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Visszatapsolva
– tarolt a Fidesz
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„Engedjétek meg, hogy nagy 
szeretettel bemutassam nek-
tek a következő öt év szek-
szárdi polgármesterét, Ács 
Rezsőt!”– e szavakkal köszön-
tötte a jelenlévőket a Fidesz 
Hunyadi utcai székházának 
nagytermében Horváth István 
Fidesz–KDNP-s országgyűlési 
képviselő, leköszönő szek-
szárdi polgármester október 
12-én este, a pártszövetség 
városi eredményváróján.

A tíz választókerület tíz meg-
választott Fidesz-KDNP-s kép-
viselőjét is bemutatták az ese-
ményen: így az új polgármester 

mellett dr. Haag Évának, Ferencz 
Zoltánnak, Gyurkovics János-
nak, dr. Tóth Gyulának, Kővári 
Lászlónak, Csillagné Szánthó 

Polixénának továbbá Máté Pé-
ternek, dr. Máté Istvánnak, Pap 
Máténak és Gombás Viktória 
Zitának is szólt a taps.

– Nagyon küzdelmes, ne-
héz időszakon vagyunk túl, de 
mindig számíthattunk rátok: 
ez volt a mi erőnk, ez a kö-
zösség, ez a csapat! – köszön-
tötte a jelenlévőket Szekszárd 
új polgármestere, Ács Rezső, 
aki emlékeztetett arra: voltak 
nehezebb pillanatok, amikor 
elkeseredett, mivel olyan tá-
madások érték, amelyeket ne-
hezen tudott feldolgozni, de a 
Fidesz-KDNP helyi közössége 
annyi erőt adott számára, hogy 
mindezeken a támadásokon túl 
tudta magát tenni. – Ugyanez-
zel a lendülettel, ugyanilyen jól 
fogunk dolgozni, ahogyan ezt 
eddig tettük. Arról az útról, 

amelyet az elmúlt nyolc évben 
elkezdtünk, nem fogunk se 
jobbra, se balra letérni! – tette 
hozzá. Elmondta azt is: bízik 
abban, hogy Szekszárdon a kö-
vetkező hetek, hónapok, évek 
már az építkezésről, a fejlődés-
ről szólnak, valamint arról is, 
hogy egyre több fiatal térjen 
vissza a városba. 

A frissen megválasztott pol-
gármester hangsúlyozta: a kö-
zös munka gyümölcse az, hogy 
„tíz Fidesz-KDNP-s képviselő 
állhat mögöttem, mellettem a 
közgyűlésben”. A megválasz-
tott kormánypárti képviselők-
kel határozottan végigvisznek 
mindent és végigjárják azt a 
fejlődési utat, amely a város, a 
közösség jövőjét fogja szolgálni, 
megerősíteni – jelentette ki.

 Gy. L.

„A megkezdett útról se jobbra, se balra nem térünk le”

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is  
méltóképpen kíván megemlékezni az 1956-os októberi  

forradalom eseményeiről.
Az ünnepi műsor és a koszorúzás 2014. október 23-án 

(csütörtökön) 10.30 órakor kezdődik  
a Szent István téri 1956-os emlékműnél.

Kérjük, hogy a koszorúzási szándékot 2014. október 22-
ig (szerda) szíveskedjenek jelezni a Babits Mihály  

Kulturális Központ  
információ-szolgálatánál. (Tel: 529-610)

A koszorúkat kérjük közvetlenül az ünnepség helyszínére 
szállítani.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
és a Babits Mihály Kulturális Központ

Orbán: „Ma este megtanultuk, nincs nagyobb erő 
az együttműködésnél!”

A budapesti Fidesz-KDNP-s eredményváró eseményen vasárnap 
Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, van egy régi vita, ami 
arról szól, hogy a bajnoki cím megszerzése, vagy annak megtar-
tása-e a nehezebb. „Ma este megtanultuk, hogy mind a kettőért 
nagyon sokat kell dolgozni!” – jegyezte meg, hozzátéve: a válasz-
tás éjszakáján alulmaradt a békétlenség, a széthúzás, a cinizmus 
és a reménytelenség, „ezért joggal mondhatjuk: a választás ered-
ményének értelme és lényege, hogy Magyarország győzött!”. A 
hazánk előtt álló feladatokról szólva a miniszterelnök a követ-
kezőképpen fogalmazott: „Az elmúlt négy évben visszaadtuk a 
reményt Magyarországnak, az előttünk álló négy évben pedig 
naggyá fogjuk tenni!” ,,Sok munka vár ránk: számunkra a győ-
zelem nem pozíciót jelent, hanem azt, hogy jogot szerezhettünk 
arra, hogy még többet dolgozhassunk.

Mindkét fél számára pozitív 
hozadéka van Szekszárd és a 
Paksi Atomerőmű Zrt. kapcso-
latának – ezt erősítette meg a 
közelmúltban tartott sajtótá-
jékoztatóján Ács Rezső akkori 
alpolgármester és Hamvas 
István vezérigazgató.

– Szimbiózisban élünk a kör-
nyék településeivel – kezdte 
Hamvas István –, hiszen mi 
munkalehetőséget és megélhe-
tést biztosítunk, a települések 
pedig nyugodt hátteret adnak 
a dolgozóinknak. Szekszárd 
minden szempontból kiemelt 
szerepet játszik, elég, ha csak az 
egészségügyi ellátás, az oktatás, 
a sport vagy a kultúra területét 
említem. Hagyomány, hogy 
időről időre áttekintjük a közös 
eredményeket. Örülök, hogy 
a Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztő Alapítvány által nyújtott 
támogatásokat a megyeszékhely 
jól hasznosította. Szekszárd a 
város élhetőségét javító beruhá-
zásokat, fejlesztéseket valósított 
meg, gondolok itt például a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
felújítására, vagy az új strand- 
és élményfürdő megépítésére. 
Gratulálok a városvezetésnek 
és sok sikert kívánok nekik az 
erőmű bővítésével kezdődő új 
korszakban is – mondta PA Zrt. 
vezérigazgatója.

Ács Rezső köszönetet mon-
dott az erőmű támogatásáért, 

amely nélkül a városi nagyren-
dezvények – így a több tízezer 
látogatót vonzó Szekszárdi Szü-
reti Napok – sem lehetnének 
ilyen színvonalasak. Kiemelte: 
a Paksról érkező támogatás a 
Babits kulturális központ újjá-
építésénél az önerőt egészítette 

ki, de az utóbbi két évben felújí-
tott játszóterek is az alapítvány-
nál elnyert pénzekből szépültek 
meg. Az erőmű támogatta szo-
ciális intézmények energetikai 
felújítását és jutott pénz az al-
sóvárosi temető bővítésére is.

– Az elmúlt négy év tekinte-
tében összesen 100 millió fo-
rintot meghaladó támogatásról 
beszélhetünk – hangsúlyozta 
Ács Rezső. – Olyan források 
szabadultak fel ezáltal a város 
költségvetésében, amit például 
az út- és járdaépítési program-
ra tudtunk fordítani. Az erőmű 
mintegy 300 szekszárdi család 
egzisztenciáját biztosítja, s ak-
kor még a beszállítókat nem is 
említettem. A következő öt év 
programjában nagy hangsúlyt 
kap a munkahelyteremtés, ezért 
szeretnénk majd kiaknázni az 
erőmű bővítésében rejlő lehe-
tőségeket. Többek között olyan 
lakhatási feltételek biztosításán 
dolgozunk, hogy az erőmű le-
endő dolgozói közül minél töb-
ben Szekszárdon találjanak új 
otthonra – közölte Ács Rezső.

 - fl -

Az atomerőműnek szüksége
van Szekszárdra

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Túl sok – mondhatni semmi – 
betanulási időre nincs szüksége 
Ács Rezső frissen megválasz-
tott polgármesternek. Éveken 
keresztül alpolgármesterként 
tituláltuk, mikor sorra-rendre 
beszámolt arról, hogy éppen 

mi zajlik a városban, mit nye-
rünk rajta és mennyibe kerül. 
Az ilyen és hasonló témákban 
abszolút szakavatott interjúa-
lanyként kérdezhettük, hiszen 
nem csak úgy önmagában 
gazdasági ügyek felelőse volt, 
hanem az egész város veze-
téséből is jócskán kivehette a 
részét, miután Horváth pol-
gármester úr miniszteri biztosi 
teendői mellett számos felada-
tot volt kénytelen megosztani 
Ács Rezsővel – dr. Haag Éva 
alpolgármester asszonyt pedig 
anyai kötelezettségei tartották 
otthon.

Polgármesterünk, megvá-
lasztását követően nem sokkal 
lapunknak azt nyilatkozta: ren-

geteg munka várja már hétfőn 
is, annyi lesz a különbség, hogy 
a névtábláján más beosztás 
szerepel. A gépek nem kam-
pányból túrtak-fúrtak a város-
ban, folytatódik a járdaépítés, a 
Wosinsky óvoda bővítése, indul 
az uszodaberuházás és a legna-
gyobb falat: a vízbázis.

