
küzdelmében, a K-1-ben az eddigi 
gálákon kiegyenlített nagy csatá-
kat vívó Frank István ezúttal egy 
bajai sráccal küzd a győzelemért.

A helyi kötődésű ökölvívók 
ringsarkában segítőként most 
is ott lesz az Unio Boksz Team 
Szekszárd edzője, Gál Miklós, 
aki az utánpótláskorú verseny-
zőkkel is foglalkozik. No és ter-
mészetesen Erős Lajos egykori 
kiváló profi ökölvívónk is, aki 
most is, olykor edzőpartnerként 
is, segíti Halász Gábort a főmér-
kőzésre való felkészülésben.

 Bálint György

Péni István ifjúsági Európa- 
bajnok, egyéni Eb-bronzér-
mes, ifjúsági olimpia bronzér-
mes, Sidi Péter többszörös fel-
nőtt világbajnokunk (kisöbü 
sportpuska), Miskolczi Julian-
na, az idei moszkvai légfegy-
veres Európa-bajnokság győz-
tese, Tobai Sike Renáta, az idei 
világbajnokság bronzérmese, 
a magyar válogatotton belül 
az első riói olimpiai kvóta szer-
zője is ott lesz a november 28-
29-30-án, a Szekszárdon meg-
rendezésre kerülő Hungarian 
Open elnevezésű nemzetközi 
légfegyveres versenyen. 

A verseny rangját érzékelteten-
dő, természetesen indul az idei 
kanadai futócéllövő-világbaj-
nokságon bronzérmes magyar 
férficsapat, köztünk az egyéni 
bronzérmes Sike József is. Min-
den fegyvernemben ott lesz a 
teljes magyar élmezőny.

Hét országból (Szerbia, Hor-
vátország, Finnország, Olasz-
ország, Moldávia, Irán, India) 
érkeznek a zömében légpus-

kás-légpisztolyos, nemzetközi 
szintű eredményekkel  rendelke-
ző ellenfelek. Az érdekesség ked-
véért: Iránból egy légpuskás férfi, 
Indiából egy légpisztolyos hölgy 
küldte el nevezését a szekszárdi 
versenyre. A futócéllövészet-
ben folytatódhat Szekszárdon 
is a magyar és az olasz csapatok 
között a nemzetközi porondon 
jellemző különverseny.

A velük érkezőkkel több mint 
kétszáz vendég  tartózkodik 
Szekszárdon három-négy na-

pon át, ami a szállásadók  szá-
mára is jó hír. „Nagyon kellemes 
emlékeink vannak a 22 évvel 
ezelőtti nemzetközi légfegyve-
res versenyről, a sportcsarnok 
remek adottságokkal bír, az it-
teni szervezőbizottság – élén 
vezetőjükkel, Balogh Lászlóval, 
mondhatni ma már barátommal 
– olyan körülményeket teremtett 
mind szakmai, mind szervezési 
szempontból, ami ennyi év eltel-
tével is emlékezetes számomra. 
Bízunk benne, hogy ez most is 

így lesz” – kezdte mondandóját 
dr. Hammerl László egykori, 
ötven évvel (!) ezelőtti olimpiai 
bajnokunk, a Nemzet Sportoló-
ja, a Magyar Sportlövő Szövetség 
szakmai igazgatója.

Fontosnak tartotta megje-
gyezni: „Gyakorlatilag vége az 
idei versenyeknek, a sportolók 
világszerte a fizikai alapozást 
végzik, vagy már túl is vannak 
rajta. Ilyenkor nagyon jól jön 
a felkészültségi szint lemérésé-
re egy ilyen rangos nemzetkö-
zi verseny, mint a Hungarian 
Open, ezért is ekkora a nem-
zetközi érdeklődés iránta.”

A Magyar Sportlövő Szövet-
ség főtitkára (őt is Balogh Lász-
lónak hívják) a hétközi bejárás 
után nagyon pozitívan nyilat-
kozott az előkészületekről és 
arról is, hogy Szekszárdon a he-
lyi lövészklubban elkezdődött a 
toborzás. Úgy fest, megvannak 
azok az alapfeltételek egy új 
lövészklub indulásához, amire 
a sportág országos hátországá-
nak jelenlegi helyzetében nagy 
szükség lenne. B. Gy.

Jégkorong: még Dunaújvárosban vannak otthon
Már áll a műjégpálya sátra a 
városi sportcsarnok mögött, 
ám addig is, amíg elég vas-
tagra hízik alatta a jég, a helyi 
jégkorongegyesület fiataljai 
száraz edzésekkel készülnek 
az újabb mérkőzésekre.

Az idei szezontól a Szekszárdi 
Sportközpont NKft. berkein belül 
működő klub augusztus első he-
tében kezdte meg a felkészülést az 
új idényre. A Gergely Tibor, Kakas 
Krisztián, Sandi Tamás edzőtrió 
irányításával közel félszáz, álta-
lános- és középiskolás gyerek 
gyakorol szorgalmasan, hetente 
háromszor – jég hiányában egye-
lőre szárazon. Az egyesület három 
korosztályt versenyeztet: a szuper 
mini (U8) és a mini (U10) csapa-
tok bajnoksága torna-rendszerben 
zajlik. A sorozat összesen hat tor-
nából áll, egy-egy helyszínen 3-4 
találkozót játszanak le. Szekszárd a 

műjégpálya elkészültét követően, 
januárban és februárban ad majd 
otthont két-két tornának mindkét 
korosztályban. Az előkészítő korú 
(U12) gyerekekre viszont minden 
hétvégén vár mérkőzés. Miután 
ők már normál méretű pályán ját-
szanak, ezért a szekszárdiak Du-
naújvárosban játsszák hazai mér-
kőzéseiket. Persze a klub idősebb 
játékosai sem maradnak mérkő-
zés nélkül: a 14 évesek Kiskőrö-
sön, míg a 16 esztendősek Baján 
juthatnak játéklehetőséghez.

