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2015. március 15.
nemzeti ünnepünk szekszárdi programja

„Várd örömmel a szép derült ünnepet” (Petőfi Sándor)
9.00 óra: A Tolna megyei Honismereti Egyesület szervezésében diá-

kok és tisztelgő polgárok virágot helyeznek el az alsóvárosi és az újvá-
rosi temetőben a szekszárdi ’48-asok, Garay Antal, Hollós Alajos és 

Török Zsigmond sírjánál
10.00 óra: ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A BÉLA KIRÁLY TÉREN

Ünnepi beszédet mond: Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú 
Város polgármestere

Az ünnepi műsort előadják: a SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA 
ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulói

KOSZORÚZÁS
Az ünnepi megemlékezésben közreműködik: az ALISCA BRASS BAND 

fúvószenekar és a 608. sz. SCHOLA CARITATIS cserkészcsapat.
Az ünnepi megemlékezést Szekszárd Megyei Jogú Város  

Önkormányzata megbízásából a Babits Mihály Kulturális Központ szervezi.

FELHÍVÁS
Kérjük azon intézmények és szervezetek képviselőit, akik a  

március 15-i ünnepségen a Béla király téri emlékműnél  
koszorút szeretnének elhelyezni, hogy koszorúzási szándékukat  

2015. március 13-án 12.00 óráig szíveskedjenek jelezni a  
Babits Mihály Kulturális Központ Információs Szolgálatánál (Szent 
István tér 10., Tel.: 74/529-610). A koszorúkat kérjük közvetlenül a 

Béla király térre szállítani az ünnepség előtt.
Március 14. szombat 19.00 óra – PIAC KÖZÖSSÉGI TÉR

Creart – Csengey Dénes Írószeminárium bemutatkozó estje március 
15-i nemzeti ünnep előestéjén

Csomagol a városháza – októberig renoválják az épületet
Március 9-től kezdődően két 
héten át zajlik majd a polgár-
mesteri hivatal költöztetése 
jelenlegi helyéről a Széchenyi 
utca 27-31-be, a valamikori 
Hungária Biztosító helyisége-
ibe. Az ideiglenes helyszínre 
való „áttelepítésre” – ahol 
előre láthatóan októberig 
fogadják majd a lakosságot – 
azért van szükség, mert a je-
lenlegi hivatali épületegyüt-
tesre teljes megújulás vár. A 
költöztetés előkészületei már 
jó ideje zajlanak.

Korszerű szigetelést kap a vá-
rosháza, illetve a fűtési rendszer 
is megújul, a tetőn napkollekto-
rokat helyeznek el – tájékozta-
tott március 4-én, az új helyszí-
nen rendezett sajtótájékoztatón 
Ács Rezső polgármester és dr. 
Kajos Nikolett, a polgármesteri 
hivatal aljegyzője. 

A Béla király téri polgár-
mesteri hivatal közel 400 mil-
lió forintból „születik újjá”. Az 
olcsóbb fenntarthatóságot is 
szolgáló „ráncfelvarrás” a hi-
vatal minden négyzetméterét 
érinti, így nem lehetett megol-
dani, hogy legalább egyes hi-
vatali funkciók a megszokott 
helyükön működjenek októbe-
rig. Ezért döntött úgy a város-
vezetés, hogy a teljes hivatali 
adminisztrációt átköltözteti a 
Széchenyi utcai épületbe. 

A két irányból – így a Ga-
ray térről egy sarokbejáratról, 
továbbá egy, a Széchenyi utca 
felőli bejárati részről is – egy-
szerűen megközelíthető épü-
let emeletén a régi időkben a 
Táncos nevű szórakozóhely 
üzemelt, majd hosszú ideig biz-
tosítók fogadták az ügyfeleket. 
Az ingatlant a város három év-
vel ezelőtt vásárolta meg: 952 
négyzetméterén bőven elfér a 
hivatal valamennyi igazgatósá-
ga és osztálya. 

A hivatal telefonos elérhető-
ségei nem változnak meg – tu-
datta Ács Rezső a sajtóesemé-
nyen, hozzátéve: a Garay téren 
korábban működött, az önkor-
mányzat által szintén megvásá-

rolt, volt Garay étterem terüle-
tén (Garay tér 1-7.) további két 
hivatali funkció kap helyet. 

A költözés március 9-én kez-
dődik és két hetet vesz igénybe 
– közölte Szekszárd aljegyzője, 
Kajos Nikolett. A részletekről 
szólva elmondta, hogy a leg-
első héten az egykori Garay 
Étterembe helyezik át a köz-
terület-felügyeletet, március 
10-11-től pedig a teljes vá-
rosüzemeltetési- és fejlesztési 
igazgatóság költözik – utóbbi a 
Széchenyi utcai épületszárnyba. 
Ezzel kapcsolatban az aljegyző 
arra kérte az ügyfeleket, pró-
bálják ügyeiket az ezt követő 
napokra időzíteni. 

Szintén a március 9-i héttől 
költözik át az önkormányzati, 
az adó, valamint az igazgatási 
és ügyfélszolgálati osztály is. 
A március 16-ai hét elején a 
pénzügyi- és számviteli, a hét 
közepén pedig az informatikai, 
a humán és a pályázati és közbe-
szerzési osztály, míg legutoljára 
a Garay Étteremben elhelyezésre 
kerülő építési osztály, továbbá a 
jegyzői titkárság és a polgármes-
teri kabinet hagyja el a Béla ki-
rály tér 8. szám alatti ingatlant. 

Kajos Nikolett a helyszín-
váltással kapcsolatban azt is 
hangsúlyozta: a hivatal igyek-
szik olyan módon kiszolgálni 
az ügyfeleket, hogy a váltás 
nagymértékű fennakadást ne 
okozzon. Az ideiglenes hivatali 
épület Garay térre nyíló sarki 
bejáratától az ügyfélszolgálati 
részt lehet majd megközelíte-
ni: itt a földszinten kap helyet 
az igazgatási és ügyfélszolgála-
ti, valamint az adóosztály, de a 
közcélú foglalkoztatással kap-
csolatos ügyekben is itt lehet 
majd intézkedni. Az emeleten a 
polgármester, az alpolgármester 
és az aljegyzők, illetve a polgár-
mesteri kabinet irodáit alakítják 
ki, de a pályázati és közbeszer-
zési, továbbá az informatikai 
osztály, mellettük pedig a vá-
rosüzemeltetési- és fejlesztési 
igazgatóság is ide kerül. 

Más lesz a helyzet a Széchenyi 
utcai bejáratnál, hiszen onnan 

az első szintre érkezve egy lég-
terű teremben dolgoznak majd 
a hivatal munkatársai: ezen épü-
letszárny galériás nagytermének 
alsó egységében a városüzemel-
tetési- és fejlesztési és az önkor-
mányzati, míg a hátsó részén a 
városigazgatási és rendészeti 
osztály munkatársai rendezked-
nek be – utóbbi részlegen azok, 
akik nem közterület-felügyelet-
tel foglalkoznak. A terem felső 
szintjén a humán, a pénzügyi, 
számviteli osztály lesz elérhető, 
de innen nyílik majd a gondnok-
ság és egy igazgatóság-vezetői 
iroda is, illetve az iktató – mond-
ta az aljegyző. Az Anyakönyvi 
Hivatal továbbra is a Bezerédj 
utca 2. szám alatt fogadja az 
ügyfeleket, és a segélyezést lebo-
nyolító humánszolgáltatási igaz-
gatóság sem vált helyszínt: ők a 
Vörösmarty utca 5. alatt lesznek 
ezek után is megtalálhatóak. 

Az elmondottakkal kapcso-
latban Ács Rezső megjegyezte: 

a városvezetés kiemelt figyel-
met fordít arra, hogy a költö-
zés a munkában és az ügyfelek 
kiszolgálásában ne okozzon 
fennakadást, az új helyszínről 
a hatósági feladatok ellátása 
pedig ugyanúgy biztosítottá 
válik, mint a Béla király téri 
ingatlanból. A polgármester 
ettől függetlenül a sajtó útján 
is elnézést kért a lakosságtól az 
esetleges kellemetlenségekért. 
„Ha visszaköltözünk, még jobb 
ügyfélszolgálatot biztosítunk a 
lakosság számára” – utalt a ki-
szolgálás színvonalának emel-
kedésére a polgármester.

Parkolás tekintetében Ács 
Rezső a Széchenyi utcai épület 
közelében található új Piactéri 
parkolóhelyeket, illetve a Bezer-
édj utcai tömbbelsőt ajánlotta 
az ügyfeleknek, tekintve, hogy 
ezek a helyek vannak legkö-
zelebb a polgármesteri hivatal 
ideiglenes épületéhez. 

 – gyl –

Új irányt mutatna az MSZP
„Új irány a Fidesz kétharmad 
lebontása után” címmel tar-
tott sajtótájékoztatót az el-
múlt csütörtökön dr. Haran-
gozó Tamás országgyűlési 
képviselő (MSZP) a párt szek-
szárdi irodájában.

A honatya kifejtette: a veszp-
rémi időközi választás ered-
ményének köszönhetően a 
kormányzó koalíció elveszí-
tette kétharmados többségét a 
parlamentben. „Az MSZP-nek 
az a dolga, hogy ebben az új 

helyzetben megmutassa, ho-
gyan, milyen irányban lehet-
ne az országot kormányozni” 
– fogalmazott dr. Harangozó 
Tamás.

Az MSZP a közelmúltban 
az „igazságos és méltányos” 
nyugdíjjal, a szociális bizton-
sággal és a munkavállalói jogok 
érvényesülésével kapcsolatban 
nyújtott be országgyűlési ha-
tározati javaslatokat, amelyek 
némelyike az alaptörvény mó-
dosítását célozza. 

 – fl –

Tisztújítás a székelyeknél
Március 2-án tartotta a Bu-
kovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesülete  tisztújító köz-
gyűlését – értesültünk a kö-
zösség vezetőjétől, Szegedi 
Dezsőné Emerenciától. Az 
összejövetelen a regnáló el-
nökség beszámolt a 2014-es 
esztendő pénzügyi és szak-
mai eseményeiről is.

A pénzügyi beszámoló kapcsán 
az elnök szóba hozta egyesület 
pénzügyi helyzetének kedvező 
alakulását. Kiemelte: a 2014-es 
évet több mint egymillió forintos 
nyereséggel zárták. Ollé Lajosné, 
az  ellenőrző bizottság elnöke 
megállapítva, hogy a könyvelés 
szabályos és átlátható volt.

A választáson ismét jelöltette 
magát Szegedi Dezsőné, továbbá 
Szőts Gáspár és Erős Árpád is. 
Valamennyiük jelölését elfogad-
ta a közgyűlés, így az egyesület 

elnökének újfent Szegedi Dezső-
nét választották, elnökhelyettes-
nek pedig Szőts Gáspárt és Erős 
Árpádot tették meg. A közgyűlés 
az ellenőrző bizottságot is meg-
erősítették, Ollé Lajosné elnök, 
Mencző Ferencné és Gyergyói 
Lázárné pedig bizottság tag lett.

Szegedi Dezsőné a tisztújí-
tást követően megköszönte az 
elnökség nevében a bizalmat, 
egyben arra kérte az egyesület 
tagjait, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan támogassák az elnök-
ség munkáját, mivel csak közös 
összefogással kerülhet sor a ter-
vezett eredmények megvalósí-
tására. A régi-új elnök mindezt 
követően  ismertette az egyesület 
idei  költségvetését és program-
tervét, amely 2015 folyamán is 
igen mozgalmasnak ígérkezik, s 
melyet ellenszavazat nélkül foga-
dott el a közgyűlés. 