Ács Rezső elmondta: nagyon 
sok légből kapott és méltatlan 
vádat borított a városvezetésre 
a kampány, ám ezek java része 
betudható a felfokozott hangu-
latnak. „Mert ugyan mit kezd-
hettem azzal, hogy jelölttársam 
ellenvetés nélkül megszavazott 
valamit a testületben, ezt köve-
tően ország-világ előtt támadni 
kezdte a döntést?” – idézett a 

választás előtti eseményekből a 
polgármester. 

Persze akadtak olyan vádak is, 
melyeket nem lehet csak úgy a 
levegőben lógva hagyni, például 
a hulladékgazdálkodással, élővi-
zek szennyezésével kapcsolatos  
rágalmak nem intézhetők el egy 
kézlegyintéssel. Ami egy bizo-
nyos határon túlmegy, vagyis 
már büntetőjogi kategória, azért 
felelni fognak az érintettek – kö-
zölte a polgármester.

A legfontosabb azonban  
mégiscsak az, hogy Ácsék az ed-
dig elvégzett munkára alapozva 
tették meg választási ígéretei-
ket, a szekszárdiak pedig úgy 
ítélték, hihetnek a szemüknek. 

 Mészáros
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iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

A vidékfejlesztési tervekről beszélt Győrffy

Vancsura: tízéves csúcsot dönthet a kukorica
Az október 15-ei szekszárdi 
agrárkamarai sajtótájékozta-
tón Vancsura József, a Gabo-
natermesztők Országos Szö-
vetségének (GOSZ) vezetője 
is részt vett, aki hangsúlyoz-
ta: jelenleg a növénytermesz-
tők legfőbb problémája a be-
takarítás és a vetés, amelyek 
egy időszakra esnek.

A GOSZ célja, hogy valamennyi 
gazdálkodót a versenyképesség 
oldaláról közelítsenek meg, 
mindegy, mekkora területen 
gazdálkodnak – jelentette ki a 
szervezet vezetője, hozzátéve: 
úgy látja, hogy bár több olyan 
gazda is van, akinél a növényvé-
delmi előrejelzés magas szintű, 
a GOSZ mégis a mindenki szá-
mára elérhető előrejelzési rend-
szerek bevezetését támogatja. 

Vancsura József arról is szólt: 
reményeik szerint idén a kuko-
rica az elmúlt tíz év legmaga-
sabb átlagát fogja adni. Vélemé-
nye szerint „szélhámoskodni” 
lehet az árakban, de a gazdál-
kodók a termés mennyisége, 
minősége tekintetében tudnak 
tenni igazán, hiszen az árakat a 
világpiac határozza meg. Amint 
arra kitért, a kamarának köte-
lessége megtanítani a termelő-
ket, melyek a legjobb fogások, 
hogy a legolcsóbban, a legjobb 
minőséget hozva, a legnagyobb 
mennyiségben termeljenek. 

Az állami támogatások nagy-
ságrendjét uniós szinten és ha-
zánkban is rendeleti törvény 
szerint állapították meg, amely-
hez alkalmazkodni kell, ugyan-
akkor a termelési technológia 
a nagyobb kihívás: Vancsura, 

mint elmondta, úgy érzi, ha-
zánk alkalmas arra, hogy a leg-
jobb technológiával dolgozzon, 
méretnagyságtól függetlenül, 
azonban egy bizonyos nagysá-
got elvár a piac: hogy azt mikor 
éri el a termelő, az az ő dolga. 

Vancsura aláhúzta: az előző 
2-3 év piaci hatásai révén a ta-
karmánybúza, illetve az étkezési 
búza ára nem vált el. A GOSZ 
– tudhattuk meg – a magyar 
gabonanemesítő intézeteket 
arra ösztönzi, hogy igenis ves-
sék el a legjobb fajtákat. Kell 
tenni mindezt azért is, hiszen 
lehetséges, hogy már az idén a 
takarmánybúza és a nyereségi 
kenyérgabona ára közötti diffe-
rencia az utóbbi javára billen. 

– Egy-két év tapasztalata alap-
ján nem szabad elfelejteni a több 
száz évre visszatekintő magyar 

nemesítést! – hívta fel a figyelmet 
a GOSZ-elnök, aki úgy látja, a 
következő időszakban zárt rend-
szerű, minőségi búzatermesztés 
terjed el hazánkban, amelynek 
gabonáját talán újból „pannon 
búzának” fogják nevezni. 

A termelők bíznak abban, 
hogy november 1-jére a búza-
vetésnek a végére érhetnek, vi-
szont a kukorica betakarításnál 
már nem ennyire egyértelmű 
a helyzet, annak munkafolya-
mata ugyanis áthúzódhat akár 
december elejére is. 

Vancsura József kiemelte, 
szakemberek reménye szerint 
várhatóan 9 millió tonna kuko-
rica érkezik be a földekről, de 
fontos – tette hozzá –, hogy ez 
a mennyiség időben és a lehető 
legjobb minőségben legyen be-
takarítva.  HunEsz

A Gabonatermesztők Orszá-
gos Szövetsége szekszárdi 
ülésének alkalmával tartott 
sajtótájékoztatót az új vidék-
fejlesztési elképzelésekről 
Győrffy Balázs, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara elnöke. 

Győrffy Balázs kifejtette: a falu-
gazdász-hálózat agrárkamarába 
történő betagozódása megköny-
nyítette a gazdák érdekérvénye-
sítési lehetőségeit és az egységes 
gazdatámogatási rendszer kiépí-
tését is. A támogatási rendszer 
jelenleg mintegy 670 fővel mű-
ködik, amelynek első erőpróbája 
a kérelmek beadása volt: ennek 
kapcsán a kamara elnöke jelez-
te, a gazdálkodók ez év tavaszán 
soha nem látott számban igé-
nyeltek területalapú támogatást. 

Érdekesség, hogy 180 ezer 
igénylésből 134 ezret már a ka-
mara falugazdászai készítettek 
el, a testület pedig arra számít: 
ez a szám a jövő év tavaszára 
csak emelkedni fog. A kamarán 
belül a feladatok köre egyre tá-
gul: ez a hivatal állítja ki az ős-
termelői igazolványokat, amely 
lehetőséget ingyen biztosítják a 
gazdák részére.

Október elsején a szakta-
nácsadói hálózat is az agrárka-
marához került, így az országos 
szaktanácsadási központ felada-
tait is ez a testület látja el eztán. 
Ingyenes jogsegélyszolgálat 
indult, hiszen számos esetben 
keresték fel a szakmai szerveze-
teket a tagok jogi kérdésekben: 
e tekintetben is a tagság érde-
keit szolgálják az olyan visz-
szaélés elleni lépések, amelyek 
szerződéskötéskor a jogászok 
vagy ügyvédi irodák óradíjának 
maximálására irányultak. A fe-
kete-, illetve szürkegazdaság 
elleni harc a fordított áfa beve-
zetésével a gabona vonatkozá-
sában már megoldódott, de a 
törvénytelen eszközök elleni 
küzdelmet üzleti etikai kódex 
kidolgozásával is deklarálták. 

Győrffy leszögezte: olyan áfa-
csökkentési programot kíván-
nak a kamara részéről a tárca 
asztalára tenni, amellyel auto-
matikusan következhet be áfa-
csökkenés bizonyos szektorok-
ban – erről a kormánnyal előre 
meg is kívánnak állapodni.  

Október 15-ig közel 9 ezer 
földadásvételi szerződés került 
az agrárkamara elé, melyekkel 

kapcsolatban az elnök elmond-
ta: földügyekben a települési 
agrárgazdasági bizottság véle-
ményét minden esetben ki kell 
kérnie a döntési kompetenciá-
val bíró megyei elnökségnek. 

Győrffy kifejtette azt is, hogy 
a vidékfejlesztési program céljai-
nak meghatározásakor a munka-
erőigényes ágazatok támogatását 
javasolták, így az élelmiszeripar 
(vagyis a feldolgozás), a kertészet, 
az állattenyésztés, s nem utolsó-
sorban az öntözött kultúrák fej-
lesztése kerültek a prioritások 
közé. A kamara biztosítási céget 
is létre kíván hozni, fokozva a biz-
tosítások arányát, hiszen eleddig 
csupán néhány ilyen jellegű cég 
foglalkozott agráriummal. 

