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Itthon és világszerte
– remekel a szekszárdi bor
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Az önkormányzati választás 
eredményéről és az állítóla-
gos cikói környezetszeny-
nyezésről tartott sajtótá-
jékoztatót hétfőn Kurtyán 
Ferenc, az MSZP szekszárdi 
elnöke és dr. Mezei László 
képviselő.

Kurtyán Ferenc elismerte a 
pártvezetés felelősségét, ami-
ért nem sikerült kellő szá-
mú szavazót megszólítaniuk, 
ugyanakkor jelezte, hogy a 
baloldali érzelmű választók 
közül többen a függetlenként 
induló (DK, ÖSZE) jelölteket 
támogatták. A városi elnök 
megjegyezte: néhány esetben 
megkérdőjelezik a választás 
tisztaságát, a sok kitöltetlen 
szavazólap miatt manipuláci-
ót, csalást sejtenek. Dr. Mezei 
László, aki egyetlen szocialista 
politikusként listáról került be 
a megyeszékhely közgyűlésé-
be, hozzátette: bár „mozgáste-
rük beszűkült”, programjukon, 
elképzeléseiken ezután sem 
változtatnak, ő maga pedig a 
város ügyét előmozdító javas-
latokat fog letenni a közgyűlés 
asztalára. 

Az MSZP szekszárdi elnöke 
elmondta: a cikói hulladék-
kezelőben történtekkel kap-
csolatban feljelentést tettek 
szándékos környezetszennye-
zés gyanúja miatt, az ügyben 
jelenleg a bonyhádi rendőrka-
pitányság folytat vizsgálatot. 

 -fl-

Kedden délelőtt, a Vármegye-
háza dísztermében tartotta 
alakuló ülését a Tolna Megyei 
Önkormányzat közgyűlése. Az 
október 12-ei önkormányzati 
választás Tolna megyei eredmé-
nyét dr. Fusz György, a Területi 
Választási Bizottság elnöke is-
mertette, majd a 15 fős közgyű-
lés tagjainak eskütételét követő-
en átadta megbízóleveleiket. 
A megyei közgyűlés tagjai sza-
vazással Fehérvári Tamást el-
nökké, Ribányi Józsefet (mind-
kettő Fidesz-KDNP) pedig 
alelnökké választották.
 -fl-

Mire jusson az EU-s 700 milliárdból?
Másodjára szerveztek work- 
shopot a szekszárdi várme-
gyeházán a Nemzeti Intel-
ligens Szakosodási Straté-
giával (S3) kapcsolatban. A 
korábbi, első körös „műhely-
munka” a megye fejlesztési 
prioritásainak meghatározá-
sa céljából lett meghirdetve.

A legutóbbi, október 16-ai ta-
lálkozón a már meghatározott 
fejlesztési irányok alapján elké-
szített Nemzeti S3-dokumen-
tum tervezetének véleményezése 
folyt. Dr. Horváth Kálmán me-
gyei kormánymegbízott köszön-
tötte az esemény résztvevőit, arra 
kérve őket, éljenek a javaslattétel 
lehetőségeivel és véleményezzék 
a Tolna megye fejlesztési cél-
kitűzéseit is magában foglaló 
stratégiai dokumentumot. A 
rendezvényen részt vevők a 
Nemzeti Innovációs Hivatal 
munkatársai közreműködésé-
vel megismerhették a Nemzeti 
S3-dokumentum első verzióját, 
továbbá az általuk megfogal-

mazott megyei prioritások és a 
Nemzeti S3 kapcsolódási pont-
jairól informálódhattak. 

A jelenlévőket tájékoztatták 
arról is, hogy az első worksho-
pon megfogalmazott megyei 
irányvonalak miként járultak 
hozzá a nemzeti intelligens sza-
kosodási irányok, így például az 
egészséges társadalom és jólét, a 
fejlett jármű- és egyéb gépipari 
technológiák, illetve a tiszta és 
megújuló energiák, a fenntartha-
tó környezet, az egészséges helyi 
élelmiszerek, vagy éppen az ag-
rár-innováció megalkotásához. 
Az is kiderült, hogy kutatás-fej-
lesztésre és innovációra a 2014-
2020-as uniós tervezési időszak-

ban Magyarország várhatóan 
több, mint 700 milliárd forintos, 
az EU által társfinanszírozott tá-
mogatást költhet. Az összegek 
folyósításának egyik kritériuma, 
hogy az egyes területi egységek 
gazdasági és kutatási területeken 
szakosodjanak, amely irányok a 
Nemzeti Intelligens Szakosodási 
Stratégiába (S3) foglalandók. 

Hazánk S3 tervezési folyama-
tait a Nemzeti Innovációs Hiva-
tal (NIH) koordinálja. 

A stratégia készítésének lé-
nyeges része, hogy a munkába a 
helyi gazdaság, társadalom kép-
viselői a tervezet véleményezésé-
vel is bekapcsolódhassanak. Már 
az első forduló javaslatai 497 
megfogalmazott specializációs 
irányt takarnak, továbbá online 
kérdőívek eredményei alapján 
szakértők összesítették a nem-
zeti fejlesztési prioritásokat is.

Kulcselem, hogy a teljes tár-
sadalom vegye ki részét a ter-
vezési folyamatból, tehát az 
akadémiai (oktatás, kutatás), az 
üzleti (vállalkozások), illetve a 

kormányzati szféra szereplői és 
az innovációt felhasználók (ma-
gánszemélyek, érdekképviseleti 
csoportok) is beleszólhassanak 
a folyamatba. 

A stratégia véglegesítése a be-
érkezett adatok alapján novem-
ber közepére várható.

 Lévai Márton

Élelmiszer-jelölésről, pályázatokról – kamarai tagoknak

Neves szőlész-borászokra emlékeztek

Szekszárdon tartottak előa-
dást nemrég az agrárkamara 
élelmiszer-előállítással fog-
lalkozó tagjai részére a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) Élelmiszeripari Igazga-
tóság, a Nemzeti Élelmiszer-
lánc Hatóság (NÉBIH), illetve 
a Földművelésügyi Miniszté-
rium szakemberei.

A kamara célja a tagok piacra 
jutásának elősegítése, infor-
mációval történő ellátása – 
hangsúlyozta Kupcsok Milán, 
a NAK élelmiszeripari igazga-
tója, aki a kamarai szolgálta-
tásokról ejtett szót. A testület 
az élelmiszeripari referensek 
bevonásával, kérdőív segítsé-
gével mérte fel az ágazat sze-
replőinek véleményét, amely a 

köztestület szakmai céljainak 
kialakításában jelentős segítsé-
get nyújt. Közös célként jelent 
meg, hogy a következő időszak 
pályázati lehetőségei kimozdít-
sák az élelmiszeripari ágazatot 
a jelenlegi stagnálásból. 

Amint az a rendezvényen ki-
derült, az élelmiszer-jelölésekkel 
kapcsolatos változások 2014. de-
cember 13-tól lépnek életbe. 

A kormány célja a versenyké-
pesség, valamint a jövedelem-
termelő-képesség biztosítása 

a kisvállalkozások részére is, 
amelynek több módja is lehet: 
például a pályázatok, illetve 
azok előfinanszírozása, a külön-
böző bankgarancia-programok, 
s, nem utolsósorban a növeke-
dési hitelprogram – derült ki a 
rendezvényen.

Úgy értesültünk, az Agrár- 
gazdasági Kamara élelmiszer-
ipari referensi hálózatot is 
működtet a tagjaival történő 
hatékony kapcsolattartás ér-
dekében, minden segítséget 
megadva számukra, legyenek 
azok szakmai témák, vagy ép-
pen a pályázatokkal összefüggő 
kérdések. A testület ingyenes 
jogsegélyszolgálatot is működ-
tet, amely valamennyi érintett 
számára elérhető. 

 HunEsz

„Nagy elődeink” címmel tar-
tott ünnepséget a Magyar 
Tudományos Akadémia Sző-
lészeti és Borászati Albizottsá-
ga, a Dicenty Dezső Kertbarát 
Kör és az Alisca Borrend pén-
teken a Mészáros Borházban.