 – gyimóthy – 

Saját tulajdonba vennék a Német Színházat
Gondoskodnunk kell az elkö-
vetkező nemzedékek okta-
tásáról – ez a legfontosabb, 
amit egy nemzetiség a jövője 
érdekében tehet – hangzott 
el a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata 
(MNOÖ) közgyűlésének el-
múlt hétvégi ülésén, ahol azt 
is jóváhagyták, hogy mások 
mellett a szekszárdi német 
önkormányzat is átvegyen 
egy köznevelési intézményt.

A fórumon döntés született 
arról, hogy az országos, illetve 
bizonyos településeken a helyi 
német nemzetiségi önkormány-
zat – így a szekszárdi is – ok-

tatási intézményeket venne át a 
Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központtól. Mindez újabb 
előrelépést jelent egy évek óta 
folyamatban lévő stratégiában, 
amelynek végső célja az, hogy 
a kulturális és oktatási autonó-
mia jegyében az adott intézmé-
nyekben még több nemzetiségi 
tartalommal gazdagodhasson 
a tananyag. Azáltal ugyanis 
hosszabb távon is biztosítható 
a népcsoport jövőjéért elköte-
lezetten dolgozók utánpótlása 
– közölte az országos német 
önkormányzat.

Az országos német önkor-
mányzat közgyűlése tárgyalt a 
Magyarországi Német Színház 

fejlesztéséről is. A szekszárdi 
teátrum – amely egyébként 
hazánk egyetlen épülettel ren-
delkező német és Tolna megye 
egyetlen színháza – már régóta 
felújításra szorul. A közgyűlé-
si határozat szerint az MNOÖ 
tárgyalásokat kezdeményez 
a Tolna Megyei Önkormány-
zattal annak érdekében, hogy 
a jelenleg csak használatra 
megkapott épületegyüttes tu-
lajdonjogát is megszerezze. 
A renoválási munkálatok és 
a színpadtechnika komplett 
felújítása Heinek Ottó elnök 
szerint mintegy 220 - 230 mil-
lió forintba kerülnek majd. 
Hangsúlyozta: azért is tartják 

fontosnak az épület tulajdon-
ba vételét, mert szívesebben 
fektetnének be saját ingatlanon 
való beruházásba. 

A közgyűlésen szó esett ar-
ról is, hogy a német állam idén 
is jelentős anyagi támogatást 
biztosít a hazai németség kul-
turális csoportjainak és ifjúsági 
találkozóhelyeinek fejleszté-
sére, nyári ifjúsági táborainak 
megvalósítására. A települési 
német önkormányzatok pedig 
idén is pályázhatnak kisbuszok-
ra, amelyek segítségével bővül-
hetnek az idősellátás és a helyi 
közösségek lehetőségei.  

 SZV/MTI

Jobbik: nyugdíjreformot!
A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom követeli, hogy a 
nőkhöz hasonlóan a férfiak is 
nyugdíjba mehessenek 40 év 
munkaviszony után. A párt feb-
ruár végétől országos aláírás-
gyűjtési akcióba kezd, amiben 
szerepelni fog a férfiak nyug-
díjkorhatárának csökkentése is. 

Szabó Balázs, a párt szekszárdi 
szervezetének elnöke, önkor-
mányzati képviselő az elmúlt hét 
csütörtökén tartott sajtótájékoz-
tatóján ismertette a részleteket. 

„Mintegy 300 ezer azoknak az 
öregségi nyugdíjasoknak a száma, 
akik 75 ezer forintnál kevesebb 
járandóságot kapnak, míg tízezer 
időskorúnak a 20 ezer forintot 
sem éri el a nyugdíja.” – fogalma-
zott Szabó Balázs. Az elnök hoz-
zátette: elsőként a férfiak 40 éves 
munkaviszony utáni nyugdíjazá-
sáért állnak ki. A párt alelnöke, 
Schneider Tamás országjárásra 
indult, hogy a Jobbik már kidolgo-
zott nyugdíjreformjának részleteit 
lakossági fórumokon ismertesse 
az emberekkel.  Fekete
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Száznál is több éremet osztottak

Nagyot szólt a Görögszó Párizsban

Tóth Sándor: „A verseny ott van minden csészében…”Hízik a szekszárdi értéktár

Az elmúlt hét szombatján tar-
totta hagyományos borver-
senyének ünnepélyes ered-
ményhirdetését a Dicenty 
Dezső Kertbarát Kör.

Az 1977 óta működő kertbarát 
kör immár 38. alkalommal hív-
ta fel tagságát a boraik megmé-
retésére. A „kistermelők nagy 
borait” felvonultató vetélkedés-
re összesen 154 minta érkezett, 
melyeket szakavatott borászok 
bíráltak el. A zsűri nem fukar-
kodott az elismerésekkel, hiszen 
a tételek több mint 80 százalé-
ka kapott valamilyen érmet. A 
legfényesebb medálból 26-ot 
osztottak ki az ítészek, 50 bor 
ezüst, további 52 pedig bronz 
minősítést kapott.

A pontszámok alapján a ter-
melők abszolút sorrendjét Fritz 
János nyerte, megelőzve Tóth 
Józsefet és Nepp Dénest, de a 

legjobbak között szerepel a ki-
váló asztalos, Szollár Zoltán is.

Az ünnepség az Ifjú Szív Ma-
gyarországi Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes műsorával kez-
dődött, majd Kővári László, a 
szekszárdi közgyűlés Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottságának elnö-
ke mondott ünnepi beszédet.

Ferenc Vilmos, a kertbarát 
kör elnöke megköszönte a tá-
mogatóknak az elmúlt 38 év-
ben nyújtott segítséget, mellyel 
nagymértékben hozzájárultak, 
hogy a közösség a mai napig si-
keresen működik és rendszere-
sen tartja szakmai programjait. 
Az elnök Pancza Tibornak, a 
FARM FORG ügyvezetőjének a 
személyesen is megköszönte a 
több évtizedes támogatást.

Az ünnepélyes eredményhir-
detést és díjkiosztót követően a 
kertbarátok megkóstolták egy-
más borait.  – fl –

Dúzsi Tamás Görögszó nevű, 
2011-es évjáratú bora lett a 
legjobb a vörösök között a 
francia fővárosban.

Március 3-án Párizsban, a Le 
Meurice étterem dísztermében 
hirdették ki a 21. Vinalies In-
ternationales eredményeit. A 
legjobb vörösbor címet a 2014-
ben az Év bortermelőjének vá-
lasztott szekszárdi Dúzsi Tamás 
Görögszó elnevezésű, 2011-es 
évjáratú bora nyerte el – ma-
gyar bor korábban soha ilyen 

nagy dicsőséget még nem ért el 
világversenyen.

A Görögszó dűlőben termett 
cabernet franc és cabernet sa-
uvignon szőlőből készült há-
zasítás a pince ikonikus bora, 
korábban a 2009-es évjárata 
nyert aranyérmet a Vinalies In-
ternationales versenyen.

Összesen 3575 bor vett részt 
a versenyen a világ minden tá-
járól, melyek közül 1938 volt 
külföldi, ebből pedig 65 magyar 
bor. Magyarország 9 arany-
érmet (13,8%) és 11 ezüstöt 
(16.9%) nyert, ami szintén ki-
magasló eredménynek számít.

 F. L.

Elvonási tüneteim voltak. 
Tíz napig zárva volt A Kávé 
Háza, mert átalakították az 
üzletet – immár negyedszer. 
Tóth Sándor azt mondja, még 
közelebb akarták hozni egy-
máshoz a vendéget és a kávé-
készítést – sikerült…

Letelepedünk a fából készült, 
hatalmas új pulthoz, és egy-
szerre értelmet nyer, mire gon-
dolt a kiváló barista, amikor 
arról beszélt, még interaktívab-
bá kívánták tenni a kávézást. 

Minden a szemünk előtt zajlik: 
karnyújtásnyira zörögnek a da-
rálók, és dolgozik az új, négy-
karos Dalla Corte kávégép. 
Tóth Sándor elárulja: a legmo-
dernebb technológiát képvise-
lő eszközben öt kazán fűt. Az 
egyik csak gőzt fejleszt, a töb-
bi pedig egy-egy kart szolgál 
ki. „A hőmérséklet egyenként 
szabályozható, így a különbö-
ző pörkölésű kávéinkhoz ma-
gunk állíthatjuk be a hőfokot a 
legideálisabb íz- és illatélmény 
eléréséhez.” A barista-tulajdo-

nos ismert maximalizmusa itt 
is tetten érhető.

Az átalakítás amúgy tíz napot 
vett igénybe, s ez alatt megújult 
a berendezés és változott az el-
rendezés. A korábbinál tízzel 
több vendéget tudnak kiszolgál-
ni, és az udvarról az épületbe in-
tegrálták a mosdókat. „Az előző 
berendezés már elhasználódott, 
az én szememet legalábbis már 
zavarta. Emellett a folyamatos 
fejlődés, a kapacitás növelése 
és a praktikusság is szerepet 
játszott az átalakításban” – vá-
laszolja a miértre Tóth Sándor. 
A vendégektől érkező első visz-
szajelzések pozitívak. „Az ott-
honosságot, a melegséget még 
vissza kell csempészni” – vallja 
a gazda, s ebben segíthetnek a 
falakra hamarosan visszakerülő 
képek, oklevelek.

Tóth Sándornak a vendéglá-
tásról vallott nézetei sok helyütt 
példaként állhatnának – erről a 
közelmúltban a Borbás Mar-
csi féle „Gasztroangyal” című 
tévéműsorban is bizonyságot 

nyerhettünk.  Az immár három-
szor az év legjobb kávéházának 
választott üzlet vezetője szerint 
ugyanis a vendéget becsalogatja 
ugyan egy díj, egy cím, de csak 
az számít, amilyen élménnyel 
ott helyben gazdagodik. „A 
vendéget nem érdekli, milyen 
kávét készítettünk tavaly, csak 
az, hogy mit teszünk elé abban 
pillanatban. A verseny ott van 
minden egyes csészében.”

A Kávé Háza stábja amúgy 
ezen kívül is mozgalmas heteket 
tudhat maga mögött. Február 
21-22-én részt vettek a KávéBár 
Bazáron, a Bikavér párbajnak is 
otthont adó Corinthia Hotel-
ben, az elmúlt pénteken pedig a 
Bodri Borbirtokon, az Optimus 
étteremmel közösen tartottak 
nagy sikerű borvacsorát. Ezen 
a pincészet boraihoz Makk 
Norbert mesterszakács Tóth 
Sándor kávéival „fűszerezett” 
ételkülönlegességeket álmodott 
a tányérokra.

 – fl –

Bizakodásra ad okot, hogy 
nem csupán megyénkben, 
hanem Szekszárdon is egyre 
terebélyesedik azon értékek 
listája, amelyek részét képez-
hetik a Magyar Értéktárnak: 
legutóbb a helyi építészet 
egyik ékköve, a Bogár tanya 
vált védett műemléki stá-
tuszúvá. Városunk értékgyűjtő 
munkával foglalkozó bizottsá-
gának elnökét, Szekszárd hu-
mánbizottságának vezetőjét, 
Csillagné Szánthó Polixénát 
kérdeztük arról, miért is fontos 
az értéktár-bizottság?

