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Kórházfejlesztés

→ 3. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Javában tart a járvány
Javában dúl az influenza a Szek-
szárdi Járás területén, ahol az év 
4. hetében 294 esetben diag-
nosztizáltak influenzát a figye-
lőszolgálatban résztvevő orvo-
sok. A legtöbb megbetegedés a 
gyermekek és fiatalok körében 
tapasztalható. → 5. oldal

Bad Bones: Divízió II
Két hete kezdte meg a felké-
szülést az új idényre a Szek-
szárd Bad Bones amerikai- 
futball csapat, amely április ele-
jén hazai környezetben kezdi 
meg a pontvadászatot – idén 
egy osztállyal lejjebb.
 → 13. oldalTovábbi információ a www.szekszardagora.hu oldalon
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 5.
(vasárnap)

Február 6.
(hétfő)

Február 7.
(kedd)

Február 8.
(szerda)

Február 9.
(csütörtök)

Február 10.
(péntek)

Február 11.
(szombat)

Fél milliárd forintból fejlesztik a Balassa János kórházat
A betegek számára hatéko-
nyabb ellátást, a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház 
számára pedig költségmeg-
takarítást eredményeznek 
azok a fejlesztések, melyeket 
összesen 510 millió forint tá-
mogatással valósítanak meg 
Szekszárdon.

A Balassa János kórház az 
EMMI Egészségügyi Államtit-
kársága és az Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központ 15 milliárd 
forint keretösszegben meghir-
detett pályázati lehetőségeit 
kihasználva, összesen négy 
projektre nyert el 260 millió 
forint támogatást. A projekt-
ről szólva dr. Németh Csaba 
kiemelte: a pályázatok megva-
lósításával a kórház működése 
hatékonyabbá válik, miközben 
költségmegtakarítást érnek el.

A főigazgató elmondta: a 
pénzből a központi telephelyre 
költöztetik a Palánkon működő 
elmegyógyászati rehabilitációs 
osztályt, ami a korábban meg-
kezdett tömbösítési folyamat 
újabb lépése. A kórház pszi-
chiátriai osztályán található 
reumatológiai és mozgásszervi 
osztályt elköltöztetik, a szintet 
pedig teljesen felújítják. Így egy 
teljes épület fog a pszichiátri-
ai célokat szolgálva a betegek 

rendelkezésére állni. Ez a fej-
lesztés a betegek számára na-
gyobb komfortot jelent majd, 
míg a kórház számára költség-
megtakarítást hoz. A Palánkon 
található közel 3500 négyzet-
méteres telephelyről való át-
költözéssel dr. Németh Csaba 
szerint évi 40 millió forintot is 
megtakaríthatnak.

A reumatológiai és mozgás-
szervi osztály a „C” épületben 
kap helyet, melyet a pályázattal 
szintén felújítanak. Az épület-
ben külön tornaterem és fizi-
koterápiás helyiségek is talál-
hatók, így az épület ideális az 
reumatológiai osztály áthelye-
zésére – mondta el a főigazgató.

Szintén a pályázat keretében 
új fertőző osztályt alakítanak 
ki, mely a jelenlegi különál-
ló épületből a belgyógyászati 
tömbbe kerül át. Ezzel bizto-
síthatóvá válnak a 21. századi 
higiéniai és izolációs feltételek. 
A korábbi ezer négyzetméter 
területű fertőző osztály bel-
gyógyászati tömbbe való át-
költöztetésével mintegy évi 12 
millió forintot is megspórolhat 
a kórház.

A fejlesztések részeként bő-
vítik a krónikus belgyógyászati 
osztályt, mely mintegy másfél 
éve költözött be Palánkról a 
központi telephely belgyó-
gyászati tömbjébe. Mint dr. 

Németh Csaba fogalmazott, 
erre az ellátásra olyan nagy az 
igény, hogy szinte már várólista 
alakult ki, így a férőhelyek bő-
vítésére feltétlenül szükség van.

A főigazgató közölte, a Tol-
na megyében eddig nem lé-
tező fekvő hospice ellátást is 
bevezetik. A krónikus belgyó-
gyászati osztály fejlesztését 
úgy végzik el, hogy kialakít-
ják ennek feltételeit. Ezzel dr. 
Németh Csaba szerint nagy 
hiányt pótolnak, miközben a 
plusz ágyakkal többletbevételt 
érhetnek el. A fejlesztés akár 
évi 10 millió forint bevételt is 
eredményezhet.

Ezek mellett a támogatásból 
fejlesztik a kórházi mosodát, a 
mosodai gépeket, melyek nél-
kül a kórházi betegek ellátása 
nem biztosítható – tájékozta-
tott dr. Németh Csaba. A fő-
igazgató hozzátette, a megye 
többi kórházát is megkeresik, 
hogy lehetőséget találjanak a 
mosoda fejlesztésével kínálko-
zó lehetőségek kihasználására.

Dr. Németh Csaba elmond-
ta: a támogatási szerződést már 
aláírta az OEP-pel, a fejleszté-
sekre felhasználható összeg 
még az idén megérkezik, a fej-
lesztéseket pedig 2017. június 
30-ig el kell végezniük. 

 Forrás: kadarka.net
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NÉVNAP–TÁR
Február 5. (vasárnap) – Ágota, Ingrid
Ágota: görög-magyar eredetű; jelentése: jó, nemes, bátor, kegyes.
Ingrid: északi germán eredetű, jelentése: Ingwio isten által oltalmazott lovasnő.

Február 6. (hétfő) – Dorottya, Dóra 
Dorottya: görög-latin-magyar eredetű; jelentése: isten ajándéka.
Dóra: görög-latin-magyar eredetű; jelentése: a Dorottya önállósult becéző formája.

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

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

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

Február 10. (péntek) – Elvira, Ella
Elvira: gót-arab-spanyol eredet; jelentése: akit az ereklye megvéd.
Ella:  1.) az Erzsébet (Elisabeth) és a Heléna női nevek önállósult becézője; 

2.) az -ella végű magyar női nevek önállósult becézője.

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

Báloztak az alsóvárosiak
Mint az alsóvárosiak báljain 
már megszokott, a hétvégi 
18. zenés estjükön is a vá-
rosrész neves szülötte, Bíró 
László püspök útravaló gon-
dolatai jelentették a plusz 
lelki táplálékot, a mankót a 
mindennapok történéseiben 
való további eligazodáshoz.

Az utcabelieknek ezúttal „a helyes 
iránytű megtalálásának fontossá-
gáról” beszélt az alsóvároshoz sze-
mélyes emlékei  révén ezer szállal 
kötődő egyházi vezető. A „fontos 
lenne tudni, honnét hová, merre 
haladunk” vezérgondolat jegyé-
ben, a közjó szempontjából ki-
kezdhetetlen értékekre világított 
rá a maga szolidan meggyőző 
érvelésével Bíró László, aki veze-
tő tisztséget tölt be az Alsóvárosi 
Katolikus Egyesületben, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia családügyi referenseként 
erősítve a család, a gyökerek és 
szeretet fontosságát. A bált ren-
dező egyesület vezetője, Kovács 
Józsefné Klára asszony lapunk 
érdeklődésére elmondta: a tavalyi 
év fontos eseménye volt számuk-
ra a szakminisztérium (EMMI) 
által elindított jótékonysági sta-
fétában való sikeres részvétel. A 
kihívást dr. Nagy Janka Teodó-

rától, a PTE szekszárdi egyetemi 
karának dékán-helyettesétől kap-
ták, és azzal, hogy advent idején 
meglátogatták, elbeszélgettek, 
szerény ajándékokkal lepték meg 
idős tagjaikat, továbbá különböző 
tombolatárgyakkal segítették, és 
személyes részvétellel is támogat-
ták tavaly a Segíts Rajtam Alapít-
ványt, maximálisan eleget tettek 
eme nemes küldetésnek.

A bál helyszínén, a PTE szek-
szárdi karának éttermében az 
alsóvárosiak már tovább is adták 
a stafétát a CivilSegéd Alapít-
ványnak, a sikeres szekszárdi civil 
szervezetnek, a Fősővárosi Kör-
nek, amellyel egyébként is szoros 
kapcsolatot ápolnak, valamint 
Nyakasné Mohai Ágnes vállalko-
zónak, akik jótékony közhasznú 
cselekedeteikkel már korábban 
is felhívták magukra a figyelmet. 
Szokásos tevékenysége mellett az 
idei év kiemelkedő programjának 
szánja az Alsóvárosi Katolikus 
Egyesület, mint kezdeménye-
ző-főszervező a Remete csurgónál 
tartandó Családi Majálist, ahol a 
fentebb említett staféta kihívói és 
kihívottak újra találkozhatnának, 
s akik nem csak a családban, de 
az iskolaotthonokban vagy azon 
kívül élőket is várják egy közös 
töltekezésre.  B. Gy.

Tagokat avatott a borrend
Két új tagot emelt soraiba az 
Alisca Borrend a Szekszárdi 
Borászok Céhével közösen 
megtartott hagyományos 
Szekszárdi Borászbálon a 
múlt hét szombaton.

