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Negyvenen vették át diplomájukat az Illyés Gyula Karon Drága volt, de nagyon kellett

A Bolognai-rendszer 2006-
os elindulása óta évente két 
alkalommal tartanak diplo-
maosztót a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Karán. 
Február 15-én, szombaton 
mintegy negyven, többségé-
ben szociális munkás, illetve 
turizmus-vendéglátás szakon 
végzett hallgató vette át ok-
levelét a kar aulájában.

„Emberséggel az emberekért, 
szakmaisággal a szakma be-
csületéért” – mondta a hall-
gatóknak Fehérvári Tamás. A 
Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke köszön-
tőjében előbb a szülőknek, hoz-
zátartozóknak gratulált, akik a 
megfelelő hátteret biztosították 
a fiataloknak a tanulmányaik-
hoz, majd a végzősökhöz szólt: 
„mindig legyen bennetek kíván-
csiság és elégedetlenség, ami az 
új kihívások, sikerek felé vezet”.

Ünnepi beszédében dr. Hor-
váth Béla egyetemi tanár, az 

IGYK dékánja hangsúlyozta: 
a hét szemesztert követően 
most végzett hallgatók többsé-
ge két olyan szakmát választott, 
amelyre különböző okok miatt, 
de egyaránt nagy szüksége van 
a nemzetnek. Emlékeztetett: 
a turizmussal foglalkozó or-
szágok között Magyarország 
a 15. a világban, a bevételeket 
tekintve viszont csak a 38. – te-
hát van még tennivaló jócskán 
e területen. A régióban pedig, 
ahol nincs meghatározó ipari 
termelés, különösen fontos ez a 
szakirány, hiszen a gazdag ter-
mészeti és épített környezetet 
meg kell ismertetni a látogatók-
kal. A szociális munkások szak-
mája más szempontból fontos 
az országnak, hiszen vannak 
rászorulók, szegény, leszakadó 
rétegek – folytatta dr. Horváth 
Béla, majd fiatalok megjegyzé-
sét idézte: „ha sok pénzt akarsz 
keresni, akkor ne menj erre 
a pályára”. A dékán szerint ez 
igaz, hiszen a szociális munkás 

is a segítő szakmák közé tarto-
zik, akár csak a pedagógus, vagy 
az orvos, ugyanakkor reményét 
fejezte ki, hogy egyszer majd 
megkapják az őket megillető 
anyagi elismerést is.

Dr. Horváth Béla emlékezte-
tett: a kar képzéseivel mindig 
is arra törekedett, hogy segítse 
a régiót a gazdasági felemelke-
désben, és lehetőséget adjon 
az itt élőknek a boldogulás-
hoz. „Nem lesz egyszerű ál-
lást találni, nem lesz egyszerű 
boldogulni, de diplomával a 
kézben azért könnyebbnek 
ígérkezik” – mondta útravalóul 
a dékán, végül arra kérte a friss 
diplomásokat, hogy őrizzék és 
öregbítsék az Illyés Gyula Kar 
jó hírét, és legyenek hűséges 
polgárai a nemzetnek, hiszen 
megérdemli. „Ha el is mennek 
külföldre szerencsét próbálni, 
térjenek majd vissza, hiszen 
nem lehet szívet cserélni, mi-
ként hazát sem” – zárta ünnepi 
beszédét dr. Horváth Béla.

A PTE Illyés Gyula Kar Kari 
Tanácsa és a Hallgatói Önkor-
mányzat (IGYK HÖK) a kar 
hallgatóinak kiemelkedő ta-
nulmányi, kulturális, sport és 
közösségi munkája, közéleti 
tevékenysége és példamutató 
emberi magatartása elismeré-
sére 2004-ben alapította a Be-
zerédj Amália Emlékérem és 
Emléklap kitüntetést. A díjat 
minden évben a legkiválóbb 
végzős hallgatóknak ítéli oda 
egy kari állandó bizottság. A 
kitüntetést idén Meláth Laura 
turizmus-vendéglátás szakos 
hallgató és Márkus Anita szo-
ciális munka szakos hallgató 
vehette át. Kiemelkedő tanul-
mányi eredménye, illetve ki-
magasló közösségi munkája 
elismeréseként az ünnepségen 
könyvjutalomban részesült: 
Szentivánszki Anna, Vass Csa-
ba, Csillagos Judit, Biszak Jó-
zsefné, Szigetiné Ferenczi Ildi-
kó és Sebestyén Bernadett. 
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Február 12-én adták át Szek-
szárd határában a 6-os, illetve 
65-ös főutak kereszteződésé-
ben kialakított körforgalmi 
csomópontot. A területen 
tavaly áprilisban kezdődtek 
meg a munkálatok és határ- 
időre, 2014 karácsonyára el is 
készült.

A meglehetősen forgalmas hely-
színen tartott sajtótájékoztatón 
Szekszárd polgármestere, Ács 
Rezső kiemelte: a keresztező-
dés régóta veszélyforrás volt, s 
a helyiek hosszú évtizedeken 
keresztül beszéltek arról, hogy 
a problémát kezelni kellene. Je-
lezte egyúttal azt is: az útszakasz 
különösen a nyári időszakban 

terhelt. A megyeszékhely pol-
gármestere a további fejleszté-
sekről is szót ejtett, hiszen nem-
rég döntött a város közgyűlése 
arról, a Palánki út keresztező-
désében meglévő területet át-
adja a közútkezelőnek annak 
érdekében, hogy az ott található, 
szintén balesetveszélyes csomó-
pont helyére minél hamarabb 
körforgalom épülhessen. A 
közeljövőben a Szent-Györgyi 
Albert (korábban Kecskés Fe-
renc) utca és a tehermentesítő 
út kereszteződése is átépítésre 
kerül, szintén azért, hogy a bal-
esetveszélyes helyzetek számát 
csökkenthessék – tért ki Ács 
Rezső a jövőben megvalósítan-
dó hasonló beruházásokra.

A sajtótájékoztatón a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
műszaki igazgatója, Farkas Gá-
bor azt hangsúlyozta, hogy az új 
körforgalom egy baleset-meg-
előzési program keretében 
épült meg, uniós, illetve álla-
mi támogatással. Örömtelinek 
nevezte, hogy a beruházás az 
előre meghatározott időben és 
a munkálatok megkezdésekor 
szerződött árért valósulhatott 
meg, és ezzel a statisztikák sze-
rint az ország egyik legveszélye-
sebb kereszteződésén már több 
hete biztonsággal kelhetnek át 
az autósok. 

A sajtóeseményen a szek-
szárdi választókerület ország- 
gyűlési képviselője, Horváth 
István hangsúlyozta, hogy a 
térség számára meghatározó, 
korszerű közlekedési csomó-
pont jött létre a város hatá-
rában, hiszen ezen a helyen 

korábban számtalan baleset is 
történt. A képviselő megkö-
szönte a választókerület, illetve 
a Tolna megyében élő polgárok 
nevében is a fejlesztést, amely – 
ahogy fogalmazott – nem csak 
a környéken élő, hanem a me-
gyén keresztülhaladók számára 
is biztonságosabb, nyugodtabb 
közlekedést biztosít.

A beruházás valamivel több, 
mint 442 millió forintba került, 
amelyet 85%-ban az unió, 15%-
ban a kormány állt. 

A február 4-ei műszaki átvé-
tel óta a forgalom zavartalanul 
halad a körforgalomban, sőt, 

közben a forgalombiztonsági 
szempontból lényeges, ledes 
közvilágítás is kiépült, valamint 
útburkolatba épített fényvisz-
szaverő prizmákat, betonterelő 
elemeket kapott a terület.

 – gyimóthy – 
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Adakozásra és önkéntes munkára kötelezne a Jobbik
Az „önkéntesség éve”-kez-
deményezés kapcsán tartott 
sajtótájékoztatót február 
13-án a Jobbik Tinódi utcai 
irodájában a párt szekszár-
di elnöke, Szabó Balázs, 
miután Vona Gábor pártel-
nök azt kezdeményezte: a 
parlamenti képviselők havi 
illetményük 10%-át adják 
át valamilyen szeretetszol-
gálatnak, illetve töltsenek 
minden hónapban egy mun-
kanapot valamely szociális 
intézmény szolgálatában.

„Nem arról beszélünk, hogy a 
sajtót elhívjuk és 10-20 percet 
páváskodunk, mint Gyurcsány 
Ferenc az árvíznél” – mondta a 
párt városi vezetője, aki egyúttal 
közölte azt is: pártjuk önkéntes-
ségi akciója a parlamenti képvi-
selőkre vonatkozik. 

