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Tények és gondolatok 1956 kapcsán
1947. február 25-én tartóz-
tatta le és hurcoltatta el a 
Szovjetunióba a Rákosi-féle 
kommunista hatalom Kovács 
Bélát, a Független Kisgazda-
párt főtitkárát. E nap különös 
jelentőségű: szimbolikusan a 
magyarországi kommunista 
és szocialista diktatúra kez-
detét jelentette, amelynek 
későbbi látványos megbi-
csaklásának első szem- és 
vértanúja a magyarság lehe-
tett a 1956. október 23-án.

A „népinek” álcázott diktatúra 
erőszakos, jogsértő tevékenysé-
gét több tízezer ember testi, lel-
ki nyomora, meggyilkolása kí-
sérte. A rendszer nem becsülte 
az emberi életet és méltóságot. 

A hazai kommunisták hatalo-
méhségére jellemző volt, hogy – 
Áder János köztársasági elnök 
egy korábbi beszédét idézve – 
nem tudták kivárni még azt az 
egy napot sem, amíg Magyar-
ország legitim miniszterelnöke, 
Nagy Ferenc – zsarolás útján – 
1947. június 1-jén le nem mon-
dott. A helyébe lépő Dinnyés 
Lajost a lemondó nyilatkoza-
ton szereplő dátumnál már egy 
nappal korábban kinevezték… 
Jogosan állítható tehát, hogy a 
szocializmus hazánkban „er-
kölcsi és közjogi értelemben is 
bűnben fogant.”

A Magyar Alkotmánybíróság 
az Európai Bíróság állásfogla-

lására alapozva 2013-ban meg-
semmisítette az önkényuralmi 
jelképek, vagyis például a horog-
kereszt és a vörös csillag viselé-
sének tilalmáról szóló törvényt. 

Az 1948-56-ig tartó Ráko-
si-korszakban csaknem egy-
millió ember ügyészi eljárás 
alá vonása, meghurcolása, 
a kivégzések, a börtönök, a 
munkatáborok, a kitelepítések 
mind-mind olyan, máig ható 
lelki traumát okoztak itt, Euró-
pa keleti részén, amelynek meg-
értéséhez, úgy látszik, több időt 
kell adnunk a nyugatnak. 

Az EU-nak előbb-utóbb be 
kellene látnia, hogy ezek a szim-
bólumok máig is érzékenyen 
érintik a kelet-közép-európai 
népeket…

A katonai, rendőrségi, egzisz-
tenciális és politikai elnyomatás 
a szovjet puccsal hatalomra ke-
rült, az ötvenhatosokkal brutá-
lisan leszámolt, az ítéletek során 
fiatalokat sem kímélő Kádár 
János vörös bábkormányának 
rendszerében is tovább foly-
tatódott, immár alattomosabb 
eszközökkel. A gulyáskommu-
nizmus, a fridzsider-szocializ-
mus az „aki nincs ellenünk, az 
velünk van” és a „ne szólj bele 
a dolgainkba és hagyunk élni” 
hamis jelszavával kreált aljas 
módon ellenforradalmat a ma-
gyar nemzet hőseiből.

1957 januárjától a forradalom 
és szabadságharc résztvevőit tö-

megesen dugták rács mögé, sok 
esetben akasztófán végezték. A 
brutális megtorlásra csak egy 
megdöbbentő példa, hogy a 
forradalom miniszterelnökét, 
Nagy Imrét és társait drótkö-
tegekbe tekerve, állati módra 
földelték el jeltelen sírba a rá-
koskeresztúri köztemető 301-es 
parcellájában. 

A magyar nép szabadság-
vágyának újbóli megtörését az 
ENSZ és a világ közvéleménye 
egyaránt elítélte. Az ezt követő 
évtizedekben idehaza tilos volt 
nyilvánosan erről az időszakról 
említést tenni. Volt olyan forra-
dalmár – mint például Wittner 
Mária –, aki csak a hetvenes 
évek elején szabadulhatott a 
börtönből, s „ellenforradalmi” 
múltja következtében csak igen 
nehezen vállalhatott munkát.  

És ne feledjük azt sem: a 
nyolcvanas évek végén még 
börtön és meghurcolás járt 
azért, ha valaki Tolna megyé-
ben felírta egy házfalra: vesszen 
Kádár János! A korszakot nevé-
vel fémjelző főtitkár 1989. július 
6-án halt meg: érdekesség, hogy 
ez a nap egybeesett a Legfelsőbb 
Bíróság ítéletének kihirdetésé-
vel, amelyben kimondták Nagy 
Imre és társai rehabilitációját.

Az ’56 októberében egyetemi 
diáktüntetéssel indult, majd a 
novemberre, Budapest egé-
szére és több vidéki városra is 
kiterjedt harcokban – a titkosí-

tás alól 1993-ban feloldott sta-
tisztikai adatok alapján – 2652 
magyar állampolgár esett el. A 
szovjet csapatok vesztesége 720 
fő volt. Az események alatt és  
közvetlenül utána mintegy ne-
gyedmillió magyar menekült 
nyugati országokba, sokuk jó 
ideig nem tért haza, vagy csu-
pán a rendszerváltást követően 
látogatott (látogathatott) szülő-
földjére. 

1989. október 23-tól a forra-
dalom kitörésének napja nem-
zeti ünnep, azt az 1990. évi XX-
VIII. törvénnyel iktatták a hazai 
ünnepnapok sorába.

Az ötvenkilencedik évforduló 
– valamennyi soron következő-
vel együtt – nem csupán főhaj-
tás, hanem felelősségvállalás is 
kell, hogy legyen. Azért, hogy 
soha többé ne kelljen átélnünk 
a vörös diktatúrát.

 Gyimóthy Levente

HALOTTAK NAPJÁN HŐSEINKRE EMLÉKEZÜNK
A I. világháború centenáriumában, és a II. világháború befejezésnek

70. évfordulójának évében, 
2015. november 2-án (hétfőn) Halottak napján 16:00 órakor

az Alsóvárosi temetőben 
emlékezünk az elesett jeltelen sírokban eltemetett halottjainkra.
A megemlékezésen beszédet mond: Bíró László tábori püspök

és Ács Rezső polgármester.
Gyújtsunk egy szál gyertyát azokért, akik idegen földben nyugszanak 

és életüket áldozták a hazáért. 
Mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt emlékezzünk és imádkozzunk!

Szervezők: 
Szekszárdi Római Katolikus Plébánia

Szekszárd-Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület
Társszervező: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

„A vakok nem szánalmat, hanem segítséget kérnek”
Nagyjából nyolcvanezren 
vallják Magyarországon ma-
gukat látássérültnek, míg 
húszezren teljesen világtala-
nok. Tolna megyében mint-
egy 3600 regisztrált fogya-
tékkal élőt tartanak számon: 
ebből 1800-an kifejezetten 
vakságuk miatt kerültek hát-
rányosabb helyzetbe.

Október 15-én, a fehér bot vi-
lágnapja apropóján a szekszárdi 
Babits Kulturális Központban a 
Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Tolna megyei Egyesülete két dí-
jat is adományozott az őket se-
gítő személyeknek.

A rendezvényen Kovács Lász-
lóné, az országos szervezet me-
gyei vezetője emlékeztetett: öt 
éve még 130 fő részére adtak ki 
igazolást fogyatékossága tekinte-
tében. Ez a szám az elmúlt esz-
tendőkben 68 főre apadt, mely 
azt bizonyítja, hogy igen sok 
embert meg tudtak gyógyítani, 
vagy éppen látását is visszaadni. 
Hangsúlyozta: az utóbbi években 
legtöbbeknek idős korukra rom-
lott meg látásuk, amely sokszor 

cukorbetegség következménye, 
de baleset miatt is kialakulhat. 
Éppen ezért – hívta fel a figyel-
met – ha bárki bármilyen látás-
problémát észlel magán, mielőbb 
forduljon szakemberhez.

A vak emberek többségi tár-
sadalomba történő beillesz-
kedése érdekében „nekünk is 
tennünk kell”, akár tanfolya-
mok szervezésével, amelyek a 
látássérültek munkába állását 
könnyítik meg – hangsúlyozta. 

A megyei szervezet éppen 
ezért, családias légkörben, bi-
zalommal fogadva a sorstár-
sakat, november 4-5-én elhe-

lyezkedési tréninget tart, ahol 
az okostelefonok kezelésétől a 
számítógépek használatán át 
még önéletrajzírás helyes el-
készítése is felmerül témaként. 
Kiemelte: a megyeszékhely ön-
kormányzata döntően járult és 
járul hozzá működésükhöz. 

Az eseményen a városi köz-
gyűlés humánbizottságának 
elnöke, Csillagné Szánthó Po-
lixéna is köszöntötte a jelenlé-
vőket, arra utalva, hogy az ön-
kormányzat – lehetőségeihez 
mérten – kiemelten támogatja 
azokat, akik valamilyen hát-
ránnyal küzdenek az életben. 

Mint mondta, a vakok nem 
szánalmat, hanem segítséget 
kérnek, amelyet Szekszárd biz-
tosít is a számukra. 

Az egyesület által alapított „Jó 
fej vagy!” kitüntető címet idén a 
tagságból Orsós István kapta, a 
szervezetért végzett kiemelkedő 
önkéntes munkájának elismeré-
seként. Egy másik elismerést, a 
Balassa János Megyei Kórház 
korábbi, sokak által tisztelt 
szemész főorvosáról elnevezett 
Dr. Thész László Emlékérmet 
az orvos lánya, Thész Judit be-
jelentésében a megyei könyvtár 
nyugalmazott igazgatója, Né-
meth Judit kapta, aki önkéntes 
előadóművészi tevékenységével 
évtizedek óta segíti a Magyar 
Vakok és Gyengénlátók helyi 
csoportját. 

A műsort többek között a Né-
meth Judit díjazott által előadott 
költemények, a Tücsök Zenés 
Színpad zenés műsora, továbbá 
a városi szervezet alelnöke, Fe-
hérvízi István harmonikajátéka 
és Szabó Tamás népdalénekes 
fellépése tette hangulatossá.

