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A TARTALOMBÓL

Klímabarát megoldások
A Zöldtárs Alapítvány elnöke, 
Baka György környezetvédelmi 
szakmérnök tartott előadást a Di-
centy Dezső Kertbarát Kör hétfői 
rendezvényén, amelyen ismertetett 
néhány olyan, gazdákra szabott 
klímabarát megoldást, amely nem 
pénz kérdése. 
 → 2. oldal

A civilek legjobbjai
A Tolna Megyei Felnőtt Diabetes 
Egyesület kapta idén a Tolna Me-
gyei Önkormányzat által alapított 
az „Év Tolna Megyei Civil Szer-
vezete” elismerést, míg a Bazso-
nyi Arany Mecénás díjat Amrein 
Károly vehette át a vármegyeházi 
ünnepségen.
 → 3. oldal

Orvos és főigazgató
Január elsejétől dr. Németh Csaba 
irányítja főigazgatóként a Balassa 
János Megyei Kórházat. A jogi és 
kórház-menedzseri képzettséget 
is szerzett, 42 éves belgyógyász – a 
napi működés biztosítása mellett 
– fontos feladatának tartja az üres 
orvosi státuszok betöltését.
  → 7. oldal

Edzőváltás a KSC-nél
A Ceglédtől hazai pályán, csalódást 
keltő játékkal elszenvedett veresé-
get követően az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd vezetése megvonta a 
bizalmat Magyar Gergely vezető-
edzőtől. A kék-fehérek szakmai 
munkáját a szezon végéig Djokics 
Zseljko irányítja. → 13. oldal
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Farsangra készülődve

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
vármegyeházi kiállítóterében zajló 
programok egyike a népszerű Var-
ródoboz. A sorozat havonta jelent-
kező alkalmain a résztvevő gyerekek 
és felnőttek Szűcs Zsuzsa és Baka 
Zsuzsa múzeumpedagógusok segít-
ségével elevenítik fel nagyanyáink, 
dédanyáink kedvenc időtöltését, a 
kézimunkázást. A legutóbbi foglal-
kozáson a farsangi időszakra készül-
ve álarcokat és szíveket készítettek a 
Dienes iskolából érkezett gyerekek.

A Varródoboz következő alkal-
main a húsvéti készülődés, a könyv-
kötés és könyvjelző készítése, a 
textilvirágok öltögetése, csomózása 
tematikája kerül elő, június else-
jén pedig a közeledő mesefesztivál 
jegyében, bábokat alkothatnak az 
érdeklődők.  - fl -
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A szőlőtelepítés is segíthet a talajerózió csökkentésében
„Azért, hogy a klíma ne na-
gyon változzon, mindennek 
változnia kell!” A párizsi klí-
macsúcs vezérgondolata ez, 
amelyen tavaly év végén 195 
ENSZ tagország vett részt.

E gondolat gyakorlatban tör-
ténő átültetésére vállalkozott 
a szekszárdi Zöldtárs Alapít-
vány, amikor a Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör hétfői rendezvé-
nyén ismertetett néhány olyan 
gazdákra szabott klímabarát 
megoldást, amely nem pénz 
kérdése, ugyanakkor közép- és 
hosszabb távon a kiskert tu-
lajdonosok érdekét szolgálja. 
Baka György környezetvédel-
mi szakmérnök, az alapítvány 
elnöke szólt az eddigi telepítési 
gyakorlat szükséges változásá-
ról. A gazdák ugyanis előszere-
tettel telepítenek szőlőt lejtőre 
a napsütés hatékonysága mi-
att, azonban a klímaváltozás 
sokszor felülírja ezt – hangsú-
lyozta az előadó. – Tekintettel 
arra, hogy négy-ötévente szinte 
biztosan lehet számítani olyan 
vízözönre, mint a sokáig em-
lékezetes 2010-es évben volt. 
Akkor 1050 mm hullott le 
egyenetlenül, és vitte magával a 
szőlő tápanyagban dús talaját, 

ami a termőképességet illetően 
súlyos következményekkel jár-
hat a következő évekre – figyel-
meztetett Baka György. 

– A probléma megelőzhető 
lenne, ha a szőlőültetvények, 
gyümölcsösök nem hosszan-
ti irányban lennének. A ke-
resztirányú telepítésekkel meg 
lehetne állítani, sőt megfogni, 
hasznosítani lehetne a sokszor 
hirtelen lezúduló esővizet. 
Nem mellékesen önvédelmet 
nyújthat a meredek lejtőkön 
a teraszos művelésre történő 
áttérés.

Az előadó a szerves anyagok 
hiányában legyengült talajok to-
vábbi műtrágyázásának szépen, 
fokozatosan történő csökkenté-
se mellett is fölsorakoztatott ér-
veket. Előtte azonban örömmel 
osztotta meg egy a szekszárdi 
főiskolai kar diákjaival a témá-
ban végzett kísérletének ered-
ményét, ami a laikus számára is 
meggyőző lehet. „Vödörből 15 
liter vizet öntöttünk egy sima, 
kiüresedett lösztalajra, és egy 
másik teli vödröt a 70-80 centis 
magas ágyáson levő levélkom-
posztra. A komposzt mintegy 

félperc alatt beszippantotta az 
összes vizet, míg az előbbinél 
még öt-tíz perc elteltével is ott 
virított néhány tócsa.” Nem volt 
szükség további magyarázatra, 
viszont ideje lenne szakítani 
a „csak műtrágyát juttatok a 
talajba” gyakorlattal. „Hadd 
említsek egy tudósunk által 
elvégzett kísérletet: a szerves 
trágyázás uralma idején a szer-
vezetünknek oly fontos C-vi-
taminból egy almában akkora 
mennyiség volt, mint most hu-
szonötben!” – nyomatékosított 
az előadó. 

Az állatállomány drasztikus 
csökkenése persze magával 
hozta a szerves trágya hiányát 
is, ami csak növelte a kemikáli-
ák talajba juttatását. Erre persze 
egy közepes vérmérsékletű kör-
nyezetvédő is felszisszen, mert a 
komposztok kellő mennyiségű 
talajba juttatásával a gazda csak 
nyerne. Ő is boldogabb lenne és 
zöldebbnek látná a „megsebzett 
bolygót”, ha a műtrágya haszná-
lat jelentősen visszaszorulna.

A kertbarátok talán a legin-
kább fogékonyak arra, hogy a 
tápanyag-gazdálkodásban a 
szükséges szemléletváltozás ér-
zékelhető módon elinduljon...  

 B. Gy.

A diabetes egyesület lett az év civil szervezete
Két különdíj is gazdára ta-
lált az Év Tolna Megyei Civil 
Szervezete díjátadó ünnep-
ségen, a szekszárdi Várme-
gyeházán, ahol február első 
napján a legkiemelkedőbb 
teljesítményt nyújtó megyei 
civil közösségeket méltatták. 

„A kitüntető címet úgy köszön-
jük meg, hogy méltók maradunk 
hozzá” – mondta Gárdi Csaba, a 
tavalyi győztes Kölesdi Közéleti 
Egyesület elnöke, majd hozzá-
tette: bátran ajánlja valamennyi 
civil szerveződésnek, hogy évről 
évre mérettessék meg magukat, 
hiszen ez az egymástól való ta-
nulást is segíti, ösztönzi.

Fehérvári Tamás, a megyei 
közgyűlés elnöke az ellenség 
eszén túljáró hős, Búvár Kund 
találékonyságával, hatékony-
ságával vont párhuzamot mai 
civiljeink működésével. El-
mondta: a megye civil szerve-
zetei áldozatosan tevékenyked-
nek, legyen szó faluszépítésről, 
vagy kultúraépítésről. Az állam 
nem képes minden esetben a 
jó ügyeket mentorálni, éppen 
ezért is hálával tartozik a töret-
len lelkesedéssel bíró civilek irá-
nyába. A fő cél, hogy felhívjuk a 
figyelmet a szektor tevékenysé-
gének fontosságára – emelte ki 
a közgyűlés elnöke, leszögezve 
egyúttal: ők azok, akik a pilla-
natnyi ember felett megmutat-
ják az örök embert.

„Hazánkban a civil szerve-
zetek és az önkéntesek aránya 
egy az öthöz: azaz egy-egy ci-
vil közösséget legalább öten 
segítenek” – erről már Fülöp 
Attila beszélt. A nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár 
ugyancsak méltatta a civilek 
munkáját, és úgy fogalmazott: 
a megyében élőknek és az ál-
lamnak egyaránt szükségük van 
rájuk, akik napi munkájukkal az 
együvé tartozást próbálják kife-
jezni.” A helyettes államtitkár 
hangsúlyozta: ha nem lenné-
nek civilek, a kormány család-
politikai lépései – úgy, mint az 
adókedvezmények, vagy az ott-

honteremtési támogatás – sem 
kapnának kellő hangsúlyt, és 
kevésbé lenne hatékony min-
den egyes, e területre költött 
forint. „A civil szféra lényege 
nem a jogszabályi kötelezett-
ségek teljesítésében, hanem az 
elhivatottságban érhető tetten” 
– jelentette ki Fülöp Attila.

A díjakról döntő bizottság el-
nöke, dr. Say István szerint évről 
évre jobbnál jobb civil szervezetek 
méretnek meg tevékenységükben 
– éppen ezért is nehéz dönteni 
az elismerésekről. Idén mintegy 

kéttucatnyi szervezet pályázott a 
megyei civilek díjára, akik között 
épp úgy volt egészségügyi-szociá-
lis területen tevékenykedő, érték-
mentő, mint kulturális, oktatási 
feladatokat ellátó egyesület.