A Jobbik szekszárdi alapszer-
vezete ennél is továbbment: azt 
szeretnék, ha a városi és megyei 
képviselők is csatlakoznának a 
programhoz. A havi egynapos 
szociális munka kapcsán a helyi 
elnök szerint a kórházi segítség-

nyújtástól az állatmenhelyi te-
vékenységig sok minden szóba 
jöhet. Szabó Balázs azt is jelezte: 
alapszervezetük vár minden tisz-
tességes embert, aki csatlakozni 
kíván akciójukhoz, de azokat is, 
akik segítségre szorulnak. 

Kérdésünkre, amely a legfris-
sebb közvélemény kutatások alap-
ján kirajzolódó, egyre duzzadó 
jobbikos szavazótáborra vonatko-
zott, úgy reagált: „Úgy gondoljuk, 
hogy elérkezett az idő, amikor az 
emberek már tisztán látnak” – 
mondta Szabó. HunEszFO
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„A marhahúst Dél-Amerikából hozatjuk”

Rengeteg vegyszert szórtak ki tavaly a borászok

A Magyarországon is zajló 
gasztro-forradalom egyik 
szekszárdi élharcosa Makk 
Norbert, az Optimus étterem 
fiatal főszakácsa. Három éve 
irányítja a Bodri birtok kony-
háját, ez idő alatt mintegy 
száz saját recept alapján ké-
szült étekkel szerzett örömet 
a vendégeknek. 

Úgy tűnik, a borvidék, és benne 
Szekszárd megtalálta igazi arcát, 
jól felismerhető borai idehaza és 
külföldön is egyre sikeresebbek. 
Szakmai vélemények szerint a 
város a gasztronómia terén már 
nem ennyire erős: egy mérvadó 
hazai étteremkalauz immár évek 
óta a „tisztességes iparos” kate-
góriába sorolja az általa vizsgált 
két szekszárdi vendéglátóhelyet. 

Az akarat persze megvan arra, 

hogy kikerüljenek a skatulyából. 
E kísérleteknek magunk is tanúi 
lehettünk az Ízek Utcájában, a 
Szekszárdi Szüreti Napokon, vagy 
a novemberben hagyományte-
remtő szándékkal megrendezett 
Márton napi mulatságon, ahol a 
kitelepülő éttermek gourmet-éte-
leket kínáltak az újra, jóra igen 
is fogékony vendégseregnek. A 
hétközben menüs étkeztetést bo-
nyolító konyháktól persze nem el-
várható, hogy a „fine dining” felé 
nyissanak – ehhez a fizetőképes 
kereslet sincs meg a tolnai megye-
székhelyen. A minőségi alapanya-
gokból, modern technológiával 
elkészített, újragondolt, vagy saját 
receptúra szerint tányérra kerülő 
ételek azonban egyetlen magára 

valamit is adó vendéglátóhely ét-
lapjáról sem hiányozhatnak.

A Magyarországon is zajló 
gasztro-forradalom egyik szek-
szárdi élharcosa Makk Norbert, 
az Optimus étterem fiatal fősza-
kácsa. Három éve irányítja a Bod-
ri birtok konyháját, ez idő alatt 
mintegy száz saját recept alapján 
készült étekkel szerzett örömet a 
vendégeknek. A korábban Mi-
chelin-csillagos éttermekben is 
dolgozó séf küldetésének érzi, 
hogy tágítsa a vendégek gasztro-
nómiai ismereteit, nem degradál-
va a hagyományos ételeket.

– Azt gondolom, hogy amíg 
nem tudunk kilépni a rántott 
hús és a cigánypecsenye árnyé-
kából, addig nem lesz elmoz-
dulás, megújulás – kezdi Makk 
Norbert. – Tisztelni kell a múl-
tat, de meg kell reformálni az 

ételeinket, különben a világ el-
száguld mellettünk. Szerencsére 
az idehaza is tartó gasztro-forra-
dalom jó táptalajra lelt azokban a 
fiatalokban, akik utazásaik révén 
már sokat láttak, tapasztaltak, és 
igénylik az újat. A mai modern 
technológiáknak köszönhetően 
ugyanazokat az ételeket jobb mi-
nőségben tudjuk a tányérra ten-
ni. Muszáj haladnunk a korral.

– A fiúk a mi korunkban álta-
lában katonák, tűzoltók, vagy 
mozdonyvezetők akartak lenni. 
Ön eleve szakácsnak készült?

– Nem, én profi sportoló sze-
rettem volna lenni. Egy időben 
mindent a focinak rendeltem 
alá, de aztán szülői indíttatásra 

egy használható szakma után 
néztem, így kerültem a szekszár-
di vendéglátóipari középiskolá-
ba. Megtetszett a szakácstudo-
mány, így 2004-ben Budapesten 
mestervizsgát tettem. Több fővá-
rosi étteremben megfordultam, 
dolgoztam együtt az ország Laci 
bácsijával. Később külföldön is 
szerencsét próbáltam, így dol-
goztam többek között Innsbruck 
mellett egy luxushotel kony-
háján, Olaszországban egy-két 
Michelin-csillagos étteremben, 
de stázsoltam a dublini Four 
Seasons hotel konyháján, és egy 
Michelin-csillagos francia étte-
remben is.

– A szakmai fogások mellett mi 
az, amit ezeken a nívós helyeken 
megtanult?

– Elsősorban a szakmai alá-
zat, amit odakint megtapasz-
taltam. És még valami: csak 
minőségi alapanyagokból ké-
szíthető igazán finom étel. Ke-
mény munka volt, nagy figyel-
met és pontosságot igényelt, de 
egy életre szóló ismeretet adott.

– Hogyan került az Optimus ét-
terem élére?

– Olaszországban dolgoztam, 
amikor a Bodri birtokon a ven-
déglátását vezető Pölöte Norbert 
barátom felhívott a megtisztelő 
felkéréssel. Szabad kezet kap-
tam a stáb összeállításában és a 
konyha berendezésében is, és ez 
igazán inspiráló volt. Úgy érzem, 
jól döntöttem, amikor három 
éve hazaköltöztem, s azt tapasz-
talom, hogy a vendégeinknek is 
ízlik, ami a tányérjukra kerül.

– Tényleg, mi kerül mostanában 
a tányérra?

– Őszi–téli és tavaszi–nyári 
étlappal dolgozunk, de az aján-
latok között mindig megtalál-
hatóak az évszaknak, az aktuális 
ünnepkörnek megfelelő ételek. 
A sláger most a gemenci szar-
vascomb, amit pirított kucsma-
gombával, burgonyafánkkal és 
vörösboros mártással szolgá-
lunk fel, de hasonlóan népsze-
rű a konfitált császárpecsenye 

is, amihez pirított burgonyát, 
sült paprikát és tükörtojást kí-
nálunk. Említhetem még a sü-
tőtökös céklakrémlevest Szent 
Jakab-kagylóval, vagy hideg 
előételünket, a füstölt libamá-
jzserbót birsalmalekvárral.

– Nagyon sok rendezvénynek ad-
nak otthont a birtokon…

– Májustól október végéig 
minden hétvégén lesz esküvőnk, 
s emellett más csoportokat, ba-
ráti társaságokat, ebédelni-va-
csorázni érkezőket szolgálunk 
ki. Egy forgalmasabb esten akár 
250-300 vendég is eszik nálunk, 
különböző helyszíneken. Van 
egy látványkonyhánk is, ahol 
lávakövön sült és kemencés 
ételeket készítünk.

– Használnak helyi alapanya-
gokat?

– Igen, amennyit csak lehet. A 
kecskesajt, a méz és a lekvár jó 
minőségben szerezhető be a kör-
nyékről, sajnos ugyanez a hú-
sokról, a zöldségekről már nem 
mondható el. A borjút Francia-
országból, a marhát Dél-Ameri-
kából hozatjuk, de a friss hazai 
halból is csak a pontyot tartjuk. 
Sajnos, a szekszárdi piacon kap-
ható hozzávalókból nem tudok 
gourmet vacsorát készíteni.

– Lyonban is járt a közelmúltban, 
a szakácsok világversenyén…

– A magyar csapat tagjaként 
vettem részt a Bocuse d’Or-on, 
ami a legrangosabb szakmai ve-
télkedő. Hihetetlen élmény volt 
ennyi nemzet konyhájába bepil-
lantani. Immár évek óta a skan-
dinávok és a japánok diktálják a 
nemzetközi konyhatrendet, most 
is ők szerepeltek a legjobban. 
Molnár Gábor séf az előkelő 13. 
helyet szerezte meg, ez már csak 
azért is értékes, mert mi, magya-
rok mindössze másodszor vet-
tünk részt a versenyen. A Bocuse 
d’Or szervezői azonban érzik, 
hogy nálunk is elindult valami, 
ennek elismeréseként jövőre mi 
rendezhetjük meg a szakácsver-
seny európai selejtezőjét. 