Dicenty Dezső születésének 
135. évfordulóját ünnepli idén 
a kertbarát kör, amely éppen 
20 éve vette fel a nemzetközi 
elismertségű szekszárdi kutató 
nevét.  Az ünnepség résztvevői 
– akiket Ács Rezső polgármes-
ter is köszöntött – dr. Májer Já-
nos, a badacsonyi kutatóintézet 
vezetője előadásában hallhattak 
a kiváló tudós munkásságáról. 

Dicenty a budapesti tudo-
mányegyetem bölcsészkarán 
szerzett diplomáját az 1900-as 
évek legelején felsőfokú sző-
lő- és borgazdasági tanfolyam 
elvégzésével „egészítette ki”. 
Az Ampelológiai (Szőlésze-
ti) Intézetbe 1905-ben került 
gyakornokként, majd 1920-tól 
nyugdíjazásáig az intézet igaz-
gatója volt. Agrogeológiai kuta-
tásaival, a szőlőtermesztés terén 
végzett munkálataival szerzett 

érdemeket, fáradhatatlan har-
cosa volt a szőlőkultúra fejlesz-
tésének. Megalapította az első 
Magyar Állami Borkősavgyárat 
és előkészítette az 1936. évi bor-
törvényt. Dicenty Dezső már az 
1920-as években foglalkozott a 
gazdaságos szőlőtermelés és a 
„melléktermékek” hasznosítá-
sának (a cefre lefőzése, a sző-
lőmagolaj sajtolása) kérdésével. 
Alapító tagja volt 1924-ben a 
nemzetközi szőlészeti intézet-
nek (OIV). 

Dicenty mellett a szakma két 
további nagy alakja előtt is tisz-
telegtek az ünnepség résztvevői. 
A 90 éve született dr. Csepregi 
Pálra dr. Sz. Nagy László nyu-
galmazott egyetemi tanár, sző-
lőnemesítő professzor emléke-
zett. Csepregi ösztöndíjasaként 
1950-ben a Montpellier-i főis-
kola szőlőtermesztési tanszékén 
szerzett ismereteit kamatoztat-
ta itthon. A szőlőtermesztési 
tantárgyat ő vezette be a hazai 
egyetemen, kutatási eredmé-
nyei közül többek között a tőke-
fej-pusztulás okait tárta fel. Dr. 
Kozma Pál pedig – mint ahogy 
arról dr. Bisztray György, a BCE 

Szőlészeti és Borászati Intézet 
Szőlészeti Tanszékének vezető-
je beszélt – a szőlőnemesítési és 
szőlőművelési eljárások fejlesz-
tésében alkotott maradandót. 

A nagy elődökre való emléke-
zést követően Ferenc Vilmos, a 
kertbarát kör elnöke azoknak 
adott át emléklapot, akik sokat 
tettek a szekszárdi borvidék 
sikeréért. Idén dr. Bodri Ist-
ván, Eszterbauer János, Fekete 
Mihály, Fritz József, Gál Antal, 
Heimann Zoltán, Lőrincz Nor-
bert, Márkvárt János, Mészáros  

Péter, Németh János, Prantner 
Ferenc, Ribling Ferenc, Sáros-
di Róbert, Sebestyén Csaba, 
Takler András, Vesztergombi 
Csaba, Vesztergombi József, 
Vida Péter, Hollendus Miklós, 
Hetényi János, Horváth István, 
dr. Bóka István, Koczor Dóra, 
Sz. Nagy László és ifj. Figula 
Mihály vehetett át emléklapot.

Az ünnepi fogadást követően 
a résztvevők koszorút helyeztek 
el Dicenty Dezső emléktábláján, 
a Hosszúvölgy utcai Frankos 
Borház falán.   - fl –
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Dicenty Dezső emléktáblájánál az ünnepi ülés résztvevői (bal-
ról): Ferenc Vilmos, Sz. Nagy László, Dicenty Ernő, dr. Bisztray 
György és dr. Májer János  (Fotó – a szervezőktől)
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Hucker Ferenc – ötven kiállításon is túlBuli könyvekkel – könyvek között
Október elseje óta láthatják az 
érdeklődők az Alkotók Baráti 
Körének új anyagait a Szek-
szárdi I. Béla Gimnázum Kollé-
giumi Galériájában. A többféle 
technikával készült alkotások 
nagy része most először került 
közönség elé. A kiállítók kö-
zül ezúttal Hucker Ferenccel 
ismerkedhetnek meg a Szek-
szárdi Vasárnap olvasói.

Hucker Ferenc 1957-ben szüle-
tett Nagymányokon, a Mecsek 
lábánál. „Édesapámat korán 
elvesztettem, akinek hiányát a 
mai napig érzem. Iskoláimat 
Nagymányokon, Bonyhádon vé-
geztem. Műszaki középiskolába 
jártam. Érettségi után felvételiz-
tem az Iparművészeti Főiskolára. 
Természetesen az előképzettség 
hiánya és az óriási túljelentkezés 
miatt nem vettek fel” – írja be-
mutatkozásában a művész, aki 
négy évig üzemi grafikusként 
dolgozott Hidason Gáspár Ist-
ván erdélyi származású iparmű-

vész mellett, akitől elsajátíthatta 
a mesterség alapjait. 

„Pista bácsi festett, rajzolt, fara-
gott, gyönyörű dolgokat készített. 
Nem okoskodott sohasem, csak 
dolgozott. ’Látod, kicsi fiam, így 
csináld!’ – mondta mindig. Saj-
nos már nincs köztünk. Emlékét 
szívemben őrzöm.”

Gépésztechnikusi oklevelet 
szerzett Pécsett. Kis kitérőt tett 
a zene világába is, barátaival egy 
kis zenekart alapított. Vallja: 
„Az irodalmi színpad, a zongo-
ra, az éjszakába nyúló próbák, 
ezek az élmények sok mindent 
eldöntöttek ebben az időben.”

Hucker Ferenc 1982-ben került 
Szekszárdra katonának, párját is 
itt ismerte meg, aki pedagógus. 
Házasságukból egy lány és egy fiú 
született: Veronika bölcsész, Gá-
bor gépészmérnök, ő Pécsett él.

„A megélhetést mégiscsak 
a műszaki világ, a gépek, a 
CNC-technika jelentette, amit 
Budapesten, Svájcban és Né-
metországban sajátítottam el, 

és ez az, ami jelenleg is megél-
hetési forrásom. Ebben a szak-
mában is a holtig való tanulás 
érvényesül” – írja. Később így 
folytatja: „Édesanyámat öt éve 
vesztettem el, így a szülői ház 
a sok emlékkel üresen maradt. 
Ha üres is, a ház kapocs maradt 
a szülőhelyem, Nagymányok, az 
öcsém és a barátok felé.  Ebből a 
kötelékből az lett, hogy a város-
nak több nagyméretű festményt 
ajándékoztam, amiért tavaly 
október 23-án Nagymányok 
Városért kitüntetést kaptam.”

És hogy mi köti Hucker Feren-
cet Szekszárd alkotóihoz? „1995-
ben tagja lettem Újvári Gyuri ba-
rátom támogatásával az ART 999 
csoportnak, majd a Bárka Művé-
szeti Szalonnak. Több megbízást 
kaptam a Fritz-tanyán. E. Nagy 
Máriával egy 21 négyzetméte-
res seccót festettünk az Orange 
kávézóban, majd 2012-ben a 
Szekszárdi Panorámát az I. Béla 
Gimnázium kollégiumában, 16 x 
1,5 m nagyságban.”

Eddig 50 önálló kiállítása volt. 
„A legutolsót sikerült színesíte-
ni úgy, hogy újjáalakult zeneka-
runkkal, a Club Trióval egyórás 
műsort állítottunk össze a ven-
dégek és saját örömünkre. Úgy 
érzem, sikeres volt ez a művészi 
párosítás. Még egy nagy mun-
kám van kilátásban, ami talán 
életem legnagyobb kihívása 
lesz, de erről még korai lenne 
beszélnem”.

 Kubanek Miklós

Az Országos könyvtári napo-
kon az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár mellett a megye 
csaknem száz könyvtárában, 
illetve szolgáltatóhelyén prog-
ramokkal, kedvezményekkel, 
kisebb ajándékokkal várták 
a régi és új olvasni vágyókat 
– tájékoztatta a Szekszárdi Va-
sárnapot Németh Judit, a köz-
gyűjtemény igazgatója.

A Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) által támogatott tema-
tikus hét évente újdonságokkal 
zajlik: ilyen volt például az a kü-
lönleges program, amelynek so-
rán gyermekkönyvtárosok tele-
pültek ki az általános iskolákba és 
mutatták be a megyei intézmény 
szolgáltatásait, a könyvtár új szer-
zeményeit. Amint azt Németh 
Judit közölte, közgyűjteményük 
Szekszárd valamennyi iskolájával 
élő kapcsolatot tart fenn, azokban 
rendszeresen szerveznek foglal-

kozásokat. A könyvtár általános 
iskolai kitelepülése kapcsán meg-
jegyezte, a gyermekek rendkívül 
nagy örömmel vették kézbe az 
új könyveket, akik számára a fő-
könyvtár a kötetajánlókon kívül 
zenés, drámás, kézműves, uzson-
názós délutánokat is összeállított.

Az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár nem pihen, hiszen 
már a téli időszakra készül, te-
kintve, hogy december első he-
tében a „téli gyermekkönyvhét-
tel” kedveskednek a kisebbek 
számára, számos elfoglaltságot 
ajánlva minden napra, de a téli 
szünetben is várják meglepeté-
sek az ifjabb olvasókat.

Az október 13-a és 20-a között 
megrendezett Országos könyv-
tári napokon nagyszerű előadók 
vendégeskedtek a főkönyvtár-
ban, így például a K2 Színház, 
amely Baka István rendszervál-
tozás idejéből kiragadott sze-
repköltészetébe vezette be az 
érdeklődőket. Az előadásnak 
köszönhetően a középiskolások 
felfedezhették a költő művésze-

tét, amelyet a szekszárdi szárma-
zású Fábián Péter rendezésében 
alkalmaztak színpadra. 

Bemutatásra került a Szek-
szárdon élő neves műfordító, 
Erdélyi Z. János A cet című ön-
álló verseskötete Orbán György 
közreműködésével, ugyancsak 
szép számú közönség előtt. Pé-
terfy Gergely és Péterfy-Novák 
Éva egy-egy kötetükről beszél-
gettek, majd másnap érzékenyítő 
órát tartottak egy középiskolá-
ban, nagy tetszést aratva a diá-
kok előtt. Az eseménysorozaton 

Reisinger János négyrészes mű-
vészettörténeti sorozatának, a 
Munkácsy-trilógiának máaodik 
előadására is ellátogathatott a 
közönség: ezen az eseményen 
sokan állni kényszerültek, ám 
ez sem tartotta vissza az előadó 
szavaira éhes közönséget. (Az 
irodalomtörténész legközelebbi 
előadása egyébként november 
14-én lesz, 17 órakor, szintén a 
megyei könyvtárban.) A ren-
dezvények sorát Tálosi Zoltán, 
a Baka Múzeum vezetője emel-
te, aki a hadtörténeti tárlatuk 

érdekességeiről tartott előadást 
középiskolások számára. 

Az Országos könyvtári napok 
fő rendezvénye a könyves va-
sárnap, amikor is – immár ha-
gyományosan – a késedelmi díj 
eltöröltetik, az új olvasók pedig 
ajándék beiratkozást kapnak, míg 
a régi látogatók féláras tagságot 
válthatnak, de egy nyereményjá-
ték keretében ingyenes internet-
szolgáltatás, továbbá ajándékkö-
tetek is gazdára várnak. 

Németh Judittól megtud-
hattuk: a könyvtári napokon 

országosan több mint hatezer 
rendezvény várta az olvasókat, 
míg a regisztrált résztvevők 
száma 200 ezer felett volt. A 
megyei könyvtár változik a kor 
kihívásainak megfelelve, benne 
mozgalmas élet folyik a napi 
ügyek intézésével, a tanfolya-
mok, képzések életre hívásával, 
ugyanakkor az olvasást népsze-
rűsítő, jó könyvet ajánló arcu-
lata is megmarad, hiszen – tette 
hozzá Németh Judit – a könyv-
tár nem hivatal. 

 Gy. L. 
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Két Dúzsi-arany 
a hatezres mezőnyben

Idén 14. alkalommal rendezték meg a németországi  
Neustadtban a Mundus Vini nemzetközi borversenyt.  

Az eseményt hivatalosan is a világ legnagyobb  
borversenyeként tartják számon. 42 ország több mint hatezer 
bora közül 5 aranyérmet is bezsebelhettek magyar borásza-

tok, ebből kettőt Dúzsi Tamás barátunk.
Aranyérmes magyar borok:

Bock Pince: Syrah 2011 (Villány)
Dúzsi Tamás: Görögszói Kékfrankos válogatás 2011 (Szekszárd)

Dúzsi Tamás: Syrah válogatás 2009 (Szekszárd)
Vylyan: Mandolás Cabernet Franc dűlőválogatás 2009 (Villány)

Vylyan: Duennium 2009 (Villány)
A Mundus Vini legjobb magyar bora:
Görögszói Kékfrankos válogatás 2011

Tálosi Zoltán, a Baka Múzeum 
vezetője egy korabeli fegyver 
rejtelmeibe avatja be a gimiseket

Erdélyi Z. János íróval beszélget Orbán György előadóművész 
az ,,A cet könyve” című műve kapcsán

Liebhauser János, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese beszélget Pé-
terfy-Novák Évával Egyasszony című munkájáról, illetve Péterfy Ger-
gellyel Kitömött barbár című kötetéről a közgyűjtemény épületében

A Dúzsi Családi Pincészet – ezúttal borok nélkül
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Járjunk néha saját magunk kedvében! A lugosi polgármester is szurkolt a szekszárdiaknak
A szívnek az egyes történelmi 
korokban rendre különleges 
szerepe volt az emberek éle-
tében, így például Egyiptom-
ban személyt, hatalmat, ener-
giát is szimbolizált, valamint 
a férfi jelképként is megmu-
tatkozott, a korai keresztény-
ségben pedig magát Jézust 
azonosították vele, lángoló 
szívként ábrázolva. Hogy 
mennyire lényeges e létfon-
tosságú szervünket egészsé-
gesen tartani, valamint a tes-
tünket érő stresszhelyzeteket 
mihamarabb feloldani, arról 
dr. Kertész Ágnes (képünkön), 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház pszichiátriai osztály-
vezető főorvosa tartott elő- 
adást nagy érdeklődés mel-
lett az október 17-ei újvárosi 
egészségnapon.

A ma ismert szív-képek – 
amint az az előadáson kiderült 
– az ókori egyiptomi krokodil-
szív-ábrázolásokra vezethetők 
vissza. A jelkép a barokk kortól 
az építészetben is megjelent, de 
ugyanekkor már a használa-
ti eszközökbe is bekerült, sőt, 
még keresztszemes hímzés-
minták gyakori „szereplőjévé” 
is vált. A reformkorra a nép 
kultúrájává vált és a festészet 
is megörökítette, ugyanakkor 
bekerült a közhiedelembe is, 
összekapcsolva jelentőségét a 
teljesítménnyel. 

Döbbenetes tényre világított rá 
dr. Kertész Ágnes: szívünket, ame-
lyet még a két világháborúban is 

csupán 17-20 inger ért, mára 800-
1000 impulzus kerülgeti: ennyiféle 
elvárásnak kell ugyanis megfelel-
nie a jelen kor emberének stresz-
szes világunkban. 

Hogy elkerüljük a szorongást, 
amely gyakorta olyan érzéssel 
járhat, mintha „félreverne” a 
szív, dr. Kertész Ágnes szerint 
a legfontosabb az, hogy pró-
bálja az ember elhinni: tud el-
lene tenni és kézben tarthatja a 
problémát. Lényeges azonban 
az is: annak érdekében, hogy a 
kellemetlen szorongásos roham 
hamar elmúljon, semmiképpen 
se mozogjunk, ne kapkodjunk 
levegő után, hanem abban a 
helyzetben maradva küzdjük le 
a problémát, amelyben az kiala-
kult, így helyezve fokozatosan 
kontroll alá e riasztónak tűnő 
visszatérő érzést. 

