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Az Összefogás Szekszárdért 
Egyesület (ÖSZE) 2015. ja-
nuár 22-én beszámoló és 
tisztújító közgyűlést tartott. 

Maller Béla, az ÖSZE elnöke az 
ülésen felvázolta a megalakulás 
eltelt időszakot és összességében 
pozitívnak értékelte a megtett 

utat. Mint beszámolt róla, a 
több mint kétéves munkának 
fontos állomása volt a 2014. 
október 12-i önkormányza-
ti választás. Elmondta: „Az 
egyesület teljesítette minimális 
programját, egy fő bejutott a 
város döntéshozó testületébe.” 
Maller Béla bejelentette, hogy 

előrehaladott kora, meggyen-
gült egészségi állapotára miatt 
nem jelölteti magát az elnöki 
tisztségre, semmilyen tisztséget 
nem vállal. A közgyűlés Fellegi 
Pétert, az egyesület alapító tag-
ját, alelnökét választotta meg az 
egyesület elnökévé. Alelnök lett 
Gurzó Zoltán. Elnökségi tagok: 
Fejkó Mihályné, Mallerné Virá-
nyi Piroska, Oravecz Jánosné. 

Fellegi Péter kijelentette, 
hogy az egyesület alapelveinek 
tiszteletben tartása mellett, az 
elért eredményekre alapozva 
fontos feladatának tekinti a 
lakossággal való érdemi kap-
csolat kiszélesítését, az érdemi 
tájékoztatás megvalósítását, az 
érdekvédelmet. 

 Maller Béla

Kitüntették az Ízlelőt
Január 27-én került sor a Ma-
gyar Turizmus Zrt. Minőségi 
Díjainak ünnepélyes átadójára 
a Hilton Budapest Hotelben. A 
közel egy évtizedes múltra 
visszatekintő Magyar Turizmus 
Minőségi Díj a hazai turiszti-
kai szolgáltatások egységes 
és megbízható minősítésére 
szolgáló pályázati rendszer. 
A kitüntető díjat Glattfelder 
Béla gazdaságszabályozásért 
felelős államtitkár és dr. Faragó 
Péter, a Magyar Turizmus Zrt. 
vezérigazgatója adta át Mé-
száros Andrea ügyvezetőnek.  
A díj 3 évig érvényes.

A díj azokat a magyar turisztikai 
cégeket különbözteti meg, ame-
lyek különleges erőfeszítéseket 
tettek és folyamatosan tesznek 
szolgáltatási minőségük javítása 

érdekében. A díj az elismerés jele, 
de egyben a vezetés és a dolgozók 
elkötelezettségének kinyilvánítá-
sa szolgáltatásaik minőségének 
folyamatos javítására. 

A Magyar Turizmus Minőségi 
Díj a bizalom jele, amely a turis-
ták számára azt jelenti, hogy a 
turisztikai vállalkozás a kategóri-
áján belül teljesíti, illetve túltelje-
síti a minőségi követelményeket.

„Az elismerés azon túl, 
hogy Tolna megyében az Ízle-
lő családbarát étterem lett az 
első vendéglátóhely, melynek 
sikerült elnyernie ezt a díjat, 
azért is különösen nagy meg-
tiszteltetés számunkra, mivel 
munkatársaink – a vezetőséget 
leszámítva – kizárólag meg-
változott munkaképességű, fo-
gyatékos emberek.”– mondta a 
vezető. SZV

Letették az esküt
Január 25-én letették az es-
küt a szekszárdi plébániai ta-
nácsosok testületének tagjai, 
akikre a belvárosi és az újvá-
rosi templomban lehetett sza-
vazni. Az ünnepi szentmisén 
tett eskü után megválasztot-
ták a tisztségviselőket is.

Harminchárom jelöltből vá-
lasztották meg a plébániai ta-
nácsosok testületének – korábbi 
nevén: egyházközségi képviselő-
testület – 18 tagját Szekszárdon. 
Hivatalból tagja a testületnek 
Bacsmai László plébános, Por-
páczy Attila káplán, Cseh Péter 
Mihály káplán, Kocsis László ál-
landó diakónus, Szabóné Varjas 
Ildikó, a katolikus iskola igazga-
tója és Stiener Mária hitoktató.

A testület tagjai a január 25-i 
esti szentmisén tették le esküjü-

ket, amely után a közösségi ház-
ban megválasztották a tisztség-
viselőket is. Egyházi elnökként 
Bacsmai László esperes-plébá-
nos fog tevékenykedni, világi 
elnöknek (alelnöknek) újra Si-
mon Bélát választották, a jegyző 
Csékéné Korossy Ágnes lett. A 
belvárosi templom gondnoka 
Guld István, az újvárosi temp-
lomé Bács Gábor. A gazdasági 
felügyelő posztot Juhász János 
kapta, aki egyben az építési bi-
zottság vezetője is; számvizsgá-
lókként Árki Tiborné és Eckert 
Rita dolgozik majd, a pénztáros 
pedig Kuthy Szilvia lett – közöl-
te a Pécsi Egyházmegye.

A tanácsosok testülete mun-
káját a megyéspüspök jóvá-
hagyásával végzi; kinevezésük 
jogán semmiféle anyagi ellen-
szolgáltatás nem jár.  SZV

A Babits Mihály Kulturális 
Központot egy esztendeje 
irányító Halmai-Nagy Róbert 
a sok ellenkező vélekedés 
dacára befogadó városnak 
tartja Szekszárdot. Úgy érzi, 
amellett, hogy rokoni szálak 
is fűzik a megyeszékhelyhez, 
a helyi közösség közvetlensé-
gének, kedvességének is kö-
szönhető, hogy sikerült gyor-
san beilleszkednie. Irányítása 
alatt számos változást meg-
ért a kulturális központ – és 
jó néhány még hátra van.

– Mekkora változást jelentett a 
Nemzeti Művelődési Intézet Ba-
ranya Megyei Irodája után Szek-
szárd kulturális központja?

– Nagy változás volt, hiszen 
a művelődési intézet egy or-
szágos háttérintézmény volt, 
megyei irodai szinten, pár em-
berrel. Az ott tapasztalt mun-
kaközeg nyilván egészen mást 
jelentett, mint egy megyei jogú 
város kulturális központjá-
nak vezetése – és akkor még 
nem beszéltem az életmód-, 
illetve lakóhely-változtatásról. 
Amikor a Pécs melletti Kozár- 

mislenyben a helyi művelődési 
házat igazgattam, az a tevékeny-
ség hasonló volt a mostanihoz, 
igaz, kisebb lépték. Összefog-
lalva: kihívásokkal teli volt az 
elmúlt esztendő, ám szép, iz-
galmas időszak is egyben.

– Családja révén kötődik Szek-
szárdhoz – ez talán segített az 
akklimatizálódásban.

– Az ember könnyebben kezd 
el egy olyan településen dolgoz-
ni, ahol eleve valamiféle kötő-
dése van. Engem is kötöttek 
ide emlékek, hiszen édesanyám 
szekszárdi származású. Még 
kisgyermekként töltöttem itt 
hosszabb-rövidebb időszakokat 
rokonoknál…

– Mennyire sikerült megvalósíta-
nia azon terveit, amelyeket akkor 
tűzött maga elé, mielőtt átvette a 
kulturális központ vezetését?

– Örömmel mondhatom, 
hogy nagyjából sikerült. Úgy 
vagyok ezzel: a legelső évet az 
ember a város megismerésére 
szánja, mind a helyi közösségek, 
lakosok, mind pedig a kollégák 
tekintetében. Ennek a folya-

matnak most már nagyjából a 
végére értem… Idén év elején  
szervezeti átalakításba is bele-
kezdhettünk, e mellett kaptunk 
számos új feladatot is. Tehát 
először a felmérés jött, utána 
pedig az új szelek... Nehézségek 
persze mindenhol akadnak, 
ám ezek ugyanolyanok, mint 
bárhol máshol. A mindennapi 
munka itt is rejteget kihívá-
sokat. Tapasztalataim alapján 
Szekszárd igenis rendkívül be-
fogadó város, a helyiek pedig 
nagyon szívesen fogadtak: ked-
vesen közeledtek felém és segí-
tettek, amiben csak tudtak – ez 
igaz a városvezetésre is. Úgy ér-
zem, szerencsés vagyok, hogy 
Szekszárdon dolgozhatok.

– A tavalyi programok kivitele-
zése elismeréseket váltott ki.

– Csapatunk egyik legnagyobb 
büszkesége a szüreti napok le-
bonyolítása volt: ugyan már tíz 
éve jól bejáratott rendezvénynek 
számít, számomra – első szüreti 
napos szervezőnek – merőben új 
kihívásnak ígérkezett. Az akadá-
lyokat jól vettük és minden idők 
egyik legjobb szüreti rendezvé-

nyén vagyunk túl. Az idei színhá-
zi évadot is a kollégákkal közösen 
raktuk össze, utóbbi munkánk 
szintén pozitív visszhangra talált: 
január 21-én például teltház előtt 
került sor Mácsai Pál Örkény-est-
jére. Elkezdtünk közösségfejlesz-
tő programokon, illetve hasonló, 
nagyobb lélegzetű, hosszabb távra 
szóló rendezvénysorozatokon is 
dolgozni.

– „Új szekszárdiként” hogy látja: 
Pécshez képest mekkora az érdeklő-
dés errefelé a kultúra iránt nálunk?

– Minden városban mások 
az igények, ahogyan minden 
rendezvény is mást és mást kí-
nál. Gyakran hasonlítják Pécset 
Szekszárdhoz, de mindenütt lé-
teznek azok a helyi közösségek, 
amelyek rendkívül érdeklődő-
ek, nyitottak és aktívan járnak 
programokra. Akadnak persze 
olyan rendezvények is, amelyek 
nyilván kevésbé sikeresek, de a 
nemrég beindított, fiatal és te-
hetséges együtteseket támogató 
AlteRock sorozatunk fokmérője 
például nem elsősorban a látoga-
tók száma. (Folytatás a követ-
kező oldalon.)