Azt talán mondani sem kell, 
mekkora előnyben vannak velük 
szemben azok a csapatok, ame-
lyek állandó jégpályával rendel-
keznek, így nem csak fizikai és 
taktikai képzésen vesznek részt, 
de a korcsolyatudást is rendsze-
resen csiszolni tudják. Ennek el-
lenére a szekszárdi fiatalok nem 
játszanak alárendelt szerepet a 
mérkőzéseken. A mini csapat a 

budapesti Jégpalotában rende-
zett őszi gyermek jégkorongfesz-
tiválon mindhárom ellenfelét 
– közte a Fradit is – legyőzte, de 
az U12-es gárda is megszerezte 
első sikerét Kaposváron. A fiúk 
teljesítménye a folytatásban to-
vább javulhat, köszönhetően a 
november második felében nyi-
tó szekszárdi fedett jégpályának, 
amely a jégkorongosok mellett a 
város és a környék iskolásainak és 
a nagyközönségnek is kulturált 
sportolási lehetőséget biztosít.

Hír még a szekszárdi hokisok 
háza tájáról, hogy a klub öt játé-
kosa a hétvégén a Jégpalotában 
sorra kerülő Négy Nemzet fel-
nőtt válogatott torna szombati 
játéknapján, a magyar-lengyel 
összecsapáson jut szerephez. 
Kakas Krisztián edző tanítványai 
előbb játékos-felvezetőként lép-
nek jégre, majd az első harma-
dot követő szünetben bemutató 
mérkőzést játszanak – várhatóan 
több ezer szurkoló előtt.
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SPORTMIX
KOSÁRLABDA Az NB I-es női 
A-csoportos bajnokság har-
madik fordulójában a tavalyi 
bajnok PINK Pécs 424 csapata 
látogatott Szekszárdra, és 95-
55-re nyerte meg a mérkőzést 
a házigazda Atomerőmű KSC 
Szekszárd ellen. A látottak alap-
ján az eredményben kifejezésre 
jutó különbség túlzó. A KSC 
Szekszárd ugyanis az első játék-
részben 12 pontra volt a honi 
sztáregyüttestől, ám a harma-
dik negyedre az addig jellemző 
kemény, harcias védekezés to-
vatűnt – köszönhetően annak 
is, hogy elképesztő bőkezűség-
gel maradtak ki a ziccerek és a 
középtávoli, tisztának mond-
ható dobóhelyzetek, miután a 
Pécs a rendezetlen védelemmel 
szemben – tempóelőnyökből – 
sorra szerezte a palánk alól és a 
mezőnyből is a duplákat, illetve 
triplákat (ezt a játékrészt 26-6-
ra nyerték a vendégek). A szek-
szárdi csapatban a kilenc pontig 

jutó Sztjepanovics és a tízpontos  
Theodoreán, valamint a tizenkét 
pontig jutó Studer Á. teljesítmé-
nye volt dicsérhető.
KÉZILABDA A sziporkázó tá-
madójáték jutalma egy újabb 15 
gólos hazai győzelem az NB I B 
bajnokságban, amelyben a Pécsi 
EAC volt a Szekszárdi Fekete 
Gólyák női csapatának ellenfele 
(a félidő: 22-14, a végeredmény 
39-24 a gólyák javára). Egyszer 
fordult elő a mérkőzésen, hogy 
hatra fölzárkózott az egyetemi 
csapat, ám Vasas Edina átlövé-
sei, és a száguldozó két szekszár-
di szélső góljaival újra „sokra” 
nőtt a különbség a két csapat 
között. A mérkőzés végén az 
erőnléti különbség is kiütközött. 
LABDARÚGÁS Egy-egy győzel-
met mindjárt egy vereség követ, 
közéje befér néhány döntetlen is 
– így jellemezhető a Tolle UFC 
Szekszárd teljesítménye az őszi 
idényben az NB III. középcso-
portjában. Persze a középső 
fontos ember Márton Erik, il-
letve a csatár Mladen Csovics 
hiányában gyengébb játékerőt 

képvisel az UFC, amely nem tu-
dott dominálni a baranyai Ko-
zármisleny otthonában (2-0). A 
közvetlen riválisok fordulóbeli 
pontatlansága miatt maradt 
a csapat a 8. helyen – öt pont 
távolságra a második helyezett 
Monortól. A 13. fordulóban 
(november 8.) az ötödik, fővá-
rosi REAC látogat Szekszárdra.
ÍJÁSZAT Az Alisca Nyilai SE a 
régiós sikerek, köztük bajnoki 
címek elérése után szokásos 
őszi 3D-s hazai idényzáró ver-
senyét rendezte meg a Szek-
szárd melletti Sötétvölgyben, 
dacolva sáros, csúszós pályával. 
A 24 célos 1+1 lövéses  verse-
nyen, a papírformának meg-
felelően remekeltek az aliscás 
íjászok, hiszen 14 arany, kettő 
ezüst és egy bronzéremmel gaz-
dagodhatott az idei esztendő 
amúgy is bőséges érempalet-
tája. ARANYÉRMESEK: Bakó 
Bence, Zsók Szabolcs, Török 
István Szilárd, Hajdú Vilmos, 
Stantic Marina, Horváth Ta-
más, Horváthné Barinkai Zsu-