A doktornő úgy látja, ha már 
például a pánikroham kiala-
kult, a legfontosabb dolog a 
kontroll visszaszerzése. Amint 
arra rávilágított, amennyiben 
az alapszorongás már létrejött, 
az óhatatlanul előbb-utóbb tes-
ti betegségeket vonz magával. 
Ahogy arra kitért, valameny-
nyien sokféleképpen éljük meg 
szervi tekintetben a szorongást, 
így például a fejben, a szívben, 
a végtagokban és a gyomorban 
is keletkezhetnek kellemetlen ér-
zések. A pánikbetegségről vagy 
„szív-pánikról” szólva tudatta: 
az szívdobogás-érzéssel, áju-
lásérzettel, kontrollvesztéssel, 
de a halálfélelemmel is járhat, 
ám megnyugodhat mindenki, 

hiszen e tünet hátterében nem 
szervi okok állnak.  A pánikro-
ham családi, munkahelyi szerel-
mi ügyek következményeként 
alakulhat ki leggyakrabban, 
amely nem egy esetben trau-
mához is kapcsolódhat. Amint 
azt megjegyezte, különös, hogy 
a férfiaknál sokkal gyakrabban 
jelentkeznek szív- és érrendsze-
ri problémák, s egy-egy hirtelen 
jött pozitív vagy negatív ese-
ményt követően infarktust, vagy 
akár szívhalált is kaphatnak. 

Fontos tudni azt is, hogy a 
pozitív stressz is stressz, s egy 
nagyon jó életesemény – példá-
ul nagy összegű lottónyeremény 
megélése – is komoly problé-
mákat okozhat. 

A főorvos úgy látja, tudato-
san elé kell menni a stresszes 
nehéz helyzeteknek, hiszen 
gyakorta elfeledkezünk saját 
magunkról, másnak akarván 
megfelelni. Amint ara figyel-
meztetett, addig helyezzük sa-
ját magunk szeretetét háttérbe, 
amíg nem üzen a testünk arról: 
valamit nem jól csinálunk, meg 
kell állnunk, változtatnunk kell. 
Véleménye szerint éppen ezért 
is fontos, hogy néha saját ma-
gunk kedvében járjunk, példá-
ul ha olvasni, vagy sétálni van 
kedvünk, ne kelljen feltétlenül 
előtte egy-egy fontosnak tűnő 
feladatot elvégeznünk. 

Egy másik lényeges tényező 
az élő kapcsolati rendszerek 
színtere, de ugyanígy a pihenés 
is, amelyre szintén megfelelő 
időt kell szánni. Ez utóbbi te-

kintetében elengedhetetlen elal-
vás előtt a televízió, telefon, szá-
mítógép kikapcsolása, amellyel 
a fényszennyezéstől kíméljük 
meg magunkat, hiszen, azok a 
hormonok, amelyek felelősek 
szervezetünk regenerálódásá-
ért, egy nem zavartalan pihenés 
esetében nem képesek újrater-
melődni – közölte.

Dr. Kertész Ágnes úgy véli, 
sajnálatos az is, hogy a régi 
időkhöz képest az emberek 
egyre később vacsoráznak. 
Ugyanis ha nem megfelelő 
időben vesszük magunkhoz 
azokat az anyagokat, amelyekre 
szükségünk van, nem képesek 
beépülni szervezetünkbe az 
éjszaka folyamán. Összetevőik 
miatt tartózkodni kell a félkész 
ételektől, mivel például egy 
hamburgerrel olyan „különös” 
anyagokat viszünk szerveze-
tünkbe, mint például a bíbor-
tetű festéke, vagy más „ételek” 
esetében a káposzta rothadá-
sából származó baktériumok – 
tudhattuk meg a főorvostól. 
 Gyimóthy

Romániai testvérvárosunk, 
Lugos atlétaedzője, Adrian 
Vrudnik nagyon hamar viszo-
nozta a szekszárdi szíveslá-
tást, melyet a Szekszárdi AK 
SE-től kaptak augusztus utol-
só hétvégéjén. A meghívó a 
lugosi mezei futóversenyre 
szólt, melyen végül Szőke Ger-
gő vezetésével egy nyolcfős 
szekszárdi csapat  vett részt 
– írja az eseményről küldött 
beszámolójában Scherer Ta-
más, a Dienes általános iskola 
testneveléstanára.

A Szekszárdi AK SE és az AC 
Szekszárd futói péntek délután 
indultak útnak. A versenyre 
szombaton délelőtt került sor a 
Lugos és Déva közötti erdőben. 
Bár a vendéglátás nagyon szívé-
lyes volt, az időjárás egyáltalán 
nem volt kegyes a futókhoz: a 
verseny előtt számottevő eső 
esett Lugos környékén is, így a 
pályát mintegy 10 centiméter 
mély sár borította. Ennek elle-

nére – vagy ennek köszönhető-
en – a legkisebb korosztálytól (7 
éves) a felnőttekig minden ver-
senyszámban izgalmas versenyt 
láthattak a szurkolók – írja a 
testnevelő.

A szervezők egy 1200 méte-
res kört alakítottak ki, amit sá-
ron kívül az egyenetlen talaj és 
az emelkedők és a derékszöget 
bezáró kanyarok nehezítettek. 

Elsőként Berenkei Gábor in-
dult a 13 évesek között (a kor-
osztálynak egy kör volt a pen-
zuma). Gábor az igen kemény 
pályán nagyszerűen teljesített 
és felnőtteket megszégyenítő 
keménységgel, egy hosszú haj-
rával a 3. helyen végzett.

A legnépesebb mezőny a 14-
15 éves korosztályban gyűlt ösz-
sze. A fiúk versenyében három, 
míg a lányoknál egy szekszárdi 
állt rajthoz. A fiúk kétkörös ver-
senyében kettős szekszárdi siker 
született. Szemerei Levente és 
Pap Endre, akik az idén már 
tagjai voltak az U16-os válo-
gatottnak, féltávnál magukhoz 
ragadták az irányítást. Kiváló 
román ellenfelük kitartóan ül-
dözte őket, de két középtávfu-
tónkat nem sikerült utolérnie. 
Soós Ádám ugyanebben a ver-
senyben hetedik lett, a lányok-
nál Kövér Fanni bátran birkóz-
va a pályával lett tizenegyedik.

Az ifjúsági kategóriában 
Holcz Máté rövidtávfutó indult. 
Nekik már három kört kellett 
teljesíteni, ami önmagában ke-
mény feladat. Máté taktikusan 
versenyezve, folyamatosan ja-

vítva pozícióján végül az 5. he-
lyet szerezte meg.

A csapat felnőtt versenyzője, 
Zsigmond Előd eredményeihez 
hűen, keményen versenyezve a 
második helyet szerezte meg a 
hatkörös, embert próbáló ver-
senyen. A „speaker” a verseny 
folyamán többször kiemelte, 
hogy magyar versenyzők is ér-
keztek a versenyre és hangosan 
buzdította versenyzőket – ami 
igen jólesett a szekszárdi csa-
patnak. Sokan gratuláltak a 
teljesítményükhöz (magyarul!) 
és kérdezték őket az otthoni 
körülményekről, segítettek a 
versenyen való tájékozódásban 
és egyéb teendőkben.

Lugos polgármestere is a ver-
seny szurkolói között volt: a 
mieink átadták neki a szekszár-
di önkormányzat által küldött 
ajándékcsomagot és egy jó han-
gulatú beszélgetésre is sor került. 
„Jó volt látni kisgyerekek hadát, 
ahogy ’keménykednek’ a bokáig 
érő sárban, főleg úgy, hogy sok 
versenyzőnek még sportszere-
lésre se volt pénze és farmer-
ben-szandálban állt a rajthoz!” 
– írja beszámolójában Scherer 
Tamás, kitérve arra is: a testvér-
városiak a verseny után meg-
vendégelték a szekszárdiakat és 
közös programot is szerveztek 
számukra.

A délutáni órákra elérte a 
közel kétszázas látogatószá-
mot is az október 17-ei, Szek-
szárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör által szervezett 
hagyományos egészségügyi 
nap a Szent István-házban.