Győrffy Balázs a V4-es orszá-
gok agrárkamarai vezetői kap-
csolatait is szóba hozta: ezen ta-
lálkozók immár 60 alkalommal 
kerültek megrendezésre, a to-
vábbiakban is biztos alapot jelen-
tenek arra nézve, hogy az Európai 
Unióban is közösen érvényesítsék 
érdekeiket a visegrádi tagorszá-
gok. Győrffy szerint a következő 
időszak egyik legnagyobb kihívá-
sa az integráció, a szövetkezésügy 
megszervezése lesz: egyfajta mo-
zaiktípusú termelői szerkezet ki-
alakítása, amely összehangolja a 
kis- és közepes gazdaságok telje-
sítményét, javítva értékesítési-vá-
sárlási pozícióikat, s amely nem 
utolsósorban a piacszervezésben 
is rendelkezésére áll a gazdáknak. 
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Likpince, borkötő, látópohár 
– és hasonlóan fontos múltbéli dolgaink

Elismeréseket, kinevezéseket adtak át a Balassa-napon

A Szekszárdot karéjba öle-
lő szőlő- és borgazdaságok 
szép pincéi, tanyái a szorgal-
mas munka és a hozzáértés 
megannyi bizonyítékai. Lát-
ványuk feledteti a pár száz 
évvel korábbiak azon igye-
kezetét, hogy úgy építsenek 
pincét: senki rá ne találjon.

A sok háborúskodás miatt rejte-
ni kellett a gabonát, a szalonnát, 
a lisztet – na és a bort. Erre volt 
jó alkalmatosság a verem. A pin-
ceásók más formához is értettek. 
Nem csoda, hogy ragadványnév 
lett belőle, ők kapták a Pinceásó 
János vagy Pista nevet. Keresett 
mesterségnek számított tehát, 
de még inkább a pincevágóké. 
Nagyon tudták, hogyan kell 
a rejtett pincék falát kivágva 
hozzájutni az áhított borhoz. 
A hadakkal együtt vonultak, 
csata idején felderítői voltak a 
legyőzhető karikafáknak, azaz 
a hordóknak. Ha a pincében te-
kergő atyánkfiai sikerrel jártak, 
a szomjas hadnép vígan pihente 
ki a csata fáradalmait.

Nemcsak a bornak járt pince – 
sokat mesélt erről Takács Sándor 
(1860-1932) történetíró akadé-
mikus –, hanem minden féltett 
éteknek. Így aztán volt káposz-
táspince, lisztespince, de még 
serespince is. Ezek már különálló 
építmények: a verem oldalát kő-
ből vagy sövényfalból készítették, 
deszkával takarták és befödték 
náddal. Jobb módúaknak kijárt 
a borházas lyukpince. A dombok, 
hegyek oldalába vájt üregek, bar-
langok torkát – bejáratát – jól 
megerősítették. Ilyen pincesorról 
írt egy Szekszárdon átutazó bécsi 
diplomata is (1772).

Sárközben megénekelték:
„A pilisi likpincének, ritkának 
van teteje. / De jó bor, igen jó 
bor van benne,
A babámmal ittam benne...”

Ma is életnek hívják sok helyen 
a búzát. A szalmás élet rejtek-
helye ugyancsak a verem vagy 
pince volt. Igazán biztonságos 
helyet a veremnek gyakorta a 

templomban találtak, ott rejtet-
ték el a kenyérnek valót. 
A levegőtlen verem sem bizo-
nyult mindig jó rejtekhelynek. 
Az időjárás-változást megsíny-
lette minden termény, a boros-
hordók is, amin csak a hordó-
kötők tudtak segíteni, vesszőből 
font kötelékkel. Borkötőknek is 
hívták őket, szükség volt rájuk 
a hordófalhasító, a fenékhasító 
hordócsinálók mellett. Mester-
ségük ugyanazt jelentette, mint 
a ma ismertebb pintér, kádár 
vagy bodnár szavunk. A famun-
kákhoz sokan értők paraszti 
világában születtek a hordóké-
szítés rokonágai; a csobolyás, 
a kádas, a csöbrös, a kupás, a 
dézsás mesterségek is.

Amikor még vasabroncsot 
nem csináltak, mást kellett kita-
lálni. Dongát hasogattak, azok 
közé gyékényfüvet tettek szigete-
lő anyagnak, kötéllel összeszorí-
tották és kötővesszővel átkötöz-
ték; kész a karikafa, azaz a hordó. 
A bort megitták vagy eladták 
hordóstól, az így készült karika-
fa kitartott a következő szüretig. 
Időnkénti megkötésük a borkö-
tők dolga volt. Ha sürgőssé vált a 
vérző hordók kötése, nagy becsü-
lete lett a borkötő mestereknek, 
egyik pincéből futottak a má-
sikba, menteni a nedűt. Elvárták 
tőlük az állandó készenlétet. Ha 
hívásra késve mentek, fizethették 
az elfolyt bor miatti kárt. Hajdan 
sok falu hordódongákkal és kötő-
vesszővel fizette adóját földesurá-
nak. Nemigen akadt bornemissza 
borkötő, mesterségükkel járt az 
erős fogyasztás.

Hajdan is számos kelléke 
volt a szőlőművelésnek és bor-
készítésnek. Kellett metsző- és 
szőlőszedő olló, gyertyatartó, 
háromszáz éve a kacor még 
városunk címerébe is felkerült. 
Ezeken kívül majdnem minden 
fából készült. Bocska, borprés, 
cseber, gázlókád létrával, put-
tony, sajtár, szűrőhordó, tőtike 
és akófa – ez utóbbival a hordók 
nagyságát mérték. Az Eszter-
bauer, a Főglein és a Gyimóthy 

családok 1880-as években ké-
szült hagyatéki leltárában 80, 
100, 140 hl űrtartalomnyi hor-
dó szerepel, ezek többnyire 10 
akós, nagyjából 5 hl nagyságúak 
voltak. A szekszárdi pintér egy 
hónap alatt 80 ezer liter űrtarta-
lomnyi, tehát 150 db ilyen hor-
dót készített.

Sok volt a bor, pénz helyett 
is fizettek vele, és persze itták, 
kínálták bármely alkalomkor. 
Fogyott háborúskodás idején 
és békében, örömben és bánat-
ban, ünnepkor és munkás na-
pokon, jeles családi eseménykor 
és – ahogy Takács Sándor írja 
– amikor valaki a hóhér madza-
gán adá a lelkét az Úristen mar-
kába –, a halál árnyékában is. 
Jó borral pört lehetett nyerni 
és rövidebb utat az igazsághoz. 
Sok levéltári írásban olvasni a 
hivatalos ügyekben eljáró kül-
döttségek borszámláiról.

Borivó szokásunk védelmé-
ben szólva, okolhatjuk az iható 
kút- és csapvíz előtti időkben 
még betegségeket okozó rossz  
vizet: hát persze, hogy eleink 
az egészségüket óvták a borral! 
Akkor kezdődött a baj, amikor 
mindez duhajkodásnak számító 
muzsikával és tánccal párosult. 
Például lakodalomban tom-
bolók járták az ördög malmát. 
Bormámoros állapotban bizony 
jutott szidalom királynak, bíró-
nak, szomszédnak, asszonynak 
is. Nem egyszer pör lett a do-
logból, pár havi tömlöc járt a 
huncut szavakért, káromkodá-
sért. Tilos lett a tánc, a muzsika 
és vigalom vasár- és ünnepnap, 
aki elkövette, annak „hegedűje a 
farán törettessék össze. Többször 
pedig ne cselekedje!” A magyar 
ember megtanulta, hogy lányát, 
lovát és – szólt a mondás – borát 
másra nem bízhatja.

Néhány mesterséghez idő-
ben ki kellett tanulni a borivás 
módját. A borbírák tudta nél-
kül nem verték csapra a kari-
kafácskát. Látópoharat küldtek 
a bírónak is, aki tudósa volt a 
kóstolásnak és megmondója a 

bor árának; mennyiért mérhetik 
pintjét korcsmában, pincében. 
A bordézsmálók kifinomult íz-
léssel ítélték meg, hogy mit ér a 
kapásbor, szegénybor, prímabor, 
vagy ürmös, mennyi jár belőle a 
hazának adóba. Garay János is 
nagyon köszönte egyik barátja 
küldeményét (1846): A szegszár-
di bor, hallom, csakugyan dicső 
lett… Ürmösödet orvosom itta 
meg, s nem győzte magasztalni…

Dézsmáláshoz is kellett szak-
értő – törkölylátó és kádszúró –, 
hogy nincs-e valami csalafinta-
ság a kádban, pl. törköly alá rej-
tett szőlő. 

Aki kapálta, úgy okoskodott; 
jobb, ha neki marad a több, lele-
ményben nem volt hiány. Egyed 
Antal írta (1829): „Szőlőhegyek-
kel igen is megvagyon rakva ez a 
Vármegye... Szekszárdon terem 
a leghíresebb bor.” Másutt így 
folytatja: „A lakosoknak kedves 
mulatsága a korosokra nézve ab-
bul áll, hogy vasárnap és innep 
napokon a délutáni isteni szol-
gálat után többen egy társoság-
ban a szőlőhegyekre kimenvén, 
a vélük kivitt eledel mellett bo-
rozgatnak, és dalyolnak...” Mó-
ricz Zsigmond is szép emléket 
őrzött látogatásáról (1933): „A 
szekszárdi vörös óbor a világ 
legelső bora... Nagy dolog, ha 
én bort dicsérek, mert a saját 
szőlőmet is kivágtam... Azért, 
mert nem a Baktán volt... Az én 
szőlőmben olyan bort szűrtünk, 
hogy aki egyszer megvette a bo-
romat, az nekem többet nem kö-
szönt... De Szekszárdon a szőlőt 
fenn kell tartani, mert ez baráto-
kat szerez itthon a hazában s az 
egész világon.”