„Szekszárd rendkívül befogadó város”
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Felfüggesztettet kapott a roma önkormányzat elnöke
Jogerősen helyben hagyta 
a Pécsi Ítélőtábla Sárközi Já-
nos József, a Szekszárdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének büntetését, akit 
korábban felfüggesztett sza-
badságvesztéssel sújtottak, 
mert pénzért akart lakáshoz 
juttatni két rászorulót.

A kisebbségi vezető 2012 ok-
tóberében egy segélyosztáson 
találkozott a két emberrel, akik 
elmondták neki, hogy szeret-
nének a városban egy lakáshoz 
jutni, ehhez 200 ezer forintjuk 
van. Sárközi János József 150 
ezer forintot kért tőlük, cse-

rébe megígérte: elintézi, hogy 
két héten belül szükséglakásba 
költözhessenek. Azt állította, a 
pénz részben az önkormányzati 
ismerőseinek kell. 

Mivel az érintettek a lakást 
nem kapták meg, többször ke-
resték Sárközi János Józsefet, 
hogy fizessen, ő azonban arra 
hivatkozva, hogy nincs miből, 
ennek nem tett eleget. Az egyik 
becsapott a rendőrséghez fordult.

Sárközi János József az ellene 
indult büntetőeljárás során arra 
hivatkozott, hogy a politika ál-
dozata. Állítása szerint a 150 
ezer forintot kölcsönként kapta 
a két embertől, s arra azért volt 

szüksége, meaírt összetörte az 
autóját és egy másikat kellett 
vásárolnia, az összeget azonban 
kamatostul visszafizette.

A táblabíróság megalapozott-
nak találta az ügyben első fokon 
eljáró Szekszárdi Törvényszék 
határozatát, melyben a vádlot-
tat befolyással üzérkedésben ta-
lálták bűnösnek és egy év nyolc 
hónap, négy év próbaidőre fel-
függesztett börtönbüntetésre 
ítélték.

Eljárás indult a két rászoru-
ló ellen is, őket társtettesként 
elkövetett befolyás vásárlásá-
nak bűntettében mondták ki 
bűnösnek. Egyiküket 150 nap 

közérdekű munkára kötelezték, 
társát pedig – egy korábbi ügy-
ből kifolyólag – öt hónap, egy 
évre felfüggesztett szabadság-
vesztéssel sújtották. 

Makai Lajos bíró a kisebbsé-
gi vezetőt érintő keddi, jogerős 
ítélet indoklásában egyebek mel-
lett azt mondta: segélyért sorban 
álló, „ágrólszakadt” emberek 
nem szoktak pénzkölcsönzéssel 
foglalkozni, és a vádlott nem a 
politika, hanem a kapzsiság ál-
dozata lett. Sárközi János József 
korábban volt már büntetve, 
csalás miatt felfüggesztett sza-
badságveszést kapott.

 MTI

Közgyűlést tartott az ÖSZE
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FELHÍVÁS
Ha szereplőként, statisz-
taként, finanszírozóként, 
stábtagként szeretne részt 
venni az Obsitos (Az obsitos 
kocsmája) című játékfilm-
ben, akkor látogasson el a 
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula karára február 
2-án (hétfőn) 17 órakor. A 
találkozón részt vesznek a 
stáb tagjai, akik első kézből 
adnak információkat a film 
készítéséről. 
Előzetes regisztráció: 
info@azobsitoskocsmaja.hu

(Folytatás az előző oldalról.)
A lényeget sokkal inkább abban 

látom, hogy a közösségfejlesztés 
vagy a kulcskompetencia-fej-
lesztés révén közfeladatot látunk 
el a közművelődésen keresztül.  
Egy amatőr zenei együtteseket 
támogató vagy egyéb ifjúsági 
program célja elsősorban nem 
az, hogy a látogatók egy szóra-
koztató rendezvényen vegyenek 
részt, sokkal inkább az, hogy a 
zenekaroknak, fiataloknak, kö-
zösségeknek és azok tagjainak 
a társas és egyéni készségei fej-
lődjenek. 

– A korábbitól mennyiben eltérő 
profilt akart kihozni a „házból”? 

– Annak alapján, ahogy én 
korábban ismertem a Babitsot, 
mindig is nagyon jól szervezett, 
jó művészeti-kulturális progra-
mokat kínáló intézmény volt, 
s annak is tapasztaltam. Ezzel 
együtt már kívülről is úgy lát-
tam, hogy vannak olyan terüle-
tek, amelyeken erősíteni kell. Az 
egyik ilyen, amelyről úgy vélem, 
kemény dió, az az amatőr mű-
vészeti tevékenységek támoga-
tása. A kezdetektől arra törek-
szünk, hogy ne csupán fellépési 
lehetőséget biztosítsunk, vagy 
próbatermet adjunk a szerve-
zeteknek, hanem azok szakmai 
tevékenységét is támogassuk. 

Ezzel együtt a különböző kö-
zösségfejlesztő programokról 
is úgy gondolom: azokat bőví-
teni, erősíteni kell. Ilyen prog-
ramokon ebben az évben tu-
dunk majd elkezdeni dolgozni. 
Amatőr színtársulatot, kreatív 
író-szövegalkotó szemináriu-
mot szervezünk, a nyár folya-
mán pedig már olyan intenzív 
bentlakásos tábort rendezünk 
gyermekek számára, ahol az 
ifjoncok a drámajátszás, a szö-
vegírás, a népzene különböző 
módszereiben merülhetnek el. 
Mindent összevetve tehát, a két 
nagy terület, amin változtatni 
szeretnék: az amatőr művészet 
és a közösségfejlesztés, meg-
tartva, erősítve a korábban jól 
bevált művészeti programokat 
is. Egy-két programnál, például 
a szüreti napok kapcsán lesznek 
változások. Szeretnénk több 
olyan fellépőt meghívni, akik a 
helyi fiataloknak, az ifjúságnak 
megfelelő zenei profilba vágnak. 
A szüretin amatőr színpadot is 
kialakítanánk, annak érdeké-
ben, hogy olyan helyi zenekarok 
is felléphessenek, akik korábban 
nem, vagy csak ritkán kaptak 
lehetőséget. A szokásos színhá-
zi programokat mindemellett 
kiegészítenénk az idei évben 
egy, a már nagy hagyománnyal 
bíró Pécsi Országos Színházi 

Találkozón nyertes darabbal. 
Újítás a már említett AlteRock 
könnyűzenei programsorozat is, 
melyet mentori hálózattal, kom-
petencia-fejlesztéssel, hang-
stúdióval bővítenénk: olyan 
rendezvénnyé alakítanánk, ami 
a fellépési lehetőségen kívül 
komplex programot nyújthat, 
kiindulási bázisként szolgálva a 
tehetségek számára.

– Mint említette, februártól a 
működés tekintetében is új uta-
kon járnak. 

– A szervezeti átalakítás is 
előttünk áll, amelynek köszön-
hetően a látogatók színesebb, 
izgalmasabb programokra jö-
hetnek majd. Február elsejétől a 
mozi vasárnap is nyitva tart, így 
hétfőtől vasárnapig meg lehet 
megnézni a premier filmeket, 
akár 3D-ben is. Szintén február 
elején-közepén esedékes a Piac-
téri Közösségi Házunk megnyi-
tása is, amely a decemberi ön-
kormányzati döntés értelmében 
a mi üzemeltetésünkbe kerül. 
Itt a helyi civil szervezetekkel 
összefogva szeretnénk az ifjúság 
számára programokat kínálni. 

– Úgy tudjuk, megyei szinten is 
mély lélegzetet vesz a Babits…

– A különleges programso-
rozatok révén bízhatunk ab-

ban, hogy eljutunk távolabb 
is. Ugyanakkor tudni kell, az 
Agóra-pályázat komoly szak-
mai követelménnyel is bírt: az 
intézménynek közművelődési, 
módszertani tevékenységet, 
hálózati tanácsadást kell nyúj-
tania a környékbeli települések 
szakemberei számára. Ezen 
tavaly el is kezdtünk dolgozni, 
így idén már elindulhatnak az 
ezzel kapcsolatos konkrét prog-
ramok. Járási hatókörben vala-
mennyi kollégát felkeressük, 
komoly felmérést készítve ve-
lük, amelyre alapozva képzése-
ket, tanácsadást, konferenciákat 
szervezünk.            – gyimóthy –

Együttműködési megálla-
podást írt alá január 27-én 
a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóság és a PTE 
Illyés Gyula Kar.  

Az együttműködési megálla-
podást szentesítő dr. Horváth 
Béla dékán és dr. Balázs Gá-
bor tűzoltó alezredes, megyei 
igazgató az aláírást követően 
tartott tájékoztatón egyetér-
tettek abban, hogy a hallga-
tók állampolgári ismeretei-
nek bővítésével, elsősorban 
a pedagógusképzésben részt 
vevők bevonásával megta-
nulhatják, hogy akár óvodai, 
akár iskolai pedagógusként 
hogyan működhetnek közre 
leghatékonyabban a fiatalabb 
generációk katasztrófavédelmi 
nevelésében.

Az Illyés Gyula Kar előadók 
biztosításával járul hozzá a ka-
tasztrófavédelmi szakemberek 
kommunikációs vagy peda-
gógiai továbbképzéséhez. A 
kölcsönös szakmai műhelyek, 
továbbképzések szervezésével, 
közös, oktatásra vagy műszaki 
fejlesztésekre irányuló pályá-
zatokkal a felsőoktatási intéz-
mény és az igazgatóság egya-
ránt olyan előnyökhöz juthat, 
melyek közös céljukat, a me-
gyében élők életének biztonsá-
gosabbá tételét szolgálhatják. 
 SZV/TMKI

„Erdély nem Trianonban veszett el”
Megbélyegzés, tömegharc, 
előrehozott választások 
erőltetése, demokratikus ke-
rekasztalok összecsődítése 
demokráciában: olyan nem-
zetellenes technikák ezek, 
amelyek egytől egyig jellem-
zőek voltak hazánk vérziva-
taros történetének legutóbbi 
évszázadára is – világított rá 
az év első, január 26-ai Léle-
képítőjén Szerencsés Károly 
történész, akinek előadásán 
teljesen megtelt a Garay Gim-
názium díszterme.