A Borrend a Babits Mihály Kul-
turális Központban megtartott 
rendezvényen avatta taggá dr. 
Horváth Bélát, a PTE KPVK 
dékánját, illetve Misóczki Béla 
zombai termelőt – tájékoztatott 
Módos Ernő nagymester. Mint 
azt elmondta, dr. Horváth Bé-
lát a PTE-n rendszeresen meg-
rendezésre kerülő BorEgyetem 
című előadássorozat és az ősz-
től a felsőoktatási intézményben 
beinduló felsőfokú szőlész-bo-
rász képzés megszervezése 

okán avatták taggá. Misóczki 
Béla pedig régóta készít minő-
ségi bort, emellett a Zombai 
Hegyközség tagjaként a zombai 
borversenyek megszervezéséből 
vállalt oroszlánrészt – tudtuk 

meg. Módos Ernő nagymester 
arról is beszámolt, hogy a re-
mek hangulatban töltött bálon 
mintegy kétszázan vettek részt. 
A rendezvényre a termelők saját 
boraikat is magukkal vitték. A 
résztvevők emellett nagyszerű 
borokat kóstolhattak Mészá-
ros Páltól, akit a rendezvény 
díszvendégeként köszöntöttek 
annak alkalmából, hogy tavaly 
elnyerte „Az év bortermelője” 
kitüntető elismerést. 

 Forrás: kadarka.net

Napelem-park épül
Ötszázötvenöt kilowatt telje-
sítményű napelem-parkot épít 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház Szekszárdon 250 mil-
lió forintos beruházással. Az 
erőművet, amelyet teljes egészé-
ben a Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program 
(KEOP) támogat, a kórház Bró-
dy Sándor utcai fűtőművének 
területén hozzák létre – mondta 
Nagy Attila projektmenedzser 
az MTI-nek.

Ismertetése szerint a két és 
fél hektáros terület 8500 négy-
zetméterén összesen 2100 nap-
elemet helyeznek el. A nape-

lem-park éves energiahozama 
562 ezer kilowattóra lesz. A 
létesítmény várhatóan ez év 
őszére készül el, a kivitelezőt 
nyílt közbeszerzési eljáráson 
választják ki – tette hozzá.

Az egészségügyi intézmény-
ben jelenleg 358 kilowatt tel-
jesítményű napelem üzemel. 
A kórház éves villamosener-
gia-felhasználása 4,2 millió 
kilowattóra, az épülő nape-
lem-park évente több mint tíz 
százalékos, 20-22 millió forin-
tos megtakarítást hoz majd.
 Forrás: MTI/kadarka.net

FOTÓ: HLADICS KÁROLY

Forrás: idokep.hu/szekszard

eső | kb. 3 mm eső | hidegfront 
erős széllel | max. 8o , min. 3o

borult
max. 5o , min. -2o

közepesen felhős | szeles nap
max. 4o , min. -2o

közepesen felhős
max. 2o , min. -5o

közepesen felhős
max. 3o , min. -6o

erősen felhős
max. 4o , min. -4o

borult
max. 4o , min. -3o
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Influenza: sokan fordulnak orvoshoz
Javában dúl az influenza a 
Szekszárdi Járás területén. 
A legtöbb megbetegedést a 
gyermekek és fiatalok köré-
ben regisztrálták. 

A Tolna Megyei Kormányhiva-
tal tájékoztatása szerint a Szek-
szárdi Járás településeihez tarto-
zó, az influenza figyelőszolgálat 
munkájában résztvevő házior-
vosoknál 3485-en vettek igény-
be egészségügyi ellátást az év 4. 
hetében. Ebből 294 esetben di-
agnosztizált influenzát az ellátó 
orvos. Vagyis a betegek mintegy 
8,4 százaléka fordult doktorhoz 
influenzaszerű tünetekkel.

A legtöbb influenzás megbete-
gedést – ahogy az ország terüle-
tén, úgy – Tolnában is az „Influ-
enza A” vírus okozta. Valamennyi 
korcsoportban regisztráltak meg-
betegedést, melyek 40%-át a 0–14 
évesek, 37%-át a 15–34 évesek, 
20%-át a 35–59 évesek és 3%-át 
a 60 évnél idősebbek köréből je-
lentették a megyében. 

A Szekszárdi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály el-
látási területén (Bonyhádi-, 
Szekszárdi- és Tolnai Járás) 
több közösségi járványt jelen-
tettek az intézményvezetők és 
az egészségügyi szolgáltatók 
egyaránt. Mintavételezésre 8 
fő esetében került sor, közülük 
4 esetben „Influenza A” pozi-
tív lett a laboratóriumi vizsgá-
lat eredménye. További négy 

személynél még folyamatban 
vannak a laboratóriumi vizs-
gálatok. 

A közösségi járványok során 
az ellátó orvosok több esetben 
is vegyes kórképről számoltak 
be. Az influenzaszerű tünetek-
kel orvoshoz forduló betegek 
mellett jelen vannak egyéb fel-
ső légúti megbetegedések és a 
hányásos-hasmenéses tünetek 
okozta kórképek is.

Az influenza figyelőszol-
gálat munkájában – a klinikai 
adatgyűjtésben – Tolna me-
gyében 11 házi gyermekorvos, 
15 felnőtteket ellátó és 9 vegyes 
praxisú háziorvos vesz részt, 
az összes praxisban 51672 fő 
van regisztrálva, tehát a megye 
lakosságának közel 20 százalé-
ka. Valamennyi orvos hetente 
jelenti a betegforgalmat és az 
influenzaszerű tünetekkel ellá-
tott betegek számát korcsopor-
tos bontásban.

A figyelőszolgálatban részt-
vevő orvosok jelentése alapján 
Tolna megyében a betegfor-
galom 9828 fő volt, az előző 
hetitől jelentős eltérés nem ta-
pasztalható. Az év 4. hetében 
643 személy megbetegedését re-
gisztrálták, vagyis az előző heti 
közel másfélszeresét. Megyei 
szinten az összes betegforgalom 
6,5%-át tette ki az influenzasze-
rű tünetekkel ellátott betegek 
részaránya.

 S. V.

Ronda időjárás, kisebb balesetekkel
Zord időjárási körülmények 
uralkodtak a héten. Az Or-
szágos Meteorológiai Szol-
gálat (OMSZ) többször is fi-
gyelmeztető jelzést adott ki 
az ónos eső miatt.

Az OMSZ keddre másodfo-
kú figyelmeztetést és elsőfokú 
riasztást adott ki, majd har-
madfokúra emelte mind a fi-
gyelmeztetés, mind a riasztás 
szintjét. Utóbbi figyelmeztetés 
szerint több mint 5 milliméter 
ónos eső volt várható. Az előre-
jelzés helyesnek bizonyult, ked-
den és szerdán is ónos eső esett 
Szekszárdon és környékén.

A Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság tájékoztatása szerint a 
csúszóssá vált úton három autó 
és egy kamion ütközött egy-
másnak kedd késő délután az 
M6-os autópálya Pécs felé ve-
zető oldalán, Szekszárdnál. Az 
autópálya ezen oldalát a rend-

őrség órákra lezárta, a forgalmat 
az M9-es csomópontnál a 6-os 
számú főútra terelték. A baleset-
ben egy ember könnyű sérülést 
szenvedett. 

Szerdán pedig több autó 
csúszott egymásnak az Ybl ut-
cában található parkolóban, de 
szerencsére senki sem sérült 
meg – tudtuk meg a Tolna Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságtól.

A Szekszárdi Mentőállomás-
nál Regős Renáta megyei ve-
zető mentőtiszt kérdésünkre 
elmondta, kedden és szerdán 
mintegy 10 százalékkal növeke-
dett az időjárással kapcsolatba 
hozható betegforgalom. A jeges 
járdákon és utakon kisebb-na-

gyobb zúzódások, illetve vég-
tagtörések keletkeztek. Hozzá-
tette, úgy véli, hogy az emberek 
meghallgatták a meteorológiai 
szolgálat, a mentők a katasztró-
favédelem, a rendőrség és nem 
utolsó sorban a média által 
közreadott figyelmeztetéseket. 
Ezért emelkedett csak kis mér-
tékben a betegforgalom.  S. V.

A Regölyért Egyesület az Év Tolna Megyei Civil Szervezete
Különdíjas a Szekszárdi Fősővárosi Kör

Idén is, immáron 11. alkalom-
mal díjazta a Tolna Megyei 
Önkormányzat a megyében 
tevékenykedő civil szerve-
zeteket. Az Év Tolna Megyei 
Civil Szervezet díjat a Reg-
ölyért Egyesület vehette át 
kiemelkedő közösségépítő 
tevékenységéért. Különdíjjal 
ismerte el a Szekszárdi Főső-
városi Kör munkáját a megyei 
önkormányzat.

Tizenegy évvel ezelőtt alapította 
a Tolna Megyei Önkormányzat 
az Év Tolna Megyei Civil Szer-
vezete elismerést, azért, hogy 
ösztönözze, tevékenységében 
megerősítse a megyében mű-
ködő civil szervezeteket. A díjat 
minden évben a Civilek Napján, 
február 1-jén adják át. 

