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Tizenkét percen belül kimentették a betegeket

Terjednek a dizájnerdrogok

Orgonaavató
A Szent István szobor felál-
lítását kísérte utoljára olyan 
méretű közadakozás, ami-
lyenből most – három évig 
tartó gyűjtést követően – 
egy új, minden igényt kielé-
gítő elektromos orgonával 
gazdagodott a Garay János 
Gimnázium.

Az elmúlt években mindin-
kább az érdeklődés középpont-
jába került az iskola díszterme, 
miután a művelődési ház és 
a művészetek háza felújítása 
miatt megannyi eseménynek 
adott otthont a tornateremből 
átalakított rendezvénytér. Ékes 
László újságíró fejében fogal-
mazódott meg a gondolat még 
2011-ben, hogy a több kiváló 

koncertnek is helyet biztosító, 
remek akusztikájú terem igenis 
megérdemelne egy orgonát. Az 
ötlettel megkereste Heilmann 
Józsefnét, a gimnázium igaz-
gatóját, majd kezdetét vette egy 

három éven át tartó gyűjtés és 
szervezőmunka. Egy nemes, 
közös cél érdekében sok ember 
fogott össze és járult hozzá egy 
kicsivel vagy éppen jelentősebb 
összeggel – s végül összejött a 
pénz az orgonára.

– Az elmúlt években hét 
nagyszabású jótékonysági est 
helyszíne volt a díszterem. A 
koncertek a közönség számára 
ingyenesek voltak, de adomá-
nyokat elfogadtunk az orgona 
javára. A fellépők ingyen sze-
repeltek, ezért köszönet illeti 
a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 

Református Együttest, a Mond-
schein Német Nemzetiségi 
Kórust, a Környei gitárművész 
családot, a Bartina zenekart, a 
Paksi Harmonika Együttest, 
a Szekszárdi Madrigálkórust, 
Barsi Orsolya, Eszterbauer 
Kata, Krómer Réka, Prischetz-
ky Dániel, Elekes Boglárka és 
Tar Virág egykori gimnáziumi 

diákot, valamint Krizsán Kinga, 
Pregun Tamás és Szabó Marcell 
zongoraművészeket – sorolta a 
közreműködőket a múlt pénteki 
orgonaavató ünnepségen Heil-
mann Józsefné. Az gimnázium 

igazgatója hozzátette: amikor 
Lozsányi Tamás orgonamű-
vész segítségével a Johannus 
cég négymillió forintos orgo-
nája mellett döntöttek, látszott, 
hogy komoly támogatók nélkül 
a pénz nem jöhet össze. 

Szekszárdi vállalkozók, ma-
gánszemélyek, garays öregdi-
ákok adtak kisebb-nagyobb 
összegeket, sokan munkával, 
szállítással, borral segítettek. 
Végül két komoly adomány 
lendített nagyot az orgona 
ügyén: a Paksi Atomerőmű Zrt. 
és Schmitt Pál volt köztársasági 

elnök másfél-másfél millió fo-
rintot ajánlott fel a nemes célra. 
A hiányzó háromszázezer forin-
tot pedig a szekszárdi önkor-
mányzat pótolta ki. Heilmanné 
hangsúlyozta: az orgona meg-
vásárlásával elsősorban az volt 
a céljuk, hogy bővíteni tudják 
az iskola művészeti nevelését, 
a hangszeres képzés kínálatát a 
zenét tanuló diákok számára, s 
emellett színesebbé válhatnak 
ünnepi műsoraik is.

A város képviseletében Ács 
Rezső polgármester mondott 
köszönetet az összefogásért a 
szekszárdiaknak, a szervezésért 
pedig Ékes Lászlónak. A polgár-
mester többek között kiemelte: 
csak akkor lehet a diákok élete 
teljes, ha az oktatás mellett a 
sport és a művészetek, s így a 
zene is fontos szerepet kapnak. 

Az orgona nem csak a rendez-
vényeken szólal majd meg, de a 
zeneiskolában orgonálni tanu-
lók gyakorlatát is szolgálja. Ács 
Rezső hangsúlyozta: az önkor-
mányzat minden alulról jövő, 
értéket teremtő kezdeménye-
zést támogatni tud. 

Az est díszvendége, Schmitt 
Pál immár harmadszor járt a 
gimnázium falai között. A ko-
rábbi köztársasági elnök leg-
utóbb egy rendhagyó osztályfő-
nöki óra keretében zongorázott 
is a középiskola diákjainak, ez-
úttal pedig arról beszélt, hogy 

szerinte a névadó költő, Garay 
János is az orgonát választotta 
volna, hiszen törékeny alkata, 
érzékeny lelke ebben a hang-
szerben teljesedne ki. Schmitt 
Pál örömét fejezte ki, hogy sze-
rény lehetőségeivel hozzájárul-
hatott a nemes ügyhöz.

Az ünnepi est során a Garay 
dísztermét csordultig megtöl-
tő érdeklődők előtt Lozsányi  
Tamás orgonaművész és fia, 
Lozsányi Soma, a zeneakadé-
mia növendéke szólaltatta meg 
az új hangszert. A koncerten 
közreműködött Pitti Kata-
lin Liszt-díjas operaénekes, a 
Magyar Érdemrend középke-
resztjével kitüntetett Érdemes 
Művész, valamint a gimnázium 
diákjai, Loboda Lilla és Sziegl 
Benedek.  

 - fl -

A hangszer a hollandiai 
Johannus orgonagyár Jo-
hannus Vivaldi 250 típusú 
digitális, 2 manuálos, 47 
hangzó regiszteres orgoná-
ja. Négyféle hangkészlettel 

rendelkezik: romantikus, 
barokk, szimfonikus és his-
torikus. Harminc billentyűs 
párhuzamos, homorú pe-
dálja és hét csatornás külső 
hangfalrendszere van.
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Szituációs gyakorlatot tartott 
a szekszárdi hivatásos tűzol-
tó-parancsnokság november 
10-e és 12-e között a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
gyermekosztályán.

A korábbi, helyismeretszerző 
és parancsnoki ellenőrző gya-
korlatokat követően ez volt az 
első a működő betegellátó osz-
tályokon elvégzendő gyakorla-
tok sorában – közölte a megyei 
katasztrófavédelmi igazgató-
ság. A megyei kórház gyermek 
osztályán a fekvőbeteg-ellátás 
négy részlegen, ötvenhárom 
ágyon történik, vagyis a sze-
mélyzetnek és a tűzoltóságnak 
akár ötvenhárom gyermek és 
szülő, valamint a személyzet 
kimenekítéséről kell gondos-
kodnia a lehető legrövidebb 
időn belül – ez pedig nem mű-
ködhet másként, csak ha min-
denki pontosan tudja, mikor 
mit kell tennie.

Ábrahám Sándor alezredes, 
tűzoltóparancsnok értékelésé-
ben elmondta: a gyakorlat egye-
dülálló volt a maga nemében; 
jól sikerült, mindhárom szolgá-
lati csoport az elfogadható időn, 
azaz a kiérkezéstől számított 
tizenkét percen belül kimen-
tette a betegeket. A gyakorlat 
alapfeltételezése mindhárom 
alkalommal különböző volt: az 
egyik nap fekvőbetegeket kel-
lett kimenteni, máskor pedig 
inkubátorban lévő, koraszülött 
csecsemőket.

A gyakorlaton a kórház gaz-
dasági-műszaki igazgatója, tel-
jes műszaki vezetése és tűzvé-
delmi felelőse is jelen volt.

– A kórház személyzete 
szempontjából legalább olyan 
lényeges, hogy tudják, egy éles 
helyzetben mit kell tenniük, 
hogy tudnak a lehető leghaté-
konyabban együttműködni a 
mentésben részt vevő egységek-
kel – mondta el Märcz Zoltán, 

a kórház gazdasági igazgatója. 
Hozzátette: a gyakorlat tapasz-
talataiból a betegellátó személy-
zet és a kórház műszaki, kiszol-
gáló személyzete is sokat tanult. 
Megtapasztalhatták a tűzoltók 
munkáját és az együttműködés 
kritikus pontjait. 