Mostanra beértek Széchenyi 
István, Wesselényi Miklós, Sze-
mere Bertalan, de talán a magyar 
bortermelők lelki alkatáról író 
Szekfű Gyula intelmei is. Nagy 
tudással készülnek a híres szek-
szárdi borok. Ahogy Babits írta 
róla: „Ó pinceszáj, illatos kripta!
Így leng e bús présház felett
a Feltámadás drága titka.”
 Kaczián János

Ahogy hagyományosan min-
den esztendőben, az idén is 
sor került a Balassa-napon 
egészségügyi-szakmai előa-
dásokra, valamint miniszteri 
dicséretek, elismerések, or-
vosi kinevezések átadására is. 
Október 11-én a Vármegye-
háza dísztermében reggeltől 
előadásokat, továbbképzést 
hallgathattak a jelenlévők, 
délután pedig Porpáczy At-
tila római katolikus káplán 
hirdetett igét a közelmúltban 
felújított Szent János és Pál 
kápolnában. A Balassa-napi 
ünnepség fél hatkor vette 
kezdetét.

Az eseményen Szekszárd akkor 
még alpolgármesteri tisztséget 
viselő vezetője, Ács Rezső mel-
lett dr. Mészáros János, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
egészségügyért felelős állam-
titkárságának kabinetfőnöke, 
illetve Karl Jánosné Csepregi 
Erzsébet evangélikus lelkész 
köszöntötte a megjelenteket. 
Rajtuk kívül ünnepi beszédet 
mondott dr. Muth Lajos, a Tol-
na Megyei Balassa János Kórház 
főigazgató főorvosa is. 

Ács Rezső a megyeházán ren-
dezett ünnepségen többek közt 
hangsúlyozta: sok szekszárdi 
egészsége és szekszárdi csalá-
dok egzisztenciája függ attól, 
hogy miként fejlődik a kórház. 
Kiemelte: az intézmény és a 
város sok területen találkozik 
a hétköznapokban. Mint hang-
súlyozta, Szekszárd a jövőben 
kiemelt feladatának tekinti, 
hogy orvosokat hozzon vissza 

a megyeszékhelyre. Méltatta az 
orvosok és a kórházi dolgozók 
tevékenységét, kiemelve: a kór-
ház és a dolgozói számíthatnak 
továbbra is a város támogatá-
sára. A városvezető köszönetet 
mondott dr. Muth Lajos fő-
igazgatónak, kiemelve a magas 
szakmai színvonal érdekében 
végzett komoly háttérmunkáját. 

A rendezvényen az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
kabinetfőnöke, dr. Mészáros Já-
nos felidézte a megyei kórház 
névadója, Balassa János (1814-
1868) magyar sebész, egyetemi 
tanár, MTA-tag életútját. A haza-
tért Balassa példájával párhuza-
mot vonva kifejtette: szükséges az 
összetartó erő, amely itthon tartja 
az orvosokat és az a tudat is, hogy 
jó ügyet szolgálnak nap mint nap. 
Hozzátette: a területen 300 mil-
liárd forintos infrastrukturális 
és humánerőforrás-fejlesztésre 
került sor a 2007-2013-as uniós 
ciklusban. A jelenlegi kormány 
gondoskodni fog arról, hogy 
Szekszárd még véletlenül se ma-
radjon le az ágazatot érintő for-
rásokról – tette hozzá, példaként 
hozva a közelmúltbéli 3,2 milli-
árd forintos szekszárdi diagnosz-
tikai tömbfejlesztést, de a külön-
böző rehabilitációs, így például a 
dohányzásról leszoktató kórházi 
programok beindításának sike-
rességét is megemlítette. 

Az est folyamán Karl Jánosné 
Csepregi Erzsébet idézett fel né-
hány lényeges momentumot Ba-
lassa János életéből, így például 
megtudhattuk, hogy megyénk 
neves sebésze a magyar nyel-
vű orvosképzésért fáradozott, 

s mindvégig hű volt hazájához, 
népéhez. Kis-Pál István író, köl-
tő, tanártól Balassa pályafutásá-
ról tudtunk meg néhány lényegi 
elemet: a ’48/49-es forradalom 
és szabadságharcot követően 
kompromittálták, megbélyegez-
ték, de forradalmi múltját soha-
sem tagadta meg. Korabeli visz-
szaemlékezésekből az is kiderült, 
hogy Balassa „a beteg megmen-
téséért merész is tudott lenni”, 
és műtét előtt számba vett min-
den előre látható körülményt. 
Pályája mindvégig felfelé ívelt, 
életét az emberség, az erkölcs és 
a hazafiság határolta be. Kis-Pál 
István Balassa 1838-as doktori 
disszertációjának jelszavát is fel-
idézte, amely így szól: „Mások-
nak élni, nem magának, ez adja 
meg az orvos lényegét”.

Dr. Muth Lajos kórházvezető 
az eseményen a gyógyításion kí-
vüli kifizetéseket és a jogi-etikai 
problémák tisztázását sorolta a 
sürgősen megoldandó feladatok 
közé. Beszédében az 1801-ben 
felépült szekszárdi (akkor Ferenc 
kórháznak hívott) intézmény 
főbb történéseit is felemlegette, 
majd szóba hozta az idén év ele-
jén Orbán Viktor miniszterelnök 
jelenlétében átadott új épület-
szárny megépítését, amelyben 
a többek között a kardiológiai, 
a neurológiai osztályt és egy 
gasztroenterológiai laboratóriu-
mot is elhelyeztek, valamint egy 
új MRI-készülék is gazdagítja a 
kórház ezen részét. Örömtelinek 
nevezte, hogy idén is számos tu-
dományos rendezvényt szervez-
tek az intézmény munkatársai, 
szólt ugyanakkor a szakemberhi-
ányról is, amely például a radio-
lógiai osztály tekintetében mu-
tatkozik meg. Úgy véli azonban, 
hogy komoly, tartós létszámgond 
mégsem jelentkezett, hiszen több 
fiatal szakorvost, rezidenst is fel-
vettek az utóbbi időben. Mint 
kitért rá, szükséges a diplomás 
ápolók számának növelése a me-
gyei kórházban. 

A köszöntők után miniszteri 
dicséreteket, kitüntetéseket il-
letve orvosi kinevezéseket adott 
át dr. Mészáros János.  Gy. L.

2014-ben Batthyány–Stratt-
mann László díjban részesült:
Dr. Józan-Jilling Mihály osz-
tályvezető főorvos (I. belgyó-
gyászati osztály) 
Pro Sanitate-díjat vehetett át:
Asztalos Györgyné ápolási-
igazgató-helyettes (ápolási 
igazgatóság) 
Miniszteri dicséretben része-
sültek: 
Dr. Al-Farhat Yousuf osztály-
vezető főorvos (onkológia); 
dr. Cifra János osztályvezető 
főorvos (patológia); Tam Ti-
bor osztályvezető (beruházási 
osztály); Gáspár Judit vegyész 
(labordiagnosztika)
Balassa-kitüntetésben része-
sültek:
Dr. Csáki Mónika főorvos 
(szemészet); dr. Faiz  Amairi 
főorvos (traumatológia); dr. 
Ulrich Gabriella főorvos (III. 
belgyógyászat); dr. Zombo-
ri Gábor főorvos (tüdőgyó-
gyászat); Göbölös Kálmánné 
vegyészmérnök (labordiag-
nosztika); Kis Zoltán osztály-
vezető (kontrolling); Keresz-
tesné Porkoláb Annamária 
munkaügyi előadó (bér- és 
munkaügyi csoport); Vass Jó-
zsef osztályvezető (mosoda); 
Kajsza Béla autóműhely-ve-
zető; Gréczi Mária tálalós 
(élelmezési osztály); Központi 
Betegvezető Szolgálat-segítő 
hozzáállásukért; Matus Ildikó 
asszisztens (tüdőgondozó); 
Nagy Károlyné anesztezioló-
giai szakasszisztens szakmai 
vezető; Tóth Lászlóné egész-
ségügyi operátor (gyógyszer-
tár); Szendiné Bach Margit 
mentálhigiénés munkatárs 
(pszichiátria).
Főorvosi kinevezésben része-
sült a Kórházi Tudományos 
Tanács javaslata és a főigazga-
tó döntése alapján: dr. Oszter 
Angéla (patológia).
Adjunktusi kinevezésben 
részesültek: dr. Gáti Renáta 
(III. belgyógyászat); dr. Ha-
rang Gábor (sebészet); dr. Bá-
bel Zoltán (traumatológia); dr. 
Lábas Zoltán (traumatológia).
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Gemenc Judo Klub: Egy meccsen múlott az arany Nem a győzelem a fontos – de azért nem baj, ha az is van

Új elnök és új vezetőség a kosaras lányoknál

A cselgáncs alapvetően egyéni sport, egy-
egy kiemelkedő versenyző eredményeivel 
képes reflektorfénybe helyezni egy klubot, 
de hogy az valójában mennyire erős, mi-
lyen a hátország, arra leginkább a csapat-
bajnokság képes rávilágítani. 