Az idei díjátadón jelen volt 
Potápi Árpád János, nemzet-
politikáért felelős államtitkár, 
aki kiemelte, hogy fontos a kor-
mánynak a civilek tevékenysé-
ge, hiszen számtalan területen 
töltenek be hangsúlyos szerepet 
és erősítik a nemzetet.  A díjá-
tadón a házigazda megyei ön-
kormányzat képviseletében dr. 
Gábor Ferenc, megyei főjegyző 
méltatta a civileket, hangsúlyoz-
va, hogy a megye életében betöl-
tött szerepük kiemelkedő ezért is 

fontos megkérdezni tőlük, hogy 
„miben tudunk segíteni?” és 
ahol lehet, meg is erősíteni őket 
tevékenységükben – emelte ki a 
főjegyző, utalva a díj szerepére. 
Az elismerésre pályázni lehet. 

Dr. Say István, a Tolna Me-
gyei Értéktár Bizottság elnöke, 

egyúttal az Év Tolna Megyei 
Civil Szervezet pályázatot bírá-
ló biztosság elnöke ismertette 
a pályázat részleteit. „Idén úgy 
gondoltuk, hogy megemeljük a 
kalapunkat a kisebbek előtt és 
a helyi közösségért tevékeny-
kedőket részesítjük elismerés-

ben.” – mondta. Ennek nyomán 
vehette át a Regölyért Egyesület 
az Év Tolna Megyei Civil Szer-
vezete elismerést. Az egyesület 
kiemelt szerepet tölt be a falu 
szellemi, művészeti értékeinek, 
hagyományainak ápolásában, 
minden olyan célt támogatnak, 
amelyek a falu fejlesztéséhez 
hozzájárulnak. 

Idén különdíjat vehetett át 
a Szekszárdi Fősővárosi Kör. 
A szervezet múltja 1800-as 
években keresendő, a felsővá-
rosban már ekkor működött 
olvasókör. Céljuk most is az, 
hogy összefogják az itt élőket 
és aktív részesei legyenek a vá-
ros közösségi életének, progra-
mokkal hozzájárulva Szekszárd 
sokszínűségéhez. A civilek tevé-
kenységüket akkor tudják sike-
resen végezni, ha lelkesedésük 
támogatásra talál. 

Tolna megyében pedig szám-
talan mecénás áll a mögöttük, 
akiknek tevékenységét szin-
tén minden évben elismeri a 
megyei önkormányzat. Idén a 
Bazsonyi Arany Mecénás-díjat 
Kopp Ádám, hőgyészi vállal-
kozó vehette át Fehérvári Ta-
mástól, a megyei közgyűlés el-
nökétől és Potápi Árpád János 
államtitkártól.

 M. Wessely Judit

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Kedden 9 mm, szerdán 4 mm 
csapadék hullott Szekszárdon 
– számolt be lapunknak Kővá-
ri László képviselő, aki 41 éve 
gyűjti az időjárási adatokat. 
Mindenütt állnak a vizek – tette 
hozzá. Elmondta azt is, hogy az 
idei volt a második leghidegebb 
január, mióta az adatokat méri. 
A 2017 januári középhőmér-
séklet -3,9 fok volt, ami közel 5 
fokkal kevesebb, mint a sok éves 
átlag. A fagyos napok száma 30 
volt, vagyis csak egyszer kúszott 
a hőmérséklet 0 fok fölé. Emel-
lett 7 zord nap volt, amikor -10 
foknál is hidegebb volt.
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Az internetezők keresztelték el a Sebestyén Pince új kékfrankosát
Az internetezők segítségé-
vel kapott nevet az a kék-
frankos, mely a szekszárdi 
Sebestyén Pince, nyolc bu-
dapesti borbár, egy borke-
reskedés, egy boros témájú 
honlap összefogásából szü-
letik.

A Sebestyén Pince, a 0,75 
bistró, az Andante Borpati-
ka a Doblo Wine and Bar, az 
ETAP Wine Bar, a Köz’Pont, 
a Palack, a Tasting Table, a 

VinoPiano Borbár, il-
letve a Bortársaság, 
valamint a Wine Flow 
honlap az internetezők 
segítségével kereste a 
nevét annak a bornak, 
mely összefogásuk-
ból születik. Végül 
több mint 380 ja-
vaslat gyűlt össze. 
Ezek közül válasz-
tották ki a három 
legjobbat: „egytő-
ről”, „nyolcfrankos”, 

„bárbor”. A névre vo-
natkozó szavazatokat 
a nevetadokabornak.hu 
oldalon lehetett „le-
adni” január 2. és 15. 
között.

A szavazatok 50 szá-
zalékát végül a Ko-
vács Boglárka által 
beküldött „egytőről” 
kapta, így az inter-
netezők voksai alap-
ján ezt a nevet kapja 
majd a Sebestyén 

Csilla és Sebestyén Csaba által 
elkészítendő kékfrankos bor, 
melynek alapanyagát szintén 
a pincészet szolgáltatja.

„A közösségi bor 2017 már-
ciusában kerül a borbárok 
asztalaira. Célja a tudatos 
borfogyasztás, a Kárpát-me-
dencei fajták, a borbár kultú-
ra és a közösségi gondolkodás 
népszerűsítése” – olvasható a 
honlapon.

 Forrás: kadarka.net

Gond a földeken: elhordta a szél a havat a vetésről
Az újév új kihívásokkal jár 
a földeken is, számtalan le-
hetőséget, de problémát is 
gördítve a gazdák elé. Hogy 
melyek ezek, arra Vendégh 
Edittől, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara tolna megyei 
igazgatójától kaptunk infor-
mációt. 

– Milyen jellegű uniós, illetve 
hazai támogatásokat igényel-
hetnek a gazdák 2017-ben?

– Megannyi pályázati forrás 
nyitott: ilyen például a mező-
gazdasági termékek értéknöve-
lésére és erőforrás-hatékonysá-
gának elősegítésére vonatkozó. 
A kertészet korszerűsítése terén 
a gyógy- és fűszernövény-term-
esztés fejlesztésében, üveg- és 
fóliaházak létesítésében, vagy a 
geotermikus energia felhaszná-
lására kiírt pályázatok. Írtak ki 
pályázatot ültetvénytelepítésre, 
külterületi helyi közutak fej-
lesztésére, önkormányzati utak 

állapotjavításához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzé-
sére, sőt agrár-erdészeti rend-
szerek létrehozásához is állnak 
rendelkezésre források. Több 
felhívás módosult, vagy kiegé-
szült, érdemes tehát részletesen 
utánanézni a lehetőségeknek a 
palyazat.gov.hu honlapon.

– Noha búzából mennyiségi-
leg kiemelkedő eredmény szüle-
tett tavaly, a sok csapadék azért 
jócskán beleszólt a minőségi  
mutatókba.

– Így igaz. Az őszi búza termé-
sátlaga hektáronként 6,58 tonna, 
az őszi árpa 6,4 t, a napraforgó 3, 
míg a kukorica 9,3 tonna lett a 
megyében. A kalászosok minősé-
ge ugyanakkor az aratási időszak-
ban lehullott nagy mennyiségű 
csapadék következtében sok he-
lyütt takarmány szintűre romlott. 
Az árakban a nagy termésátlagok 
negatívan éreztették a hatásukat, 
mivel a nyári hónapokban 35.000 

Ft/tonna körül alakult a malmi 
búza ára. A napraforgó és a ku-
koricatermést a június közepén 
érkezett viharkár és a hirtelen 
lehullott, 150-200 mm csapadék 
veszélyeztette. Több területen a 
viharos szél és a nagy mennyi-
ségű eső hatására megdőltek a 
növények, máshol pedig belvizes 
foltok alakultak ki.

– A kamaránál úgy véljük, a 
szántóföldi növénykultúrákat 
most elsősorban a felfagyás 
veszélyezteti. Hótakaró nél-
kül ugyanis az igen zord télen, 
mint a mostani, a gabonafélék 
kifagyhatnak. Akad, ahol a szél 
elhordta a vetésekről a havat. A 
nem egybefüggő hótakaró kö-
vetkeztében az őszi kalászosok 
és a repce védtelen maradt a 
nagy hideggel szemben…

– Sok tényező befolyásolja az 
árakat...

– Globális és hazai szinten 
alapvetően a világpiaci készle-

tek alakulása. Elmondható: az 
elmúlt tíz év átlagában a búza, 
illetve kukorica termelése nö-
vekvő tendenciát mutat. A ke-
reslet-kínálat kiegyensúlyozott, 
így kismértékű zsugorodás van 
kilátásban. Tavaly már láthattuk 
külföldön és itthon egyaránt, 
hogy a nagy termésmennyiség 
jó, azonban veszélyes is. Hiába 
elfogadható, vagy jó a termé-
sátlag, ha ennek következtében 
minőségi romlás áll be. 

– Milyen problémák merül-
hetnek fel az értékesítésnél? 