 - fl -

Nem tudtak jó hírekkel szol-
gálni a borosgazdák számára 
azok a szakértők, akik a Szek-
szárd–Újvárosi Római Kato-
likus Társaskör Szent István 
Házában tartottak előadást 
február 12-én arról, mire kel-
lett (volna) ügyelni a tavalyi 
szőlészeti-borászati év során. 
Az elkésett permetezések 
visszafordíthatatlan követ-
kezményeiről a BASF Hungá-
ria Kft. területi képviselője, 
Maros Péter, míg a sokszor 
keserédes boreredményekről 
Módos Ernő, az Alisca Borrend 
nagymestere osztotta meg in-
formációit a jelenlévőkkel.

A szürkerothadás, amely képes 
áttelelni a szőlőben, akkor üti 
fel a fejét, ha az átlagnál csapa-
dékosabb az időjárás: ez egé-
szen biztos – hívta fel a figyel-
met Maros Péter, aki az említett 
betegség kapcsán elmondta: 
a virágzás végén jelentkezik, 
amikor a virágsapkák megtel-
nek vízzel, ám fürtzáródásnál, 
illetve az érés folyamán, a bo-
gyók levesesedésénél szintén 
felbukkanhat. 

A lisztharmat ellenben már 
attól függően alakul ki, hogy 
akad-e fertőzőanyag a szőlőben, 
avagy sem. A fertőzés tekinteté-
ben a szakember kiemelte: a gaz-
da hiába védi pedánsan szőlőjét, 
ha a szomszéd ugyanezt nem te-
szi meg, nagy károkkal szembe-
sülhet, hiszen a lisztharmat már 
5 fokon is képes fertőzni.

Szekszárdon erre a betegség-
re különösen oda kell figyelni, 
mivel 1990 és 2014 között tizen-
két évjáratban keserítette meg a 
gazdák életét, szemben a pero-
noszpórával, „csupán” ötben. 

A lisztharmat elég jól jelez-
hető előre és minél hosszabb 
idő telik el a virágzás és az első 
tünetek között, annál inkább 
várható egy járvány kialakulá-
sa. Míg 2013-ban 31 nap volt 
az említett két utóbbi esemény 
közt az eltelt idő, amelyben egy-
általán nem volt ideje a kóroko-
zónak a felszaporodásra, addig 
2014-ben már 62 napra nőtt a 
különbség. 

Tény, hogy a város egyes 
területein, így Görögszóban, 
Porkoláb-völgyben, vagy éppen 
Faluhelyen a tavalyi évben már 

május első napjaiban megjelent 
a fertőzés tünete. Éppen ezért is 
– tette hozzá a szakértő – ápri-
lis 30-a és június 8-a között öt 
olcsóbb kezelést kellett volna 
megejteniük a gazdáknak, hi-
szen a virágzás kezdetén még 
nagy hatékonysággal lehetett 
volna beavatkozni a lisztharmat 
ellen. Hangsúlyozta: amennyi-
ben közepes fertőzés áll fenn, 
úgy csak a fürtre irányuljon a 
permetezés, ha viszont gyön-
gébb a baj, elég egy kontakt be-
avatkozás is. 

Maros Péter előadásán nem 
győzte kiemelni, hogy vala-
mennyi lisztharmat és pero-
noszpóra melegágya a lomb – 
utóbbi kórokozó május 14-én, 
13 nappal korábban jelent meg, 
mint eddig, ám ezzel tavaly 
mégsem volt probléma. Amint 
azt előadásán jelezte, sajnálatos, 
hogy akkor, amikor már ment-
hetetlenné vált a szőlő, rengeteg 
permetszert szórtak ki a gazdák 
– fölöslegesen, megkésve. 

Módos Ernő, az Alisca Bor-
rend nagymestere szerint azért 
azt is látni kell, hogy lisztharmat 
kérdésben a környezeti fertőzés 

nem mindig a teljes borvidéket 
borítja be, lévén, a bortermőhe-
lyek fekvésétől függően akadt, 
ahol mégiscsak egészséges ma-
radt a szőlő. A tavalyi évről szól-
va a borász elmondta: az eltelt 
időszak kevesebb bort hozott 
az optimálisnál, de a fizetőké-
pesség sem emelkedett túlzott 
mértékben. Ez igen jól mérhető 
például a pörbölyi kocsmánál, 
ahol a korábbi, heti 150 literes 
fogyasztás idénre drasztikusan, 
80-90 literre(!) apadt – tette 
hozzá mosolyogva. 

Elmondása alapján kiderült 
az is, hogy a korai-középérésű 
fajtáknál szinte lehetetlen volt 
jó minőségű bort előállítani. 
A jobb nedűk elérése érdeké-
ben a tavalyi károkból okulva a 
gyorsabb fejtést, a feltöltöttség-
re való odafigyelést, a seprőről 
történő gyors levételt, tisztított 
pinceműveleteket, illetve kom-
binált íztisztító derítést ajánlott 
– utóbbit a penészes ízmaradvá-
nyok kiküszöbölése érdekében. 
„Úgy érdemes szűrni, hogy 
előtte derítsünk” – utalt Módos 
Ernő arra: a durva, koncentrált 
nyers ízekre kiváló derítőszerek 
léteznek. 

A középérésű fajtákkal, mint 
a sauvignon blanc, sok problé-
ma akadt, ellentétben az olasz-
rizlinggel, amelyből tisztességes 
bora született annak, aki a szü-
retet október közepéig kitolta, 
ám ez a borfajta is karcsúb-
bá, vékonyabbá vált tavaly. A 
portugiesert meglátása szerint 
el kell felejteni, a kékfrankos, 
cabernet, merlot döntően ter-
mőterület, valamint növény-
védelem kérdése volt, míg a 
kadarkák a legszakszerűbb ke-
zeléssel is vékonyra sikeredtek. 
Módos úgy tapasztalja: a rosé az 
egyetlen, amelynek növekszik a 
fogyasztása, Szekszárd pedig 
különösen produkálja magát az 
utóbbi években e téren is. 

Módos Ernő előadásán arra 
is rávilágított: 2015-ben nem 
nagyon találni kénhidrogénes 
borokat, egérízűeket ellenben 
igen. Ennek kapcsán figyelmez-
tette a jelenlévőket: fontos, hogy 
a bor egészben, együtt kapja 
meg a kéndózist.

 Lévai Márton
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A szekszárdi tapasztalatok is bekerülnek a kézikönyvbe
Öt európai város, köztük Szek-
szárd is kivette részét abban a 
két éve útjára indított nem-
zetközi oktatási projektben, 
amelynek témája a konflik-
tuskezelés. Az ifjúságot igen-
csak érintő kérdéskörben 
rendeztek nemrég kétnapos 
konferenciát a szekszárdi vá-
rosházán, ahol február 13-án 
a kezdeményezésben együtt-
működő országok képviselői 
sajtótájékoztató keretében is 
ismertették céljaikat.

Az észak-írországi Downpat-
rickból érkezett John Noble, a 
pályázat kiötlője a sajtóesemé-
nyen hangsúlyozta: a projekt 
keretében arra kíváncsiak, mi-
ként befolyásolják életünket a 
konfliktusok, amelyekkel sajnos 
nem mindenki képes helyesen 
elbánni. A program kiötlőinek 
elképzelése az volt, hogy a pro-
jektben résztvevő országokból 
érkező gondolatokat, ötleteket 
összegezve konfliktuskezelési 
kézikönyvet állítsanak össze, 
útmutatót adva a hasonló hely-

zetbe került emberek számára, 
saját problémáik megoldására. 

„Észak-Írországban – annak 
ellenére, hogy az 1999-es nagy-
pénteki egyezménnyel befeje-
ződtek a háborús összetűzések 
– számos konfliktus maradt 
meg társadalmi szinten a cso-
portok közötti érdekkülönbsé-
gek által” – utalt az ír ötletgaz-
da arra, mennyire lesz hasznos 
az idén kiadandó nemzetközi 
kézikönyv, melynek ír verzióját 
hazájában már be is vezették, 
gyakorolják az oktatás területén. 

A program szekszárdi szak-
mai koordinátora, egyben az Ír–
magyar Baráti Társaság elnöke, 
dr. Madarasi Ágnes kifejtette: 
kezdeményezésük a Grundtvig 
Nemzetközi Pályázati Csoport 
Lifelong Learning európai uni-
ós projektje, amelynek keretében 
egy-egy európai országba láto-
gatnak el a kezdeményezéshez 
társult városok projektrésztve-
vői. A szekszárdi önkormány-
zat a pályázaton 16 ezer eurós 
támogatást nyert, amely által 
minimum 16 projektpartneri 

városba történő utazás költsége 
finanszírozott. A szekszárdi ön-
kormányzat által a projektre el-
nyert összeget a TEMPUS Köz-
alapítvány, mint Nemzeti Iroda 
biztosítja a pályázat megvalósu-
lásának mintegy másfél éve alatt. 