 Gyimóthy L.

Nem várt hibák növelték a mentőállomás fejlesztési költségeit
Még májusban kezdődött meg a szek-
szárdi mentőbázis felújítása. Akkor a 
terv arról szólt: négy hónap alatt elké-
szül a beruházás. A renoválás az épü-
letkomplexum tekintetében elektro-
nikus garázs és kertkapuk beépítését, 
a nyílászárók cseréjét, napkollektorok 
felszerelését és a riasztási idő egy perc 
alá történő leszorítását jelenti. 

Hogy miként áll jelenleg a munka a Mikes 
utcai épületben, illetve mikorra várható 
a teljes átadás és a Sárvíz utcából történő 
visszaköltözés, azzal kapcsolatban Győrfi 
Pál, az OMSZ kommunikációs igazgatója 
elmondta: a május 11-én indult korszerűsí-
tési munkálatok sikeresen befejeződtek, az 
épület műszaki átadása szeptember végén 
megtörtént, s már a költözés van folyamat-
ban. Az ünnepélyes átadásra október végéig 
sor kerülhet. 

Győrfi Pál kitért arra is, hogy az uniós 
projektben érintett egységek átalakításával 

a cél az üzemeltetési költségek csökkentése 
volt. Ennek érdekében került sor nyílászá-
rócserére, valamint a hőszigetelés és a fűtés/
melegvíz-rendszer napkollektoros korsze-
rűsítésére. 

A mentők helyszínre érkezési idejének 
csökkentése mellett szerették volna érni, 
hogy az országban az egyes állomások ed-

digi funkcióikat a korábbinál jobban, haté-
konyabban betölthessék. Ezért alakítottak 
ki a mentőépületben fekete-fehér öltözőt, 
vagy építettek ki CO-riasztó és szellőztető 
rendszert is. A tető felújítását is elvégezték, 
a szociális részen pedig burkolat- illetve 
bútorcsere is történt.

Az épület felújítása az eredetileg tervezett 
45 millió 474 ezer forinthoz képest többe 
került, miután a garázs mennyezetének 
állapota sürgős javításra szorult. Ennek 
költségeit az OMSZ egyrészt a TIOP-2.2.1 
projekt terhére, másrészt pedig saját forrás 
bevonásával biztosította. 

A szekszárdi mentőállomáson jelenleg 65 
fő dolgozik: ebben a létszámban a kivonu-
ló állomány, továbbá a mentésirányításban 
tevékenykedő dolgozók és az irodai mun-
katársak is benne vannak. Tolna megye el-
látási területéhez 150 ezer fős lakosság tar-
tozik, de a szekszárdi állomás gépkocsijai 
sokszor – párhuzamos riasztással – egyéb 
helyszínekre is kivonulnak.  – gyimóthy –
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A szőlő mindent tud
Egy-két éve, a borvidéki ver-
seny aranyérmes tételeinek 
kóstolóján már találkoztam 
Trieber Géza boraival, ám egy 
teljes borsor megízlelésére 
csak az elmúlt héten nyílt al-
kalmam. Nagy élmény volt.

A nyári szünet után október 
16-án indult újra a BorSzakkör 
a Bormúzeumban, amikor is a 
Trieber Pincészet mutatkozott 
be. A kóstolótermet megtöltő 
mintegy harminc érdeklődő 
megismerhette Trieber Géza 
munkamódszereit, a borász 
beszélt szőlőfajtákról és évjá-
ratokról, miközben kilenc bor 
került a poharakba. És micsoda 
tételek... A kilencből hét már 
aranyérmet nyert a Szekszár-
di Borvidéki Borversenyen, a 
2011-es Cabernet Franc pedig 
az idei VinAgorán is kiérde-
melte a legfényesebb medált. 
Nagy bor, semmi kétség. Persze 
az est során kóstolt többi tétel is 
egytől egyig kitűnő. A borked-
velő közönségnek lehetősége 
volt „összekóstolni” a 2012-es 
és ’13-as kadarkát, valamint a 
2011-es és ’12-es kékfrankost, 
cabernet franc-t és a Primus cu-
vée-t, de a tizenegyes sauvignon 
is igazi élményt nyújtott.

Régi ismeretségünknek (is) 
köszönhetően Trieber Géza a 
kóstolót követően meginvitált 
a néhány száz méterre található 
Kadarka utcai pincéjébe, ahol a 
kezdetekről, a pincészet alapítá-
sáról, a mindent tudó szőlőről, 
és persze a borokról mesélt.

– Nem rendelkezem nagy 
borász múltú felmenőkkel, 
csak annyival, mint a legtöbb 
tősgyökeres szekszárdi – kezd-
te Trieber Géza, aki főállásban 
a megyei napilapok kiadója, a 
Mediaworks régiós informati-
kusa. – Gyermekkorom nyarait 
többször is édesapám mellett 
töltöttem a szőlőben, neki se-
gítve szereztem az első élmé-
nyeket a gyümölcsről és a bor-
készítésről. Később a műszaki 
érdeklődésem felülkerekedett, 
és életem nagy részét ezen a pá-

lyán töltöttem. A Tolnai Népúj-
ságnál dolgoztam rendszergaz-
daként, amikor 2005-ben ismét 
közel kerültem a szőlőhöz és a 
borhoz. Édesapám után rám 
maradt ugyanis a családi bir-
tok művelése, és a megtermelt 
szőlő feldolgozása. Az első pár 
év nem volt éppen egyszerű, 
bizony akadtak „húzós” pilla-
natok, amikor talán egyszerűbb 
lett volna eladni az egészet...

– A küzdelmes időszakok alatt 
aztán szép lassan megkedveltem, 
megszerettem. Az első pozitív 
visszajelzések, sikerek után dön-
töttem úgy, hogy belevágok, és 
öt évvel ezelőtt megalapítottuk 
a pincészetet. Kiváló adottságú 
dűlőkben termeljük meg a fel-
dolgozásra szánt kékszőlőt: a ke-
leti fekvésű Cinkában a Pécsi Ku-
tató Intézetből származó tíz féle 
Kadarka klónt, Baranya-völgy-
ben a Kékfrankost és a Cabernet 
Sauvignont, a Gesztenyés dűlő 
nyugati lejtőjén pedig Merlot és 
Cabernet Franc fajtákat – össze-
sen öt hektáron. Kis lépésekben 
szeretnénk növelni területeinket 
– a közeljövőben további 3 hek-
tárt telepítünk –, nem akarom 
ugyanis, hogy a mennyiség vala-
ha is a minőség rovására menjen.

– Vagyis a minőség mindene-
kelőtt?

– Szerintem csak is így ér-
demes. A gyümölcsnél dől el 
minden, ezért a szőlészetre 
nagy hangsúlyt fektetek. Val-
lom, hogy a szőlő mindent tud, 
csak azon múlik, hogy mi em-
berek meghalljuk-e, mit akar 
mondani. A jóra való törekvés 
az, hogy megértsük a növényt 
és a legjobbat hozzuk ki belőle. 
Én is ezért ültem vissza néhány 
éve az iskolapadba, és végeztem 
el Palánkon egy szőlész-borász-
képzést, majd azt követően egy 
borbírálói tanfolyamot.

– Igazán remek ez a Kadarka 
utcai pince, a borvidék történel-
mének egy szelete...

– Abból a szempontból min-
denképpen, hogy több mint 
150 éves. Miután sikerült alag-

csövezéssel a vizesedést meg-
szüntetni, egy kiváló adottságú, 
télen-nyáron azonos klímát 
biztosító pincét kaptunk, mely 
ideális helyet biztosít a 18-24 
hónapos fahordós érlelésnek. 
Boraink csak ezután kerülnek 
ugyanis palackba, ahol további 
egy évet érnek a forgalomba ke-
rülés előtt. Fajtaválasztékunk-
ban megtalálható önálló bor-
ként a Kékfrankos, a Kadarka, 
a Cabernet Franc és Sauvignon, 
míg bordeaux-i házasításunk a 
Primus Cuvée nevet kapta. A 
saját területeinkről származó 
szőlő feldolgozását részben ha-
gyományos, részben modern 
technológiát ötvözve végezzük.

– A BorSzakkörön kiváló, 
aranyérmes borokat kóstolhat-
tunk a kitűnő 2011-es és 2012-
es évből, palackba töltve, illetve 
hordómintaként, de milyennek 
ígérkezik az idei évjárat?

– A termés mennyiségileg ki-
váló, viszont a szeptember vége 
óta szinte megszakítás nélkül 
hulló csapadék a minőséget 
már negatívan befolyásolja. A 
vártnál legalább 2-3 cukorfok-
kal alacsonyabban szüretelünk, 
ráadásul megindult a rothadás, 
ezért több területen is kénysze-
rűségből előbb kell szednünk a 
kései fajtákat. Tisztában vagyok 
vele, hogy nem lehet minden 
évjárat kitűnő, mint például 
2013-ban, amikor november-
ben 22.5-es cukorfokkal szü-
reteltük a merlot szőlőt... Azt 

gondolom, a 2015-ös évjárat-
ból sok rozé készülhet, testes, 
igazán nagy borokra viszont 
nem igen lehet számítani. Kor-
rekt, őszinte tételek ugyanakkor 
születhetnek, de ehhez már kell 
a borász tudása, tapasztalata is.

– A most kóstolt borsorból van 
személyes kedvenced?

– Azt gondolom – s ebben a 
borversenyek zsűrijének véle-
ménye is megerősített –, hogy 
a 2011-es Cabernet Franc iga-
zán jól sikerült. A Gesztenyés 
dűlő és a Baranya-völgy 30 éves 
tőkéiről szüreteltük az alap-
anyagot, majd hagyományos 
technológiával erjesztettük, és 
18 hónapig tölgyfahordóban ér-
leltük. Ennek köszönhetően túl-
érett erdei gyümölcsös, intenzív 
íz világú, nagy testű, karakteres, 
elegáns bort alkottunk. A fajta 
amúgy nagyon kedveli a szek-
szárdi klímát és talajt, jó évjá-
ratokban nemzetközi szinten is 
kiemelkedő minőséget produ-
kál. Hiszem, hogy a kadarka és 
a kékfrankos mellett Szekszárd 
egyik erőssége lehet a külhoni 
piacokért zajló versenyben. 

