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A hideg tél ára

→ 3. oldal

A TARTALOMBÓL

Keserű méz?
Válságban a méhészet – ál-
lítják az ágazat szakértői. No, 
nem az ár miatt. A probléma 
„kaptára” összetettebb: a gond 
a kínai „mézben”, a méhegész-
ségügyi válságban, no meg a 
sokszor lelketlen haszonelvű-
ségben keresendő. 
 → 2. oldal

Kutyafuttatók
Kutyafuttatók létesítésére pá-
lyázik az önkormányzat a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítványnál. Három 
helyen épülhet „eb-játszótér”, 
s a tervet a gazdik, kutyák és a 
gyermekes szülők is örömmel 
fogadják. → 4. oldal

Esőmanók
Nappali ellátást, részleges ok-
tatási integrációt álmodott 
az Esőmanók Tolna Megyei 
Autistákért Egyesület a me-
gyében élő érintetteknek. Az 
önkormányzat az egyesület 
rendelkezésére bocsátott erre 
a célra egy ingatlant.
 → 7. oldal

Négy között a SZAC
A szekszárdi női asztalite-
nisz sport újkori történelmé-
nek eddigi legnagyobb sikeré-
nek lehettünk tanúi: a Polina 
Mihajlova, Lin Ye, Madarász 
Dóra összetételű Szekszárd 
AC francia riválisa legyőzésé-
vel BL-elődöntőbe jutott.
 → 13. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 19.
(vasárnap)

Február 20.
(hétfő)

Február 21.
(kedd)

Február 22.
(szerda)

Február 23.
(csütörtök)

Február 24.
(péntek)

Február 25.
(szombat)

A fűtésszámlán is nyomot hagy a hideg
A rendkívül hideg időjárás 
miatt mintegy ötödével ma-
gasabb volt a szekszárdi táv-
fűtéses lakások hőfelhasz-
nálása a 2016/2017-es fűtési 
szezon eddig eltelt idősza-
kában. A fizetési nehézségek 
elkerülése végett érdemes a 
különbséget a részszámlák-
ban kompenzálni.

Mint azt megírtuk, rendkívül 
hideg volt az idei január, amikor 
közel 5 fokkal volt alacsonyabb a 
napi középhőmérséklet a sok évi 
átlagnál. Csukle Tibort, a Szek-
szárdi Távhőszolgáltató Non-
profit Kft. vezetőjét (képünkön) 
arról kérdeztük, hogy miként 
érinti a szokatlan hideg a távfű-
téses lakások hőfelhasználását.

Az igazgató elmondta, hogy 
az adatok alapján a fűtési sze-
zon eddigi időszakában a hő-
mérséklet minden hónapban 

alacsonyabb volt, mint a tava-
lyi év hasonló időszakában. A 
hőmérséklet súlyozott átlaga 
október és február közepe kö-
zött több mint 2,5 °C-kal volt 
alacsonyabb a bázis év hasonló 
időszakához képest. Ez pedig a 
fűtési hőfelhasználás növekedé-
sében is megmutatkozott, amely 
összességében mintegy ötödé-
vel, vagyis 20 százalékkal nőtt 
– tájékoztatott Csukle Tibor.

Felhívta a figyelmet, hogy a 
többlet felhasználás egyelőre 
nem mutatkozott meg a havi 
részszámlákban. Mint azt rész-
letezte, a fűtési rész mennyisé-
gének alapja az elmúlt három 
év fűtési hőfelhasználásának 
számtani átlaga. Ezt kell fizet-
ni hat hónapon keresztül, és a 
fűtési időszak után kerül sor az 

elszámolásra. Ennek fényében a 
2016/2017-es fűtési idényben a 
legtöbb fogyasztónál a kiszám-
lázott hőmennyiség kevesebb 
lesz a ténylegesen felhasznált-
nál. A szokatlanul hideg időjá-
rás miatt a távfűtéssel érintett 
mintegy 5600 szekszárdi ingat-
lan tulajdonosa a kiszámlázott 
hőmennyiséghez képest mini-
mum 20 százalékos költségnö-
vekedéssel számolhat.

Csukle Tibor azt is elmondta, 
hogy a Szekszárdi Távhőszolgál-
tató Nonprofit Kft. a takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetően 
nagy összegű energiaszám-
láit eddig mindig határidőre 
kiegyenlítette. Hogy ez így is 
maradjon, rendkívül fontos, 
hogy a fogyasztók is határidő-
re befizessék számláikat. Ennek 

fenntartása érdekében a nem 
fizető fogyasztókkal szemben 
szigorúbban kell fellépniük, jár-
jon ez akár a szolgáltatás felfüg-
gesztésével, illetve jogi eljárás 
kezdeményezésével.

Az igazgató hozzáfűzte: ko-
rábbi tapasztalataik azt mu-
tatják, hogy a fűtési költségek 
elszámolásánál a többlet fel-
használás egyösszegű kiegyen-
lítése sok esetben gondot okoz. 
Most, amikor már biztosan 
látszik, hogy a részfizetés nem 
lesz elegendő az elszámolásnál, 
javasolt a résszámlákban a hő-
mennyiség emelése. Ezt az ügy-
felek személyesen tehetik meg 
a Szekszárdi Távhőszolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgála-
tán, a Sárvíz uta 4. szám alatt. 
 S. V.
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NÉVNAP–TÁR
Február 19. (vasárnap) – Zsuzsanna, Eliza
Zsuzsanna: héber-görög-latin eredetű;  jelentése: liliom.
Eliza: héber eredetű; jelentése: Isten az én esküvésem.

Február 20. (hétfő) – Aladár, Álmos
Aladár: germán eredetű; jelentése: mindenben hatalmas.
Álmos: magyar-török-latin eredetű; jelentése: álombeli, magasztos, álmos.

Február 21. (kedd) – Eleonóra, Zelmira
Eleonóra: arab eredetű; jelentése: Isten az én világosságom.
Zelmira: 1.)  olasz eredetű, Rossini és Gluck operáiból; jelentése: győzelem 

+ híresé. 
2.) arab eredetű, jelentése: ragyogó, fénylő.

Február 22. (szedra) – Gerzson, Zétény
Gerzson: héber eredetű bibliai férfinév; jelentése: az idegen, a száműzött.
Zétény: magyar eredetű; jelentése: vő.
Február 23. (csütörtök) – Alfréd, Mirtill
Alfréd: germán eredetű; jelentése: tündér, tanács..
Mirtill: görög-francia eredetű; jelentése: mirtuszfa, áfonya.

Február 24. (péntek) – Mátyás, Jázmin
Mátyás: héber-latin eredetű; jelentése: Isten ajándéka.
Jázmin: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.
Február 25. (szombat) – Géza, Cézár, Vanda
Géza: török-német-magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.
Cézár: etruszk-latin eredetű; jelentése: hosszú hajú, dús hajú, vág.
Vanda: lengyel eredetű; jelentése: vad nő. Forrás: idokep.hu/szekszard

pára
max. 8o , min. -2o

közepesen felhős | szeles nap
max. 10o , min. -2o

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap
max. 12o , min. 1o

közepesen felhős
max. 13o , min. 2o

zápor
max. 13o , min. 2o

eső
max. 10o , min. 3o

zápor
max. 7o , min. 2o

Gyantaszűrt kotyvalékok a magyar akácméz útjában
Válságban a méhészet – ál-
lítják az ágazat szakértői. No, 
nem az ár miatt. A probléma 
„kaptára” összetettebb: a kí-
nai „méznek” mondott termé-
kekben és a méhegészség-
ügyi válságban keresendő. 
No meg abban, hogy sokan 
képzetlenül, lelketlen ha-
szonelvűségből, elhivatott-
ság nélkül akarnak megélni a 
méhek szorgalmából.

Ezekre a megállapításokra jutott a 
XIII. Szekszárdi Tavaszváró Szak-
mai Méhésznapon Bross Péter a 
válság gyökereit, illetve megoldá-
si lehetőségeit ecsetelve. Az Or-
szágos Magyar Méhészeti Egye-
sület elnöke rávilágított: az egyik 
alapvető gond, hogy a méhegész-
ségügybe fektetett kiadások miatt 
a mézzel való foglalatosság nem 
kecsegtet jelenleg többel, mint 
egy szakmunkás 2015-ös átlag-
bére. Amennyiben a termelők és 
a méhcsaládok számának rend-
szerváltás óta mutatott markáns 
emelkedését vizsgáljuk, mégis 
sikerágazatról beszélhetünk. Az 
persze, hogy tömegek vágtak bele 
a méhészetbe, még nem biztos, 
hogy jót jelent. Sokszor ugyan-
is olyanok is tartanak méheket, 
akiknek nincs szabadidejük rend-

szeresen foglalkozni megélhetési 
forrásuk életben tartásával...

– Ma a méhcsalád inkább a 
bajok forrása – állapította meg az 
elnök, aki szerint a legfőbb bajt 
az ázsiai országokból – zömmel 
Kínából – érkező „gyantaszűrt 
édesség” generálja. Az egészség-
re ártalmas klór-amfenikol ve-
gyületet tartalmazó összetételük 
miatt 2002-ben ugyan kitiltották 
a piacról a kínai mézeket, de ma 
a betiltott vegyületet a „mézből” 
kivonva (gyantaszűrés) újra pi-
acra dobják silány termékeiket.