Az „Év Tolna Megyei Civil 
Szervezete” címet idén a Tolna 
Megyei Felnőtt Diabetesesek 
Egyesületének ítélték oda. A kö-
zösség felvilágosít, oktat, támogat, 
valamint egészségnapokat, de még 
ingyenes vizsgálatokat is szervez. 
Havi klubfoglalkozásaikon orvo-
sok és szakemberek mutatják be 

a legújabb kutatási eredménye-
ket, gyógyszereket, eszközöket. 
Az elmúlt három évben 4000 (!) 
vércukormérőt osztottak ki a me-
gyében. Jelmondatukká vált: „Egy 
csipet megelőzés többet ér, mint 
száz mázsa gyógyítás!”

Az „Év Tolna Megyei Civil 
Szervezete” pályázat különdíját 
ezúttal a 25 éves Mözsi Német 
Nemzetiségi Klub és a dombó-
vári „Tolna megye természeti 
értékeiért” Alapítvány kapta, 
amely a fehér gólya éves mo-
nitoringját végzi az országban 
egyedülálló módon.

A közösség iránt érzett felelős-
ségtudatáért – a civilek elismeré-
seként – az idén Amrein Károly, 
a Dél-dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt. operatív igazgatója 
vehette át a Bazsonyi Arany Me-
cénás díjat. A díjazott vezetőként 
és magánemberként egyaránt 
szolgálja a közösséget, amelyben 
él: megtalálható a Szekszárdi Szü-
reti Napok, a Pünkösdi fesztivál, 
vagy a Roma-nap támogatói kö-
zött, de sportolók, ifjú tehetségek, 
vagy kiránduló gyerekeknek is 
szívesen segít. Kultúra-szpon-
zoráló tevékenysége is jelentős: 
könyvkiadáshoz, -bemutatók-
hoz, kiállítások rendezéséhez is 
hozzájárult.

A díjakat Fehérvári Tamás 
közgyűlési elnök és Fülöp Atti-
la helyettes államtitkár adta át.  
 Gy. L.
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Az idei díjazottak Fehérvári Tamás (balról) és Fülöp Attila helyettes államtitkár társaságában

NÉVNAP–TÁR
Február 7. (vasárnap) – Tódor, Rómeó
Tódor: görög-latin-német eredetű; jelentése: Isten ajándéka. 
Rómeó: olasz eredetű; jelentése: Rómába zarándokló; római.

Február 8. (hétfő) – Aranka, Jeromos
Aranka: latin-magyar eredetű; jelentése: arany.
Jeromos: görög eredetű; jelentése: szent nevű.

Február 9. (kedd) – Abigél, Alex
Abgiél: héber eredetű; jelentése: az apa öröme, ujjongás.
Alex: görög eredet; jelentése: harcra kész férfi.

Február 10. (szerda) – Elvira
Elvira: gót-arab-spanyol eredet; jelentése: akit az ereklye megvéd.

Február 11. (csütörtök) – Bertold, Marietta
Bertold: német eredetű; jelentése: pompával uralkodó.
Marietta: héber-latin-olasz eredetű ; jelentése: ellenálló, lázadó, 
fegyelmezetlen, zabolátlan.

Február 12. (péntek) – Lívia, Lídia
Lívia: latin eredetű; jelentése: nemzetségnév, ólomszínű, kékes.
Lídia: görög eredetű; jelentése: az ókori Lídiából való nő.

Február 13. (szombat) – Ella, Linda
Ella: német-magyar eredetű; jelentése: több név önállósult becézője.
Linda: német eredet; jelentése: hársfából készült pajzs; kígyó.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 7.
(vasárnap)

Február 8.
(hétfő)

Február 9.
(kedd)

Február 10. 
(szerda)

Február 11.
(csütörtök)

Február 12.
(péntek)

Február 13.
(szombat)

erősen felhős
max. 12º , min. 1º

eső
max. 12o , min. 4º

záporok
max. 11o , min. 5º

záporok
max. 10o , min. 4º

záporok
max. 10o , min. 3º

közepesen felhős
max. 10o , min. 2º

közepesen felhős
max. 10o , min. 3º

A diabetes egyesület díját Sebestyén Ferencné  vette át
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„Családom és egyéb állatfaj-
ták” címmel nyílt fotókiállítá-
sa a múlt pénteken a sajtófo-
tós Ótós Rékának és férjének, 
Dombi Imrének a Babits Mi-
hály Kulturális Központban.

A házaspárnak ez az első közös 
kiállítása, emellett Dombi Imre 
képeit most először láthatja a nagy 

nyilvánosság. A tárlat megnyitó-
jára teljesen megtelt a kulturális 
központ kiállítótere, csaknem szá-
zan voltak kíváncsiak már az első 
napon a tárlat anyagára.

Ótós Réka 1988 óta örökíti 
meg szűkebb és tágabb hazája 
történéseit. Több mint tíz éven 
át sajtófotósként tevékenyke-
dett, képei bejárták a megyét, 

de eljutottak az ország határain 
túlra, például Franciaországba 
is. Ma köztisztviselőként a Tol-
na Megyei Önkormányzatnál 
dolgozik, s a megye jellegzetes-
ségei mellett családja adja a leg-
jobb fotótémákat, amelyeket az 
érdeklődők most megtekinthet-
nek a Babits Mihály Kulturális 
Központ Bakta galériájában nyílt 

kiállításon. Ótós Réka férje, a de-
nevérkutató Dombi Imre legszí-
vesebben a természet történéseit 
örökíti meg. Ez nem meglepő, 
hiszen a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság természetvé-
delmi őreként rendszeresen jár-
ja a gemenci erdőt. Fotóit most, 
Rékával közös kiállításán láthat-
ják először a nézők.

A tárlatot dr. Kalotás Zsolt 
természetfotós és természet-
védelmi szakértő, Nívó- és Pro 
Natura-díjas természetfotós 
ajánlotta az érdeklődők figyel-
mébe. A megnyitón a Komját-
h(i)yak gitárjátékkal örvendez-
tették meg a nagyérdeműt, míg 
a házaspár egyik gyermeke, 
Dombi Luca a „le nem fotó-
zott rókáról” olvasott fel egy 
történetet. A február 12-ig lá-
togatható kiállítás anyagában 
az egészen meghitt hangulatú 
családi fotók mellett az érdek-
lődők olyan természetfotókat 
is láthatnak, amelyek egészen 
közelről mutatják meg az elő-
világ csodáit.

 -wj-
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Szekszárdi I. Béla Gimnázium
Megvalósult a „Project POWER – 

Progression Of Women EngineeRs” 
STEM program

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium az amerikai AL-
COA Alapítvány által kiírt, a budapesti Partners 
Hungary Alapítvány által koordinált pályázat ke-
retében lehetőséget kapott arra, hogy innovatív 
megoldásokkal és akciókkal felkeltsék diákjaik ér-
deklődését a matematika, a technológia és a mérnö-
ki tudományok (STEM) iránt. Kiemelt figyelemmel 
a lányok érdeklődésének orientálására, valamint a 
munkaerő-piaci sikereket biztosító egyéb (angol 
nyelvi és személyes hatékonyságot növelő) „soft” 
kompetenciák fejlesztésére is. A program az ország 
különböző pontjairól mindössze 4 nyertest támoga-
tott. Az I. Bélában megvalósult program 4,3 millió 
forintos támogatást nyert.

A projekt 2015 januárjában indult, és 12 hónapon át 
tartott. A program három területet támogatott:

Egyrészt segítettük a fiatalok pályaválasztásának 
folyamatát, így a 11-12. évfolyamos tanulók minden 
hónapban „karrier órán” vehettek részt. Elsőként az 
érettségi utáni lehetőségeket mutatta meg a Munkaügyi 
Központ néhány munkatársa, majd szekszárdi és kör-
nyékbeli előadók mutatták be életpályájukat a mérnöki 
pálya több területéről (pl. gépészmérnök, környezetmér-
nök). „Árnyék programot” is megvalósítottunk a fiata-
lok számára, melynek során egy-egy céget/vállalkozást 

(Szekszárdi Vízmű Kft., székesfehérvári ALCOA Köfém 
Kft.) ismertek meg tanulóink: a mindennapi munkame-
netet, a vállalati kultúrát és egyes munkatársak feladatait. 
Néhány tanuló azt a feladatot vállalta, hogy női szak-
emberekkel (mérnök, tudós, kutató) készít kisfilmeket, 
spotokat a választott hivatásukról és az oda vezető útról.

Másrészt tanár-diák megismerkedett a munkaerő-pi-
ac követelményeivel. Pedagógusaink meglátogattak 
gyárakat, áttekintették az ott zajló munkafolyamatot. 
Tanári továbbképzéseket szerveztünk (pl. Prezi). Szak-
mai tapasztalatcserét (Tehetségnap meglátogatása, vi-
deokonferencia) biztosítottunk a programban részt vevő 
másik három középiskolának. A munka világában való 
elhelyezkedéshez kiemelkedő fontosságúnak tartjuk az 

angol nyelv elsajátítását és a személyes hatékonyságot, 
ezért több napos angol nyelvi kurzusokat és tréninget 
szerveztünk tanulóinknak ezekben a témákban.