 - fl - 

Novemberben kétszer is jelent-
kezik a BorSzakkör: 6-án a téma 
Spanyolország és/vagy Portu-
gália lesz, míg 27-én „Minden, 
ami pezseg” tematikával várják 
az érdeklődőket. 
Info: facebook.com/bormuzeum
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Őrlésbe, sütésbe vonták be a „csapósok” a járókelőket
Megérte a DASZK Mezőgaz-
dasági Szakképző Központ-
hoz tartozó Csapó Dániel 
Mezőgazdasági Szakképző 
Iskolának kitelepülnie a város 
főterére a kenyér világnap-
ján, október 16-án. Persze 
kellett hozzá a viszonylagos 
jó idő is, ami erre a délelőttre 
megadatott.

A „csapósoknak” sikerült be-
mutatniuk a járókelőknek a 
palánki földeken előállított ga-

bonát, s abból a helyszínen ha-
gyományos eszközzel, malom-
köves tekerős szerkezettel liszt 
is őröltek. Ha az arra járóknak 
volt idejük, akkor beszállhattak 
a kisteknős langallótészta-ké-
szítésbe is. Aztán a sütőből 
szivárogó, ínycsiklandó illatok 
után már bizony nehéz volt to-
vábbállni... 

De a pékjelölt lányok és fiúk 
egyébként is mindenkit ma-
rasztaltak.  Megérte: a szalon-
nás langalló sikere töretlen volt 

a Garay téren, s repeta is kijárt 
a dicsérőknek. 

Persze egy komolyabb sütő-
re is szert kell tenni az igazán 
finom langalló házi elkészítés-
néhez – mondja  a sütést előké-
szítő, majd azt ellenőrző Haag 
Tamás. Hozzátette: az a jó, ha 
hőlégkeveréses a sütő. 

A nap zárásaként, pontban 
délben ismertették az előre 
meghirdetett pékdíszmun-
ka-verseny eredményét, amely-
re az idén három pékség küldött 

be munkákat, és amelyen nem 
szakzsűri, hanem a látoga-
tók, járó-kelők hozták meg a 
döntést. A legtöbb szavazott a 
tengelici pékség búza- és rozs-
liszt-keverékből készült, mag-
töretekből álló két és fél kilós, 
alapvetően rozskenyere kapta, 
amelynek a titka a tömegében 
van: az ilyen nagyságú kenyér 
sülésekor az aromák is jobban 
érvényesülnek.

 B. Gy. 

Tovább gazdagodott a megyei értéktár
A Tolna Megyei Értéktár 
Bizottság dr. Say István el-
nökletével október 15-én, a 
Tolna Megyei Önkormányzat 
épületében arról határozott, 
hogy Gábor Sándor dombó-
vári cukrász Magyar Rapszó-
dia desszertcsaládja, illetve 
Kiss József gyönki német 
nemzetiségi néprajzi magán-
gyűjteménye is kapjon helyet 
a megyei értéktárban. Ezzel a 
listán szepelő értékek száma 
295-re emelkedett – tájékoz-
tatta lapunkat Ótos Réka, a 
bizottság titkára. 

2015 folyamán nyolcvanhat 
érték került a megyei listára, 
melyből hatot a Kiemelt Nem-
zeti Értékek sorába javasol-
tak felvenni. Idén egyébként a 
Szekszárdi Értéktár Bizottság 
részéről a Művészetek Háza (az 
egykori szekszárdi Zsinagóga), 
a Bogár-tanya, a sallangokkal 
díszített rézveretes szügyhám, a 
szekszárdi kadarka, a szekszárdi 
kékfrankos és a szekszárdi bika-
vér került fel a megyei értéktár 
listájára. 

Agrár- és élelmiszergazda-
ság kategóriában kerülhetett az 
értéklistára legutóbb a Magyar 
Rapszódia desszertcsalád: a ter-
mék egy kézműves bonbon-kü-
lönlegesség Liszt Ferenc emlé-
kére, amely a magyar táj tipikus 
gyümölcseit – például kajsziba-
rack, kékszilva, szőlő, vadmeggy 

– kínálja valódi csokoládébu-
rokban. A készítménynek a dió, 
a méz, továbbá a pálinka nyújt 
egyedi ízvilágot. A desszert a ha-
zánkra jellemző gyümölcsökből 
és anyagokból bejegyzett olta-
lommal védett termékek közé 
tartozik. Az alapanyag feldolgo-
zása magas minőségben szintén 

itthon készül el, a töltelék össze-
tételének egyedi receptúrájával. 
Az egyedi termék csomagolása 
ugyancsak kézműves módsze-
rekkel készül. 

A megyei értéktárba a bizott-
ság legutóbbi ülésén a gyönki 
illetőségű Kiss József magány-
gyűjteménye is bekerült. A 

pedagógus 1998-tól gyűjti a 
megyei svábság tárgyi értékeit,  
melyet egy esztergált faoszlo-
pos, tornácos sváb parasztház-
ban  állított ki. A házról tudni 
lehet, 1929-ben épült, és a gyűj-
tő teljesen felújította.

A tárlat jelentős néprajzi 
értéket képvisel: nagy részét 
a népi bútoranyag, illetve a 
textíliák képezik, ugyanakkor 
a módos középparasztság élet-
módjának egyéb kellékeit is be-
mutatja. A kiállításhoz gazdag 
fényképanyag, falutörténet, 
sorsleírások is tartoznak. Ér-
dekesség, hogy a gyűjteményt 
az 1945 után betelepített buko-
vinai székelyek tárgyi emlékei 
is gazdagítják. 

Úgy tudjuk, Kiss József szíve-
sen bocsájtja a tárlatot digitális 
megörökítésre a gyönki Tolnai 
Lajos Gimnáziumnak, a népis-
meret tárgy oktatásához. 

 Gy. L.
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Léleképítő

Dr. Egely Görgy, fizikus kutató mérnök 
TABUK – TÉNYEK TITKOK  

című előadása.
Helyszín: Garay János Gimnázium 

díszterme, 7100 Szekszárd,  
Szent István tér 7-9.

Időpont: 2015. október 26. (hétfő) 
18 óra.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és 
vár a Léleképítő házigazdája 

Dr. Tóth Csaba Attila. 
Információ: +36-30/9319-428

BELÉPÉS DÍJTALAN
Az előadást élőben közvetítjük itt:

http://www.tolna.net/~farkasj65/
lelekepito/index.htm

A 15 éve működő Léleképítő előadói 
voltak többek között:
Dr. Kopp Mária, Dr. Bagdy Emőke, Dr. Rókusfalvy 
Pál, Dr. Hegedűs Loránt , Polcz Alaine,  Dr. Ransch-
burg Jenő, Dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna, Tö-
rök Iván,  László Atya – Dr. Lipp László, Dr. Keller-
mayer Miklós, Dr. Papp Lajos, Balczó András, Dr. 
Balogh János, Koltay Mária, Dr. Vekerdy Tamás, Dr. 
Csiha Kálmán, Dr. Hámori József, Dr. Béres József, 
Gyulay Endre, Dr. Andrásfalvy Bertalan, Bíró Lász-
ló, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos, Böjte Csaba, 
Dr. Lépold Józsefné,  Dr. Lábady Tamás, Eperjes 
Károly, Vagantes Trio, Kállai Eszter, Makovecz 
Imre, Fekete Gyula, Koltay Gábor, Dr. Bőzsöny Fe-
renc, Pozsgai Zsolt, Jókai Anna, Kecskés együttes, 
Takaró Mihály, Kiss Dénes, Zelei Miklós, Oloffszon 
Placid atya, Szabó Gyula, Czakó Gábor, Gazsó L. 
Ferenc, Kondor Katalin, Bordy András, Korbuly 
Péter, Szilágyi Zoltán, Dr. Csókay András, Meloc-
co Miklós, Götz Anna, Rubold Ödön, Dr. Bakay 
Kornél, Boér Ferenc, Dr. Puskely Mária, Kárpát-
aljai Credo verséneklő együttes, Dózsa László, Dr. 
Morvai Kisztina, Balázs Péter, Dr. Freund Tamás, 
Cseh Tamás, Szarvas József, Bacsmai László, Blaskó 
János, Blaskó Péter, Blaskó Balázs, Szentesi Zöldi 
László, Dippold Pál, Kovács Ákos, Berecz András, 
Lovász Irén, Dörner György, Siklósi Beatrix, Matuz 

Gábor, Dr. Raffay Ernő, Sidiropoulos Archimédesz, 
Bíró András Zsolt, Vesztergám Miklós, Borbás Má-
ria, Fanka Deli, Jáki Teodóz, Pörzse Sándor, Papp 
Gábor, Szvorák Katalin, Simó József, Rátóti Zoltán, 
Haáz Sándor és a 140 tagú Gyermekfilharmónia 
együttes Szentegyházáról, Teleki Júlia, Molnár V. 
József, Bethlen Farkas, Brády Zoltán, Dézsy Zoltán 
Vesztergombi Ferenc-Takler Ferenc-Vida Péter év 
borászai, Kubik Anna, ifj.Hegedűs Loránt, Varga Ist-
ván, Helyey László, Dr. Dávid Tamás,  Dr. Horváth 
István, Murányi László, Bogár László, Kubínyi Ta-
más, Szaniszló Ferenc, Dr. Ángyán József, Kéri Edit, 
Dr. Bárdi László Dr. Szakály Sándor  Dr. Bunyevácz 
Zsuzsa Délvidéki S Atilla, Dr. Kásler Miklós, Dr.Bal-
la Péter, Dr. Szerencsés Károly, Dr.Földesi Margit, 
Szeleczky Zitáról keresztfia v.Jávor Zoltán, Dr Hossó 
Andrea, Dr. Barlay Ödön Szabolcs, stb...