Probléma a magyar akácméz 
más országokbeli termékekkel 

történő „helyettesíthetősége” is. 
Míg Új-Zélandon például akkor 
is veszik az ottani „manuka” mé-
zet, ha ötszörösére emelik az árát, 
addig itthon 2008 és 2015 között 
„csak” 330%-kal emelkedtek a 
mézárak, ám az olasz, szerb és 
bolgár mézek között sajnos elve-
szik az akác egyedisége... További 
gondot okoz az EU-ba behozott 
mézek nyomon követésének hi-
ánya. Előfordult például, hogy 
az EU területén spanyol méz-
ként adtak el Spanyolországban 
gyűjtött virágporral dúsított 
kínai gyantaszűrt édességet... E 
tekintetben Bross Péter az „ant-

idömping vám” bevezetését szor-
galmazta, amely megfosztaná a 
külföldi beszállítót árelőnyétől. 
Kína azért kulcsszereplő a kér-
désben, mivel a különböző ter-
mékekre kivetett büntető vámok 
közel 80%-a eddig is őt érintette.

Jó hír ugyanakkor, hogy az 
eredetvizsgálat terén jó úton jár 
a hazai kormányzat. Az itthon 
értékesített mézek címkéjén 
szigorúan jelezni kell, honnan 
származik. A vásárlók tudatosí-
tása mellett a termelők fejében is 
rendet kell rakni, tekintve, hogy 
az erkölcsi, etikai válság mellett 
sok helyütt a méztermeléshez el-
engedhetetlen tudás sem adott...

A méhészetet körbejáró előa-
dásokkal egy időben szervezett 
eszközvásáron számtalan ér-
deklődő konzultált a szakmával 
kapcsolatos termékek előállító-
ival, forgalmazóival a kulturális 
központ márványtermében – a 
Magyar Vöröskereszt Tolna Me-
gyei Szervezete pedig véradást is 
szervezett. A szakmai nap dísz-
vendége az Orosz Nemzeti Mé-
hész Egyesület elnöke, Manna-
pov Alfir Gabdullovics volt, aki a 
méhsejtnek a természet szabályai 
szerinti struktúrakialakításának 
lépéseit vezette fel Rozs István 
tolmács segítségével.  Gy. L.
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Szekszárdon is ünnepelték az Év Bortermelőjét
„Egy hosszú életút fontos 
állomása, de biztosan nem 
az utolsó” – mondta Ács Re-
zső polgármester a „borá-
szok Kossuth-díját” tavaly 
kiérdemlő Mészáros Pálról, 
a szekszárdi bortermelő kö-
szöntésére rendezett gálava-
csorán, február 16-án.

Közel másfél százan, barátok, 
ismerősök, tisztelők gyűltek 
össze a Merops Étteremben, 
hogy együtt ünnepeljék az „Év 
Bortermelője Magyarországon” 
díjjal kitüntetett Mészáros Pált. 
Az ötödik szekszárdi borászt, 
aki Vesztergombi Ferenc, Takler 
Ferenc, Vida Péter és Dúzsi Ta-
más után átvehette a legrango-
sabb hazai szakmai elismerést.

Orbán György előadóművész 
szavalata és az est szervezője, 
Vitéz Attila üdvözlő szavai után 
elsőként Ács Rezső köszön-
tötte az ünnepeltet. „A díj egy 
életmű elismerése, amelyhez 
szorgalmas, kitartó, alázatos 

munka vezetett” – fogalmazott 
a polgármester, majd hozzátet-
te: Mészáros Pál az a borász, 
aki kellő szerénységgel kezeli a 
sikert, mert „nem kell hangos-
nak lenni ahhoz, hogy valaki 
szavára odafigyeljenek”. Ács 
Rezső hangsúlyozta: a borászok 
Kossuth-díjaként is emlegetett 
elismerés „egy hosszú életút 
fontos állomása, de biztosan 
nem az utolsó”. A polgármester 
emlékeztetett: megannyi ran-
gos nemzetközi siker ellenére 

Mészáros Pál számára a legfon-
tosabb, hogy négy alkalommal 
is a nevét viselő pincészet adta 
Szekszárd város borát.

Dr. Horváth Kálmán kor-
mánymegbízott Szekszárdot egy 
Isten áldotta helyként aposztro-
fálta, ahol kiváló borokat készí-
tenek az Isten áldotta tehetségű 
termelők, mint amilyen „Pali 
bácsi” is. Heimann Zoltán, a 
borvidék elnöke szerint jó most 
szekszárdi borásznak lenni, 
mert a borvidék divatba jött, és 

mert ilyen sokan kíváncsiak az 
év borászára.

Végül Mészáros Pál üzent a 
jövő fiatal borászainak, amikor 
azt mondta: csak kitartással, 
alázattal és szívvel-lélekkel vég-
zett munkával lehetnek hosszú 
távon sikeresek. S hogy a leg-
rangosabb díj után merre to-
vább? „Ha eleget tudunk tenni 
a megnövekedett elvárásnak, 
én már elégedett leszek” – fo-
galmazott az ünnepelt.  -fl-

Örömmel fogadnák a kutyafuttatókat
Kutyafuttatók létesítésére pá-
lyázik az önkormányzat a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványnál (JETA). A tervet a 
gazdik, kutyák és a gyermekes 
szülők is örömmel fogadják.

A „Kutyabarát város” című pá-
lyázat beadásáról a legutóbbi 
közgyűlésen döntött a képvise-
lő-testület. A pályázat értelmé-
ben három helyen: az Energia 
Parkban, a Zöldkert utcában és a 
Béri Balogh Ádám utcában épül-
het kutyafuttató. A tervek szerint 
a kutyafuttatók 27,5 méter hosz-
szúak, illetve 15 méter szélesek, 
vagyis mintegy 410 négyzetmé-
ter alapterületűek lennének, a 
létesítményeket 1,5 méter magas 
kerítéssel vennék körbe.

A kutyafuttatókban több 
különféle akadályt – asztalt, 
csövet, gyűrűt, libikókát és pa-
lánkot – alakítanának ki, de 
kimondottan a kutyusok részé-
re tervezett „toilett” is az ebek 

rendelkezésére állna. A gazdik 
kényelmére padokat és szemete-
seket, valamint egy információs 
táblát helyeznének el minden 
kutyafuttatónál.

A kutyafuttatók kialakításá-
nak összköltsége mintegy 13,4 
millió forint, melyből 11,4 millió 
forintot a JETA pályázat forrása 
biztosítana vissza nem térítendő 
támogatás formájában. A mara-
dék mintegy 2 millió forintot az 
idei költségvetés felhalmozási cél-
tartalék keretéből fedezné a város.

A Wesselényi utcában lakó 
Fekete János, akivel az Energia 
Park mellet találkoztunk kutya-
sétáltatás közben, kérdésünkre 
elmondta, nagyon örülne, ha 
megvalósulnának a tervezett ku-
tyafuttatók. Mint azt megosztot-
ta, napi háromszor – reggel, dél-
ben és este – is lehozza kutyusát 
sétálni.

– Szultán, a 11 éves kan sch-
nauzer kora ellenére jó kondi-
ban van és nagy a mozgásigénye 
– mesélte Fekete János. – Póráz 

nélkül nem lehet elengedni, mert 
ha meglát egy nőstényt, azonnal 
utána ered, s erre bizony nagy 
a járműforgalom. Egyszer el is 
ütötték. Élete első tíz évét családi 
házas ingatlanban töltötte, ahol 
megszokta, hogy sokat mozoghat 
póráz nélkül. A kutyafuttatóban, 
ahol ismét szabadon mozoghat-
na, biztosan nagyon jól érezné 
magát – nyilatkozta a férfi.

Tóth István, a két éves Dorina 
apukája – akivel az Energia Park 
játszótéren találkoztunk – kérdé-
sünkre elmondta: jó ötletnek tart-
ja a zárt kutyafuttatók létrehozá-
sát. Kisgyermekes apukaként tart 
attól, hogy gyermeke kutyapi-
szokkal szennyezi be magát. Saj-
nos ugyanis, mint mondta, ezek-
ből azért akad a játszótereken. 
Tapasztalata szerint főként a ki-
sebb termetű ebek kiszámíthatat-
lanok, sokszor agresszívek. Ám, 
ha a futtatók  megvalósulnak, ak-
kor feltehetően sok gazdi inkább 
ott engedi szabadon kutyáját, így 
a játszótéren várhatóan kevesebb 
lesz a póráz nélkül „sétáló” eb – és 
a kutyapiszok is. esvé

A gálavacsorán Vörös Kriszti-
án séf és csapata házi érlelésű 
szarvas sonkával, kakukkfüves 
szűzérmével, vajas tésztában 
sült mangalica karajjal és cso-
kis Merops szelettel készült. Az 
ételek mellé a Mészáros pince 
2016-os Irsai Olivér és Pinot 
Noir rozéja, Szt. Grál Kadarka 
(2015), valamint 2013-as évjá-
ratú Merlot válogatás és Ohme-
rops került a poharakba.

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.