A gyakorlatokra azért van 
rendszeresen szükség, hogy a 
személyzet egy valódi veszély-
helyzetben rutinosan, magabiz-
tosan, a kárelhárításban részt-
vevő szervekkel hatékonyan 
együttműködve tudja a feladatát 
ellátni.  SZV

November 13-án Szekszárd-
ra, a városi sportcsarnokba 
érkezett a „Legyen más a 
szenvedélyed” programsoro-
zat. A szeptember elején út-
nak indult roadshow lényege, 
hogy a fiataloknak ne csak a 
dohányzás, az alkohol, a ká-
bítószerek ellen, hanem a le-
hetséges alternatívák mellett 
is kampányoljanak.

A rendőrség, az Emberi Erő-
források Minisztériuma és 
társszerveik programján a fi-
atalok olyan ismert, sikeres 
emberekkel és szakemberekkel 
találkozhatnak, akik személyes 
példájukon keresztül tudnak 
utat mutatni. A cél, hogy a fia-
talok az élményeken túl hasznos 
tudást is szerezhessenek a meg-
előzéssel és a droghasználat ve-
szélyeivel kapcsolatban. 

– Egy év alatt az összes hazai 
nagyvárosba, megyeszékhelyre, 
de a kisebb településekre is elju-

tunk a roadshow-val – mondta el 
Fogarasy Gabriella. A projektme-
nedzser hozzátette: amellett, hogy 
a káros szenvedélyek mellékhatá-
saira felhívják a fiatalok figyelmét, 
alternatívaként olyan hasznos 
tevékenységeket kínálnak nekik, 
amelyekkel értelmesebben tölt-
hetik el a szabadidejüket. – Mind-
egy, hogy táncolnak, sportolnak, 
énekelnek, a képzőművészettel 
vagy a régészettel foglalkoznak, 
mind lehetőség arra, hogy egész-
séges és káros szenvedélyektől 
mentes életet éljenek – fogalma-
zott Fogarasy Gabriella.

Garamvölgyi László, a Nem-
zeti Bűnmegelőzési Tanács 
kommunikációs igazgatója a 
programot megelőző sajtótá-
jékoztatón elmondta: üdvözli 
a kampányt, amely remekül 
illeszkedik a tavaly szeptem-
berben elfogadott bűnmegelő-
zési stratégiához. Hozzátette: a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
természetesen részt vesz a ro-

adshow-n, hiszen a felmérések 
szerint a fiatalok már 12-14 éves 
korban találkoznak drogokkal, 
az pedig, hogy alternatívát kí-
nálnak számukra, sokkal hasz-
nosabb lehet, mint ha csak a ve-
szélyekre hívnák fel a figyelmet.

A sajtótájékoztatón dr. Haag Éva 
alpolgármester, a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) helyi el-
nöke köszöntötte a résztvevőket 
és biztosította a szervezetet a vá-
ros további támogatásáról. Kálóczi 
Andrea, a KEF szakmai vezetője, 
a RÉV Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat intézményvezetője el-
mondta: az utóbbi években egyér-
telműen emelkedett a szenvedély-
betegek száma a megyében. A 
segítséget kérők száma több száz 
fő, és egyre többen vannak, akik 
először kérnek segítséget.

– A dizájnerdrogok megjelen-
tek a megyében is – mondta el 
a szakember –, s mivel ezeket a 
szereket gyakran intravénásan is 
használják, ez egyértelműen nö-
veli a hepatitisz-fertőzés veszé-
lyét. A szerek összetétele ismeret-
len és gyakran változik, hatásuk 

így kiszámíthatatlan, de egyre 
gyakoribbak és súlyosabbak a 
fizikai mellékhatások – mondta. 

Kálóczi Andrea szerint nagy 
társadalmi összefogásra van 
szükség a droghasználat kezelé-
sében. Pozitív változásként em-
lítette a 18 év alattiakat fogadó 
szatymazi drog-rehabilitációs 
központ megnyitását. A szek-
szárdi RÉV-hez 16 éves kortól 
mehetnek szülői engedély nél-
kül is a fiatalok. A roadshow 
szekszárdi állomásán – ahol a 
rendőrség közreműködésével 
ügyességi versenyen, rendőrségi 
technikai eszközök bemutatóján 
is részt vehettek az érdeklődők – 
fellépett a fővárosi Csillagszemű 
Táncegyüttes, a szekszárdi Garay 
János Általános Iskola és az AMI 
Liszt Ferenc Zeneiskola vonós-
négyese, az I. Béla Gimnázium 
zenekara, kórusa és a Mozgás 
Művészeti Stúdió táncosai. 

A rendezvény végén az Ani-
mal Cannibals lépett színpadra, 
minikoncertjükhöz többen is 
csatlakoztak a közönség soraiból.

 - fl -
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Levéltári füzetek – 14.

Fogyasztható absztraktok a Művészetek Házában

Amikor nagyvad még nem járta a Gemencet…
A Gemenc a nyelvésznek szé-
rűs kertet, magasabb helyet 
vagy dombocskát jelent; a 
kutatónak kocsányos tölgyet, 
erdőtömböket, a halásznak 
fokgazdálkodást, a helyiek 
számára rideg állattartást, 
méhészkedést, gyümölcster-
mesztést, vagy éppen olyan 
feledésbe merült mestersé-
geket, mint a hajóácsolás, a 
vízimolnárság vagy a teknő-
vájás. Erről a lassan múltba 
vesző gemenci világról szólt 
dr. Balázs Kovács Sándor 
néprajzkutató, muzeológus 
előadása november 18-án, a 
Wosinsky Mór Megyei Múze-
umban rendezett Múzeumi 
Tudományos Délelőttön.

A mintegy húszezer hektárnyi, 
Bogyiszlótól Bátáig húzódó ár-
tér morotváival, holtágaival Eu-
rópa talán utolsó ilyen nagysá-
gú, érintetlen állapotú területe. 
A rejtélyes vidék viszonylag ké-
sőn, a 19. század utolsó negye-
dére vált olyanná, amilyennek 
mi is ismerjük: északi része Sze-
remléig a kalocsai érsek birtoka 
volt, míg az Alsónyéktől Decsig 
húzódó egysége a bátaszéki ura-
dalomhoz tartozott ekkoriban – 
ma pedig a területek a Gemenc 
Zrt. kezelésében állnak – derült 
ki az előadáson.

A 19. század végén a szó-
ban forgó részeket az érsekség 
és az uradalom is bérbe adta. 
Ezekhez az évekhez – konkré-
tan 1886-hoz – köthető az első 
szarvas megjelenése, amely a 
kutatók szerint minden bizony-
nyal a szekszárdi dombságról 
húzódhatott le. Korábban nagy-
vadat még csak elképzelni sem 
tudtak a területen, olyannyira, 
hogy 1829-ben például a Du-
na-menti falvak egy leírásban 
még tagadják a nagyvad jelen-
létét. Az őcsényiek farkasról, 
rókáról beszélnek, a decsiek 
pedig úgy fogalmaznak: „vadak 
benne nem tartózkodnak”, an-
nál inkább szalonkák, gólyák, 
gémek vagy vadkacsák. 

1854-ben, amikor a Sárköz 
kiszárítása és a Sárvíz összekö-

tése a Sióval megtörtént, alakult 
ki az a mai környezet, amely 
megfelelt a vadak számára is. 
1897-re az erdőgondnok szerint 
már húszasával, harmincasával 
lehetett szarvascsoportokat lát-
ni, amellyel egyidőben beindult 
a szakszerű szarvastenyésztés és 
-irtás is e vidéken. „Szerényen 
erdősült” – írja Albert országos 
főerdőmester 1887-ben a Ge-
mencről, s ezt a kijelentést több 
írás is alátámasztja, ám még így 
sem egyértelmű a kép, hiszen so-
kan még ekkor is sokféleképpen 
ábrázolják az árvizes területet. 

A két uradalom 1883-tól 
vadászati jogokat adott bérbe 
például Kalocsa főjegyzőjének, 
Gajári Ödönnek, de Bezerédj 
Pál, a selyemhernyó-tenyésztés 
országos megbízottja is bérelt itt 
földeket. A déli területet Habs-
burg József főherceg vette ki, 
ugyanakkor báró Bornemisz-
sza Elemér erdélyi származású 
főnemes is érdekelt volt e vidé-
ken: tudni lehet róla, hogy mi-
után elejtett egy igen jó agancsú 
szarvasbikát, hirtelen összeesett 
és meghalt. 