Az egészségügyi vizsgálatok 
– amelyeket ki-ki ingyenesen 
elvégeztethetett – kifejezetten 
évszakspecifikusak voltak. Az 
érdeklődők a nagyteremben 
vérnyomás- és pulzusméré-

sen, vércukor-ellenőrzésen és 
íriszdiagnosztikai vizsgálaton 
is részt vehettek, továbbá meg-
tudhatták testtömegindexü-
ket, masszírozást, szemészeti 
vagy hallásvizsgálatot, Alzhei-
mer-kór szűrést kérhettek.

Az egészségügyi nap pe-
dikűrrel, sőt, diétás szakta-
nácsadással is kiegészült. Dr. 
Kertész Ágnes előadására is 
sokan kíváncsiak voltak, amely 
a szorongás és a szívbetegség 
összefüggéseire fókuszált. A 

résztvevők a rendezvényre el-
vihették lejárt vagy fölöslegessé 
vált gyógyszereiket ellenőrzés, 
illetve megsemmisítés céljából. 

A sokakat vonzó rendezvényen 
egészségmegőrző italokat is vá-
sárolhattak a látogatók, akiknek 
csupán a TAJ-kártyájukat kellett 
magukkal vinniük a vizsgálatok-
ra. Az egészségnapot a Balassa 
János Kórház Pszichiátriai Osztá-
lyának, valamint a MESZK Pszi-
chiátriai Tagozatának dolgozói is 
támogatták munkájukkal. 

A Szent István-ház udvarán 
mindeközben termelői vásáron 
válogathattak az érdeklődők. A 
társaskör általános elnökhelyet-
tesétől, Horváth Jánosné Edittől 
megtudhattuk: a vásárra nem 
kereskedőket, hanem kifejezet-
ten termelőket vártak. A vásárt 
(amelyen a fűszerpaprikától a 
hagymáig, az almáig sok min-
den kapható volt) a nagy siker-
re való tekintettel heteken belül 
megismétlik a Szent István-ház 
udvarán. 
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Garabonciás Kecskesajtok
Szekszárdon, a Piactéren

Félkemény sajtok
•  Garabonciás érlelt 

félkemény sajtok
• Gurman termékcsalád 
Lágy sajtok
• Garabonciás lágy kecskesajt
•  Garabonciás kecske

krémsajtgolyó
• Kecske sajtkrém
•  La Colline

sajtkülönlegességek 
Folyadékok
• Kecsketej
• Tehéntej
• Házi aludttej
• Kecskejoghurt 
Túrók
• Kecske-, juh- és tehéntúró

Nyitva tartás: piacnapokon
Tel.: 06-30/524-6515 • www.garabonciassajtok.hu

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

Megnyitottam Szekszárdon a Piac téren 
a Buksi Pecsenye sütödémet!

Ha szeretne OLCSÓN, FINOMAT ENNI, 
szeretettel várom minden héten

keddtől szombatig,
06:00 - 13:00 óráig!

Kedves régi és leendő Vendégeim!

• kenyér
• kif li, zsemle
• bag�et�ek
• szendvicsek
• tejter�ékek

Meg�yitot��nk: Szekszárd, Piac tér 1.

Szekszárdon, a Piactéren 
a Díszállat Kereskedés 

várja régi és új vásárlóit 
a megszokott helyen, 

kibővült áruválasztékkal és 
folyamatos akciókkal.

Nyitva tartás: hétfő-péntek 8.00-17.00 és szombat 7.00-12.00

Sok szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat 
friss és szép áruinkkal, az új piacon, 

a Bogdán zöldség gyümölcs üzletünkben.

Viszonteladókat is kiszolgálunk.
Éttermek, konyhák részére, valamint 
rendezvényekre kiszállítást vállalunk.

Tel.: 06-30/273-51-25, 06-30/273-51-38

Jót adok,
jó áron!

PALETTA FESTÉKBOLT
Szekszárd, Piactér - Telefon: 74/413-425
Üzletünk a Rákóczi utcából a megújult 

Piactérre költözött.
Továbbra is széles áruválasztékkal várjuk 

kedves vásárlóinkat!
T E G Y E   S Z Í N E S E B B É   É L E T É T !

Régi és új kereskedők a 
megújult piactéren

Október elején adták át a megújult szekszárdi piacteret,  
amely nem csak nagyobb és szebb lett, de a szolgáltatások 

színvonalában is meghaladja elődjét.  

A környék termelői 1800 négyzetméteresre nőtt,  
fedett árushelyeken kínálják portékájukat,  

de a piacozók nem csak a minőségi magyar élelmiszerek 
(zöldség-, gyümölcs- és húsfélék) között válogathatnak.  

A piac megújult épület-együttesében ugyanis régi és  
új kereskedő nyitottak üzletet, hogy a belváros  

frekventált helyén még közelebb kerüljenek a vásárlóikhoz.  

Az alábbiakban bemutatjuk néhányukat:
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Október 19-ei rejtvényünk megfejtése: Déry Tibor, A befejezetlen mondat

AGÓRA MOZI
Október 27-29. 17:00
DOBOZTROLLOK 3D
Színes szinkronizált amerikai 
animációs film, 3D, 97 perc, 12 
év alatt szülői kísérettel.
 
Október 30-31., 
november 3-5. 17:00
BABYSITTING - A FELVIGYÁZÓ
Színes szinkronizált francia ko-
média, 2D, 85 perc, 12 év alatt 
szülői kísérettel.
 

Október 30-31.19:00
AZ ÚTVESZTŐ
Színes feliratos amerikai sci-
fi akciófilm, 2D, 113 perc, 16 
éven felülieknek.
 
November 3-5. 19:00
A VÉDELMEZŐ
Színes szinkronizált amerikai 
horror, 2D, 94 perc, 18 éven 
felülieknek.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete
2014. október 28-án, 13.30 órakor tartja 

következő előadását 
a Kórház Lila épületében.

Dr. Juhász Mária előadásának címe:  
A cukorbetegek lábszövődményei megelőzhetők.

Előtte memória szűrést végzünk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy gimnáziumunk sikeres 
Comenius pályázat eredményeként 3. projekttalálkozóján vett részt. 
A generációk közötti szakadékot 5 országban vizsgáló Mind the 

gap! nevű Comenius-program keretében a Szekszárdi Garay 
János Gimnázium 5 diákja és 2 tanára vett részt a csehországi  
Hodoninban megrendezett projekttalálkozón október 13-17  

között. Cseh, német, török, észt és magyar diákok hasonlították 
össze a szabadidős tevékenységek, egységes életmód és iskola  

témakörében készített prezentációkat, emellett rengeteg  
szabadidőős program gazdagította a találkozót.

A projekttalálkozóról bővebb információval Toronyi Gyöngy  
(30-353-2053) és Kiss Hedvig ((30-522-6618)  

tanárnők szolgálnak.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk a szabadegyetem II. évfolyamának

7. előadására és beszélgetésére
Téma: A tudat új technológiái

Az orosz bioinformációs öngyógyító módszer bemutatása
Hatékony koncentrációs és vizualizációs technikák megtanulása

az életesemények irányításához
a testi-lelki-szellemi egészég helyreállításához

a harmonikus kapcsolatok kialakításához
és a pénzügyi helyzet harmonizálásához

Előadó: Bors Éva, természetgyógyász, fülakupunktúrás addiktoló-
gus, Kahi-Healing terapeuta, Petrov, Grabovoj módszerek oktatója

Időpont: október 29. (szerda) 17.00 óra
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ 

(Szekszárd, Szent István tér 10.) • Csatár terem (I. emelet)

Az ingyenes est háziasszonya: Pócs Margit, a Mentálhigiénés 
Műhely elnöke. Információ: +36/20-473-0644, 74/511-721

www.mentalmuhely.hu

MEGHÍVÓ
A Szekszárd Alsóvárosi 

Római Katolikus Közhasz-
nú Egyesület meghívja Önt 

és családját
BÍRÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK ÚR 

MISÉJÉRE
2014. október 27-én  

hétfőn 18 órakor,  
a Belvárosi Templomban

A misét valamennyi  
Szekszárdi elhunyt  

hozzátartozónk  
lelki üdvéért ajánljuk.
Ezúton köszönjük az  

Egyesületnek 2014 évre  
felajánlott 133. 680 Ft.  