– Az értékek felvételének meg-
kezdésére a magyar nemzeti ér-
tékekről és a hungarikumokról 
szóló törvény, illetve a magyar 
nemzeti értékek és hungariku-
mok gondozásáról szóló kor-
mányrendelet adott lehetőséget. 
A szekszárdi helyi bizottságunk 
alakuló ülése 2013. december 
11. napjára esett: jómagam a 
kezdetektől elnökként veszem 
ki részem a feladatokból, míg 
a tagok közt jelenleg Matókné 
Kapási Julianna, a Babits Kul-
turális Központ egykori igazga-
tója, Nagy László gimnáziumi 
tanár, az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár részéről Németh Ju-
dit, továbbá Ódor János, a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum 
igazgatója és dr. Várady Zoltán, 
a Tolna Megyei Levéltár vezető-
je segíti testületünk munkáját.

– Milyen folyamat előzi meg az 
értéktárba vételt?

– Ahogyan mindenütt, úgy a 
szekszárdi értéktárba való fel-
vétel folyamata is kérelemre in-
dulhat el. A javaslattételi doku-
mentáció beérkezését követően 
a Szekszárdi Települési Értéktár 
Bizottság dönt az adott javaslat 
elutasításáról vagy bejegyzé-
séről. Abban az esetben, ha az 
értékek nem csupán az adott te-
lepülést érintik, a Tolna Megyei 
Települési Értéktár Bizottság 
szármára javaslat fogalmazható 
meg a megyei, magyar értéktár-
ba történő bejegyzés tárgyában, 
illetve kezdeményezhető a Ma-

gyar Értéktárba való bejegyzés 
és a hungarikummá nyilvánítás 
is. A magyar szellemi és kultu-
rális javak, szokások, jelképek és 
egyedi termékek valamelyikének 
az alulról felfelé építkező Magyar 
Értéktárba kerülését bármely 
állampolgár, civil és gazdasági 
szervezet kezdeményezheti. A 
listára vétel – egy erre rendsze-
resített adatlap kitöltésével – te-
lepülési, megyei, országos, illetve 
külhoni szinten javasolható. Az 
egyes települési, a tájegységi 
és a megyei értéktárak az ön-
kormányzatok döntése alapján 
jöttek létre. Ezek a helyi szintű 
nemzeti értékeket tartalmaz-
zák. Bizottságunk folyamatosan 
várja a lakosság részéről érkező 
javaslatokat, hiszen Szekszárd 
bővelkedik értékekben, így sze-
rencsés lenne, ha ezeket minél 
hamarabb felfedeznék és érték-
ként való nyilvántartásukat kez-
deményeznék.

– Eddig milyen helyi értékek, ér-
dekességek kaptak „zöld utat” a 
jegyzékbe kerülésre?

– Neves boraink közül a szek-
szárdi kadarka, a kékfrankos 
és a bikavér, míg a Kulturális 
Örökség kategóriájában a Sző-
lőhegy utcai Bogár-tanya, a 
Szekszárdi Művészetek Háza, 
a Petrits Mézeskalács Múzeum 
és Törő György nyitott kézmű-
vesműhelye vált a helyi értékek 
részévé. Ekkor került a listára a 
kevésbé ismert szekszárdi márc, 
s nem utolsósorban a szintén 
helyi készítésű, sallangokkal dí-
szített rézveretes szügyhám is. A 
legutóbbi, február 12-ei ülésen 
egyebek mellett Babits Mihály 
szülőháza, a római katolikus 
plébániatemplom, a szenthá-
romság-oszlop, a megyeháza, a 
városháza, a katolikus plébánia, 
a nemrég felújított Szent János 
és Pál-kápolna (kórházi kápol-
na), a volt Ferenc Kórház (Ba-
lassa János Megyei Közkórház), 
a Béri-Balogh Ádám utcai prés-
házsor, továbbá a Bezerédj utcá-
ban található Krenmüller-ház, a 
Cserfa utcai Nedelkovics-tanya 
(présház és lakóház), valamint 

a Dózsa György utcai Őrffy-ház 
(volt fogadó) került fel a listára. 
Februárban soroltatott az érték-
tárba a Garay téri volt polgári 
fiú-leány Iskola, a Kadarka utcai 
volt Kamarás-ház, a Kápolna téri 
római katolikus Kálvária-kápol-
na és a mellette található stációk 
is, csakúgy, mint a Széchenyi 
utcai volt tiszttartó ház, a volt 
Táncos nagyvendéglő, a Garay 
téri Szegzárd (Garay) Szálló, 
vagy az Augusz-ház együtte-
se, de a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum, építészetileg pedig a 
szekszárdi volt zsinagóga épü-

lete (ma Művészetek Háza). He-
lyet kapott mindezen túl a Szent 
István téri kőcímer, valamint 
lakóház és présházként az épí-
tett örökség kategóriában a Bo-
gár-tanya (présház és lakóház), 
sőt, még a Gemencben található 
Millenniumi Pavilon és a város 
északi kapujánál álló, Makovecz 
Imre-tervezte Sió csárda is.

– Nem műemléki státuszú épített 
értékek is helyet kaptak a listán. 

– Ebbe a csoportba került a 
Kálvin téri református temp-
lom, a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
(fasori) evangélikus templom, 
illetve a Pázmány téri újvárosi 
római katolikus templom is, de 
a Garay téri volt Pirnitzer-há-
zat, a szintén itt található, volt 
Világmozgó Filmszínházat 

(ma Német Színház), a Bezer-
édj utcai volt Takarékpénztár 
épületét, a szintén itt található 
Bodnár-házat, továbbá a Garay 
Gimnáziumot is alkalmasnak 
találtuk az értéktárba vételre. Az 
említettek mellett bekerült még 
a Babits utcai Mészöly- és a volt 
Geiger-ház, s immáron a Szent 
István téri volt 50. számú bolt, 
a Széchenyi utcai postaépület, 
valamint a Herman Ottó ut-
cai Czéh-tanya is az értéklistát 
gazdagítja. Az említett épületek 
szintén idén februárban váltak 
az értéktár részévé.

– Milyen előnyökkel jár váro-
sunk számára egy-egy örökség 
értéktárba vétele?

– Valamennyi település, így 
Szekszárd tekintetében is fontos, 
hogy egy olyan jegyzék készül-
jön, amelyben nem külső minősí-
tő körülmények határozzák meg 
egy-egy adott érték fontosságát 
(pl. műemléki védelem), sok-
kal inkább maguk a települések 
mondhatják meg, melyek azok 
az értékek, amelyek kiemelkedő 
jelentőséggel bírnak számukra. A 
települési öntudat és önbecsülés 
megerősítésén túl több pályázat 
esetében a bejegyzett nemzeti 
értékek előnyt élveznek, amellyel 
az adott érték gondozása, nép-
szerűsítése, megőrzése, feltárása 
is lehetővé válik. 
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Dr. Füzi rendelt „Nagyon kicsiben kezdtük...”

Dr. Füzi István szekszárdi fej-
lesztőmérnök elismert szak-
tudása minden bizonnyal 
hozzájárult ahhoz, hogy a Má-
tyás-naphoz kapcsolódó szo-
kásos hegyközségi rendezvé-
nyen, a Mészáros Borházban 
megtartott előadáson közel 
százan foglaljanak a helyet. 

A szőlőskertek, kísérleti telepek 
állandó megfigyelőjének számí-
tó, jó értelemben véve megszál-
lott szakember ezúttal a szőlőre 
veszélyes hármas fertőző gom-
babetegség-csoport (liszthar-
mat, peronoszpóra, botritisz) 
előfordulásáról beszélt, negyed 
századra visszamenőleg, szá-
mos érdekességgel. Könnyű 
neki, mondhatnánk, hiszen 
minden év elemzését gondosan 
összegyűjtve eltette magának 
– s az első ilyet éppen 25 évvel 
ezelőtt archiválta.

„Sokszor előfordult, hogy 
egy-egy évben nem csak egy 
gombabetegség pusztított jár-
ványszerűen, hanem kettő. De 
olyan év is előfordult, hogy 
mindhárom fertőző betegség 
valamilyen szinten jelen volt, a 
termésre komoly veszélyt jelentő 
mértékben” – mondott el a Szek-
szárdi Vasárnap munkatársának 
néhány valóban kevésbé ismert 
adatot és tudnivalót a szakember 
az előadást követően. „Extrémi-
tásnak számító mindhárom be-
tegség járványosnak mondható 
előfordulására szerencsére csak  
kétszer volt példa: 1995-ben és 
2010-ben. Olyan, hogy a két 
meghatározó betegség, a liszt-
harmat és a peronoszpóra is egy 
adott évben járványként ter-
jedjen, jelen legyen, mindössze 

egyszer fordult elő: 2004-ben. A 
peronoszpóra és botritisz, vagyis 
szürkerothadás páros kapcsola-
tára még nem volt példa egy 
évben sem a negyed század tük-
rében. Szólóban legtöbbször, ed-
dig öt alkalommal  a lisztharmat 
jelentkezett, sokszor már csak a 
fürtökön észrevehető, kivédhe-
tetlen kártékonyságával. Csak 
peronoszpóra két évjáratban 
volt, ahogyan csak botritisz-jár-
vány is” – mondta el és mutatta 
meg képen is Füzi doktor, akitől 
azt is megtudhattuk, hogy nyolc-
szor fordult elő olyan év, amikor 
egyik sem ütötte fel a fejét. „Ami 
a lehetséges páros előforduláso-
kat illeti, peronoszpóra és botri-
tisz együtt – lisztharmat nélkül 
– még nem volt, de nem kizárt, 
hogy hamarosan, akár már az 
idén lehet ilyen kombináció” – 
vetítette előre a szakember.

Érdekes megfigyelés, hogy a 
25-ből nyolc alkalommal semmi-
lyen járvány nem volt, s ebből há-
romra a közelmúltban volt példa: 
2011-ben, 2012-ben és 2013-ban. 
De előtte és utána, 2010-ben és 
2014-ben viszont párját ritkítóan 
negatív évet zárt az ágazat, meny-
nyiségi és minőségi szempontból 
egyaránt. Kevés napfény, rossz- 
kor érkező esőzések hideggel 
párosulva; a növényvédelmi uta-
sítások betartásával sem lehetett 
egészséges, beltartalmi értékek-
ben gazadag, ebben harmonikus 
szőlőt szüretelni.

A szakember tavaly ilyenkor 
az áttelepülő spórák megjele-
nése alapján már az év elején, 
majd később, a tenyészidőszak-
ban folyamatosan közzétett elő-
rejelzéseiben is prognosztizálta 
a lisztharmatot, ami be is kö-

vetkezett és rekordot felállítva 
fertőzött.

„Az elmúlt 25 év legerősebb, 
legkorábban megjelenő liszt-
harmat-fertőzése volt a tavalyi. 
Lehetett ezt prognosztizálni. A 
primertünetek viszont ilyen ko-
rán a paraxisomban még egyszer 
sem jelentek meg. Már április 
30-án ott voltak a járványszerű 
előfordulás nyomai a kisebb, alul 
elhelyezkedő hajtásokon, május 
2-án pedig már egyértelmű volt 
a helyzet: ki fog törni a liszthar-
mat-járvány!” – beszélt az elmúlt 
évről dr. Füzi István, aki az idei 
évre vonatkozóan felelősséggel 
semmit nem mert előre jelezni a 
lisztharmat tekintetében.