A programban való részvétel 
feltétele, hogy egy-egy rendező 
város képviselje a helyben élő 
fiatalokkal foglalkozó szerveze-
teket, annak érdekében, hogy a 
partnervárosok (mint például 
az észak-írországi Downpat-
rick, a lengyelországi Micha-
lowice, a romániai Ieser, vagy 
az Ír Köztársaság-beli Listo-
wel) megismerhessék az adott 
országban felmerülő ifjúsági 
konfliktusokat, problémákat. 

A Szekszárdon február 12-én 
indult kétnapos konferencia kap-

csán Madarasi Ágnes örömét fe-
jezte ki, hogy akár kisebbségi sor-
sukkal, akár más problémákkal 
küzdő fiatalok aktívan kivették 
részüket a rendezvényből. Ahogy 
azt elmondta: „Megható volt az 
őszinteségük, nyíltságuk, ahogy 
beszélni tudtak a problémákról”. 
Hozzátette azt is: a különböző 
nemzetek résztvevői igen lelke-
sen fogadták, illetve nagy empáti- 
ával hallgatták a gyerekeket.

A program lengyel képviselő-
je, Jarek Sadowski megjegyezte: 
a konferencia nem csak arra volt 
jó, hogy az egymás országaiban 
fellelhető konfliktusokról szót ejt-
senek, de az egyes városok közti 
partnerkapcsolatok kiépítését is 
szolgálta. „Közös problémánk a 
kisebbségi konfliktusok kezelése, 
amely Magyarországon, Lengyel-
országban és Romániában egya-
ránt létezik” – erről már Marcel 
Oprisan, a kezdeményezés ro-
mán tagja beszélt. Cara Tant, az 
együttműködés írországi részt-
vevője ugyanakkor arra tért ki: 
számára nagy tanulság egy 30 
éve, nehézkesen létesült észak-
ír, illetve írországi testvérvárosi 
kapcsolat, amely jelentősen hoz-
zájárult a két mesterségesen el-
választott terület közti sorompók 
ledöntéséhez, s amely kapcsolat 
kiépítésének útja más városok 
számára is például szolgálhat. 

A konfliktusok kezelésére 
nemzetközi tapasztalatcsere 
alapján íródó, a programban 
részt vevő országok nyelvére 
lefordított kézikönyv anyagát 
május-június környékén vég-
legesítik és egy észak-írországi 
projekttalálkozón debütál majd. 
A projekt vezetői a módszertant 
akkreditálni is kívánják, mivel 
szeretnék elérni, hogy e speci-
ális kézikönyv az iskolákban, 
családokban is hasznos forgat-
nivalóvá váljék.  HunEsz

Michelangelo, a csupa titok…

Hétpróbás házaspárok

Nem köztudott, hogy a közép-
kor egyik legkiemelkedőbb al-
kotója, Michelangelo Buonar-
roti (1475-1564) meglehetősen 
indulatos, fékezhetetlen ter-
mészetű ember volt – osztotta 
meg hallgatóságával a több 
mint 20 kötetet és 200 tanul-
mányt jegyző dr. Reisinger Já-
nos irodalomtörténész, biblia- 
kutató a „Biblia a művészetek-
ben” című előadássorozatának 
közelmúltbéli etapján az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtárban.

A Michelangelo művészeté-
nek érdekességeire fókuszáló, 
vetítéssel egybekötött rendez-
vényén az előadó rávilágított: 
a márványtömböket, melyek-
kel a zseni dolgozott, minden 
esetben saját maga választotta 
ki, sokszor hetekig keresgélve 
a legideálisabb vésni való da-

rabot. Szintetizáló művésznek 
számított, aki a 15. század végén 
dívott művészeti irányzatokat 
egységbe fonta, megújította. 

A kortársak elismerését is ki-
váltotta az 1504-ben elkészült, s 
a firenzei városháza elé vonta-
tott, a királypártiak által meg-
dobált Dávid szobra, amelyet 
a firenzei köztársaság-pártiak 
rendelésére készített, s melynek 
szerkezetét is maga tervezte. 
Sokan nem tudják, hogy Dávid 
orra nagyságának „tompításá-
ba” a firenzei elöljárók mind-
untalan belebeszéltek, s amikor 
a művész ilyen szituációkba 
keveredett, a magasban az áll-
ványon csak merített egyet a le-
hulló márványtörmelékből, azt 
a látszatot keltve, mintha az or-
rból valójában is vésett volna…

Az előadáson II. Gyula pápa 
San Pietro in Vincoli templom 

szentélyében elhelyezett sírem-
lékének legjelentősebb Michel-
angelo-szobráról, az 1517-ben 
készített Mózesről is szó esett, 
amely kompozíció a prófétát 
szarvval ábrázolta, kezében az 
Istentől kapott kőtáblákkal. 
A jelenet azt a momentumot 
örökíti meg, amikor Mózes a 
Sínai-hegyről „fénylő szarv-
val” megérkezett népe közé. A 
szarv az erő, ahatalom jelképe, 
s több Mózes-ábrázoláson is 
így látható, ugyanakkor a héber 
nyelvben homonim (azonos 
alakú) az „arc” szóval is, így 
félreértelmezés is lehet a szarv 
megjelenése a Bibliában – hívta 
fel a figyelmet Reisinger János. 
A szobor másik érdekessége, 
hogy művészettörténészek sze-
rint faragásának előrehaladott 
szakaszában (szinte az utolsó 
lehetséges pillanatban) – egy 

rejtélyes hatásra – (még!) si-
került Michelangelónak Mózes 
arcát megfordítania, amely így 
már a fény felé, azaz a templom 
bejáratának irányába nézett.

Ez a momentum sokak sze-
rint a kibontakozás hajnalán 
lévő új európai eszmény, a re-
formáció hatására történt, hi-
szen az arc eredeti tekintete 
Szent Péter láncaira fókuszált, 
amelyet a katolikusok akkortájt 
egyfajta bálványként tiszteltek. 
E „lépésből” is kitűnik, hogy 
Michelangelóra nem biztos, 
hogy az ellenreformáció híve-
ként kell tekinteni, úgy, amint 
azt korábban vélték. Hiszen a 
mózesi történet szerint a pró-
féta a Sínai-hegyről leérkezve, 
a tízparancsolattal a kezében 
felismeri, hogy népe a bálvány-
imádás bűnébe esett…

 Gy. L.

Tizenöt házaspár vett részt 
múlt szombaton a Házasok 
hete országos vetélkedőso-
rozat megyei zárórendezvé-
nyén. A Szerelmes kalandtúra 
elnevezésű eseményt a Tolna 
megyei Család, Esélyteremté-
si és Önkéntes Ház, valamint 
a Pécsi Egyházmegye család 
referatúrája hirdette meg. 

A korábbi, írásbeli feladatokon 
sikeresen túljutó döntős házas-
párokkal családtagok is érkez-
tek, de sok „spontán” szurkoló 
is ott volt a megmérettetésen. 
Sikerült belakni a rendezvé-
nyen a konferenciatermet és a 
hozzá kapcsolódó előteret is – 
ez utóbbi hangulatos játszóház-
zá vált, ahol a kisebb-nagyobb 
gyerekek szemmel láthatóan 
otthonosan érezték magukat.

A párok a záróeseményre már 
helyezések birtokában, bizonyos 
pontszámokkal érkeztek, miután 
odahaza az internet segítségével 
már megoldottak három külön-
böző, olykor konkrét cselekvést 
is igénylő feladatot a család, a 

házasság témakörében. Ám, ah-
hoz, hogy a legjobbak közé kerül-
hessenek a vetélkedő végén, nem 
csak jól, hanem hitelesen is kellett 
szerepelniük élőben a rájuk váró 
négy fordulóban. 

Elsőként a borfelismerő ver-
senyben, amelyben három kü-
lönböző fajtát kellett felismerniük 
a házaspároknak, azok megízlelé-
se után. A második körben meg-
fordult az, ami az életben, a min-
dennapokban szokás: az asztalon 

összegyűjtött nagy ruhahalmaz-
ban a férjek turkáltak, a feleségek 
pedig passzív szemlélőként vára-
koztak. Arra, hogy a tengernyi 
ruha közt megtalálják férjeik azt 

a három ruhadarabot, ami az ott-
honukból került ide… (Egy-két 
kivételtől eltekintve, ritkán azért 
tévesztettek a férjek.) A ruhada-
rabokon keresztül jellemezniük 
kellett párjuk öltözködési szoká-
sát – bizonyos divatirányzatokba, 
vagy ezeket mellőzve besorolni. 