Balázs Kovács Sándor előa-
dásában a Gemencben egykor 
volt településekről is szót ejtett: 
Szeremlének öt faluhelye is lé-
tezett, s az árvíz miatt állandó 
mozgásban volt. Asszonyfal-
va szintén egy falunevet takar, 

amelynek lakói Decsre költöz-
tek az állandó áradások elől. 
Mivel a folyamatos árvizek te-
temes kárt okoztak a Gemenc 
közelében élőknek, a lakosság a 
fokgazdálkodással saját gazda-
ságát alakította a természethez. 
1735 és 1947 közötti 212 év alatt 
79 esztendőben volt itt árvíz, 
1944-ben pedig hétszer öntött 
ki a folyam – beszélt a terület 
nehéz sorsáról a néprajzkutató, 
aki arra is kitért: 1880 és 1886 
között évente öntött ki a folyó. 

További érdekesség, hogy 
Bács-Kiskun megye határa 

pontosan a Gemenc árterének 
kezdeténél húzódik: ez arra ve-
zethető vissza, hogy a kalocsai 
érsekség birtokai eredetileg 6-8 
kilométerre is benyúltak a Tol-
na megyei részre, s az érsekség 
nem kívánta, hogy birtokait ket-
tévágja a Duna-szabályozással 
egy új megyehatár. A Sárközben 
ugyanilyen megfontolásból, a 
birtokosok igénye miatt került 
messzebb a vasútállomás a fa-
luközpontoktól – tudtuk meg 
Balázs Kovács Sándortól. 

 Gy. L.
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Hiánypótló kiadvánnyal ruk-
koltak elő a Tolna Megyei Le-
véltár munkatársai. A kötet 
tartalma több évszázadot 
ölel fel, szerzői olyan kivéte-
les és értékes dokumentumo-
kat használtak fel forrásként, 
mint például bírói számadá-
sok, emlékiratok, vagy éppen 
egy korabeli egyházlátogatá-
si jegyzőkönyv.

November 14-én, a kötet Várme-
gyeházán rendezett bemutató-
ján dr. Várady Zoltán, a levéltár 
igazgatója méltatta az új füzetet. 
A kiadvány nem hagyományos 
„profilja” kapcsán az intézmény-
vezető felhívta a figyelmet arra: 
nemzetstratégiailag fontos, hogy 
ne csupán forráskutatások, ha-

nem helyi jelentőségű történeti 
adatok is megjelenhessenek. A 
tanulmányokat is tartalmazó 
összeállítás létrehozásában – 
amely sorendben a tizennegye-
dik a Tolna Megyei Levéltári 
Füzetek között – Aradi Gábor, 
Link Dóra, Cserna Anna és dr. 
Szilágyi Mihály levéltári munka-
társak vettek részt.

Az alkotók úgy gondolták, 
ezúttal nem csupán a szokásos 
tanulmányi nyomvonalon ha-
ladtak, hanem inkább a levéltár 
kincseiből válogatnak: olyan 
szekszárdi adatokból, forrás-
munkákból, amelyek latinból 
magyarra átírt szövegfordítá-
sokat, illetve a korbeli magyar 
nyelvű szövegek betűhű átírá-
sát tartalmazzák. Olvashatunk 

bennük többek közt a 18. század 
elején munkálkodó szekszárdi 
főbíró, Takács Ádám által adott 
„jelentésekről”, amelyekből 
megismerhetjük a mezőváros és 
közössége mindennapjait, poli-
tikai, társadalmi helyzetét és a 
szekszárdi költségvetés érdekes-
ségeiről informálódhatunk. 

A forrásokból képet kapunk 
arról is, hogy az elmúlt évszáza-
dokban milyen szekszárdi szoká-
sokat tartottak meg: így, ha bele-
lapozunk a kötetbe, olvashatunk 
a János-napi boráldás részleteiről, 
de azt is kiderül, hogy városunk-
ban igen nagy népszerűségnek 
örvendett a Mária-tisztelet, aki-
nek a tiszteletére körmeneteket is 
tartottak. Fontos volt a Szenthá-
romság imádata is, de a templom 

és a kápolna 18. századi jövedel-
meire, a hitéletre és a miserendre 
vonatkozó leírások is helyet kap-
tak a kiadványban. 

 Gyimóthy Levente

Csorba Simon László és Sö-
rös József festőművész alko-
tásaiból rendez kiállítást a 
szekszárdi Művészetek Háza. 
A tárlat Csorba Simon fél év-
százados pályáját mutatja be.

A szombaton nyíló és január 10-
ig látható kiállítás a két alkotó 
mintegy hetven művét tárja a 
közönség elé: Csorba Simon fő-
ként festményeket, térplasztiká-
kat, grafikákat, Sörös József olaj-
festményeket állít ki – közölte 
Baky Péter, a kiállítás rendezője.

„Csorba Simon László tipi-
kus 20. századi alkotó, aki a 

grafikában és a festészetben is 
jelentős alakja volt az 1980-as 
évek kortárs képzőművészeté-
nek” – tette hozzá. Szekszár-
don az 1960-as évektől máig 
ívelő pályájába mások mellett 
1967-es és 2014-es, saját fres-
kótechnikával, illetve vegyes 
technikával készült Önarcké-
pével, Radnótit idéző, Erőlte-
tett menet című grafikájával, 
Múzsák című „politípiájával”, 
és az Ádám és Éva című Trip-
tichonjával nyújt betekintést.

A naturalizmusból induló 
Sörös József, aki az utóbbi évek 
terméséből válogatott a szek-

szárdi tárlatra, kiegyensúlyo-
zott, lírai, „fogyasztható” abszt-
rakt festészettel jelentkezik. Az 
út közben, az Ablakok, az Őszi 
vadászat, A lebegés című kom-
pozícióival ebből ad ízelítőt.

A tárlat mottója, „Azok a 60-
as évek...”, a két művész ismeret-
ségének kezdetére utal. „Ebben 
az időben barátkoztunk össze, és 
indultunk el az úton. Kalando-
zásunk ma is tart, Isten segítsé-
gével” – ajánlotta a tárlatot a két 
művész Jack Kerouac az Úton 
című kultuszregényét idézve.

Csorba Simon László 1943-
ban született Budapesten, auto-

didakta művészként kezdte pá-
lyáját, 1966-tól harminc egyéni 
és csoportos kiállításon mutat-
kozott be. Az 1980-as évektől 
készítette „firkának” nevezett, 
jellegzetes, pontozásos tech-
nikával készült képeit; művei 
mások mellett megtalálhatók a 
Magyar Nemzeti Galéria gyűj-
teményében is. Az 1948-ban, 
Igalon született Sörös József 
elsősorban Somogy megyében 
mutatkozott be, életmű-kiállítá-
sát 2000-ben a kaposvári Vasza-
ry Képtár rendezte.

 SZV/MTI
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Egy hétig minden az egészségről szólt a Babitsban
Az egészségmegőrzés állt a 
középpontjában az Egész-ség 
hét elnevezésű programsoro-
zatnak, melynek a Babits Mi-
hály Kulturális Központ adott 
otthont a héten. A rendezvény 
távol-keleti egészségmegőr-
zésre fókuszáló előadásaira 
november 18-án került sor, 
többek között a Mentálhigi-
énés Műhely szervezésében.

A keddi napon az ősi kínai moz-
gáskultúra népszerűsítésébe 
kívánták a szervezők bevonni 
valamennyi korosztály képvise-
lőjét – és ez sikerült is, hiszen a 
bemutatóra szép számmal láto-
gatott el a szekszárdi nyugdíjas 
és az ifjabb generáció is.

A gyakorlatok felvezetőjében 
dr. Armen Tatevoszjan szakor-
vos a kínai világfelfogás alapjairól 
beszélt a jelenlévőknek: a csi-ről, 
az egyetemes energiáról, amely 
folyamatosan körülöttünk van, 
s a bolygók mozgását, a szervek 
működését is befolyásolja. 

Égi, földi és emberi csi-ről is 
tudunk: az utóbbi a szervezet 
meridiánjaiban áramlik. Beteg-
ség csak akkor keletkezik, ha ez 
az energia túl sok, illetve túl ke-
vés. Ha többlettel bír, vissza kell 
venni, ha pedig kevesebb, adni 
kell hozzá – beszélt dr. Armen 

Tatevoszjan természetgyógyász 
a meridián rendszer lényegéről, 
amelyet – tette hozzá – fizikailag 
érezni nem lehet, hanem „tapasz-
talni kell”. Erre jó a csikung, azaz 
a kínai egészségmegőrző gyakor-
latok, amely lényegében az ener-
giával történő munkát takarja. 