(02110)

Újra kiszebáb-égetéssel űzik el a telet a „Fősővárosban”
A felsővárosiak legmerészebb 
várakozásait is felülmúlta a 
tavalyi kiszebáb-égetés. Egy 
télűző népszokást hoztak 
vissza a köztudatba, amely-
nek eredménye nem maradt 
el: az óvodás korosztálytól 
az idősekig több százan láto-
gattak ki a „debütáló” rendez-
vényre, amelyet idén február 
25-én ismét megtartanak.

Gál Attila, a Szekszárdi Főső-
városi Kör elnökségi tagja la-
punknak úgy nyilatkozott: egy 
esztendeje még alig száz főben 
reménykedtek, ehhez képest lát-
ványosan tele lett a Kápolna tér.

– A kicsik dalokkal és teával, 
a nagyobbak forralt borral mú-
latták az időt. Később aztán ők 
is dalra fakadtak – emlékezett a 
tavalyi „télkergetésre” Gál Attila.

Az eseménynek nincs merev 
koreográfiája, hacsak az nem, 
hogy az ifjabbak kora délután-
tól tömik szalmával a kiszebá-

bot, majd beindul a nagy társal-
gás – zsíros kenyérrel, teával és 
forralt borral –, mígnem a nap 
fénypontjaként elégetik a kisze-
bábot, hogy „biztosan kitava-
szodjék”. A szervezők a Felső-
városban élőkön túl Szekszárd 
apraja-nagyját és vendégeiket is 
szeretettel várják a különleges-
nek ígérkező programra.

Az idei összejövetel azért is 
egyedülálló, mert a Szekszárdi 
Fősővárosi Kör nemrég vette át 
a Szekszárd-Alsóvárosi Római 
Katolikus Egyesületétől az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma által indított jótékonysági 
stafétát. Ennek a kihívásnak is 
eleget téve szervezik meg ismé-
telten ezt a családoknak szóló, 

ingyenes mulatságot – még 
azelőtt, hogy május elsején to-
vábbadnák a stafétát.

– Az egész rendezvény apró 
szívességekből épül fel – ecse-
telte az elnökségi tag az ösz-
szejövetel lényegét. – Az ön-
kormányzat rendelkezésünkre 
bocsátja a helyszínt, az ovisok 
dalokkal készülnek és meg-
tömik a kiszebábot, a „fősővá-
rosi” boros gazdák pedig össze-
dobják a pohárba valót. Valaki 
deszkákat hoz a báb vázához, 
más rongyokat a ruhájának, 
megint más a szalmát adja – 
mindenki áldoz valamennyit 
szabadidejéből is egy kis társa-
dalmi munkára.

A program szervezői 14 órától 
várják az érdeklődőket, s ugyan 
a rendezvény a kiszebáb elége-
tésével befejeződik, ám akinek 
kedve szottyan, még maradhat. 
Tavaly is akadt egy kisebb mag, 
akik késő estig maradtak... 

 Gy. L.
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Mindennapi hagyományaink a kultúrházakban
Február 10. és 12. között im-
máron 11. alkalommal ren-
dezték meg a „Kultúrházak 
éjjel-nappal” című rendez-
vénysorozatot. Az országos 
akcióhoz idén is csatlakozott 
a szekszárdi Babits Mihály 
Kulturális Központ.

Tavaly a szekszárdi intézmény 
adott otthont az országos 
programsorozat megnyitójá-
nak. A pazar eseményen be-
mutatkoztak többek között 
a város kiemelt művészeti 
együttesei, közösségfejlesztő 
programok zajlottak a résztve-
vőktől nyüzsgő házban. Idén 

országszerte 680 helyszínen, 
mintegy 2000 programon ve-
hettek részt a kultúra szerel-
mesei. A megnyitó ezúttal az 
Óbudai Művelődési Házban 
zajlott.

Az idén a Mindennapi hagyo-
mányaink címet viselő prog-
ramsorozathoz kapcsolódva a 
művelődési házak és kulturális 
központok a közösségi műve-
lődés társadalom és gazdaság-
fejlesztő hatásait bemutató ese-
ményekkel, közösségfejlesztési, 
felzárkózási, tehetséggondozási 
és egyéb programokkal csat-
lakoztak, közösségi beszélge-
tésekre várták a térség lakóit, 

hogy megtudják: „mit tehet a 
szervező művelődési ház, kö-
zösségi színtér, szervezet, illetve 
a település vezetése, egésze a he-
lyi hagyományok kialakításáért, 
tovább éltetéséért?”. 

A programhoz természetesen 
idén is csatlakozott a szekszárdi 
Agóra – tavalyinál némiképp 
szerényebb kínálattal. A lá-
togatók megnézhették Mözsi 
Szabó István festőművész élet-
mű kiállítását a Művészetek 
Házában, a szintén korábban 
nyílt Téli Világ című tárlatot a 
Garay János Általános Iskola 
diákjainak munkáiból, valamint 
Sipos Emőke Anna, Gyergyász 

Mihály és Nemes Zsuzsa alko-
tásaiból a kulturális központban 
nyílt, január 20. óta látogatható 
tárlatot is.

A Kultúrházak éjjel-nappal 
programsorozat részeként az 
Agórában működő civil szerve-
zetek hagyományosan nyílt na-
pot tartottak: az érdeklődő lá-
togatók megnézhették a Tücsök 
Zenés Színpad próbáját, a Sze-
repjátszó Kör klubfoglalkozás, 
a Clark Ádám Flottilla elméleti 
foglalkozását, az Éremgyűjtők 
találkozóját, valamint a Bartina 
ifjúsági és nagy együttesének 
táncpróbáját is. 

 mwj

Randevú a könyvtárban
Vakrandira várta az olvasókat 
az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár Valentin-nap alkalmából. A 
randevú alanyai az olvasó és 
egy könyv voltak. A könyvbo-
rítót csomagolópapírba búj-
tatták és a könyvtárosok csak 
néhány sejtelmes információt 
adtak a kötet tartalmáról...

„Vigye el kiválasztottját, és tölt-
senek együtt pár kellemes órát!” 
– szólt a megyei könyvtár felhí-
vása. A szíves invitálásra nem 
lehetett nemet mondani. Nagy 
kedvelője vagyok a kortárs iro-
dalomnak, különösképpen az 
életrajzi ihletésű műveket ked-
velem. Bízva a vak szerencsében 
magam is betértem Valentin-na-
pon a könyvtárba. A kölcsönző-
ben már ott sorakoztak egy kis 
asztalkán a potenciális jelöltek: 
szép ruhába bújtatva, piros nyak-
kendőben. Egyből ki is szúrtam 
a nekem tetsző alanyt. A kötet-
ről csak annyit tudhattam meg, 
hogy kortárs irodalom, életraj-
zi ihletésű. Épp a kedvencem, 
mindjárt ki is kölcsönöztem.

Az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár nem először invitálja olvasó-
it „Könyves vakrandira”. Tavaly 
rendezték meg első alkalommal 
az akciót, amelynek célja, hogy 
olvasásra csábítsa az érdeklődő-

ket – tudtam meg Liebhauser 
Jánostól. A könyvtár igazgatója 
hozzátette: a játék idén nagyobb 
figyelmet kapott, mint tavaly. A 
könyvtárosok rengeteg eltérő 
témájú, műfajú könyvet csoma-
goltak be. Volt olyan a rande-
vúra érkező olvasók között, aki 
először járt a könyvtárban.

Az olvasók a jövőben is 
számtalan remek könyvből és 
programból választhatnak a 
megyei könyvtárban. Febru-
ár 22-én Bán Mór, a Hunyadi 
sorozat szerzője érkezik Szek-
szárdra, március elején Endrei 
Judit, március 22-29-ig pedig 
a hagyományos Internet Fiesta 
programjai várják az olvasókat 
a bibliotékában. 

 M. Wessely Judit

Varró, a megosztó költő
Varró Dániel, József Attila-dí-
jas költő, műfordítóval be-
szélgetett a hagyományos 
író-olvasó találkozón Ágoston 
Zoltán, a Jelenkor folyóirat 
főszerkesztője február 15-én.

Varró Dani munkássága meg-
osztja a közvéleményt, ennek el-
lenére a Babits Mihály Kulturális 
Központ Csatár termében teltház 
várta a költőt. A fiatal – ám ma-
gát középkorúnak tartó – költő 
rendhagyó verseivel kelt indula-
tokat, írásaival azonnali reakci-
óra készteti az olvasót. Elég, ha 
csak a „Hat jó játék kisbabáknak” 
című költeményének egy strófáját 
idézzük („Jó játék a konektor, én 
jöttem rá magamtól. Beledugom, 
hol egy toll? Jó játék a konektor.”), 
hogy „belássuk” a szélsőséget: az 
olvasók vagy imádják alkotásait, 
vagy gyűlölettel viseltetnek mun-
kássága iránt.