Ezen kívül számos különleges mozifilm és 
színdarab: Pl: Fekete méz – Lórántffy Zsuzsanna 
élete - , TRIANON film, Halottak napjától Virágva-
sárnapig, Petőfi nem alkuszik, Wass Albert színház, 
Szeretlek Fauszt: Mindszenty bíboros élete, Koltay 
Gábor: Horthy film, A magyar Pieta- a délvidéki Ke-
resztes Krizosztómról, Zuhanó repülés -1918 őszi 
rózsák, Dézsy Zoltán: Az ügynökök a paradicsomba 
mennek, - Kié ez az ország?- Délvidéki Magyarkani-
zsai Udvari Kamaraszínház stb…

A Szekszárdi Garay János 
Gimnázium a budapesti Mű-
egyetem Pro Progressio Ala-
pítványának díját nyerte el. 

A díjat minden évben azon 
iskolák nyerik, akik rendsze-
resen szerveznek műszaki, 
természettudományi tárgya-
kat népszerűsítő programo-
kat, tanítványaik az OKTV-n 
eredményesen szerepelnek és 
nemzetközi sikerekkel is büsz-
kélkedhetnek.

A Garay 2009 óta harmadik 
alkalommal nyerte el a díjat.

Az elismerést Elblinger Fe-
renc munkaközösség-vezető 
vette át Budapesten.

 SZV

Távhő engedélyekkel kapcsolatos tájékoztatás
A Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal kiadta 
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
számára a távhőtermelői-, és 
szolgáltatási működési enge-
délyt (5609/2015; 5910/2015 
számú engedély). Ezzel egyidejű-
leg az előző szolgáltató engedé-
lyét (5613/2015 sz.) visszavonta.

A dokumentum szerint a váro-
si tulajdonú cég 2015.augusztus 
19-től – vagyis az ALFA-NOVA 
Kft-vel kötött szerződés felmon-
dásának másnapjától – folytathat 
távhőszolgáltatási tevékenységet, 
és az ezzel kapcsolatos ellenszol-
gáltatásra is ettől az időponttól 
jogosult. (www.mekh.hu) 

Számlázás: Az engedélyek alap-
ján 2015. augusztus 19-től a Szek-
szárdi Vagyonkezelő Kft. jogosult a 
szolgáltatásra, és a távhőszolgálta-
tási tevékenység számlázására.

Az ALFA-NOVA Kft. a jogta-
lan számlák kiállításával, illetve 
a kiküldött különféle levelekkel 
próbálja megtéveszteni a fo-
gyasztókat. 

A számlalevelek melyet a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft 
jogosan bocsátott ki az alábbi 
számlákat tartalmazzák:
2015. augusztus 19–31. időszak: 

fizetési határidő
2015.november 06.

2015. szeptember 1–30. időszak:
fizetési határidő

2015.november 22.

2015.október 1–31. időszak:
fizetési határidő

2015.november 27.
Kérjük a számlákat a fizetési ha-
táridők betartásával a mellékkelt 
csekkeken befizetni.
Pénzügyi elszámolás:

Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a volt szolgáltató mindent 
elkövet annak érdekében, hogy 
a lehető legnehezebb helyzetbe 
hozza a szekszárdi fogyasztókat 
és az új szolgáltatót. Jogtalan 
számlázással és félrevezető leve-
lekkel hátráltatja a megszokott 
ügymenetet.

A korábbi szolgáltató ahe-
lyett, hogy visszavonná a 2015. 
augusztus 18-31. időszakra, 
illetve szeptember hónapra 
jogtalanul kiállított számlákat, 
fenyegeti fogyasztóinkat.

Az elszámoló számlában je-
lentkező megtakarítást 8 napon 
belül vissza kellett volna utalja, 
erre törvény kötelezi.  Ehelyett 
kompenzációval próbálja ren-
dezni, ami törvénytelen, ráadá-
sul olyan fiktív számlákba amit 
nem volt jogában kibocsátani.

Kérjük a jogtalan fenyegeté-
seket hagyják figyelmen kívül. 

Kérdéseivel, problémáival for-
duljon ügyfélszolgálatunkhoz:  
Cím: Szekszárd, Sárvíz u. 4. 
Elérhetőségeink ügyfélszolgála-
ti időben: 74/684-401, 684-402.
 Távhőszolgáltató

Világpremier Szekszárdon is
Óriási a várakozás és a felhajtás 
a mozi-történelem legnagyobb 
eposza, a Csillagok háborúja 
(Star Wars) hetedik része körül. 
Annyi bizonyos: karácsonykor 
tele lesznek a mozik.

Október 19-én, hétfőn az összes 
nagyobb magyar mozi elkezdte 
az elővételes jegyértékesítést 
a világpremierrel egy időben 
bemutatásra kerülő, Az ébredő 
Erő (The force awakens) című 
filmre. A történet középpont-
jában ezúttal egy roncsvadász 
lány, egy szökött rohamosztagos 
és egy vagány pilóta áll, akiknek 
azzal kell szembesülniük, hogy a 
második Halálcsillag elpusztítá-
sa még nem vetett véget a galak-
tikus polgárháborúnak. Akkora 
a várakozás a december 18-án 
induló vetítések előtt, hogy a 
Csillagok háborúja hetedik fe-
jezete máris megdöntötte az 

első napon elővételben eladott a 
legtöbb jegy rekordját, amelyet 
eddig az Éhezők viadala tartott. 
Nos, a Star Wars új epizódjára - 
amely 30 évvel A Jedi visszatér 
című film története után játszó-
dik, és olyan ismert karakterek 
is feltűnnek benne, mint Luke 
Skywalker (Mark Hamill), Han 
Solo (Harrison Ford) és Leia 
hercegnő (Carrie Fisher) – 
mindjárt nyolcszor annyi jegyet 
adtak el az első nap, mint tavaly 
az Éhezők viadalára. A jegye-
kért akkora roham volt, hogy 
több internetes oldal nem bírta 
és össze is omlott.

Szekszárdon is decemberben 
18-án, a világpremierrel egy 
időben kezdik vetíteni a filmet, 
de a már kapható jegyeket csak 
személyesen lehet megváltani a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont mozi-pénztárában. 
 - fl -
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Sok az eső, lassabban halad az aratás és a vetés is
Tolna megyében a kukorica 
termésátlaga kevéssel meg-
haladja a hét tonnát a vetés-
terület több mint 40 száza-
lékán elvégzett betakarítás 
után - mondta a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Tolna 
megyei igazgatója hétfőn.

Vendégh Edit hozzátette: az el-
múlt hetekben Tolna megyében 
lehullott mintegy 100 millimé-
ternyi csapadék miatt vonta-
tottan zajlik az aratás, a 90 ezer 
hektáros vetésterületen az elmúlt 
héten mindössze tíz százalékkal 

nőtt a betakarított rész. Lassan 
halad az őszi kalászosok vetése 
is: az őszi árpa elvetett területe 
tíz, az őszi búzáé mindössze 5 
százalékkal nőtt. A 45 ezer hek-
táron tervezett búzának eddig 
20 százalékát vetették el - je-
gyezte meg.

A NAK megyei igazgatója 
szerint csökkenhet az eddig 
jellemző több mint héttonnás 
hektáronkénti termésátlag, ha 
nem tudják időben betakarítani 
a termést, a vadkár ugyanis je-
lentősen csökkentheti az ered-
ményeket.

Az idei évet a tavalyi 8 ton-
násnál kisebb termésátlag, ala-
csony ár és bizonytalan betaka-
rítási körülmények jellemzik; a 
termelők Tolnában tonnánként 
42 ezer forintért tudják értéke-
síteni a terményt - mondta el.

Varga András, a Tolna Megyei 
Gabonaválasztmány elnöke ar-
ról számolt be, hogy az esőzések 
miatt tíz nap kiesett a betaka-
rításból, és az aratás a felázott 
talajon sokkal költségesebb lesz, 
mint korábban; 4,5-5 tonnás és 
a tíz tonnát megközelítő hektá-
ronkénti termés is előfordul.

Információi szerint szeptem-
bertől 43-45 ezer forint között 
mozog a tonnánkénti ár, ettől 
ritka az elmozdulás. Ez azt je-
lenti, hogy a takarmánynövény 
több mint 300 ezer forint ár-
bevételt eredményez hektá-
ronként. Ugyanakkor a kuko-
ricatermesztési kedv csökken 
Tolnában, mivel egyre kocká-
zatosabb a takarmánynövény 
termesztése, és egyre kisebb a 
nyereségtartalma; az olajos nö-
vények nagyobb hasznot hoz-
nak - fűzte hozzá.

 SZV/MTI

Nem csak az ember, a szőlő is 
nehezen tűri a klímaváltozást…

A jövő félévi tervezett ve-
tésnél lényeges szempont, 
hogy megfelelő legyen a ta-
laj állapota – egyebek mel-
lett erre hívta fel hallgatósá-
ga figyelmét Kővári László, 
a közgyűlés gazdasági és 
pénzügyi bizottságának el-
nöke, aki agrármérnökként 
több évtizede behatóan ta-
nulmányozza Szekszárd éves 
csapadékeloszlását és átlag-
hőmérsékleti értékeit.

Amint azt a szakember az idei 
időjárás kapcsán október 19-
én, a Babits Kulturális Köz-
pontban kiemelte: rendkívül 
szélsőséges évet tudhatunk 
magunk mögött, amelynek 
során – sokszor három napon 
belül – nagy mértékű, eddig 
nem tapasztalt hőmérsékleti 
ingadozásoknak lehetett tanúja 
a szekszárdi polgár. Mostanság 
arra is példa akad, hogy adott 
évben csapadék tekintetében 
negatív rekordot dönt egy hó-
nap, míg ugyanaz az időszak 
egy rákövetkező esztendőben 
pozitív rekorddal zárul. 

A tavalyi év októbere is bősé-
ges csapadékot hozott, ám idén 
már 120 milliméter fölött ál-
lunk a hónap elejétől. 2015-ben 
a második legcsapadékosabb 

augusztust tudhatjuk magunk 
mögött – sorolta a tényeket 
Kővári László, kitérve arra: az 
sem volt ritka, hogy míg egyik 
nap 30 fok fölötti hőmérsék-
letet mértek Szekszárdon, ad-
dig másnap már 18 fok volt a 
maximum. Olyan időszak is 
akadt, amikor négy nap alatt 
40 higanymillimétert zuhant a 
barométer. 