„Egy nagyon fontos mozzanat 
van még hátra: azon termőtes-
tekből, amelyek áttelelnek majd 
a tőkék kérgén, most még nem 
látunk semmit, nem tudjuk, hogy 
azokból a lisztharmat aszkospórái 
hogyan fognak kiáramlani. Azt 
sem látjuk még, hogy micélium-
ra miképpen telel idén a gomba.  
Az én meglátásom szerint az idén 
a lisztharmat két fertőzési forrá-
sa is várható, ami különbözik a 
magunk mögött hagyott évektől. 
Az említett micéliumos fertőzés 
esetén a rügyekből törhetnek elő 
fehér, lisztharmatos hajtások. A 
tavalyi korai erős fertőzés követ-
kezménye lehet a spórák rügyekbe 
történő behatolása, ami a követke-
ző évben jó eséllyel előtör,  ha nem 
annyira hideg a tél – márpedig az 
idei eddig nem az. Hogy a micéli-
umos fertőzéssel számolni kell-e, 
március közepén már meg tudjuk 
mondani, hogy mind a két fertő-
zéssel kell-e számolni, azt pedig 
április vége felé már látni fogjuk.  
Ami egészen biztos látszik, hogy 
ha csak a kérgen termő, tavalyi 
aszkospórás fertőzéssel kell az 
idén is számolni, akkor az nem 
lesz olyan erősségű, mint az előző 
évi, nem alakul ki lisztharmat-jár-
vány. Mivel a botritisz is jelen volt, 
ezért sem tudott felszaporodni a 
kórokozó. Tavaly augusztusban, 
szeptemberben és októberben 
kevés fertőző anyag keletkezett le-
veleken, sok le is mosódott azóta” 
– tette hozzá a szakember.

Felvetésünkre, miszerint a kis-
termelők általában későn, már 
bogyófertőzötten veszik észre 
a lisztharmatot, dr. Füzi István 
azt javasolja: keressék a levélen 
is, hiszen ha megtörtént a pri-
merfertőzés, az a leveleken már 
látható. „Fontos, hogy a levelek 
fonákján kell keresni a gyanús je-
leket, és nem a nagyokon, hanem 
az egészen piciken, legfőképpen 
azokon, amelyek közel vannak 
a kéreghez. Ott rejtőzködik a 
betegség tünete a levélke fonák-
ján. Bizony sok levelet meg kell 
nézni ahhoz, hogy választ kap-
junk! Addig, amíg nem virágzik 
a szőlő, nem is tud fertőzni, ám 
amikor ez megtörténik, azonnal 
fertőz. Aki időben észreveszi, 
annak legalább húsz napja van a 
szükséges szerek beszerzésére, a 
permetezésre. Ebben az esetben 
már 9-10 napos védekezést kell 
megkezdeni az ültetvényeken” – 
javasolta Füzi doktor.

A peronoszpóra tekintetében 
már nem túl optimista a szak-
ember, mint mondta, eléggé sok 
fertőzőanyag képződött, amiből 
sok át is telelhet. „E betegség 
kialakulásának fontos feltétele 
a folyamatosan, egyenletesen 
érkező csapadék. Ez eddig adott 
volt, s ha folytatódik az elkövet-
kezendő hónapokban is, akkor 
készülni kell egy járványra. Úgy 
látom, hogy a peronoszpóra el-
leni védekezésben a termelők 
gyakran felülírják a szakmai 
szempontokat, és olykor nem 
hatékony a védekezés a pero-
noszpórával szemben, inkább 
csak pazarló. Mert nem a fer-
tőzési nyomástól függ az, hogy 
milyen szert használok, hanem 
attól, hogy az hova való… A 
drágább szisztematikus szerek 
inkább a szezon elejére valók, és 
nem a végére. Késői fertőzésnél 
a kontakt szereket kell használni, 
hiszen a bogyóvédelem külső, és 
nem belső védelem – ezt nem 
árt tudomásul venni” – zárta 
tanácsait a szakember, akinek 
egyébként meggyőződése, hogy 
lehetne hatékonyan védekezni 
pénztárcakímélő módon is egy-
egy problémás évben. B. Gy.

Úgy tűnik, lassan rendeződnek 
a dolgok a hazai rehabilitációs 
foglalkoztatásban. Azok a fog-
lalkoztatók, akik tisztességesen 
járnak el, együttműködnek az 
állammal, az  önkormányza-
tokkal, azok számíthatnak a tal-
pon maradáshoz, a fejlődéshez 
szükséges állami támogatások-
ra. Mindezt jól reprezentálja 
a megváltozott munkaképes-
ségű embereket foglalkoztató, 
Szekszárdon működő Gemenc-
rehab Kft. esete is.

A vállalkozás elindítója, tulaj-
donos-ügyvezetője, Madburger 
András már lassan több mint 
egy évtizede ezen a valóban  
közérdekű, egyben neuralgikus 
pontnak számító munkaerőpiaci 
területen tevékenykedik. Cége, 
a Gemencrehab Kft. az egyik 
legrégebbi, szekszárdi viszony-
latban meghatározó vállalkozás 
ezen a területen, amely ma már 
közel száz, zömmel helybéli em-
bernek ad munkát a nemrégiben 
megújult, alapterületében bővült 
Epreskert utcai telephelyen.

Aki régóta nem járt arra, an-
nak meglepetés lehet az új kül- 
és belcsín. Egy 18 millió forintos 
pályázat jóvoltából új vizesblok-
kok, nyílászárók lettek beépítve, 
megtörtént az épület szigetelése, 
korszerűsödött a fűtés. Speciáli-
san mozgássérülteknek készült 
mellékhelyiségeket alakítottak 
ki és megtörtént az épületen be-
lüli akadálymentesítés  is. Nőtt 
az üzemi terület, megszépült az 
irodai rész, a dolgozók pihenője, 

étkezője úgyszintén – egyszóval 
huszonegyedik századivá váltak 
a körülmények bő egy esztendő 
leforgása alatt.

A cégnél Opelekbe, Audikba 
gyártanak az elektronika mű-
ködtetéséhez szükséges, rész-
feladatokat kiszolgáló kábeles 
alkatrészeket. Vagy százfélét 
– pontosan már maga az ügy-
vezető sem tudja, mennyit. Az 
alkatrészek többsége átkerül a 
kecskeméti nagybeszállító cég, a 
CabTec szekszárdi bázisára, ahol 
további munkafolyamatokat vé-
geznek rajtuk, majd az autógyá-
rakba szállítják. (Mint kiderült, 
még Mexikóba is eljutnak egyes 
itt készült alkatrészek.) A nagy-
beszállítóval való együttműködés 
és kölcsönös megelégedettség áll 
a Gemencrehab stabilizációja 
mögött, ennek köszönhetőek az 
elmúlt években saját erőből és ál-
lami támogatással megvalósított 
fejlesztések is.

„Nagyon kicsiben kezdtük öt-
hat évvel ezelőtt a CabTec-kel, 
s szerencsére úgy alakult min-
den, hogy ma már első számú 
megrendelőnk, partnerünk lett 
a cég” – mondta Madburger 
András ügyvezető, aki feleleve-
nítette a 2000-es, lidércnyomá-
sos éveket, amikor állandóan 
változtak a megrendelő cégek, 
miután szinte mindegyikük vi-
szonylag rövid idő alatt bedőlt.

„Amikor szóba kerül, hogy 
miképpen éltük túl a 2007-től 
kezdődött, az autóipart és a beta-
nított munkára épülő összeszere-
lő-üzemeket ért válságos idősza-

kot, azt szoktam mondani: mi itt 
a Gemencrehabnál már az indu-
lástól ebben a megszűnni-meg-
maradni légkörben léteztünk. 
Valahogy mindent túléltünk, így 
az általános válság kitörése ben-
nünket nem lepett meg annyira, 
mint az addig jobban boldoguló, 
stabil piacra dolgozó cégeket, vál-
lalkozásokat” – beszélt a túlélés 
„titkáról” az ügyvezető. „Az a tu-
dat, hogy rajtunk kívül álló okok 
miatt bármikor fejre állhatunk, 
arra vitt minket, hogy előreme-
neküljünk. Amibe persze – saját 
tapasztalatomból tudom –, na-
gyon bele tud fáradni az ember 
egy idő után, és ezért jó érzés, 
amikor eltűnnek a viharfelhők 
a fejünk fölül és egy kicsivel sta-
bilabb körülmények között mű-
ködhetünk” – tette hozzá Mad-
burger András.

Az ügyvezető szerint fordu-
lópont volt, amikor 2010 után 
a rehabilitációs foglalkoztató 
cégek állami forrásokhoz jut-
hattak pályázatok révén. A 
megyei munkaügyi központtól 
két évvel ezelőtt érkezett támo-
gatás is költségkompenzációs 
fedezetet nyújtott számukra a 
belső térben használatos esz-
közök, például targoncák, vagy 
légnyomással működő, úgyne-
vezett pneumatikai eszközök 
beszerzésekor. 

A tágas, világos, korszerűsí-
tett üzemtérben leszázalékolt, 
megváltozott munkaképességű,  
különböző korosztályt képvise-
lő dolgozók ülik körbe a téglalap 
alakú nagyasztalt, vagy kisebb 
műveleteket végeznek, a gépeket 
kezelik. Szerelnek, pöttyöznek, 
egyesek előkészítik ónozásra a 
kisebb-nagyobb, egy- vagy több 
ágú kábelkötegeket. Van, aki az 
ónozás után visszaérkező dara-
bokon ellenőrzi a kipúposodást: 
van-e milliméteres eltérés vagy 
nincs? Fontos, hogy hibás „áru” 
ne menjen át a szűrőn.

A minőség-ellenőrzés – állítja 
az ügyvezető – nem bonyolult 
feladat, de nem alkalmas rá bár-
ki. Az ujjak ügyessége, jó szem, 
koncentráló-képesség mind kell 
hozzá. Madburger András, mi-

közben erről beszél, egy új mun-
kacsoporthoz vezet bennünket, 
amely jelentősen hallássérült, 
köztük siket-néma emberekből 
áll. Ők mind remekül helytáll-
nak, az alapvető kommunikációs 
készségek hiányában is nagyon 
akarnak és nagyon tudnak csa-
patban dolgozni.

A jó munkalégkör, a közös-
ségi szellem, az együtt dolgozás 
öröme lehet a mögött, hogy a 
cég – 13 éve alatt – mindösz-
sze egy embernek mondott föl, 
vagyis egy állandó, jól össze-
szokott kollektívát alkotnak az 
itt dolgozók. Nagyon sokan itt 
maradnak addig, amíg elérik az 
öregségi nyugdíjkorhatárt, de a 
céges összejövetelekre, ünnep-
ségekre visszajárnak a régiek is.

A legrégebbi „gemencrehabos” 
munkatárs Kalányos  Ilona, aki a 
kezdetekkor, 13 éve érkezett a 
céghez. A középkorú hölgy élete 
gyakorlatilag összefonódik a cég 
létezésével. Mint elmondta, bel-
gyógyászati okokból százalékol-
ták le már nagyon régen. „Nehéz 
volt az elhelyezkedés a magam-
fajta korú, munkavállalásban 
korlátozott emberek számára” 
– emlékezik vissza. „A meglehe-
tősen kevés és hosszabb távon bi-
zonytalan munkalehetőség közül 
sokban nehéz is volt az elvárások-
nak megfelelni. Itt már valóban 
remek körülmények között, a 
megváltozott munkaképességűek 
számára is teljesíthető feladatokat 
végezhetünk. Amit én ügyködöm 
a kis kábelekkel, azt úgy gondo-
lom, bárki végezhetné, nem igé-
nyel speciális ügyességet a feladat. 
De van olyan munka is itt, amit 
a legügyesebbek kell hogy csinál-
janak. Közel dolgozunk egymás-
hoz, mindenben segítjük is egy-
mást – azért a számunkra nagyon 
fontos célért, hogy sokáig legyen 
itt munkahelyünk. Hiszen hiá-
ba rendelkezünk mindannyian 
valamiféle ellátmánnyal, az nem 
elegendő a tisztes megélhetéshez, 
a mindennapokhoz. Ahhoz az it-
teni munkáért kapott fizetés segít 
hozzá bennünket – mondta a Ge-
mencrehab évtizedes dolgozója.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Március 2-án hétfőn tartotta.
Polgármesteri Hivatal I. em., pol-
gármesteri tárgyaló.