zsanna, Barta Viktória, Büksze-
gi Norbert, Ambrus Csongor, 
Barta Nikolett, Tóth Zsolt, 
Tóth Ágnes és Dudás József. 
Ezüstérmet Ambrus Csanád és 
Stantic Tamás, bronzérmet pe-
dig Koroknay Roland szerzett.
Egy nappal később  Kiskunfé-
legyházán, a Turul Koppány 
Íjász Egyesület által rendezett 
háromfordulós történelmi 
íjászversenyen is részt vett a 
szekszárdi klub. Horváth Ta-
más a felnőtt férfiak között 89 
nevezőből az előkelő 10. helyen 
végzett, míg Horváthné Barin-
kai Zsuzsanna a felnőtt nők 17 
fős mezőnyében az 5. helyen 
zárt. Barta Viktória és nővére 
Barta Nikolett a 18 év alattiak 
összevont kategóriájában sze-
repelt: Viktória ezüstéremnek 
örülhetett, Nikolett pedig a há-
rom forduló bajnokaként zárta 
a versenyt, ráadásul egy hónap 
leforgása alatt három régió 
(Dél-Dunántúl, Dél-Alföld,-
Kiskunfélegyháza)bajnokának 
is mondhatja magát.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
November 2-ai rejtvényünk megfejtése: Vértes László, Samu

SZÍNHÁZ A BABITSBAN
November 10., 14.30 óra
Kisiskolás bérlet 1. előadás: 
PÖTTÖM PANNA – zenés 
mesejáték Andersen nyomán, 
az Újszínház Bubik István Stú-
diószínpada előadása 
Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron.

November 11., 10.00 óra 
Óvodás bérlet, 1. előadás: 
PÖTTÖM PANNA
Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron.

November 11., 14.30 óra
Kisiskolás PLUSZ bérlet,
1. előadás: 

PÖTTÖM PANNA
Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron.

November 13., 19.00 óra
Orfeum bérlet 1. előadás: 
PAUL BLAKE: RÓMAI VA-
KÁCIÓ - zenés játék Cole 
Porter dalaival, az Orlai Pro-
dukció előadásában.
Szereplők: Balla Eszter, Fekete 
Ernő, Hernádi Judit, Cseh Ju-
dit, Szikszai Rémusz, Márton 
András, Nagy Dániel Viktor, 
Wágner Puskás Péter.
Fordította: Zöldi Gergely. 
Rendezte: Pelsőczy Réka.
Jegyárak: 3300-3500 Ft.

EVANGÉLIUM

Lukács evangéliuma 12. fejeze-
tének egy szakasza vigyázásra 
hívja fel a figyelmet. Nem fé-
lelemre! – hanem éberségre, 
készenlétre. Így biztat az Ige a 
35. verstől: „Legyen derekatok 
felövezve, és lámpásotok meg- 
gyújtva… Boldogok azok a 
szolgák, akiket ébren talál az 
uruk, amikor megérkezik.” 

Biztonsági cégek, őrző-vé-
dő berendezések hirdetésével 
találkozunk gyakran médiák-
ban. Sőt, csodakenőcsöket, vi-
taminokat, és ki tudja, még mi 
mindent kínálnak számunkra, 
hogy bebiztosíthassuk magun-
kat, megőrizhessük azt, ami a 
miénk (vagy amit a magunké-
nak vélünk). Mégis, hányszor 
kell szívet mardosóan belátni, 
hogy alig van valamink, ami 

biztonságban lenne, amit meg 
tudnánk őrizni. Így halottak 
napja táján is ezzel a kikerül-
hetetlenül félelmes igazsággal 
kell szembesülnünk: nincsen 
semmiféle trükk vagy csoda-
szer a kezünkben a halál nagy 
rablása ellen. Hiába vigyázunk, 
hiába keressük a biztosítékot, 
vagy a menekülést, minden-
képpen kifoszt a végső valóság. 
Ha ez így van, akkor – hadd 
kérdezzem – miért is gyújtjuk 
meg újra és újra mécseseinket 
a temetőkertben? Az apró lán-
gocskák nem azt üzenik, hogy 
mégiscsak van valami remény-
sugár? Csodálatos volt hirdetni 
újra a temetőkertben, amit a 
természet maga is hirdetett: 
nem csak el-ellobbanó gyertya-
láng a reménység, hanem ra-
gyogó napsugár, éltető valósága 
Isten szeretetének, mely meg 

tud tartani, mely biztonságot 
és maradandót kínál. Igénk 
azt mondja: Boldogok, akiknek 
lámpásuk meg van gyújtva. 
Akiknek hite, reménysége nem 
pislákoló kanóc, hanem újra 
és újra feltölthető, égő, világító, 
meleget adó lámpás. Boldogok 
azok, akik biztonságukat nem 
keresik, kutatják, hanem meg-
találva azt, őrzik és vigyázzák, 
ki ne fogyjon, el ne aludjon. 
Boldogok azok a szolgák, akik-
nek maga a jó Gazda, Isten ad 
lámpást: hitet, bizakodást, az 
örök életre mutató reménységet. 
Boldogok, mert már nem kell 
remegő szívvel magukat bebiz-
tosítani, hanem szabadok arra, 
hogy lámpásaikkal, hitük erejé-
vel, megvilágítsák mások rette-
gő életét. Márton nap így példa 
és emlék az utókor számára is. 
Nem a libákról szól csupán, ha-