Harmadrészt pedig szakköri foglalkozásokat szer-
veztünk matematikából, fizikából, informatikából, 
hogy kisebb csoportokban, a műszaki pálya iránt ér-
deklődők mélyíthessék tudásukat. Eredményesen hoz-
tunk létre kortárssegítésen alapuló tanulócsoporto-
kat, amikor egy tanuló segíti az adott témában kevésbé 
jártasabb diákot pl. egy robot összeszerelésében, prog-
ramozásában. A program idején megvalósult tanulói 
kísérleteket, kutatásokat bemutatták tanulóink kisebb 
és nagyobb közösségeknek például a Neumann-ver-
senyen, a TUDÁS-konferencián vagy a Béla-napon. 
Három emlékezetes kirándulást szerveztünk (Infor-
matikatörténeti Kiállítás, Paksi Atomerőmű, Csodák 
Palotája, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum), 
melyen alkalmanként 35-40 tanuló vett részt.

A projekt megvalósításával elértük azt a célt, hogy 
gimnáziumunk érdeklődő tanárai és legfőképpen 
tanulói jobban megismerkedjenek egyes mérnöki 
pályákon választható utakkal és lehetőségekkel. A 
programban eredményesen segítettük a következő 
generációt a tudatos pályaválasztásban. 

(01164)

Az útszéli imahelyek a népi vallásosság kincsei
Anyagias világunkban ritka-
ságszámba menő esemény-
nek lehettünk tanúi Szekszár-
don, a Kálvária utcában: egy 
magánház udvarán szenteltek 
fel kiskápolnát Gyertyaszen-
telő Boldogasszony napján.
 
Balogh Jenő festőművész szü-
lei emlékére – fogadalomból – 
építtette még tavaly a kis kegy-
helyet, amelynek megáldására 
sok szekszárdi baktatott fel a 
Munkácsy utcából nyíló, mere-
dek, megannyi faajtós pincével 
tűzdelt utcácskán.

„A Jóisten őrizze az építtetőt 
és mindazokat, akik erre járva 
tisztelettel tekintenek a kápol-
nára” – fogalmazott Bíró László, 
aki a keddi délutáni eseményen 
megszentelte a kegyhelyet. „A 
kápolna a jótékonyságra, az 
emberi szolidaritásra is példát 
mutat, amelyekre egyre inkább 
szükség van manapság” – hang-
súlyozta a tábori püspök. Bíró 
László emlékeztetett arra is, 
hogy régebben a közelben állt 
egy hasonló építmény, amit a 
„dicsőséges diktatúra” alatt le-
bontottak, s ami most, ebben 
az új kegyhelyben újjászületett. 
„Isten emlékét dózerolták el, 
amellyel létrehozták az ember 
iránti közönyt is: a relativiz-
must, a materializmus, a kör-
nyezet és teremtés pusztítását” 

– érzékeltette a múlt rezsim bű-
neit Bíró László.

Ferenc pápára is utalva a püs-
pök úgy látja: az útszéli imahe-
lyek a népi vallásosság kincsei, 
amelyek arról tanúskodnak, 
hogy a korabeli emberek saját 
kultúrájuk, életük főszereplői 
voltak. Nem sodródtak a bu-
taság után, hiszen nem csupán 
fogyasztókként éltek: kollektív 
cselekvőként léptek fel. Ak-
koriban a nép folyamatosan 
evangelizálta önmagát. Egy-
egy ilyen kicsi kápolna, vagy 
kőkereszt az egyszeri embert 
arra emlékeztette: „Nem va-
gyunk egyedül, hiszen velünk 
az Isten”. Ezek a megkapott 

hitről árulkodó kápolnák letű-
zött jelekként szolgáltak, em-
lékeztetve az embert arra: léte 
valakihez tartozik, valahonnan 
indul és valahová érkezik. „Tár-
gyiasult formái voltak a belső 
világnak, amelyet a régiek nem 
igen mutattak ki. Ezekben az 
ember Isten iránti hite, hűsége, 
illetve egymáshoz való ragasz-
kodása testesült meg” – mondta 
Bíró László. Előfordult, hogy a 
kápolnaépítők nem jutottak el 
a templomba – talán megfelelő 
ruhájuk sem volt –, de saját ká-
polnájukhoz kimentek és imád-
koztak. A kápolnák ugyanakkor 
ahhoz is hozzásegítettek, hogy 
embertársaikat megszólítsák, 

továbbsegítsék Istenhez. „Oda-
haza, dédanyáinknál természe-
tes volt a rózsafüzér, a szentkép, 
vagy a megszentelt gyertya. Ezt 
később sokan a padlásra rakták, 
s helyette maradtak a giccses, 
semmitmondó tárgyak” – fo-
galmazott a püspök.

Bíró László örömét fejezte ki, 
hogy akadnak ma is olyanok, 
akik kegyhelyeket újítanak 
fel. „Szükségünk van az efféle 
lecsurgott jelekre, amelyek a 
Szentlélek működésének föl-
ismeréséről is tanúskodnak” 
– mondta Bíró László tábori 
püspök, aki a szép számú érdek-
lődő előtt felszentelte Szekszárd 
legújabb kegyhelyét. 

 Gy. L.

Élővilág-szociofotók a Babitsban

Bíró László tábori püspök – jobbján Balogh Jenővel – több tu-
catnyi érdeklődő előtt szentelte fel a kis kápolnát
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Dr. Németh Csaba: „a szakemberhiány komoly gond”
Új főigazgatója van a szek-
szárdi Balassa János Megyei 
Kórháznak: január elsejétől dr. 
Németh Csaba kapott megbí-
zást az intézmény irányítására.

A 42 éves dr. Németh Csaba fi-
atal kora ellenére komoly szak-
mai, vezetői gyakorlattal rendel-
kezik, hiszen 15 éven át töltötte 
be az orvosigazgatói posztot, s 
ezzel párhuzamosan 10 évig a 
főigazgató-helyettesi feladatokat 
is ellátta a megyei kórházban.

Az orvostudományi egyete-
men még szülész-nőgyógyász-
nak készült, szakmai gyakorlatát 
a szekszárdi szülészeten teljesí-
tette. „Nincs annál csodálato-
sabb dolog a világon, mint ami-
kor egy gyermek megszületik” 
– vallja. Mégsem lett szülész-nő-
gyógyász, mert diplomája meg-
szerzése után – bár a szekszárdin 
kívül több kórháznál is pályázott 
–, nem volt szabad állás. Orvosi 
pályája így a megyei kórház I. 
számú belgyógyászati osztályán 
kezdődött, 1997-ben. A sors 
iróniája, hogy amikor ő pályá-
zott, éppen nem volt üres orvosi 
státusz a nőgyógyászaton, ma vi-
szont akár négy fiatal rezidenst is 
fel tudnának venni az osztályra 
– mondja a főigazgató.

Az élet folyamatos kihívás, így 
dr. Németh Csaba a belgyógyász 
szakvizsgán kívül kórház-me-
nedzseri és jogi képzettséget 
is szerzett. Mindig érdekelte a 
gyógyítás gazdasági, pénzügyi 
háttere, ezért az orvosi egyetem 
után – a későbbi feladatáról még 
mit sem sejtve – beiratkozott a 
menedzserképzőre. Dr. Erdősi 

Mária, korábbi orvosigazgató 
nyugdíjazásakor, az akkor mind-
össze 28 éves dr. Németh Csabát 
nevezték ki a posztra, majd négy 
év múlva, 2004 novemberében 
dr. Muth Lajos főigazgató fel-
kérte helyettesének.

– Szerencsém volt, hiszen jó 
mestereim voltak, akiktől sokat 
tanultam. A kardiológián dr. 
Józan-Jilling Mihály főorvos 
úrtól a gyógyítást, dr. Muth 
Lajos főigazgató úrtól pedig a 
kórház menedzselését. Mind-
kettőjüktől pedig azt, az élethez 
szükséges pluszt, amitől jobb 
orvos, jobb vezető, jobb ember 
válik egy fiatalból – mondja az 
új főigazgató.

Az orvosigazgatói és főigaz-
gató helyettesi feladatot hét 
éven át párhuzamosan látta 
el, ami nem kevés energiát 
igényelt tőle épp úgy, mint a 
mostani, főigazgatói megbízás, 
amihez változatlanul társul-
nak az orvosigazgatói teendők 
is. Mindeközben a szakmáját 
sem hanyagolta el, miután ma 

is elsősorban belgyógyásznak 
tartja magát: szeret a betegek-
kel foglalkozni, szíve csücske 
az orvoslás – állítja. S hogy 
miként tolerálja ezt a nagy le-
terheltséget a családja, felesége 
és három lánya? Dr. Németh 
Csaba szerencsésnek tartja ma-
gát, hogy a családja mindenben 
támogatja, biztosítják számá-
ra otthon a nyugodt légkört, a 
feltöltődést – bár kétségkívül a 
részükről is nagy áldozatot je-
lent mindez. Megértő társa van, 
aki maga is az egészségügyben 
dolgozik, ezért jól tudja, hogy 
mit jelent férjének az új meg-
bízatás, mennyi energiát igé-
nyelnek a feladatok. Nem tartja 
furcsának, hogy párjának még 
otthon is a kórház dolgain jár-
nak a gondolatai: hogyan lehet-
ne megoldani a problémákat, 
eredményesebbé, hatékonyab-
bá, beteg centrikusabbá tenni a 
gyógyítómunkát.

Az egészségügyi ellátásban 
évek óta meglévő gondok, a for-
rás- és a szakemberhiány közül 

dr. Németh Csaba az utóbbit 
tartja nagyobb veszélynek. Azt 
mondja, hogy a pénzhiány – bár 
a napi működést megnehezíti – 
alapvetően nem olyan nagy baj, 
mert azt az ország tartalékaiból 
még orvosolni lehet. Az elván-
dorló szakembereket azonban 
sokkal nehezebb pótolni, hi-
szen amíg egy most érettségiző 
fiatalból gyakorlott szakorvos 
lesz, addig 13-15 év is eltelik. 
Ezt nem lehet az egyik pillanat-
ról a másikra megoldani. A ma 
Szekszárdon dolgozó orvosgár-
da közel 30 százaléka nyugdíjas 
korú, utánpótlás pedig nem 
nagyon érkezik, s ez igaz szak-
dolgozói vonatkozásban is – 
mondja dr. Németh Csaba.