A fent említett kategóriák közé 
sorolta előadásában Szerencsés 
Károly a sajtópropagandával 
hatalomra kerülő Kun Béla ’19-
es kisebbségének véreskezű, 
katonákat hazazavaró Tanács-
köztársaságát, illetve Rákosi 
Mátyás hatalomra kerülésének 
körülményeit is. A magyarság 
történetének 20. századi ese-
ményeivel foglalkozó kutató 
több múltbéli momentummal 
is párhuzamba állította a jelen 
eseményeit, kitért egyebek mel-
lett Kádár Jánosnak az ’56-os 
forradalom utáni, fasizmussal 
riogató propagandájára, illetve a 
lakosságot hatalmának legalizá-
lása érdekében skizofrén alkuba 
kényszerítő rendszerének kiépí-

tésére is. A kutató felemlegette 
szekszárdi előadásán a ’89-es 
„engedményes” rendszerváltás 
egyik, liberálisok által kikény-
szerített paktumát is: a kezükre 
játszó sajtó által a közvélemény-
be sulykolt avítt vezetőre utaló 
Antall József-képet is – hívta fel 
a figyelmet az előadó, aki a dr. 
Tóth Csaba Attila által szervezett 
eseménysorozat aktuális estjén 
hangsúlyozni kívánta: Trianon 
tragédiájához a szláv nemzeti-
ségi vezérek (Masaryk, Beneš) 
nyugaton kifejtett, a magyarság 
létét kétségbe vonó propagan-
dája, a román vezetők által a dá-
koromán elmélet ókorba vetített 
víziójának elhitetése, valamint – 
szerb részről – az illírizmus eről-
tetése és a temérdek század eleji 
kivándorló is hozzájárult.

„Erdély nem Trianonban ve-
szett el, hanem 1867 és 1918 kö-
zött: akkor, amikor meg kellett 
volna akadályozni a románság 
gazdasági, társadalmi, politikai 
előretörését” – hangsúlyozta 
Szerencsés.

Beszélt a Trianont követő 
szorongó, légszomjas állapot-
ról, amelyből gróf Bethlen Ist-
ván politikája szabadította ki 
az országot, de szóba került az 
1920-21-ben, szintén külföld-
ről érkező, mérhetetlen károkat 

okozó, magyarságot lejárató 
propaganda is, amely a fehér-
terror felnagyítására irányult, 
elhallgatva a kommunista ter-
ror korábbi rémtetteit. 

Az összejövetelen előkerül-
tek a magyarokat az „orosz 
lustasággal” összevető hitleri, 
a magyar korrupcióra hivat-
kozó Goebbels-i, de a szovjet 
külügyér, Molotov vagy Sztálin 
magyarellenes kijelentései is: az 
utóbbi például „vagonkérdés-
nek” tekintette nemzetünket. A 
hallgatóság tájékozódhatott Rá-
kosi kékcédulás választási „had-
műveletének” körülményeiről 
is. A kádári propaganda a fa-
sizmussal operált, az azzal való 
riogatásra épített, s ma sincs ez 
másként az uniótól hazánkig: 
„a magyar miniszterelnököt 
gyalázó Cohn-Benditek, Kertész 
Ákosok, fasiszta országgal rio-
gató Konrád Györgyök, polgár-
háborút erőltető Charles Gátik, 
diktátorozó McCain szenátorok 
és tüntetgető CCCP-pólós, iden-
titászavaros ifjak által” – tért ki 
a legutóbbi évek eseményeire 
Szerencsés Károly, aki – min-
dennek ellenére – optimista a 
jövőt illetően: úgy véli, ma már 
nem lehet ilyesfajta eszközökkel 
megfélemlíteni a magyarságot.

 Gyimóthy

Kitüntetések és új harmonika a Mondschein kórusnál
Már hagyományosan minden 
évben szerepel a szekszárdi 
Mondschein Kórus Egyesület a 
Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által szervezett 
kisebbségek napi gálaműso-
ron. A kórus idei repertoárjába 
belekerült egy „köszönet-dal” 
is – tájékoztatta lapunkat Mi-
kola Péterné Patocska Éva, az 
egyesület elnöke.

A Monschein kórus közel ötven 
esztendős, igen rossz állapotban 
lévő harmonikája mellé sikerült 
a közelmúltban egy új, korsze-
rű olasz hangszert vásárolni, 
amelyet a közönség a kisebbsé-

gi napi gálaműsoron hallhatott 
először. A harmonika beszer-
zésében Németország belügy-
minisztériuma, továbbá a nem-
zetiségi önkormányzat nyújtott 
segítséget az egyesületnek. 

A kórus három tagja, Czin-
gelly Lászlóné, Drinóczi Jánosné 
és Wenhardt János a karácsony 
előtti gálaesten „Szekszárd vá-
rosért a művészet erejével” ki-
tüntetést is átvehetett Ács Rezső 
polgármestertől és a közgyűlés 
humánbizottságának elnökétől, 
Csillagné Szánthó Polixénától.  

A díjazottak 25 éve tagjai a 
2013-ban arany minősítéssel, 
valamint Aranypáva-díjjal elis-

mert kórusnak. Az ünnepeltek-
nek a rendezvényen gratulált dr. 
Józan-Jilling Mihály, a Szekszár-
di Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke is. Gy. L.

A képen balról jobbra: Czingelly 
Lászlóné, Csillagné Szánthó  
Polixéna, Ács Rezső, Drinóczy 
Jánosné, dr. Józan-Jilling Mihály, 
Wenhardt János
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Nem lehet elég korán kezde-
ni a szelektív hulladékgyűj-
tésre való nevelést: jó, ha 
már óvodás korban tudato-
sul a jövő felnőtteiben, miért 
fontos a műanyagot, üveget, 
vagy éppen a veszélyes hul-
ladékot elkülöníteni, mielőtt 
végső búcsút vennénk tőlük. 
Erre törekszenek Szekszárd 
óvodáiban is.

Január 23-án délelőtt Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere a 
témával összefüggésben tett lá-
togatást a Gyermeklánc Óvoda 
Perczel Mór utcai tagintézmé-
nyeinek ovisainál. A városvezető 
az Alisca Terra Hulladékgazdál-
kodási Kft. és a Szekszárdi Ön-
kormányzat közös ajándékait, a  

környezetvédelemről, a szelektív 
hulladékgyűjtésről szóló képes-
könyveket is vitt a kicsiknek.

Ács Rezső a rendhagyó, gye-
rekzsivajjal színesített sajtótájé-
koztatón jelezte: az Alisca Terra 
Kft. év eleji, szelektív hulladék-
gyűjtésre vonatkozó összegzése 
után vetődött fel a kérdés, hogy 
miként lehetne a környezet-
tudatos gondolkodásmódot a 
fiatalabb generációkban is elül-
tetni. Az önkormányzat és cége 
ezért a Mi történik a szeméttel? 
című kiadvány kicsiknek aján-
dékozása mellett döntött. A já-
tékos formában, gyereknyelven 
fogalmazó kötetek szisztema-
tikusan sorra veszik az újra-
hasznosítás fázisait – mutatta 
be a kiadványt a polgármester. 

A könyveket az önkormányzat 
mind a nyolc szekszárdi óvodá-
ba el kívánja juttatni.

A Perczel óvoda részt vesz 
a Zöld Óvoda programban is: 
Hollendusné Bíró Anett veze-
tő arról tájékoztatott, hogy a 
program az Emberi Erőforrás 
Minisztérium és a Földműve-
lésügyi Minisztérium közös 
kiírása, amelyre évente lehet 
pályázni. Idén áprilisban vár-
ható, hogy az óvoda indul a cí-
mért: a szabályok szerint akkor 
válhatnak véglegesen a Zöld 
Óvoda megnevezés viselőjévé, 
ha két alkalommal is sikerül 
megnyerni a pályázatot. Társ-
intézményük, a Gyermeklánc 
Óvoda kertvárosi részlege már 
több ízben pályázott a számos 

előnnyel járó megtisztelő címre 
– tudhattuk meg Hollendusné-
tól. „A programból régóta ki-
vesszük részünket mi is, csupán 
a pályázaton nem indultunk” – 
közölte az óvodavezető, utalva 
arra, hogy a Perczel tagintéz-
mény múlt év decemberében 
első alkalommal vált a titulus 
birtokosává.

 Gyimóthy L.

Már a legkisebbek is szelektíven „szemetelnek”
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Az alapító a szekszárdi borászok közül elsőként kapta meg 
az Év Bortermelője címet, első magyarként nyert vörösborral 
aranyérmet a Bordeaux-i nemzetközi versenyen. Rendszere-
sen szállítanak Brazíliába, de boraik megtalálhatóak voltak 
már egy két Michelin-csillagos étterem itallapján is. Az egyik 
legnagyobb tradíciókkal rendelkező szekszárdi pincészetben, 
Vesztergombiéknál jártunk.

A szőlőtermeléssel és borászko-
dással foglalkozó Vesztergombi 
családról már az 1700-as évek-
ből fellelhető írásos emlék, eb-
ből az időből származik a borok 
címkéin látható családi címer is. 
A 18. század közepén felmenő-
jüket, Vesztergombi Györgyöt 
választották meg Szekszárd 
első hegybírájának, ami abban 
az időben magas szakmai és tár-
sadalmi elismertséget jelzett. A 
szőlőművelés és borkészítés is-
merete, szeretete azóta apáról 
fiúra száll.

A tradíció folytatódik a pin-
cészetet ma irányító Veszter-
gombi Ferenc és fia, Csaba 
esetében is, akik a feladatokat 
egymás közt megosztva veze-
tik a 27 hektáron gazdálkodó, 
1992-től családi pincészetként 
működő céget.

– Minden fontos döntést át-
beszélünk, de persze nem kell 
mindenben egyetértenünk: 
a fiam szerint például a nagy 
évjáratok barrique-hordót ér-
demelnek, én azonban úgy 
tartom, hogy nagy tölgyfahor-
dóban is érhetnek különleges 
borok – mondja az alapító, 
Vesztergombi Ferenc, aki a ker-
tészeti főiskola elvégzése óta, 
vagyis immár 45 éve dolgozik 
borászként.