Kilenc súlycsoportban kell benevezni a csa-
patot, s ez nem egyszerű még azoknál a klu-
boknál, szakosztályoknál sem, akik papíron 
ehhez kellő számú versenyzővel rendelkez-
nek. Az elmúlt évek „forgatókönyvének” 
megfelelően a verseny az Újpesti TE, a Ge-
menc Judo Szekszárd és a Kaposvár külön-
harcát ígérte a győzelemért, illetve a dobogós 
helyezésekért. Így is volt.

A csapatbajnokság szabályai-adta lehető-
séggel élve a csapatok a keretükben meglévő 
súlycsoportbeli „lyukakat” igyekeznek olda-
ligazolásokkal eltüntetni. Nos, a gemencesek 
két miskolci fiút vettek „kölcsön”, akik mint 
utólag kiderült, meghálálták a bizalmat, 
merthogy úgy a Kaposvár, mint az UTE el-
leni fináléban két-két győzelmet tettek be a 
közösbe. De ezzel együtt is, no és azzal, hogy 
a meghatározó szekszárdi versenyzők közül 
Ács Balázs, Mátics András és Berlinger Gá-

bor szállították a győzelmeket, a Kaposvár 
5-4-es legyőzéséhez kellett egy nem várható 
bravúrgyőzelem a szekszárdiak részéről. Ezt 
pedig – nem először a csapatbajnokságok 
történetében – a klub legnehezebbje, a 90 
kg-osok között versenyző Molnár Andris 
szállította, akinek azért, hogy legyőzte a 
rangsorban nála előrébb sorolt, esélyesebb 
Fábost, nem tudtak eléggé hálásak lenni a 
többiek (5-4-gyel a szekszárdi csapat jutott 
a döntőbe, ahol az UTE várt rá). 

– Dávid fiam kellőképpen feltüzelte And-
rist, aki tudta érvényesíteni az erényeit. Sok-
szor megjegyeztem már vele kapcsolatosan: 
ha többet tudna edzeni, a nehézsúlyban, az 
ifik között ott lehetne a legjobb háromban 
– mondta a szokásos sajnálkozással Szepesi 
József, a Gemenc Judo SE vezető edzője.

A fináléban is egyébként 4-4-nél lépett 
tatamira Molnár Andris, a szekszárdi ge-
mencesek nehézfiúja, de az újpesti Joó ellen 
vívott küzdelemben már nem történt meg-
lepetés – tisztességgel vesztett. Ám nem itt 
ment el az ifi csébé arany, hanem akkor, ami-
kor 4-1-es szekszárdi vezetés után lett 4-4. 

Szepesi Dávid edző az „érted haragszom” 
jegyében tett is néhány megjegyzést az egy-

egy yukóval elbukott meccs után, a  „csak” 
ezüst miatt. „Én előzetesem úgy játszottam le 
a meccset, hogy 5-4 ide, és nem fordítva” – je-
gyezte meg az edző. De esze ágában sincs ne-
heztelni a magát ezen a meccsen túlpörgő, 63 
kg-ban versenyző Berlinger Gáborra, aki ezt 
az újpestit, ha legközelebb egy fontos egyéni 
versenyen  összekerülnek, legyőzi – mindkét 
Szepesi komolyabb tétben is merne fogadni 
tanítványuk végső sikerére. 

Meg arra is, hogy ha Sárecz Marci a sa-
ját kategóriájában versenyez, akkor azért 
borítékolható a hazai tatamin bárki ellen 
a győzelem, de most csapatérdekből föl 
kellett mennie két kategóriával a 81 kiló-
sok közé, egyfajta erőn felüli feladat meg-
oldására vállalkozva. A csupán egy yukós 
vereség a valamikori rivális, Veres Márton 
ellen több mint helytállás az ifjúsági olimpia 
utáni kötelező lazítást követően visszatérő 
szekszárdi versenyző részéről.

A mostani csb, a két magabiztos győzelem, 
a közelgő junior B egyéni ob, illetve a junior 
csb is visszaigazolhatja, hogy a Gemenc Judo 
SE eddigi legeredményesebb versenyzője, 
Ács Balázs jó úton jár afelé, hogy visszasze-
rezze pozícióját az utolsó éves ifiknél. Balázs 
új súlycsoportja a 60 kg lesz, ez az év eddig 
az ebbe való beleerősödés jegyében telt, s 
ő maga is roppant kíváncsi az év hátralevő 
versenyeire – de legfőképpen a következőre, 
amikor ő is, csapattársaihoz hasonlóan, első 
éves junior lesz.

Nem mondja ki, de látszik rajta, hogy egy 
újabb arany tudná igazán feldobni. Hiába, 
akinek a pályafutása annyira összefonódott 
a győzelmekkel, mint az övé, nehezen adja 
lejjebb…
 B. Gy.

Ritkán van példa arra, hogy 
csak közvetve jut el hozzánk 
egy olyan szekszárdi sport- 
eredmény, ami magától érte-
tődően nyilvánosságot kíván. 
Márpedig ha egy szekszárdi 
kis karatéka, nevezetesen a 9 
éves Horváth Amarilla, a sho-
tokan karate 7. kyu fokozatá-
ban egy világkupa versenyen 
– a lengyelországi Katowicé-
ben – első helyen tud végezni, 
az bizony hírértékkel bír.

Ambrus Attila, a több megyét és 
Budapestet is felölelő nagyrégiós, 
TSKSZ (Tradicionális Shotokan 
Karate Szövetség) és az Embusen 
Karate Sportegyesület szekszárdi 
trénere egészen máshogy áll eh-
hez a kérdéshez, mint egyes, nyil-
vánosságra igényt tartó kollegái.

– Tartom magam ahhoz a ka-
rate alapfilozófiához, hogy nem a 
győzelem a fontos, hanem a sze-
mélyiségformálás, ami egy-egy 
gyerek egész életét pozitív irány-
ba befolyásolhatja, ha megma-
rad, ha hű marad a sportághoz. 
A tradicionális shotokan karaté-
ra ez még inkább igaz – mondta 

el a Szekszárdi Vasárnapnak a 
négydanos, hőgyészi származású 
edző, aki még a nyolcvanas évek-
ben került Szekszárdra. 26. éve 
karatézik és közel egy évtizeden 
át versenyzett a stílusválogatott 
tagjaként, nemrég vonult vissza. 
Akaratos edzőként életfogytiglan 
kötődik a shotokanhoz, az önfe-
gyelemre és önvédelemre felké-
szítő tradicionális karatéhoz.

A TSKSZ szövetség válogatottja 
(amelynek tagjai egyúttal a Paksi 
Sportegyesület igazolt versenyzői 
is) a 37 nevező ország 1100 spor-
tolóját megmérettető lengyelor-
szági viadalon szerzett egy aranyat 
a 13 éves Fehér Zsolt jóvoltából, 

egy bronzot és három negyedik 
helyet, valamint több ötödik-ha-
todik helyezés is dicséri a kis mű-
helyekben zajló szakmai munkát.

– Kétségtelen, hogy a két arany-
érmesünk ezúttal nagyon ügyes 
volt, de én és edzőkollegáim leg-
alább annyira örülünk mindegyik 
ötödik-hatodik helynek is – így a 
fiam, Ambrus Benedegúz 6. he-
lyezésének is a zöldövesek között. 
A shotokan egy olyan sportág, 
amelyben az adott pillanatban, 
az adott helyzetre jól vagy éppen 
rosszul reagálva kell megmutat-
nod a képességed. Nincs javítási, 
változtatási lehetőség – vezetett be 
egy kicsit a kulisszák mögé Amb-
rus Attila. – Aki most első és har-
madik lett, még nem biztos, hogy 
legközelebb is a dobogón fog állni, 
de aki most „csak” hatodik volt, 
könnyen megeshet, hogy a követ-
kező fellépésén már az aranyért 
küzd. Mi, shotokanosok persze 
fontosnak tartjuk a tehetséggon-
dozást, de nekünk minden gyerek, 
felnőtt, aki versenyez és aki nem, 
egyformán fontos, mindenkivel 
ugyanúgy foglalkozunk. Például 
azért, hogy az övfokozatokban 

jelentkező egyéni célját elérje, s a 
legfontosabb, hogy amikor kilép 
az edzőteremből, akkor is az itt 
szerzett életfilozófia vezérelje, s 
ez segítsen neki a nehéz élethely-
zetekben – hangsúlyozta Ambrus 
Attila, majd sorolta azokat a tanít-
ványokat, akik úgymond’ rossz 
helyre születtek, vagy akiket rossz 
társaság vett körül, de valameny-
nyien kellő önvédelmi reflexszel 
bírtak ahhoz, hogy a devianciákat 
elkerüljék. Ambrusék készek arra 
is, hogy a súlyos testi-lelki beteg 
(például Crouzon-kóros vagy au-
tista) gyerekek terápiájában részt 
vegyenek a maguk eszközeivel. 