A megye második legna-
gyobb munkáltatójaként a 
főigazgató mégis bizakodik. 
Amennyiben az itthoni viszo-
nyok rendeződnek, vagy leg-
alábbis pozitív változás lenne 
látható, akkor a néhány éve 
külföldre távozott kollégák kö-
zül sokan hazajönnének. Addig 
is teszi a dolgát, mert a pozitív 
változásokért, a stabil műkö-
désért nem csak kívülről kell 
várni a segítséget. Igyekszik a 
jelenlegi helyzetből a legjobbat 
kihozni, biztosítani a kórház 
megfelelő működését mind 
gazdaságilag, mind szakmailag. 
Szintén fontos feladatnak tartja 
betölteni az üres orvos státu-
szokat, valamint megszerezni, 
kiérdemelni a döntéshozók 
bizalmát: hosszabb távon is al-
kalmas a Balassa János Megyei 
Kórház vezetésére.

 F. Kováts Éva

Szén-monoxid-érzékelőt nyerhet a tűzmegelőzési bizottságtól
Sajnos nem telik el nap anélkül, 
hogy ne történne hazánkban 
szén-monoxidmérgezés. Csak 
2016 januárjában hetven alka-
lommal riasztották a tűzoltókat 
a szagtalan gáz miatt, közel öt-
venen szenvedtek mérgezést, s 
közülük öt emberen már nem 
lehetett segíteni...

A katasztrófavédelem Orszá-
gos Tűzmegelőzési Bizottsága az 
egyik legfontosabb feladatának 
tekinti a szén-monoxid mérge-
zéses esetek számának a vissza-
szorítását, és az emberek széles 
körű tájékoztatását. A hatékony 
figyelemfelhívás érdekében a 
katasztrófavédelem játékot indít 

közösségi oldalán, amelyben két 
héten keresztül, összesen kétszáz 
szén-monoxid-érzékelőt nyer-
hetnek a megadott feladatokat 
legjobban teljesítők. Február el-
sejétől 14 napon keresztül napi 
14 érzékelő talál gazdára, a játék 
utolsó napján pedig 18 CO-vész-
jelzőt lehet nyerni. Érdemes te-

hát figyelni a katasztrófavédelem 
hivatalos közösségi oldalát: face-
book.com/bmokf.hivatalos.

A szén-monoxid-érzékelőket 
a Honeywell Szabályozástech-
nikai Kft. biztosította a kataszt-
rófavédelem Országos Tűzmeg-
előzési Bizottsága részére.

  SZV

Béri Balogh Ádám: „Inkább leszek kutyák étke”
305 évvel ezelőtt, 1711. feb-
ruár 6-án végezték ki Budán 
Béri Balogh Ádámot, II. Rákóczi 
fejedelem brigadérosát, akit 
a történetírás szerint Szek-
szárdon fogtak el.

Az 1665 táján a Vas vármegyei 
Hegyhátkisbéren született Béri 
Balogh Ádám ifjúkorában Cso-
bánc várában szolgált, de kivette 
részét a török elleni hadakozás-
ból is. Vas vármegye főszolgabí-
rói hivatalát feladva 1704-ben 
már a Dunántúlt elfoglaló Ká-
rolyi Sándor kurucai között ta-
láljuk. Egy évvel később Baranya 
és Tolna megye toborzó pa-
rancsnokává tették meg, a szek-
szárdi kuruc katonák nagyrészt 
az ő lovasezredében szolgáltak. 
Miután 1708 márciusában – 
többek között az ő csapatainak 
köszönhetően – Pécs felszaba-
dult a labanc uralom alól, Béri 
Balogh Simontornyára vonult. 
Az ellenséges erők egyesülését 
megelőzve, 1708. szeptember 

2-án Kölesdnél mért csapást a 
császári seregekre. Ennek hírére 
Rákóczi fejedelem Béri Balogh-
nak a brigadérosi rendfokozat 
mellé 15 ezer forint értékű bir-
tokot ígért.

Aztán 1709-ben a dolgok 
rosszra fordultak. Mikor a me-
gye utolsó kuruc erődítménye, 
Simontornya is elesett, a csá-
szári seregek fővezére fenyegető 
hangú parancsot küldött Tolna 
uraihoz, felszólítva benne min-
denkit a kurucok üldözésére. 
A kurucok azonban 1710 au-
gusztusában „új erőre kaptak”: 
elfoglalták a palánki hidat, ki-
űzték a sáncbéli labanc őrséget 
és bevonultak Szekszárdra. A 
hagyomány szerint a brigadér-
os a város határában betért egy 
csárdába, ahol az ajtó melletti 
falra a következőket írta: „Itt ne 
keresd!”. A szóban forgó hely 
aztán a „Nekeresdi csárdának” 
nevet kapta, amelyet gyakor-
ta betyárok is látogattak, ezért 
1850-ben lebontásra ítélték.

Amikor Petrasch ezredes 
1710. október 29-én a város ha-
tárába ért, katonái bekerítették 
Béri Balogh hiányos felszerelt-
ségű lovasságát. Csaknem 70 
kurucot megöltek, és csupán 
nyolc foglyot ejtettek. Egy ko-
rabeli elbeszélő úgy emlékezett, 
hogy Béri Balogh Ádám a szek-
szárdi Ebespusztánál elesett a 
harcban, míg Thaly Kálmán 
története szerint „Balogh Ádám 

híres Murza lova a szekszárdi 
határban, a csatári toroknál, a 
megáradt Czinka-patak iszap-
jában összerogyott, és maga alá 
temette gazdáját.” 

A történetírás szerint a fog-
lyul ejtett Béri Balogh Ádám a 
kihallgatása alatt konokul hall-
gatott, majd amikor az életben 
maradásának feltételeit ismer-
tették vele, így válaszolt: „in-
kább leszek kutyák étke, mint 
a császár katonája.” Pedig a 
hűségeskü letételével középbir-
tokosként élhetett volna, ám hű 
maradt elveihez. Tetteiért halál-
ra ítélték, és 1711. február 6-án 
lefejezték.

 Összeállította: Gyimóthy L. 

(Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 
/ Esze Tamás: Béri-Balogh Ádám 
/ Mészáros Kálmán: II. Rákóczi 
Ferenc tábornokai és brigadérosai 
/ Balogh Attila: Béri Balogh Ádám 
élete és dunántúli harcai / Szekszárd 
város történeti monográfiája I.)

Béri Balogh Ádám mellszob-
ra a vajai Vay Ádám Múzeum 
parkjában

Kétszáz gyerek Rómeóval és Júliával
Kalózok, boszorkányok, tán-
cosok, gospel énekesek. Két-
száz gyerek és még egyszer 
ennyi felnőtt vett részt a Barti-
na Néptánc Egyesület hagyo-
mányos farsangi mulatságán, 
január 29-én a Babits Mihály 
Kulturális Központban. A jel-
mezbe öltözött gyerekek több 
műsorral is készültek. 

A Bartina gyermekcsoportja-
inak szóló farsangi ünnepség 
mára hagyomány az egyesület-
ben. A rendezvénytermet telje-
sen megtöltötték a jelmezesek, 
akiknek először a Csurgó zene-
kar muzsikált. Műsorukba ter-
mészetesen bevonták a gyere-
keket is, majd egy közös tánccal 
zárult a koncert. A farsangi for-
gatagban a bartinások Romeót 
és Júliát is megidézték. Júlia 
bőrébe pedig Matókné Kapási 
Juliannát, a bartina művészeti 
vezetőjét bújtatták.  - wj - FO
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Fúvósok díja
Idén is öten vehették át a 
Bárka Szalon, a Kézjegy Klub 
és Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége által 2000-ben 
alapított Tolna megyei művé-
szetért plakettet. A tolnai díj-
kiosztón az Alisca Brass Band 
tevékenységét is elismerték.

Koszorúzások, fesztiválok állan-
dó közreműködője a 26 tagot 
számláló Alisca Brass Band, az 
arany minősítésű zenekar im-
már Tolna megyei Prima-díjas 
is. Alapítójukkal, Véghelyi Jó-
zseffel, majd Kovács Zsolt és a 
jelenlegi karmester, Maul Péter 
vezetésével Erdélyben, Ausztriá-
ban, Németországban, Svájcban 
és Franciaországban is zenéltek 
már. A csoport a fúvós zene nép-
szerűsítéséért, a hazai és külföldi 
szerepléseikért kapta az elisme-
rést – mondta el Wessely Gábor-
tól, a Kézjegy Klub vezetője.

 Gyimóthy L.
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SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404

Bíró Aranka
egészségügyi
szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes 
laboratóriumi beutalóval 
vehető igénybe! 
A szolgáltatásért térítési 
díjat kell � zetni!

(01166)

KÉSŐ AVAR KORI ÖVKÉSZLET 
BÁTA-FURKÓPUSZTÁRÓL
A 16 darabból álló övkészlet 
2015 tavaszán került elő a Bá-
ta-Furkópuszta melletti erdő-
ből. A leletből tizenötöt bronz-
ból öntöttek, ezek közül öt kerek 
veret (madár/skorpió alakkal), 
kettő liliomos kisszíjvég, egy 
aranyozott kisszíjvég, két darab 
kis övveret, kettő áttört lyuk-
védő, egy aranyozott, áttört 
indadíszes propellerveret, egy 
áttört indadíszes nagyszíjvég, 
egy pedig övcsat. A kollekció 
egy vasból készült övbújtatóval 
válik teljessé.