– A 2015-ös árakhoz képest 
jelenleg 15-20 százalékkal ala-
csonyabban jegyzik a búzát és a 
kukoricát. E két haszonnövény-
ből világszinten is jó termést 
arattak, így ezekből árubőség 
van – Magyarországon is. A 
2017-es évet ennek fényében 
bőséges átmenő készlettel in-
dítottuk. Aki tudott, termé-
nyeinek raktározási lehetőséget 
biztosított a kedvezőbb ár remé-
nyében. 

– Mely külföldi piacokon 
„landolhat” 2017-ben a hazai 
gabona?

– Örömteli, hogy az olasz és 
román tranzitpiacon túl Bosz-
niába, Lengyelországba, Szlo-
vákiába, Németországba, vala-
mint a horvát, az osztrák és a 
holland piacra is eljut a hazai 
termés.  Gy. L.
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Fiatal pályakezdők sikerélményei egy nagyvállalatnál
Nem csak a műszaki területen 
jól ismert hiányszakmákban 
(pl. hegesztő, esztergályos, 
CNC-s) van lehetőségük a fi-
ataloknak állást találni, hosz-
szabb távra tervezni a szek-
szárdi nagyvállalatoknál. Az 
autóipari beszállítóként sta-
bil piaci szereplőnek számító 
BHG ÁSZ Alkatrészgyártó Kft-
nél például a gazdasági-mű-
szaki élet változása során 
keletkezett új szakmákban is. 

Két szekszárdi fiatallal beszél-
gettünk, akik közül az egyik 
nemzetközi szállítmányozás-lo-
gisztika felsőfokú szakképzés 
után, a húszas évei legelején ke-
rült ki a gyakorlatba, és ma már 
önállóan dönt beszerzésről, ér-
tékesítésről a BHG-nél, pedig a 
középiskola padjait még leendő 
vendéglátósként koptatta...

Vendéglátósból szállít-
mányozási logisztikus

– Úgy voltam a vendéglátással, 
hogy nem lenne rossz kipróbál-
ni, de ahhoz nem igazán tudtam 
volna hozzászokni, hogy amikor 
mások szórakoznak, pihennek, 
nekem éppen akkor kell dol-
goznom – mondta a mindössze 
23 éves Varga Ákos a váltásról. 
Piacképes, a habitusához illő 
szakmát keresett, amikor beirat-
kozott egy két éves kurzusra. A 
logisztikáról volt fogalma, s va-
lahogy vonzódott is e terület felé.

– Az iskola megadta az alapo-
kat, de rajtam múlott, miként, mit 
tudok alkalmazni belőle egy fel-
adatok egész sorát hozó konkrét 
helyzetben. A BHG repülőgép-
karbantartó-eszközöket gyártó 
részlegéhez kerültem, ahol turbi-
nahordozó-, karbantartó eszkö-
zök gyártása zajlik. Többek között 
a hegesztőhuzalok, vágó-, illetve 
csiszolókorongok beszerzését 
végzem, és az elkészült féltermé-
kek megmunkálásra való belföldi 
továbbítását.

– Mi az ön felelőssége ebben?
– Önállóan döntök az anyagok 

beszerzésében. Fontos az ár is, 
de a megfelelő minőség biztosí-
tása az elsődleges. Ha elakadok, 
a műszaki kollegák készségesen 
segítenek. Az idő sokszor fontos 
tényező: megérkezik-e a rende-
lés, vagy sem. Az utóbbi esetében 
meghiúsul a gyártás, ez pedig a 
beszerzőt terheli. Nos, ilyen még 
fordult elő. Az áru legtöbbször 

időben és jó minőségben érkezik 
meg, ami számomra sikerélmény, 
és további erőt ad a munkához.

A két évvel idősebb Solymosi 
Zsolt egy közgazdász diplomával 
a zsebében lépett ki a nagybetűs 
életbe. Ő az a ritka kivétel, aki 
nem böngészte az átlagnál na-
gyobb fizetésekkel kecsegtető 
budapesti cégek ajánlatait, mert 
a Szekszárdra való visszatérés az 
elsődleges szempont volt nála. 
„Ide kötődöm, szeretek itt élni” – 
jegyezte meg. Kérdés volt persze, 
miképpen tudja a fővárosi Cor-
vinus Egyetemtől hozott jó ala-
pokat egy állandó versenyhely-
zetben levő cégnél hasznosítani?

Zsolt nem ismeretlenül érkezett 
a BHG-hez, hiszen már a kötelező 
szakmai gyakorlatot itt végezte el. 
Nem kötelezte el magát a céghez, 
de nagyon is benne volt a pakli-
ban, hogy itt áll majd munkába.

– Sok területen láttam annak 
a hasznát, amit az egyetemen ta-

nultam, de itt egy jó szervezési 
készségeket igénylő, komplex 
feladatellátásba csöppentem 
bele. A beszerzéstől kezdve a 
gyártáson át az értékesítésig 
mindenhol jelen vagyok. Első-
sorban a Volkswagennek és az 
Audinak dolgozunk, de gyár-
tunk alkatrészt a Porschék klí-
ma-rendszeréhez is. Jóleső érzés, 
amikor egy-egy ilyen márkájú 
autót megpillantok az utakon, 
hogy a cégünk, vagy akár az 
én munkám is benne lehet a 
járműben – mondja Solymosi 
Zsolt, aki német, angol és francia 
nyelvből nem csak vizsgával, de 
használható nyelvtudással is ren-
delkezik. Bő egy éve dolgozik a 
BHG-nél, s munkája megbecsü-
léseként projektvezető lett.

– Abból érzem, hogy a felet-
teseim bíznak bennem, hogy 
egy feladat megoldása után egy 
nehezebbet kapok. És ami iga-
zán sikerélmény: a közvetlen 
feletteseim több elképzelésemet 
is jóváhagyták – újságolja lelke-
sen a 25 éves szakember.

Mindkét fiatal azt tervezi – 
mivel alapvetően nem műszaki 
emberek –, hogy ez irányban 
szereznek további ismereteket, 
képzettséget, amelyek segítik 
őket jelenlegi munkakörük 
még jobb ellátásában. Az eddi-
gi munkatapasztalatok mind-
kettőjüknél zömmel sikerélmé-
nyek, amelyek jelzik: tudnak a 
„mélyvízben” is úszni!  B. Gy.

Központi felvételi vizsga meg-
írásának kötelezettsége a 
középiskolákba kerüléshez a 
2000/2001-es tanévtől létezik. 
A megyeszékhelyen két közép-
fokú oktatási intézményben, a 
Garay János és az I. Béla Gim-
náziumban tartottak január 
21-én írásbeli felvételi vizsgát.

Az Oktatási Hivataltól kapott 
információ szerint az ilyenkor 
szokásos „megmérettetést” ja-
nuár 21-én tartották a 6 és 4 év-
folyamos gimnáziumi képzésre 
jelentkezők részére. A felvéte-
liző diákok két tárgyból – ma-

tematikából, illetve magyarból 
– töltöttek ki feladatlapokat. Az 
elmúlt hét közepéig Szekszár-
don százhúsz 8. osztályos tanu-
ló írt központi felvételit, akikből 
városunkban százan, míg húsz 
diák egyéb településen talál-
ható középiskolában tett eleget 
a követelménynek az állami 
fenntartású általános iskolák 
tájékoztatása alapján.

A középfokú intézményekbe 
február 15-ig szükséges jelent-
kezniük az általános iskolai ta-

nulóknak. Jelenleg még többen 
úgy állnak, hogy csupán azt 
döntötték el, hogy olyan isko-
lát is megjelölnek a felvételi la-
pon, amelybe központi felvételi 
vizsgával juthatnak be. A Garay 
és az I. Béla gimi az előző évek 
tendenciáját követve hasonló 
specializációjú osztályokat hir-
detett, mint korábban. A felvé-
teli vizsga dolgozatainak javítá-
sa, értékelése jelenleg is zajlik, a 
szaktanárok úgy nyilatkoztak: 
a dolgozatok az előző évekhez 

hasonló nehézségűeknek bi-
zonyultak, ám úgy tűnik, idén 
az eredmények szempontjából 
markánsabb szórás rajzolódik ki. 

A középfokú iskolai felvételi 
eljárás január 21-én – a köz-
ponti írásbeli felvételi vizsga 
lebonyolításával – indult. A fo-
lyamat április 26-ig, a felvételről 
és az elutasításról szóló értesí-
tés kézbesítéséig húzódik. Ezek 
után, május 8. és augusztus 31. 
között rendkívüli felvételi eljá-
rást folytatnak le.  Gy. L.

A felvételükért írtak az általános iskolások

Változások az agrárügyi szerveknél
Változás az intézményi háttér 
terén, hogy 2017. január 1-től 
a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal a Tolna Megyei 
Kormányhivatal szervezetébe in-
tegrálódott. Ennek nyomán külön 
válnak a kifizető ügynökségi és a 
kérelemkezelési feladatok. A ko-
rábbi megyei MVH kirendeltség 

ezen túl Agrár- és Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztályként folytat-
ja a szakmai munkát, változatlan 
helyen, az ismert ügyfélfogadási 
időben. A kifizető ügynökségi fel-
adatokat a Magyar Államkincstár 
látja el. A gazdálkodókat érintő 
további változás, hogy a környe-
zet- és természetvédelmi felada-

tok január elsejétől a Szekszárdi 
Járási Hivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Osztály ha-
tókörébe tartoznak. Változott a 
családi gazdaságok nyilvántar-
tásának vezetése is: e feladatkör 
a Kormányhivatal Földművelés-
ügyi Osztályától átkerült a Járási 
Hivatalok Földhivatali Osztálya-
ihoz – az őstermelői tevékenység 
ellenőrzésével együtt.