– Sok minden változott 
az elmúlt évtizedekben. Na-
gyot fejlődött a technológia 
és a technika, többet tudunk 
a szőlőről, a borkészítésről és 
változtak az étkezési szoká-
sok is. Például „trendi” lett a 
rozé, ami rendjén is van, kell 
egy kékszőlőből készülő köny-
nyedebb ital a nyárra – folytat-
ja a munkája elismeréseként 
és 1992-es évjáratú bikavére 
okán 1993-ban az Év Borter-
melője címet elnyert Veszter-
gombi Ferenc. – Egy dolog 
nem változott az évek múlásá- 
val: a feladat, hogy a nemzet-
közi elvárásoknak is megfelelő 
magas minőségű, de szekszárdi 
karakterrel bíró borokat készít-
sünk. A borvidéknek minden 
adottsága megvan ahhoz, hogy 
különleges borok születhesse-
nek a pincékben. Azt gondo-
lom, hogy míg a kadarka ku-
riózum a nemzetközi piacon, 
addig a kékfrankosnak minden 
szintén van létjogosultsága a 
külföldi boltok polcain, legyen 
az akár az 5-6 eurós alap-, vagy 
a 20-25 eurós válogatás-kategó-
ria – tette hozzá.

Vesztergombi Ferenc meg-
említette azt is: a kékfrankos 
jelentőségét Kárpát-medencei 
szomszédaink is felismerték, 

ezért pillanatnyilag nem is igen 
lehet hozzájutni kékfrankos 
szaporítóanyagokhoz. A város 
díszpolgára úgy tartja: a szek-
szárdi pincészetek által elért si-
kerek előbbre viszik a borvidé-
ket is. S hogy Szekszárdnak jól 
megy mostanság, azt igazolja, 
hogy tavaly év végén Dúzsi Ta-
mást választották meg – immár 
negyedik szekszárdiként – az Év 
Bortermelőjének.

– Ahhoz, hogy a nemzetközi 
piacokon is elismertséget vívja-
nak ki a magyar, s így a szek-
szárdi borok, a magas minőség 
és a célzott, állami szerepválla-
lással megtámogatott marke-
ting mellett elsősorban idő kell 
– veszi át a szót Vesztergombi 
Csaba, aki már húsz esztendeje 

dolgozik a pincészetnél.
A Vesztergombi-borok mint-

egy 20 százaléka kerül exportra, 
európai országok mellett Brazí-
lia az egyik stabil célállomás. 

– Azt gondolom, hogy marke-
ting szempontból fontosak ugyan 
a hazai és nemzetközi versenyek 
és időről időre meg is méretjük 
magunkat, de mi elsősorban a 
fogyasztóknak készítjük a bora-
inkat, nekik szeretnénk megfelel-
ni. Nekem személy szerint jobban 
esik, ha egy csoport a kóstoló után 
elégedetten távozik a pincéből, 
vagy egy borvacsoráról. Egy je-
lentős versenyen szerzett aranyé-
remnek presztízsértéke van, de 
a személyes kapcsolat a fogyasz-

tóval pótolhatatlan – mondja az 
ifjabbik borász, a nemzetközi 
szinten is jegyzett Csaba cuvèe 
megalkotója, aki az elmúlt évben 
hetente átlagosan két kóstolót tar-
tott – zömmel Szekszárdtól távol.

Vesztergombiék a nemzetkö-
zi ismertség növelése érdekében 
úgy határoztak, hogy március-
ban személyesen is jelen lesznek 
az egyik legjelentősebb európai 
szakmai vásáron, a düsseldorfi 
ProWein-on.

– Nem jó hangulatban kezd-
tük el a szüretet, s az elején va-
lóban volt bennünk egy nagy 
adag bizonytalanság – válaszol-
ja Vesztergombi Csaba, amikor 
a tavalyi, meglehetősen ellent-
mondásos évről kérdezzük. 
– Szerencsére a csapadékos 
nyarat egy száraz, napsütéses 
ősz követte, így aki tudott vár-
ni a szürettel, az kevesebb, de 
jó minőségű szőlőt szüretelhe-
tett. Csúcsborok nem nagyon 
születnek majd a 2014-es évjá-
ratból, de a 2011-es és 2012-es 
esztendő amúgy is elkényezte-
tett bennünket – teszi hozzá.

A Vesztergombi Pince vörös-
borban több lábon áll. A mint-
egy fél tucat fajtabor mellett 
három házasítást is készítenek, 
de csak a jobb évjáratokban. 
Szekszárdiként a kadarka, a 
kékfrankos és a bikavér párt-
ján állnak, hiszen mindhárom 
képes különleges minőséget 
adni. Csaba személyes kedvence 
azonban a cabernet sauvignon, 
és a shiraznak is szép jövőt jósol 
a borvidéken. A cabernet sau-
vignon fajtaborként is kelendő, 
ez az alapja a Csaba cuvèenek. 

A pince eme zászlósbora és az 
ugyancsak 2011-es Turul cuvèe 
az elmúlt két esztendő borverse-
nyein kiemelkedően jól szerepelt, 
és 2014 végére tulajdonképpen el 
is fogyott. A pince prémium kate-
góriás borai igen keresettek.

A Királylány nevű fehérbor 
után pedig hamarosan újraindul 
a palackozó gépsor, hogy letölt-
sék a pince kedvelt kékfrankos és 
kadarka- alapú rozéját. Mindket-
tő jónak ígérkezik...  

 Fekete László

A pincészetek sikerei viszik előbbre a borvidéket

Vesztergombi Pince
Szőlőterület: 27 ha. Jelentő-
sebb területek: Hidaspetre, 
Kerékhegy, Bodzás, Porko-
láb-völgy, Leányvár, Szar-
vas-tető. Szőlőfajták: kadar-
ka, kékfrankos, merlot, 
cabernet franc, cabernet sa-
uvignon, shiraz, pinot noir, 
királylányka, olaszrizling. A 
legfiatalabb (királylányka) 
2012-es telepítés, a legidő-
sebb (kadarka) több mint 
száz éves. Vesztergombiék 
pincészetükben négy állan-
dó munkatárssal dolgoznak.
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Kötéldarabok, textilmaradékok üzennek

Decsi Kiss János újságíró, kép-
zőművész új műveiből nyílt 
kiállítás az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár olvasótermében ja-
nuár 28-án. A Magyar Kultúra 
Lovagja címmel kitüntetett, 
megyénk 2013-as Príma-dí-
jasaként is ismert művész ki-
állítás-megnyitóján a Garay 
gimnázium és általános iskola 
diákjain kívül fia, András Kotta-
kereszt névre hallgató gitárdu-
ója is fellépett.

A rendezvényen – csakúgy, 
mint a művész esetében egyéb 
alkalmakkor – népes számú ér-
deklődő tette tiszteletét. 

A „Színes lencsíkok” címet vise-
lő kiállítás alapjait első látásra ne-
mes egyszerűséggel, függőleges és 
vízszintes vonalakba rakott lécek, 
kötelek, anyagcsíkok jellemzik, 
mely markánsan ható kompozíci-
ók minden egyes darabja valami-
féle roppant emberközeli mon-
danivalót rejt magában; előtűnik 
rajtuk épített érték, humor, mese, 
vagy éppen a lovak szeretete. 

Decsi Kiss János „rendezetlen-
sége” sűrű rendbe komponálva 
jelenik meg alkotásain – jelle-
mezte a megnyitón a könyvtár 
lépcsőházi galériában megte-
kinthető műveket Elekes Edu-
árdné korábbi könyvtárigazgató. 

A mesterségeket borzasztó 
módon tisztelő sikeres kép-
zőművész Decsi Kiss régóta 
működtet Szálkán egy igen 
nagy népszerűségnek örvendő 
ifjúsági alkotótábort; valamint 
jelenleg még minimum két, de 
inkább három helyen – Szálkán, 
Decsen és Várdombon – teszi 
közszemlére műveit.

A kompozíciók az újrahasz-
nosítás művészetében fogantak: 
láthatunk kötél-, illetve vászon-
darabokat, megspékelve némi 
textilmaradékkal, feleslegekkel, 
vagy éppen ablakkerettel, pad-
lórészekkel, amelyek – ahogy 
Elekesné fogalmazott: „innova-
tív életet élnek.” Ha jellemezni 

kellene a kiállítást, valóban az 
újjászületés lenne az a fogalom, 
amelynek markáns mozzana-
tai látószögünkbe tárulnak, 
miközben elámulunk e nem 
túl hétköznapi, igazi emberi 
gondolatokat felszínre hozni 
képes remekműveken. A ke-
reszt szimbolikájával élve döb-
benetesen egyedi módon hat, 
ahogy az alkotó képzelőereje a 
legegyszerűbb feleslegekből is 
kihozta az elmúlás-újjászületés 
szimbolikáját. 

Megtekintésre érdemes tehát 
a tárlat, 11), hiszen méltán ma-
radandó vizuális élményt nyúj-
tanak a látottak. 

 Gy. L. 
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Krumpli ellen csicsókaA korszerű táplálkozásra haj-
landóságot érzők, azt hely-
lyel-közzel meg is valósítók 
számára bizonyára nem is-
meretlen növény a csicsóka, 
amellyel kiváltható a na-
gyobb mennyiségben nem 
ajánlott burgonya és a rizs. A 
külsejében a krumplihoz elég-
gé hasonlatos gumós növény 
azonban nem burgonyaféle – 
hangsúlyozta a Tolna megyei 
Nakról érkező, 16 hektáron 
gazdálkodó termelő, Magyar 
Attila a Tolna Megyei Felnőtt 
Diabeteszesek Egyesülete idei 
első összejövetelén.