Az Ágoston Zoltán által ve-
zetett beszélgetés témáját az al-
kotó legutóbbi, „Mi lett hova?” 
című könyve adta, amely egy-
fajta házastársi megnyilatkozás 
is. A kötet felnőtteknek szól, 
szemben eddigi munkáival. A 
gyerekversek egyébként hatal-
mas társadalmi vitát generáltak, 
hiszen sokak szerint azok rossz 
hatással vannak apró olvasóik-

ra. Tekintettel arra, hogy Varró 
Dani tanagyag az iskolában, így 
a legtöbb gyermekhez eljutnak 
ezek a versek, a szülők pedig 
rendre hangot adnak tetszé-
süknek, vagy nemtetszésüknek.  
Egy ideje érettségi tétel is lett 
Varró Dániel. Mint mondja, 
„valószínűleg nem tudnék ötös 
lenni magamból.” Elárulta, so-
kan keresik meg azzal, hogy 
segítsen a róla szóló tétel kidol-
gozásában, ám egyszer már fe-
nyegető levelet is kapott egy di-
áktól, aki nyomdafestéket nem 
tűrő szavakkal fejezte ki, hogy 
mit fog tenni akkor, ha a Var-
ró-tételt húzza az érettségin... 
Ennek ellenére a költő úgy véli: 
„megtisztelő érettségi tételnek 
lenni”.   mwj
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Fejlesztő központot álmodtak az Esőmanók
Nappali ellátást, részleges oktatási in-
tegrációt álmodott az Esőmanók Tolna 
Megyei Autistákért Egyesület a me-
gyében élő érintetteknek. Mindezért 
rengeteget dolgoznak, apró lépésekkel 
haladnak a kitűzött cél felé. A szekszár-
di önkormányzat az egyesület rendel-
kezésére bocsátott egy ingatlant, amely 
megfelelő helyszíne lehet a tervezett 
fejlesztő központnak. 

Az Esőmanók Egyesület 2010-ben alakult. 
Céljuk az autizmussal élő gyermekeket neve-
lő családok érdekvédelme, szakmai segítése 
az oktatás-nevelés, életvezetés területén. Viz-
dár-Lőczi Gizella (képünkön gyermekeivel), 
az egyesület egyik vezetőségi tagja szemé-
lyesen is érintett a célok megvalósításában. 
Motivációját két autizmussal élő gyermeke 
erősíti napról-napra. Azt mondja, amikor 
kiderült első, majd második gyermeke eseté-
ben is az autizmus, úgy döntött, képzi magát, 
azért, hogy minél többet megtudjon erről az 
állapotról, így segítve gyermekeit.

Az autizmus „olyan állapot, mely eltérő 
fejlődéshez vezet. A napjainkban használt hi-
vatalos kifejezés: autizmus spektrumzavar. A 
spektrum szó arra utal, hogy az autizmusnak 
számtalan megjelenési formája van” – ol-
vasható az Autisták Országos Szövetségnek 
honlapján. Vizdár-Lőczi Gizella megerősíti a 
fenti információt: „nincs két egyforma autis-
ta” – mondja. Az Esőmanók Egyesület éppen 
ezért minden évben szakmai tájékoztató soro-
zatot szervez szülőknek és pedagógusoknak. 
Rengeteg olyan tagja van az egyesületnek, 

akik autizmus-specifikus ismeretterjesztést, 
tanácsadást vállalnak mentorszülőként, de 
ott van az autizmus tanácsadó végzettségű 
gyógypedagógusuk, Asztalosné Marosi Mari-
ann, illetve pályázat útján autizmus-specifikus 
képzést tudtak biztosítani még három-három 
gyógypedagógusnak és pszichológusnak is.

Akadnak olyan autista gyerekek, akik 
képesek helytállni az oktatási intézmények 
valamelyikében, ám sokszor előfordul az is, 
hogy a szülőnek más megoldást kell találni-
uk a gyermek képzésére.

„Van olyan intézmény Szekszárdon, amely 
befogadja az autistákat, de sokszor nem válnak 
be a hagyományos pedagógiai módszerek, ezért 
magántanulói státuszba helyezik a gyerekeket, 
amely szerintem nem igazán jó módszer. A leg-
több autista elakad a szociális fejlődésben, ezért 
a gyermeknek fontos volna az iskola adta szoci-
ális környezet, emellett, ha az autista gyermek 
magántanuló, akkor az egyik szülőnek általában 

otthon kell vele maradni, amely hosszútávon 
akár megélhetési gondokhoz is vezethet” – emeli 
ki Vizdár-Lőczi Gizella. „Erőteljesen lobbizunk 
azért, hogy a térségben megoldjuk az oktatási 
elakadást. Célunk, hogy egy adott oktatási in-
tézményben legyen egy védett csoport, szakem-
berekkel. Ez az egyik oldal. A másik pedig, hogy 
a szekszárdi önkormányzat rendelkezésünkre 
bocsátott egy ingatlant a Rákóczi utcában, 
amiért nagyon hálásak vagyunk. Reményeink 
szerint ugyanis itt ki tudjuk alakítani a fejlesztő 
központot és a nappali ellátót” – mondja az Eső-
manók egyesület vezetőségi tagja.

Ez megoldás lehet az oktatásból kiszorult 
autista gyermekek számára. A nappali ellátó 
nem csak gyermekek, hanem felnőtt autisták 
előtt is nyitva állna, amellyel megvalósulhat 
egyfajta szociális foglalkoztatás is. A Rákóczi 
utcai épület azonban felújításra szorul, s bár az 
egyesület rendelkezik a renováláshoz szüksé-
ges több mint 20 millió forint egy részével, de 
nagyon várják a támogatók segítségét.

Rengeteg jótékonysági célú rendezvénnyel 
nyitnak a lakosság felé: az autizmus világ-
napjának alkalmából harmadik éve rendezik 
meg az „Esőmanók Esőmenők” jótékonysá-
gi futást. Az idei, április 8-i programra ke-
rékpárosokat is várnak, az eseményt pedig 
borvacsora és bál követi. A rendezvény teljes 
bevételét az ingatlan felújítására fordítják.

„Ha sikerül kialakítanunk a fejlesztő köz-
pontot, akkor erre nagyon büszke lehet majd a 
város, hiszen ez a térségben egyedülálló kezde-
ményezés és egy nem mindennapi társadalmi 
összefogás eredménye lenne” – hangsúlyozza 
Vizdár-Lőczi Gizella.  M. Wessely Judit

Bemutatkozott a bormarketing műhely
A fiatal borászokból álló Szek-
szárdi Bormarketing Műhely 
csapatával és munkájával 
ismerkedhettek meg a Bo-
rEgyetem szerdai előadásá-
nak résztvevői a PTE KPVK-n.

A téma – no és persze a tíz bika-
vérből, kadarkából, illetve kék-
frankosból álló tételsor – rend-
kívül népszerűnek bizonyult, a 
rendezvényen ugyanis mintegy 
százhúszan vettek részt. Az előa-
dáson a bő egy éve alakult csapat 
tagjai, Eszterbauer Ildikó, Sebes-
tyén Csilla, ifj. Heimann Zoltán, 
Takler András és Vida Péter bo-
rász ismertette a bormarketing 

műhely munkáját, amelynek 
célja, hogy még előrébb vigye a 
Szekszárdi borvidéket.

A fiatal borászok elsőként 
bemutatták a borvidék arcu-
latát, mely pályázat keretében 

nemrég teljesen megújult, 
többek között megszületett az 
új címer is. A műhely sokrétű 
gondolkodását és tevékenysé-
gét mutatja, hogy nemzetközi 
szakembereket vontak be a 
borvidék kommunikációjába, 
szerveztek többek között fotós 
alkotótábort és borismereti 
tréningeket, de elkészült egy 
borvidéki térkép is. Munkájuk 
gyümölcseként – több Szek-
szárd északi részén található 
pincészet bevonásával – április 
végén először rendezik meg a 
„Bikavér borongoló” elnevezé-
sű borkóstolót. 

 S. V.
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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 20-tól február 24-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 20. Február 21. Február 22. Február 23. Február 24.

„A”
950 Ft

Tárkonyos 
szárnyas

raguleves
Paradicsomleves Karalábéleves Zöldbableves Grízgaluskaleves

Tejberizs,
csokiöntet

Zöldborsófőzelék,
rántott

csirkecomb filé
Székelykáposzta Genovai halragu,

penne tészta

Borzas szelet,
petrezselymes

burgonya,
savanyúság

„B”
950 Ft

Francia
hagymaleves Paradicsomleves Karalábéleves Alföldi

gulyásleves Grízgaluskaleves

Trappista sajt 
rántva, 

majonézes 
mexikói saláta

Csemege 
sertéssült, párolt 

káposzta, fűszeres
parázsburgonya

Négysajtos
rakott penne

Aranygaluska,
vaníliasodó

Sárgagaborsó
főzelék,

csirkepörkölt

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott 
csirkemell,

rizi-bizi, vegyes
savanyúság

Rántott
csirkemell,

rizi-bizi, vegyes
savanyúság

Rántott 
csirkemell,

rizi-bizi, vegyes
savanyúság

Rántott 
csirkemell,

rizi-bizi, vegyes
savanyúság

Rántott 
csirkemell,

rizi-bizi, vegyes
savanyúság

(02101)

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

Telefon, fax: +36–74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

+36–30/936–32–55 (02104)

A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keres
GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ 

munkakörbe.

Feladatok:
• Gyártási dokumentációk készítése.
• Változások bevezetése, nyomonkövetése.
• Mintagyártás felügyelete.
• Gyártástámogatás.

Elvárások:
• Haladó számítógépes ismeret.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).