nem arról a megtalált melegről, 
amit nem félt továbbadni Már-
ton a legfagyosabb koldusnak 
sem. Nem féltette magát attól, 
hogy kevesebb lesz, hogy ő maga 
fázni fog, ha megosztja ruháját 
a szegényebbel. Hanem tudta, 
hogy éberségre, vigyázásra van 
elhívva, s akit így talál Ura, azt 
a legnagyobb jutalomban ré-
szesíti: félelem és aggódás nél-
küli, boldog életet nyer. Bőséges 
vacsoráink alkalmával, mi is 
gondoljunk azokra, akikkel 
megoszthatjuk melegünket, éte-
lünket, életünket, szeretetünket. 
S gondoljunk Jézus biztatására: 
„Legyen lámpásotok meggyújt-
va. … Boldogok, akiket ébren 
talál az uruk, amikor megérke-
zik!” Ámen.

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor  

Vigyázzatok!

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték  

és szerették, hogy 
HUSZKA ANNA

csendesen elhunyt.
Végakaratának megfelelően

szűk családi körben
a Szekszárdi Alsóvárosi

Temetőben végső nyugalomba 
helyeztük. 

 Gyászoló Szerettei

FELHÍVÁS
November 15-én 11 órai kezdettel 
mezeifutó versenyt rendez a Spor-
télmény Alapítvány Sötétvölgyben 
a gyermek tábor előtti tisztáson. A 

10. születésnapját 
ünneplő közhasznú szervezet a 

sportolni vágyók számára minden 
korosztályban, különböző távokon 

indít futamokat.  
A verseny része a VII. Twickel 

Szőlőbirtok mezeifutó-verseny-
sorozatnak, a Mezei Futó Magyar 
Ligának és a Sport XXI. program 
regionális versenyeinek is, mely-
nek köszönhetően, nem csak a 
megyéből és a régióból várnak 

futókat, hanem az egész országból. 
Aki indulni szeretne a versenyen, 
időben menjen ki, mert a serdülő 
korosztálytól felfelé chipes időmé-
rés lesz és a chipeket a rajtszámmal 

együtt időben fel kell venni a 
táborban. Bővebb információ a 
www.sportelmeny.hu honlapon.

A Tolna Megyei vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA  

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd, 

 Dózsa György u.1.
Ideje: november 10. (hétfő) 

8.00-9.00 h-ig.
Szeretettel várjuk tagjainkat, a 

Szekszárdi Nyugdíjasok  
Területi Érdekszövetsége tag-

jait, és minden rászorulót.

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör Vezetősége 

értesíti a tagokat és minden  
érdeklődőt, hogy 

 november 9-én, (vasárnap) 
15 órakor HALOTTAK NAPI  

MEGEMLÉKEZÉST
tartunk a Szent István Házban

(Szekszárd, Rákóczi u. 69.).
Szeretettel várunk mindenkit 

rendezvényünkön!

Tehetségnapok a Garay János Gimnáziumban
2014. november 10.
7.40 Híres magyar fizikusok 
bemutatása: Öveges József – 
rövid összeállítás az iskolará-
dión keresztül 
12.20 Köszöntő: Heilmann Jó-
zsefné igazgató.
Megnyitó. A rendezvényt meg-
nyitja: Gerzsei Péter, a KLIK Szek-
szárdi Tankerületének igazgatója
12.30 Biológiai butaságok – hi-
edelmek és téveszmék a bioló-
gia tárgyköréből. Előadó: Dr. 
Pósfai György, az MTA Szegedi 
Biológiai Kutatóközpont Bioké-
miai Intézetének igazgatója.
13.30 Csillagászati megfigyelések 
távcsővel a Garay János Gimnázi-
umban – beszámoló az „Út a tudo-
mányhoz” pályázati programban 
résztvevő csillagász szakkör tag-
jainak tevékenységéről. Előadók: 
Döményné Ságodi Ibolya kuta-
tásvezető tanár, Maul Edina (12. 
B) és Szabó Gyöngyvér (13. C), a 
gimnázium kutatódiákjai.
2014. november 11.
7.40 Híres biológusok bemutatá-
sa: Konrad Lorenz – rövid összeál-
lítás az iskolarádión keresztül.
12.20 A VVER atomerőművek 
fejlődése, az AES-2006 típus 
általános bemutatása – röviden 
az orosz atomiparról. Előadó: 
Cserháti András, a Paksi Atom-
erőmű Zrt. műszaki szakértője.
13.15 Béda Ármin (12. A), az 
IYPT Nemzetközi Fizikaver-
seny angliai döntőjébe jutott 
tanulónk élménybeszámolója 
és A töltött karika elnevezésű 
probléma bemutatása.
2014. november 12.
7.40 Híres fizikusok bemutatá-
sa: James Maxwell – rövid össze-
állítás az iskolarádión keresztül.