2017. február 5. 2017. február 5. 98

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

A NÉMETH EUROTRANS KFT.

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ 

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET 

KERES C + E KATEGÓRIÁVAL. 

TÖBBFÉLE MUNKAREND!

AMIT NYÚJTUNK:
–  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárműpark,
– Kocsigazdás rendszer,
– Korrekt, kiszámítható bérezés,
–  Alapfi zetés + Napidíj + 

Egyéb juttatás,
– Átlag három hetes kintlét,
–  561/2006/EK rendelet szerinti 

munkavégzés
–  Kereseti lehetőség: Nettó 

430.000 – 450.000 Ft között.

–  Cégünknél lehetőség van 
2 hét munka – 2 hét pihenő ti-
pusú munkarend választásá-
ra is. Ebben az esetben egy 
autónak 2 gazdája van, akik 
2 heti munka után a telephe-
lyen váltják egymást.

–  Kereseti lehetőség: 
Nettó 290.000 – 310.000 Ft 
között.

Továbbá várjuk váltósofőrök jelentkezését is!

Jelentkezni a +36–30/222–9129-es telefonszámon 
Szente Évánál lehet.

(02070)

A bonyhádi KNIPL Kft.
új munkatársat keres

VILLAMOSMÉRNÖK / TECHNIKUS pozícióba. 

FELTÉTELEK:
• műszaki végzettség (felső-, vagy középfokú);
• ipari vezérlések ismerete;
• WS CAD és EPLAN rajzolási ismeret és tervezési képesség;
• német vagy angol nyelvtudás;
• Pályakezdő vagy 1–5 év szakmai tapasztalat.

Szakmai önéletrajzokat az alábbi
elérhetőségre várjuk:

info@knipl.com
Érdeklődni:

telefon:+36–74/550–540
(02072)

A bonyhádi KNIPL Kft.
új munkatársat keres

PROGRAMOZÓ / INFORMATIKUS pozícióba. 

ELVÁRÁSOK:
• műszaki végzettség (minimum középfokú);
• ipari programozásban való jártasság;
• számítógépes grafi kai ismeret;
• német vagy angol nyelvtudás;
• pályakezdő vagy 1–5 év szakmai tapasztalat.

Szakmai önéletrajzokat az alábbi
elérhetőségre várjuk:

info@knipl.com
Érdeklődni:

telefon:+36–74/550–540
(02073)

A bonyhádi KNIPL Kft.
új munkatársat keres

MÉRNÖK / TECHNIKUS pozícióba. 

ELVÁRÁSOK:
• műszaki szakirányú végzettség (gépészmérnök/technikus);
• Solid Edge vagy CAD rajzolási ismeret;
• német vagy angol nyelvtudás;
• pályakezdő vagy 1–5 év szakmai tapasztalat.

Szakmai önéletrajzokat az alábbi
elérhetőségre várjuk:

info@knipl.com
Érdeklődni:

telefon:+36–74/550–540
(02074)

Magyarország legnagyobb fáját is láthatták Gemencben
Gyönyörű téli időben tar-
tották meg szombaton Ge-
mencben a Bodor Árpád em-
léktúrát, melyen szép számú 
túrázó vett részt.

A Pörbölyről induló, 2. alka-
lommal megrendezett túrát ösz-
szesen mintegy százharmincan 
teljesítették. Közülük hetvenen 
a rövidebb – 9 kilométeres – 
útvonalat, hatvanan pedig a – 
mintegy 14 kilométer – hosszú 
útvonalat választották. Utóbbi, 
a most először meghirdetett 
hosszabb túra résztvevői töb-
bek között Magyarország leg-
nagyobb – mintegy 12 méter 
kerületű – fáját is megtekint-
hették – mondta el Dománszky 
Zoltán, a szervező Tolna Me-
gyei Természetbarát Szövetség 
elnöke.

A résztvevők Bajáról, Bony-
hádról, Paksról, Szekszárdról 
és a környékről érkeztek. A leg-
többen Szekszárdról vettek részt 
a túrán, köszönhetően annak, 

hogy a Garay János Gimnázium-
ból mintegy 50 tanuló és tanár 
érkezett. Ennek megfelelően sok 
fiatal volt a túrázók között, de 
több 70 év feletti is végigjárta va-

lamely útvonalat. A túrázók kö-
zött sokan voltak Bodor Árpád 
tisztelői, sőt olyanok is akadtak, 
akiket még ő tanított.

Dománszky Zoltán elmond-
ta, gyönyörű téli időben zajlott a 
túra, a holtágak be voltak fagyva 
és szép átlátható volt az erdő. A 
Gemenc Zrt.-nek köszönhető-
en a résztvevők a Pörböly Öko-
turisztikai Központnál található 
múzeumot is megtekinthették. 
A Bodor Árpád emléktúrával 
Tolna Megyei Természetbarát 
Szövetség 2014-ben elhunyt 
tiszteletbeli elnökére szerettek 
volna emlékezni. Bodor Árpád 
tervezte az első jelzett turis-
tautakat a Gemenci-erdőben 
és ezzel ráirányította a gyalogos 
természetjárók figyelmét e gyö-
nyörű tájra.

 Forrás: kadarka.net

Az intézmény néhai tanárára emlékeztek a Garaysok
A Tolna Megyei Természet-
barát Szövetség  szervezésé-
ben január 28-án került sor a 
második Bodor Árpád emlék-
túrára. Ez alkalommal a Szö-
vetség tiszteletbeli elnökéről 
egy Gemenci-erdei túrával 
emlékeztünk meg. 

Bodor Árpád, iskolánk egykori 
tanára tervezte ugyanis itt az 
első jelzett turistautakat, így 
irányítva az emberek figyelmét 
a táj szépségére. Mi, a Szekszár-
di Garay János Gimnázium ta-
nulói és tanárai 45-en, sok más 

érdeklődővel együtt, vonattal 
érkeztünk Pörbölyre. A túra 
előtt egy megemlékezésen vet-

tünk részt, ahol a tanár úr életé-
ről, munkásságáról tudhattunk 
meg többet. Ezután indultunk 

a 9 kilométeres távra, a havas 
erdei utakon, ahol a fakiterme-
léstől jeges szakaszok is voltak. 
A délelőtt jó hangulatban telt, 
mindenki jól érezte magát a 
sok elcsúszás-esés ellenére. 
Útközben megálltunk, hogy a 
befagyott Duna jegén csúszkál-
va egy csoportfotót készítsünk. 
Még a nagy hideg sem tudott 
minket eltántorítani. A túráról 
kellemesen elfáradva, élmé-
nyekkel telve, busszal utaztunk 
haza Szekszárdra.
 Posta Soma Szekszárdi 
 Garay János GimnáziumFO
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Január 29-ei rejtvényünk megfejtése: Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: dr. Fodor Józsefné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését február 9-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Holtomiglan – Holtodiglan!
„Veled kiteljesedve”

A házasság hete megünneplé-
se közel két évtizede Angliából 
indult el, amely Valentin-nap 
környékén minden évben egy 
hétig a házasság és a család 
fontosságára kívánja irányíta-
ni a figyelmet. Az idei mottó, a 
„Veled kiteljesedve” kifejezi azt, 
hogy a házasfelek összetartoz-
nak, kiegészítik egymást, és a 
házasságban a férfi és a nő azt 
vállalja, hogy kitartanak egy-
más mellett egy életre szólóan, 
jóban és rosszban.

Ezzel kapcsolatos a következő 
kis történet: 

A pályaudvaron egy idős bácsi 
a feleségét várja. Mikor a nénike 
megérkezik, megölelik egymást.

– De jó, hogy végre megjöttél, 
úgy hiányoztál! – szól a bácsi. 

– De jó, hogy végre látlak, 
olyan hosszú volt ez a két nap – 
válaszol a néni.

A közelben álldogáló fiú, aki 
a barátnőjét várja, meghatódik 
a jelenet láttán és odalép hoz-
zájuk.

– Ne tessék haragudni, önök 
mióta házasok?

– Éppen 50 éve – hangzik a 
válasz.

– Remélem mi is ilyenek le-
szünk ötven év múlva a kedve-
semmel - mosolyog a fiú. 

A bácsi odalép hozzá, megfog-
ja a vállát és azt mondja: Fia-
talember, maga ezt ne remélje. 
Maga ezt döntse el.

A házasság tehát csupán ér-
zelem, hanem akarat kérdése. 
Mi arra hívjuk fel a figyelmet, 
hogy Isten az embert férfinak és 
nőnek teremtette, és azt akarta, 
hogy a férfi és a nő elhagyja ap-
ját és anyját, és házastársához 
ragaszkodjon egy életen át bol-
dogítva egymást. Gyermekeknek 

adjanak életet és azokat a szép-
re, a jóra és az igazra neveljék. 
Ámen! 