Előnyök:
• Műszaki rajz ismerete.
• Tervezőprogram használata.
• Kábelgyártás területén szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Ingyenes céges buszjárat.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
•   Próbaidő lejártával megfelelő teljesítmény, hozzáállás esetén béremelés 

lehetősége.

Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(02107)

A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keresó
VEZETŐ GYÁRTÁS-

ELŐKÉSZÍTŐ munkakörbe.
Feladatok:
• Munkaelőkészítő csapat munkájának irányítása, támogatása.
• Gyártási dokumentációk készítése, felülvizsgálata.
• Változások bevezetése, nyomonkövetése.
• Új termék bevezetésében való aktív részvétel.
• Gyártástámogatás.
• Gyártási folyamatok folyamatos optimalizálása.
• Kapcsolattartás társosztályokkal, külföldi partnerekkel.
Elvárások:
• Haladó számítógépes ismeret.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).
Előnyök:
• Műszaki rajz ismerete.
• Tervezőprogram használata.
• Kábelgyártás területén szerzett tapasztalat.
Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Ingyenes céges buszjárat.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
•  Próbaidő lejártával megfelelő teljesítmény, hozzáállás esetén béremelés 

lehetősége.
Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(02094)

A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keres
TERMELÉSVEZETŐ

munkakörbe.
Feladatok:
• Termelési tervfeladatok és célkitűzések megvalósítása.
•  Termelési tevékenységek hatékony szervezése, ellenőrzése, műszakveze-

tők, sorfelelősök irányítása.
•  Munkafeltételek és működési feltételek biztosítása, szabályozása ill. 

optimalizálása.
• Gyártási költségek csökkentése, optimalizálása.
• Napi gyártási problémák és feladatok megoldása.
• Kapacitástervezés.
• Kapcsolattartás külföldi anyacéggel.

Elvárások:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).
•  Önálló, szisztematikus munkavégzés, csapatmunkára való képesség, 

terhelhetőség
• Jó kommunikációs képesség, hatékony problémamegoldás.
• Innovatív gondolkodás.

Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
• Folyamatosan fejlődő, dinamikus csapat.

Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(02106)

Újra szülővárosában játszott Tóth Auguszta
Csütörtök este az Babits kul-
turális központ Rendezvény-
termében lépett színpadra 
Tóth Auguszta. A Nemzeti 
Színház szekszárdi születésű, 
Jászai-díjas művésze a néhai 
díva, Mezei Mária életéről 
szóló önálló estjével állt a kö-
zönség elé.

Tóth Augusztát – aki legutóbb 
2016 januárjában lépett fel 
Szekszárdon, amikor Pianosa: 
Mert a mamának így jó! című 
komédiájában játszott többek 
között Bánsági Ildikó és Dör-
ner György partnereként – az 
előadás előtt, telefonon értük 
utol, és elsőként a Szekszárd-
dal való kapcsolatáról kérdez-
tük. A színésznő elmondta: 
szülei friss diplomás pedagó-
gusként a Garay gimnázium-
ban kezdtek tanítani. Két éves 
koráig élt szülővárosában – a 
család ekkor a Békés megyei 
Dévaványára költözött –, de 
nyaranta még sokáig visz-
szajárt az apai nagyszülőkhöz. 
„Kiválóan ismertem a Bödő, 
a Remete utca és a Séd patak 
környékét” – mondta, aztán 
némi nosztalgiával hozzátet-
te: gyermekként azt tervezte, 
hogy egyszer majd visszaköl-
tözik Szekszárdra...

Az élet másként hozta. Éne-
kes és balett-táncos, majd tanító 

és orvos szeretett volna lenni – 
„egészen normális kislány vol-
tam” mondja erről -, és csak ké-
sőbb, a középiskolában döntötte 
el, hogy a színészetet választja. 
A Színház- és Filmművészeti 
Főiskolán 1991-ben végzett, de 
már harmadévesként játszott az 
akkori Nemzetiben, a mai Pes-
ti Magyar Színházban. Olyan 
partnerei voltak, mint Szemes 
Mari, Sinkovics Imre, vagy Kál-
lai Ferenc.

Arra a kérdésre, hogy inkább 
színpadi színésznek tartja-e 
magát Tóth Auguszta leszö-
gezte: szerinte csak színész lé-
tezik. Ő maga is nagyon szeret 
filmben játszani, de a színházi 

prózai, zenés és táncos sze-
repek is közel állnak hozzá. 
Mint ahogy közel áll hozzá a 
Belvárosi Színházban, majd a 
második világháború után a az 
Operettszínházban, a Vidám 
Színpadon, a Madáchban és 
a Nemzeti Színházban játszó 
díva, Mezei Mária alakja is.

A „Hoztam valamit a he-
gyekből” című zenés monod-
rámájában idézi fel a magyar 
filmgyártás egyik csillaga, a 
többek között az Édes Anna 
és A Noszty fiú esete Tóth 
Marival című filmekben ját-
szott színésznő alakját. Való-
jában milyen ember volt? Ho-
gyan élte mindennapjait? Kit 
és hogyan szeretett? Boldog 
volt-e, mint nő, mint ember, 
mint művész? Tóth Auguszta 
ezekre a kérdésekre keresi a 
választ sok zenével, humorral 
és iróniával fűszerezett műso-
rában, Szilassy Nelli közremű-
ködésével.

„Régóta és sokszor került az 
utamba Mezei Mária: vagy úgy, 
hogy dalait énekeltem, vagy 
úgy, hogy egy könyvet kaptam 
róla... Ismeretlenül is megsze-
rettem. Közel áll hozzám az, 
ahogy a világhoz viszonyul, az 
út, amit bejárt, és ami a célja 
volt: a lelki fejlődés” – vallja a 
szekszárdi születésű színésznő.  
 - fl -
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

Kertbarátok borversenye
A 40 éves Dicenty Dezső Kert-
barát Kör borversenyt szervez, 
melyre szeretettel várja a Tolna 
megyei kertbarátok borait.

A benevezett borok mintáit 
február 27-én (hétfő) 08:00 és 
18:00 óra között lehet leadni a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban (Szent István tér 10.). 

A tételekből két palackot fel-
címkézve (fajta, évjárat és jelige 
megjelöléssel), valamint egy le-
zárt borítékban a termelő nevét 
és címét, illetve a bor fajtáját és 
évjáratát kell leadni. A neve-
zési díj kertbarát kör tagok ré-
szére 1.000,- Ft, nem tagoknak 
1.500,- Ft mintánként.

Jam Session Klub
Új színt hozott a szekszárdi kul-
turális palettán a Jam Session 
Klub. A Parrag Tibor által elindí-
tott, elsősorban a jazz műfajának 
élőzenés megjelenítésére törekvő 
program négy koncertet tartott 
tavaly Rollingban. A rendezvé-
nyeken a környék zenei életének 
„arcai” mellett kevéssé ismert 
zenészek, énekesek is felléptek, 
sokszor itt esve át a tűzkereszt-
ségen. A zenés esteknek fellé-
pésükkel komoly támogatóivá 
váltak olyan helyi zenészek, mint 
Matók Ákos, Varga Gyula, Káro-
lyi Kálmán, Cseke Gábor, dr. Gál 
Gábor, és a lényegében ebből a 
klubból kinövő Jam Juniors.

A Jam Session Klub 2017-ben 
is folytatódik, évszakonként 
egy-egy előadással. Az elsőt 
pénteken, február 24-én tartják.

– A fellépők és a közönség 
részéről is van igény a klubra, 
ezért döntöttünk a folytatás 
mellett. Örülök, hogy a Jam 
Session keretében „újak” is vet-
ték a bátorságot a fellépésre, s 
akiknek így sikerült motivációt 
adnunk a további munkájához 
– mondta Parrag Tibor.

Az idei első esten fellép a Jazz 
CAD zenekar, a Jam Juniors, 
Varga Gyula, valamint zon-
gorán Parrag László. A bemu-
tatkozó fellépő ezúttal Berek 
Mihály énekes személyében 
Paksról érkezik.   B. Gy.

Tóth Auguszta
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Február 12-ei rejtvényünk megfejtése: Thomas Alva Edison: Szénszálas izzólámpa
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kinczli Istvánné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését február 23-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Erőtlenként erősen
„Elég néked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség ál-
tal ér célhoz”  (2Kor 12,9)

Még konfirmációra készítő lel-
készem mesélte, hogy ifjú koruk-
ban gyakran lementek a Duná-
hoz beszélgetni, horgászni. Egy 
alkalom különösen emlékezetes 
maradt számára, amikor kis 
társaságuk egy fuldokló kétség-
beesett hangjára lett figyelmes. 
Ahogy a hang irányába néztek, 
már látták is a folyó közepén az 
életéért küzdő embert. Mindenki 
egy bizonyos barátjuk felé fordult 
azonnal, ugyanis ő úszó volt és a 
legerősebb a csapatban. Az erős 

sportoló azonban csak lassan, ko-
mótosan állt neki levetni ruháit, 
miközben feszült figyelemmel a 
fuldoklót követte szemével. Az 
viszont egyre halkabb lett. Már 
majdnem teljesen elnémult és 
eltűnt, amikor az úszóbajnok be-
levetette magát a folyóban és vil-
lámgyorsan a bajban lévő mellé 
kerülve kiúszott vele a biztonsá-
gos partra. Miután minden rend-
ben lett, társai kissé meghökkenve 
fordultak az életmentő felé: miért 
vártál annyit? „Azért, mert amíg 
a saját erejében bízott, veszélyes 
volt magára és rám nézve is. Meg 
kellett várnom, hogy elfogyjon az 
ereje, hogy segíteni tudjak. Ami-

kor teljesen rám hagyatkozott, 
akkor tudtam kimenteni.”