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN
aljegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig, 
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. 
iroda.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Március 10. 
(kedd) 15-16 óráig. Garay J. Álta-
lános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
Március 24. (kedd) 16-17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
Március 18. (szerda) 17–18 óráig. 
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap har-
madik hétfőjén 16–17 óráig, Babits 
M. Általános Iskola (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig, Polgármeste-
ri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16–17 
óráig, Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület A hónap 
utolsó keddjén 17-18 óráig, Or-
szágos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
klubhelyiség (Mészáros L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 órá-
ig, Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén 16-17 óráig. 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. Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig, Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2015. március

A digitális eszközök használatának
hatása a szemünkre

Mai modern világunkban reg-
geltől estig különböző digitális 
eszközök vesznek körül bennün-
ket, a munkában csakúgy, mint 
otthon, pihenés közben. Gondol-
junk csak a televízió készülékekre, 
számítógépekre, okos telefonok-
ra, táblagépekre... Ezen eszközök 
rendszeres használói közül egyre 
többen tapasztalják, hogy a nap 
végére bepirosodott, kiszáradt 
vagy éppen könnyezik a szemük, 
látásuk homályosabbá válik, fá-
radt szemük miatt megfájdul a 
fejük, esetleg hátuk, nyakuk, vál-
laik sajognak. Milyen okok állnak 
a háttérben? – erről kérdeztük dr. 
Varga Klárát, a LENS szemvizsgáló 
szalon vezetőjét.

– A tünetek kialakulásának hátteré-
ben két fő ok áll – kezdi a doktornő. 
– Az egyik, az úgynevezett magas 
energiájú látható kék fény. Az LCD 
és LED TV képernyők, a számítógé-
pek, okos telefonok, táblagépek 
és GPS készülékek kékesebb fényt 
bocsátanak ki. Mivel ezen eszközök 

kép(ernyő)minősége folyamatosan 
javul, az álaluk kibocsátott kék fény 
mennyisége is folyamatosan nő. 
Annak ellenére, hogy a kék fény ön-
magában természetes jelenségnek 
számít – a napfény is tartalmaz ilyet 
– számtalan tanulmány foglalkozik 
vele, hogy túlzott mennyiségben 
olyan mellékhatásokat eredmé-
nyezhet, mint a szem megerőlteté-
se és a szemfáradtság.

– A másik problémakör a rendsze-
res közelre nézés. Szemünk anató-
miailag úgy alakult ki, hogy a tá-
volra nézés, az 5-6 méteren túlra 
tekintés a természetes a számára. A 

mai modern világban a szemünket 
sokkal többet használjuk közelre, 
mint korábban bármikor. Ilyenkor 
a szemünk folyamatosan dolgozik, 
alkalmazkodik, vagyis nincs nyu-
galmi állapotban. Minél közelebb-
re nézünk, annál többet kell dol-
goznia. Ez hosszú távon fáradásos 
panaszokat okozhat.

– Kik a leginkább érintettek?
– Egyre többen, így többek kö-

zött az irodai környezetben, szá-
mítógép előtt dolgozók, a pénz-
tárosok, a diákok, és mindenki, aki 
valamilyen mobil eszközt használ.

– Milyen megoldások léteznek a pana-
szok mérséklésére, megszűntetésére?

– A kék fény szűrésére a HOYA 
kidolgozott egy felületkezeléses 
eljárást, a Blue Control bevonatot, 
amely semlegesíti a digitális esz-
közök képernyője által kibocsájtott 
kék fényt, s így megelőzi a szemfá-
radság kialakulását. A bevonat lé-
tezik bioptria nélküli változatban is 
azok számára, akiknek nincs baj a 
látásukkal. Aki ebbe csoportba tar-
tozik, annak ajánlható egy speciális 
szemüveglencse, amely közelre né-
zéskor tehermentesíti a szemet, az 
idegrendszert. A felmérések szerint 
ennek köszönhetően két-három 
órával is nőhet a hasznos munka-
idő, a szemeink a nap végén is fris-
sebbek lesznek.

A HOYA Blue Control bevonatos 
lencséi elérhetőek a Lens Optika 
szekszárdi üzletében, a Széchenyi 
utca 21. szám alatt, a Széchenyi üz-
lethát első emeletén. Telefon: 06-
74/311-262 és 06-30/824-06-35. 
 (x)
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Obsitos – Felhívás
A Garay Élménypince és az Obsitos című játékfilm készítői – a hagyományok tisztelete jegyében – meghirdetik a tradicionális

szekszárdi ételek receptversenyét. Kérjük, küldje el e-mail címünkre vagy hozza be személyesen olyan ételek receptjét, melyet az Obsitos korában 
is elkészíthettek. Előételek (levesek), főételek és desszertek nevét és receptjeit várjuk. A versenyben győztes ételek megjelennek a játékfilmben.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. március 14. • E-mail: info@obsitos.com • Cím: Garay Élménypince

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Szekszárd Város 
Aranykönyvéről szóló 14/2011.
(IV.12) önkormányzati rendele-
tére hivatkozva (olvasható a Pol-
gármesteri Hivatal honlapján) a 
következő módon és az itt jelzett 
határidőre várja a város polgá-
rainak, közösségeinek, valamint 
intézményeinek, gazdasági és tár-
sadalmi és egyéb szervezeteinek ja-
vaslatait a 2014-es naptári év meg-
örökítésre érdemes eseményeiről.
Az Aranykönyvbe való bejegy-
zés indoka lehet, olyan
– kiemelkedően fontos pozitív, 
Szekszárdot érintő esemény, 
amely méltó arra, hogy a város 
történetének részévé váljon,
– kiemelkedő – szekszárdi sze-
mélyhez, közösséghez, intéz-
ményhez kötődő – teljesítmény, 
– neves személyiség látogatása,
– természeti jelenség, amelynek 
jelentős kihatása volt a város 
életére,

– események és teljesítmények – a 
reál és a humán szférában – ame-
lyek új értéket teremtettek, illetve a 
város hírnevét jelentősen emelték, 
vagy a városban lakók életminősé-
gét pozitívan befolyásolták,
– kitüntetéseknél azok a szek-
szárdi polgárok, közösségek ja-
vasolhatók, akik a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése vagy 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
által alapított, valamint a köz-
társasági elnök, illetve országos 
hatáskörű szervek kitüntetettjei,
– a rendszeresen ismétlődő ese-
mények, megemlékezések, nagy-
rendezvények esetén a javaslat-
ban a jubileumi alkalmakon kívül 
felterjeszthető az adott évben kü-
lönösen kitűnt rendezvény (illet-
ve annak eleme) is, 
– az általános és a középiskolák 
diákjainak tanulmányi, sport, 
művészeti, kulturális versenyein a 
nemzetközi, országos I-III. helye-

zettek, ill. az arany-, ezüst-, bronz 
éremmel, fokozattal kitüntetettek, 
az OKTV és az OSZTV versenye-
ken az országos I-III. helyezettek 
kerülhetnek az Aranykönyvbe. 

A bejegyzésre javaslatot tehet-
nek szekszárdi polgárok, közös-
ségek, intézmények, gazdasági, 
társadalmi és egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges űr-
lap letölthető a Polgármesteri 
Hivatal honlapjáról, ill. hivatali 
időben átvehető az ügyfélszolgá-
lati irodában. Kérjük, éljenek ja-
vaslattételi lehetőségükkel, és az 
aranykönyvi rendelet követelmé-

nyeinek megfelelő eseményekről, 
teljesítményekről, személyekről 
küldjenek kellően indokolt javas-
latokat 2015. április 3-i határidőig 
a következő címre:
Postai: Dr. Dobos Gyula nyu-
galmazott levéltár igazgató, 7100 
Szekszárd, Bródy köz 21. (A borí-
tékon: Aranykönyvi javaslat) vagy 
e-mail: dob6612@mail.iif.hu
A határidő után érkezett jelzése-
ket a bizottság nem tudja fogadni. 
A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Va-
sárnap 2015. augusztusi számá-
ban jelenik meg.

Meghívó Léleképítőre
SZELECZKY ZITA 

születésének 
100. évfordulójára 
emlékezve HIT ÉS 

MAGYARSÁG
címmel a művésznő rokona, 
egyben keresztfia, vitéz Jávor 
Zoltán főiskolai tanár hang-ké-
pes-filmes előadása Szekszárdon. 

Időpont: 2015. március 16., 
hétfő este 18 órakor, helyszín:  
Garay János Gimnázium dísz-
terme.
A színésznőről írt könyv, film 
és hangfelvételek a helyszínen 
elérhetők lesznek.

A BELÉPÉS DÍJTALAN

Második alkalommal rendez 
idén az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület 
országos gyermektánc-ko-
reográfiai versenyt, a márci-
us 7-én Szekszárdon kezdő-
dött programmal néhai Tóth 
Ferenc táncpedagógusra, 
koreográfusra emlékeznek.

A szekszárdi Babits Mihály, 
majd március 21-én és 22-én 
a szolnoki Aba-Novák Kultu-
rális Központban összesen 56 
új koreográfiát mutatnak be 
különböző korosztályú nép-
tánccsoportok, a legjobb 14 
koreográfiát az április 11-én 
Százhalombattán rendezendő 
országos döntőben adják elő 
a gyerekek - mondta Matók-
né Kapási Júlia, az egyesület 
szakma alelnöke.

A koreográfiaversenyre az 
egyesület a Kárpát-meden-
ce magyar és nemzetiségi 
néptáncanyagából, szokása-
iból, gyermekjátékaiból vár 
új produkciókat. A szerzők 
autentikus – az adatközlések 

alapján színpadra állított – és 
tematikus, azaz valamilyen 
dramaturgiára felépített ko-
reográfiákkal jelentkezhettek.

A résztvevő csoportok kö-
zött akad határon túli magyar 
együttes is; a szekszárdi két-
napos versenyen győri, veszp-
rémi, pécsi, tatai, szekszárdi, 
szennai, székesfehérvári, kom-
lói százhalombattai, kalocsai 
gyerekek mellett színpadra 
lép az óbecsei Petőfi Sándor 
Művelődési Központ Bekecs 
és Csiperke táncegyüttese.

A verseny névadója, az 
1998-ban 68 évesen elhunyt 
Tóth Ferenc koreográfus, 
táncpedagógus számtalan 
gyermektáncegyüttes, így a 
szekszárdi Bartina munkáját 
segítette. Ő volt az, aki szín-
padra állította a kalocsai nép-
tánchagyományt, létrehozta a 
kalocsai Piros Rózsa néptánc-
együttest, munkássága tánca-
iban él tovább – mondta Ma-
tókné Kapási Júlia.