A következő feladatnál a 
hölgyek vették át a főszerepet. 
Portrét kellett rajzolni a férjek-
ről – lehetőleg oly módon, hogy 
az illető hobbija, kedvenc idő-
töltése is leolvasható legyen a 
képről. Első lépésként fel kellett 
ismernie magát a férjnek, plusz 

pontokat a „műhöz” fűzött szó-
beli kommentárokkal lehetett 
szerezni – feltéve, ha a feleség 
és a feladat megoldásába olykor 
bekapcsolódó férj mondandója 

több olyan információt is tartal-
mazott, ami a családi kohézióról, 
a gyakori együttlétről, állandó 
közös programokról árulkodott.

A harmadik feladat a tánctu-
dást, az ebben mutatott összhan-
got, az empátiát kérte számon, 
aztán a végén, amikor már csak 
hét pár maradt versenyben a dí-
jakért és a jobb helyezésekért, a 
feleségeknek dalban kellett szerel-
met vallania. Bizony nem is lehe-
tett volna ennél jobb, hatásosabb 
befejezés. A Hétpróbás házaspár 
vetélkedőt a Paksról érkező Nyisz-
tor-házaspár Ákos és Rita nyerte. 

A második helyen a szekszárdi 
Petrits-házaspár, Péter és Ágota 
végzett, harmadik lett a Duna-
földvárról érkező Viczai-házaspár, 
János és Anita. B. Gy. 
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ÁCS REZSŐ polgármester
Március 2. (hétfő) 14-16 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em., pol-
gármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Február 10-
én (kedden) tartotta. Garay J. Álta-
lános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület

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

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület A hónap má-
sodik hétfőjén 17–18 óráig. Sző-
lőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület 
(Óvoda u. 5.)

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

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

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

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

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2015. február – március

„Év Rendőre”
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2005. 

(X.3.) önkormányzati rendeletével „Év Rendőre”  
kitüntető címet alapított.

A rendelet szerint: 
A kitüntető cím az adományozást megelőző évre vonatkozik. 
Az „Év Rendőre” cím annak a személynek adományozható, aki:

a.)  a rendőrség állományának tagja 
 – hivatásosként vagy közalkalmazottként 
–  ezen belül a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon 

teljesít szolgálatot és
b.)  munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvona-

lon végzi. A kitüntetésben a bűnügyi és a közbiztonsá-
gi szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető. 

Az „Év Rendőre” cím adományozására javaslatot tehet:
a.)  Szekszárd Város Rendőrkapitánya,
b.)  A közgyűlés állandó bizottságai, illetőleg a képviselők,
c.) Bármely társadalmi szervezet, alapítvány, magánszemély,

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a.) A javaslattevő nevét
b.)  A cím adományozására javasolt személy nevét, életútját, 

munkásságát, a cím adományozását megalapozó tényeket. 

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat 
írásban a polgármesterhez kell benyújtani 

2015. március 9. napjáig.

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.

„Év Tűzoltója”
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2005. 

(X.3.) önkormányzati  rendeletével „Év Tűzoltója”  
kitüntető címet alapított.

A rendelet szerint: 
A kitüntető cím az adományozást megelőző évre vonatkozik. Az 
„Év Tűzoltója” cím annak a személynek adományozható, aki:
a.)  hivatásos, vagy közalkalmazotti állományban a Tolna Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos 
Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot;

b.)  az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűz-
oltás, a műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás területén 
olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult 
a város és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága működési területének köz-
biztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.

Az „Év Tűzoltója” cím adományozására javaslatot tehet:
a.)  Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd 

Hivatásos Tűzoltóságának  parancsnoka;
b.)  A közgyűlés állandó bizottságai, illetőleg a képviselők
c.)  Bármely társadalmi szervezet, alapítvány, magánszemély

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a.) a javaslattevő nevét;
b.)  a cím adományozására javasolt személy nevét, életútját, 

munkásságát, a cím adományozását megalapozó tényeket. 

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írás-
ban a polgármesterhez kell benyújtani 

2015. március 9. napjáig. 
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.

Ács Rezső, Szekszárd polgármestere – csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott 
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz – meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt

A program célja: A lakosság 
ösztönzése arra, hogy saját, 
rokonai, vagy barátai udvarán, 
kertjében alakítson ki konyha-
kertet, gondozza azt, termesz-
szen benne maga és családja 
számára minél több konyhaker-
ti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvé-
tel feltételei: 
•  az illető a programhoz önként 

kíván csatlakozni,
•  rendelkezik saját tulajdonú 

vagy számára megművelésre 
átengedett 

•  balkonnal, kerttel, udvarral, 
telekkel, földterülettel, ahol

•  konyhakerti zöldségeket/gyü-
mölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini: 10 – 50 m2 
• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös
•  Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és 

gyümölcs)
•  Közösségi: Csoportok, szerve-

zetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő:
2015. április 30. 

Jelentkezés módja: A Jelentke-
zési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és le-
adható: 
•  Szekszárd MJV Polgármesteri 

Hivatal, Városigazgatási és Vá-
rosrendészeti Osztály, II. emelet 
45/B. Irodájában Bangó Viktória 
környezetvédelmi referensnél,

•  Szekszárd MJV Polgármesteri 
Hivatal (7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8.) portáján.

Jelentkezhet: a balkon, kert, 
udvar, telek, földterület tulajdo-
nosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny 
idején szívesen vesszünk fotók 
készítését a balkonról, kertről, 
mely segíti a bírálók munkáját. 
Az országos díjra jelöléshez ez 
elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat 
szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erké-
lyen/balkonon 5 edényben elhe-
lyezett, 3 különböző konyhakerti 
növény termesztése történjen
2. A növények megválasz-
tása szabadon lehet-
séges, mindenki igé-
nyének megfelelően

3. A megművelt terület legyen 
ötletesen kialakított, szép, 
megfelelően gondozott, gyom-
mentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezet-
ben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/
gyümölcsök minősége megfe-
lelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kö-
telező a naprakészen, szabályo-
san vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, 
öko/bio módszerek alkalmazá-
sa, öntözésnél csatorna/esővíz 
használata, a madárbarát kert 
kialakítása: található benne 
madáretető, madáritató, és 
madárodú. (A kertet madár-
baráttá lehet minősíteni – de 
nem kötelező – a www.mme.
hu oldalon található útmutatás 
alapján.)
8. Külön előnyt élvez, ha a kert-
ben minél több féle fűszer és 
gyógynövény található.
Díjazás: Kategóriánként az első 

három helyezés és indo-
kolt esetben különdíjak 

odaítélése a település 
szervezésében.

Országos díjazás: a program-
hoz kapcsolódó „Magyaror-
szág legszebb konyhakertje” 
díjra történő jelölésre, minden 
kategória első helyezettje lesz 
jogosult a helyi zsűri által tett 
külön ajánlás alapján.

Országos díj: 
• Bronz kisplasztika – Györffy 
Sándor szobrászművész (Karcag), 
Munkácsy és Magyar Örökség dí-
jas, érdemes művész alkotása
• Oklevél - Miniszteri aláírással, 
melyet az Országos Eredmény-
hirdetésen ünnepélyes keretek 
között Dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter úr ad át 
Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: 2 alka-
lommal (május 01 - augusztus 
15-ig) történik előzetes időpont 
egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: 2015. szep-
tember vége

Várjuk minden zöldség/gyü-
mölcs termesztő kertművelő 
jelentkezését!

Klímajövő a Kárpát-medencében – és Szekszárdon
A Köztársasági Elnöki Hi-
vatalnak (KEH) otthont adó 
Sándor Palotában járt az 
elmúlt héten a Szekszárdi 
Klímakör képviseletében 
Kővári László, a városi önkor-
mányzat gazdasági és pénz-
ügyi bizottságának elnöke 
és Baka György, a klímako-
ordinátori feladatokat ellátó 
Zöldtárs Alapítvány elnöke. 
A Kőrösi Csabával, a KEH 
Fenntartható Fejlődés Igaz-
gatóság vezetőjével történt 
találkozón bemutatták a 
klímakör elmúlt hat eszten-
dei tevékenységét, egyúttal 
meghívták az igazgatót a 
Szekszárdi Klímakör március 
5-ei konferenciájára.