SZJA 1% -os támogatásokat, 
amit részben hagyományőrző 
rendezvényeink finanszíro-
zására fordítottunk, illetve 

tartalékba helyezzük a Szent 
János és Pál Kápolna későbbi 

felújításának folytatására.
Egyesületünk minden hó 
utolsó hétfőjén 17 órától 

megbeszélést tart  
a Plébánián, ahol a további 
programjaink, teendőink 

tervezése folyik.
Minden rendezvényünk 
nyilvános, javaslatokkal, 

ötletekkel várunk minden 
Szekszárdi és elszármazott 

érdeklődőt.

SZÍNHÁZ A BABITSBAN

Október 28., kedd 19.00 óra – a 
Múzsa bérlet 2. előadása.
David Seidler: A király beszéde
A számtalan díjat elnyert filmsiker 
először kerül Magyarországon szín-
padra. 2011-ben A király beszéde 
című történelmi filmdráma elnyerte 
a legjobb film, a legjobb rendező és a 
legjobb színésznek járó Oscar-díjat. 
1936-ot írunk. V. György elsőszülött 
fia lemond a királyi címről. A másod-
szülött, György nem képes a nyilvános 
szereplésre. Valószínűleg pszichés ere-
detű dadogása miatt alkalmatlan arra, 
hogy tömegek előtt szerepeljen, ezért 

retteg a nyilvános megszólalástól. Hol-
ott erre nagyon nagy szüksége lenne 
nemcsak az uralkodó háznak, de 
egész Angliának, hiszen Európát egy 
rendkívüli tehetségű és ördögi szónok 
viszi a teljes őrületbe: Adolf Hitler. 
Györgyre nagy feladat vár: képviselnie 
kell Angliát a II. világháború hajnalán, 
erőt és hitet kell adnia alattvalóinak a 
történelem egyik legnehezebb idősza-
kában. Hogyan lehetséges ez, mikor 
meg sem tud szólalni, ha szerepelnie 
kell? Egy zseniális beszédterapeuta és 
egy fantasztikus ember, Lionel Logue 
segít a királyi család tagjának ember-
nek lenni – királynak lenni. A két férfi 
barátsága egy életre szóló ajándék lesz 
mindkettőjüknek – s talán egész Ang-
liának. Főbb szerepekben: Hüse Csa-
ba, Sarkadi Kiss János, Nyári Szilvia, 
Varga Zsuzsanna. 
Jegyárak: 3.300-3.500 Ft.

EVANGÉLIUM

Manapság sokan vannak, akik 
úgy gondolkodnak, hogy a hit és 
a vallás az már elavult dolog, 
pedig az Isten ugyanaz, tegnap, 
ma és mindörökké, mondja a 
Szentírás, csak az emberek hoz-
zá fűződő viszonya változott 
meg. A mai fiatalok egy része 
azt hiszi, hogy ők azzal, hogy 
nem hívők, vagy nem valláso-
sak, többek vagy okosabbak, 
mint elődeik.

Erről szól a következő tanul-
ságos történet: Egy francia diák, 
a párizsi egyetem hallgatója va-
kációra utazott haza. A vonaton 
idős férfi foglalt helyet vele szem-
ben, és a rózsafűzért imádkozta. 
A magát felvilágosultnak tartó 
fiatalember beszélgetni kezdett 
útitársával. Lelkéből kitört a bű-
nös szabadosság gondolata, hogy 
a tudomány és a vallás nem fér-
nek meg egymással. Az idős férfi 

meghallgatta a fiatalembert, de 
nem bocsátkozott vele vitába. 
Amikor leszálláshoz készülődött, 
a fiatal egyetemista még útitár-
sának a címét is elkérte, hogy 
olyan könyveket küldhessen 
neki, amelyek meggyőzik majd 
őt a vallás értelmetlenségéről. A 
leszálló férfi a tudósok szerény-
ségével és alázatával nyújtotta 
át névjegyét. A diák ezt olvasta 
rajta: Louis Pasteur, az orvostu-
dományok és természettudomá-
nyok professzora.

A diák akkor elszégyellte ma-
gát, hogy ő, aki csak alig kezdte 
meg tanulmányait, okosabbnak 
gondolta magát, mint a tudós 
professzor, illetve elgondolkodott 
azon, hogy ha ez a tudós, hívő 
ember, akkor nem összeegyezhe-
tetlen a hit és a tudomány.

Adjunk hálát a hitünkért, 
amit kaptunk szüleinktől, ne-
velőinktől, hitoktatóinktól és ne 
csak őrizzük, hanem kamatoz-
tassuk is, mert az igaz, hogy csak 
az üdvözül, aki a lelkén megőrzi 
a megszentelő kegyelem menyeg-
zős köntösét, de nem elég csak 
megőrizni, hanem tovább is kell 
fejleszteni.

Mindannyian hivatalosak va-
gyunk, de rajtunk is múlik, hogy 
oda is jutunk ezen, hogy elfogad-
juk ezen a meghívást. Úgy él-
jünk, hogy ne csak meghívottak, 
hanem választottak is legyünk.

Szent Bonaventúra olyan szé-
pen mondja: „Esztelenség az 
örökéletet a mulandóért elpa-
zarolni. Viszont a legnagyobb 
bölcsesség egy életen át örökéle-
tünket előkészíteni.” Ámen. 
 Bacsmai László
 esperes-plébános

Hit és tudomány
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. október 1-31-ig tart.

„Jézus mondja: Jöjjetek  
énhozzám mindnyájan,  
akik megfáradtatok, és  

én megnyugvást adok néktek!”
Emlékező és hálaadó  

istentisztelet
2014. november 1-én 14.30 

órakor az Újvárosi temetőben, 
16 órakor az Alsóvárosi teme-
tőben református szertartás 

szerinti istentisztelet lesz. 
Közös emlékezésre, vigaszta-
lódásra és hálaadásra várjuk 
mindazokat, akik Isten szavát 

keresik fájdalmukban is. 
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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 október 27-től október 31-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 27. október 28. október 29. október 30. október 31.

„A”

Sárgaborsó
gulyás

Vegyes 
zöldségleves Meggyleves Karalábéleves Brokkolikrémleves

Vaniliás túróval 
töltött nudli,

gyümölcs

Rántott hal,
hagymás 

burgonyasaláta

Tiszai aprópecsenye,
pirított burgonya,

savanyúság

Sült csirkecomb,
párolt barnarizs,
káposzta saláta

Pásztortarhonya,
savanyúság

„B”

Kukorica 
krémleves

Vegyes 
zöldségleves Gulyásleves Karalábéleves Brokkolikrémleves

Sajtos-baconos 
csirkemell,

burgonyapüré,
savanyúság

Mexikói 
pulykatokány,

tészta
Tepertős pogácsa,

gyümölcs
Sonkás rakott 

burgonya,
káposztasaláta

Sült tarja,
párolt zöldköret

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

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 TISZA CIPŐBOLT

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

Szamos napok a Tisza cipőboltban
október 27-29-ig

Szamos cipők 10% engedménnyel!
Nyitva tartás: H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!

REFLEXZÓNA TERÁPIA ÉS
BIOREZONANCIA
SZEKSZÁRDON!

Dr. Gálné Föglein Krisztina,
természetgyógyász, refl exológus

MediPlus orvosi rendelő
(a gyógyászati segédeszköz boltnál)

Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.
Rendelés: hétfő13-18, kedd:11-15, 

péntek:13-18.
Bejelentkezés:06/204-981-921

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.

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.

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

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

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.

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
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Sokba kerül a „kirakatcsapat” és az utánpótlás együttTarolt az évadzárón a szekszárdi kajakos utánpótlás
Komoly veszteségek érték a 
több mint másfél éve veretlen 
bajnoki címvédőt. Olyan meg-
határozó játékosok távoztak a 
nyáron a bajnoki címet szerző 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
NB I B-s női kézilabdacsapatá-
tól, mint Fauszt Éva és Zhorel-
la Éva, most pedig a mohácsi 
meccsen elszenvedett súlyos 
térdszalag-szakadás miatt 
hosszú hónapokra kiesett 
egy másik NB I-es kvalitású 
játékos, Gulya Krisztina. 

A fentiek pótlására nem volt le-
hetőség, maradtak a belső tar-
talékok a Szekszárdi Fekete Gó-
lyák KC-nél – merthogy vannak 
még ilyenek a csapat háza táján. 