 SZV/MTI
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Március 1-jei rejtvényünk megfejtése: Németh László, A két Bolyai

EVANGÉLIUM

Napról napra egyre szebben és hangosab-
ban zeng a város, az erdő, mező és szőlő 
a madarak tavaszköszöntő énekétől. Még 
a hittanórákat is bef olyásolja a galambok 
szerelmes burrogása. Talán még mi ma-
gunk is többet mosolygunk rá másokra a 
nap ragyogását visszatükrözve. Különös 
módon hívja elő a nap fénye a természet-
ből az élet örömét. Még a megtört ember 
szívét is képes valamelyest átmelengetni a 
tavaszi fény, s még inkább a boldogságát 
kereső lelkeket. 

Jézus szavai hasonlóan ragyoghatták 
be a tanítványok mindennapjait. Az 
akkori ember is – hozzánk nagyon is 
hasonlóan – vágyott megtalálni az élet 
örömét, a boldogság titkát, s Jézus csen-
des, egyszerű jelenléte válaszokat, irányt 
mutattak. „Ha tudjátok ezeket, boldogok 

lesztek, ha így cselekesztek!” (János evan-
géliuma 13,17) 

Mire utal itt Jézus? Mit takar az ezeket 
kifejezés? Mi az az új, az a különleges, az az 
egyedülálló, ami valóban megtermi a bol-
dogságot? Aranyat ér az ilyen tudás! 

Jézus csodarecept helyett egyet tesz: 
megmossa tanítványai lábát. S ennyit fűz 
hozzá: „Példát adtam néktek…” Mitől len-
nék én boldog attól, hogy másnak a lábát 
megmosom? – hangzik talán a lemondó 
kérdés részünkről is. Mások talán értő mo-
sollyal bólintanak: igen, tudom. Értem, mit 
jelent leszállni a magas lóról, s lehajolni a 
kisebb felé. Igen, tudom, milyen békességet 
ad nem „ringbe szállni”, amikor az em-
bertelenségre vagy embertelenséggel lehet 
válaszolni, vagy elhallgatni. Igen, látom, 
amikor a másik örömtől sugárzó arcában 
felfedezem önmagamét. Igen, tudom, hogy 
lelket mentek, ha elhiszem a másik fájdal-

mát. Igen, érzem, hogy nincsen semmi jobb 
annál, amikor miattam is szebbé, tisztábbá 
lesz a világ.

Igen, sejtem, hogy a leghatalmasabb ná-
lam kisebbé lett, csak hogy megtarthasson. 
S ha Ő adta az életet, akkor biztos, hogy 
ő ismeri legjobban annak titkait: miként 
élhetem az enyémet úgy, hogy boldoggá 
legyek. 

Az ember más utat akar járni. Ám 
nézzünk körül: boldog embereket látunk? 
Talán megér egy próbát a jézusi példát kö-
vetni! Talán ha kipróbáljuk egyszer, a kö-
vetkező már könnyebben megy, és a lelkünk 
tavasza valóban legyőzi a telet. S talán Jé-
zus életet bontó fénye átmelegíti bennünk 
az élet igazi örömét! Ámen.

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

MEGHÍVÓ
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének  

Nyugdíjas Alapszervezete, tagjai kérésére megismétli az 
„Ügyes kezek, fürge ujjak” című kézimunka-foglalkozást.

A jelenlévők saját ötleteik alapján apró húsvéti ajándékokat ké-
szítenek:

rózsa (kitűző), foltvarrás (tojás, nyuszi), fodros sálkötés (fonalat, 
kötőtűt mindenki hozzon magával), zsinórcsipke horgolás

Ideje: március 12. (csütörtök) 14.00 óra
Helye: Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete

Szekszárd Dózsa Gy. u. 1.
A foglalkozásra minden érdeklődőt várunk.

Operavarázs: Együtt lép fel a mester 
és szekszárdi tanítványa

Március 20-án, pénteken 19 órától a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban együtt lép színpadra Temesi Mária, a Magyar 
Állami Operaház Liszt-díjas operaénekesnője tanítványával, 
Radnai Erzsébettel, a fiatal szekszárdi énekessel. Az est címe: 
Operavarázs.

A koncerten a klasszikus dalirodalom remekei mellett részletek 
hangzanak el többek között Händel, Mozart, Verdi, Wagner, Puc-
cini operáiból. Az est különlegessége, hogy mester és tanítványa 
első alkalommal lép együtt színpadra. Közreműködik: Gulyásik 
Attilla tenor és Lozsányi Tamás zongoraművész. Műsorközlő: 
Orbán György.

Prof. Dr. Temesi Mária a Magyar Állami Operaház Bartók,- 
Melis György,- Pásztory Ditta-, Székely Mihály-, Juventus-, 
Artisjus és Liszt-díjas operaénekesnője.  Számos hazai és nem-
zetközi elismerés birtokosa. Mozart, Verdi, Wagner, Puccini, 
Csajkovszkij, R. Strauss operáinak női főszerepei mellett kortárs 
magyar operák főszereplője. Aktív operaénekesi pályája mellett 
a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának profesz-
szora, magánének tanszékvezetője, a Magyar Állami Operaház 
énekmestere, az opera nagykövete. 

Radnai Erzsébet énektanulmányait a szekszárdi Liszt Ferenc 
Zeneiskolában Lang Ottília növendékeként kezdte. Érettségi 
után a Pécsi Művészeti Szakközépiskola kiegészítő magáné-
nek-szakának hallgatója volt, tanára Hardy Alíz. 2007-től Har-
math Katalin magánnövendéke. Jelenleg az Artis Vox Opera 
Studio hallgatója, tanára Prof. Dr. Temesi Mária.  SZV

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Március 9., hétfő 19.00 óra 
– Rendezvényterem
Házhoz megy a zenede
90 perces előadás zene-kulturális, 
zenetörténeti információkkal.
A zenekar: Abebe Dániel (Bebe), a 
Back II Black frontembere (ének), 
Balogh Roland Príma Díjas művész, 
a 2009. Montreux Jazz-gitár verseny 
nyertese, Balogh Zoltán, a 2010. 
Montreux jazz-zongora verseny 
döntőse, Bordás József, a Magyar 
Jazz Szövetség elnökségi tagja (dob).
Jász Orsolya táncművész és part-
nere az adott zenei stílusokhoz 
kapcsolódó táncokat mutatják be. 
Jegyek megvásárolhatók az intéz-
mény jegypénztárában és a ticket-
portal.hu oldalon. Jegyár: 1500 Ft, 
Diák és zenebarát: 900 Ft.
 
Március 11., szerda 10.30 óra 
– Művészetek Háza 
Varázsoljunk zenét: Péter és a Far-
kas
BonBon Matiné. A sorozat harma-
dik előadása Prokofjev gyerekek-

nek írt szimfonikus műve, a Péter 
és a Farkas. Előadója a Brassimum 
Fúvósegyüttes a Magyar Állami 
Operaház művészeiből alakult, és 
elsősorban rézfúvósokból áll. Az 
előadás nemcsak arra nyújt kitűnő 
alkalmat, hogy a gyerekek a rézfú-
vós hangszerekkel ismerkedjenek 
meg, hanem nagyszerűen érzékel-
teti azt is, hogy egy-egy hangszer 
miként tud megjeleníteni egy-egy 
állatot, vagy személyt. Az előadást 
Dobos Emőke digitálisan készített 
illusztrációja gazdagítja, így a gye-
rekek számára még könnyebb azo-
nosítani egy-egy szereplőt a maga 
hangszerével. Jegyek kaphatók kor-
látozott számban 500 Ft-os áron.

Március 12., csütörtök 19.00 óra 
– Színházterem
Budapest Klezmer Band koncert
Az immár 1990 óta működő Buda-
pest Klezmer Band előadásai rend-
kívüli élménnyé teszik a tradicionális 
zsidó zenét. Zenei átiratokat játsza-
nak, amelyeket az együttes alapítója 

és vezetője, Jávori Ferenc komponál. 
Ezek a dallamok Közép-Kelet-Eu-
rópa azon területéről származnak, 
ahol a zsidó zenei kultúra egykor 
virágzó volt. A rendezvény támo-
gatója a Szekszárdi Magyar-Izraeli 
Baráti Társaság. Jegyár:3200 Ft, diák, 
nyugdíjas: 2800 Ft.
 
Máricus 14., szombat, 9 óra 26 
perc
– Rendezvényterem, Mozi előtér, 
Csatár- és Parászta-terem
Π-nap? mi a szösz? Matematika – Játék 
és/vagy Tudomány, netán Művészet?
A nemzetközi π-nap a matema-
tika egyik leghíresebb számának, 
a π (pi) számnak az ünnepe. Jó 
alkalom a logika, a matematika 
játékosságának megismertetésére, 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
Szülőknek segítség, tanácsadás, 
pedagógusoknak támogatás a te-
hetség felismeréséhez, fejlesztésé-
hez, gyerekeknek játék, diákok-
nak, családi, baráti köröknek egy 
szórakoztató nap, ami más, mint 
a többi, mégis sokat tanulhat köz-
ben az idelátogató. Ez a nap tehát 

elsősorban nem a száraz matema-
tikai tényeké, hanem a számhoz 
köthető szórakozásé, az éneklésé, 
zenélésé. A Babits Mihály Kultu-
rális Központ is szeretné méltón 
megünnepelni ezt a napot. A rész-
letes program megtalálható a www.
szekszardagora.hu weboldalon.

Március 14. 19:00 óra 
– Piac Közösségi Tér
„…és mi most itt vagyunk.”  CreArt 
– Csengey Dénes Írószeminárium 
bemutatkozó estje Kis Pál Istvánnal, 
Dicső Zsolttal, Jankovics Zoltánnal 
és Komjáthi Tamással. Irodalmi 
program a március 15-i nemzeti 
ünnep előestéjén: a Komjáthy(i)ak 
koncertje, slam poetry a színpa-
don, vers-zene-vers. Hozd el írása-
idat és jelenj meg! Jelentkezz! Heti 
rendszerességgel írószeminárium a 
Piac Közösségi Téren. Csatlakozz! 
Bármilyen korosztály jelentkezését 
várjuk. A szemináriumon elsajátít-
hatod a kreatív írás fortélyait, fel-
fedjük a vers-zene-vers kapcsolatát. 
Info: wessely.judit@szekszardagora.
hu. A program ingyenes!

Március 9. 19:00
KÉT NAP, EGY ÉJSZAKA – 
CinemArt sorozat! Színes fel-
iratos belga – francia filmdrá-
ma. Korhatár: 12 év alatt szülői 
kísérettel! Hossz: 95 perc.

Március 9. 16:30 és
március 10-11. 16:30, 19:00
KINGSMAN: A TITKOS 
SZOLGÁLAT 
Színes szinkronizált angol 
amerikai akciófilm. Korhatár: 
16 éven felülieknek! Hossz: 
129 perc.

Március 12-15. 19:00
AMERIKAI MESTERLÖVÉSZ
Színes feliratos amerikai hábo-
rús dráma. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 134 perc.

Március 12-15. 17:00
A CIPŐBŰVÖLŐ Színes 
szinkronizált amerikai vígjá-
ték. Korhatár: 12 év alatt szülői 
kísérettel! Hossz: 99 perc.

Március 13-15. 15:00
A KIS NICOLAS AZ ISKOLÁ-
BAN Színes szinkronizált fran-
cia családi vígjáték. Korhatár: 
Nincs korhatár. Hossz: 91 perc.