A 2015 januárban létrehozott 
igazgatóság vezetője – mint azt 
Baka Györgytől megtudtuk – 
nagy érdeklődéssel hallgatta 
a klímabarát Szekszárd eddig 
megvalósított programjait, pél-
daértékűnek tartja Szekszárd-
nak a klímaügyben tett erőfe-
szítéseit, és kifejezte szándékát 
az együttműködés folytatására. 

A márciusi szekszárdi kon-
ferencia „Klímajövő a Kár-
pát-medencében” címmel egy 
tágabb horizonton keresztül 
járja körbe a témát: a rendez-
vény díszvendége Bencsik Já-
nos országgyűlési képviselő, a 
Parlament fenntartható fejlődés 
bizottságának és az energetikai 
albizottságnak az alelnöke lesz.

A rendezvényen a helyi klí-
makör képviselői beszámolnak 
az elmúlt években megvalósí-
tott sikeres programokról (mint 
például napkollektor-telepítés 
egy társasházi épületen, városi, 
illetve kistérségi komposztálási 
program, nyílászárók utóla-
gos szigetelése, napkollektoros 
gyümölcsaszalás stb.), valamint 
szó lesz a közelebbi, illetve a 
távolabbi jövő helyi terveiről 
a klímakör egyes munkabi-
zottságai terveinek tükrében. 
A magyarországi Klímabarát 
Települések Szövetségének 
képviselője pedig beszámol a 
szekszárdi konferencián a má-
sutt már megvalósult, követés-
re ajánlott energiacsökkentés-

sel, hulladékmentességgel járó 
programokról. A március 5-én, 
csütörtökön, a polgármesteri 
hivatal dísztermében 14 órakor 
kezdődő konferencia nyilvános, 
a rendezők (Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, 
Szekszárdi Klímakör, Zöldtárs 
Alapítvány) minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.  B. Gy.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Február 15-ei rejtvényünk megfejtése: Csók István, Keresztapa reggelije

AGÓRA MOZI

Február 22. 15:00 és 
február 27-28. 15:00 
és március 1. 15:00
CSINGILING ÉS A SOHA-
RÉM LEGENDÁJA 3D
Színes szinkronizált amerikai 
animációs családi. Korhatár: 6 
éven felülieknek. Hossz: 76 perc.

Február 22-25. 19:00
A SZÜRKE ÖTVEN
ÁRNYALATA
Színes szinkronizált amerikai 
romantikus dráma. Korhatár: 
16 éven felülieknek!

Február 22-25. 17:00
SPONGYABOB: KI A VÍZ-
BŐL! 3D 

Színes szinkronizált amerikai 
animációs családi. Korhatár: 6 
éven felülieknek.

Február 26-28. 17:00 és 
március 1. 17:00
AHOL A SZÍVÁRVÁNY
VÉGET ÉR
Színes szinkronizált amerikai 
romantikus vígjáték. 
Hossz: 102 perc.

Február 26-28. 19:00 
és március 1. 19:00
KÉJLAK
Színes szinkronizált amerikai 
thriller. Korhatár: 16 éven fe-
lülieknek! Hossz: 108 perc.

EVANGÉLIUM

Az Úr ezt mondta: Eltitkol-
jam-e Ábrahám elől, amit ten-
ni akarok? (1Mózes 18,17)

Vannak olyan barátaink, mun-
katársaink, akiket mindenki „lel-
ki szemétkosárnak” tekint. Talán 
azért, mert van türelmük végig-
hallgatni mások búját-baját, 
vagy talán azért, mert diszkréten 
kezelik a bizalmas információ-
kat. Történetünkben az a külö-
nös, hogy Isten osztja meg titkát 
egy emberrel. Mi lehet ennek a 
hátterében? Az Úr így kommen-
tálja ezt: „Mert őt választottam 
ki arra, hogy megparancsol-
ja fiainak és háza népének is, 
hogy őrizzék meg az Úr útját, 
cselekedjenek az igazságnak és 
a jognak megfelelően, hogy az 

Úr is beteljesítse, amit megígért 
Ábrahámnak.” (19.vers)

Isten többek közt megígérte 
Ábrahámnak, hogy utódában ál-
dást nyer a föld minden népe – ez 
Jézus Krisztusban valósult meg. 
Isten Ábrahámot szövetségesé-
nek tekinti az emberiség megvál-
tásában, ezért osztja meg vele a 
bűnös Sodoma elpusztításának 
a tervét. Ábrahám krisztusi mó-
don reagál, amikor közbenjár 
a bűnös város megmentéséért. 
Megrázó ez a párbeszéd, ahogy 
az ember alkudozik az Isten-
nel! (1Mózes 18,16-33) Sodoma 
erkölcsének ismeretében egyre 
lejjebb kerül a mérce – 50 igaz 
emberről 10-re – miközben egyre 

többet nyom a latba a kegyelem. 
Egy ponton már Ábrahám is 
érzi, hogy nem lehet alább adni, 
és a továbbiakban kiderül, hogy 
senki sem éri el a kellő szintet, 
még unokaöccse, Lót családja 
sem. Sodomának pusztulnia 
kell! Ábrahám mégoly tiszteletre 
méltó igyekezete is kevésnek bi-
zonyult, csak a késői Utód, Jézus 
Krisztus háríthatja el Isten jogos 
ítéletét.

Isten előtt a te ügyed is rosz-
szul áll, itt nem segít a legjobb 
„sztárügyvéd” sem. Ha nem tör-
ténik valami, kárhozatra jutsz! 
Történjen valami! Bízd ügyedet 
a Megváltóra, Krisztusra!

 Papp Barnabás
 baptista lelkész

MEGHÍVÓ

A Tolna Megyei Felnőtt  
Diabetesesek Egyesülete 

2015. február 24-én,  
13.30 órai kezdettel  

Szekszárdon, a Kórház Lila 
épületében tartja 

következő előadását.
Dr. Édes Tünde pasztoral- 
pszichológus előadásának 
címe: C+ - Diabetessel az 

életben
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

MEGHÍVÓ
„A boldogságos kismama” – A várandósság, a szülés és  

a gyermekágyas időszak mentálhigiénéje  
dr. Buri Antalné mentálhigiénés szakember előadása
2015. február 25-én, szerdán 17 órakor Szekszárdon  

a Zeneiskola Nagytermében

Az előadás ingyenes, a hallgatóságot egy kis meglepetéssel várjuk! 
Kristály Lélekvédő Egyesület

A te Ügyvéded!
MEGHÍVÓ

A Dicenty Dezső Kertbarát Kör szeretettel várja az  
érdeklődőket hagyományos borversenyének ünnepélyes  

eredményhirdetésére,  
február 28-án (szombat) 17.30 órakor  

a Babits Mihály Kulturális Központban.
Az Ifjú Szív táncegyüttes (vezető: Gaál László, művészeti vezető: 

Gaálné Hoffercsik Dóra) műsorát követően Ács Rezső,  
Szekszárd város polgármestere, majd  

Halmai-Nagy Róbert,  
a kulturális központ  

igazgatója mond köszöntőt.
A folytatásban Ferenc Vilmos elnök értékeli a kertbarát kör 

2014-es évét, majd  
ismerteteti az idei programot. 

Ezt követően kerül sor a 2015. évi borverseny  
eredményének ismertetésére, a díjkiosztó ünnepségre,  

s végül a nyertes borok  
kóstolójára.

A Mohács Park Utcai Katolikus Iskola német munkaközössége   
a Mohácsi Német Önkormányzat támogatásával

Mohács és térsége iskolái számára meghirdette a REGIONÁLIS 
NÉMET NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYT a Német Nemze-
tiségi Házban. A Szekszárdi Garay János Gimnázium Német 
Nemzetiségi Kamarakórusa műsorában eredeti német nép- 

dalok szólaltak meg több szólamban. Az újonnan alakult  
nemzetiségi együttes versenyműsorát az anyanyelvi szakmai 

zsűri „Kiemelt arany” diplomával értékelte.
A 14 garaysta diáklány alkotta kamarakórus 2 tagja szólókate-

góriában is énekelt.
A zsűri Papp Alexandra teljesítményét ezüst, Kocsis Kata 

énekét kiemelt arany diplomával jutalmazta. Minden amatőr 
művészeti csoport életében meghatározó esemény a minősítés, 
amely az együttesben folyó szakmai munkát értékeli. A kórust 
és a szólóénekeseket Keller Antal tanár úr kísérte harmonikán. 
A műsort betanította és vezényelt Naszladi Judit, a gimnázium 

ének-zene tanára.Ezúton köszönjük SZMJV 
Önkormányzat Humán  

Bizottsága, az iskolavezetés és a szülők támogatását.