12.20 „A világ másik végén: 
Fulbright Fellowship, 5 hónap 
a University of Montanán”. 
Előadó: Dr. Gábriel Róbert dé-
kán, a PTE Kísérletes Állattani 
és Neurobiológiai tanszékének 
vezető egyetemi tanára.
13.15 A győri Mobilis Interak-
tív Kiállítási Központ munka-
társainak szórakoztató és látvá-
nyos kísérleti bemutatója.
2014. november 13.
7.40 Koch Valériára, a német 
nemzetiségű magyar költőnőre 
emlékezünk – rövid összeállítás 
az iskolarádión keresztül.
12.20 A magyarországi néme-
tek története a 20. században; 
A pécsi Lenau Egyesület tör-
ténete. Előadó: Szeitz István, a 
Lenau Ház vezetője.
13.15 „Mondschein” Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Kórus Egye-
sület bemutatkozása.Vezényel: 
Molnár Márta. Harmonikán kí-
sérnek: Keller Antal és Dobó Péter.
2014. november 14.
7.40 „Nyelvében él a nemzet” - 
megemlékezés a magyar nyelv 
napjáról az iskolarádión keresztül.
10.30-12.10 Drámapedagógia 
I. – Pap Gábor: Eszter hangja 
c. tantermi foglalkozás a Trai-
ningspot Társulat vezetésével.
12.20 Operatörténeti kalando-
zás. Előadó: Pitti Katalin Liszt 
Ferenc-díjas operaénekes, a Ma-
gyar Érdemrend Középkereszt-
jével díjazott érdemes művész.
13.00 A Trainingspot Társulat 
színházi tréningje a GJG szín-
játszóinak.
15.00-16.30 Drámapedagógia 
II. – Pap Gábor: Eszter hangja 
c. tantermi foglalkozás a Trai-
ningspot Társulat vezetésével.

Kedves Civil Barátaink!
November 26-án ünnepeljük 
nagy költőnk, Babits Mihály szüle-
tésének 131. évfordulóját. A Társa-
dalmi Egyesülések Tolna Megyei 
Szövetsége és a Nők Szekszárdért 
Egyesület nagy szeretettel és tiszte-
lettel hívja a civil szervezetek tagjait 
a költő születésnapján rendezendő 
vers- és prózamondással történő 
tisztelgésre. A megemlékezésre 
november 25-én, (kedden) 14:00 
órakor kerül sor Szekszárdon a 
Wosinsky Mór Megyei Múze-
um Könyvtárában. A megfelelő 

szervezéshez szükséges, hogy 
folyamatosan – de legkésőbb no-
vember 15-ig - jelezzétek, ki és mi-
lyen verssel kíván szerepelni? Sze-
rencsés lenne, ha a szereplők két 
irodalmi művet jelölnének meg, 
hogy ne hangozzék el többször 
is ugyanaz a mű. A műsor méltó 
befejezéseként a résztvevők 131 
mécsest helyeznének el a költőről 
elnevezett művelődési  ház előtti 
szobránál. Elérhetőségünk: Nők 
Szekszárdért Kh. Egyesület: Tóthi 
Jánosné (Klárika) 30/491-1050, 
TESZ: Kaponya Györgyné (Ró-
zsika) 20/970-7246, 70/424-9419.

AGÓRA MOZI

November 10-12. 17:00
HARAG Színes szinkronizált 
amerikai akciófilm. 134 perc, 
2D, 16 éven felülieknek.
 
November 10-12. 19:00
SÍROK KÖZÖTT Színes szink-
ronizált amerikai filmdráma. 114 
perc, 2D, 18 éven felülieknek.

November 13-15., 17-19. 17:00
PISZKOS PÉNZ Színes felira-
tos amerikai thriller.

106 perc, 2D, 2014, 16 éven fe-
lülieknek.

November 13-15., 17-19. 19:00
AMNÉZIA Színes szinkronizált 
angol fantasztikus thriller. 92 
perc, 2D, 16 éven felülieknek.
 
November 14-15.15:00
DOBOZTROLLOK 3D Színes 
szinkronizált amerikai animá-
ciós film. 97 perc, 3D, 12 év 
alatt szülői kísérettel.
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7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. 
Telefon: 06-74/315-994

Nyitva tartás: H-P.: 8.00–16.30, Szo.: 8.00–12.00

F E LVÁ S Á R L Á S
2014. november 12.

8-16 óráig üzletünkben

Közelednek az ünnepek, itt van az iskola 
és az őszi kiadások!

Most adja el nálunk régi porcelánjait,
dísztárgyait, megunt festményeit, ékszereit!

KÉSZPÉNZ AZONNAL!
Csak ezen a napon, kiemelkedő egyedi árak 

érhetőek el nálunk.

GYORS – KORREKT – BIZTONSÁGOS

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap november 10-től november 14-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!

november 10. november 11. november 12. november 13. november 14.