 Bacsmai László
 esperes-plébános

„Kultúrkrumplit” vegyünk a silány fajták helyett
Igény lenne a hazai, kiváló mi-
nőségűre nemesített burgo-
nyára. A gond ott kezdődik, 
hogy a multik nem vásárolják 
a nemesítőktől, így egyelőre 
marad a nagy tömegben re-
keszelt, silány minőség.

A helyzet azonban változhat, ha 
nem lesz a magyar ember a maga 
ellensége – állapították meg a 
Dicenty Dezső Kertbarát Kör 
tagjai a január 30-i összejövete-
lükön. Azt, hogy a legtöbb beteg-
ségre rezisztens magyar krump-
lifajták milyen tulajdonságokkal 
is rendelkeznek, a keszthelyi 
Pannon Egyetem burgonyaku-
tatási központjának növényne-
mesítője, dr. Polgár Zsolt ecse-
telte a Babits Mihály Kulturális 
Központban. Mindenekelőtt a 
helyes fajtaválasztásra, a tuda-
tos tápanyag-utánpótlásra és a 
növényvédelemre kell helyezni 
a hangsúlyt, ám a szakszerű tá-
rolás sem utolsó szempont.

A Pannon Egyetem 56 év táv-
latából magas termőképességű 

és stabilitású, kiváló ízvilágú 
krumplifajtákat kísérletezett ki, 
amelyek a vírusokra, a fonál-
férgekre és a burgonyavészre is 
rezisztensek, több évre vissza-
ültethetőek, alacsonyabb vegy-
szerigényűek, s így kevesebb 
a költségvonzatuk is. Ilyen a 
korai érésű, bőtermő, közepes 
keményítőtartalmú, hosszan 
tárolható Balatoni rózsa, ame-
lyet főtt ételekhez, vagy tócsni 
készítéséhez is ajánlanak. Kö-
zépkorai éréssel bíró fajtájuk a 
Katica, amely szintén bőtermő. 
A kutatók egy „C” főzésű, azaz 

magas keményítő tartalmú, jól 
tárolható krumplit is nemesítet-
tek. A White Lady hasábburgo-
nya, krokett, de püré alapanya-
ga is lehet. A nemesítő szerint 
jó választás lehet a „Hópehely”, 
a Démon, a Botond, vagy a ha-
marosan piacra kerülő Basa is.

A vetőgumót válogatással, 
előhajtatással készítsük fel az ül-
tetésre. Vetés előtt másfél hónap-
pal, 2–3 gumórétegben kiládáz-
va, apró, erős csírákat létrehozva, 
szórt fény alatt, 18–20 oC-os 
szobahőmérsékleten keltetve. E 
módszerrel garantált ugyanis a 

terméshozam. Az „egy bokorba 
egy gumó” módszerrel március 
20. és április 10. között érdemes 
ültetni. Ajánlott a 75–90 cm-es 
sor- és a 20–38 centis tőtávol-
ság. A talajba ősszel 10 dkg/m² 
nitrogén-foszfor-kálium elegyet 
tartalmazó alapműtrágyát, ta-
vasszal pedig 2–3 dkg/m² nitro-
géntartalmú műtrágyát (pétisót) 
keverjünk, úgy, hogy a gumók-
kal ne érintkezzen.

A sárguló, beteg növényeknek 
édesebb a levele: ezért a krump-
libogár legelőször erre megy rá. 
Fitoszféra ellen igyekezzünk 
kontakthatású, réz és kéntar-
talmú vegyületeket használni, a 
bogarakkal szemben pedig bak-
tériumot tartalmazó szer, vagy a 
területváltás is segít. A betaka-
rítást akkor érdemes elvégezni, 
ha a szár felhúzható és a lomb 
80%-a már lesárgult. Burgo-
nyánk tárolását 7–8 oC-on, lehe-
tőleg sötét, magas páratartalmú, 
jól szellőző helyiségben oldjuk 
meg, egy hónap után forgatva a 
gumókat.  Gy. L.

Csapadékban bővelkedő időnk volt 2016-ban (2. rész)
Az elmúlt esztendő igazi, 
forró nyár nélküli, csapadék-
ban bővelkedő, többször 
az áltagnál hűvösebb idő-
járásáról Kővári Lászlóval, a 
megyeszékhely gazdasági 
bizottságának elnökével be-
szélgettünk, aki immár 40 
éve vezet naplót Szekszárd 
meteorológiai adatairól.

Az utóbbi években szinte kivé-
tel nélkül csapadékos augusztus 
után 2016-ban a megszokottnál 
szárazabb nyolcadik hónap jött. 
Kővári László naplójába pillant-
va egyébként mindkét faktor-
nál (napi középhőmérséklet és 
csapadék) felfedezhető, hogy 
három-négy év hasonló értékei 
után következik azok ellenkezője 
– általában szélsőséges értékeket 
produkálva. Ami a hőmérsékle-
tet illeti: bizony elmaradt az ed-
dig jellemző forró augusztus, sőt 

e tekintetben átlag alatti értékkel 
zárt az utolsó nyári hónap.

– Ahogy szép száraz, a sző-
lőnek kedvező őszünk volt sok 
éven át az elmúlt évtized elején, 
közepén, az utóbbi évek szinte 
menetrendszerűen csapadékos 
szeptembereket és októbereket 
hoztak – mondja a Gazdasági 
Bizottság elnöke. – Egymás után 
három október is igen csapadé-
kos volt, egész pontosan a 31-ből 
11 napon esett. Ezzel együtt az 
évszakhoz képest hideg is volt, 
ami a kukorica betakarítására, 
az őszi vetések előkészítésére ne-
gatívan hatott. Jött a november, 
ami már viszonylag hosszabb 
ideje plusz nyolc fokokat produ-
kált, két egységgel meghaladva a 
negyven éves átlagot. Nos, tavaly 
valóban hidegebbnek érezhettük 
ezt a hónapot, de valójában a sok 
éves átlagnak megfelelt. A de-
cember viszont tényleg hidegebb 

volt, mint az utóbbi években: 
egy erős fél fokkal elmaradt az 
átlagtól (0,9 oC fokos értékkel), 
ugyanakkor párját ritkítóan szá-
raz volt, hiszen mindössze 1,9 
mm csapadék hullott.

– A tavalyi esztendő időjárása 
összességében nagyban hozzájá-

rult ahhoz, hogy az agrárium-
ban csúcsévről beszélhetünk...

– Húsz éve nem volt ilyen, 
hogy rekordtermést, vagy csúcs 
közeli évet produkáljon minden 
szántóföldi növény. És persze a 
szőlő is – kellőképpen megvédve 
a gombabetegségektől –, meny-
nyiségi értelemben jó, és úgy 
általában minőségben is megfe-
lelőt produkált. Köszönhetően 
annak, hogy a termesztés legkri-
tikusabb hónapjaiban – a szélső-
ségeivel együtt is – kedvező volt 
az idő minden növény számára.

– Mi várható az idén?
– Hidegebb tél, mint a tava-

lyi. Egy átlagos tavaszt és nyarat 
sejtek, viszont ennyi csapadékos 
ősz után most jóval szárazabbat 
várok az idén, és úgy gondo-
lom, az eddigi tendenciák és 
periodikák alapján enyhébb, de 
jóval csapadékosabb következő 
telünk lehet.  B. Gy.
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Házasság Hete 2017
szekszárdi programjai

Február 14. (kedd) 18:00
Élet-kóstoló – meghívásos, já-
tékkal egybekötött vacsora a 
Wosinsky Mór Közösségi Ház-
ban, az elmúlt öt évben Szekszár-
don szentségi házasságot kötött 
ifjú pároknak. Érdeklődni a 
részletekről hhszekszard@gmail.
com címen, vagy a +36–20/510–
1129-es telefonszámon lehet.

Február 16. (csütörtök) 18:30
„Nem az a csoda, ha nem ért-
jük meg egymást, hanem az, 
ha igen” címmel a férfi-női 
kommunikációs különbségek-
ről tart előadást Nagy Péter, a 
Pécsi Egyházmegye közoktatási 
munkatársa és felesége, Judit a 
Wosinsky közösségi házban. A 
belépés díjtalan.

Február 19. (vasárnap) 18:00
Házasság Hete záróeseménye. Há-
zasok miséje és házaspárok meg-
áldása a belvárosi templomban, 
majd szabadtéri formáció a téren.

A programokra minden érdeklő-
dőt szeretettel vár a rendező Pécsi 
Egyházmegye Családreferatúrája, 
a szervezők, és a Házas Hétvége 
lelkiségi mozgalom párjai, vala-
mint támogatóink, a Halász Háló 
Egyesület Szekszárd és a Szek-
szárdi Római Katolikus Plébánia.

Házasulandók figyelem
Akik szeretnének katolikus 

templomban házasságot 
kötni, jelentkezzenek – 

a plébánián hivatali időben 
– adat egyeztetésre. 

A jegyes kurzus
február 7-én 19:30 órakor 

kezdődik a 
Plébánia Közösségi 

házában, amelyre várjuk a 
jegyeseket (Béla király tér 9., 

Tel.: +36–74/510–892).