Az, hogy a sokszor egyre in-
tenzívebbé váló csapadékosság 
mennyire befolyásolja a rosz-
szabb állapotban lévő pincék 
állapotát, jó példa lehet egy 
2010-es szekszárdi jelenség: 
ekkor ugyanis azon pincéknél, 
ahol 10 métert sem haladta 
meg a ránehezedő földmeny-
nyiség, illetve, ahol nem volt 
megfelelő kitéglázás, rendre 
beomlottak…

A rendelkezésre álló adatok 
mind arra utalnak, hogy klíma-
változással nézünk szembe. Az 
utóbbi években „felborultak” 
a szeptemberek is: valamennyi 
csapadékosnak mutatkozott, 
ami korábban nem volt jellemző. 

További érdekesség, hogy a 
június öt éve nem éri el az át-
lagot, míg a május csupán hat 
éve mutat csapadékosságot. 
Már 2014 ősze igen esősre si-
került, közel 140 mm-t hozva 

a földekre október 23-a után: 
ehhez képest idén már október 
19-én 120-130 milliméternél .

A tavalyi nyár csapadékátla-
ga 194 mm volt, ugyanakkor 
az idei 215 millimétert tett ki. 
Ebben az évben hónapokig tar-
tó aszályt követően szó szerint 
„úszunk”. Az idei január átlagos 
volt, azóta az év első hónapjá-
ban legfeljebb mínusz 1 fokig 
hűlt le a levegő, az idei évben 
pedig 2,7 fokot mutatott átlag-
ban az említett hónap. Január-
ban mindazonáltal néhány nap 
alatt óriási légnyomáskülönb-
ségek voltak észlelhetőek. 

A március, az április és a 
május 2015-ben szintén átla-
gosnak volt mondható, míg 
a június és a július melegebb, 
az augusztus ugyanakkor szin-
tén átlagosként sorolható be a 
többéves időjárási viszonylatok 
összehasonlításában.

2015 szeptember végén 551 
mm csapadék esett, amelyhez 
képest jelenleg már 607-es át-
lagnál tartunk éves szinten. 
Ugyanakkor a szeptember me-
legebbnek mutatkozott az át-
lagnál, a januári középhőmér-
séklet pedig magasabb volt, 
mint a februári érték. Május 
második felére több csapadék 
érkezett: e hónap elején viszont 

melegebb időszakot lehetett 
tapasztalni. A sok eső után be-
robbant június száraz, meleg 
időt hozott: ez fontos időszak 
a szőlő életében – hallhattuk. 

Az említett növény egyéb-
ként területenként, régiónként 
változó tapasztalatokat muta-
tott: például a Paks környéki 
Györkönyben a kékfrankosnak 
semmi baja nem lett – tekint-
ve, hogy ott két nappal előbb 
virágzott el ez a szőlőfajta. Má-
sutt azonban beleesett a kriti-
kus időszakba…  Augusztus 
közepére eső érkezett meleg 
hullámmal, 15-től pedig a há-
romhavi csapadékmennyiséget 
is meghaladó esőzés jött. 

Kővári László összegzésként 
elmondta: az idei év szélsőségei 
rendkívül látványosak, hiszen 
sokszor néhány napon belül 
eldőlt a növények tenyészideje. 
Úgy látja, borzasztóan nehéz 
növénytermesztési, szőlészeti 
szempontból alkalmazkodni a 
szélsőséges időjáráshoz, lévén, 
például a szőlő különösen érzé-
keny az időjárás függvényében 
a gombabetegségekre.

S hogy mi lesz a jövő? Bizo-
nyos vélemények szerint mele-
gebb lesz a január eleje, viszont 
a tél hidegebbre sikeredik…

 Gy. L. 
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Újra meg kell váltani a lejárt határidejű sírokat
– a Panteon Kft. várja az érintetteket

Kinek mi a teendője a teme-
tőben az elhanyagolt sírhe-
lyekkel? Milyen problémát 
okoz ez a mindennapokban? 
Mit tehetünk meg a magunk 
elképzelése szerint az adott 
sírhelyen a magasabb és ala-
csonyabb rendű jogszabá-
lyok tükrében? 

Sírok, kripták, urnahelyek, urna-
fülkék megváltása. A 20-40, nem 
egy esetben a 60 évvel ezelőtt 
kötött megváltási idő lejárt. Ér-
deklődni, tájékozódni kell min-
denkinek ez ügyben, és a ren-
delkezésre álló dokumentumok 
birtokában felkeresni a szekszár-
di temetők üzemeltetését végző 
Panteon Kft-t, vagy egyéb más 
települések esetén az érintett te-
mető üzemeltetőjét, aki az esetek 
többségében segítséget tud adni 
az eredeti papírokkal, számlák-
kal már nem rendelkezőknek is 
ezzel kapcsolatosan. 

A közelgő Mindenszentek 
és Halottak Napja apropóján a 
fentebb felvázolt, sokakat érintő 
kérdésekről Nyakas Gáborral, a 
Panteon Kft. ügyvezetőjével be-
szélgettünk.

– A megváltási idők előbb, utóbb 
lejárnak. Mi történik, ha nem rea-
gál, nem jelentkezik az adott sír-, 
illetve urnahely gazdája?

– Törvényi előírás, hogy az 
üzemeltetőnek több helyen, or-
szágos és helyi lapban, az adott 
temetőben meg kell hirdetnie. Ha 
ezután, fél év elteltével sem törté-
nik megváltás – felszámolhatóak 
ezek a temetési helyek. Pontosan 
megvan az előírás, hogy milyen 
módon kell a benne levő elhuny-
takat exhumálni, elhamvasztani, 
közös tároló helyen elhelyez-
ni – több féle lehetőség közül 
választhat az üzemeltető. Alap-
vetően az a helyzet a már lejárt 
megváltásokkal kapcsolatosan, 
hogy a hozzátartozó vagy nagyon 
messzire került, vagy már nincs 
hozzátartozó. Vannak olyanok 
is, akik nem is tudják, nem is sej-
tik, hogy lejárt a megváltás ideje, 
ezért szeretném, mint üzemelte-
tő felhívni a figyelmet: ez ügyben 

tessék elmenni az érintett temető 
üzemeltetőjéhez – a későbbi, a 
kegyeletet érintő kellemetlensé-
geket elkerülendő.

– Ha lejárt, megújítható – és 
egy fogalom: a rátemetési díj. 
Mit tartalmaz?

– A temetési hely első meg-
váltása: urnafülke, urnasírhely 
10 évre, urnakripta 20 évre, sír 
25 évre kripta pedig 60 évre 
szól, ha a helyi rendelet, vagy a 
temetőszabályzat nem határo-
zott meg ennél hosszabb időt. 
Újraváltás esetén a temetkezési 
törvény legutolsó módosítása 
óta az első megváltás idejénél 
rövidebb időt is enged.

A rátemetés – nagyon leegy-
szerűsítve – egy olyan temetési 
helyre történő újabb temetés, 
amelybe már volt temetve. Ez 
azért fontos, mert koporsós 
rátemetés esetén 25 évre bizto-
sítani kell a temetési hely érvé-
nyességi idejét. 

Tehát, ha valaki bizonytalan 
a megváltási idő lejáratában, 
inkább érdeklődjön a temető 
üzemeltetőnél.

Bár nem az adott témához 
tartozik azért egy megjegy-
zés: többször előfordul, hogy a 
hozzátartozók úgy gondolják, 
az üzemeltetők által beszedett 
díj a saját bevételük. Félreértés 
ne essék, ez az összeg a teme-
tőfenntartás költségeihez járul 
hozzá és szigorúan elszámolan-
dó a temető tulajdonosa felé! 

– Sírápolás. Az elhanyagolt, 
temetőképet romboló sírok ese-
tében, mi tudnak tenni?

– Sajnos előfordul az elha-
nyagolt sír – és ha már nagy 
gaz rajta, akkor biztosan köz-
beavatkozunk. S ilyen esetben 
olykor áldozatul esik a gondo-
zó által korábban odaültetett, 
de benőtt, eltakart kedves virág, 
esetleg dísznövény, jön a rekla-
mációi is néha, de a köz érdeké-
ben lépnünk kell. No és olykor 
a saját munkavégzésünk érde-
kében is, mert elburjánozhat a 
nem kívánt növényzet annyira, 
hogy a temetői közlekedést ve-
szélyeztetheti, ami egy-egy te-

metés esetén akár kegyeletsértő 
fennakadást is okozhat.

– Még inkább egy-egy odaülte-
tett méretes, cserje, díszfa, amely 
olykor átérhet a szomszédos sír-
helyekre is. Mit ír elő e tekintet-
ben az önkormányzati rende-
lethez kapcsolódó, a szekszárdi 
temetőkre vonatkozó szabályzat?

– A sírokra tilos ültetni kú-
szónövényt, folyondár-, illetve 
vadszőlőféléket, illetve lomb-
hullató fa-és cserjeféléket. 
Törpe méretű örökzöldek ki-
vételével lomb-és tűlevelű örök-
zöldeket is! Ebben a témában is 
kopogtassanak be hozzánk, a 
vitás helyzetet elkerülendő. A 
temetkezési törvény végrehaj-
tási rendelete alapján a teme-
tőszabályzatban vagy a helyi 
temetőrendeletben szabályozni 
kell az 1 méternél magasabbra 
növő növények ültethetőségét.

Egyébként a legtöbb temető-
ben tilos a fent felsorolt növé-
nyek ültetése, ezért mindenhol 
ajánlott a vonatkozó szabályo-
kat tanulmányozni mielőtt ül-
tetésbe kezdünk. Ez a helyzet 

a már letelepített, lerögzített 
padokkal, amelyek már így is 
okoztak és még okoznak is köz-
lekedési problémát. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a padok létesí-
tése engedélyhez kötött.