„A”

Tárkonyos 
pulykaraguleves Rizsleves Burgonyakrém-

leves Paradicsomleves Erdei gyümölcs-
leves

Hawaii pizza,
gyümölcs

Vadas pulykaragu, 
tészta

Gombás-velős 
marhapörkölt, 

galuska
Bácskai rizseshús, 

savanyúság
Csikóstokány, 

tészta,
gyümölcs

„B”

Tárkonyos 
pulykaraguleves Rizsleves Burgonyakrém-

leves Paradicsomleves Erdei gyümölcs-
leves

Meggyes pite, 
gyümölcs

Gyros, pita,
tzatziki

Zöldfűszeres-
joghurtos hal, 

párolt rizs

Gombával 
töltött csirke, 
zöldséges rizs

Brokkolis 
pulykamell, 

pirított burgonya

„C”

Lebbencsleves Rizsleves Burgonyakrém-
leves Marhagulyás Erdei gyümölcs-

leves

Csirkepörkölt, 
galuska,

savanyúság
Lencsefőzelék,
sült debreceni

Spenót, főtt tojás,
reszelt sajt,
gyümölcs

Mákos guba,
vaníliasodó

Sajtos csirkemell,
rizi-bizi,

savanyúság

FIGYELEM mérlegképes könyvelők 
és kedves érdeklődők!

Megszerezhető a 2014. évre szükséges 
16 kredit pont. 

A Számviteli Egyesület Tolna megyei Szervezete 
akkreditált továbbképzést szervez 

• 2014. november 24. 
Szabályzatok, saját tőke számviteli feladatai 

– számviteli kredit 8pont 
• 2014. novembere 25. 

Adóaktualitások 2014. –egyéb kredit 8 pont 

A továbbképzést csak megfelelő létszám esetén tudjuk 
megtartani, ezért kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze 

2014. november 12. 16:00 óráig az alábbi címre:
csekegy@t-online.hu

A jelentkezőknek részletes tájékoztatót 
küldünk a továbbképzésről. 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

Számviteli Egyesület 
Tolna megyei Szervezet Elnöksége

HEGYKÖZSÉGI HÍREK
Közeledik a szőlőszármazási bizonyítvány 

és az első borszármazási bizonyítvány 
kérelmek leadásának határideje.

A szüret befejeztével a termelőknek 
adatszolgáltatási kötelezettségük van: 

•  November 30-ig kell kikérni a szőlőszármazási bizonyít-
ványokat a termelőnek, attól függetlenül, hogy adómen-
tes borelőállító vagy egyszerűsített adóraktárral rendel-
kezik. A nullás jelentést is le kell adni.

•  Az adóraktározási engedéllyel rendelkezőknek 
2015. január 10-ig kell kikérni az első borszármazási 
bizonyítványt (seprős újbor).

A hegyközségi törvény értelmében amennyiben a tag, az adat-
szolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 
úgy a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik, továbbá 

mulasztási bírságra is számíthat.

A Hegyközség Szekszárd továbbá tájékoztatja tagjait, hogy 
az iroda 2014. december 22-től 2015. január 4-ig zárva tart.

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

CIPŐVÁSÁR!
Női őszi cipők, és Szamos bőrbéléses cipők 

10% engedménnyel november 10-11-én!

Nyitva tartás: H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLAN VÁSÁR

Szekszárdon a
DOMINÓ Üzletházban
(Mátyás Király u. 4/c,
EURONICS mellett)

NOVEMBER 12-én,
szerdán 8.00-13.00 óráig

• Ágyneműk (pamut, krepp, szatén, 
frotír, fl anel, damaszt)

• Lepedők (pamut, frottír, fl anel)
• Párnák és párnahuzatok, 

ülőpárnák, abroszok
• Plédek, ágytakarók, anginok 

• Törölközők
• Műszálas téli paplan: 3.200 Ft

• Gyapjúval töltött téli paplan: 5.200 Ft
• Kétszemélyes paplan, pléd is kapható!

Téli felkészülésre
akkumulátor és

ablaktörlő AKCIÓ!

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

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

rendelés helye: Szekszárd,
Tartsay u. 10. (Ergonom)

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

06–30/505–52–49
Az akció 2014. november 1-30-ig tart.

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.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

NÉMETH EUROTRANS KFT.
NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL

FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.
Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
- Nagyfülkés, klímával, hűtővel felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
- Korrekt, kiszámítható bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

nettó 420.000 Ft 
- 2–3 hetes kintlét
- AETR rendeletek szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez szükséges: 
- nemzetközi gyakorlat nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
- PAV alkalmassági bizonyítvány
- darabárus ADR igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a
munka.kamion@gmail.com

email-en elküldött,
szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06 30/222-9129-es 
telefonszámon lehet.
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KÖZLEMÉNY
A SZEKSZÁRDON 2014. NOVEMBER 9-ÉN REGGEL 6.00 ÓRÁTÓL ESTE 19.00 ÓRÁIG TARTANDÓ 

MEGISMÉTELT HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSÁRÓL

A szavazással kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalók:

Szekszárd Megyei Jogú Város-
ban a 27., 28., 29., 30. sz. szava-
zókörökben a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármester 
választás megismétlésre kerül.
Az érintett szavazókörök te-
rületén állandó lakcímmel 
rendelkező választópolgárok 
a szavazóhelyiségben vagy – 
meghatározott esetben – moz-
góurnával szavazhatnak.

A 27., 28., 29., 30. sz. szavazó-
körök helyszíne:
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert 
u. 6. (Szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola épülete).

Felhívjuk a T. Választópolgárok 
figyelmét, hogy a 2014. október 
12. napját követően, az érintett 
szavazókörökben állandó lakcí-
met létesítő polgárok a névjegy-
zéken nem fognak szerepelni, 
nem szavazhatnak. Szavazásra 
jogosultak azok a választópol-
gárok, akik 2014. október 12. 
napján az adott szavazókör név-
jegyzékén szerepeltek, valamint 
azok, akik azóta betöltötték a 
18. életévüket. Nem szerepel-
nek a névjegyzéken, akik 2014. 
október 12. napját követően 
elhaláloztak, illetve választójo-
gukat meghatározott ok miatt 
elvesztették.