Az övkészlet minden darabja a 
késő avar kori műhelyek nyomait 
viseli magán, és a 8. században 
készültek. A gyűjtemény két da-
rabja, a propellerveret és az egyik 
kisszíjvég is aranyozott volt. Az 
emberalakos kisszíjvégnek mind-
két oldala aranyozva volt, de a 
bevonatot több helyen kikezdte 
már az idő. A nomád övek a tár-
sadalmi rangról, származásról 
árulkodtak. Az igazi aranyveretes 

övek az uralkodói, kagáni család 
és annak szűkebb környezetének 
birtokában lehettek. Avar kori 
aranyozott övveretek 68 lelőhely 
mintegy 130 sírjából ismertek. 
Ezekből csak 80-85 esetben volt 
a teljes, vagy a csaknem teljes öv-
készlet aranyozva.

HÉRAKLÉSZ ÉS A HIDRA
A garnitúra legszebb darabja 

az aranyozott kisszíjvég (képün-
kön). Az áttört szíjvégen egy 
emberi alak áll egy állat felett. A 
szíjvég fül részét két egymással 
szembe forduló kutyafej képezi. 
Az ikonográfia alapján feltételez-
hető, hogy Héraklész és a Hidra 
küzdelmét láthatjuk viszont a tár-
gyon. Héraklész tizenkét feladata 
közül másodikként azt kapta, 
hogy győzze le a kilencfejű Hidrát. 
A hős unokaöccse, Iolaosz segít-
ségével pusztította el a szörnyet, 
amelynek levágott fejeinek helyét 
tűzzel égette meg, s így nem nőtt 
új a helyükbe. Az aranyozott szí-
jvégen megfigyelhető alak fején és 
testének jó részén a Héraklész által 
korábban legyőzött, nemeai orosz-
lán bőre látható, melyet páncélként 
viselt magán. Az emberi alak de-
rekán kettős katonai öv vehető ki, 
a karral párhuzamosan, felfelé a 
Hidra nyaka és feje rajzolódik ki, 

és látható a szörny három lába is. 
A kép alsó részén, középen helyez-
kedik el a Hidra segítőtársa, a rák.

A készlet kerek övveretei is a 
mondakör elemeit hordozhatják. 
Ezeken egy nehezen kivehető, sti-
lizált állat, valószínűleg egy ma-
dár képe (sztüphaloszi madarak, 
Héraklész hatodik feladata), vagy 
egy skorpió látható.

S hogy mit keres egy görög alak 
egy avar kori szíjvégen? Az avar 
leletanyagban az emberábrázolás 
elenyésző, az itt tárgyalt szíjvég 
motívumkincse nem sajátja az 
avar ötvösművészetnek, bizánci 
vagy karoling hatásról tesz tanú-
bizonyságot. A hős tizenkét fel-
adatának ábrázolása különben – 
számos antik mitológiai jelenettel 
együtt – a középkorig élt a bizánci 
és részben az európai kultúrában, 
így talán kevésbé furcsa, hogy egy 
8-9. századi avar leleten is megje-
lenik a mondai hérosz.

 K. Tóth Gábor
A hónap műtárgya megtekint-
hető a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumban.
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Kortárs írók Szekszárdon
Darvasi László Mészöly-díjas 
kortárs íróval beszélgetett 
Ágoston Zoltán, a Jelenkor 
folyóirat főszerkesztője egy 
író-olvasó találkozó kereté-
ben szerdán este Szekszár-
don, a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban. A találkozó 
apropóját a szerző nemrég 
megjelent „Isten.Haza.Csal.” 
című kötete adta.

Tavaly kezdődött a Jelenkor fo-
lyóirat és a Babits Mihály Kul-
turális Központ irodalmat és 
főképp a kortárs irodalmat nép-
szerűsítő sorozata. Az együtt-
működés nyomán ebben az év-
ben is több író-olvasó találkozón 
vehet majd részt a Babitsban az 
irodalmi érdeklődésű közönség.

A programsorozat idei első 
állomása Darvasi Lászlóval az 
„Isten.Haza.Csal.” című kötet 
bemutatója volt. A szerző mű-
vei mellett más okból is isme-
rős lehet a szekszárdiaknak: 

2006-ban ugyanis ő vehette át a 
Mészöly Miklós díjat. Máig szí-
vesen olvassa Szekszárd neves 
szülöttének írásait, amelyek ins-
pirálják saját munkájában. Több 
oka is van tehát, amiért szívesen 
jön a tolnai megyeszékhelyre. 

Az író-olvasó találkozót meg-
előzően, kora délután csaknem 
hetven diáknak tartott rend-
hagyó irodalomórát az író. A 
programon a Garay János Gim-
názium és az I. Béla Gimnázi-
um tanulói vettek részt. Kora 
este aztán Ágoston Zoltánnal, a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztő-
jével beszélgetett.

„Bárhová mentem, jöttek 
velem szembe a történetek” – 
mondta Darvasi László a kötetről, 
amely harminchárom novellát 
tartalmaz. „A mély valóságot be-
mutató novellák ezek” – jellemez-
te a kötetet Ágoston Zoltán. A 
történetek, amelyből a szerző fel-
olvasásában ízelítőt is kaphatott 
a közönség, tulajdonképpen az 

író legutóbbi három évéből való. 
„Elég hektikusak időszak volt” – 
mondta róla Darvasi. A mű leg-
inkább esztétikai megfontolásból 
kapta az „Isten.Haza.Csal.” címet. 
A csal szó tulajdonképpen a csa-
lád volna. A kötetben olvasható 
egyik történet egy lányról szól, 
akinek az élete szinte kettésza-
kadt, csakúgy, mint a címben a 
család szó. Darvasi László jelen-
leg is több íráson dolgozik, ezek 

egyike a szegedi boszorkányper 
történetét dolgozza fel. 

A következő író-olvasó talál-
kozó március 2-án, 18 órakor 
lesz a Babits Mihály Kulturális 
Központban. Ezen Ágoston Zol-
tán Forgách Andrással beszélget 
majd a szerző legutóbb meg-
jelent „Élő kötet nem marad” 
című művéről. A rendezvényre 
a belépés ingyenes. 

 - wj -
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Darvasi László (jobbról) és Ágoston Zoltán a találkozón
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Január 31-ei rejtvényünk megfejtése: Alan Alexander Milne, Micimackó
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Lóki Ferenc. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését február 11-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Evezz a mélyre! (Lk 5, 1–22)
A mai vasárnap alaptémája a 
Krisztus által alapított Egyház. 
Jézus, amikor megkezdi nyil-
vános működését, az emberek 
közé megy és munkatársakat 
keres magának. Az evangélium 
tanúsága tehát, hogy Jézus a 
bűnös emberek közül választja 
ki apostolait, papjait. Mi mást 
tehetne, honnan venné a bűn-
telen embereket? Fontos dolog, 
hogy a püspökben, a papban ne 
a bűntelen embert keressem, ha-
nem Isten igéjének közvetítőjét. 
Ez nem azt jelenti, hogy a pap 
nyugodtan lehet bűnös. Nem, 
de nem az én dolgom, hogy ítél-

kezzem felette. Az ítélet az Isten 
dolga. Az én feladatom, hogy 
imádkozzam jó papokért, kispa-
pokért, papi hivatásokért, mert 
addig van egyház, amíg vannak 
papjai. Ha nem lennének papok 
az egyházban, akkor az nem len-
ne teljes. Nem lenne szentmise, 
gyónás és más szentségkiszolgál-
tatás. Az Egyház közli velünk az 
Isten kegyelmét a szentségeken és 
a szentelményeken keresztül. 

Ilyen szentelményben részesü-
lünk Szent Balázs napján, febru-
ár 3-án, és az utána következő 
vasárnapon. Mik a szentelmé-
nyek? Szent jelek, amelyek az 

Egyház könyörgése által kegyel-
met közvetítenek. Szent Balázs 
püspök közbenjárását kérjük: 
járjon közben értünk, hogy 
mentesek legyünk minden bajtól 
és betegségtől, illetve ha vannak 
bajaink, azokat erős lélekkel vi-
seljük. A szentelmény nem ba-
bona, hanem egy kegyelmi esz-
köz, amelyet az Isten az Egyház 
szolgálatán keresztül ad nekünk. 
Vagyis a mi gyarló kéréseinket 
a szentnek közbenjárása tegye 
tökéletessé, és meghallgatásra 
találjunk az Istennél. Lényeges 
dolog, hogy hittel tegyük ezt. Is-
tennek hatalma van arra, hogy 
elvegye tőlem a betegséget, ezért 
a leprás ember hitével mondjam 

lélekben: „Uram, ha akarod, 
meggyógyíthatsz engem!” Le-
gyen meg a te akaratod! Ámen!  
 Bacsmai László

 esperes-plébános

Akik idén szeretnének kato-
likus templomban esküdni, 
hivatali időben jelentkezze-
nek a plébánián adategyez-
tetésre. Február 9-én, ked-
den 18 órakor pedig a Babits 
Művelődési Központban 
a jegyesekkel is bekapcso-
lódunk a Házasság Hete 
programba, amikor is Heidl 
György: Miért jó a házasság? 
címmel tart előadást.