– A sírhelyek elhelyezésének, 
formájának, méretének sem csak 
a fantázia, az egyéni ízlés, szab-
hat határokat, feltételezzük…

– Mi még olyannal nem talál-
koztunk, ami közízlés -, illetve 
kegyeletsértő lett volna. Az ide-
vonatkozó jogszabályokra hi-
vatkozva, csupán arra hívnám 
fel a figyelmet, hogy bármilyen 
ilyen jellegű munkálat bejelen-
tési kötelezettséggel jár, a léte-
sítendő sírjel, azon történő vál-
toztatás vázrajzát nekünk előre 
látni kell, s a munka befejeztét 
is jelenteni kell.

– Ami a temetőkben a magán-
gépjárművekkel való közlekedést 
illeti, a mozgássérülteknek ez 
teljesen biztosított a kialakított 
utakon.

– Igen, de egy kivétellel… A 
temetéseket megelőző egy órá-
ban, illetve azt követően nem 
engedélyezett a magánautókkal 
való közlekedés. Kérem, erre 
mindenki legyen tekintettel, ne 
zavarjuk a szertartás menetét!

Cím Telefon Mobil 
Szekszárd, Alkony u. 1. 74/511-755 20/440-0040 
Baja, Deák F. u. 19/A 
„ Alkony temetkezési iroda” 

79/613-160 20/398-6293 

Báta, Fő u. 180.  20/468-7581 
Bátaszék, Garay u. 68. 74/491-038 20/264-2138 
Bonyhád, Vörösmarty tér 12. 74/451-590 

74/452-158 
 

Fadd, „M” Ciklámen Virágüzlet 74/446-569 30/661-4502 

Gerjen, Szent I. u. 10.  20/401-2785 
Hőgyész Fő u. 2 74/488-208 20/313-5934 
Iregszemcse, Rákóczi u. 111/A  20/415-7320 
Kakasd, Ani virágbolt  20/356-4005 
Kölesd, Rákóczi u. 5. 74/436-163 30/419-0034 
Nagydorog, Rákóczi u. 43.  20/247-2607 
Paks, Dózsa Gy. U. 2/A 75/675-732 20/410-7512 

Tamási, Szabadság u. 64. 
OZIRISZ temetkezési iroda 

74/506-096 20/403-5303 

Tamási, Rákóczi út 130. 
(Tajti gránit telephelyén) 

74/473-651 20/324-7101 

Tolna, Deák F. u. 6. 
Schützné Vígh Mária 

74/443-904 20/953-1475 
20/564-9579 

Tolna, Hajós u. 9. 
Aponyi Lászlóné 

74/443-601 20/557-5192 

Tengelic, Rákóczi F. u. 14. 74/432-439 20/541-2606 

www.panteon-temetkezes.hu 
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Felfüggesztett fogházbüntetést kapott két szekszárdi nőgyógyász
Egy-egy év, felfüggesztett 
fogházbüntetésre ítéltek 
kedden, nem jogerősen két 
szekszárdi nőgyógyászt, 
mert egy várandós nő halá-
lát okozták a Tolna Megyei 
Balassa János Kórházban.

A Szekszárdi Járásbíróság ha-
lált okozó, foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan veszélyez-
tetés vétségében mondta ki 
bűnösnek az orvosokat, és az 
egy évre felfüggesztett szabad-
ságvesztés mellett 600-600 ezer 
forint pénzbüntetéssel sújtotta 
őket – tájékoztatott Kovács Il-
dikó, a bíróság szóvivője.

A tényállás szerint 2012. július 
3-án este egy terhessége tizenhato-

dik hetében lévő nőt vittek a szek-
szárdi kórházba erős vérzéssel. A 
két orvos eltávolította a magzatot. 
A jelentős vérveszteség miatt a 
nő sokkot kapott, és összeomlott 
a keringése. Másnap hajnalban 
egy harmadik orvos eltávolította 
az asszony méhét, akinek ennek 
ellenére nem javult az állapota, és 
négy nap múlva életét vesztette.

A bíróság szerint a nő ellá-
tása közben az orvosok több-
ször megszegték foglalkozásuk 
szabályait. Többek között nem 
kutatták a szokatlanul nagy vér-
veszteség okát, és a kellő időben 
nem végezték el a méh eltávolí-
tását, ami esélyt jelentett volna a 
beteg életben maradására.
 SZV/MTI

Hamis biztonságérzetet is adhat a szénmonoxidjelző
Örvendetesen csökkenő ten-
denciát mutatnak országo-
san és így Tolna megyében is 
a szénmonoxid-mérgezések 
okozta tragédiák. Ám amíg 
csak egy is előfordul, addig 
nem árt tudni, mit tehetünk 
a megelőzés érdekében.

Az alfa és az omega a tüzelőbe-
rendezésekben, illetve az elve-
zetőkben, különböző – nekünk 
felróható – okok miatt  kelet-
kező füstgáz, a maga szénmo-
noxid-tartalmával.

A Tolna Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság múlt heti 
aktuális sajtótájékoztatóján nyo-
matékosan felhívták a figyelmet 
a gázkészülékek rendszeres, éves 
alapos – szakemberekkel törté-
nő! – ellenőriztetésére. Ezzel a 
tüzelési móddal összefüggésben 
fordul elő a balesetek többsége. 
(A szilárd tüzelés direkt veszély 
nincs, ám indirekt annál inkább 
– például ha a kémény nem meg-
felelő, folyamatosan rakódnak le 
ott égéstermékek, s előbb-utóbb 
kialakulhat a füstgázképződés-
sel járó, nemkívánatos égés és a 
szén-monoxid visszaszivároghat 
a lakótérbe is.)

Ha már nem ellenőriztetünk 
annyiszor és oly módon, ahogy 
azt kellene, éljünk azzal a le-
hetőséggel, hogy  a területileg 
illetékes tüzeléstechnikai cég 
(jelen esetben a Caminus) az 
idevonatkozó  törvényi köte-
lezettségét teljesítve minden-
kihez minden évben egyszer 
„kiküldi” a kéményseprőt. Őt 
érdemes a lakásba beengedni, 

hiszen észreveszi a nyilvánva-
ló vagy rejtett hibákat is, akár 
a berendezésben, vagy éppen a 
kémény vizsgálatakor. Ha már 
előjele mutatkozik a gáz meg-
jelenésének, a szakember azon-
nal intézkedik. Huszár Tibor, a 
Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 
ügyvezetője a sajtóeseményen 
megjegyezte: munkatársaik jól 
képzett szakemberek.

Mivel az oxigénnél háromszor 
jobban kötődik a vér hemoglo-
binjához a szén-monoxid – emi-
att, valamint mert nehezen felis-
merhető, válhat gyilkossá –, nem 
mindegy, hogy mit teszünk a 
kezdeti tünetek megjelenésekor 
– adott tanácsokat a tájékoztatón 
Benkő József vezető mentőtiszt. 
„Első és legfontosabb teendőnk 
a szellőztetés. Egyébként húsz 
százalék térfogat fölött már je-
lentkezhetnek olyan tünetek, 
mint a hányinger, a szédülés, eh-
hez hasonló rosszullét, negyven 
százaléknál már az izomgyen-

geség, vele együtt a menekülési 
képtelenség is fölléphet, hatvan 
százaléknál pedig – sajnálatos 
módon – a kiérkező mentők már 
nem tudnak segíteni a bajbaju-
totton” – tudtuk meg a szakem-
bertől.

A reklámkampányok hatásá-
ra is megnövekedett az érdeklő-
dés a széles skálán mozgó szén-
monoxidjelző készülékek iránt. 
Ezek ára háromezer forinttól 
akár a hatvanezerig terjedhet. A 
fogyasztóvédelem illetékes szer-
vei  a közelmúltban kiderítették: 
az általuk laboratóriumokban 
bevizsgáltatott készülékek, a 
gyártó állításával ellentétben – 
nem jeleznek semmit!

A tolnai kormányhivatal fo-
gyasztóvédőinek tapasztalatai 
nem voltak ennyire rosszak, de 
mint azt Foltin Gyula, a hivatal 
illetékes főosztályának helyettes 
vezetője elmondta: ők is találták 
több nem működő, a vásárlót 
megtévesztő terméket. Kellő 

támpontot nyújt a készülékkel 
már rendelkezőknek, hogy a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Fő-
hatóság a honlapján közzétette 
a honlapján a valóban működő, 
és a már megbukott, „hamis” ké-
szülékek listáját. Ám, ha sikerült 
is rendben működő készüléket 
vásárolnunk, szem előtt kell tar-
tani: nem mindegy, hogy milyen 
helyre szereljük fel, figyelni kell a 
szavatossági idő lejártára, illetve 
az elemcserére. Ám ha az ottho-
nunkba bekopogtató szakember 
úgy látja, hogy nem megfelelő 
helyen van a műszer, minden 
bizonnyal áthelyezi azt.

A működő, akár több tízezer 
forintért vásárolt szerkezet is a 
hamis biztonságérzetet kelthet 
viszont azokban, akik elhanya-
golják kazánjaik, konvektoraik 
rendszeres, alapos évenkénti, 
avagy kétévenkénti ellenőrzé-
sét, s a kéményeik sem felelnek 
meg az előírásoknak.

 B. Gy.

A képen balról jobbra: Huszár Tibor, dr. Balázs Gábor, Benkő József és Foltin Gyula
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AGÓRA MOZI
Október 25–28. 19:00 
AZ UTOLSÓ BOSZORKÁNY
VADÁSZ 
Színes szinkronizált amerikai 
akciófilm. Korhatár: 16 éven 
felülieknek!

Október 24–25. 15:00, 17:00 
KÓKUSZ KOKÓ, A KIS 
SÁRKÁNY 3D 
Színes szinkronizált német ani-
mációs film. Korhatár: 6 éven 
felülieknek! Hossz: 83 perc.

Október 26–28. 17:00 
VESZETTEK 
Színes, magyar játékfilm. Kor-
határ:16 éven felülieknek!

Október 29–31. 19:00 
BÍBORHEGY
Színes szinkron+feliratos 
amerikai horror film. Korha-
tár:18 éven felülieknek! Hosz-
sz: 119 perc.