A csicsóka gasztronómia értéke 
aligha vitatható – ezt, az előa-
dáson is bemutatott termékeket 

kóstolva bátran kijelenthetjük. 
Ez persze egy fontos tulajdon-
sága a növénynek, de ami a 
rendezvényen részt vevő kettes 
típusú cukorbetegeket ennél 
is jobban érdekelte, az az volt: 
vajon tud-e segíteni a csicsóka 
abban, hogy esetleg csökkenje-
nek a vércukorértékek?

Erre persze nem lehet igenlő 
a felelősségteljes válasz, ahogy 
nem is állították ezt a csicsóka 
további hazai elterjesztésében 
üzletileg érdekelt felek. Annyi 
azért elhangzott – az fogyasz-
tók tapasztalatira hivatkozva –, 
hogy aki ki tudta váltani vele 
a krumplit a főétkezéseknél és 

az édességek, chipsek helyett is 
ehhez nyúlt, az két-három hó-
nap után pozitív változásokról 
tudott beszámolni. 

A csicsóka a benne található 
inulin jóvoltából egy különle-
ges, élelmi rostban gazdag nö-
vény. A tudományos megköze-
lítés szerint arra képes, hogy az 
úgynevezett hasznos bélbakté-
riumokat, a probiotikumokat 
táplálja, amelyek ettől megerő-
södnek, megszaporodnak –  s 
az úgynevezett rossz baktériu-
mok irtásával visszaállíthatják 
a helyes bélflóra-egyensúlyt. 
Ez aztán pozitívan hathat a 
keringési rendszerre, szénhid-

rát- és egyéb anyagcserékre, a 
bélrendszerre és úgy általában 
az immunrendszerre. 

Az előadáson elhangzott:  egy 
Dél-Koreában elvégzett komoly 
vizsgálat eredményei a kettes 
típusú cukorbetegeknél – az 
egyik csoport kapott csicsóka-
kivonatot, a másik nem – felet-
tébb biztatóak.

A világméretű átfogó vizs-
gálatokig azonban várhatóan 
bőven születnek első kézből 
származó tapasztalatok Szek-
szárdon is, miután több klub-
tag eldöntötte, hogy mellőzi a 
krumplit és – legalább a nyárig 
– átvált a csicsókára…  B. Gy.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Január 19. (hétfő) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em., pol-
gármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Az időpon-
tot később közöljük. Garay J. Álta-
lános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület Az időpontot 
később közöljük. Garay J. Általá-
nos Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület Az időpontot 
később közöljük. I. Béla Gimnázi-

um és Informatikai Szakközépiskola 
(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, Polgármes-
teri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 
óráig, Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

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

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén 16-17 óráig. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület A hónap máso-
dik hétfőjén 17–18 óráig. Szőlőhegyi 
Óvoda, Könyvtár-épület (Óvoda u. 5.)

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
Az időpontot később közöljük.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY képviselő
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

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

(00128)
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A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2015. februárKeller Jolán változatos technikával dolgozik

Féltávhoz érkezett az Alkotók 
Baráti Körének egy évre terve-
zett bemutató-sorozata. Janu-
ár 7-e óta új kiállításuk látha-
tó a művészeknek (Acélosné 
Solymár Magdolnának, Biszák 
Lászlónak, E. Nagy Máriának, 
Horváth Jánosnak, Hucker Fe-
rencnek, Keller Jolinak, Rell Ka-
tának, Rühl Gizellának, Stekly 
Zsuzsának és Zsiros Arinak) – a 
Szekszárdi I. Béla Gimnázium 
Kollégiumi Galériájában. Az 
ötödik bemutató anyagai feb-
ruár elejéig láthatók. A januári 
bemutatkozó, a harminc éve 
szekszárdi Keller Joli az aláb-
biakban mesél magáról.

1948-ban születtem a Tolna 
megyei Németkéren. Szép és 
boldog gyermekkorom volt ott: 
énekeltem az iskolai énekkar-
ban, táncoltam a néptánccso-
portban, hegedülni tanultam, 
szerepeltem Szekszárdon, az is-
kolai rendezvényeken és a falu 
rendezvényein. A művészet 
majdnem minden ága iránti ér-
deklődésem elkísér a mai napig. 

Forster Jakab festőművész se-
gítségével kezdtem el rajzolni, 
festeni, kisebb-nagyobb kiha-
gyásokkal. A Mátrában voltunk 
alkotóházban, ahol szép téli 
képeket készítettem, valamint 
a Zsennyei kastély-alkotóház 
vendégeként a Rába partján 
festettem tájképeket. Eleinte 
lavírozott pasztell technikával, 
majd 2003 óta változatos tech-
nikákkal (akvarell, akril, olaj, 
pasztell) dolgozom. Próbálkoz-
tam rézkarc-készítéssel is – ki-
sebb-nagyobb sikerrel.

Az első önálló kiállításom 
Németkéren volt, 2004-ben. 

Ettől kezdve számos egyéni és 
közös kiállításon vettem részt. 
2013-ban a Bonyhádi Vörös-
marty Művelődési Központba 
kaptam egy felkérést a kiállítá-
som megrendezésére, 2014-ben 
a VIP-galériában nyílott kiállí-
tásom, amely még jelenleg is lá-
togatható. Állandó kiállításom 
van Budapesten egy fogorvosi 
rendelő várótermében. 

Tagja vagyok többek közt a 
Bonyhádi Rajzkörnek a Székes-
fehérvári Szent György Körnek, 
amelyet a Fejér Megyei Kórház 
működtet. Tagja vagyok Kapos-
vári PART Egyesületnek is, ahol 
az alkotásaimat rendszeresen 
zsűriztetem. Rendszeresen részt 
veszek Kovács Ferenc bonyhá-
di festőművész rajzszakkörén, 
ahol nagyon sokat tanulok. 
Évente egy alkalommal kiállí-
táson mutatkozunk be és éven-
te több alkotótáborban veszek 
részt, gyarapítom tudásomat.

2010 nyarán vendégül láthat-
tunk egy bezons-i festőcsoportot, 

majd 2011-ben mi kaptunk meg-
hívást Franciaországba egy tízna-
pos alkotótáborba, amelyre büsz-
kén mondhatom, hogy életem 
egyik legnagyobb élménye volt. 

Az ott készült alkotásokból 
Párizsban kiállítást rendez-
tek: a képeket ott hagytuk a 
vendéglátóinknak a vendég-
ház szobáinak a díszítésére. A 
Nemzeti Művelődési Intézet 
szervezésében képzőművészeti 
szabadegyetemen is részt ve-
hetek Tamásiban. Három éve 
vezetjük, szervezzük a ZSARI 
Galériát barátaimmal, alkotó-
társaimmal, E. Nagy Máriával 
és Zsiros Arival, elmondha-
tom, hogy nagy sikerrel. Évente 
négy-öt alkalommal 3:1-ben 
galériás estéket rendezünk, 
amelyeken irodalmárok, zené-
szek és képzőművészek kapnak 
lehetőséget a bemutatkozásra.

Az alkotásaim nem csak Ma-
gyarország több településén, de 
külföldön (Németország, USA) 
is megtalálhatók. Keller Jolán
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Január 25-ei rejtvényünk megfejtése: Goldmark Károly, Sába királynője

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Február 4. , szerda 10.30 óra 
Művészetek Háza: Varázsol-
junk Zenét - Jancsi és Juliska
Előadó: BonBon Quintet, mese-
mondó: Lukácsházi Győző. A vi-
lág különböző pontjain számos 
díjjal jutalmazott kortárs zene-
szerzőnő, Meskó Ilona, valamint 
Lukácsházi Győző, a zenei isme-
retterjesztés legismertebb ma-
gyar képviselője mesejátékot írt 
a gyerekeknek, melyen keresztül 
be is vezeti a gyerekeket a kortárs 
zene és ezen keresztül a klasszi-
kus zene birodalmába. Jancsi és 
Juliska történetét Dobos Emőke 
rajzművész a zenével párhuza-
mosan illusztrálja. Mindezt a 
Magyar Rádió, valamint a Bu-
dapesti Fesztiválzenekar legkivá-
lóbb művészeinek előadásában. 
Jegyár: 500 Ft

Február 6., péntek 20.30 óra – 
Piactéri Ifjúsági Központ
Szekszárdi Alterock
20.30: MoonBreakerS (Szek-
szárd) – Csele Lajos (dob), 
Kalmár Patrik (basszus), Vida 
István (ének, gitár). 21.30: The 
Immigrants (Pécs) – Badric 
Adorio (basszusgitár, ének), 
Sápi Szabolcs (gitár, vokál), Ká-
rolyfi Balázs (dob). A koncertek 
után AfteRock partyra várunk 
mindenkit 02.00-ig! Házigazda: 
Módos Gergő. Jegyár: 590 Ft.

Február 7. szombat 10.00 óra 
– Bakta terem
Testamentum – Mözsi Szabó 
István festőművész 88. szüle-
tésnapja alkalmából nyíló ki-
állítás. A megyei Príma-díjas 

művész életművét bemutató 
tárlatot megnyitja: Ékes László 
író, újságíró. Köszöntőt mond: 
Halmai-Nagy Róbert, a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
igazgatója. Közreműködik: Pa-
kulár Erika (vers) és a Mözsi 
Bartók Béla Női Kar. A kiállítás 
február 26-ig tekinthető meg.

Február 8. (vasárnap) 9.00-
13.00 – Rendezvényterem
Farsangi játszóház
Ké zműves fog la l kozás ok , 
busóálarcok, sokác női masz-
kok és farsangi kellékek készí-
tése (Gulyás Éva, Kátai Andi és 
Vecsei Gabriella-Veginca kéz-
művesekkel). 10.30: Bakarasz 
– „Farsangi Mese” (interaktív 
zenés, játékos mese), majd egy 
kis közös tánc hegedűre, duda-
szóra. Előadják: Bogárdi Aliz, 
Czigány Tamás és a közönség. 
Belépőjegy: 800 Ft, 4 éves kor 
alatt 400 Ft. Mindenkit szere-
tettel várnak fánkkóstolóra is.