Az Embusen Karate Sportegye-
sülethez, amely heti két alkalom-
mal az Alex Gym Fitnessközpont 
egyik edzőtermében tartja foglal-
kozásait, kortól, nemtől függetle-
nül lehet csatlakozni. A részvétel 
a fontos, no és filozófia átvétele – 
de abban megegyeztünk Ambrus 
Attilával, hogy ha régiós, országos, 
de legfőképpen nemzetközi ver-
senyeken a mostanihoz hasonló 
eredmények születnek, nem hall-
gatják úgy „agyon”, mint eddig…

 B. Gy.

SPORTMIX
ATLÉTIKA 37 évnyi szekszárdi 
edzősködés után Kecskemétre 
távozik Németh Gyula, a Szek-
szárdi AC közép- és hosszútáv-
futó sikeredzője, a szakág egyik 
legismertebb, országosan elis-
mert edzője, akit a napokban 
legismertebb tanítványai közö-
sen el is búcsúztattak a napok-
ban. A kiváló tréner versenyzői 
a közel négy évtized alatt közel 
kétszáz országos bajnoki címet 
nyertek az egyéni- és különbö-
ző csapatversenyek során. Né-
meth Gyula utódja egyik ko-
rábbi tanítványa, Szőke Gergő 

lesz, akit mindenben segíteni 
fog a városból távozó, de gyak-
ran visszalátogató edző.
LABDARÚGÁS Nem tudott 
nyerni a Tolle UFC Szekszárd 
hazai pályán a fővárosi ESMTK 
ellen az NB III. középcsoport-
jában, noha az ellenfél gya-
korlatilag az egész mérkőzést 
emberhátrányban, tíz játékos-
sal volt kénytelen lejátszani. 
A játékosuk, Nemes ötödik 
percben történt kiállításakor 
megítélt 11-est a szerb Cso-
vics elhibázta, és ezt követően 
igazán nagy gólhelyzetet nem 
is tudtak kialakítani a végig 
meddő mezőfölényben, de 

körülményesen futballozó 
szekszárdiak. Maradt a 0-0, 
így kilenc forduló után négy 
győzelemmel, két döntetlennel 
és három vereséggel, 14 ponttal 
11-11-es gólkülönbséggel a 9. 
helyet foglalja el az UFC a ta-
bellán. A hétvégén a 21 ponttal 
éllovas Vác otthonában nehéz 
mérkőzésre van kilátás. 
KÉZILABDA Tisztességesen 
helytállt a Fekete Gólyák KC 
NBI B-s csapata a hétközi Ma-
gyar Kupa selejtező mérkőzé-
sen a Szekszárdra látogató 
élvonalbeli Siófok KC – Galé-
rius Fürdő ellen. Az öt ifjúsági 
játékost is bevetni kényszerült 

FGKC 12-8-as első félidő után 
32-20-ra vesztett az NB I-ben 
a dobogóra pályázó, két volt 
szekszárdi játékost, Fauszt 
Évát és az itteni nevelésű Sze-
kerczés Lucát is a soraiban 
tudó Balaton-parti együttes 
ellen. A második vonal nyu-
gati csoportjában a szekszárdi 
csapatnál nagy gondot jelent a 
továbbiakban a komoly sérü-
lés miatt legalább félévre kieső 
kulcsjátékos, beállós Gulya 
Krisztina pótlása. Mint isme-
retes, a játékos a Mohács elleni 
legutóbbi, idegenbeli bajnokin 
műtéttel járó térdszalagszaka-
dást szenvedett.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Már az elmúlt hónap közepé-
től érkeztek olyan hírek, hogy 
az Atomerőmű KSC október 
15-én esedékes közgyűlésén 
egy teljesen új vezetőség fel-
állásáról dönt majd a tagság: 
új lesz az elnök, új lesz a főtá-
mogató Atomerőmű Zrt. kép-
viseletében a vezetőségben 
helyet kapó személy és kibő-
vül az elnökség is. Így is lett. 

A közgyűlésen megköszönték 
az eddigi ügyvezető elnök, Herr 
Péter munkáját, aki kilenc éven 
át a rá jellemző lelkesedéssel, 
odaadással, csapatszeretettel 
– ingyen – vitte az ügyeket és 
igyekezett újabb támogatókat  
szerezni. 

Némedi Péter, a szekszárdi klub 
új elnöke maximálisan élvezi a tag-
ság bizalmát, több okból is. Lánya 

immáron nyolc éve az Atomerőmű 
KSC Szekszárd utánpótláskorú já-
tékosa, általa, miatta már régebb 
óta kötődik a klubhoz, s a felnőtt 
csapat is hozzánőtt a szívéhez: a do-
bos-hangszeres B-közép közvetlen 
közelében helyet foglalva állandó 
látogatója az NB I A-csoportos 
meccseknek. Némedi Péter csep-
pet sem mellesleg egy nemzetközi 
vetőmagtermeltető, meghatározó 
agrárcég (Alisca-Mag Kft., Sárbo-
gárd) magyarországi ügyvezetője 
immáron 15 éve. 

Ez persze nem azt jelenti, hogy 
Némedi beléptével azonnal lesz 
forrás kiemelkedő tudású játéko-
sok leigazolására, és a KSC Szek-
szárd egésze azonnal más per-
spektívába kerül, mint eddig volt.

– Nem erről van szó – szögezi 
le az új elnök. – De úgy látom, 
rendelkezem azzal a kapcso-

lati tőkével, amivel alternatív 
finanszírozási forrásokat is be 
tudunk hozni a KSC-hez. Tu-
dom, ez lesz az egyik nagyon 
fontos feladatom, ezt várják tő-
lem. De azzal együtt is, hogy a 
kosárlabdához mint sportághoz 
szakmailag nem értek, érdekel-
nek azok a szervezési-irányítási 
feladatok, amelyek egy sport-
klubnál felmerülnek. Nem 
amolyan, a napi történésektől, 
operatív feladatoktól kimaradó 
elnök szeretnék lenni. Konk-
rét segítséget várok az egyes 
elnökségi tagoktól, szeretném 
átláthatóbbá, nyitottabbá tenni 
a klub működését.

A megyén belül új támogatók-
ra lelni szinte lehetetlen, elődeinek 
sem sikerült – vetettük fel.

– Egyetértünk – válaszolja ne-
vetve. – Én a munkámból adó-

dóan a látókörömben levő, más 
megyékben található, cégünkkel 
valamilyen üzleti kapcsolatban 
álló, kisebb-nagyobb vállalko-
zásokat szeretnék megnyerni a 
szekszárdi kosárlabda ügyének. 
Van egy sajátos tervem, elkép-
zelésem is. Erről most még nem 
szívesen beszélnék „kifelé”, de év 
végén már megosztanám a köz-
véleménnyel is – jegyezte meg 
Némedi Péter.

A klub társadalmi elnöke 
Szűcs Gábor lett, aki civilben az 
Atomix Kft. igazgatója, a klub és 
a főtámogató atomerőmű össze-
kötője lesz mindennemű  kér-
désben. A társadalmi társelnöki 
tisztségre Finta Viktor, a Tolnai 
Népújság szerkesztője kapott 
megbízást, a klub örökös tisz-
teletbeli elnöke továbbra is dr. 
Sólyom Bódog. Bálint Gy.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Október 12-ei rejtvényünk megfejtése: Anatole France, A pingvinek szigete

AGÓRA MOZI
Október 20-22. 17:00
SZERELEM A VÉGZETEM
Színes szinkron amerikai ro-
mantikus vígjáték, 2D, 94 perc, 
12 év alatt szülői kísérettel.
 
Október 20-22. 19:00
JOBB, HA HALLGATSZ
Színes szinkronizált amerikai 
életrajzi dráma, 2D, 112 perc, 
16 éven felülieknek.

Október 23-25. 19:00
SENKI SZIGETE Színes, ma-
gyar romantikus vígjáték, 2D, 
96 perc, 12 éven felülieknek.
 
Október 23-25. 17:00 és  
október 25. 15:00
DOBOZTROLLOK 3D
Színes szinkronizált amerikai 
animációs film, 3D, 97 perc, 12 
év alatt szülői kísérettel.