AGÓRA MOZI

Batyus bálba hívja  
az érdeklődőket  

a gyakorló óvoda
Újból bált szerveznek a PTE 
IGYK Gyakorló Óvoda peda-
gógusai és az óvodások szülei 
„A hét mesterlövész” címmel 
március 14-én, szombaton 19 
órától a szekszárdi gyakorló 
iskola aulájában. A jó hangu-
latról a G and B gondoskodik. 

Szeretettel hívnak és vár-
nak minden érdeklődőt, volt 
gyakorlóovis szülőket és a 
leendő óvodás gyermekek 
családtagjait is. A rendezvény 
résztvevői a gyakorló óvodát 
is támogathatják. Várják azok 
jelentkezését is, akik felaján-
lással vagy bármilyen anya-
gi segítséggel hozzá tudnak 
járulni a bál sikerességéhez. 
Bővebb információ: 74/528-
326 vagy 30/537-7640

„…boldogok lesztek”

Az Oxford University Press 
(Oxford Egyetemi Kiadó) és a 

Tolna Megyei Illyés Gyula könyvtár
tisztelettel meghívja a szekszárdi és 

környékbeli angoltanárokat a 
„Felkészülés az angol nyelvi 

kompetenciamérésre” című előadásra.
Időpont: március 10. (kedd), 14.30 – 16.00

Helyszín: Tolna Megyei Illyés 
Gyula Könyvtár,

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51-53.

Jelentkezés: eva.pali@oup.com
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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. (00246)

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00243)

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

(00245)

Akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00256)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap március 9-től március 13-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!

(00242)

Március 9. Március 10. Március 11. Március 12. Március 13.

„A”

Lencsegulyás Csontleves Gyümölcsleves Májgaluskaleves Kar� olleves

Káposztás kocka, 
banán

Sült tarja,
párolt zöldköret

Töltött csirkecomb, 
francia saláta

Pulykapaprikás, 
galuska, 

káposzta saláta, 
körte

Paradicsommártás, 
húsgombóc,
1/2 burgonya

„B”

Kar� olleves Csontleves Gyümölcsleves Májgaluskaleves Kar� olleves

Keleti sült 
csirkeszárny,

zöldséges rizs, 
banán

Tavaszi 
csirkemellragu,-

tészta
Burgonyafőzelék, 

pulykapörkölt
Ízes bukta,

körte
Bolognai 
spagetti

„C”

Lencsegulyás Csontleves Gyümölcsleves Májgaluskaleves Kar� olleves

Darás metélt,
lekvár,
banán

Brassói 
aprópecsenye, 

pirított burgonya, 
csemege uborka

Rakott 
zöldbab

Kelkáposzta 
főzelék, vagdalt,

körte

Csülökpörkölt,
sós burgonya,

savanyúság

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
-  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
-  Korrekt, kiszámítható 

bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

nettó 420.000 Ft 
- 2–3 hetes kintlét
-  AETR rendeletek 

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
-  PAV alkalmassági 

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a munka.kamion@gmail.com
email-en elküldött, szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06-30/222-9129-es telefonszámon lehet.

(00238)

AZ IDEI ÉV LEGNAGYOBB ÉLMÉNYE! – VIRSKY
Lélegzetelállító, hihetetlen, a gravitációt meghazudtoló művészet. 

Virskynél a varázslat maga a realitás!

Ez az, amit az Ukrán Állami Népi Együttes 2015-ben Magyarországra is elhoz, hogy a varázs-
lat – ami ebben az esetben maga a valóság – élőben elevenedjen meg a Szekszárdi Babits 
Mihály színpadán. Hogy mit tudnak a táncegyüttes művészei, amiről csak magasztosan és 
nimbuszokban lehet beszélni? Álljon most itt a The New York Times újságírójának beszámo-
lója, amit saját tapasztalatai alapján írt a Virsky előadásáról. Anna Kyselhof cikke 2011-ben 
jelent meg a lapban. „Ahogy ugrálnak, a nézőnek az a benyomása támad, hogy túlléptek 
minden lehetséges határon, és rajtuk nem fog a Föld vonzásának törvénye sem. Csak lóg-
nak a levegőben. Ez a csapat méltán foglalja el az első helyet a hasonló csoportok között. 
A tehetség és a báj legmagasabb szintű elismerése ez. Láttam a koncertjüket Lekhanban, 
vasárnap pedig New Yorkban. Teljesen sokkolt. A P. Virsky Ukrán Állami Népi Együttes – 
amit röviden csak Virsky-ként emlegetnek – egy világhírű ukrán táncegyüttes. Hírnevüket 
innovatív művészetfelfogásuknak köszönhetik. Az együttest Pavlo Virsky és Mykola Bolo-
tov alapította 1937-ben, 1975-ig – haláláig - Virsky vezette. A második világháború alatt a 
táncegyüttes a fronton harcoló katonáknak lépett fel. 1980-ban a csapat művészeti veze-
tését Myroslav Vantukh vette át, aki az alapító és korábbi igazgató Virsky tanítványa volt.
A 84 főből álló világhírű társulat, a VIRSKY Ukrán Állami Népi Együttes 2015 tavaszán egy 
lélegzetelállító, a fi zika törvényeit meghazudtoló és minden nemében egyedülálló produk-
cióval érkezik Magyarországra. A mottó:  VIRSKY – A név, amely átírta a tánctörténelmet!
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Pont nélkül indult a tavasz az UFC számára
Egygólos vereséget szenve-
dett az NB III-as labdarúgó-baj-
nokság középcsoportjának 
tavaszi első fordulójában va-
sárnap, Székesfehérváron a 
Szekszárdi UFC csapata (2–1).

Nem sikerült a visszavágás Kvan-
duk János edző csapatának, hi-
szen ősszel a Videoton II. a tolnai 
megyeszékhelyen is győzni tudott 
(1–3), pedig azon az összecsapá-
son a szekszárdiak hétszer annyit 
rúgtak kapura, mint ellenfelünk... 
Az UFC ezúttal egy félidőnyi 
előnyt adott riválisának, így hiába 
futballozott jobban a szünet után, 
erejéből csak a szépítésre futotta. 
A találkozó hajrájában az a Sza-
bolcska Tamás volt eredményes, 
aki kevéssel az átigazolási időszak 
zárása előtt, a megyei rivális Bölcs-
kétől érkezett. A két klub megálla-
podása szerint a 28 éves támadó a 
tavaszi szezont kölcsönben tölti a 
sárga-feketéknél.

Kvanduk Jánosnak nem sok ideje 
maradt tehát Szabolcska beépíté-
sére, de a trénernek ennél nagyobb 
gondjai is akadtak a felkészülés alatt.

– Ugyan már január második 
hetében elkezdtük a munkát, 
felkészülésünk a folyamatos be-
tegségek, sérülések miatt nem 
volt éppen zavartalan – mondja 
az edző. – A sok hiányzó miatt 
két edzőmeccsünket is le kellett 
mondanunk, és amelyik talál-
kozót végül lejátszottuk, azon 

sem tudtam az általam elképzelt 
tizenegyet pályára küldeni. Az 
elvégzett munka eredménye an-
nak ellenére jónak tűnik, hogy ál-
talában mindössze 10-12 játékos 
edzett teljes intenzitással, és sok 
rehabilitációs tréninget kellett a 
programba iktatnunk. A sérültek 
közül végül Dobra, Deli, Arena és 
Micskó is vállalni tudta a játékot 
az idénynyitón, a télen Kakasdról 
érkezett Kvanduk Józsefet viszont 
nem küldhettem pályára.

– Kik az új fiúk a keretben, illetve 
volt-e távozó a télen?

– A már említett Kvanduk mel-
lett az átigazolási időszak legvégén 
sikerült megszereznünk Szabolcs-
ka Tamást a megyei rivális Bölcs-
kétől. Az utánpótláscsapatból 
csatlakozott a keretünkhöz a 16 
éves Nagyváradi Olivér. A jelen-
tős játékintelligenciával rendelke-
ző, csatár és középpályás poszton 
is bevethető fiatal labdarúgó a 
szezon második felében komoly 
erősítést jelenthet csapatunknak. 
A távozók listáján három labda-
rúgó szerepel: Lógó Zsolt családi 
okok miatt tért haza Sükösdre, és 
igazolt csoportbeli ellenfelünkhöz, 
a Bajához, míg Mladen Csovicsot 
és Vucskovics Dánielt anyagi okok 
miatt nem tudtuk megtartani.

– Anyagi okokat említett az 
imént. Van ennek köze ahhoz, 
hogy az UFC csak a hetedik he-
lyen zárta az őszi idényt?

– Azt gondolom, igen. Tavaly 
nyáron az egyesület akkori veze-
tése a dobogós helyek valamelyi-
két tűzte ki célul a csapat elé, és a 
keret erre alkalmas is lett volna. 
Sajnos a játékosok fizetése között 
tátongó szakadék tovább mé-
lyült, ami megmérgezte a viszo-
nyokat az öltözőben és a pályán 
egyaránt, néhány labdarúgónk 
motivációja elmaradt a várttól. 
Nem játéktudásban voltunk „vé-
konyak”, hanem mentális gon-
dok gátolták a hétközi minőségi 
munkát, a problémák kezelése 
pedig mindannyiunk részéről 
túl sok energiát emésztett fel. 
A 15 őszi találkozón hatszor 
állították ki játékosunkat, amit 
ugyancsak a rossz lelkiállapotra 
vezetek vissza.

– November közepe óta új elnök-
ség irányítja a klubot. Hozott ez 
változást?

– Több fizetést ők sem ígérhet-
tek, de azt a pénzt legalább idő-
ben megkapják a játékosaink, s ez 
máris előrelépés. Hosszabb távon 
a klub anyagi helyzetének meg-
erősítésén dolgoznak, de a pénz-
ügyek már most is stabilabbnak 
tűnnek. (A legnagyobb támogató, 
a Tolnatej Zrt. szerződése az év 
végén lejárt, így a tavaszi idény-
ben névadó szponzor nélkül ját-
szanak a szekszárdiak – a szerző.)

– Sok értékes pontot hullattak el 
az őszi idényben...

– Ez így van. A már említett 
Videoton elleni hazai vereség 
mellett további értékes pontokat 
vesztettünk közvetlen riválisunk, 
a Gyula és a REAC elleni dön-
tetlennel. Amúgy nemigen volt 
olyan ikszünk, amikor mi örül-
hettünk volna a pontszerzésnek... 
A mezőny igen kiegyenlített, így 
bár vereségünkkel visszaestünk a 
11. helyre, de még mindig csak 
hat ponttal vagyunk lemaradva 
a harmadik Dabas mögött. Ta-
vasszal az előttünk álló együtte-
sek zömmel hozzánk látogatnak, 
igaz, nem nagyon érezzük a 
hazai pálya előnyét... Magam is 
kíváncsian várom, mire leszünk 
képesek, hiszen a betegségek, 
sérülések rendre visszavetették 
a játékosainkat. Ahhoz, hogy 
tavasszal versenyben legyünk a 
dobogóért, az őszinél 6-8 ponttal 
többet kell gyűjtenünk. A hétvégi 
megyei rangadón nagy szüksé-
günk lenne a győzelemre, s ehhez 
legalább a Fehérváron a második 
félidőben mutatott teljesítményt 
kell nyújtanunk.