A csapatban már tavaly magá-
nak helyet követelő saját nevelésű 
irányító, Nagy Szilvia és a szélső 
Grénus Gréta folyamatosan jól 
teljesít. A beállós poszton is van 
hova nyúlni szerencsére Tóth Bar-
bara személyében – ezt az élvo-
nalbeli Siófok elleni Magyar Kupa 
mérkőzésen és az eddigi bajnoki 
meccseken is bizonyította a játé-
kos. A szülés után visszatérő Hor-
váth Szimonetta pedig rutinjával, 
érett játékával az irányító poszton 
kellő stabilitást, s olykor pluszokat 
is ad a csapatnak. 

Mindezekkel együtt is nagy 
kérdés, hogy képes lesz-e meg-
tartani vezető helyét és esetleg 

megvédeni a bajnoki címét a 
Fekete Gólyák KC. Nyilvánvaló, 
hogy még egy meghatározó já-
tékosának kiesését már nehezen 
fogja elbírni a csapat – de ezt 
ugye nem lehet kizárni. Ilyen 
előzmények után dicséretes az 
eddigi öt magabiztos győzelem 
az idei bajnokságban, az a látvá-
nyos támadójáték, amivel igyek-
szik kiszolgálni a közönségét az 
FGKC a második vonalban. De 
Tabajdi Ferenc edzőnek – már 
előre tekintve a valóban rázós-
nak ígérkező mérkőzésekre, 
például az eddig szintén hibát-
lan Budaörs elleni utolsó idei 
hazai bajnokira (december 14.) 
vagy az élcsapattá váló, szintén 
százszázalékos Szombathely 
Haladás VSE elleni (november 
22.) idegenbeli fellépésre – van-
nak komoly aggályai. 

– Mindenki csatár ebben a 
mostani csapatban, de a védeke-
zésben is jeleskedő játékosaink 
mára mintha szép lassan elfogytak 
volna – avat be a gondjaiba Tabaj-
di edző, akivel egyet lehet érteni 
abban, hogy ha élcsapat akarunk 
maradni, ez egy nehezen áthidal-
ható szakmai probléma. Mert az, 
hogy valaki a védőmunkában is 
vegyen részt, hogy összeálljon az 
együttes, vagy a hatékony csapat-
védekezés nem csak elhatározás, 
illetve hozzáállás kérdése (bár ez 
utóbbin lehet javítani, s biztosak 

vagyunk benne, hogy a tréner erre 
fektet majd hangsúlyt az elkövet-
kező hetek taktikai edzésein). 
– Gulya Kriszta kiesése nem el-
sősorban a támadójátékban okoz 
gondot, itt Tóth Barbara képes pó-
tolni, de védőmunkája, fegyelme-
zettsége nagyon hiányzik. Fontos, 
hogy a kevés védekezni is képes 
játékosunk egyike, mint például 
Farkas Anita is följavuljon ezen a 
téren – jegyezte meg Tabajdi Fe-
renc edző.

A csapat mentális erejének, 
a híresen jó közösségi szellem-
nek, a játékosok kötődésének 
megtartása szempontjából nem 
közömbös, hogy a szerénynek 
mondható, de a játékosok eg-
zisztenciájához fontos havi já-
randóságot lehetőleg időben 
megkapják. Mint megtudtuk, 
ezen a téren csakúgy, mint az 
NB I-es létezés idején, vannak 
most is egyes játékosok közérze-
tére így-úgy kiható csúszások, de 
azért eddig, az NB I B-s szereplés 
idején mindig egyenesbe tudott 
kerülni a klub a játékosokkal. 
Bay Attila, az FGKC elnöke la-
punk érdeklődésére a kényes 
kérdéssel kapcsolatban annyit 
megjegyzett: „Minden nehéz-
ségünk ellenére, nagyon remé-
lem, hogy abból az egyhónapos 
csúszásból, ami most van, nem 
lesz kettő, mert a hó végén lesz 
fedezet a kifizetésekre.”

A gondokról a játékosok tud-
nak, ezáltal kellőképpen tolerán-
sak is. Legalább is eddig még.

– A társasági adóból terve-
zett bevételek valóban meg-
oldást jelenthetnének a pénz-
ügyi gondjainkra – mondta 
Bay Attila –, ha azok a ben-
nünket támogatni szándékozó 
cégek ígéretének megfelelően 
időarányosan megérkeznének. 
De nincs így! Százmillió forint 
összegyűjtésére van egyéb-
ként jogosultságunk, de ebből 
csak 30 millió folyt be eddig. 
A biztonságosabb működés-
hez, már az NB I B-s élcsapat 
státusz megtartásához meglá-
tásom szerint, mivel egyetlen 
főtámogatóval sem rendelke-
zünk, az eddiginél nagyobb 
városi támogatásra lenne 
szükség. Bizakodunk persze, 
hogy újabb aláírt szerződése-
ink lesznek a gondok megol-
dásra nagy lehetőséget nyújtó 
társasági adóban, de meg kell 
hogy mondjam, az nagyon el 
tud szomorítani, amikor azt 
tapasztalom, hogy helyi vállal-
kozók nem ide, de nem is a vá-
rosba vagy a megyébe, hanem 
egészen máshová, másoknak 
ajánlják fel az erre a célra ren-
delkezésre álló adóforintjaikat 
– sajnálkozott (tegyük hozzá: 
okkal) – az FGKC elnöke.
 B. Gy.

A hétvégén Tolnán rendez-
ték az évadzáró kajakos ma-
ratont, amellyel lezárult az 
idei hazai versenyszezon. A 
szomszédvári Tolnai KK SE 
által szervezett versenyen 15 
egyesület vett részt az ország 
minden részéből és termé-
szetesen ott voltak a rajtnál 
a Szekszárdi Kajak Kenu SE 
(SZKKSE) versenyzői is – még-
hozzá a teljes létszámban.

Az új kezdőcsoport tagjait is 
magával vitte Jámbor Attila 
vezetőedző: ez volt életük első 
versenye, és minden bizonnyal 
többen egész pályafutásukra 
kiható sikerélményekkel gaz-
dagodtak rajta. Cseppet sem 
mellesleg a szekszárdi kis kaja-
kosok olykor kibérelték a dobo-
gót, vagyis a legeredményesebb 
klubként zárták a Holt-Dunán 
lezajlott ezévi utolsó versenyt. 
A számokkal mindezt kifejezve: 
11 első, 13 második és 9 harma-
dik helyet lapátoltak össze. Ez 
egy olyan verseny volt, amikor 
szinte kivétel nélkül mindenki 
kihozta magából a maximumot 
– azok is, akik a nyolcadik he-
lyen értek célba. A Szekszárdi 
Kajak Kenu SE válogatott ke-

rettagjai (Ádám Alexa, Nagy 
Viktória, Balogh Zsófia) esé-
lyesekhez méltó módon nyerni 
tudtak és örvendetes módon a 
páros számokban is jelesked-
tek, így az egyesület idei ered-
ményeihez méltó módon intett 
búcsút 2014-es évnek.

A szekszárdi versenyzők 
eredményei: 

LÁNYOK: MK-2 gyermek 
I. kcs.: 3. Márcz Kata–Kiss Vi-
rág. MK-2 kölyök III-IIV. kcs.: 
3. Ádám Alexa–Nagy Viktória. 
K-1 kölyök III. kcs.: 1. Ádám 
Alexa. MK-1 kölyök III. kcs.: 1. 
Bartos Zsófia. K-1 ifi VII-VIII. 
kcs.: 2. Korsós Zsófia, 3. Balogh 

Zsófia. MK-2 kezdő: 3. Buri 
Kata–Vígh Vivien. K-1 serdülő 
V-VI. kcs.: 1. Balogh Zsófia, 2. 
Nagy Viktória, 3. Korsós Zsófia. 
MK-1 gyermek II. kcs.: 1. Ács 
Anna, 2. Csizmazia Dóra, (…) 
10. Sautek Veronika, (…) 12. 
Koleszár Zsófia. MK-1 kezdő: 2. 
Márcz Kata, (…) 7. Buri Kata. 
K-1 kölyök IV. kcs.: 1. Nagy 
Viktória, 2. Ádám Alexa. MK-1 
gyermek: 5. Kiss Virág.