Dr. Tatevoszjan a kínai jin-
jang ősprincípiumokról is szót 
ejtett, amelyek, azon kívül, hogy 
valamennyi természeti jelenség 
részei, az emberi tevékenysé-
gekben és testünkben is jelen 
vannak, mozgásuk, átalakulá-
suk pedig folyamatos. Az álta-
luk képviselt energiák az egy-
séges csi-energia alkotói, így, 
amennyiben valahol például túl 
sok a jang, feltétlenül erősíteni 
kell a jin-t. HunEsz

A Babits Kulturális Központ 
Egész-ség hetén teljes körű, 
ingyenes egészségügyi vizs-
gálatokat tartottak, illetve az 
elsősegélynyújtás alapjaival 
is ismerkedhettek a látoga-
tók. Természetes anyagokból 
készíthettek a résztvevők játé-
kokat, volt gyermekjóga Holló 
Eszter vezetésével, illetve az 
ovisokat a gyümölcsszobrá-
szat rejtelmeibe avatták be. 
Autizmusról szóló előadásra 

került sor érintett fiatalok 
részvételével, illetve a meg-
változott munkaképességűek 
számára szerveztek előadást 
Tóth Péter, a Fona Vita Kft. 
szakmai vezetője közremű-
ködésével. Gyógyító étkek 
kerültek az asztalra Szaffina 
fűszerkonyhájából, Kárpáti 
Magdolna életmódtanácsadó 
pedig a stressz elleni egészséges 
táplálkozás lényegéről tartott 
előadás. Lévay Nóra az aro-

materápiás baba-egészségvé-
delemről beszélt, a természe-
tes gyógyulás új lehetőségeit 
Kopasz Árpád bioenergetikus 
ismertette. A rendezvény szer-
vezésében a Mentálhigiénés 
Műhely, a Magyar Vöröske-
reszt Tolna megyei Szerveze-
te, az Esőmanók Egyesület, az 
Eszterlánc Alapítvány, továb-
bá az Életfa Családi Kör és 
a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és 
Bölcsőde működött közre.

Több mint hatmilliárd forin-
tot nevesített a Tolna me-
gyei önkormányzat a megye 
integrált területi program-
jában az atomerőmű ka-
pacitás-fenntartó beru-
házásához kapcsolódó 
gazdaságfejlesztésre, amely-
hez több operatív program 
forrásait is felhasználnák.

Az önkormányzat honlapján 
elérhető dokumentum szerint 
a bővítésre való felkészülés a 
2014-2020-as európai uniós 
költségvetési ciklusban a ki-
emelt fejlesztéseket tartalmazó 
hat kulcsprojekt egyike Tolna 
megyében.

A program 6 milliárd 231 
millió forintot szán a fejleszté-
si projektre, amely közvetlen, 
közvetett gazdaságfejlesztést, 
valamint képzéseket tartalmaz. 
A forrásokból egyrészt olyan 
Tolna megyei mikro-, kis- és 
közepes vállalkozások része-
sülnének, amelyek  érintettek 
az Atomerőmű II projektben, 
másrészt a Tolna megyei ipari 
parkok jutnának támogatás-
hoz.

A Pakshoz közel fekvő – pak-
si, dunaföldvári, szekszárdi – 
ipari parkban kamionpihenőt és 
szervizállomást, illetve konté-
neres áruk rakodására alkalmas 
darupályával ellátott logisztikai 
raktárt alakítanának ki. A doku-
mentum szerint az ilyen címmel 
rendelkező ipari parkok 100-
450 millió forintos támogatásra 
pályázhatnak majd.

A program szerint a felké-
szülési projekt célcsoportja 

foglalkoztatási, képzési szem-
pontból mintegy 50 ezer mun-
kanélküli, illetve jelzik benne, 
hogy a tervezett, támogatott 
munkahelyi képzéseket 5100 
ember fejezi be sikeresen.

„Az atomerőmű-beruhá-
zás az ország legnagyobb fej-
lesztése lesz, nem mindegy, 
hogy a helyi gazdaság milyen 
arányt tud kiszakítani a meg-
rendelésekből” - mondta az 
MTI-nek Naszvadi Balázs, az 
önkormányzati hivatal terü-
letfejlesztési osztályvezetője. 
Úgy vélte, a projekt legfon-
tosabb része a képzés, mivel 
megfelelő munkaerő nélkül a 
cégek sem tudnak megrende-
lésekhez jutni. Nagy számban 
lesz szükség például építőipari 
szakmunkásokra és minősített 
hegesztőkre, ez utóbbi most is 
hiányszakma - jegyezte meg. 
Elmondta, a felkészülést szol-
gáló projektet, amelyet több 
ágazati operatív program 
forrásaira alapoznak, 2015 
tavaszán véglegesíthetik, a 
költségvetése még változhat, a 
pályázatokat 2015-től 2022-ig 
lehet majd megvalósítani.

A Tolna megyei integrált fej-
lesztési programban jelzik: a 
tervek szerint 2018-ban kezdő-
dő, 5000-7000 munkavállalót 
igénylő, mintegy 3000 milliárd 
forintos beruházás kockázate-
lemzésében az szerepel, hogy 
a környező természetvédelmi 
területek élővilágának megza-
varása jelentős kockázatot rejt, 
ezért fontos feladat az élővilág 
védelmét szolgáló intézkedések 
alkalmazása. SZV/MTI

Ünnepélyes keretek között, 
november 19-én nyitotta meg 
legújabb egységét a SPAR Ma-
gyarország Kft. a korábbi Bu-
dai Nagy Antal honvéd lakta-
nya területén, amely az ország 
harminckettedik INTERSPAR 
üzlete. Az új üzlet a Tartsay út 9. 
alatt hetvenkilenc munkatárssal 
– Csiba Viktor áruházvezetővel 
az élen –, hetente megújuló ak-
ciókkal és udvarias, szakértő ki-
szolgálással várja a vásárlókat a 
hét minden napján.

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet  

meghív minden érdeklődőt a soron következő  
előadások meghallgatására.

Előadás címe: Európai Rákellenes  
Kódex Magyar kiegészítésekkel

Előadó: Prof. Dr. Simon Tamás Magyar Rákellenes Liga elnöke
Előadás címe: Őcsénytől – Jakartáig

Előadó: Szentgyörgyi György Indonéziában oktató pilóta (volt 
MALÉV pilóta)

Előadás helyszíne: Polgármesteri Hivatal II.em  
Konferencia Terem.

7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

Előadás időpontja: 2014. december 1. (hétfő) 16.30 óra

Belépés díjtalan.
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A Sárszeg Áfész és Pannon Market ZRT. Igazgatósága 

és Felügyelőbizottsága értesíti Tisztelt részvényeseit, 

hogy 2014.11.30-ig osztalékot fi zet az alábbi helyeken:

Szekszárdon, az Arany János utca 23-25. 
épületben a 202-es teremben 

hétfőn, szerdán 8 órától 12 óráig,
továbbá

Tartsay V. u. 10. sz. alatti Központi irodaházban 
a hét minden napján 8 órától 15 óráig.

Kérjük a részvényeket mindenki hozza magával!

30/660-88-01, 20/52-86-276

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.

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

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

•  1 napos Adventi utazás Bécsbe, 
szekszárdi felszállással 6.900,- Ft/főtől 

•  Síeljen Velünk! Ausztria/ Dorfhotel 
4 fős apartman + buszköltség 6 napra

25.900,-Ft/fő-től

•  Nov. 30.-i indulás Egyiptom, 5* szálloda 
AIl inclusive ellátás 1 hétre most csak 68.800,- Ft/főtől + ill.

•  Az örök tavasz szigete, Madeira 3* 
szálloda, reggelivel, repülővel 1 hét 119.900,- Ft/fő-től + ill.

•  Szilveszter Rómában, 6 nap, 
4* szállodában reggelivel autóbusszal most 127.000,-Ft/fő-től

•  ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY! 
Korfu Júniusban 3 fős apartmanban 39.990,-Ft/apartman-tól

Akciós TUI és GULET ajánlataink! 
Akciós belföldi ajánlatainkat az Egzotikus országokba bécsi indulással.

További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban, vagy keresse  oldalunkon!

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.

A kézzel írott, fényképpel és bizonyítvány 
másolatokkal ellátott önéletrajzot 

2014.12.10-ig a Szekszárd, Tartsay u. 30. címre várjuk.

Az Sz+C Stúdió Kft.
keres pályakezdő 

asztalos munkatársat!
Szekszárdi lakhely előny.