Február 10. kedd – Fiatalok 
utcája, mozi előtér
Év természetfotósa 2013. kiállítás
A naturArt Magyar Természet-
fotósok Szövetsége 2013-ban 
24. alkalommal hirdette meg Az 
Év Természetfotósa-pályázatot, 
amelyre 307 pályázó közel 4000 
pályaművet küldött be. Ezek 
közül választotta ki a zsűri azt 
a 123 fotográfiát, amelyet most 
vándorkiállítás formájában te-
kinthet meg a nagyközönség. 
A tárlat február 10- től március 
3-ig, az intézmény nyitva tartási 
idejében látogatható.

AGÓRA MOZI

Február 1-4. 17:00
HŐS6os 3D Színes szinkroni-
zált amerikai animációs vígjá-
ték. Korhatár: 6 éven aluliaknak 
nem ajánlott!

Február 1-4. 19:00
MORTDECAI Színes szinkro-
nizált amerikai vígjáték. Korha-
tár: 12 év alatt szülői kísérettel!

Február 5-8. 17:00
ASTERIX AZ ISTENEK OTT-
HONA 3D
Színes szinkronizált francia 
animációs családi.

Február 5-7. 19:00
BIRDMAN A MELLŐZÉS 
MEGLEPŐ EREJE
Színes feliratos amerikai vígjá-
ték. Korhatár: 12 év alatt szülői 
kísérettel! Hossz: 119 perc.

Február 7-8. 15:00
MANCS Színes magyar já-
tékfilm. Korhatár: 6 éven felü-
lieknek. Hossz: 92 perc.

Február 8-11. 19:00
JOKER Színes szinkronizált 
amerikai krimi.

EVANGÉLIUM

JEGYPÉNZTÁROST KERESNEK
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján a Babits Mihály Kulturális Központ 
pályázatot hirdet jegypénztáros munkakör betöltésére.  
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, a foglal-

koztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: 
Szekszárd, Szent István tér 10.

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, bolti pénz-
táros (OKJ) végzettség. Előnyt jelent: emelt szintű szak-
képesítés, pénzügyi ügyintéző, jegypénztárosi, pénzügyi 
ügyintézői legalább 1 -3 év szakmai tapasztalat, a Ticket-

portal rendszer felhasználói szintű ismerete. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 11.  

A benyújtás módja: elektronikus úton Kissné Hóner  
Magdolna részére az allaspalyazat@szekszardagora.hu címre.  

A részletes pályázati kiírás a www.szekszardagora.hu  
honlapon olvasható.

Meghívó Léleképítőre
2015. február 2-án, hétfő este 18 órakor dr. Földesi Margit 
történész, „Az elátkozott szabadságtól” a „Nemzeti nagyvizi-
tig”– Múltunk a képernyőn. Helyszín:  Garay János Gimnázium 
díszterme (Szekszárd, Szent István tér 7-9). Minden érdeklődőt 
szeretettel hív és vár a Léleképítő házigazdája: dr. Tóth Csaba 
Attila. (drtothcsabaattila@gmail.com, tel.: +36-30/931-9428)

Talált tárgyak osztálya
„Az asszony pedig otthagyta 
korsóját”  János 4,28

Egy felmérés szerint „átlagosan 
számolva minden nap egy pár 
kesztyűt; egy év alatt átlagosan 
170 szalmakalapot, baseball-, 
szőrme- vagy kötött sapkát; 164 
könyvet; 3 sátrat; 210 esernyőt; 3 
babakocsit és 17 botot hagyunk 
el a buszokon, villamosokon, 
metrókon”. A felmérés végén sze-
repel egy mondat: „A tulajdonos 
azonban furcsa szerzet: sokukért 
gyakran soha nem jön el”.

A városunkban is zajló öku-
menikus imahét alkalmain Jézus 
és egy asszony találkozásának és 
beszélgetésének történetéről ol-

vashattunk. A történet végén a 
főszereplő, aki azért érkezik egy 
kúthoz, hogy korsójába vizet 
merítsen, elfelejti magával vinni 
„kincsét”. Jézus szavai annyira 
elgondolkodtatták, hogy elvesz-
tette saját tulajdonát. Üres kor-
sóját a kútnál hagyja. 

A „bibliai talált tárgyak osz-
tályán” azonban a korsó mel-
lett van halászhajó, halászháló, 
bárány, értékes pénzérme és sok 
minden más is. A legtöbbet tu-
lajdonosa soha többé nem keresi, 
mert valami nagyobbat kapott. 
De van olyan is, amiért, vagy 
akiért a gazda tűvé tesz mindent, 
hogy meglelje. Ezek a kicsinyek, 
akiket senki sem keres.

A történetünk másik szereplő-
je, Jézus pedig az a személy, aki 
nem elveszít dolgokat, hanem 
megtalál. Megtalálja azokat, 
akikről más lemondott. Mint 
pásztor keresi az elveszettet. 
Utánamegy az utolsónak is, fi-
gyelmét nem kerüli el semmi. 
Így keres minket is. Minket, akik 
sokszor elveszettnek, vagy éppen 
„kallódónak” érezzük magunkat. 
„Ugyanígy a ti mennyei Atyátok 
sem akarja, hogy elvesszen egy is 
e kicsinyek közül.”

Gondoljunk azokra, akik elve-
szettnek érzik magukat és hely-
zetüket!

 Kovács Zoltán
 metodista lelkész

MEGHÍVÓ
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének Nyugdíjas 

Alapszervezete farsangi batyus teadélutánt tart.
Tisztelettel meghívja tagjait, és minden érdeklődőt.

Hozza magával házastársát, barátait.
Program: 1. „Szívküldi” Dalkör műsora

2. Sok vidámság, tombola, felhőtlen szórakozás!
Ideje: 2015. február 18. 15 óra • Helye: Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Jelentkezni lehet február 10-ig Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
Személyesen és telefonon, hétfőn és csütörtökön 8-10 óráig  

(06-70-933-8361) mobilszámon.

BELÉPÉS DÍJTALAN
FIGYELEM! az előadással egy időben  

élő közvetítést sugárzunk az interneten!
itt: http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/

index.htm

A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. nyílt, egyfordulós ver-
senytárgyalásokat hirdet 

az alábbi ingatlanok bérleti 
jogainak megszerzésére:

•  Szekszárd, Széchenyi u. 26. 
üzlethelyiség (46 m²)

•  Szekszárd, Széchenyi u. 38. (Au-
gusz-ház) üzlethelyiség (16 m²)

•  Szekszárd, Széchenyi u. 40. 
üzlethelyiség (20 m²)

A versenytárgyalások  
időpontjai: február 5.,

900 órától
A versenytárgyalási  
részvétel feltételeiről 

 érdeklődni lehet:  
Szekszárdi Vagyonkezelő 

Kft. 7100 Szekszárd, Bezer-
édj u. 2. Tel: 74/510-422

www.vagyonkezelokft.hu
 (Ö00014)

Látogatási
tilalom

A Tolna megyei Balassa Já-
nos Kórház vezetése a Tolna 
megyei Kormányhivatal Nép- 
egészségügyi Szakigazgatási 
Szervével való egyeztetés után 
az egész kórházra vonatkozó-
an általános látogatási tilalmat 
rendel el 2015. január 30-tól. A 
tilalom, melynek oka az influ-
enzaszerű megbetegedések 
számának jelentős növekedé-
se a kórház felvételi körzeté-
ben, határozatlan időre szól. 
Rendkívüli családi esemény 
vagy hivatalos ügyintézés ese-
tén egyedi osztályvezetői enge-
déllyel maximum 2 közvetlen 
hozzátartozó számára tovább-
ra is van látogatási lehetőség. A 
rendkívüli látogatók számára 
orr-száj maszk viselése és kéz-
fertőtlenítés kötelező.

A kórház vezetése kéri 
azokat a betegeket, akiknek 
járó- vagy fekvőbeteg ellátásra 
előjegyzésük van, de maguk-
nak vagy egy háztartásban 
élő hozzátartozójuknak lázas, 
hurutos betegségük lett, hogy 
telefonon kérjék az előjegyzés 
átütemezését. A kórház a lehe-
tő legrövidebb határidővel új 
időpontban fogja ellátni őket.
 Dr. Muth Lajos
 Főigazgató főorvos sk.
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A Bonyhádi Pető�  Sándor Evangélikus
Gimnázium és Kollégium

2015/2016. tanévben induló osztályai
(Om azonosító: 036378)

• emelt szintű angol nyelvi csoport – humán (01)
• emelt szintű német nyelvi csoport – humán (02)
•  természettudományos osztály – matematika-� zika-

műszaki-informatikai jelleggel (03)
•  természettudományos osztály – biológia-kémia-� zika 

karakterrel (04)

•  Arany János Tehetséggondozó Program tanterve 
szerinti osztály (05)

• emelt szintű német nyelvi csoport (06)
• emelt szintű angol nyelvi csoport (07)
• emelt szintű matematikai csoport (08)

Bővebb információt a 74/451-719 vagy a 74/550-014-es 
telefonszámon illetve e-mailben: iskola@pseg.hu vagy

az intézmény honlapján: www.pseg.hu

4 OSZTÁLYOS STRUKTÚRA (8. osztály után):

1+4 OSZTÁLYOS STRUKTÚRA (8. osztály után):

6 OSZTÁLYOS STRUKTÚRA (6. osztály után):

(00143)

Tolnai Lajos
Gimnázium és 

Kollégium, Gyönk

7064 Gyönk, Rákóczi u. 555. 
Telefon: +36-74/448-012
Weboldal: www.tlgimi.hu

OM azonosító: 036360

• német nemzetiségi kéttannyelvű

•  tanulási nehézségekkel (diszlexia,
diszgráfi a) küzdő tanulók részére

•  általános gimnáziumi képzés (drámacsoport 
vagy emelt óraszámú sport választható)

Tanulóink ingyenesen szerezhetnek nálunk 
német nyelvvizsgát (DSD)!

Gimnáziumunk nyilvános ÖSD 
nyelvvizsgahely.