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A Divízió kettőben folytatják a Rosszcsontok
Két hete kezdte meg a fel-
készülést az új idényre a 
Szekszárd Bad Bones ameri-
kai-futball csapat, amely ápri-
lis elején hazai környezetben 
kezdi meg a pontvadászatot 
– idén egy osztállyal lejjebb.

Az elmúlt idényben, a Divízió 
I-ben szereplő Rosszcsontok ma-
gabiztosan meneteltek egészen 
az elődöntőig, a fináléba kerülés 
azonban már nem sikerült a szek-
szárdi gárdának, amely végül a 
harmadik helyen zárta bajnoksá-
got. A Gladiators elleni, hosszab-
bítással végződő találkozón már 
nem lehetett ott a Bad Bones so-
raiban Szabó Ferenc, aki az utolsó 
csoportmeccs utolsó másodper-
cében szenvedett vállsérülést. A 
Rosszcsontok 21-ese, a klub elnö-
ke így csak a pálya széléről figyel-
hette, hogy társainak nem sikerül 
kivívniuk a döntőbejutást, s az oly 
annyira áhított aranyérem ezúttal 
is más nyakába kerül…

– A sérülés intő jel volt, ezért 
döntöttem úgy, hogy befejezem 
az aktív játékot – mondja Sza-
bó Ferenc, akinek február 10-én 
műtik a vállát. – Nem csak én hi-
ányzom majd a tavalyi keretből, 
hiszen igen markáns változások 
történtek a csapat életében. Távo-
zott a vezetőedző, Sződy Ferenc 
és segítője, Kovács Sándor is, de 
a gárda alapemberének számító 

Gyarmati Máté és Novakov Dá-
vid sem marad. A tehetségesebb 
játékosaink, mint Zilai János 
vagy Hollósy Kunó pedig a ki-
emelt bajnokságban (HFL) sze-
replő dunaújvárosiakat erősíti az 
új idényben. Pedig tervben volt, 
hogy a Bad Bones a játék ősha-
zájából, a tengerentúlról igazolna 
edzőt, irányítót és futójátékost, 
de ebből végül semmi sem lett, a 
csapat pedig jövőre egy osztállyal 
lejjebb próbál szerencsét. Miután 
több magasabban jegyzett gárda 
is visszanevezett a Divízió II-be, 
így a tavaly a junior bajnokságban 
edződő tehetséges fiatalok igen 
erős mezőnyben bizonyíthatnak. 
Korábbi falemberek tértek visz-
sza, Gyurkó Lászlóval és Amrein 
Attilával pedig a támadó szekció 
erősödött. 

– A csapat két hete kezdte el 
az erőnléti edzéseket Szabó Ju-
dit fitnesz tréner irányításával, 
és ahogy az időjárás engedi – de

legkésőbb március elején – a 
fiúk már a pályán gyakorolják a 
játékokat – folytatja Szabó Ferenc. 
– A szakmai munkát a gárda ko-
rábbi trénere, Laczkó Ernő Már-
ton irányítja. A támadósorral a 
térdműtét előtt álló Greiling Mi-
hály foglalkozik, míg a védekezést 
Vidák Szabolcs vezetésével gya-
korolják a megfiatalított Rossz-
csontok. A szövetségben elkészí-
tették a bajnokság sorsolását. A 
Szekszárd Bad Bones a Budapest 
Titans, a Tatabánya Mustangs és 
a Boda Troopers mellett a Szom-
bathely és az Újpest Bulldogs 
ellen játszik majd. A szezon első 
mérkőzését április 2-án, hazai 

környezetben a Troopers ellen 
vívják a Rosszcsontok.

– Amikor nyolc évvel ezelőtt 
elindítottuk az amerikai-futball 
csapatot, bíztam benne, hogy lesz 
a dolognak egy olyan íve, felfutá-
sa, hogy idővel majd magasabb 
osztályban is megmutathatjuk 
magunkat, a legjobbak között is 
éremért, bajnoki címért csatáz-
hatunk – mondja az elnök, aki 
két hónappal az előző idény vége 
előtt benyújtotta lemondását, de 
azt az egyesület közgyűlése nem 
fogadta el. – Én az elmúlt évek-
ben sok mindent alárendeltem a 
Bad Bones sikerének, rengeteg 
energiát fordítottam a gárdára, 
s miután ezt az „alázatot” nem 
mindig kaptam vissza a csapat 
játékosaitól, így fogalmazódott 
meg bennem, hogy lemondjak 
az elnökségről. Látom viszont, 
hogy több városban is haldoklik 
a sportág, mert nincs egy olyan 
eltökélt, karizmatikus vezető, aki 
összefogná a csapatot, így végül 
maradtam. S bár játékosként már 
nem, sportvezetőként továbbra 
is a Rosszcsontokat segítem – 
zárta gondolatait Szabó Ferenc, 
aki játékosként öt és fél szezont 
húzott le az együttesnél. A Di-
vízió II-ben megszerzett ezüst 
után szeretett volna aranyérem-
mel búcsúzni, így játékosként 
maradt benne némi hiányérzet.  
 - fl -
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap február 6-tól február 10-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

MENÜ Február 6. Február 7. Február 8. Február 9. Február 10.

„A”
950 Ft

Palócleves Marhahúsleves Májgombócleves Zellerkrémleves 
zsemlekockával Csirkegulyás

Grízes metélt,
baracklekvár

Főtt marhaszelet,
paradicsom-

mártás,
főtt burgonya

Halfilé ropogós 
bundában,
párolt rizs,

tartármártás

Disznótoros,
főtt burgonya,

párolt káposzta
Gőzgombóc,
vaníliaöntet

„B”
950 Ft

Sütőtök
krémleves Marhahúsleves Májgombócleves Zellerkrémleves 

zsemlekockával
Csurgatott 
tojásleves

Temesvári 
csirkeragu,

krokett
Bácskai rizseshús, 

savanyúság
Carbonara

spagetti
Rántott 

csirkeszárny, 
bugaci saláta

Gyros, 
pirított burgonya, 

friss saláta

Napi
ajánlat
890 Ft

Csirkecombfilé 
diós bundában, 
hasábburgonya, 

bugaci saláta

Csirkecombfilé 
diós bundában, 
hasábburgonya, 

bugaci saláta

Csirkecombfilé 
diós bundában, 
hasábburgonya, 

bugaci saláta

Csirkecombfilé 
diós bundában, 
hasábburgonya, 

bugaci saláta

Csirkecombfilé 
diós bundában, 
hasábburgonya, 

bugaci saláta

(02058)

SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN! 
• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval 

borított pályával, és ízléses büfével várunk!
• Nálunk egy óra fallabdázással a tested egy heti mozgásigényét 

kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!

• És ha már kellőképp elfáradtatok: izzadjatok igényesen kialakított 
wellnes részlegünk szaunájában, vagy hűsöljetek a jacuzziban!

• Jöhetsz egyedül, barátokkal, vagy akár még a céges csapatépítésben 
is segítünk: 30 főig zártkörű, csoportos rendezvények lebonyolítását is 

vállaljuk!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
HONLAP: www.fallabdatolna.hu

7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: +36–70/392–68–61

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 16:00 – 21:00 

szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00 (02066)

Tolna és Szekszárd környékéről keresünk 
csarnok építéshez munkaerőt!

Fényképes önéletrajzot a 
trapanelkft@tolna.net e-mail címre kérünk 

Telefon: +36–30/267–32–48
(02071)

•  Építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés)
• Transzportbeton gyártás, kiszállítás,pumpálás

• Gépi földmunka, gépbérlet, bontási munkák, betontörés
• Közúti áruszállítás, trélerezés

• Építőanyag kereskedelem: zsákos cement, namal, kavics 
és zúzaléktermékek, - betonelemek stb. értékesítése

7090 Tamási, Nyírfa sor 11.
Tel./fax: 74/573-980, 74/573-984

Telefon: 74/573-985, Mobil: 30/474-71-86
E-mail: info@tambaukft .hu • www.tambaukft .hu (02067)

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
Február 10-től, péntekenként

19:30 órakor a Szekszárdi SZC (volt 505-ös)

„A” tornatermében.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: +36–20/980–77–52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu

(02062)

Valentin nap alkalmából ismét
„könyves vakrandi” 

a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban.
2017. február 13-án, hétfőn 
egész nap várják olvasóikat 
a titokzatos olvasnivalók. 

A „pártában maradtak” szerdán 
még elvihetők.

Az U9-es korosztályban az MTK, az U10-eseknél a Videoton 
végzett az első helyen a szekszárdi városi sportcsarnokban meg-
rendezett III. Horfer Serleg teremlabdarúgó-tornán. A házigazda 
szekszárdiak mindkét korcsoportban az ötödik helyen zártak. Az 
UFC játékosai közül Tóth Bálint, Kiss Boldizsár, Budai Dominik és 
Galambos János vehetett át különdíjat.

Szabó Ferenc (jobbról) és Zilai János hallgatja az edzői instrukciókat
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ÁCS REZSŐ polgármester
Február 13. (hétfő) 14–16 óráig, 
előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–74/504–102.
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Február 7. (kedd) 16–17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.).