Sokszor valami hasonló, külö-
nös taktikával juttatja érvényre 
Urunk az Ő hatalmát. Bár szám-
talanszor kifejezi a Szentírás tör-
ténetein keresztül, hogy az általa 
teremtett személyiségünk ereje 
fontos számára, de ez az emberi 
erő akkor ér az Isten által elter-
vezett célba, ha Őrá támaszko-
dik. Azt hiszem, ez utóbbi okoz 
legtöbbször nehézséget nekünk: 
Erőnk teljében is az Úr erejére 
támaszkodni. A legtöbb hely-
zetben csak csapkodunk, ver-
gődünk, a kihívások, feladatok, 
aggodalmak, indulatok és vész-
jósló események áradatában, és 
talán nem is tudatosul bennünk, 

de ilyenkor csak magunkban bí-
zunk. Ám bölcs Megváltónk ezt 
is jóra tudja fordítani: amikor ki-
csiny cseppé fogyatkozott erőnkkel 
végre felkiáltunk, hogy „Krisztus, 
segíts!”, amikor végre hajlandóak 
vagyunk elhinni és tényleg ráha-
gyatkozni a tényre, hogy Ő a világ 
ura és a benne bízók gondviselő 
Pásztora, amikor hajlandóak va-
gyunk megengedni neki, hogy 
Szava és Szentlelke erejével bele-
szóljon életünkbe – akkor végre 
megváltoznak a dolgok, mert a 
világ legnagyobb hatalma len-
dül mozgásba, hogy végrehajtsa 
ember-mentő nagy terveit a mi 
életünkön keresztül is. 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

FELHÍVÁS
„Szekszárd Év Rendőre” 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 
a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi  

kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével 

„Szekszárd Év Rendőre” kitüntető címet alapított.

A rendelet szerint a kitüntető cím az adományozást megelőző 
évre vonatkozik. 

A „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím annak a személynek 
adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti  

állományban a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon  
teljesít szolgálatot és munkáját lelkiismeretesen,  

tartósan magas színvonalon végzi.

A kitüntetésben az adott évben a bűnügyi és a közbiztonsági 
szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető.

A „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására 
javaslatot tehet:

• Szekszárd Város Rendőrkapitánya, 
• a Közgyűlés bizottságai, önkormányzati képviselők, 

• bármely természetes személy, civil szervezet.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat 
írásban a polgármesterhez kell benyújtani 

2017. március 1. napjáig. 
A javaslattételi űrlap a www.szekszard.hu 

oldalról letölthető. 

A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő 
csoport készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a 

polgármester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.

FELHÍVÁS
„Szekszárd Év Tűzoltója”

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 
a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi  

kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével 

„Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címet alapított.
A rendelet szerint a kitüntető cím az adományozást megelőző 

évre vonatkozik. 
A „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím annak a személynek 

adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti 
állományban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot 
és az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, 

a tűzoltás, a műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás 
területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel 

hozzájárult a város és Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága működési területének 
közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez. 
A „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására 

javaslatot tehet: 
• a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, 
• a Közgyűlés állandó bizottságai, önkormányzati képviselők, 

• valamint bármely civil szervezet és természetes személy.
A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat 

írásban a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 1. 
napjáig. A javaslattételi űrlap a www.szekszard.hu oldalról 

letölthető. 
A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő cso-
port készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgár-

mester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Szekszárd 
Város Aranykönyvéről szóló 
14/2011.(IV.12) önkormányzati 
rendeletére hivatkozva (olvas-
ható a Polgármesteri Hivatal 
honlapján) a következő módon 
és az itt jelzett határidőre várja 
a város polgárainak, közössé-
geinek, valamint intézményei-
nek, gazdasági és társadalmi és 
egyéb szervezeteinek javaslatait 
a 2016-os naptári év megörö-
kítésre 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 
személyhez, közösséghez, 
intézményhez kötődő – tel-
jesítmény, 

•  neves személyiség látogatása,

•  természeti jelenség, amelynek 
jelentős kihatása volt a város 
életére,

•  események és teljesítmények 
– a reál és a humán szférában 
– amelyek új értéket terem-
tettek, illetve a város hírnevét 
jelentősen emelték, vagy a vá-
rosban lakók életminőségét 
pozitívan befolyásolták,

•  kitüntetéseknél azok a szek-
szárdi polgárok, közösségek 
javasolhatók, akik a Tolna Me-
gyei Önkormányzat Közgyű-
lése vagy Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyűlése által alapított, 
valamint a köztársasági elnök, 
illetve országos hatáskörű 
szervek kitüntetettjei,

•  a rendszeresen ismétlődő ese-
mények, megemlékezések, 
nagyrendezvények esetén a ja-
vaslatban a jubileumi alkalma-
kon kívül felterjeszthető az adott 

évben különösen kitűnt rendez-
vény (illetve annak eleme) is, 

•  az általános és a középisko-
lák diákjainak tanulmányi, 
sport, művészeti, kulturális 
versenyein a nemzetközi, or-
szágos I–III. helyezettek, ill. 
az Arany, Ezüst, Bronz érem-
mel, fokozattal kitüntetettek, 
az OKTV és az OSZTV ver-
senyeken 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 űrlap 
letölthető a Polgármesteri Hiva-
tal honlapjáról, ill. hivatali idő-
ben átvehető az ügyfélszolgálati 
irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi 
lehetőségükkel, és az arany-
könyvi rendelet követelménye-

inek megfelelő eseményekről, 
teljesítményekről, személyek-
ről küldjenek kellően indokolt 
javaslatokat szerkeszthető 
(Word) formátumban 2017. 
március 20-i határidőig a kö-
vetkező címre:
•  postai: Dr. Dobos Gyula nyu-

galmazott levéltár igazgató, 
7100 Szekszárd, Bródy köz 21. 
(a borítékon: Aranykönyvi ja-
vaslat) vagy 

• e-mail: dob6612@mail.iif.hu
A Mecénás díjazottak ered-

ményeit a bizottság már feldol-
gozta, ezért kéri, hogy újból ne 
történjen meg esetükben a fel-
terjesztés.

A határidő után érkezett jel-
zéseket a bizottság nem tudja 
fogadni. 

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasár-
nap 2016. augusztusi számában 
jelenik meg.

PSZICHOLÓGIA
MINDENKINEK

„Gyermekbántalmazás a 
családban” című előadás.
Előadó: Murelné Budai
Beáta szociális munkás

Időpont: 2017. február 22. 
(szerdán) 17:00 óra

Helyszín: Zeneiskola nagyterem 
(7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.)

Az előadás ingyenes! 
Kristály Lélekvédő Egyesület

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga
Szekszárdi Alapszervezete

tisztelettel meghívja Önt és min-
den kedves érdeklődőt az

Állati jó egészség, avagy ho-
gyan ne érezzük  

magunkat „kutyául”?  
– A betegségek és megelőzésük 
az állatlélektan és a homeopátiás 

gyógyítás tükrében.
Időpont: 2017. február 22. 

(szerda) 16:30 óra
Előadó: dr. Jakab Ferenc,  
homeopátiás állatorvos, a  

Kutyapszichológia c. könyv írója.
Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Csatár terem 

(7100 Szekszárd. Szent I. tér 10.)
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Európa legjobb négy klubcsapata között a Szekszárd AC
Közel kétszázan látták a vá-
rosi sportcsarnokban a szek-
szárdi női asztalitenisz sport 
újkori történelmének eddigi 
legnagyobb sikerét: a Polina 
Mihajlova, Lin Ye, Madarász 
Dóra trió alkotta Szekszárd AC 
kiváló játékkal nyert francia ri-
válisa ellen, és jutott a Bajno-
kok Ligája elődöntőjébe.

Szili György edző csapata már 
azzal bravúrt hajtott végre, hogy 
a szekszárdiaknál előkelőbb vi-
lágranglista helyezéssel bíró 
ázsiaiak mellett minden idők 
egyik legjobb román asztalite-
niszezőjét, Dodean-Monteirot 
is soraiban tudó francia gárda 
otthonában is győzni tudott a 
BL-negyeddöntő első meccsén 
(3–2). Aztán az elmúlt pénteken 
ismét „borult a papírforma”…

A visszavágó első meccsén 
Polina Mihajlova, a Szekszárd 
AC első számú játékosa Li Kath 
személyében egy védőjátékos-
sal nézett farkasszemet. Az 
orosz légiósnak kellő tapasz-
talata van ahhoz, hogy szép 
lassan – olykor hátrányból 
fordítva is – felőrölje ellenfelét. 