ÓVODAHÍVOGATÓ
A Szekszárdi 1. Számú Óvo-
da Kindergarten óvodahívo-
gató programokat szervez. 
Szeretettel várjuk az óvoda-
választás előtt álló szülőket 
és gyermekeiket!
A program időpontja
épületenként:
–  Kölcsey épület: 

március 12., csütörtök 
délelőtt 10.00-11.00 óráig.

–  Wosinsky épület: 
március 19., csütörtök 
délelőtt 10.00-11.00 óráig.

–  Bajcsy épület:  
március 26., csütörtök 
délelőtt 10.00-11.00 óráig.

Szeretettel meghívjuk  
a szabadegyetem  
III. évfolyamának  

2. előadására  
és beszélgetésére

Téma: A dr. Buteyko légzés 
csodálatos gyógyító ereje. 

Átlagosan 70-80% tünetcsök-
kenés érhető el már 3 hét alatt 

a módszerrel.
Előadó: dr. Kovács László 
homeopata, tüdőgyógyász 

szakorvos, Buteyko  
légzésterapeuta

Időpont: február 25. (szerda) 
17.00 óra

Helyszín: Babits M. Kulturális 
Központ Csatár terem (I. em.)
Az ingyenes est háziasszonya: 

Pócs Margit, információ: 
+36/20-473-0644, 74/511-721

www.mentalmuhely.hu

A Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete 

2015. február 25-én, szerdán 
9-12 óráig adományosztást 

tart Szekszárdon a  
Hunyadi u. 4. szám alatti 
irodaház nagytermében.  
A Sorstársak Szekszárd  

város testvérvárosa jóvoltá-
ból adományozott jó minő-
ségű ruhaneműből, szem-
üveg és szemüveg tokokból 

és egyéb tárgyakból látó 
segítők közreműködésével 

válogathatnak. Várunk min-
denkit, hogy segíthessünk!  

Akadálymentes honlapunkon 
további tájékoztatás elérhető 
www.tolnamegyeivakok.hu

OBSITOS
Az Obsitos című  
játékfilm készítői  

február 24-én, 
16 órára várják azon  
művészeket, alkotó-
kat, kézműveseket, 

akik  
munkájukkal vagy  

termékeikkel szeret-
nének megjelenni a 

filmben.  
Helyszín: Garay Pince, 

Szekszárd. 
Előzetes regisztráció:

info@obsitos.com
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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
(00197)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás. (00201)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14. 

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(00200)

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

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

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

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

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

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

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

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

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

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

(00208)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap február 23-tól február 27-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!

(00196)

február 23. február 24. február 25. február 26. február 27.

„A”

Sárgaborsó
gulyás

Daragaluska 
leves Paradicsomleves Csontleves Kar� olleves

Sajtos tészta,
narancs

Óvári sertés szelet, 
pirított burgonya, 
csemege uborka

Bulguros töltött 
csirkecomb, rizi-bizi, 

vegyesvágott
Tonhalas

tésztasaláta
Csülökpörkölt, 

tészta, almapaprika, 
banán

„B”

Mediterrán 
gyümölcsleves

Daragaluska 
leves Paradicsomleves Csontleves Kar� olleves

Fokhagymás 
aprópecsenye, 

párolt barnarizs, 
céklasaláta

Kelkáposztafőzelék, 
vagdalt

Szárazbabfőzelék, 
sült kolbász

Sajttal töltött
pulykamell, 

sárgarépás rizs,
céklasaláta

Zöldborsópüré, 
stefánia vagdalt, 

banán

„C”

Sárgaborsó 
gulyás

Daragaluska 
leves Paradicsomleves Csontleves Hamis halászlé

Ízes bukta,
narancs

Pirított sertésmáj, 
burgonyapüré, 

csemege uborka

Sertéspörkölt, 
galuska,

vegyesvágott

Besamelles 
zöldségtál,
sertés sült

Túrós csusza,
banán

Új, csomagolássérült, szépséghibás műszaki- háztartási 
cikkek és bútorok árusítása fél éves garanciával, kedvező áron. 

Várjuk kedves vásárlóinkat  piactéri bútorboltunkban!

Bútoraik újrakárpitozásához bútorszövetet a Petőfi  u. 38. 
sz. alatti üzletünkben választhatnak.

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8-17 óráig
Szombat: 8-12 óráig

Telefon: 06-30/631-14-56 • www.szeleitexkft .hu (0
02

13
)

Az Sz+C Stúdió Kft. keres:
szorgalmas, megbízható

takarító munkatársat.
Munkaidő: 10-19 óráig.

A kézzel írott önéletrajzot várjuk
a Szekszárd, Tartsay u. 30-ban.

...

7100 Szekszárd, Tartsay utca 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836

www.szpluszcstudio.hu

(0
02

09
)

CSAK NÁLUNK!
Terran Standard beton alap

tetőcserép mogyoróbarna és meggypiros

bruttó 161 Ft/db
(10 db/m2, 

bruttó 1610 Ft/m2)

Érvényes: visszavonásig!

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. • 06-74/315-994
Nyitva tartás: H-P. 8-16.30 Szo.: 8-12-óráig

(00198)

Nyitva tartás:
HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-17.00

SZOMBAT 08.00-12.00
VASÁRNAP 09.00-13.00

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

Március 1-től már
vasárnap is nyitva!

Szekszárd, Tartsay u. 19. 
(a munkaruházati bolt mellett)

Telefon: 74/670-735 
e-mail: gabibarkacs@tolna.net

www.mcbarkacsbolt.hu
Csak ha olcsón szeretne

vásárolni!
Kínálatunkból: Minőségi faáruk gyalult 

szegély és profi l lécek fenyő,- hárs,- és 
keményfából kerítéselemek, lépcsőlapok, 

szeg csavar, kötőelem, kézi- és kerti 
szerszámok, barkácsgépek
FAIPARI FESTÉKEK 

BÚTORLAP SZABÁSZAT
Balsafa termékek 

széles választékban!

(00207)

(Ö00017)
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
György, Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@ tolnataj.net • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. 

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Élete lehetősége előtt áll Ha-
lász Gábor: az Unio Box Team 
profi bunyósa március 6-án 
a WBF cirkálósúlyú világbaj-
noki övéért lép szorítóba egy 
berlini gálán.

A rutinos szekszárdi ökölvívó 
52. összecsapására és legalább 
a tizedik címmeccsére készül 
a német fővárosban. Ellenfe-
le a 37 éves algériai születésű, 
de francia színekben bunyózó 
Zine Eddine Benmakhlouf lesz. 
A rivális négy éve egyszer már 
visszavonult, aztán 2013 de-
cemberében a sportág egyik le-
gendája, az amerikai Roy Jones 
ellen visszatért a ringbe, s bár a 
moszkvai gálán pontozásos ve-
reséget szenvedett, a mérkőzés 
elég motivációt adott számára a 
folytatáshoz. A WBF szervezet 
interkontinentális bajnokaként 
pályázik a megüresedett cirká-
lósúlyú trónra, ám ehhez azért 
Halász Gábornak is lesz egy-két 
szava, vagy inkább pofonja…

„Magas, hozzám hasonló 
alkatú az algériai-francia” – 
mondja a szekszárdi bunyós, aki 
többször is megnézte már a Roy 
Jones elleni mérkőzés videóját. 
„Ellenfelem folyamatosan megy 
előre, az első pillanattól kezdve 
a meccs végéig. Kondival kitű-
nően bírja, arra nem számít-
hatok, hogy majd elfárad. Ha 
győztesen akarok kikerülni a 
párharcból, akkor lehetőség 
szerint idő előtt le kell zárnom 
a meccset, hiszen pontozással 
valószínűleg nem tudok nyerni. 

Arra készülök, hogy a folyama-
tos támadásait fogadva, oldalra 
kilépve kontrákat ütök. Miután 
elég magasan van a fedezéke, 
jobb és bal felütésekkel testen 
igyekszem majd megfogni.”

Halász pontosan tudja, eddigi 
pályafutása legfontosabb mér-
kőzése előtt áll, és mindenkép-
pen élni akar az eséllyel, hiszen 
egy siker esetén megnyílna az út 
előtte újabb komoly címmecs-
csek felé. Ennek megfelelően 
is „hangol” a mérkőzésre. Az 
optimális két hónapnak ugyan 

csak a fele áll(t) rendelkezésére, 
de ezt a felkészülését irányító 
Jelenits Istvánnal maximálisan 
kihasználják. 

A fiatal bajai tréner korábban 
együtt bokszolt a Halászt eddig 
segítő Erős Lajossal is. Napi két 
edzés szerepel a programban, 
az edzőtermi munkát futás és 
úszás egészíti ki. Az Unio Box 
Team bunyósa azt mondja, 
motivált, jó erőben érzi magát 
és a súlyával sem lesz gond. A 
március 6-i gála előtti mérle-
gelésen 90,7 kg-os súlyt kell 
„hoznia”.