A Házasság Hete
A Házasság Hete eseménysorozat 
szervezői – a Tolna megyei Csa-
lád, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház, valamit a Pécsi Egyházme-
gye Családreferatúrája – három 
délutáni/esti programra várják a 
jövő héten az érdeklődőket.

Február 9-én, kedden 18.00 
órakor „Mi értelme a házasság-
nak?” címmel Heidl György, a 
Pécsi Egyházmegye kulturális, 
tudományos és kommuniká-
ciós irodájának igazgatója tart 
előadást a Babits Mihály Kul-
turális Központban. Két nappal 
később, február 11-én 18 órától 
Mészáros Norbert, a OTP Bank 
szekszárdi fiókjának osztályve-
zetője tart tájékoztatót a Csalá-
dok Otthonteremtési Kedvez-
ményéről (CSOK), a Béla király 
tér 6. szám alatt, a Tolna megyei 
Család, Esélyteremtési és Ön-
kéntes Ház termében.

Vasárnap, február 14-én 15 
órától pedig a Házas7próba 
vetélkedő döntőjét rendezik a 
Piac téri PLACC közösségi te-
remben. A vetélkedő részletei az 
„Erős család-erős nemzet” face-
book oldalán megtalálhatók, a 
döntő ideje alatt a gyermekfel-
ügyelet biztosított.

A Házasság Hete valamennyi 
programjára a belépés ingyenes, 
a rendezők szeretettel várnak 
minden érdeklődőt!

„Szekszárdon is van népe Istennek”
A közelmúltban megtartott 
ökumenikus imahét kapcsán 
dr. Kaszó Gyula református 
lelkipásztort egyebek mellett 
arról kérdeztük, mit jelent 
számára e nagy reményekkel 
kecsegtető vallási összefo-
gás, közös gondolkodás...

– A 18. század közepétől egyre 
többen hangsúlyozták az egy-
házak közösségéért folytatott 
ima fontosságát. Százhetven 
éve, Londonban ötven felekezet 
csaknem ezer képviselője dön-
tött úgy egy konferencián, hogy 
minden év első teljes januári he-
tében imasorozatot tart a Krisz-
tusban hívők egységéért. Ebbe az 
azóta is eleven megmozdulásba 
kapcsolódott be hazánk is. A 
londoni eseményt követően elő-
ször 1886-ban, majd – egészen 
széleskörűen – 1998-tól rendez-
nek imahetet az ökumenikusság 
jegyében. A szekszárdi rendez-
vények idén január 18-24-ig 
várták a híveket.

– Milyen üzenettel hívták az 
imahét programjaira az embe-
reket?

– Az esemény fő célja és 
üzenete a Krisztusban hívők 
egysége. Jézus a maga főpapi 
imádságában a mindenkori 

tanítványokért könyörögve 
azt kérte: „mindnyájan egyek 
legyenek, ahogyan te, Atyám, 
énbennem, és én tebenned, 
hogy ők is bennünk legyenek, 
/…/ hogy egyek legyenek” 
(János 17, 20). E Krisztusban 
gyökerező egységet hivatot-
tak szolgálni, segíteni a közös 
bibliai igék, valamint az azok-
ból, évről-évre más súlypon-
tot kiemelő tematikák. Ezeket 
évenkénti váltásban más-más 
nemzetek keresztény egyhá-
zai dolgozzák ki. A lettországi 
testvérek által létrehívott idei 
„anyag” központi üzenete: „az 

Úr nagy tetteinek hirdetésére 
hívattunk el” (1Péter 2,9).

– Szekszárdon milyen állomá-
sai voltak az imahétnek? Ön pél-
dául az evangélikus templomban 
hirdetett igét.

– A helyszínek sorrendje 
városunkban immár évek óta 
állandónak tekinthető. Miután 
az imahét kezdő és záró napján 
– tehát az ökumenikus alkal-
makat keretező vasárnapokon 
– valamennyi felekezet saját 
templomában, közösségében 
ünnepli a kapcsolatát az Úrral, 
a hétköznapokon ugyanez öku-
menikus egységben történik. 
Hétfőn a Béla király téri temp-
lomban Vasadi Teodor baptista 
lelkész, kedden a református 
templomban Vida Zsolt kato-
likus káplán szólt a hívekhez. 
Csütörtökön a metodistáknál 
Sefcsik Zoltán evangélikus lel-
kész, míg pénteken az újvárosi 
római katolikus templom falai 
között voltunk ünneplő kö-
zösségben, ahol Gyurkó Donát 
metodista lelkész szolgált igé-
vel. Szombaton újra az evangé-
likus templom adta a helyszínt 
a baptista testvérek vendéglátá-
sával. Ott Lápossy Péter római 
katolikus diakónus hirdette az 
igét a gyülekezetnek.

– Mióta tarthatnak a megye-
székhelyen összfelekezeti imana-
pokat?

– Amit bizton állíthatok: ami-
kor bő három éve családommal 
Szekszárdra érkeztem, már egy jól 
működő, évek óta bejáratott öku-
menikus rendszerbe cseppentünk, 
amelyben öröm Istent szolgálni.

– Ez reményt keltően hangzik. 
Önnek mit jelent egymás „litur-
gikus megvendégelése”?

– Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a Krisztusban hívők egy-
más felé, továbbá településük 
lakóinak irányába is örömmel 
felvállalják: ők az Úr tanítvá-
nyai, akik sokszínűségük köze-
pette is egységben tudják ünne-
pelni kapcsolatukat Istenükkel. 
Mindig jó érzéssel tölt el, hogy 
városunkban kölcsönös elő-
zékenységgel és hitvallásosan 
köszöntik egymást a különbö-
ző felekezetek tagjai. Ebben is 
naponkénti örömmel, Urunk 
iránti hálával élem meg, hogy 
Szekszárdon is van népe Isten-
nek. Ez a nép nemcsak évente 
egy héten, hanem évközben is 
együtt van és szolgál, miköz-
ben a gyülekezetek pásztorai 
két-háromhetente ige- és ima-
közösségre is egybegyűlnek. 
 Gyimóthy L.
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Tájékoztató a Szekszárd név felvételéről, használatáról
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Köz-
gyűlésének a városi, önkor-
mányzati jelképekről és a 
„Szekszárd” név használa-
táról szóló 37/2011. (VI. 1.) 
önkormányzati rendelete 
alapján az alábbiakról tájé-
koztatom az érintetteket:

Jogi személyek, jogi személyi-
séggel nem rendelkező szer-
vezetek, egyéni vállalkozók el-
nevezésükhöz, tevékenységük 
gyakorlásához, fesztiválok és 
más rendezvények elnevezésé-
hez, illetve embléma, jelvény, 
kiadvány vagy dísz, ajándék és 

más használati tárgyak, egyéb 
termékek készítéséhez és for-
galmazásához a „Szekszárd” 
kifejezést, annak toldalékos 
vagy bármely más kötőjeles és 
egyéb írásmódú megjelölését 
engedéllyel vehetik fel, illetve 
használhatják. (Ez a rendelke-
zés nem vonatkozik Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatára, az önkormányzat 
szervezeteire, intézményeire, 
gazdasági társaságaira és sajtó-
termékére.)

A név felvétele és használata 
csak azok számára engedélyez-
hető, akiknek tevékenysége kö-
tődik Szekszárdhoz, valamint a 

tevékenység tervezett célja nem 
sérti Szekszárd jó hírét, illetve 
az önkormányzat érdekeit, 
nincs adó- és egyéb tartozásuk.

A név felvétele vagy haszná-
lata iránti kérelmet a polgár-
mesterhez címezve, írásban 
kell benyújtani. 

A kiadott és a visszavont 
engedélyekről, és a regisztrált 
használókról a jegyző nyilván-
tartást vezet, és gondoskodik a 
nyilvántartás folyamatos, nap-
rakész állapotáról. 

Felkérem a „Szekszárd” 
megjelölést előzetes engedély 
nélkül használó jogi szemé-
lyeket, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezeteket, 
egyéni vállalkozókat, hogy a 
jogszerű névhasználatot biz-
tosító engedély iránti kérel-
müket – pótlólag – legkésőbb 
2016. március 31-ig nyújtsák 
be a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán.

Jelen felhívás a felhasznál-
ható kérelem-nyomtatvány-
nyal együtt elérhető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapján: 
http://www.szekszard.hu/fool-
dal_kozugyek?locale=hu_HU
Együttműködésüket köszönöm!

 Dr. Varga Katalin
 jegyző
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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 február 8-tól február 12-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 950 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

február 8. február 9. február 10. február 11. február 12.

„A”

Kolbászos 
bableves

Magyaros 
burgonyaleves Zöldbableves Daragaluska 

leves Csirkegulyás

Darásmetélt, 
lekvár

Paradicsomos 
káposzta,

natúr szelet
Orosz 

hússaláta
Disznótoros,

sós burgonya, 
párolt káposzta

Túrógombóc 
áfonyás tejföllel

„B”

Brokkolikrém-
leves

Magyaros 
burgonyaleves Zöldbableves Daragaluska 

leves Gombaleves

Marhapörkölt,
tarhonya,

almapaprika

Rántott hal� lé, 
kukoricás 
barnarizs, 

tartármártás

Rakott 
burgonya,

savanyúság

Brokkolis 
pulykamell, 
párolt rizs

Rántott 
csirkemáj, 

pirított burgonya, 
zöldköret

„C”

Kolbászos 
bableves

Magyaros 
burgonyaleves Zöldbableves Daragaluska 

leves Gombaleves

Fahéjas 
csiga

Vadas 
marharagu, 

spagetti
Lecsós szelet, 

tészta
Lencsefőzelék, 
sertéspörkölt

Bácskai 
rizseshús,

vegyesvágott

(01160)

Polet Kupa nemzetközi 
verseny

A szekszárdi eredmények, 
felnőttek: 50 m hát: 2. O. Ja-
kócs Liza 31,59. 100 m hát: 
2. O. Jakócs 1:06,54.