6-4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMÁK:

(00147)

FM Dunántúli Agrár-szakképző 
Központ, 

Csapó Dániel Középiskola, 
Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium 
OM azonosító: 036410

7100 Szekszárd, Palánk 19. Pf.: 61. • Tel.: 74/311-277 • 
Fax: 74/311-675 • E-mail: csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hu • www.daszk.hu

A 2015/16. tanévben használt tagozatkódjaink:

SZAKKÖZÉPISKOLA 
(érettségire felkészítő szakasz)
11.  mezőgazdaság ágazat 

(mezőgazdasági technikus 
szakirányra felkészítő)

12.  mezőgazdasági ágazat (állat-
tenyésztő, állategészségügyi 
technikus szakirány felkészítő)

13.  élelmiszeripar ágazat
(élelmiszeripari technikus 
szakirányra felkészítő)

14.  rendészet ágazat (belügyi 
rendészeti szakközépiskola)

 
SZAKKÉPZÉS
15. gazda
16. húsipari termékgyártó
17. pék

ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEK
– mezőgazdasági technikus
– élelmiszeripari technikus
–  állattenyésztő és állategészség-

ügyi technikus
 

FELNŐTTKÉPZÉSEK
– Mezőgazdasági technikus
– Aranykalászos gazda
– Borász
– Borverseny bíra
– “T” jogosítvány megszerzése
–  Zöldkönyv (80 órás növényvédel-

mi képzés)
– Pálinkakészítő és kóstoló
– ADR

KÉPZÉSI AJÁNLATA A 2015/16-OS TANÉVRE

(00139)

Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium 

és Kollégium
7100 Szekszárd,

Kadarka u. 25-27. • Tel: 74/511-077

01  Informatika és matematika képzés
02   Természettudományi képzés 

(kémia, biológia)
03  Angol - informatika képzés
04   Humán - idegen nyelv képzés 

(+művészetek, média)
05   Sportiskolai képzés 

(idegen nyelv és informatika)
47    Arany János Kollégiumi Program 

előkészítő középiskolai osztálya

Ha szeretnél egy
jó hangulatú, közösségi szellemi-
ségű,
egyéniséget elfogadó,
változatos módszereket,
kiemelkedő informatikát alkalmazó
gimnáziumban tanulni,
ahol felkészülsz a továbbtanulásra,
jó nyelvtudásod lesz,

akkor első helyen az I. Bélát válaszd!
JELENTKEZZ HOZZÁNK!

Ingyenes 
ECDL- és

nyelvvizsga-
felkészítés.

(00141)

FM DASzK Szakképző Iskola
Apponyi Sándor

Mezőgazdasági Szakképző
Iskolája és Kollégiuma

7184 Lengyel, Petőfi  u. 5.
Elérhetőségek: 74/482-375, 74/582-313 • e-mail: apponyis@gmail.com

www.apponyis.sulinet.hu

Szakirány  Feltétel Képzési idő
Szakközépiskolai képzés
– Kertész 31 tagozatkód 4 év
– Mezőgazdasági gépész 32 tagozatkód 4 év
– Mezőgazdaság 33 tagozatkód 4 év

Szakmai képzés
–  Mezőgazdasági gazdaasszony 34 tagozatkód 3 év

falusi vendéglátó 
– Mezőgazdasági gépész 35 tagozatkód 3 év
– Kertész 36 tagozatkód 3 év
– Dísznövénykertész 37 tagozatkód 3 év
– Virágkötő és virágkereskedő 38 tagozatkód 3 év 
1.  Szakmával rendelkezőknek 

érettségire felkészítő osztály  2 év
2.  Érettségivel vagy szakmával 

rendelkezőknek mezőgazdasági gépész 2 év

A képzések ideje alatt megszerezhető: jogosítvány
Felvételnél a korábbi tanulmányi eredmények alapján kialakított sorrendet 
vesszük fi gyelembe. Szakmai képzés esetén az egészségügyi és pályaalkal-
massági követelményeknek való megfelelés a képzésre való felvétel feltétele. 
 (00148)

LENGYEL

az alábbi képzéseket kínálja a 2015/16-os tanévre

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
február 2-től, hétfőnként

a Szent László TISZK (volt 505-ös)
„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu (00137)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap február 2-től február 6-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00132)

február 2. február 3. február 4. február 5. február 6.

„A”

Tárkonyos 
sertésraguleves

Vegyes 
zöldségleves Kar� olleves Májgaluskaleves Csontleves

Diós táska,
alma

Pulyka aprópe-
csenye, kemencés 

burgonya

Csirkemájrizottó, 
csemege 
uborka

Sólet, füstölt tarja,
narancs

Rántott sertés-
borda, sárgarépás 

burgonyapüré, 
vegyesvágott

„B”

Csurgatott 
tojásleves

Vegyes 
zöldségleves Kar� olleves Májgaluskaleves Csontleves

Tejszines gombás 
csirkemell,
párolt rizs

Keleti csirkeszárny,
zöldséges 
barnarizs

Parajfőzelék, 
főtt tojás, sült virsli,

kivi

Bacon-sajtos 
csirkemell, pirított 

burgonya,
káposztasaláta

Rakott
cukkini

„C”

Tárkonyos 
sertésraguleves

Vegyes 
zöldségleves Kar� olleves Gulyásleves Csontleves

Káposztás kocka,
alma

Rácos 
harcsa� lé

Kapros pulykaragu,
tészta, kivi

Aszalt gyümölcsös 
kalácsfelfújt, 
vaníliasodó

Bolognai 
spagetti

(Ö00013)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

SPORTHÍREK
ÍJÁSZAT A 214 indulós pápai 
IFAA Teremíjász OB-n vettek 
részt a Tolnai Tájak Íjász Egye-
sület (TTÍE) sportolói január 
24-én. A klubot három felnőtt 
versenyző képviselte: a férfiak 
olimpiai kategóriában Garai 
Gábor a dobogó második fo-
kára állhatott fel, míg Kovács 
Gábor az 5. helyre tudta belőni 
magát. A női csigás kategóri-
ában Alexandra Manea ismét 
bizonyította klasszisát és or-
szágos bajnoki címet szerzett.
KÉZILABDA Kupagyőzelemmel 
kezdte az évet a Szekszárdi Fe-
kete Gólyák KC NB I/B-s női 
együttese. Az elmúlt hétvégi 
pécsi VII. Horfer Serleg Kupa 
felkészülési tornán a nyugati 
csoport listavezetője mind-
három riválisát (Orosháza, 
PEAC, Tolna) magabiztosan 
verte. A legjobb kapusnak 
Schell Gabriellát választották, 
míg a gólkirálynői címet Vasas 
Edina (28) érdemelte ki.
KOSÁRLABDA Egy félidőn át 
jól tartotta magát az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd a vendég 
Sopron ellen az élvonalbeli baj-
nokság legutóbbi fordulójában. 
A 18. percben még vezettek Ma-
gyar Gergely tanítványai (37-36), 
aztán a nagyszünetig egy 11-2-es 
rohammal fordítottak, majd a 
harmadik negyedben állva hagy-
ták a vendégek az atomosokat, 
végül 66-94-re győztek.
VÍVÁS Miután a vívás is bekerült 
a 16 kiemelten támogatott egyé-
ni sportág közé, a Szekszárdi 
Kórház SE – elsősorban tőrözők-
kel foglalkozó – vívószakosztálya 
tavaly 765 ezer forintot kapott 
eszközvásárlásra az országos 
szövetségtől, amiből védőfelsze-
reléseket tudtak cserélni, illetve 
találatjelzőket is vásároltak. Az 
idén elnyert negyedmillió forint-
ból pengéket, komplett tőröket, 
illetve párbajtőröket szereznek 
be. A szakosztály tavaly ősszel ví-
vótanfolyamot indított, amelyen 
12 gyerek vett részt: ők a múlt 
héten a Dienes iskola edzőter-
mében nyílt napon adtak számot 
tudásukról.

Egy fordulóval az alapsza-
kasz zárása előtt már csak 
egy hely kiadó a Szekszárdi 
Sportközpont XXII. Téli Kispá-
lyás Teremlabdarúgó Kupán. 
Az elmúlt hétvégén két-két 
fordulót rendeztek mindkét 
csoportban, így az A csoport 
csapatai lejátszották vala-
mennyi találkozójukat.

Hét játéknap után ebből a nyol-
casból első helyen a Kis Dankó 
lépett a felsőházi rájátszásba, 
amely csak jobb gólkülönb-
ségének köszönhetően előzte 
meg az ugyancsak 15 pontot 
gyűjtött Szilfa és Agro-Tipp 

csapatát. A negyedik pozíci-
óból a Harold jutott tovább, 
amely a február 1-jei negyed-
döntőben a B csoport első he-
lyezettjével találkozik majd. 
Hogy ez a gárda a Tomagro 
vagy a Long Step lesz, az a két 
csapat szombati rangadóján 
dől majd el. Velük együtt már 
a Kölesd is biztos résztvevő-
je a felsőházi rájátszásnak, a 
még kiadó egyetlen hely sorsá-
ról pedig a Perfect Phone–PR 
Trans-csata dönt majd.

A torna helyosztóit és a dön-
tőt február 8-án, vasárnap ren-
dezik a városi sportcsarnokban. 

 - fl -

Új környezet fogadta az ér-
deklődőket a palánki sport-
csarnokban a legfiatalabb, 
7-8 éves focistapalánták te-
remtornáján az elmúlt hét-
végén. Az előtérben míves 
serlegek, plakettek, érmek 
sorakoztak, odabent az egyik 
hazai sportcsatorna kamerája 
pásztázta a játékteret. A stáb-
ban szakkommentátorként 
feltűnt a közelmúltban még 
újpesti színekben futballo-
zó Lázár Bence, valamint a 
sporttévé háziasszonya, Lip-
csei Betta is. A karzatot meg-
töltötték az UFC Szekszárd 
korosztályos csapatainak 
szurkoló szülők, ismerősök.