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

MEGHÍVÓ Invitation
Az Oxford University Press 
szeretettel meghívja Önt és 

kedves kollégáit a „Readers in 
the Language Classroom” című 
módszertani műhelymunkára

előadó: Páli Éva OUP.
Helyszín: Tolna Megyei Illyés 

Gyula Könyvtár, Szekszárd, Szé-
chenyi u. 51-53. Tel.: 74/528-100

Ideje: október 20. (hétfő) 
15:00–16:30

A képzés ingyenes, a foglalko-
zás végén tombolatárgyakat 

sorsolunk a résztvevők között.
Jelentkezni az alábbi e-mail 
címeken lehet név és iskola-

cím megadásával
info.hungary@oup.com

eva.pali@oup.com
tanyamacska@gmail.com 
We are looking forward to 

seeing you.

Kedves Sorstársak és Barátaink!
Dr. Schall Norbert ügyvéd úr, az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Tolna Megyei Referense előadást tart október 22-én (szerdán) 10 
– 12 óráig Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti székházunkban!  

Az előadás után kötetlen  beszélgetésre van lehetőség.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 Szabó Sándor, elnök

A Tolna Megyei Felnőtt  
Diabetesesek Egyesülete 

2014. október 28-án, 13.30 óra-
kor tartja következő előadását a 

Kórház Lila épületében.
Dr. Juhász Mária előadásának 
címe: A cukorbetegek lábszö-

vődményei megelőzhetők.
Előtte memória szűrést 

végzünk.
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

A Magyar Vöröskereszt  
Tm. Szervezete  

2014. október 17-én  
(pénteken) 9.00-14.00

Média Véradást Szervez az 
Rádió Antritt Szekszárd, 

Wesselényi u. 16. szám alatti 
székhelyén.

2014. október 18-án  
(szombaton) 10.00-13.00 

Szekszárdon a TESCO Áruház 
Üzletsorán. Az Áruház felaján-

lásával minden véradó apró 
ajándékot kap. 

2014. október 21-én 
(kedden) 14.00-16.30  

Uszoda Szekszárd, Toldi u. 6.
Minden véradó fagyi jegyet kap! 
2014. október 22-én (szerdán)   

Marley Magyarország Zrt 
Szekszárd, Palánki út 6. szám 
alatt. Itt minden véradó pólót 
és tollat kap ajándékba az In-

tézmény felajánlásával.
A véradáson bár ki részt vehet, 

szeretettel várjuk.
A véradásra kérjük hozza ma-
gával személyi igazolványát, 

lakcím és TAJ kártyáját. 
Önzetlenségét köszönjük Magyar 

Vöröskereszt Tm. Szervezete. 

SZÍNHÁZ A BABITSBAN

Október 28., kedd 19.00 óra – a 
Múzsa bérlet 2. előadása.
David Seidler: A király beszéde
A számtalan díjat elnyert filmsi-
ker először kerül Magyarországon 
színpadra. 2011-ben A király be-
széde című történelmi filmdráma 
elnyerte a legjobb film, a legjobb 
rendező és a legjobb színésznek járó 
Oscar-díjat. 
1936-ot írunk. V. György elsőszü-
lött fia lemond a királyi címről. A 
másodszülött, György nem képes a 
nyilvános szereplésre. Valószínűleg 
pszichés eredetű dadogása miatt al-
kalmatlan arra, hogy tömegek előtt 

szerepeljen, ezért retteg a nyilvános 
megszólalástól. Holott erre nagyon 
nagy szüksége lenne nemcsak az 
uralkodó háznak, de egész Angliá-
nak, hiszen Európát egy rendkívüli 
tehetségű és ördögi szónok viszi a 
teljes őrületbe: Adolf Hitler. György-
re nagy feladat vár: képviselnie kell 
Angliát a II. világháború hajnalán, 
erőt és hitet kell adnia alattvalóinak 
a történelem egyik legnehezebb 
időszakában. Hogyan lehetséges ez, 
mikor meg sem tud szólalni, ha sze-
repelnie kell? Egy zseniális beszéd-
terapeuta és egy fantasztikus ember, 
Lionel Logue segít a királyi család 
tagjának embernek lenni – király-
nak lenni. A két férfi barátsága egy 
életre szóló ajándék lesz mindket-
tőjüknek – s talán egész Angliának. 
Főbb szerepekben: Hüse Csaba, Sar-
kadi Kiss János, Nyári Szilvia, Varga 
Zsuzsanna. 
Jegyárak: 3.300-3.500 Ft.

EVANGÉLIUM

„De az Úr az igaz Isten, élő 
Isten, örökkévaló király!” 
 (Jeremiás könyve 10,10)

Felsős hittanosokkal beszélget-
tem órán a 2. parancsolat kap-
csán. A fiatalok jót derültek a 
gondolaton, hogy a régi népek 
hogyan is tisztelhettek fából, 
bronzból, kőből faragott isten-
ségeket. A mai felvilágosult em-
beriség már régen meghaladta 
az istenek gyártásának primitív 
gondolatát – gondolnánk, ha kö-
rül nem néznénk mai „ikonjain-
kon”. Képek özöne mindenfelé, s 
mi minden van mögötte! Arcok, 
akik felvállalva önmagukat, hir-
detik a maguk üzenetét. Életek, 
amik tükrözik a belső gazdagsá-
got; képek, amik eltakarni akar-
ják sivárságukat. A bennünket 
elárasztó kép-világból vajon 
tudunk-e választani, akarunk-e 

választani, akit követünk, amit 
elfogadunk, amiért akár harcol-
ni is tudunk? Vagy megcsömör-
lötten az áradattól becsukott 
szemmel és lélekkel mormoljuk 
a magunk igazságait? 

Választásban vagyunk – nem 
csak október 12-én, hanem min-
den nap minden percében. Dön-
téseink pedig meghatározzák a 
következő percet, az életet, nem-
zetünk, családunk sorsát. 

A régi időkből egy arc fénylik 
fel a Biblia lapjain, Jeremiásé, 
a prófétáé, aki sohasem magá-
ra hívta fel a figyelmet. Sokkal 
inkább azokra, akik abban az 
időben tolták mások elé képü-
ket, akaratukat, isteni igényüket, 
ígéreteiket, vádjaikat. S a prófé-
ta – önnön sorsát sem mentve 
– szót emelt az eleve bukott is-

tenekről. S tette mindezt azért, 
hogy megláttassa, nincsen más, 
akit igazán komolyan kellene 
venni, mint a mindenség Ura. 
Minden és mindenki más, aki 
uralni akarja döntéseinket, ele-
ve bukásra ítélt – mint a faragott 
szobrocskák. Akit viszont követ-
ni érdemes, az nem egy emberi 
„csinálmány”, „mese habbal”, 
hanem élő és örökkévaló Úr! 
Még akkor is, ha ezt nem veszik 
sokan komolyan. Még akkor is, 
ha látszat-sztárok hangosab-
bak. Az értelmes ember – mint 
az ötödikeseim – látják ennek 
igazát. Milyen jó volna ezzel a 
bölcsességgel érteni, látni és dön-
teni – minden választásunkkor!
Ámen 

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

Bukott istenségek
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7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

Használt arany és ezüst ékszerek,
porcelánok kedvező áron kaphatók.

Arany-ezüst, porcelán (Zsolnay, Herendi) 
felvásárlás a legjobb áron.

Záloghitel 3 féle futamidővel,
a napi legjobb áron arany, ezüst ékszerre,

és most már porcelánra (Zsolnay, Herendi) is!
Azonnali készpénzfi zetéssel!

Sió Vitalitás Iroda 
munkavállalásra alkalmas 

Svéd masszázs 
tanfolyamot indít Szekszárdon 

november 6-án korlátozott létszámban.
Ára: 39.000.-Ft

Érd.: 30/283-6484
vagy a siovitalitas@gmail.com

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

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

A 2015. évi kollekció megérkezett!

Olasz prémium 
csempékkel 

gazdagodott 
a kínálatunk!

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap október 20-tól október 22-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!

október 20. október 21. október 22. október 23. október 24.

„A”

Palócleves Kar� olleves Tarhonya leves

Pizzás leveles,
gyümölcs

Rántott 
csirkeszárny,

rizi-bizi,
savanyúság

Töltött paprika,
főtt burgonya

„B”

Zellerkrémleves Kar� olleves Tarhonya leves

Brassói 
aprópecsenye,

pirított burgonya,
savanyúság

Francia 
sertésborda,
savanyúság

Vadas marharagu, 
tészta,

gyümölcs

„C”

Palócleves Kar� olleves Tarhonya leves

Diós-mákos 
metélt,

gyümölcs

Lecsós 
pulykaragu,

tészta,
gyümölcs

Májjal töltött 
sertéskaraj,

sárgarépás rizs,
savanyúság

M
unkaszüneti nap

M
unkaszüneti nap

Nyitva tartás: HÉTFŐ-PÉNTEK
08.00-17.00
SZOMBAT

08.00-12.00
Szeretettel várjuk régi
és új vásárlóinkat!