11-12 évesek, lányok: 50 
m pillangó: 3. Főglein Liza 
37,07. 50 m hát: 1. Horváth 
Luca 35:73.

100 m gyors: 1. Horváth 
L. 1:10, 67. 100 m hát: 2. 
Horváth L. 1:16,25. 100 m 
mell: 2. Főglein L. 1:39,49. 
100 m pillangó: 1. Főglein 
L. 1:22,34. 100 m vegyes: 2. 
Főglein L. 1:25,54. 200 m pil-
langó: 1. Főglein L. 2:58,49. 
200 m hát: 2. Horváth Luca 
2:44,14. 800 m gyors: 2. 
Horváth Luca 10:44,32.

Fiúk, 50 m hát: 2. Hor-
váth Levente 36,39. 50 mell: 
1. Horváth L. 39,94. 100 m 
mell: 3. Horváth L. 1:29,61. 
100 m vegyes: 2. Horváth L. 
1:18,75. 200 m mell: 1. Hor-
váth L. 3:03,26. 200 m vegyes: 
2. Horváth L. 2:48,95.

Edzőváltás a Cegléd elleni vereség után
Djokics Zseljko, a PEAC-Pécs 
csapatával 2014-ben Magyar 
Kupát nyert tréner irányítja 
február elsejétől az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd NB 
I-es felnőtt csapatának edzé-
seit. Az atomosok kispadján 
több mint négy évet lehúzó 
Magyar Gergely munkáját a 
hétvégi, Cegléd elleni veresé-
get követően köszönte meg a 
klub vezetése.

A vasárnap késő esti közlemé-
nyében az Atomerőmű Kosár-
labda Sport Club Szekszárd ve-
zetése azzal indokolja lépését, 
hogy „az együttes 2015/2016. 
évi bajnoki szezonban eddig 
nyújtott teljesítménye alapján 
nem látja biztosítottnak a kitű-
zött célok elérését”.

Lapunk kérdésére Szabó 
Noémi szakmai igazgató el-
mondta: a gárda egész január-
ban tudása alatt teljesített. A 
probléma akkor csúcsosodott 
ki, amikor a motivációban és 
morálisan is mélyponton lévő 
KSC szombaton, hazai pályán 
– csalódást keltő játékkal – 
vereséget szenvedett a rivális 
Ceglédtől (58-81), s ezzel tu-
lajdonképpen lemondhat az 

alapszakasz 6. helyének meg-
szerzéséről.

„A vezetőedző utódját illető-
en az egyesület vezetése igyek-
szik mihamarabb a lehető leg-
jobb döntést meghozni” – állt 
még a vasárnapi közlemény-
ben, s valóban nem is „húzták 
az időt”: hétfő este már Djokics 
Zseljko tartotta az edzést a vá-
rosi sportcsarnokban. A klub 
egyelőre az idény végéig álla-
podott meg a szerb származású, 
de magyar állampolgársággal is 
rendelkező szakemberrel, aki 

legutóbb a PEAC-Pécs együtte-
sénél dolgozott, és legnagyobb 
sikerét is a baranyaiakkal érte 
el, amikor 2014-ben Magyar 
Kupát nyert. A 39 éves, Pécsett 
élő Djokics Zseljko szombaton 
az ELTE-BEAC Újbuda ottho-
nában mutatkozhat be a szek-
szárdi kispadon. Munkáját a 
klub szakmai igazgatója, Szabó 
Noémi segíti, az eddigi máso-
dedző, Juhász Gábor pedig to-
vább dolgozik a KSC NB II-es 
és utánpótlás csapatainál.

 - fl -
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Az utolsó tíz perc döntött a hajdúságiak javára
Habár a vendégcsapat veszé-
lyeztetett többet, a bajno-
kesélyes Hajdúböszörmény 
csak a mérkőzés utolsó tíz 
percében őrölte fel a Szek-
szárdi UFC ellenállását a női 
futsal NB I hétvégéig fordu-
lójában.

A szekszárdiak télen megerő-
sített csapata az előző körben 
egy pontot szerzett Miskolcon 
(2–2), így önbizalommal várta a 
remek formában lévő, legutóbb 
a Tolna-Mözs veretlenségét elve-
vő Hajdúböszörményt. Micskó 
Márk edző ezúttal azonban – a 
két klub megállapodása értel-
mében – nem számíthatott Sze-
kér Anita, valamint a Bernhardt 

testvérek, Barbara és Bernadett 
játékára. Az UFC a rá jellem-
ző lelkesedéssel vetette magát a 
küzdelembe, s bár a vendégek 
többször alakítottak ki gólhelyze-
tet Hargas kapuja előtt, Horváth 
Katalin duplájának köszönhető-

en egészen a 30. percig tartotta 
a lépést ellenfelével. A hajrában 
aztán kijött a két csapat közötti 
különbség, s végül a hajdúságiak 
örülhettek győzelemnek.

„Gratulálok a HTE csapatá-
nak, megérdemelten szerezték 

meg a három pontot, hiszen jó-
val több helyzetük volt. Jó mér-
kőzést játszottunk, úgy gondo-
lom, egyáltalán nem okoztunk 
csalódást a bajnokesélyes ellen” 
– nyilatkozta a lefújás után 
Micskó Márk.

Női futsal NB I., 14. forduló. 
Szekszárdi UFC-Hajdúböször-
ményi TE 2-4 (1-1). Szekszárd, 
városi sportcsarnok. V.: Szabó P. 
(Hartung, Kiss G.). Szekszárd: 
Hargas– Horváth K., Ganczer, 
Csigi, Schlotthauer. Csere: 
Mausz, Gősi, Klézli, Bogárdi. 
Edző: Micskó Márk. Gólszer-
zők: Horváth K. (6., 28.), illetve 
Pádár A. (2., 30.), Tell Zs. (25.), 
Sándor Z. (34.).
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Nehéz, de eredményes évet zárt a Vízmű SE
Tíz arany-, 24 ezüst- és 44 
bronzjelvényes szintet telje-
sítettek a szekszárdi úszók 
a cikluszáró viadalon, pedig 
a megyeszékhely úszóinak 
felkészülési lehetőségei nem 
éppen ideálisak.

A klub sportolói és edzői immár 
évek óta együtt éltek az eredmé-
nyes munkát nehezítő körülmé-
nyekkel – a konditerem, majd a 
reggeli edzés időpontok meg-
szűnése, a fedett uszoda nyári 
zárva tartása –, a mélypontot 
azonban minden bizonnyal a 
nem biztonságos műszaki ál-
lapotban lévő városi uszoda 
bezárása jelentette az úszók 
számára. A 2013-ban még 230 
gyermeket foglalkoztató egye-
sület működése kényszerpályá-
ra került. A tanmedence hiánya 
miatt az úszóiskolai csoportok 
nem indulhattak el. A sporto-
lókat hol Bátaszéken, hol a le-
fedett strandmedencében, hol 
szárazföldi munkával tudták 
– csökkentett óraszámban – 
foglalkoztatni. A mindennapi 
munka során a biztos pont a 
főiskolai uszoda volt, itt viszont 
a sportolói létszámhoz képest 
kevés időpontot tudtak biztosí-
tani számukra.

A város önkormányzata és a 
Szekszárdi Sportközpont Non-
profit Kft. pozitív hozzáállásá-

val és segítségével, valamint a 
strandmedence szellőző rend-
szerének megoldásával no-
vember közepétől tervezhetővé 
váló munka indult meg. A Víz-
mű SE színeiben pillanatnyilag 
négy edzői csoportban 61 fő 
sportol, míg további négy cso-
portban 40 fő vesz részt rend-
szeresen a mélyvizes, haladó 
úszóiskolai foglalkozásokon. 
A problémák ellenére az évvé-
gi, cikluszáró versenyen a klub 
legjobb úszóinál már jelent-
keztek a tervszerű edzésmunka 
eredményei. A szekszárdi fiata-

lok 10 arany- (O. Jakócs Liza 3, 
Propp Kristóf 3, Handa Dóra 3, 
Horváth Luca), 24 ezüst- és 44 
bronzjelvényes szintet teljesí-
tettek. A 2015 évi korosztályos 
ranglistán a Vízmű SE úszói 
közül O. Jakócs Liza a 4., Hor-
váth Levente a 11., míg Hor-
váth Luca a 12. volt.