Borkóstoló a Garay ÉlményPincében 
Koch Csabával és Mészáros Pállal!

Az év pincészete mutatkozik be Koch Csaba (hajós-bajai 
borász) előadásában, válogatott borainak kóstolása mellett.

Vendégünk lesz Mészáros Pál, aki az idei 
Jubileumi Országos Borversenyen nagy aranyérmet nyert 
Mészáros Borház Merlot válogatás 2011-et mutatja be.
Kiváló borokkal és jó hangulattal várjuk Vendégeinket!

Időpont: november 29. (szombat) 19.00 óra
Jegyár: 4.900 Ft/fő

Belépőjegyek csak elővételben!
(A jegy ára tartalmazza az est során felszolgált borok és ételek árát!)

Borkóstoló a 
Garay ÉlményPincében 

Koch Csabával és 
Mészáros Pállal!

További
információ és
jegyvásárlás:

Tel.: 06-20/401-46-51
garaypince@garaypince.hu

www.garaypince.hu
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
November 16-ai rejtvényünk megfejtése: Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem

SZÍNHÁZ A BABITSBAN
IDŐPONTVÁLTOZÁS!
2014. december 19., 19.00 óra
Orfeum bérlet, 2. előadás: 
Topolcsányi Laura: Doktornők 
- zenés vígjáték az 1. világhábo-
rú hősnőiről. 

Centenáriumi bemutató az 
I. Világháború hőseinek tisz-
teletére!

1914 decemberének utol-
só napjaiban az egyik tábori 
kórházban Hugonnai Vilma, 
az első magyar doktornő, va-
lamint fiatal doktornőkből és  
ápolónőkből álló csapata gon-
doskodó szeretettel, szaktudás-

sal gyógyítja a frontról érkező 
sebesült katonákat. Karácsony 
van – amikor a szeretet vágya 
felfokozódik, ám a szenvedés 
és magány súlya is megtöbb-
szöröződik. A kinti világból 
megrendítő hír jön...

Szereposztás: Bencze Ilona 
(Jászai Mari-díjas), Rárósi Ani-
ta, Bódi Barbara, Jankovits Jó-
zsef, Győri Péter, Vásári Móni-
ka, Boros Zoltán, Pásztor Máté, 
Sövegjártó Áron, Zsolnay And-
rás, Szabó Anikó. Rendező: Ár-
kosi Árpád (Jászai Mari-díjas). 

Jegyárak: 3300-3500 Ft.

AGÓRA MOZI

November 21-22.15:00
DELFINES KALAND 2 Színes 
szinkronizált amerikai családi 
film, 107 perc, 2D, 6 éven felü-
lieknek.

November 24-26. 19:00
JOHN WICK Színes szinkroni-
zált amerikai akció-thriller, 96 
perc, 2D, 18 éven felülieknek.

November 24-26.17:00
ÉSZAKIAK: A VIKING SAGA 
Színes szinkronizált német ak-
ciófilm, 95 perc, 2D, 16 éven 
felülieknek.

November 27-29. 19:00 és
november 28. 15:00 és 
december 1-3. 19:00
CSILLAGOK KÖZÖTT Színes 
szinkronizált amerikai sci-fi, 
169 perc, 2D, 12 év alatt szülői 
kísérettel.
 
November 27-29. 17:00 és
november  29. 15:00 és 
december 1-3. 17:00
A MADAGASZKÁR PING-
VINJEI 3D Színes szinkroni-
zált amerikai animációs családi 
film, 94 perc, 3D, 6 éven felü-
lieknek.

Gazda József erdélyi író könyvbemutatója
a megyei könyvtárban

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár  
tisztelettel meghívja  

Gazda József erdélyi író, szociográfus, ny. tanár  
Vezényelt történelem című könyvének bemutatójára 2014. 

november 27-én 16 órakor a médiatárba.  
A belépés díjtalan. 

 
A kötet a helyszínen megvásárolható.

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesületének 

következő összejövetele
november 25-én 13.30. 

órai kezdettel a Kórház Lila  
épületében lesz.

INGYENES vércukormérő 
adományozás MINDEN cu-
korbetegnek! Elhasználódott 

- működésképtelen vércu-
kormérőjét hozza magával!

Ebben segít Vass Balázs 
diabetes területi képviselő.

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.

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %
1. Pásti Attila JOBBIK 117 9.69
2. Sipőcz István ÖSZE 34 2.82
3. Zaják Rita Andrea MSZP-PM-EGYÜTT-DK 538 44.57
4. Máté Péter Sándor FIDESZ-KDNP 518 42.92

Szekszárd 08. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Helyesbítés: az előző számunkban félreérthetően közöltük (nem a győztes betűje volt kövérrel szedve)
a 08. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredményét

MAGYAR KÓRUSOK NAPJA – MEGHÍVÓ
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes tisztelet-
tel és szeretettel meghívja Önt, 
családját, barátait, ismerőseit
Kodály Zoltán születésének 
132. évfordulója alkalmából 
rendezett magyar kórusok 

napja ünnepi hangversenyre
december 5-én (péntek) 

19.30 órakor a Garay János 
Gimnázium dísztermébe

A műsort ismerteti: Orbán György
•  Műsor: Köszöntés 

Heilmann Józsefné igazgató 
— Garay János Gimnázium

•  Szekszárdi Garay János  
Gimnázium leánykara.  
Vezényel: Naszladi Judit.

•  Áhítat: nagytiszteletű Rácz 
József, a Tolnai Egyházme-
gye esperese.

•  Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes

  Közreműködnek: Tillai Tímea 
– szoprán, Árki Inez – mez-
zoszoprán, Varga Tiborné 
– alt, Streicher-Szabó Dóra 
Karola – 1. hegedű, Radnai 
Ágnes – 2. hegedű, Hidvégi 
Zsuzsanna – brácsa, Kecskés 
Anett – gordonka, Lozsányi 
Tamás – orgona. Karnagy: 
Naszladi Judit. Szólót énekel: 
Tillai Tímea (szoprán). Orgo-
nán kísér: Lozsányi Tamás.
•  Vikár Kórus (Kaposvár) 

Vezényel: Ludmány Géza
•  Pécsi Tudományegyetem 

Egyetemi Kórusa 
Zongorán közreműködik: 
Horváth Attila. Karnagy: 
Prof. Dr. Lakner Tamás.

•  Összkar 
Vezényel: Prof. Dr. Lakner 
Tamás a PTE Művészeti Kar 
dékánja, Liszt-díjas karnagy.

A BELÉPÉS DÍJTALAN

Hungarian Open nemzetközi légfegyveres verseny
Szekszárd Városi Sportcsarnok november 28-30.

November 28.
Edzés: 14.00–18.00
November 29.:
• Vegyes sorozat: 08.00–09.45
•  Légpuska 60 férfi/junior fiú: 

10.00–11.45
•  Légpuska 40 nő/junior lány 

: 12.05–13.25
•  Légpisztoly 60 férfi/junior 

fiú: 13.45-15.30
•  Légpisztoly 40 nő/junior 

lány: 15.50-17.10
• Futócél: 09.00-18.00
• Döntők: 17.40 kezdődnek

November 30.:
• Vegyes sorozat: 08.00–09.45
•  Légpuska 60 férfi: 

10.00–11.45
• Légpuska 40: 12.05–13.25
•  Légpisztoly 60 férfi:  

13.45–15.30
•  Légpisztoly 40 nő:  

15.50–17.10
• Futócél: 09.00–18.00
• Döntők: 13.55 kezdődnek

A verseny valamint már az edzés is szabadon látogatható.
Reméljük, hogy sokat kilátogatnak a Sportcsarnokba,  

hiszen a teljes magyar élmezőny és 8 ország – köztük Irán,  
India, Finnország - legjobbjai jönnek el összemérni tudásukat. 

Itt lesz Péni István ifjúsági Európa bajnok,  
Sidi Péter többszörös felnőtt világbajnokunk,  
Tobai Sike Renáta bronzérmes világbajnok is.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Változik a kormányablakok 

nyitva tartása

Értesítjük Tisztelt  
Ügyfeleinket, hogy  

2014. december 1-től  
változik a Kormányablakok 
nyitva tartása Tolna megyé-
ben. Pakson, Szekszárdon és 
Tolnán a Kormányablakok  
nyitva tartása az alábbiak  

szerint alakul:
Hétfő: 7.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 18.00

Szerda: 8.00 – 18.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00

Péntek: 8.00 – 18.00

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

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap november 24-től november 28-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 24. november 25. november 26. november 27. november 28.