Október 29. 16:30 és 
október 30–31. 14:30, 16:30
PÁN 3D
Színes szinkronizált amerikai 
családi film. Korhatár: 6 éven 
felülieknek! Hossz: 122 perc.

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesülete 

2015. október 27-én 
13:30 órai kezdettel tartja 

következő előadását 
Szekszárdon a Kórház lila 

épületében.
V. Balla Ágnes előadásának 
címe: Vércukornapló írása 

toll nélkül
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

JÓTÉKONYSÁGI
ORGONAEST

2015. október 25-én, vasár-
nap 17.00 órakor Balogh 

László Barna református lel-
kész szólaltatja meg a szek-
szárdi református templom 

1909-ben épített Angster or-
gonáját. Az est során töb-

bek között Bach, Boёllmann, 
Guilmant, Karg-Elert és P. 
Yon művei lesznek hallha-
tóak. A belépés díjtalan, az 

adományokat a nehéz anyagi 
helyzetben lévő Magyarbólyi 
Református Gyülekezetnek 

juttatják el. 
Mindenkit szeretettel várnak!

MEGHÍVÓ 

„Jöjjetek énhozzám mindnyá-
jan, akik megfáradtatok és 

meg vagytok terhelve, és meg-
nyugvást adok néktek!” 

(Máté evangéliuma 11,28)

Elhunyt szeretteinkre  
emlékezve adunk hálát Isten 

hűségéért református  
istentisztelet keretében  

november 1-én, vasárnap 
14.30 órakor az újvárosi, 

16.00 órakor pedig az alsóvá-
rosi temetőben. Felekezettől 
függetlenül szeretettel várjuk 
az emlékezőket, a gyász ter-

hét hordozókat.
Dr. Kaszó Gyula református 

lelkipásztor

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata
2015. október 26-án (hétfő) 

és október 27-én (kedd) 
Halottak Napjára kedvezmé-

nyes áron virág-, gyertya-, 
koszorú árusítást tart reggel

08:00 órától 15:00 óráig 
Szekszárdon az Arany J. utca 
12. szám alatti virágüzletben.

Szeretettel várunk minden 
kedves nyugdíjas és nagycsa-

ládos vásárlóinkat!

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas

Tagozata
2015. november 10-én, 

kedden 14 órakor előadást 
tart a Babits Mihály Kulturá-

lis Központban tartandó 
EGÉSÉZSÉG HÉT

keretében
Előadás helye: A Babits 

Mihály Kulturális Központ 
földszinti terme.

(Szent István tér 10.)
Előadó: Prof. Dr. Kondákor 
István, egyetemi magánta-

nár, osztályvezető főorvos, a 
Megyei Kórház Főigazgatója.

Előadás címe: 
A parkinsor kór tünetei és 

terápiás lehetőségek 
Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődő nyugdíjast.

ÁCS REZSŐ polgármester
November 9. (hétfő) 14-16 óráig 
előzetes bejelentkezés alapján.
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
November 10. (kedd) 16-17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén 
16–17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján
17-18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Imformatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16-17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület klubhelyiség (Mészáros 
Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 
óráig. Baka István Ált. Isk. (Béri 
B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő  
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17-
18 óráig.
Piac tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Október 18-ai rejtvényünk megfejtése: Dugonics András, Etelka

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Október 30. péntek 17:00 – 
Bakta galéria
Gyurgyonovics Gyula szobrász 
kiállítása

A 60 esztendős Gyurgyono-
vics Gyula szobrainak anyagai 
fák, gyökerek és kövek. Alko-
tásaiban az emberi tulajdon-
ságokat, valamint az ember és 

környezete kapcsolatát örökíti 
meg. A kiállítást megnyitja: 
Kondor Katalin újságíró. Köz-
reműködnek: Korbuly Péter és 
a Pántlika zenekar. A kiállítás 
megtekinthető: november 13-
ig, hétköznapokon 10–18 órá-
ig. A belépés díjtalan.

Szeretettel hívjuk  
a szabadegyetem  

III. évfolyamának
7. előadására és 
beszélgetésére

Téma:
„A modern táplálék-összete-
vők szerepe az egészségmeg-

őrzésben.”
Előadó: Prof. Dr. Dinya 

Zoltán, egyetemi tanár, ha-
tóanyag kutató (Debrecen)
Időpont: 2015. október 28. 

(szerda) 18.00 óra
Helyszín: Babits Mihály 

Kulturális Központ (Szek-
szárd, Szent István tér 10.) 

Rendezvényterem (földszint)
Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke
Információ:  

+36/20-473-0644,  
74/511-721

www.mentalmuhely.hu

A Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egyesület 
rendkívüli közgyűlését tart az egyesület 

Szekszárd, Béla király tér 9. sz. alatti székhelyén (plébánia) 
2015. október 26-án (hétfő) 17:30 órai kezdettel 

Napirendi pontok:  
1. A Szekszárd Alsóvárosi Hagyományok címen benyújtott és 
csökkentett összeget nyert NEA-15-M-810 pályázatról döntés:  
a.) A kért 3,5 millió forint helyett elnyert 1,0 millió forintból  

megvalósítani kívánt témák kijelölése.
b.) Az elnökség felhatalmazása a szükséges saját erő 

átcsoportosítására.
c.) A támogatás lemondása.

2. Az elnökség  kétéves mandátuma lejárt:
a.) A módosított alapszabály szerint új elnökséget lehet jelölni 

és választani.
b.) A közgyűlés az eddigi elnökség tagjait újraválasztja. 

3. Egyebek.
 Amennyiben a 2015. október 26-án (hétfő) 17:30 órai  

közgyűlés határozatképtelen, az ismételt közgyűlés
2015. október 26-án 19:00 órakor kerül megtartásra 

(a Kórház Kápolnai esti mise után) az Egyesület 
Szekszárd, Béla király tér 9. sz. alatti székhelyén, 

az előzővel azonos napirendi pontokkal.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes.
A közgyűlésen számítunk megjelenésére! 

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 1 fő gombavizsgáló szakellenőr 
munkatársat keres piaci gombavizsgáló feladat ellátására.

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előny: szakmai tapasztalat.

A pályázatokat személyesen a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. irodájába 
(Szekszárd, Bezerédj u. 2.), vagy e-mailben az  

ugyfelszolgalat@vagyon.t-online.hu e-mail címre várjuk. 
Beküldési határidő:  2015. november 15. 10:00 óra

(Ö00104)

Segítség az angoltanároknak 
– Előadás minősítésről és 
portfólió-védésről a Tolna 

Megyei Illyés Gyula 
könyvtárban

A megyei könyvtár (7100 
Szekszárd, Széchenyi u. 51-

53., 74/528-100) és az Oxford 
University Press tisztelettel 

meghívja az angolnyelv-taná-
rokat a „Preparing for Portfo-
lio Lessons” című módszerta-

ni műhelymunkára  
2015. október 29-én,  

csütörtökön 14:30–16:00 
között a megyei könyvtárba.
A foglalkozás keretében a ta-
nórán azonnal felhasználható 
módszertani tippeket, ötlete-

ket, tevékenységeket sajátíthat-
nak el a résztvevők, amelyek 
beépíthetők a portfólió-védés 
és minősítés keretében tartott 

órákba. A tevékenységek adap-
tálással mind általános és kö-
zépiskolában felhasználhatók.
Az előadó Páli Éva (ELT Rep-
resentative, Oxford University 
Press) lesz, a képzés ingyenes.

Jelentkezni az
 eva.pali@oup.com e-mail 

címen lehet név és iskolacím 
megadásával.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szünetel az ügyfélfogadás a 

Tolnai Járási Hivatal 
Kormányablak Osztályán

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy a Tolnai Járási Hivatal 
Kormányablak Osztályán 

(7130 Tolna, Hősök tere 2.) 
2015. október 26-án technikai 
okok miatt az ügyfélszolgálati 

tevékenység szünetel.
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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

(00887)

MASSZŐRKÉPZÉSEK
indulnak november 6-tól

Pakson, Szekszárdon, Bonyhádon.
MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS

itthon, és az uniós országokban is,
az oklevél többnyelvű.

ÁRAK:
Svéd frissítő testmasszázs: 39.000 Ft

Talprefl exmasszázs: 42.000 Ft
Nyirokmasszázs: 42.000 Ft
Mindhárom részletfi zetéssel 

és kedvezménnyel.
Bővebb információ: 06-30/30-21-487

(Nyilv.szám: 00777-2012)
(00900)

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. (00888)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap október 26-tól október 30-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!

(00892)

október 26. október 27. október 28. október 29. október 30.

„B”

Sárgaborsó 
gulyás

Vegyes 
zöldségleves Meggyleves Karalábéleves Brokkolikrémleves

Vaniliás túróval 
töltött nudli

Rántott hal,
hagymás 

burgonyasaláta

Tiszai aprópecsenye,
pirított burgonya,

savanyúság

Sült csirkecomb,
párolt barnarizs,
káposzta saláta

Pásztortarhonya,
savanyúság

„C”

Kukorica 
krémleves

Vegyes 
zöldségleves Gulyásleves Karalábéleves Brokkolikrémleves

Sajtos-baconos 
csirkemell,

burgonyapüré, 
savanyúság

Mexikói 
pulykatokány,

tészta
Tepertős 
pogácsa

Sonkás rakott 
burgonya,

káposztasaláta

Sült tarja,
párolt

zöldköret

(Ö00103)



14 152015. október 25. 2015. október 25.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

SZAKEMBERT KERES A BABITS
Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd pályázatot hirdet

közművelődési szakember munkakör betöltésére, teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az intézmény alapfeladatainak körébe tartozó rendezvé-

nyek (kulturális, közösségfejlesztési, képzési és módszertani 
programok) teljes körű szakmai előkészítése, szervezése, lebonyolí-

tása. Pályázatok írása, menedzselése, közreműködés a szakmai 
és pénzügyi elszámolásban. 