A szekszárdi nézők nem kis 
örömére, ezt látványos labda-
menetek után tette meg. Követ-
kezett Madarász Dóra és Do-
dean-Monteiro összecsapása, 
amelyen a jó kezű, francia szí-
nekben szereplő román hölgyet 
szemmel láthatóan idegesítette, 
hogy otthon elbukta a magyar 
lánnyal szemben a partit. Re-
vansot azonban nem tudott 
venni, mert a jó formában ját-
szó Madarász a hosszabb lab-
damenetek után – elsősorban 
tenyeres oldalról – kipörgette 
ellenfelét. A francia mindössze 

egy szettre volt jó, s máris 2–0-
ra vezetett a SZAC.

„Még ne ünnepeljünk” – 
intett a szurkolók felé Szili 
György. A tréner ugyanis tudta, 
hogy a szekszárdiak új szerze-
ménye, a szingapúri Lin Ye a be-
írás előtt fohászkodott, hogy ne 
honfitársával, a szintén 21 éves 
Jian Zeng ellen játszania. Egy-
szerűen azért, mert eddigi ta-
lálkozóikat mindig Zeng nyerte 
– legutóbb néhány héttel ezelőtt 
éppen a Hungarian Open junior 
döntőjében. Az első játszma is 
azt ígérte, továbbra is mumusa 

marad a honfitárs, ám aztán 
változott a helyzet. A közönség 
ütemes biztatásával Lin Ye vil-
lámgyors és pontos ütésekkel 
elbizonytalanította riválisát, és 
zsinórban nyert három szettel 
lezárta a BL-negyeddöntő visz-
szavágóját.

A döntőbe jutásért a bomba-
erős lengyel Tarnobrzeg csapa-
ta lesz a Szekszárd AC ellenfele. 
Tavaly a csoportkörben már 
találkozott a két csapat: akkor 
Szekszárdon 3–2-re a SZAC 
győzött, a visszavágót ugyani-
lyen arányban a lengyelek nyer-
ték. A Tarnobrzeg azóta tovább 
erősödött, de a Szekszárd sem 
ugyanaz a csapat már... B. Gy.
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Ezüstérmesek lettek a kupában a szekszárdiak
Az NB I éllovasa, az Agenta 
Girls Szekszárd számított a 
vasárnapi női futsal Magyar 
Kupa döntő esélyesének, de 
az elmúlt négy évben győz-
tes kiskunfélegyháziak borí-
tották a papírformát.

A mérkőzés tétje rányomta bé-
lyegét a találkozóra, egyik csa-
pat sem akart kockáztatni. Az 
elődöntőben a másodosztályú 
Csömört legyőző szekszárdi-
ak a labdabirtoklásban, a kis-
kunfélegyháziak a kontrákban 
bíztak. 

A fordulást követően rákap-
csolt címvédő, s egy megpat-
tanó lövés után megszerezte a 

vezetést. A hátrány görcsössé 
tette a szekszárdiak játékát, 
ezt kihasználva gyorsan meg-

duplázta előnyét az Astra, s 
innen már nem tudott felállni 
Micskó Márk együttese.

– Még szoknunk kell az 
ilyen téttel bíró mérkőzése-
ket, ebben sajnos még nincs 
tapasztalatunk – értékelt a 
szekszárdiak trénere. – Né-
hány hét múlva ez az ezüst is 
szépen csillog majd, de most 
csalódottak vagyunk. Az élet 
azonban megy tovább, jövőre 
megpróbáljuk újra. Ettől kezd-
ve csak a bajnokságra fókuszá-
lunk, szeretnénk ott is minél 
előkelőbb helyen végezni.

Magyar Kupa, döntő: Agen-
ta Girls Szekszárd–Astra Kis-
kunfélegyháza FC 0–2 (0–0). 
Veszprém. Gólszerző: Halászi 
(25.), Godvár (27.). 

 SZV

Kajak-kenu: a mennyiség garantálhatja a minőséget
Aligha véletlen, ha egy hat 
és fél éves múlttal rendel-
kező klub évértékelő-évad-
nyitó rendezvényén minden 
évben tiszteletét teszi a ma-
gyar kajak-kenu sport szak-
mai vezetése.

Idén a síkvízi szakág új szö-
vetségi kapitánya, Hüttner 
Csaba és a szövetség elnöke, 
Schmidt Gábor mellett Storcz 
Botond és Csabai Edvin is 
igent mondott a Szekszárdi 
Kajak-Kenu SE meghívására. 
Az egyik legdinamikusabban 
fejlődő vidéki klubnál a ma-
ratoni világversenyeken, az 
ifjúságiak között egyéniben és 
párosban szerzett érmeikkel a 
Nagy Viktória, Korsós Zsófia, 
Balogh Zsófia trió került ta-
valy reflektorfénybe. Nekik 
ismét, ebben a közegben is ki-
járt az ünneplésből. Meg per-
sze azoknak is, akik az Olim-
piai Reménységek Versenyén, 
az országos bajnokságokon és 
egyéb megmérettetéseken a 
dobogón, vagy a 4-6. helyen 
végeztek a különböző korosz-
tályokban. Jámbor Attila veze-
tőedző Ádám Alexától Märcz 
Tamásig legalább tíz nevet em-
lített, akik jövőre ott lehetnek 

a legjobb három között a honi 
serdülő vagy ifjúsági ranglis-
tán, és arra is van esély, hogy 
Nagy Vikiékhez hasonlóan ki-
harcolják valamelyik világver-
senyen való részvételt.

A Szekszárdi KKSE már 
nem kis klub. Hetvennél is 
többen járnak le a Sió-parti 
vízi bázisra, vagy alkalmasint 
a Fadd-Dombori edzőtáborba. 
Az egyesület mára eljutott oda, 
hogy helyhiány miatt nem tud-
nak újoncokat fogadni, mert 
az már a felsőbb korosztályok 
szakmai munkájára lenne ne-
gatív hatással. Egy év elteltével 

azonban újra lehetővé tennék a 
kezdők fogadását.

Bőven van választék, hogy a 
Nagy Viktória–Korsós Zsófia 
világverő maratoni párosuk 
mellett újabbak üljenek össze. 
Sőt, hamarosan négyes hajók 
is lesznek, amelyek talán nem 
jövőre vagy két év múlva, de 
a tehetség és az elvégeztetett 
edzésmunka mennyisége és 
minősége alapján – erre Jám-
bor Attila és felesége, Inger Ni-
koletta szakmai felkészültsége a 
garancia –  a junior, vagy a fel-
nőtt korhoz közeledve érnek el 
komoly sikereket.

Hüttner Csaba szövetségi 
kapitány nagyon bízik benne, 
hogy nem csak egy újabb meg-
határozó utánpótlásműhely 
épül Szekszárdon, hanem ennél 
is többről lehet szó...

„A 17-18 éves kor itt is vízvá-
lasztó. Addigra elválik, mit akar 
a versenyző, mit akar a szülő? 
Mekkora lesz a belső motivá-
ció a sportpályafutás kiteljese-
désére? Szekszárdon adott egy 
edző-házaspár és egy szakmai 
segítő, akik képesek lesznek át-
adni azt a tudást, ami sok gye-
reknek tartós sikerélményt ad, 
és nagyon jól érzik majd ma-
gukat ebben a közegben. Fon-
tos, hogy ennél a klubnál olyan 
körülmények vannak, amelyek 
országos viszonylatban is ritkán 
adottak, de ezen a téren még to-
vábbi javulás várható a sportág 
fejlesztésében mutatkozó helyi 
összefogás jóvoltából” – mond-
ta Hüttner Csaba.

Ez utóbbival kapcsolatban 
legyen elég annyi: a megye, a 
város és a klub egy európai lép-
tékű és vonzerejű vízi-turiszti-
kai bázis létrehozására pályázik 
a Sión, ami a tömegsport képvi-
selői és a vízi túrázók számára is 
több mint jó hírnek számít…  

 B. Gy.

Kosárlabda. Alapszakaszbeli 
tizenegyedik sikerét aratta az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
NB I-es csapata, amely az el-
múlt hétvégén a Zalaegerszeg 
vendégeként győzött (55–72). 
A klubvezetés úgy döntött, 
hogy légióssal pótolja a térd-
sérülést szenvedett Maja Scse-
kicset. Az amerikai Cherise 
Daniel 180 centiméter magas, 
29 éves irányító-hátvéd, aki 
játszott már Németországban, 
Portugáliában, Görögország-
ban is, a mostani idényben 
Marosvásárhelyen 18,9 pon-
tot átlagolt, amivel a román 
bajnokság harmadik legered-
ményesebb dobója volt. Dani-
el már a szombati, Vasas elleni 
találkozón bemutatkozhat.

SPORTHÍREKA Bowdentechnika megvédte címét
Címvédés a Szekszárdi Sport-
központ által szervezett XXIV. 
Téli Kispályás Teremlabdarú-
gó Kupán: a Bowdentechnika 
magabiztosan hódította el is-
mét az első helyet.

Február 12-én került sor a nagy 
hagyományokkal rendelkező 
kupa helyosztóira. A fináléban 
a várakozásokkal ellentétben 
rendkívül sima mérkőzésen, 
6-0-ra nyert a címvédő. A do-
bogó harmadik fokát a Tomag-
ronak sikerült megszereznie, 
miután 20–6-os mérkőzésen 
múlta felül a Kis Dankót.

A gólkirályi címet a 62 ta-
lálatig jutó Lizák Péter (Bow-
dentechnika) érdemelte ki, míg 
a legjobb hálóőrnek Császár 

Gábort (PR Futárszolgálat) vá-
lasztották.