A megkezdett munkát 2016-
ban is folytatják a klubnál. A 
legkisebbek január elején 20 
fővel vettek részt első verse-
nyükön, míg az idősebbek kö-
zül négyen Zomborban, a Po-
let Kupa nemzetközi viadalon 

szerepeltek. A három ország 12 
klubjának úszóit rajtkőre szólító 
versenyen a szekszárdi fiatalok 
– több versenycsúcsot és egyé-
ni rekordot megdöntve – 19 (!) 
érmet szereztek. - fl -

A Vízmű SE éremhalmozó úszói: Főglein Liza (balról), Horváth 
Luca, O. Jakócs Liza és Horváth Levente

Időkérés a Cegléd elleni mérkőzésen. Magyar Gergely 2011 no-
vembere óta ült az Atomerőmű-KSC Szekszárd kispadján
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Pesten kezdenek
Február 7-én, vasárnap a Vasas 
otthonában lép pályára a Szek-
szárdi FGKC NB I/B-s női kézi-
labda csapata. A Nyugati csoport 
éllovasa szinte teljes kerettel várja 
a tavaszi szezon első forduló-
ját, úgy tűnik ugyanis, hogy az 
együttest sújtó betegséghullám 
már a múlté – mondta el lapunk 
kérdésére Tabajdi Ferenc. A ve-
zetőedző szerint a vírusos, meg-
fázásos nyavalyák miatti hiányzá-
sok megnehezítették ugyan a téli 
felkészülést, ám a tervezett munka 
80-90 százalékát így is elvégezték. 
Az edzőmérkőzések módot ad-
tak új játékelemek gyakorlásá-
ra, és a tavasszal a tervek szerint 
nagyobb szerephez jutó Csajkó, 
Lengyelfalusy, Nagy Szilvia trió 
is több játékpercet kapott. Előbbi 
olyannyira élt a lehetőséggel, hogy 
az egyaránt szekszárdi sikerrel zá-
rult, saját rendezésű Téli Kupán, 
és a balatonboglári Meditop Ku-
pán is csapata legjobbja lett.

A műtéten átesett Horváth Szi-
monetta már elkezdte a könnyí-
tett edzéseket, s amennyiben a tér-
de bírja a terhelést, 3-4 hét múlva 
visszatérhet. A Fekete Gólyák sa-
ját közönségük előtt legközelebb 
február 14-én, a Szentendre ellen 
lépnek pályára.                                  - fl -
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ÁCS REZSŐ polgármester
Február 1., hétfőn tartotta, a követ-
kező időpontot később közöljük. 
Tel.: 74/504-102. 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 
Az időpontot később közöljük. 
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 órá-
ig. Baka István Általános Iskola 
(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 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. 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 tart. Szekszárd, Piac 
tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

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

(01153)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–30/505–52–49

Az akció 2016. február 1-29-ig tart.
(01156)

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Hullámfront technológiás
computeres szemvizsgálat!

(01157)

iroda@slimrisk.hu
www.slimrisk.hu

HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– ÓRA – ÉKSZER – RÉGI ÉRMÉK stb.

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

FESTMÉNY-
MŰTÁRGY

(01158)

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
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01154)

AGÓRA MOZI
Február 7., vasárnap
15:00 – Breki, a békakirályfi
17:00 – Obsitos
19:00 – A fekete ötven 

árnyalata

Február 8., hétfő
17:00 – Obsitos
19:00 – A fekete ötven 

árnyalata

Február 9., kedd
17:00 – Obsitos
19:00 – A visszatérő

Február 10., szerda
17:00 – Obsitos
19:00 – A visszatérő

Február 11., csütörtök
17:00 – Minden út rómába

vezet
19:00 – A visszatérő

Február 12., péntek
15:00 – Norm, az északi
17:00 – Minden út rómába

vezet
19:00 – A visszatérő

Február 13., szombat
15:00 – Norm, az északi
17:00 – Minden út rómába

vezet
19:00 – Viharlovagok 3D

Február 14., vasárnap
15:00 – Norm, az északi
17:00 – Minden út rómába

vezet
19:00 – Viharlovagok 3D

Felhívás borversenyre
Idén is megrendezi hagyományos borversenyét 

a szekszárdi Dicenty Dezső Kertbarát Kör.
A mintákat – fajtánként 2 darab; 0,75 literes palackot – február 

15-én, hétfőn 8 és 17 óra között lehet leadni 
a Babits Mihály Kulturális Központban, 

a fajta, az évjárat és egy jelige megjelöléssel, egy lezárt 
borítékban pedig a termelő pontos címét is kérik feltüntetni.

A Borverseny ünnepélyes eredményhirdetést 
február 27-én, szombaton 17.30 órakor

tartják ugyancsak a Babits Mihály Kulturális Központban.

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri 

Hivatala
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Gondnokságán

portás
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu 

honlapon, a Közügyek/Állás 
menüpontban 

tekinthető meg.

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri

Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal 

Polgármesteri Kabinetében
pályázatértékelő referens

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás 

a www.szekszard.hu  
honlapon, a Közügyek/Állás 

menüpontban  
tekinthető meg.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Február 10. (szerda) 19:00
– Színházterem
Múzsa bérlet, 4. előadás: Baril-
let–Grédy: A kaktusz virága – 
zenés komédia Nádas Gábor és 
Szenes Iván slágereivel, a Bánfal-
vy Stúdió előadásában. Élőben 
kísér a Chameleon Jazz Band.

„Julien nőtlen, szoknyapecér 
fogorvos. Stéphanie mogorva, 
maximalista asszisztensnő. Igor 
fiatal, helyét kereső reklámmo-
dell. Antonia céltudatos, maga-
biztos lány.” E nem mindennapi 
jellembéli és társadalmi hely-
zetből fakadó különbözőségek 
mellett egy kezdeti füllentés e 
négy szereplőt képtelenebbnél 
képtelenebb helyzetekbe so-
dorja. Minden adott tehát egy 
fergeteges vígjátékhoz, amely 
meghódította a Broadway-t is, 
s egy nagysikerű film forgató-
könyvének alapjául is szolgált.

Szereposztás: Julien – Huj-
ber Ferenc, Stéphanie – Détár 
Enikő/Xantus Barbara, Antonia 
– Kosik Anita/Bugár Anna, Nor-
bert – Harmath Imre, Cochet 
úr, a betege – Schlanger András, 
Igor – Sándor Péter. Rendező: 
Schlanger András. Bérletes előa-
dás, minden szabadjegy elkelt!

Február 12. (péntek) 19:00
– Művészetek Háza
Radnai Erzsébet és Gulyásik 
Attila ária- és dalestje

Radnai Erzsébet szekszárdi 
szoprán énekesnő és partnere, 
Gulyásik Attila tenor közös 
ária- és dalestjén ismét az ope-
rák varázslatos világába invi-
tálja hallgatóit. Műsorukban a 
klasszikus dalirodalom reme-
kei mellett részletek hangza-
nak el többek között Händel, 
Mozart, Verdi és Puccini ope-
ráiból. Temesi Mária, Liszt-dí-
jas énekművésznő növendékei 
márciusban, a szegedi IX. Si-
mándy József Énekversenyre 
készült versenyműsorukat mu-
tatják be a közönségnek. Köz-
reműködik: Lozsányi Tamás 
zongoraművész, műsorközlő: 
Orbán György előadóművész. 
Jegyár: 2000 Ft. 

Február 13. (szombat)
08:00–12:00
– PLACC Ifjúsági Közösségi Tér
Babits Bazárium

A Babits Bazárium egy olyan 
vásár, ahol a kiváló terméket 
előállító őstermelők kínálják 
portékájukat, mellettük pedig 
olyan bolhapiac működik, ahol 
magánszemélyek értékesíthetik 
a feleslegessé vált dolgaikat. A 
vásárra olyan árusokat várunk, 
akik helyi termelők, így saját 
termelésű magyar (elsősorban 
kész) termékeket kínálnak az 
érdeklődőknek és a korábban 
jól megszokott „zsibvásári” 

áruval rendelkezőket. Hely-
pénz: 1000Ft/stand (a helyszí-
nen fizetendő).

Február 15. hétfő 19:00 
– Színházterem
Szekszárd Big Band hangverseny
Közreműködik:
Buzás Panna Napsugár – ének
Csepregi Péter – ének
Kovács Gergő – ének
Majsai Gábor – ének
Pecze Balázs – trombita
Pecze Zsófia– ének

Művészeti vezető: Pecze István.
Jegyek 1500 Ft-os áron a Ba-

bits Mihály Kulturális Központ 
pénztáránál és a Ticketportá-
lon kaphatók.

Február 23. kedd 14:00 
– Csatár terem

Hollós László természetis-
mereti versmondóverseny

A Hollós László szekszárdi 
biológus emlékére szervezett 
hagyományos versmondó ver-
senyt három korcsoportnak 
hirdetett verseny, amelynek 
témája hagyományosan a ter-
mészetvédelem, a bennünket 
körülvevő környezet. Az előa-
dásokat szakértő zsűri értékeli, 
a legjobbak tárgyjutalomban is 
részesülnek.

Nevezési feltételek és jelentke-
zési lap megtalálható a honlapun-
kon! /www.szekszardagora.hu/

Bezerédj Galéria
Javarészt festmények, 

fotók, grafikák láthatók
majd a szekszárdi 
Bezerédj Galéria 

első kiállításán, de fém plasz-
tikát, foltvarrást, varrott képet, 
sőt tojáshímzést is láthatnak 

majd az érdeklődők.
Bezerédj Szakképző Iskola 
(Szent László utca 8-12.)

Időpont: 
2016. február 10. 17 óra. 

A kiállítást megnyitja 
Lönhárd Ferenc a Bárka Mű-

vészeti Szalon elnöke.
A kiállító alkotók névsora: 

Biszák László, E. Nagy Mária, 
Gaál László, Hanol Gábor, 

Juhász Ildikó, Keller Joli, Kere-
kesné Varga Veronika, Mako-
vics Kornél, Micskei Erzsébet, 
Molnár Zoltán, Nemes And-
rás, Németh István, Pámerné 

Bükky Klára, Rell Kata, Retkes 
Tamás, Sütő Károly, Szijjártó 

Terike, Szücsné Pál Ilona, 
Zsigmond István, Zsiros Ari, 

Ábrahám Exit Béla.
A tárlat hétköznapokon 

látogatható az iskola 
nyitvatartási idejében.



2016. február 7.16

Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi 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!
(01147)

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

(01148)

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  (01151)