A szekszárdiak kedvence 
profi pályafutása 51 mérkőzé-
séből 36-ot megnyert, 15 alka-
lommal idő előtt vetett véget a 
csatának. Legutóbbi kilenc ösz-
szecsapását kivétel nélkül meg-
nyerte: a sort még 2011-ben 
az albán Visoka ellen kezdte, 
legutóbb pedig a dunaújvárosi 
Pintér Attilát verte a Harcosok 
Éjszakája elnevezésű szekszárdi 
gálán. 

 - fl -

SPORTHÍREK
FUTSAL Fordulatos mérkőzé-
sen, három győzelmet köve-
tően hazai pályán kapott ki a 
Szekszárdi UFC NB II-es női 
futsalcsapata. Micskó Márk 
együttese a közvetlenül előt-
te álló Hajdúböszörménytől 
szenvedett 6-4-es vereséget úgy, 
hogy 4-3-ra még az UFC veze-
tett. Az összecsapás 6. percében 
a szekszárdiak egyik kulcsem-
bere, Bogárdi Mónika kereszt-
szalag-szakadást  szenvedett. A 
hazaiak góljait Soós (2), Sch-
lotthauer és Bogárdi szerezték.

ÍJÁSZAT A hétvégén Budapes-
ten, a FeHoVa-kiállítás terüle-
tén két íjászversenyt is rendez-
tek. Szombaton a 3D-s terem 
Országos Bajnokságot bonyolí-
tották le, amelyen Bóka László 
képviselte a Tolnai Tájak Íjász 
Egyesületet. A nehéz pályán a 
felnőtt csigás mezőnyben nem 
akadt legyőzője a szekszárdi 
íjásznak, aki így országos baj-
noki címet szerzett. Vasárnap 

ugyanitt a Magyar Íjász Szövet-
ség WA terem pálya szakágban 
rendezett Budapest Bajnoksá-
got, amely egyben kvalifiká-
ciós verseny volt az országos 
bajnokságra. A felnőtt olimpiai 
kategóriában versenyző Garai 
Gábornak ismét sikerült telje-
sítenie a szintet, míg a felnőtt 
csigás mezőnyben Snyehola 
Tibornak sikerült kvalifikálnia 
magát.

KÉZILABDA Idei második baj-
noki mérkőzésén második ve-
reségét szenvedte el a Szekszár-
di FGKC NB I/B-s női csapata. 
A bajnokság 15. fordulójában 
a Fekete Gólyák hazai pályán 
kaptak ki a Kozármislenytől 
(19-25). Tabajdi Ferenc edző 
együttese a gyenge védekezés 
mellett ezúttal a sok kihagyott 
ziccerrel hozta helyzetbe ri-
válisát, amely élni tudott a 
lehetőséggel. A Budaörs győ-
zelmével az FGKC elveszítette 
éllovas pozícióját.

KOSÁRLABDA Rangadót nyert 
az Atomerőmű-KSC Szekszárd 
NB I-es női csapata az MTK 
ellen a bajnokság 16. forduló-
jában (79-56), s ezzel nagy lé-
pést tett a felsőházi rájátszásba 
kerülés felé. Magyar Gergely 
edző magabiztos győzelmet 
aratott csapatából ezúttal Scse-
kics (19), Sztjepanovics (16), 
Mansaré (11) és Kovalcsik (10) 
volt a legeredményesebb pont-
szerző, míg Theodoreán védő-
munkájával tűnt ki. A KSC a 
tabella hetedik helyéről várja a 
folytatást.

LABDARÚGÁS A március el-
sejei bajnoki rajtra készülő 
TOLLE-UFC Szekszárd gár-
dája szerdán a Baja ellen lépett 
pályára edzőmeccsen. Kvanduk 
János együttese Deli, Nagyvára-
di, Hernádi és Aréna góljaival 
4-1-re győzött. A szekszárdiak 
a hetedik helyről várják a NB 
III-as bajnokság középcsoport-
jának tavaszi idényét.

Novák is a ringben
Halásszal egy napon lép köte-
lek közé Novák György is. Az 
Unio Box Team másik cirká-
lósúlyú reménységét egy cseh-
országi gálán szólítják a ringbe 
egy hat menetre tervezett ösz-
szecsapáson. A 29 éves Novák 
a közelmúltban azzal hívta fel 
magára a figyelmet, hogy egy 
londoni gálán – ahova felhozó 

ellenfélnek hívták – egy négy 
menetesre tervezett mérkő-
zés első felvonásának végén 
technikai KO-val legyőzte 
riválisát. Novák hetedik profi 
mérkőzésén ötödik győzelmét 
aratta az angol fővárosban, s 
most Csehországba is azért 
utazik, hogy tovább javítson 
mérlegén.

SZÁNTÓFÖLDET BÉRELNÉK 
100 ezer forinttól/hektár, 
– ha kell, előre is fi zetve – 

Tolna, Mözs, Sióagárd, 
Szekszárd, Őcsény, Decs, 

Sárpilis térségben.
Érdeklődni egész nap,

telefon: 06 30/336-87-79
(00205)

A világbajnoki övért utazik Berlinbe Halász Vízilabda: indul a rájátszás
Öt csapat részvételével február 21-én, szombaton a szekszárdi 
városi uszodában megkezdődött a Dunántúli Vízilabda Liga 
gyermek A-korosztályú bajnokságának alsóházi rájátszása. 
A házigazda Szekszárdi Sportközpont NKft. csapata mellett 
Ajka, Győr, Komló és Pápa korcsoportos együttesei szállnak 
vízbe a 10 órakor kezdődő tornán.

Sóvári Gábor edző tanítvá-
nyaira a nyitó fordulóban egy 
nehéz (Ajka) és egy könnyebb 
(Pápa) ellenfél vár, de a tré-
ner szerint – különösen hazai 
környezetben – minden rivá-
lis ellen a győzelemért ugra-
nak vízbe fiai, akik december 

közepén véget ért alapszakasz 
óta kemény munkát végeztek. 
A szekszárdi torna első mér-
kőzését az Ajka és a Győr vív-
ja, a házigazdák a harmadik 
és az ötödik találkozón érde-
keltek. 
 - fl -

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata

március 3-án, 14 órakor 
(kedd) előadást tart.

a Babits Mihály kulturális 
Központ földszinti termében. 

(Szent István tér 10.sz.)
Előadó: dr Kertész Ágnes 

pszichiáter főorvos.
Előadás címe: Élet, széttörede-

zett emlékek között.
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TANYA-BULI
SZEKSZÁRDON!

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

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

10
)

Hagyományos gyógyászat: védőoltások, klinikai vizsgálat és kezelések, mikroszkópos diagnosztika.
Homeopátia: természetes, mellékhatás-mentes gyógymód, gyakran segít a hagyományos módszerekkel 

nehezen-, vagy nem gyógyítható esetekben is. Kutyapszichológia, viselkedészavarok.

Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő Szekszárd, Rákóczi u. 92.          Dr. Jakab Ferenc           www.feheragyar.hu

Bejelentkezés: 06-30/937-19-06 • Rendelés: H: 17-19; K: 9-11, 17-19; Sze:12-13; Cs: 9-11, 17-19; P: 16-18. (0
01

92
)

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

(00193)

SÍ és SNOWBOARD 
KÖLCSÖNZÉS

TÉLI KIÁRUSÍTÁS
Egyes

téli bakancsok,
NŐI csizmák és

hótaposók
KABÁTOK,

SÍNADRÁGOK, 

akár 50%
engedménnyel

Az akció a készlet erejéig tart, a megjelölt 
termékekre készpénz� zetés esetén érvényes.

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501 (00214)

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

Asztalfoglalás: 06-20/550-1954

Az ajánlat kiemelt időszakra nem vonatkozik, más kedvezménnyel nem vonható össze!
(00211)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (00204)

AKCIÓS Ponty a
BINDER HALASNÁL!

NYITVA TARTÁS: 
H.: 7–12-ig, K.: szünnap, 

Sz-Cs.: 7–15-ig, P: 7–16-ig, 
Szo.: 7–11-ig.

Februárban az élő ponty 
kilója csak 950.- Ft

Kapható még:
• busa 
• amur

• szürkeharcsa
• kárász

a készlet erejéig.
Fagyasztott afrikai harcsát, tengeri 

halakat is kínálunk továbbra is.
Nálunk mindent megkap, ami a 

halfőzéshez szükséges.

Szekszárdon, a Széchenyi utcában, 
a kisiparos udvarban várjuk 

a megszokott kiváló minőséggel, és 
előzékeny kiszolgálással 

kedves vásárlóinkat!

(00212)