„A”

Nyirségi 
gombócleves Húsleves Csurgatott

tojásleves Karalábé leves Fokhagyma
krémleves

Aranygaluska,
vaníliasodó,
gyümölcs

Bakonyi 
pulykaragu,

galuska
Töltött káposzta, 

gyümölcs
Csülökpörkölt, 
sós burgonya, 

savanyúság

Szárazbabfőzelék, 
sertéspörkölt, 

gyümölcs

„B”

Zöldborsóleves Húsleves Csurgatott
tojásleves Karalábé leves Fokhagyma

krémleves

Pásztortarhonya, 
savanyúság, 

gyümölcs
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-tejszínes 
pulykaragu,
párolt rizs

Főtt hús,
gyümölcsmártás, 

pirított dara

Burgonyafőzelék, 
sült kolbász, 

gyümölcs
Lasagne

Sonkás 
rakott

burgonya

2014-ban egy nem mindennapi előadás-
sorozat egyik állomása lesz a Szekszárdi 
Babits Mihály Kulturális Központ. Jön a 
Hattyúk tava – A balett történelem leg-
nagyobb klasszikusa. A Kiev City Balett 
számos elismerést tudhat magáénak. A 
közel kétszáz évvel ezelőtt megalakult 
киевськй муниципапьний театр / Kijevi 
Állami Színház kiváló táncművészei évről 
évre kiemelkedő és profi  produkciókkal 
örvendeztetik meg a közönséget. A mél-
tán híres társulat Magyarországra látogat 
és a Balett történelem legnagyobb klasz-
szikusában a Hattyúk Tavában láthatjuk 
kiteljesedni a felülmúlhatatlan táncművé-
szek tánctudását. A táncművészek szakmai 
tudását mi sem bizonyítja jobban, mint az a 
tény, hogy Oroszország és Ukrajna legjobb 
mestereinek tanítványai alkotják a csapa-
tot, akik csak egy hosszas előválogatás 

után lehettek tagjai ennek a neves együt-
tesnek. 2013.-ban Nikita Szuhorukov a 
legnagyobb elismerésű balett verseny har-
madik helyezettjeként végzett, így most a 
társulat fi ú szólistája a világ harmadik leg-
jobb táncművészeként van nyilvántartva. 
Jövőre már nem is láthatjuk őt Európában, 
hiszen az előzetes hírek szerint három igen 
komoly Egyesült Államokbeli színház is 
megkereste és ismervén az ottani fi zeté-
seket valószínűleg már igent is mondott 
valamelyik színháznak. Biztosak lehetünk 
abban, hogy nem mindennapi, hagyo-
mányőrző, eredeti klasszikus balettelőadás 
részesei lehetünk, ahol a legjobban képzett 
táncművészek kalauzolnak el minket a 
Hattyúk tava varázslatos birodalmába. Az 
elődás 2014. december 2.-án lesz látható 
Szekszárdon mindössze egy alkalommal. 
Jegyek a helyszínen és a jegy.hu oldalon.

A Hattyúk
tava

A balett történelem legnagyobb klasszikusa. 

Kiev City Balett,
A név kötelez! 

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

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

Kt-Dinamic Nonprofit Kft.
Már négy megyéből gyűjtik, kezelik az elektronikai hulladékot

A Kt-Dinamic Nonprofit Kft. Rákóczi utca 
19. alatti telephelyén veszik át, gyűjtik, 
majd kezelik, frakciókra bontják és to-
vábbítják az illetékes helyre a veszélyes, 
használaton kívüli lakossági elektronikai 
hulladékot – a tévéktől a számítógépe-
ken át a hűtőkig sok minden mást is. Ez a 
2009-től többségi önkormányzati tulaj-
donú cég egyik nagyon fontos, felettébb 
közhasznú, a környezetvédelmet nagy-
ban szolgáló feladata. 

Még mindig nagyon sokan szabadulnak 
meg helytelen módon a fent említett ve-
szélyes hulladékoktól: pedig a Kt-Dinamic 
Nonprofit Kft. ingyen elviszi azokat.

Kimennek, elviszik 
ingyen – ha hívják őket!

Tóth Ferenc, a szekszárdi Kt-Dinamic Reha-
bilitációs Foglalkoztató Kft. ügyvezetője azt 
mondja: annak ellenére, hogy már régebb 
óta űzik tevékenységüket a hulladékkeze-
lés terén és igyekeznek szinte valameny-
nyi kommunikációs csatornát felhasználni 
munkájuk megismertetésére, még mindig 
azzal szembesülnek munkatársaik, hogy a 
szekszárdiak nem tudják, mi a teendő, ha 
végleg elromlik a tévé, a számítógép, a hű-
tőgép vagy a porszívó…

Pedig elég egy telefonhívás, és a cég mun-
katársai a lehető legrövidebb időn belül ki-
mennek a helyszínre, majd ingyen elszál-
lítják a lakásban, háztartásban keletkezett 
elektronikai hulladékot. Csupán annyi a 
kérés: a megbeszélt időpontban legyen ott-
hon valaki, aki lehetővé teszi az elszállítást 
és ez ügyben – ha változás van – egyeztes-
senek – mondja az ügyvezető, aki azért nem 
panaszkodik.

Sőt, az önkormányzati cég készen áll 
ebbéli tevékenységének kiterjesztésére is, 
miután úgy látják, nincs kellő számú, erre 
a feladatra alkalmas szereplő még dél-du-
nántúli viszonylatban sem.

– Az idén kiterjesztettük a begyűjtési 
és kezelési lehetőségeket Tolna, Baranya, 
Somogy és már Bács-Kiskun megyékre is 
– mondta Tóth Ferenc. – Az átvevő part-
nerünkkel kötött megállapodás szerint az 
önkormányzati és a lakossági elektronikai 
hulladékok mellett begyűjthetjük az áru-
házakét. Ezzel a behozatali mennyiségünk 
jelentősen megnövekedett: már három te-
herautóval dolgozunk és most pályázunk 
egy negyedikre is.

Ez a fő profil, de ennél jóval sokrétűbb, 
szerteágazóbb tevékenység zajlik a falak mö-
gött – segítve az önkormányzati-intézményi 
feladatok megoldását szakipari és egyéb 
munkák elvégzésével (portaszolgálat, zöld-
felület-karbantartás, futárszolgálat). A cég 
az idén úgynevezett közhasznú szerződést 
is kötött a várossal minderre vonatkozóan. 

Az egyes tevékenységekre vonatkozó 
nyitottságukat igyekeznek a város javá-
ra hasznosítani, kiszolgálva ezzel az egyes 
kisebb-nagyobb szekszárdi vállalkozások 
speciális igényeit. Már korábban létrehoz-
tak a telephelyükön egy olyan üzemrészt, 
amelyben műanyagzacskókat és zsákokat 
állítanak elő.

– Van új e tekintetben a nap alatt: Decsen, 
az ottani önkormányzatot bevonva új te-
lephelyet létesítettek. Gyaníthatóan ez is a 
környezetvédelmet, a fenntartható fejlődést 
szolgálja, hisz empatikusság, elkötelezettség 
érződik a szavain, amikor ezt a témát csak 
áttételesen is érintjük.

– Köszönöm, ha ezt önök is így érzéke-
lik… Nos, Decsen egy TÁMOP-os pályázat 
elnyerésével indítottunk be egy műanyag-
válogató üzemet a kölcsönös előnyök jegyé-
ben. Most már saját állományban is vannak 
dolgozóink – jelenleg 10 fővel dolgozunk a 
telepen.

– Sőt: kibővített profilú boltjukban speciális 
lakossági-fogyasztói igények kielégítésére is 
vállalkoznak, amiről talán eddig mindig ke-
vesen tudnak, a már említett, fentebb részle-

tezett főprofil miatt. Miről, milyen kereske-
delmi tevékenységről van szó konkrétan?

– Eddig talán a munkaruházati profil 
rögzülhetett sokaknál, akik ennek vásárlá-
sa kapcsán tértek be korábban az utcafron-
ti, Rákóczi utcai üzletünkbe – és azóta nem 
jártak nálunk. Ha újra betérnek hozzánk, 
a profilbővülés bizony szembetűnő lesz… 
Tudatosan törekedtünk arra, hogy kapcso-
latainkat felhasználva a sárközi népművé-
szet kézi készítésű, valóban egyedi termékei 
helyet kapjanak nálunk. Kizárólag magyar 
gyártóktól megrendelve, egyedi igényeket 
is kielégítve ágyneműk, paplanok, huzatok, 
terítők továbbra is ott vannak a polcokon. 
Méretre varrást is vállalunk.