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17–
18 óráig. Szekszárdi I. Béla Gim-
názium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általános 
Iskola(Kadarka u. 17.).

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 14. 
„F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgá-
ri Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17–
18 óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. 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 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

AGÓRA MOZI
Február 4., szombat
15:00 –   Ballerina 3D
17:00 –  Ballerina 2D
19:00 –  A kaptár 3D –  

Utolsó fejezet

Február 5., vasárnap
15:00 –   Ballerina 3D
17:00 –  Ballerina 2D
19:00 –  A kaptár 3D –  

Utolsó fejezet
Február 6., hétfő
17:00 –  Vakfolt
19:00 –  A kaptár 3D –  

Utolsó fejezet
Február 7., kedd
17:00 –  Vakfolt
19:00 –  A kaptár 3D –  

Utolsó fejezet

Február 8., szerda

17:00 –  Vakfolt

19:00 –  A kaptár 3D –  

Utolsó fejezet

Február 9., csütörtök

15:00 –   Lego batman – A film 3D

17:00 –  A sötét ötven árnyalata

19:00 –  A sötét ötven árnyalata

Február 10., péntek

15:00 –   Lego batman – A film 3D

17:00 –  A sötét ötven árnyalata

19:00 –  A sötét ötven árnyalata

Február 11., szombat

15:00 –   Lego batman – A film 3D

17:00 –  A sötét ötven árnyalata

19:00 –  A sötét ötven árnyalata

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@tolnataj.net 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Február 5. (vasárnap) 09:00 – 
13:00 – Rendezvényterem
FARSANGI JÁTSZÓHÁZ

Hagyományos farsangi játszó-
ház az Óperenciás Bábszínház 
Csalafintaságok a csalitosban című 
bábelőadásával.
10:00: Ízelítő a Bartina Néptánc-
egyesület gyermekeinek farsangi 
produkcióiból
11:00: Óperenciás Bábszínház – 
Csalafintaságok a csalitosban c. 
bábelőadás

Kézműves foglalkozások (origa-
mi, gipszálarc), színező, arcfestés, 
babajátszó és farsangi fánk kóstoló. 

Belépőjegy: 900,- Ft, 4 éves kor 
alatt 500,- Ft/fő.

Február 7. (kedd) 14:30 
– Rendezvényterem
IFJÚSÁGI HANGVERSENY: Mu-
zsikavalkád – a Pécsi Szimfonietta 
műsora

Ötletgazda és moderátor: dr. 
Lakner Tamás. Vezényel: Stauró-
czky Balázs. Társszervező: Filhar-
mónia Magyarország. 

Jegyár: 600,- Ft (jegyek korláto-
zott számban kaphatók a Művé-
szetek Házában, előzetes bejelent-
kezéssel). 

 
Február 13. (hétfő) 19:00 
– Csatár terem
FÉRFI-NŐ SHOW – A BOLDO-
GABB KAPCSOLÓDÁSÉRT

Joós István előadása. Férfi és Nő 
különbözik, erősségeink máshol van-
nak, boldogok is másképp lehetünk 
– amihez először újra kell egymást, 
és magunkat is tanuljuk. Ideje a hibás 
modellel leszámolni, mert tartósan 
boldog csakis az igazi nő és az igazi 
férfi lehet, amihez a jól működő férfi-
nő kapcsolat alapszükséglet.

„Life Show”, az életből vett, 
felnagyított képek audiovizuális 
szimfóniája, ami az értelmedre és 
az érzelmeidre is hat. 

Jegyár: 3.000,- Ft.

Február 14. (kedd) 14:30 
– SZÍNHÁZTEREM
HANS CHRISTIAN ANDERSEN: 
JÉGKIRÁLYNŐ
KISISKOLÁS BÉRLET III. ELŐADÁS

Mesejáték a Nektár Színház 
elődadásában

Jegyek korlátozott számban kap-
hatók 1.000,- Ft-os áron.

 
Február 15. (szerda) 10:00 
– SZÍNHÁZTEREM
ANDERSEN: JÉGKIRÁLYNŐ
ÓVODÁS BÉRLET III. ELŐADÁS

Jegyek korlátozott számban kap-
hatók 1.000,- Ft-os áron.

 
Február 15. (szerda) 14:30 
– SZÍNHÁZTEREM
ANDERSEN: JÉGKIRÁLYNŐ

KISISKOLÁS PLUSZ BÉRLET 
III. ELŐADÁS

Jegyek korlátozott számban kap-
hatók 1.000,- Ft-os áron.

 
Február 15. (szerda) 18:00 
– CSATÁR TEREM
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 
VARRÓ DÁNIELLEL

Házigazda: Ágoston Zoltán, a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztője.

A belépés díjtalan!
 

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Folytatódik a Kultúrházak Éj-
jel-Nappal háromnapos program-
sorozata: idén február 10. és 12. 
között (péntek – vasárnap) várják 
értékes programok az érdeklődőket.

Az esemény fővédnöke dr. Hop-
pál Péter kultúráért felelős állam-
titkár, aki tavaly városunkból in-
dította útjára az országos méretű 
programsorozatot. Az ország hat-
száz helyszíne és a majdnem kéte-
zer esemény között Szekszárdon is 
bőven akad majd látnivaló.
Részletes program: 

www.szekszardagora.hu

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd Dózsa Gy. u. 1.
Ideje: 2017. február 6-án (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2017. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége tagjait, és minden rászorulót.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete és a  
Tolna Megyei Méhész Egyesület  

2017. február 11-én (szombat) 08:00 – 12:00 között  
Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban a 
„Tavaszváró Szakmai Méhésznap”-hoz kapcsolódóan 

véradást szervez.
A rendezvény ideje alatt aki vért ad, a méhészek apró

ajándékkal köszönik meg az önzetlenséget. 
Kérjük minél többen csatlakozzanak a hazai biztonságos

vérellátáshoz.
Hozza magával TAJ kártyáját, személyi igazolványát,

lakcímkártyáját, ismerőseit, barátait.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal 

Jogi Igazgatóság Controlling Csoportjába
folyamatellenőr munkakör betöltésére.

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

A Babits Mihály Kulturális 
Központ pályázatot hirdet

RENDSZERGAZDA
munkakör betöltésére.

Főbb feladatkörök:
•  Felhasználói segítségnyúj-

tás (számítógépek, nyom-
tatók);

•  géppark szoftveres hibáinak 
elhárítása (telepítés, beállí-
tás, vírusirtás);

•  hálózati felügyelet és kar-
bantartás (router-kliens 
beállítás);

•  weblap tartalomfeltöltés 
(űrlapos, alap HTML is-
meret);

•  számítástechnikai esz-
közök üzembe helyezése 
rendezvények alkalmával 
(vetítés).

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:

2017. február 21. (kedd)
A pályázat benyújtásának 

határideje:
2017. február 6. (hétfő)

A pályázat benyújtásának 
részleteiről tájékozódjon a
www.szekszardagora.hu 

oldalon.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Szekszárd, Arany J. u. 10. IV. em.

1 db 56 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Széchenyi u. 43. II. em.

1 db 23 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Széchenyi u. 43. II. em.

1 db 54 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. – Dr. Hirling Á. u. 15.

1-1 db 59 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakások
Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára:

Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
1 db 40 m2 alapterületű bérlakás
Kizárólag Nyugdíjasok számára:

Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
3 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2017. február 17. (péntek) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2017. február 1–28-ig tart.
(02059)

TAGTOBORZÓ!
A Hal-Szálka HE 

rendkívüli tagfelvételt 
hirdet

a Szálkai Iszapoló tóra.
Információkérés és 

jelentkezés:

+36–20/911–06-56
telefonszámon. (02061)

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

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(02060)

Meghívó Léleképítőre
BÍRÓ LÁSZLÓ tábori püspök

„Családi kommunikáció az 
okos-telefonos világban”

című előadására
Időpont: 2017. február 6. (hétfő) 

18:00 óra
Helyszín: Garay János Gimnázium 

díszterme
(7100 Szekszárd, Szent István tér 7–9.)

Információ: dr. Tóth Csaba Attila,
telefon: +36–30/931–9428

BELÉPÉS DÍJTALAN



2017. február 5.16

„Kapaszkodók
egy változó világban”
Bibliai előadássorozat
Honnan meríthetünk 

erőt a minden-
napokhoz?

2017. február 9. (csütörtök) 17:30 óra
1.) Miért van szükség kapaszkodókra a változó világban?

Milyen kapaszkodót kínál Jézus tanítása és szolgálata?
Előadó: dr. Prancz Zoltán filozófiatörténész

2017. február 23. (csütörtök) 17:30 óra
2.) Mi a megoldás az ember bajaira?

Az áldás elnyerésének módja
Előadó: Farkas Szabolcs tanár

Helyszín: Scarabeus rendezvényterem – 7100 Szekszárd, Béla király tér 5. • Szervező: Oltalom Alapítvány 
A részvétel ingyenes, terembérleti hozzájárulást elfogadunk. (02063)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(02054)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02057)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.