Végeredmény: 1. Bowden-
technika, 2. PR Futárszolgálat, 
3. Tomagro, 4. Kis Dankó, 5. 
Tigris FC, 6. Brasilok, 7. Szek-
szárdi UFC U16, 8. Agro-Tipp, 
9. Bátaapáti SE, 10. Hano-Vill, 

11. JV FC, 12. Balassa János 
Kórház. A győztes csapat tag-
jai: Éger László, Fekete Kriszti-
án, Fritz Ádám, Ganczer Péter, 
Hegedűs Márk, Hegedűs Péter, 
Horváth Bálint, Kékesi Zsolt, 
Lizák Péter, Major Péter, Tóth 
Dávid.   SZV

Bajnokok Ligája, negyeddön-
tő, visszavágó. Szekszárd AC–
TT Saint Quentin 3:0. Ered-
mények: Mihajlova–Li Kath 
3–1 (11:9, 13:11, 6:11, 11:4), 
Madarász–Dodean-Monteiro 
3–0 (10:12, 11:7, 11:6, 11:5), 
Lin Ye–Jian Zeng 3–1 (4:11, 
11:6, 11:7, 11:9). Továbbjutott: a 
Szekszárd AC kettős győzelem-
mel, 6–2-es összesítéssel.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Február 13-án, hétfőn 14–16 órá-
ig, előzetes bejelentkezés alapján 
tartotta. 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-én, kedden tartotta 
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 FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Február 19., vasárnap
15:00 –   Lego Batman  

– A film 2D
17:00 –  A sötét ötven árnyalata
19:00 –  Körök
Február 20., hétfő

17:00 –  A sötét ötven árnyalata
19:00 –  Körök
Február 21., kedd

17:00 –  A sötét ötven árnyalata
19:00 –  Körök

Február 22., szerda

17:00 –  A sötét ötven árnyalata
19:00 –  Körök
Február 23., csütörtök

17:00 –  Pofoncsata
19:00 –  Arany
Február 24., péntek
17:00 –  Pofoncsata
19:00 –  Arany
Február 25., szombat
17:00 –  Pofoncsata
19:00 –  Arany

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, Steiner Viktor • 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 20. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Szekszárd Big Band hangversenye

Sztárvendég: CHARLIE. Közre-
működik: Buzás Panna Napsugár – 
ének, Csepregi Péter – ének, Csizma-
dia Dávid – trombita, Kovács Gergő 
– ének, Nagy Balázs – altszaxofon. 
Művészeti vezető: Pecze István. 

Jegyek 2.500,- Ft-os áron a Babits 
Mihály Kulturális Központ jegypénz-
tárában és a Zeneiskolában kaphatók.

Február 24. (péntek) 10:30 
– Rendezvényterem
Kommunizmus vagy emberség – 
Tőkéczki László történész előadása 
a Kommunista Diktatúrák Emlék-
napja alkalmából.

A belépés ingyenes!

Február 24. (péntek) 17:00 
– Bakta terem
Szabó Dezső művészeti ösztöndíja-
sok kiállításának megnyitója.

A Víz’P’Art Közalapítvány szer-
vezésében megrendezésre kerü-
lő Szabó Dezső Ösztöndíjasok ki-
állítás sorozatának idei fő kiállítója 
Szabó Ottó szobrász. Mellette a ko-
rábbi ösztöndíjat nyert művészek al-
kotásai közül is látható lesz néhány 
alkotás. 

A tárlatot megnyitja: Fusz György 
szobrász, az alapítvány elnöke. A 
megjelenteket az alapítvány részé-
ről Rühl Gizella köszönti. 

A kiállítás megtekinthető ápri-
lis 4-ig, az intézmény nyitva tartá-
si idejében.

Február 24. péntek 17:00 – Művé-
szetek Háza
Malenkij robot – Lohn Annamária 
könyvbemutatója.

Elhallgatott múlt – érdekes be-
szélgetés a kötet fiatal szerzőjé-
vel, Lohn Annamáriával a bony-
hádi Völgységi Múzeum történész 
muzeológusával. Moderátor: Lohn 
Zsuzsanna és dr. Szőts Zoltán, a 
Völgységi Múzeum igazgatója. 

A belépés ingyenes!

Február 25. (szombat) 16:00 
– Rendezvényterem
A Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar 
koncertje.

Válogatás a komoly- és könny-
űzene világából. A Szekszárdi Ifjú-
sági Fúvószenekar, mint a város ki-
emelkedő művészeti együttesének ez 
évi nagykoncertje. Vezényel: Kovács 
Zsolt karnagy. A belépés ingyenes!

Március 1. (szerda) 17:30 
– Művészetek Háza
A művészettörténet európai évszá-
zadai I. – A középkor és a koraúj-
kor művészete.

A földre szálló angyalok – A ro-
mán kor és a gótika, dr. Aknai Ta-
más egyetemi tanár előadássorozata.

Jegyár: 1.000,- Ft, diák/nyugdíjas 
500,- Ft.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
2017. február 21-én, kedden 17:00 órakor

NÖVÉNYVÉDELMI ELŐADÁSRA
invitálja tagjait és barátait 

a Szent István Házba
(7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.).

Előadások:
•  A 2016. év növényvédelmi tapasztalatai, va-

lamint komplex technológiai megoldások a 
2017. évre – Maros Péter (BASF Hungária, 
területi képviselő).

•  A 2016-os évjáratú borok sajátosságai,  
aktuális borkezelések – Módos Ernő, az 
Alisca Borrend nagymestere.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
szervezésében a Szent István Házban
(7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.)

2017. február 25-én, szombaton 18:00 órai kezdettel
FARSANGI BÁL lesz. 

A belépő díj a Társaskör tagjainak 700,- 
forint, nem tagoknak pedig 1.000,- forint.

Italról, ételről mindenki maga 
gondoskodjék!

Érdeklődni és asztalt foglalni lehet: 
• a Társaskör fogadó óráján (február 7. és 21.) vagy
• Fehérné Verseghy Zsuzsanna (+36–74/312–202,  

+36–30/441–3699, fehernevzs@gmail.com).
Jó szórakozást kíván a Vezetőség nevében: 

Gyurkovics János, a Társaskör világi elnöke

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 
„oviváró” programokat szervez. 

Szeretettel várjuk az óvodaválasztás 
előtt álló szülőket és gyermekeiket!

A program időpontja épületenként: 
Kölcsey épület: 2017. március 2., 

csütörtök délelőtt 10:00 – 11:00 óráig 
Wosinsky épület: 2017. március 9.,

csütörtök délelőtt 10:00 – 11:00 óráig 
Bajcsy épület: 2017. március 16.,
 szerda délelőtt 10:00 –11:00 óráig

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda – Farsangi játszóház
Szeretettel várjuk a leendő kisóvodásokat szüleikkel együtt mindhárom 

óvodánkba (Perczel Mór utca 2., Szent-Györgyi Albert u. 11., 
Szőlőhegy, Óvoda u. 5.)

2017. február 21-én, kedden 09:30 – 11:00 óráig
•  Vidám farsangi hangulatban próbálhatják ki gyerme-

keik óvodáink mozgásfejlesztő eszközeit. 
•  Lehetőség nyílik a leendő kiscsoportos óvó nénikkel, 

dadus nénikkel, óvodás gyermekekkel való találkozásra, 
ismerkedésre. 

•  Megtekinthetik öltözőinket, csoportszobáinkat, gyer-
mekmosdóinkat.

Kérjük, hogy ezen a napon szíveskedjenek váltócipőt hozni!
Együttműködésüket köszönjük.

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda dolgozói

MEGHÍVÓ
A Mentálhigiénés Műhely február 22-én (szerda) 
18 órakor, a Babits Mihály Kulturális Központ 

Csatár termében tartja az Egész-ség Szabadegyetem 
V. évfolyamának második rendezvényét, melyen 

„A teljes értékű növényi alapú táplálékok az egészségünk 
szolgálatában” címmel Nemes Mátyás biogazdász mester 

(Fülöpjakab) tart előadást.
Az ingyenes est háziasszonya: 

Pócs Margit, a Mentálhigiénés Műhely elnöke.
A rendezvény támogatói: Gyöngyösi Sándor (fülöpjakabi biogazda) 

és a Rádli Manufaktúra (Bonyhád).



2017. február 19.16

Alvázmosás
KÁDZI Autómosó Tolna, Fácánkerti elágazó • Telefon: 06-30/23-72-120

(02111)

Trend Minőség Szakértelem

Február 20–21–22.
Ilyen még nem volt!

Több száz anyag.
Maradék méteráru 

és függönyök darabáron.
250 – 350 – 450 – 600 Ft/db

2.000,- Ft feletti vásárlás esetén
ajándék!!!

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 

szombat: 09:00 – 11:30

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: +36–74/312–234

facebook.com/fuggonyvilag

(02108)

2017. évi újdonságok a             -től

Akciós fogyasztói ár:

37 990 Ft
Akciós fogyasztói ár:

39 990 Ft

KÄRCHER Vc 2 KÄRCHER Vc 3

(02099)

porszívók porzsákos vagy
porzsák nélküli kivitelben!

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02100)

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