Felhívjuk az érintett választópol-
gárok figyelmét arra, hogy mielőtt 
elindulnak szavazni, ellenőrizzék 
okmányaik érvényességét.

A szavazáshoz szükséges iratok: 
A választópolgárnak igazolnia 
kell a személyazonosságát, va-
lamint lakcímét vagy személyi 
azonosítóját. A választópolgár-
nak az alábbi érvényes okmá-
nyokkal kell rendelkeznie:
•  a személyazonossági igazolá-

sára: érvényes személyazono-
sító igazolvány (régi típusú, 
vagy kártya formátumú, vagy 
ideiglenes)/vezetői engedély/ 
útlevél/ ideiglenes útlevél; ÉS

•  a lakcím igazolására: lakcímet 
igazoló hatósági bizonyítvány 
(„lakcímkártya”) lakcímbe-
jelentésről szóló átvételi elis-
mervény/a régi könyvecske 
alakú személyazonosító iga-
zolvány, amennyiben tartal-
mazza a lakcímet/VAGY

•  a személyi azonosító igazolására: 
lakcímkártya/hatósági bizonyít-
vány, illetőleg igazolás a szemé-
lyi azonosító jelről, régi típusú 
személyazonosító igazolványba 
beragasztott zöld színű 11 szám-
jegyű személyi azonosító.
A megismételt választáson 

ugyanúgy van lehetőség moz-
góurna iránti igény benyúj-
tására, melynek határidői az 
alábbiak: 

1.  Benyújtható online a www.
valasztas.hu oldalon, levél-
ben Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának címezve (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) vagy 
személyesen leadható Szek-
szárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalában 2014. 
november 7. napján 16 óráig

2.  Benyújtható az állandó lak-
cím szerinti illetékes Szava-
zatszámláló Bizottságnak a 
szavazás napján – 2014. no-
vember 9. 15 óráig.

3.  Mozgóurna telefonon nem 
igényelhető!

Helyi Választási Iroda
Vezetője: Dr. Göttlinger István 
74/504-180
Vezető-helyettes: Dr. Kajos Ni-
kolett 74/504-166, 74/504-103
Címe: 7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. E-mail: jegyzo@
szekszard.hu. Választással 
kapcsolatos információnyúj-
tás: Választási Információs 
Szolgálat. Parrag Ferencné Tel: 
74/504-162; 74/504-100

A MEGISMÉTELT VÁLASZTÁS-
SAL ÉRINTETT SZAVAZÓKÖ-
RÖK CÍME ÉS UTCAJEGYZÉKE

7. számú VÁLASZTÓKERÜLET
28. számú szavazókör: Die-
nes Valéria Általános Iskola - 
Szent-Györgyi Albert utca 6. 

Csengey Dénes utca páros 
40-48., Dienes Valéria utca 
páratlan végig, Dr. Hadnagy 
Albert utca, Holub József utca 
5-8-ig, Kisfaludy utca, Mattio-
ni Eszter utca, Mészöly Miklós 
utca, Tartsay Vilmos lakótelep 
1-29-ig, Vasvári utca páratlan 
31-végig, Vasvári utca páros, 
Viola utca 

8. számú VÁLASZTÓKERÜLET
27. számú szavazókör: Die-
nes Valéria Általános Iskola - 
Szent-Györgyi Albert utca 6. 
Dienes Valéria utca páros, Ho-
lub József utca 9., Szent-Györ-
gyi Albert utca 1-10-ig 

29. számú szavazókör: Die-
nes Valéria Általános Iskola - 
Szent-Györgyi Albert utca 6. 
Barát János utca, Sárviz utca, 
Szent-Györgyi Albert utca 
11-végig, Tartsay ipartelep, 
Tartsay Vilmos lakótelep 30-vé-
gig, Tartsay Vilmos utca 

30. sz. szavazókör: Dienes 
Valéria Általános Iskola - 
Szent-Györgyi Albert utca 6. 
Alkony utca, Béri Balogh Á. 
utca páros 58-végig, Búzavi-
rág utca, Csengey Dénes utca 
páros 50-végig, Csengey Dé-
nes utca páratlan, Halas utca, 
Honvéd utca, Jácint utca, Or-
gona utca.

Otthonról végezhető főállású telefonos 
értékesítési munkára keresek 

jelentkezőket Szekszárdról. 
Bővebb információ a 

ccszekszard.oldalunk.hu oldalon. 
Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével 

a ccszekszard@gmail.com címre.

Budapestre keresek fi atal, dekoratív 
hölgyeket hostess munkakörbe, 

bentlakással. Ha sok pénzt szeretnél 
keresni és egy vidám csapatban 

dolgozni, akkor hívj bizalommal!

Tel.: +36-30/874-43-47

Szekszárdon lakás 
és garázs sürgősen eladó.