FIÚK: MK-1 kölyök III. kcs.: 
3. Czemmel Bálint. K-1 kölyök 
III. kcs.: 2. Márcz Marcell, (…) 
4. Müller Dániel, (…) 6. Jávor 
Péter. K-2 serdülő V-VI kcs.: 
3. Szekeres Zsolt–Korsós Zol-

tán, 4. Czemmel Bence–Nagy 
Kristóf. K-1 ifi VII-VIII. kcs.: 
1. Havasi Viktor, 2. Bodnár Ba-
lázs, 3. Pozsonyi Bence, (…) 5. 
Márcz Tamás, 6. Ádám Patrik. 
K-2 kölyök III-IV kcs.: 1. Ta-
kács Márk–Horváth Ádám, 2. 
Márcz Marcell–Müller Dániel. 
K-1 serdülő VI. kcs.: 1. Nagy 
Kristóf, 2. Korsós Zoltán, 3. Sze-
keres Zsolt, 4. Czemmel Bence, 
(…) 8. Koleszár Zsombor. K-1 
serdülő V. kcs.: 4. Bodnár Ba-
lázs. MK-1 kezdő: 1. Balogh 
Zalán, 2. Horváth Tamás, (…) 
5. Visnyei Gergely, 6. Bartos 
Benett, (…) 8. Jávor Bence, 9. 
Bratigam Barna, 10. Turgonyi 
Olivér. MK-2 gyermek II. kcs.: 
4. Müller Bence–Fődi József.

Most egy kis pihentető-le-
vezető lazább edzés, amolyan 
örömkajakozás vár a SZKKSE 
versenyzőire a sok szakosztály 
által méltán irigyelt Sió-parti 
kajak-kenu bázison, majd egy 
hét pihenőt kapnak, mielőtt 
megkezdik a négyhónapos téli 
alapozást. Válogatott verseny-
zőik központi felkészülésen is 
részt vesznek a dunavarsányi 
edzőtáborban.

 B. Gy.

Az idei év egyik felfedezettje, Balogh Zsófia, aki már a serdülők 
között mutatta meg kvalitásait

SPORTMIX
KÉZILABDA Az ötödik mérkő-
zését is megnyerte a Szekszárdi 
Fekete Gólyák KC női csapata 
az NB I B Nyugati csoportjában 
a vendégként pályára lépő Pénz-
ügyőr SE ellen. A szekszárdiak 
laza védekezésének köszönhe-
tően volt „csak” három gól a 
különbség a két csapat között 
az első félidő végén, és folytatás 
első perceiben lett még kisebb a 
különbség. Ám a mintegy 250 
nézőnek nem volt aggódniva-
lója, ám a gólgyártásban fősze-
repet játszó átlövők, Farkas és a 
kettős igazolással a Szent István 
Egyetem csapatától Szekszárd-
ra érkező Urfi vezérletével (az 
előbbi összesen nyolcszor, az 
utóbbi hétszer talált be) végül 
is magabiztosan nyert az FGKC 

(36-27). Ugyancsak nyert a 
legutóbbi fordulóban az eddig 
szintén százszázalékos Budaörs 
és a Haladás VSE is, így a táb-
lázat élen hármas holtverseny 
alakult ki.

KOSÁRLABDA Három híján 
30 pontos vereséget szenvedett 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 
NB I A-csoportos női együttese 
a 2014-15-ös bajnokság hazai 
idénynyitóján a CMB-Car-
gó UNI Győrrel szemben. Az 
újra nagyon komoly játékerőt 
képviselő Rába-partiak ellen a 
jelenlegi szekszárdi együttes-
nek nem volt esélye, ráadásul 
nagyon gyenge védekezéssel 
megkönnyítették az ellenfél dol-
gát, amely 15 három pontot érő 

kosarat süllyesztett el a hazaiak 
gyűrűjében. A KSC Szekszárd 
csapatából ezúttal az egyéni jó 
teljesítmények is hiányoztak 
egy ilyen erős csapattal szembe-
ni tisztes helytálláshoz. A szerb 
légiósok közül a 11 pontig jutó 
Sandra Boskovics teljesítménye 
volt átlagon felüli, a magyar já-
tékosok közül Theodoreán Ale-
xandra és Studer Ágnes játéka 
volt olykor dicsérhető.

LABDARÚGÁS Jó meccset tu-
dott játszani a Tolle UFC Szek-
szárd a tabella-éllovas Vác ott-
honában a tizedik fordulóban, 
az NB III. középcsoportjában. 
De ezen a hétvégén is pont 
nélkül maradt Kvanduk János 
csapata. Micskó Márk gólja a 

87. percben ugyanis már csak 
szépítésre volt elég, mert a baj-
nokesélyes még az első félidő-
ben kétszer is betalált Horváth 
Bálint kapujába. (2-1-re nyert 
a Vác). Nagyon szoros az első 
kettő és az utolsó három helye-
zett közötti versengés a harma-
dik vonal középcsoportjában, 
hétről hétre jelentősen változik 
az állás. Négy csapatnak van 14 
pontja, köztük az UFC-nek is, 
de a pillanatnyilag ebben az 
összevetésben a legrosszabb 
gólkülönbséggel rendelkező 
szekszárdiak ezzel a vereséggel 
a 12. helyre csúsztak le. Egy 
újabb győzelemmel – ami már 
nagyon ráférne az UFC-re – 
akár öt hellyel is előrébb lehet 
lépni a táblázaton.

Családi-baráti váltócsapatok triatlonoztak
Húsz éve záróversenye a Tolna 
megyei triatlonszezonnak az 
a családi-baráti verseny, amit 
Szekszárdon a fedett uszoda 
és a sport- és szabadidőköz-
pont által határolt, hétvégén 
komolyabb országúti forga-
lomtól mentes területen ren-
deznek minden esztendőben. 
Az alkalom már nem csak a 
sportágat rendszeresen űzők-
nek teremt versenylehető-
séget, hanem a rokonoknak, 
ismerősöknek, barátoknak is. 

Ezért is, ma már igazán kedvcsi-
náló szupermini távokon ren-

dezi a szekszárdi Dynamic TC 
a versenyt – mindenekelőtt a 
tetszés szerinti korú, háromtagú 
váltócsapatok számára. Éppen 
ezért a versenysorozatban az első 
csapattagnak csak 200 métert 
kellett leúsznia, a másodiknak 
5 km-t kerékpároznia, a harma-
diknak pedig 1 km-t lefutnia az 
egykori nagyszerű szekszárdi 
triatlonista, a tragikus körülmé-
nyek között elhunyt Berta Tibor 
nevét viselő emlékversenyen. 

A szervezők célja Szekszárd 
lakosságának megmozgatása. 
Tekintettel arra, hogy a félszáz in-
duló fele abszolút ismeretlennek, 

kezdőnek számított a triatlon és 
a duatlon világában, ezt egyre in-
kább sikerül elérnie a Szélné Bajor 
Ágnes-vezetette szervezőségnek.

Az idén egyéni férfi induló 
mindössze 6 fő volt, közülük 
három triatléta, a többi „szaba-
dúszó”. Külön említést érdemel 
a Halasi-család: apuka indult két 
pöttöm kisfiúval (az egyik négy, a 
másik hatéves) és korcsoportjuk-
ban mindketten az első helyezést 
érték el. A befutó négyéves kisfiú 
hihetetlen komolysággal és el-
szántsággal tette meg az 1 km-es 
távot, és vitte ezzel győzelemre a 
családi váltót. B. Gy.

A versenyszámok
győztesei:

EGYÉNI FÉRFI: Módos 
László. BARÁTI VÁLTÓ I.: 
1. Gál Ádám, Gál Noémi, 
Dancsó Dorottya. BARÁTI 
VÁLTÓ II.: Zákányi Ta-
más, Csankó Géza, Csankó 
Dávid. CSALÁDI I.: Halasi 
Tamás, Halasi Lőrinc, Hala-
si Lóránd. Családi II.: Arató 
Balázs, Aratóné Csilla, Arató 
Gergő. Családi III.: Zákányi 
Tamás, Zákányi József, Záká-
nyi Eszter.
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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 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

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!

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

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

(Megvásárolható a Mészáros Borházban
– Szekszárd, Kossuth L. u. 26.)