A Videoton ellen góllal de-
bütáló Szabolcska Tamás hazai 
bemutatkozására néhány hetet 
még várni kell. A kölcsönadási 
szerzőzésében ugyanis szerepel 
egy kitétel, miszerint a támadó 
nem léphet pályára anyaegye-
sülete ellen, így a március 7-ei 
Szekszárd–Bölcske találkozón a 
lelátóról figyelheti a két megyei 
rivális rangadóját.   - fl -

SPORTHÍREK
ÍJÁSZAT Az elmúlt hetekben 
megrendezett kvalifikációs ver-
senyeken az Alisca Nyilai Íjász 
Egyesület öt sportolója vívta ki 
a márciusi, budapesti WA terem 
országos bajnokság döntőjén való 
indulás jogát. A már korábban 
kvalifikációt szerzett Bencze Gá-
bor után a kecskeméti viadalon 
aranyérmes Barta Nikolett, Barta 
Viktória és Bükszegi Norbert is 
bejutott az ob. döntőjébe, és ott 
lehet majd Piros László is, akinek 
a felnőttek nagyon erős mezőnyé-
ben egy negyedik helyezés is elég 
volt a fináléba kerüléshez.

KÉZILABDA Úgy tűnik, kezdi 
elkapni a ritmust a Szekszárdi 
Fekete Gólyák KC NB I/B-s női 
gárdája. Tabajdi Ferenc csapata 
két vereséggel kezdte a tavaszt, 
de aztán legyőzte a Marcalit, az 
elmúlt hétvégén pedig a Mo-
hácsnál is jobbnak bizonyult. A 
korábban jó mérkőzéseket hozó 
szomszédvári párharc ezúttal 
egyoldalú volt: a játék minden 
elemében jobb szekszárdiak a 
11 gólos Vasas Edina és a 7 ta-
lálatot jegyző Reisch Gabriella 
vezérletével már a szünetig el-
döntötték a találkozót, s végül 
33-18-as győzelmet arattak.

KOSÁRLABDA Az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd nem tu-
dott visszavágni a ZTE csapatá-
nak az őszi vereségért, a zalaiak 19 
pontos sikernek örülhettek a két 
csapat múlt szombati szekszárdi 
összecsapásán. Pedig az NB I-es 
női bajnokság alapszakaszának 
utolsó, 18. fordulójában jól kezd-
tek a hazaiak, és a nagyszünetben 
még öt ponttal vezettek. Aztán a 
harmadik negyedben a koráb-
ban Szekszárdon is megforduló 
kosarasok, Zele és Szélesy vezé-
relte ZTE állva hagyta riválisát 
(10-29), és már nem is engedte 
ki kezéből a mérkőzést. A KSC 

6 győzelemmel és 12 vereséggel 
a 7. helyen végzett, és várhatja a 
PEAC elleni, két győzelemig tartó 
negyeddöntőt.
VÍZILABDA A Dunántúli Vízi-
labda Liga gyermek A-korosz-
tályú bajnokságának alsóházi 
rájátszásának első fordulóját 
rendezték február 21-én Szek-
szárdon. A házigazda Szekszárdi 
Sportközpont NKft. csapata egy 
vereséggel (Ajka) és egy döntet-
lennel (Pápa) zárta a tornát. Só-
vári Gábor csapata legközelebb 
Ajkán száll vízbe, míg a gyermek 
B korcsoportos együttes e hétvé-
gén Balatonfűzfőn játszik.

Verselőverseny

Bálványos a megtört „uralkodó” munkásosztályt ábrázolta

A Babits Mihály Kulturális 
Központ és elődje több mint 
25 éve szervez a megye ál-
talános iskolás versmondói 
számára – a természet szere-
tetére nevelés és a környezet-
tudatos szemléletformálás 

szándékával – természetis-
mereti versmondó versenyt. 
A rendezvényt 2009-ben, a 
Hollós-emlékév kapcsán ne-
vezték el a világhírű szekszár-
di természettudósról, Hollós 
Lászlóról.

A témaválasztást minden évben 
más-más természeti jelenség, az 
élővilághoz kapcsolódó évfordu-
ló határozza meg. Az idei évet az 
UNESCO a fény évének nevezte 
el, ennek tiszteletére a fény és a 
természet kapcsolatának bemu-
tatására kellett verset választani. 
Ebben az évben is sok nevezés 
érkezett: a megye öt településé-
ről, 12 általános és középiskolá-
ból, összesen 63 versenyzőt ne-
veztek felkészítő tanáraik. 

A diákok négy korcsoportban 
versenyeztek február 24-én. A 
legjobban a szekszárdi isko-
lák szerepeltek, hiszen mind a 
négy korosztályban ők nyerték 
a versenyt. Kiemelkedő volt a 
Babits iskola és a Garay iskola 
diákjainak szereplése.

Eredmények, I. korcsoport: 
1. Dicső Botond, 2. Horváth 
Andrea (mindkettő Babits M. 
Ált. Isk.), 3. Ágoston Csenge 
(Szt. József Isk.) és Kósa Dorina 
(Várdomb-Alsónána Ált. Isk.).

II. korcsoport: 1. Szentes Lili 
(Babits M. Ált. Isk.), 2. Kará-
csonyi Anna, 3. Ferger Viktória 
Hanna (mindkettő Garay J. Ált. 
Isk.). III. korcsoport: 1. Sili Ger-
gő (Garay J. Ált. Isk.), 2. Sebes-
tyén Dorka (Babits M. Ált. Isk.), 
3. Tóth Flóra (Gárdonyi G. Ált. 
Isk., Gerjen). IV. korcsoport: 
1. Csizmazia Dóra (Garay J. 
Gimnázium), 2. Ferencz Attila, 
3. Auth Zseraldin (mindkettő 
Baka I. Ált. Isk.).

 SZV

A hazánkban és nemzetközi 
szinten is számos elismeréssel 
kitüntetett Bálványos Huba 
grafikus munkáiból nyílt egye-
di hangulatú emlékkiállítás 
március 3-án a Babits Mihály 
Kulturális Központ Bödő ter-
mében. A számos elismeréssel, 
így Munkácsy-, valamint Der-
kovits-, Szent-Györgyi Albert- 
és Csokonai-díjjal is elismert 
művész jó barátságot ápolt 
számos szekszárdi művésszel, 
köztük Fusz Györggyel és Kis 
Pál Istvánnal is. Utóbbinak 
hangulatukban illeszkedő ver-
sei kísérik a tárlat egyes egysé-
geiben a kiállított műveket. 

A 2011-ben, 73 évesen elhunyt 
Bálványos Huba művészetpeda-
gógusként is dolgozott, a Buda-
pesti Tanítóképző Főiskola egye-
temi tanáraként, majd az ELTE 
Vizuális Nevelési Tanszékének 
egykori vezetőjeként oktatta fel-
növekvő nemzedékek sorát, több 
éven át a Felsőoktatási Vizuális 

Nevelési Kollégium elnökeként 
is tevékenykedett. Alakos mun-
káinak többsége litográfia, illetve 
vegyes technikával készült rajz és 
grafika, de nagyméretű faliképet 
is készített, linómetszeteiből és 
grafikáiból tematikus és műfajok 
szerinti mappák láttak napvilá-
got. A művész munkái a mai na-
pig láthatóak a Magyar Nemzeti 
Galériában, csakúgy, mint több 
más közgyűjteményben. 

Markáns vonalú ábrázolásait 
szemlélve egy pillanat alatt feltű-
nik, hogy nemzetközi színtérre 
való művészként tevékenyke-
dett. Az általa megjelenített ala-
kok elementáris erővel lépik túl 
a hagyományos képi ábrázolás 
technikáit: „élnek” a szó legne-
mesebb értelmében, s már-már 
visszaszólnak a szemlélőre, teszik 
a maguk dolgát, amelyet a művé-
szi ösztön számukra elképzelt. 

A budapesti születésű alkotó 
tevékenységét a kiállítás meg-
nyitóján Fusz György szobrász-
művész, a PTE Művészeti Kará-

nak egyetemi tanára méltatta, 
aki hangsúlyozta: Bálványos 
Huba volt az, aki a szakmai kol-
légiumot életben tartotta, szak-
máját pedig komolyan vette, s 
művészetével képes volt átadni 
azt, amit kevesen tudtak a grafi-
kusok közül. Jellemző volt rá a 
szakmai alázat, bátor kompo-
zíciós megoldásai egyéniséget 
adtak egy-egy alkotásának. 

Kis Pál István költő visszaem-
lékezésében arról beszélt, hogy 
még Csepelen ismerte meg az 
akkoriban a gyárban „rohangá-
ló” művészt, ugyanis Bálványos 
feladata volt a kommunista 
szellemnek megfelelően leraj-
zolni munkásosztályt „uralko-
dás közben”… Ám ő mindig 
megtört embereket ábrázolt, 
hiszen következetesen vallotta: 
a művészet az emberről szól, s 
csak annyira a társadalomról, 
amennyire az ember társas lény.

Később közös kiállításon gon-
dolkodott Kis Pál Istvánnal: a 
grafikus a rajzait, a költő pedig 

a sorait „szállította” volna a pro-
jekthez, ám a halál közbeszólt… 
Most, hogy Bálványos szelleme 
szemmel láthatóan tovább él, Kis 
Pál István és Máté Alíz gondolt 
egy nagyot, és egy, a mappájuk-
hoz hasonló jellegű kiállítást 
hozott létre, ahol a költő versei 
és a grafikusművész munkái két 
párhuzamos világot jelenítenek 
meg, mely alkotások „időn és té-
ren túl egymással beszélgetnek”. 

A rendezvényen az amatőr 
művészek nevében Vágóné dr. 
Iván Katalin is emlékezett a mű-
vészre, kiemelve: Bálványos szá-
mos almalommal tartott mű-
vészeti tábort Somogyfajszon, 
vagy éppen a közeli Szálkán és 
Decsen, s építő jellegű foglal-
kozásain minden alkalommal 
„megtisztelő figyelemmel for-
dult tanítványai felé, jellegzetes, 
félrehajtott fejjel meghallgatva 
mindenkit”, így – tette hozzá – 
akik kapcsolatba kerültek vele, 
jó szívvel gondolnak rá.

 Lévai Márton
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TANYA-BULI
SZEKSZÁRDON!

BÉRELHETŐ TANYA CSALÁDI, BARÁTI RENDEZVÉNYEKRE,
30+25 FŐIG, SÜTÉSI, FŐZÉSI LEHETŐSÉGGEL.

Szekszárd, Bor u. 78-80. • Tel.: 06 20/5432-200 • www.tanyabuliszekszardon.tk(0
02

50
)

EBOLTÁSI AKCIÓ! Szekszárd, Rákóczi u. 92. (újvárosi buszmegállónál) • www.feheragyar.hu 
Rendelőnkben március hónapban a szokásos tavaszi tömegoltással azonos, kedvezményes áron adjuk a kötelező veszettség 
elleni oltást. Előzetes időpont-egyeztetéssel elkerülhető a sorbanállás, várakozás. (Csak chippel rendelkező kutyát oltunk).

Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő                                       Dr. Jakab Ferenc, magánállatorvos

Bejelentkezés: 06-30/937-19-06 • Rendelés: H: 17-19; K: 9-11, 17-19; Sze:12-13; Cs: 9-11, 17-19; P: 16-18. (00236)

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

(00239)

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

SZAMOS
NAPOK

a Tisza Cipőboltban
március 9-10-én!

A készleten lévő 
Szamos cipőkből

10%
kedvezményt 

adunk.

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség! (0

02
51

)

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

(00248)

Szász Optika 
egészséges látás program

SZEKSZÁRD, Garay tér 10.
(sétáló utcában) • Tel.: 06-74/410-883(0

02
58

)