Közreműködés az intézmény éves munkatervének elkészítésében, 
megvalósításában. Pályázati feltételek: főiskola, művelődésszerve-

zői végzettség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egyetemi mű-
velődésszervezői végzettség, népművészeti, néphagyományokkal 

kapcsolatos, néptáncos rendezvények szervezése területén szerzett 
szakmai tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30. • További információ: www.szekszardagora.hu (Ö00100)

Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Humánszolgáltató Központ (Szekszárd) 

igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu hon-
lapon, a Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

(Ö00105)

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 
és Szakosított Ellátási Társulás 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 

pályázatot hirdet
Szociális Központ (Szekszárd)

igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu hon-
lapon, Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

(Ö00106)

Duplázott Mészáros Bence az országos bajnokságon
A Szekszárdi Kerékpáros 
Sportegyesület október 10-
11-én, Tengelicen rendezte 
meg az idei kritérium és pá-
ros országos bajnokságot.

Szombaton az enyhén emelke-
dő körpályán zajló nagy iramú 
futamokon népes mezőnyök 
versengtek a kritérium bajnoki 
érmekért, míg vasárnap – im-
már helyenként zuhogó esőben 
és erős szélben – kétfős csapa-
tok mérkőztek egymással a Ten-
gelic és a szedresi vasúti átkelő 
között kijelölt útvonalon.

A két szekszárdi klub brin-
gásai, élve a „hazai pálya” elő-
nyével, kitűnően szerepeltek 
az ob-n. A hétvége mérlege 3 
arany-, valamint 4-4 ezüst- és 
bronzérem, illetve további érté-
kes helyezések. 

A legeredményesebben a ren-
dező Szekszárdi KSE kerekese, 
Mészáros Bence szerepelt, aki a 
13 éven aluliak között mindkét 
nap a dobogó legfelső fokára 
állhatott fel. A megyeszékhely 
bringásai nem csak az utánpót-
lás, de a felnőtt kategóriákban is 
kitettek magukért: Fónai Péter 
és Balás Attila révén két érmet 
is begyűjtöttek.
 -fl-

Suli Kupa, kritérium és emlékverseny
Október 3-án, szombaton 
rendezte meg a Szekszárdi 
Kerékpáros Sportegyesület a 
hagyományos Suli Kupát, me-
lyet idén a Babits Mihály Álta-
lános Iskola csapata nyert el. 

Ugyanitt, a Szent István tér 
környékén kialakított körpá-
lyán zajlottak a III. Szekszárd 
GP kritérium versenyei is, me-
lyeket szegedi, pécsi és fővárosi 
csapatok indulása tett rangossá, 
a szabadkai Spartak Subotica 
részvétele pedig nemzetközivé. 
Másnap már Törökbálinton, 
a Riczu Imre emlékversenyen 
álltak rajthoz a szekszárdi ke-
rekesek, akik a hétvége során 8 

arany-, 7 ezüst- és 4 bronzérmet 
pedáloztak össze.

Eredmények
Suli Kupa:

Ovis, fiú: 1. Bán Botond 
(Wunderland), 2. Steig Ben-
jamin (Gyermeklánc), 3. Hege-
dűs Márk (Katolikus).

I. korcsoport, fiú: 1. Kiss Zsom-
bor (Babits isk.), 2. Rácz Dávid 
(Gyakorló isk.), 3. Bodnár Bálint 
(Babits isk.). Lány: 1. Mármaro-
si Alexa (Dienes isk.), 2. Sárközi 
Anna Kira (Babits isk.).

II. kcs., lány: 1. Tanács Janka 
(Gyakorló isk.).

III. kcs., fiú: 1. Szabó Csongor 
(Gyakorló isk.), 2. Bakó Jonatán 

(Perczel isk., Bonyhád), 3. Hajtol 
Ádám (Babits isk.). Lány: 1. Sch-
neider Zsófia (Babits isk.), 2. Pé-
ter Patrícia Jázmin (Dienes isk.).

IV. kcs., fiú: 1. Máté Balázs 
(Garay gimnázium), 2. Molnár 
Viktor (Gárdonyi isk., Gerjen).

III. Szekszárd GP:
U13: 1. Kiss Balázs (SZKSE), 

2. Bán Benedek (SZSZKE), 3. 
Mészáros Bence (SZKSE), 7. 
Fábián Zalán, 8. Szabó Csongor 
(mindkettő SZSZKE). U15: 1. 
Fábián Csongor, 2. Zádori Za-
lán, 3. Genzler Tamás, 6. Forró 
Lajos (valamennyi SZSZKE). 
U17: 1. Ács Vince (SZKSE), 2. 
Schneider Sebestyén (SZSZKE). 

U19: 3. Istlstekker Zsolt (SZK-
SE). Amatőr: 1. Salamon Lász-
ló, 2. Fónai Péter (mindkettő 
SZSZKE). Szenior I.: 1. Steig Gá-
bor (SZKSE), 2. Balás Attila, 5. 
Béda László (mindkettő SZSZ-
KE). Szenior II.: 1. Balázs Tibor 
(SZSZKE). Elit: 3. Steig Gábor.

II. Riczu Imre emlékverseny:
U13 (18 km): 1. Kiss Balázs, 

2. Mészáros Bence, 6. Fábián 
Zalán, 7. Bán Benedek, 9. Szabó 
Csongor. U15 (18 km): 2. Fábián 
Csongor, 5. Zádori Zalán. U17 
(42 km): 6. Ács Vince, 8. Sch-
neider Sebestyén. Szenior, 40 
felettiek (42 km): 6. Balás Attila, 
7. Török László (SZSZKE). -fl-

Mészáros Bence a célban

A szekszárdi eredmények, kritérium ob:
U13 (6 kör): 1. Mészáros Bence, 4. Kiss Balázs 
(mindkettő SZKSE), 5. Fábián Zalán, 6. Bán Bene-
dek (mindkettő SZSZKE). U15 (8 kör): 2. Fábián 
Csongor, 3. Zádori Zalán, 9. Genzler Tamás, 10. 
Forró Lajos  (valamennyi SZSZKE). U17 (12 kör): 
5. Schneider Sebestyén (SZSZKE), 9. Ács Vince 
(SZKSE). U19 (15 kör): 3. Istlstekker Zsolt (SZKSE).
Amatőr: 1. Fónai Péter (SZSZKE), 5. Pámer Gá-
bor. Szenior: 4. Balás Attila (SZSZKE), 5. Steig 
Gábor (SZKSE).

Páros ob:
U13 (12,8 km): 1. Mészáros Bence-Budaházi 
Bence (SZKSE-Postás), 2. Fábián Zalán-Bán 
Benedek (SZSZKE). U15 (12,8 km): 2. Fábián 
Csongor- Genzler Tamás (SZSZKE), 4. Zádori 
Zalán-Forró Lajos (SZSZKE). U17 (17,8 km): 
2. Schneider Sebestyén-Orosz Gergő (SZSZ-
KE-FSZSE). U19 (30,6 km): 3. Istlstekker Zsolt-
Ács Vince (SZKSE). Szenior (17,8 km): 3. Balás 
Attila-Keszericze Zsolt (SZSZKE-Zengő SE), 4. 
Balázs Tibor-Braun Ferenc (SZSZKE).

ASZTALITENISZ. Vereséggel folytatta sze-
replését a női Bajnokok Ligájában a Szek-
szárd AC. Türei Ferenc vezetőedző csapata 
az Európa-bajnok Yanfei Shen Zhanggal 
felálló spanyol UCAM Cartagena otthoná-
ban maradt alul 3:1 arányban. A szekszár-
diak egyetlen sikerét Yu Yang aratta a szin-
tén kínai Wang ellen. A SZAC a hétvégén 
a honi Extraligában „vigasztalódott”, ahol 
Lovas 3, Li 2 és Madarász egyéni győzel-
meivel 6-3-ra nyert Budaörsön.
KÉZILABDA. Ötödik mérkőzését is meg-
nyerte a női NB I/B nyugati csoportjában 
szereplő Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
együttese. A listavezető szekszárdiak ezút-
tal hazai pályán, a Pénzügyőr magabiztos 
legyőzésével gyűjtötték be a két bajnoki 

pontot. Tabajdi Ferenc edző csapatából ez-
úttal két Gabriella, a kiválóan védő Schell, 
és a hat gólig jutó szélső Reisch nyújtott át-
lagon felülit. Az FGKC legeredményesebb 
játékosa a szülési szabadság után visszaté-
rő, 8 gólos Weigel volt.
KOSÁRLABDA. Nagyon közel állt az újabb 
bravúrhoz az Atomerőmű-KSC Szekszárd 
a női NB I harmadik fordulójában. Magyar 
Gergely vezetőedző csapata – a PINKK-Pécs 
424 ellen aratott sikert követően – a Győrt is 
alaposan megszorongatta, ám a játékvezetők 
által jobban tisztelt Rába-parti gárda végül 
egyetlen ponttal győzni tudott Szekszárdon. 

Az atomosoknál ezúttal a légiós kvartett 
nyújtott átlagon felülit: Barber 16, Demi-
rovics 15, Rimarenko 14, míg Scsekics 12 
pontig jutott. A KSC szerda este, lapzártánk 
után a DVTK vendégeként lépett pályára, 
szombaton pedig a Vasas együttesét fogadja.
LABDARÚGÁS. A Szekszárdi UFC szezon-
beli 11. vereségét is elszenvedte az NB III-
as bajnokság középcsoportjában (0-3). Pe-
dig az ESMTK ellen lett volna keresnivalója 
Nagy Tamás együttesének, ám a vendégek 
már a 7. percben megszerezték a vezetést, 
ráadásul Micskó kiállítása miatt a hazaiak 
83 percen át emberhátrányban futballoz-
tak, s így nem volt esélyük a pontszerzésre. 
Az UFC pont nélkül továbbra is a tabella 
utolsó helyét foglalja el.

SPORTHÍREK
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BINDER HALBOLT  Szekszárd, Széchenyi u. 55-57. (kisiparos udvar)

NYITVA TARTÁS: H: 7–12-ig, K: szünnap, SZ-CS: 7–15-ig, P: 7–16-ig, SZ: 7–11-ig.

Változatlan árukészlettel és minőséggel
várjuk régi és új vásárlóinkat!

(00899)

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00884)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

M E G N Y I T O T T

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(00894)

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (00891)