Szekszárd, Tartsay u. 19. 
(a munkaruházati bolt mellett)

Telefon: 74/670-735 
e-mail: gabibarkacs@tolna.net

www.mcbarkacsbolt.hu
Csak ha olcsón szeretne 

vásárolni!

Keményfa
brikett akció!
Tizet fi zet -
tizet vihet!

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

Férfi  cipők vására 
10% engedménnyel 

október 20-21-én
a Tisza Cipőboltban!

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

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
György, Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@ tolnataj.net • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. 

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Önkormányzati választások – 2014. október 12. Önkormányzati választások – 2014. október 12.
A névjegyzékben lévő  

választópolgárok száma
Szavazóként megjelent  

választópolgárok száma
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat 

nélküli szavazólapok száma
Urnában lévő, lebélyegzett  

szavazólapok száma
28 211 11 802 0 11 801

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Farkas Károly László Független jelölt 523 4.49
2. Dr. Hadházy Ákos Ányos LMP 4733 40.62
3. Fenyvesi Csaba Zsolt JOBBIK 927 7.96
4. Ács Rezső FIDESZ-KDNP 5469 46.94

Szekszárd polgármester választás eredménye

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Szegleti Orsolya JOBBIK 151 14.98
2. Ferencz Zoltán József FIDESZ-KDNP 521 51.69
3. Bódi Gábor ÖSZE 75 7.44
4. Ködmön Mónika MSZP-PM-EGYÜTT-DK 261 25.89

Szekszárd 01. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Dr. Haag Éva FIDESZ-KDNP 530 47.07
2. Nagy István JOBBIK 152 13.5
3. Kerekes László Géza ÖSZE 206 18.29
4. Balog István László MSZP-PM-EGYÜTT-DK 238 21.14

Szekszárd 02. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Oravecz Jánosné ÖSZE 73 6.11
2. Szabó György JOBBIK 175 14.64
3. Dr. Mezei László Mihály MSZP-PM-EGYÜTT-DK 341 28.54
4. Gyurkovics János FIDESZ-KDNP 606 50.71

Szekszárd 03. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Rácz Zoltán Rókus MSZP-PM-EGYÜTT-DK 303 25.31
2. Dr. Tóth Gyula FIDESZ-KDNP 543 45.36
3. Mekl Zsolt János JOBBIK 147 12.28
4. Fellegi Péter ÖSZE 204 17.04

Szekszárd 04. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Csike Endre JOBBIK 92 7.3
2. Gurzó Zoltán György ÖSZE 35 2.78
3. Módos Gergely Független jelölt 106 8.41
4. Kővári László FIDESZ-KDNP 538 42.7
5. Dr. Hadházy Ákos Ányos LMP 489 38.81

Szekszárd 05. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Fejkó Mihályné ÖSZE 62 6.29
2. Fenyvesi Csaba Zsolt JOBBIK 155 15.72
3. Csillagné Szánthó Polixéna FIDESZ-KDNP 443 44.93
4. Murvai Árpád MSZP-PM-EGYÜTT-DK 326 33.06

Szekszárd 06. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Mallerné Virányi Piroska ÖSZE 84 8.03
2. Ilosfai Gábor MSZP-PM-EGYÜTT-DK 401 38.34
3. Simon Béla JOBBIK 125 11.95
4. Dr. Máté István FIDESZ-KDNP 436 41.68

Szekszárd 07. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Pásti Attila JOBBIK 132 11.41
2. Sipőcz István ÖSZE 54 4.67
3. Zaják Rita Andrea MSZP-PM-EGYÜTT-DK 442 38.2
4. Máté Péter Sándor FIDESZ-KDNP 529 45.72

Szekszárd 08. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Maller Béla ÖSZE 143 11.51
2. Pap Máté FIDESZ-KDNP 481 38.73
3. Tóthi János Ádám MSZP-PM-EGYÜTT-DK 461 37.12
4. Jelics Viktória JOBBIK 157 12.64

Szekszárd 09. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1. Greskó Gáborné MSZP-PM-EGYÜTT-DK 295 25.74
2. Szabad Ildikó JOBBIK 176 15.36
3. Gombás Viktória Rita FIDESZ-KDNP 550 47.99
4. Nyéki Jánosné ÖSZE 125 10.91

Szekszárd 10. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)

Farkas Pál Györgyné TM-I Német ÖnkSz.
Heinek Ottó TM-I Német ÖnkSz.

Dr. Józan-Jilling Mihály TM-I Német ÖnkSz.
Töttős Gábor TM-I Német ÖnkSz.

A(z) Német települési nemzetiségi önkormányzat összetétele: jegyzőkönyve

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)

Kovács György LUNGO DROM
Kovács György LUNGO DROM

Sárközi János József LUNGO DROM

A(z) Roma települési nemzetiségi önkormányzat összetétele:

Forrás: Nemzeti Választási Iroda (Az esetleges sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk.)

„Nagyon örülök annak, hogy 
a kormánypárti képviselője-
löltek valamennyi körzetben 
megnyerték a választást!” – 
nyilatkozta lapunknak Sárkö-
zi János József, a helyi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
vezetője a választások éjsza-
káján a Fidesz–KDNP ered-
ményváró eseményén.

A kisebbségi vezető a nemzeti-
ségi települési önkormányzati 
képviselőjelölt-választáson a 
Lungo Drom képviseletében 
indult, amely szoros szövet-
ségben áll a Fidesszel. Amint 
az már tudható, Szekszárdon 

a Lungo Drom több érvényes 
nemzetiségi képviselői man-
dátumot szerzett. 

„Boldogok vagyunk, hiszen 
ezért az eredményért rengete-
get dolgoztunk” – nyilatkoz-
ta a roma vezető. Amint azt 
hozzátette, a Szekszárdi Roma 
Kisebbségi Önkormányzat 
ugyanúgy öt évig fog működni, 
ahogy a frissen megválasztott 
szekszárdi önkormányzati kép-
viselő-testület. Szekszárdon a 
roma nép soha nem volt ilyen 
összetartó, összefogottan szoli-
dáris, mint ezen a választáson!– 
adott hangot örömének a helyi 
kisebbségi vezető. Gy. L.

A SZOKI KFT Szekszárd, Epreskert u.10. szám 
alatti telephelyén

• rendezvények, 
• tanfolyamok, 
• bemutatók tartására,

• varroda üzemeltetésére, 
•  raktározási és 

egyéb célra alkalmas,
helyiségek kiadók.

Érdeklődni: Személyesen a fenti címen, 
a 74/510-577 telefonon, 

valamint a szokikft @tolna.net e-mailen.

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.
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Aranyműves ékszerboltok Október 1-31-ig minden 
Swarovski ezüst kristály ékszert

-40% kedvezménnyel 
kínálunk!

MINDEN AMI SWAROVSKI!!!
A minőség
garancia...

SZEKSZÁRD
SZÉCHENYI U. 32. BELVÁROSI ÉKSZERÜZLET

KÖLCSEY LTP. 2. (160-AS ALATT)
TESCO ÜZLETSOR

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!

Október 20.(hétfő) 9-16 óráig

Nálunk nincs őszi szünet!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-320 
• Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 

• www.cphautomat.hu

Seprő gépek, 
hamuporszívók, 
magasnyomású 

mosók raktárról!

Szekszárd, Garay tér 10.
(a sétálóutcában)
Tel.: 74/410-883 

www.szaszoptika.hu

Gyakran fáj a feje?
Megerőltető szemének a 
számítógép előtt végzett 

munka?

Probléma hátterében a 
korrigálatlan látás is állhat.

Segíthetünk?

Márton nap a Hotel Merops****Mészáros
rendezvénytermében (Szekszárd, Rákóczi u.20.)

Ünnepi vacsora időpontja: november 8. (szombat) 19:00 óra
Érkezés időpontja: 18:30 óra

A bor és a gasztrónomia ünnepi találkozóját, zenés élménnyel tesszük még 
emlékezetesebbé. A kulináris élmények mellett, a Mészáros Pincészet legjobb 
borait kóstolhatja, illetve az újboraink korlátlan mennyiségét fogyaszthatja.

Élőzene • Érkezéskor welcome drink 
• Márton napi 5 fogásos menünk, tányérszervízzel 

Asztalfoglalás: 06-30/303-33-83 • E-mail: sales@hotelmerops.hu
Parkolási lehetőség: Kossuth L. u.22-26.

Érkezéskor az asztalon: frissen sült kenyér, tepertő, 
mini uborka, házi pácolt lila hagyma, liba rillette.
Előétel: Libamáj terrine fűszeres szőlő lekvárral, 

házi brióssal
Leves: Libaleves lúdgége tésztával, 

zöldségekkel, libahússal
Főétel: Konfi tált libacomb libazúzás ludaskásával

Desszert: Merops lúdláb desszertje
Belépő: 9.800 Ft