– 2014-ben történt egy újabb profilbővítés.
– Igen, gyógyászati eszközöket kezdtünk 

el forgalmazni – abból kiindulva, hogy 
ahogy a mi rehabilitáción lévő dolgozó-
inknak szüksége van ezekre az eszközökre, 
úgy minden bizonnyal másoknak is. Ezen a 
termékpiacon a kínálati palettát igyekszünk 
bővíteni.

Szükség is volt a több lábon állásra a 
közhasznú tevékenységet végző kft.-nek 
az elmúlt évtizedben A rehabilitációs fog-
lalkoztatás központi támogatása ugyanis 
2004-től 2012-ig gyakorlatilag folyamato-
san csökkent. Ám örvendetes módon tavaly 
megtörtént a várt pozitív változás. 

A szekszárdi foglalkoztatóban egyébként 
a nehéz években sem történt visszaesés, ez-
zel járó leépítés. Míg 2004-ben 35-en voltak, 
ma már közel százan dolgoznak itt. (x)
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Már nem kis klub a Szekszárdi Kajak SE Halász Gábor újra interkontinentális bajnok
Vége a szezonnak, néhány 
hétre bezár a szekszárdi kaja-
kosok Sió-parti bázisa. A spor-
tolók kaptak egy kéthetes 
pihenőt, majd elkezdődött a 
szárazföldi edzés időszaka, 
ami a tanmedencés trénin-
gekkel együtt jövő tavaszig 
folytatódik. Kondiznak a kaja-
kosok, edzőjük, Jámbor Attila 
pedig természetesen most is 
köztük van. Leméri, jegyzete-
li, hogy ki milyen erőben van 
most, november közepén, 
és felettébb kíváncsi, hogy a 
sportolók mennyivel lesznek 
erősebbek tavasszal.

Sokat elárul a Szekszárdi Kajak 
SE (SZKSE) teljesítményéről az, 
hogy a jelenleg világelső, s évtize-
dek óta a szűk nemzetközi élvo-
nalba tartozó magyar kajak-ke-
nu sport 126 tagegyesülete közül 
88 megszerzett bajnoki ponttal a 
24. helyen zárt. Bizonyítja, hogy 
négy év elteltével már eléggé 
széles az alja a szekszárdi kajak-
sport piramisának, s a csúcsán is 
van már közel tucatnyi nagyon 
ígéretes versenyző, akikből a há-
rom legeredményesebb kajakos 
(Nagy Viktória, Ádám Alexa és 
már a serdülő korosztályban ki-
emelkedőt nyújtó Balogh Zsófia) 
az idén bekerült a kölyök, illetve 
a serdülő korosztály országos vá-
logatott kereteibe.

Az SZKSE-nek nincsen fel-
nőtt, illetve masters verseny-

zője (a legidősebb sportoló is 
még ifjúsági korú), nem foglal-
koznak a kenuszakággal (egye-
lőre ez nehezen illeszkedne a 
képzési programjukba), így ha 
csak a férfi és a női kajak után-
pótlás korosztályaiban vizsgál-
juk a hazai klubokat, akkor az 
igen előkelő 9. hely illeti meg a 
Szekszárdi Kajak SE-t.

A klub versenysport-irányult-
sága sok munkát követel attól a 
mintegy 80 versenyzőtől, akikkel 
jelenleg dolgoznak, de ők még-
is maradnak. Jól érzik magukat 
a klubnál, noha a szülők sok 
esetben csak azért viszik le a Sió 
partjára a gyereket, hogy mo-
zogjon egy kicsit, ismerkedjen a 
sportággal. „Büszke vagyok arra, 
hogy amíg a többi, hozzánk ha-
sonlóan fiatal, három-négy éve 
alakult klubnál ötven százalé-
kos a lemorzsolódás, nálunk 
csak húsz százalékos!” – jegyzi 
meg Jámbor Attila, hozzátéve: 
„Eljutottunk oda, hogy most 
egy ideig nem indíthatunk kez-

dő-újonc csoportot, mert habár 
be tudnánk fogadni még több 
versenyzőt, de ezt az érdemi 
munka bánná… Nem tudnánk 
annyit foglalkozni a gyerekekkel, 
mint azt szeretnénk.”

Jámbor Attila mellett felesége, a 
volt kajakos Inger Nikoletta dol-
gozik a legkisebbekkel, a kezdők-
kel és a serdülő lányokkal is, s tőle 
veszi át a nagyobb fiúkat „Jámbi”, 
aki vezetőedzőként természetesen 
szinte minden munkában részt 
vesz. Ennyi gyerekkel ezt a mun-
kát még az ő megszállottságuk-
kal sem lehetne hosszabb távon 
eredményesen csinálni (Nikolet-
ta gazdasági feladatokat is ellát a 
klubnál), ezért bekapcsolódott a 
klubnál folyó munkába egy volt 
versenyző, Bogos Virág, aki jelen-
leg szakedzői képzésre jár.

A Szekszárdi Kajak SE számára 
nem csak azok a gyerekek fonto-
sak, akikről már az első egy-két 
évben kiderül: szállítani fogják a 
kiemelkedő eredményeket. „Min-
denkiből, aki nálunk megragad, 

szeretnénk kihozni a képességei-
hez mérten a maximumot. Ezért 
kértük a szülőktől, hogy segítsék 
a gyerekeket abban, hogy az edzé-
sek legalább 90 százalékán részt 
tudjanak venni. A szülők ebben 
partnerekké váltak” – mondta 
Jámbor Attila. „Ahogy nem lehet 
művész minden rajzolóból és fes-
tőből, nálunk sem lehet minden-
kiből élsportoló. Sok esetben még 
az első három év teljesítményéből 
sem lehet következtetni, hogy 
mire viszi egy-egy versenyző, 
mert előfordulhat: a későbben érő 
típusba tartozik” – tette hozzá.

„Úgy a maratoni, mint a rövi-
debb távokon szeretnénk sikeres 
csapathajókat kialakítani, ezen 
kívül nekünk, a sportágnak szük-
ségünk lesz olyan fiatalemberekre, 
akikből a későbbi edzők, verseny-
bírók, vizes sportokban jártas 
szakemberek és szurkolók, szim-
patizánsok is lehetnek” – beszélt a 
közelebbi és a távolabbi jövőről a 
tolnai színekben egykori világbaj-
nok szekszárdi vezetőedző. B. Gy.

Halász Gábor nemzetkö-
zi bajnoki címet szerzett a 
madridi székhelyű GBF bok-
szszervezetnél a VI. Fighters 
Night (Harcosok éjszakája) 
szekszárdi küzdősportgála 
főmérkőzésén. 

A versenyen ezúttal elmarad-
tak a gyors KO-győzelmek, de a 
meccsek mozgalmassága, a gyen-
gébbnek, képzetlenebbeknek tű-
nők kitartása (pofontűrő képes-
sége) remek szórakozást nyújtott 
a profi ökölvívás, a thai-boksz, 
a K-1 és az MMA (ketrecharc) 
kedvelőinek. Ezerkétszáz néző 
volt kíváncsi a november 15-ei 
rendezvényre, amivel újfent az év 
leglátogatottabb szekszárdi spor-
teseménye lesz az Unio Boksz 
Team Szekszárd gálája.

A nézők láthatták a szekszárdi 
klubhoz tartozó, Petrányi Zsolt 
által menedzselt profi ökölví-
vók közül a nemrégen visszatért 
Bokros Valentint, amint begyűjti 
második győzelmét. A pályája 
elején tartó Ambrus Gábor okos, 
stílusos bokszával, egy olimpiát is 
megjárt versenyző, Petrovics Já-

nos legyőzésével alighanem kö-
zönségkedvenc lesz. Jól sikerült a 
szintén helyi kötődésű Gyén At-
tila első profi meccse egy verhető 
„öreg harcossal”, Oláh Csabával 
szemben. A mérkőzés képe alap-
ján úgy tűnt, hogy megnyerte a 
meccsét a váltósúlyban Orsós 
István is, de a pontozók döntet-
lenre adták a meccset a szlovák 
Vladimir Tacik ellen. Nem volt 
kérdés ezúttal a cirkálósúlyban 
fellépő Novák Gyuri győzelme az 
egyoldalú küzdelmet a második 
menetben feladó szlovák, Robert 
Borok ellen. 