Hagyományteremtő szándékkal, 
most első alkalommal rendezték 
meg a Horfer Serleg Kupa után-
pótlástornát. Az országosan 
elismert szekszárdi vállalkozás 
tulajdonosa, Horváth Ferenc 
egy újabb lehetőséget ragadott 
meg arra, hogy a helyi sportéle-
tet támogassa: ezúttal nem csak 
díjakkal és egyéb ajándékokkal 
segített az UFC-nek, hanem egy 

egész napos torna megrendezé-
sével is. Az egykori szekszárdi 
sportvezető mecénási hajlandó-
ságát nyilvánvalóan nagyban nö-
velte, hogy fia, Horváth Ferenc 
Regő komoly csatárerényeket 
felmutatva, kettesével-hármasá-
val lövi a gólokat a tornákon az 
UFC U7-es csapatában.

„Ezzel a tornával szeretnék 
segíteni a szekszárdiaknak, 
mert látom, hogy igyekeznek 
a lehetőségeik szerint megadni 
mindent a legkisebbeknek. Úgy 
látom, jó helyen van a fiam is, és 
persze örülök annak, hogy ko-
molyan veszi a focit” – mondta 
Horváth Ferenc.

A szervező gondoskodott ar-
ról is, hogy a környékbeli csapa-
tok mellett (Baja, Kalocsa, Paks, 
Tolna) legyen egy fővárosi gár-
da: a Mészöly–MTK Focisuli. 
A részben akadémiai hátterű 
csapat alapítója, Mészöly Géza 
egykori válogatott labdarúgó is 
ott volt a tornán, a díjátadásban 
is segédkezett. 

Jó kis torna volt – a már emlí-
tett sportcsatornán még másnap 
is többször látható volt egy ösz-

szefoglaló –, ami után újra meg-
állapíthattuk: a legfiatalabbaknál, 
s az utána következő két-három 
korosztályban sem vagyunk le-
maradva az európai átlagtól, sőt.

Habár ebben a korosztályban 
még a játékon van a hangsúly és 
nem az eredményen, mégsem 
maradhatott el a díjazás csapat- 
és egyéni szinten sem. Az U7-
ben az UFC A csapata negyedik, 
a B pedig ötödik lett. Az A csapat 
legjobbja a hatgólos Horváth Fe-
renc Regő, a B csapat legjobbja 
Horváth Bence, Füle Richárd 
pedig a sport televízió különdíját 
kapta ebben a korosztályban. Az 
U8-asok között második helyen 
végzett az UFC első csapata, a 
B jelű pedig ötödik lett. A hat-
gólos Budai Dániel lett a torna 
gólkirálya, a szekszárdi A csapat 
legjobbjának Balogh Botond, a B 
csapaténak Benedek Barna bizo-
nyult. A sportcsatorna különdí-
ját Vajkai Vajk vehette át.

Az óvodás és U7-es korosz-
tályokban közel hatvan gyerek 
van az UFC Szekszárd látókö-
rében, ebből húszan heti két 
alkalommal rendszeresen vesz-

nek részt egyesületi edzéseken, 
míg az U8-asok közül szintén 
mintegy húsz gyerekkel foglal-
koznak a szekszárdi klub edzői. 

 B. Gy. 

Hét csapat már a felsőházban van

Hézagpótló teremtornát szerveztek a kicsiknek
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Nem csak a versenysport van a világon
A Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. nem csak fenntartja és 
működteti az önkormányzat 
tulajdonában lévő sportléte-
sítményeket, hanem – töb-
bek közt – bajnokságokat 
szervez, helyet biztosít a 
tömeg- és diáksport-rendez-
vényeknek és sportiskolai 
keretek között biztosítja az 
utánpótlás-nevelést, lehető-
séget ad az amatőrök spor-
tolására is.

Miután a sporttörvény lehetővé 
tette, hogy a nyereséges vállal-
kozások társasági adójuk (TAO) 
70 százalékát felajánlják az öt 
kiemelt látványsportág (jég-
korong, kézilabda, kosárlabda, 
labdarúgás, vízilabda) szövetsé-
gei, sportszervezetei számára, a 
megyeszékhely közgyűlése 2011 
szeptemberében megalapította a 
Szekszárdi Sportközpont Kiemel-
ten Közhasznú Nonprofit Kft.-t.  
A cég ügyvezető igazgatója a kez-
detektől Csillag Balázs, az Ameri-
kában közgazdászdiplomát szer-
zett egykori válogatott, magyar 
csúcstartó középtávfutó, akit a 
közgyűlés 2014 szeptemberében 
nevezett ki újabb öt évre a Sport-
központ Nkft. élére.

– A tavaly 25. születésnapját 
ünneplő városi sportcsarnok 
mellett az elmúlt években létre-
jött komplex sportcentrum lé-
tesítményeit is mi üzemeltetjük 
– mondta el a Szekszárdi Vasár-
napnak elöljáróban az ügyveze-
tő. – A füves és műfüves labda-
rúgópályák, az atlétikai pálya és a 
sportcsarnok előtti kondiparkon 
túli területig hozzánk integráló-
dott a szekszárdi fürdő, valamint 
az egyelőre csak a téli időszak-
ban működő műjégpálya is. A 
TAO-támogatás rendszerének 
elindulásával a Szekszárdi Sport-
központ Nkft. két éve vízilabda-, 
2014-től pedig jégkorong-szak-
osztályt is működtet, amelyekben 
több mint száz gyermek sportol. 
Az erőfeszítéseink és a szakmai 
munka elismeréseként a szakági 
szövetségek támogatásra mél-
tónak találták sportágfejlesztési 
programjainkat, ezzel lehetőség 

nyílik az infrastruktúra további 
fejlesztésére – például egy új fe-
dett uszoda megépítésére is – kö-
zölte Csillag Balázs, kitérve arra 
is: közel egymilliárd forint társa-
sági adó gyűjtésére kaptak lehető-
séget, amihez már városhatáron 
túli összefogásra van szükség. 

– Jó látni azonban a szekszár-
di és környékbeli cégek sport-
támogatási kedvét, akiknek 
ezúton is köszönöm a felajánlá-
saikat – tette hozzá.

A sportlétesítményeket bér-
lőként használó látvány-csa-
patsportágak képviselőinek, 
az Atomerőmű KSC, a Fekete 
Gólyák KC, az FKSE és az UFC 
Szekszárd segítségével a társa-
ság az elmúlt év végén adott át 
új eredményjelzőt és hangosító 
rendszert a sportcsarnokban, 
öltözőt újítottak fel és tavasz-
szal elindulhat a labdarúgópá-
lya öltözőinek bővítése is. Egy 
VisNova pályázaton elnyert 
támogatásból napkollektorokat 
is üzembe helyeztek, amelyek a 
használati meleg víz termelését 
segítik, de ezzel együtt a sport-
csarnok hőközpontja, fűtésének 
vezérlése is teljesen megújult. 

– Létesítményeink minden 
sportolni vágyó számára nyitot-
tak, persze az edzésidők nagy 
részét NB I-es vagy második 
vonalbeli csapataink kötik le. A 
már említett kézisek, kosarasok 
és labdarúgók mellett nálunk ké-

szülnek és játszanak az asztalite-
niszezők, az atléták, az ökölvívók, 
különböző küzdősportok képvi-
selői, de az amerikai focisták és az 
íjászok is – beszélt a létesítmény 
kihasználtságáról az ügyvezető.

A sportcentrum létesítmé-
nyeiben az elmúlt években or-
szágos atlétikai bajnokságokat, 
nemzetközi sportlövő viadalt, 
asztalitenisz BL-mérkőzéseket, 
korosztályos cselgáncs országos 
bajnokság-küzdelmeket, városi, 
megyei és országos diákolimpi-
ai versenyeket is rendeztek, de 
a sportközpont szervezi a vá-
rosi asztalitenisz-, kosárlabda-, 
labdarúgó-, jégkorong- és sakk-
bajnokságot is, valamint helyet 
adnak a város néhány középis-
kolájának testnevelés óráinak.

– A következő évek feladatai 
között szerepel – mondja az 
ügyvezető –, hogy a verseny-
sport támogatása mellett még 
népszerűbbé, vonzóbbá tegyük 
a szabadidő- és tömegsportokat 
a szekszárdiak körében, ennek 
része volt az atlétikai pálya esti 
világításának kiépítése, a nagy 
sportágválasztó megrendezése 
vagy például a streetball újra-
élesztése. Az új fedett uszoda 
és egy állandó jégcsarnok meg-
építése is a jövő kihívásai között 
szerepel, de szeretnénk úgy fej-
leszteni az infrastruktúrát, hogy 
újabb sportágak igényeit is ki-
szolgálhassuk.  - fl -

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00133)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49
Az akció 2015. február 1-28-ig tart.

(00136)

C vitaminban gazdag, 
házi savanyú 

káposzta folyamatosan 
kapható!

Sarki Zöldséges – Kadarka és 
Parászta utcai sarok. (00142)
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2015. február 1.16

Személygépjármű Műszaki vizsgáztatás:
19.900 Ft*

 *Az ajánlat négykerék hajtású járművekre nem vonatkozik. Részletes információ a honlapunkon.

Szekszárd, Szluha Gy. u. 4-6. • Tel.: 74/410-540 • www.bodofekcenter.hu
(00146)

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó és szállítógép kezelő
és munkavédelmi technikus tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
 Nagy Géza 06 20/985-96-99

(00140)

Hétfőn, kedden, szerdán
15:00 órától 18:00 óráig

30 % kedvezményt biztosítunk 
a la carte ételeink árából.

A kedvezmény ünnep napokra és egyéb ajánlatokra nem vonatkozik, 
más kedvezményekkel nem vonható össze.

Részleteket megtalálja honlapunkon
www.mangoetterem.hu/aktualis oldalon.

Asztalfoglalás: 06-20/550-1954.

Mango Mediterrán Étterem & Bár 
Szekszárd, Garay tér 18. (sétáló utca)

Happy Hour 
a Mango Étteremben!

(00144)

A kézzel írott, 
fényképpel és

bizonyítványmásolatok-
kal ellátott önéletrajzot 
várjuk postán vagy sze-
mélyesen a Szekszárd, 

Tartsay u. 30. címre.

Az Sz+C Stúdió Kft.
keres:

szekszárdi munkahelyére, 
szorgalmas, megbízható

takarító
munkatársat.

Munkaidő: 10-19 óráig
(1 óra ebédidővel)

(00145)

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00129)