Lakás irányár: 4.9 millió Ft
Garázs irányár: 2 millió Ft

Érdeklődni: 06 30/33-08-297

Kedves barátunk!
Az elmúlt évhez hasonlóan már nagyban megkezdődött 
egyesületünknél az idei adventi időszak előkészítése, szerve-
zése. A Mentálhigiénés Műhely ebben az évben is december 
6-21. között „Élő szeretetet embertársainknak!” címmel a 
Béla király téren a karácsonyfa tövében naponta 17 órá-
tól szabadtéri karácsonyi műsorokat szervez a Szekszárdi 
Karácsonyváró társrendezvényeként. Hívjuk és várjuk 
mindazok jelentkezését, akik művészeti bemutatók-
kal, karitatív – jótékonysági programokkal, kézműves 
foglalkozásokkal, önkéntes munkával stb…. szeret-
nék megörvendeztetni embertársaikat a karácsonyra 
készülődés időszakában. Keressük és várjuk azon tá-
mogatók jelentkezését is, akik adományaikkal tennék 
lehetővé, hogy a legszerényebb jövedelműek számára 
is varázsoljunk karácsonyi hangulatot a téren. 

A program időben történő összeállítása miatt kérjük 
mindazokat, akik csatlakozni kívánnak a kezdeményezé-
sünkhöz, hogy 2014. november 17-ig jelezzék szándéku-
kat a Mentálhigiénés Műhelynek (Szent István tér 10.,föld-
szint) a 74/511-721, 06/20/353-4366 telefonszámokon, 
illetve az mentalmuhely@gmail.com e-mail címen.

A Mikulás zsákjába szánt adományokkal folyama-
tosan lehet jelentkezni a helyszínen is.

Továbbá várjuk azon szervezetek, együttesek jelent-
kezését is, akik a Tolna Megyei Balassa János Kórház 
Pszichiátriai Osztályán ebben az időszakban karácso-
nyi műsorukkal megszépítenék a pszichiátriai betegek 
karácsonyvárását.

 Pócs Margit A Mentálhigiénés Műhely elnöke, 
 A Magyar Kultúra Lovagja 20/473-0644
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Iroda, bemutatóterem: Szekszárd, Béri B. Á. u. 50/b
(Kecskés Ferenc utcai sarok)

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!

Aranyműves ékszerboltok Ezen kívül versenyképes árakkal vállalunk  ékszerjavítást, 
-készítést, értékbecslést, valamint tört arany felvásárlást a 

legmagasabb napi áron. 
Óriási választék, kiváló minőségben, kedvező áron! 

Várjuk Önöket 
Szekszárdon a Kölcsey ltp. 2-ben  

a 160-as alatti üzletünkben!

KÖZELEG A KARÁCSONY!
Már most gondoljon szeretteire, és lepje meg őket 

egy gyönyörű ékszerrel! A 160-as alatti üzletünkben 
hozott aranyából kedvező bérmunkadíjjal 

választhat készleten lévő kínálatunkból, vagy 
katalógusainkból is rendelhet rövid határidővel! 

EGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM
EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
•  vitamingazdag zöldség-gyümölcs

választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
•  zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

Akciós ajánlatunk:
november 10-től -15-ig

• narancs 299 Ft/kg
• kígyóuborka 189 Ft/db
• idared alma 139 Ft/kg

RÉPA

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 7–16, Szombat: 7–12 óráig

a KORZÓ ÁRUHÁZBAN és a 
Mátyás király u. 74-ben

Előrendelés: 06-74/412-225,
mobil: 06-30/348-5676.

NÉZZEN BE HOZZÁNK!

MEGHÍVÓ
Előadás-sorozat a szentírás 

tanításai szerint
a következő témákban:

Nov. 9. (vasárnap) 17.00
A gazdagság lehetőség a jóra, vagy fogság?

Mitől függ ez?
„... aki hirtelen akar gazdagodni, büntetlen 

nem marad.”  (Péld. 28,20)

Nov. 16. (vasárnap) 17.00
Miért nem mindegy, hogy mit beszélünk?

Szavaink következményeiről.
„Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmá-

ban van...”  (Péld. 18,21)

Nov. 23. (vasárnap) 17.00
Miért van, hogy az egyik ember megismeri

az igazságot, a másik pedig nem?
„... akik keresik az Urat, mindent megértenek”

 (Péld. 28,5)
Előadó: Pongrácz Róbert

Helyszín: Szekszárd,
Scarabeus rendezvényterem, 

Béla tér 5.

Minden érdeklődőt szeretettel
vár az előadó!

Az előadásokon
a részvétel ingyenes!

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
kaszák,
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

ÓRIÁSI KABÁT,
ÖLTÖNY ÉS KOSZTÜM

CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kosztümjét, kabátját, öltönyét

most 10.000 ft-ért beszámítjuk, ha újat vásárol!
–  Női-, férfi  szövetkabátok

(36-60-as méret)
– Fiatalos és mama fazonok.
– Eredeti szőrmés kabátok!
– Öltönyök normál, telt és 
EXTRA méretben is!
– Kosztümök, zakók,
szövetnadrágok.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK,
MAGYAR TERMÉK!

November 11.(kedd) 9-16 óráig

www.szpluszcstudio.hu • info@spcstudio.hu
7100 Szekszárd, Tartsay u. 30. • Tel.: 74/511-833

A részletes pályázati dokumentáció 
megtalálható a Zöld beruházási Rendszer 

és az ÉMI honlapján. A pályázatot
2014. november 15-ig lehet benyújtani. 

Ne hagyja 
ki!

Tetőablak csere állami 
támogatással.

- Ingyenes helyszíni felmérés
- Széles választék