Nagyon értékes, magas szín-
vonalú meccsen diadalmasko-
dott a ketrecharcban Vass Krisz-

tián a nála tapasztaltabb, bajai 
Koprivanecz Milan ellenében. 
Dominált a földharc az állóharc-
cal szemben, melyből többszöri 
hátrányos helyzetéből remekül 
bontott az alacsony termetű, 
zömök szekszárdi tűzgolyó, aki 
nagy ereje mellett a brazil birkó-
zásban (jiu-jitsu) és a grappling-
ben szerzett tapasztalatait kama-
toztatva szerzett újabb híveket. 

Halász Gábor derekán – 
ahogy azt ő és tisztelői is elter-
vezték – este fél tizenegykor 
már ott díszelgett a GBF öve. 
Annak ellenére, hogy minden 
mellette szólt a 21 éves dunaúj-
városi bunyóssal, Pintér Attilával 
szemben (jóval magasabb, jóval 

tapasztaltabb, jóval képzettebb is 
volt nála), mégsem volt egysze-
rű megoldani a feladatot, végig 
is ment a tízmenetesre tervezett 
meccs. Pintér olyan testtartás-
ban bokszolt, annyira a sza-
bályosság és a szabálytalanság 
határmezsgyéjén táncolva, oly-
annyira orvul ment át – nem kis 
ütőerőt birtokolva – ellentáma-
dásba, hogy az 51. meccsét vívó 
37 éves szekszárdi bokszikonnak 
végig észnél kellett lennie. Pintér 
a sorozatos tiszta ütésektől sem 
ment le egyszer sem.

„Csodálkoztam, mert eny-
nyi testütéstől, amit bevittem, 
már régen padlóznia kellett 
volna. Szerettem volna előbb 
befejezni a meccset, hogy ezzel 
is kiszolgáljam a lelkes, hálás 
közönséget, de az, hogy nem a 
nehézsúlyban, hanem a cirká-
lóban vívhattam címmeccset, 
és öt nap alatt kellett leadnom 
öt kilót, az ütőerőben visszakö-
szönt”– mondta a meccs után 
a gálafőszereplő, aki nagyon 
reméli, hogy új öve és címe 
megvédésre is lesz lehetősége a 
későbbiek során. B. Gy.

SPORTMIX
KÉZILABDA Ötgólos félidei előnyét a mérkő-
zés végére 13-ra növelte az NB I. B nyugati 
csoportjában az idáig minden meccsét maga-
biztosan megnyerő Szekszárdi Fekete Gólyák 
KC a vendégként pályára lépő Rinyamenti 
KC ellen. Mind az egyéni teljesítmények alap-
ján, mind az összjátékot, a védekezést illető-
en „nagyon rendben volt” a Tabajdi-csapat, 
amelyben Vasas Edina és Reisch Gabi vitte a 
prímet (az előbbi 12, utóbbi 6 gólt szerzett), 
de sokat tett hozzá a lendületes csapatjáték-
hoz Horváth Szimonetta is az irányító posz-
ton, aki hat gólt jegyzett.
LABDARÚGÁS Értékesnek mondható dön-
tetlent ért el a Tolle UFC Szekszárd az NB 

III. középcsoportjában a Dabas otthoná-
ban egy jó iramú, kemény mérkőzésen. 
Az UFC szerezte meg a vezetést az első fé-
lidőben Deli Dániel góljával, de a második 
félidő elején a hazaiak egyenlítettek, s ez 
(1-1) maradt a végeredmény. A szekszár-
di csapat Rácz F. kiállítása miatt az utolsó 
20 percet emberhátrányban játszotta le. A 
csapat az őszi idény zárófordulója előtt 19 
ponttal a 10. helyen áll a tabellán, a Baja 
legyőzésével szombaton akár 3-4 helyet is 
előrébb léphetne.
SPORTLÖVÉSZET Lezárult a nevezés a jövő 
hétvégén (november 28-30. között) a szek-
szárdi városi sportcsarnokban megrende-
zésre kerülő Hungarian Open nemzetközi 
légfegyveres versenyre, amelyen a világ 

szűkebb élvonalába tartozó Európa- és vi-
lágbajnok, korábbi EB-n, vébén dobogós 
magyar versenyzők szinte mindegyike részt 
vesz. Közel negyven külföldi légpisztolyos, 
légpuskás, illetve futócéllövő érkezik nyolc 
országból (Horvátország, Szerbia, Moldá-
via, Finnország, Olaszország, Németor-
szág, India, Irán). A döntők szombaton 
17.45 órakor, vasárnap 13.55-kor kezdőd-
nek. A magyar csapat győzelemre esélyes 
versenyzői: Arunovic Zolana, Sike Renáta, 
Nemes Adrienn, Csonka Zsófia, Major Ve-
ronika, Sidi Péter, Péni István, Sike József, 
Tasi Tamás, Boros László. Izgalmas csatát 
ígér most is futócéllövésben a meghatáro-
zó olasz és a magyar versenyzők küzdelme 
szombaton.

Újra indul a téli teremfocitorna
December 7-től immár 22. 
alkalommal rendezik meg a 
„Szekszárdi Sportközpont téli 
kispályás teremlabdarúgó ku-
pát” a városi sportcsarnokban.

A hagyományos kispályás baj-
nokságra november 27-én 
(csütörtök) 16 óráig várják a 
csapatok jelentkezését, akik a 
nevezések számától függően 
8-10 csapatos csoportokban, 
alapszakasz-rájátszás-helyosz-
tók rendszerben küzdenek a 
helyezésekért. Az első fordu-
lókat december 7-én rendezik, 
míg a döntőre várhatóan 2015. 
február 8-án kerül sor.

A nevezési díj csapatonként 
55 ezer Ft, mely tartalmazza 
a csapat összes mérkőzésének 
költségeit (a terem- és öltöző-
használat díját), de nem tartal-
mazza a játékvezetői díjat (mér-

kőzésenként 2000 Ft), amelyet 
a pályaválasztó együttes fizet. A 
nevezési díjat készpénzben kell 
befizetni a nevezéssel egyidejű-
leg, vagy a Szekszárdi Sportköz-
pont NKft. számlájára átutalni. 

A kupában csak azok a csapa-
tok vehetnek részt, akik legké-
sőbb a technikai értekezleten (de-
cember 2., 17 óra) a nevezési díjat 
befizetik, illetve a befizetés tényét 
igazolják. A nevezési lapokat a 
Szekszárdi Sportközpont NKft. 
(7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.) 
címére kérik beküldeni, vagy a 
sportcsarnok titkárságára leadni.

A legjobb csapatok ezúttal is 
értékes sportszervásárlási utal-
ványt nyernek, de díjazzák a leg-
jobb kapust és a gólkirályt is. A 
részletes versenykiírás, a játéksza-
bályok és a letölthető nevezési lap 
a www.sportcsarnokszekszard.hu 
weboldalon található. -fl-
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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

ERZSÉBETTŐL – KATALINIG TARTÓ AKCIÓNK:
Aranyműves ékszerüzleteinkben

november 17-25-ig

30%-os árkedvezménnyel
vásárolhat egyes arany ékszereinkből.

SZEKSZÁRD
Kölcsey ltp. 2 (160-as alatt)

Széchenyi u. 32.
Tesco Áruház üzletsora

Megnyitottuk piactéri új bútorboltunkat!
Minden igényt kielégítő, kényelmes, 

szép bútorokkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8-17 óráig
Szombat: 8-12 óráig

Telefon: 06-30/631-14-56 • www.szeleitexkft .hu

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

JÉGKORCSOLYÁK 
és védőfelszerelések

20 éves
a VB Sport 

20% 
engedmény

sífelszerelésre és
ruházati termékekre

A kedvezmény 30.000 Ft feletti vásárlás,
készpénz� zetés esetén a készlet erejéig érvényes.

Más kedvezménnyel nem vonható össze.

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501

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

MEGNYITOTTUNK!
Új húsbolt a Piactéren!

Minden nap friss választékkal, 
házias ízekkel,

helyi vágóhídról.
Kínálunk:

kolbászhúst, hozzá
természetes és műbeleket.

Előrendelést felveszünk!
Figyelje árzuhanásunkat!

Nyitva tartás:
K.-Cs.: 6.00-14.00

P.: 6.00-15.00 
Szo.: 6.00-12.00

Mindenkit szeretettel 
várunk!


