
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

   XXV. évfolyam. 4. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                                    2015. február 8.

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Napi
ügyek
és marketing



2 32015. február 8. 2015. február 8.

Kitüntették Mészáros Pált és a Szőlő-Szemet Dokumentumok tízezreinek digitalizálására készülnek
Az önszerveződésből példát 
mutató Szőlő-Szem Mozgalom 
Civil Bűnmegelőzési Egyesület 
és a helyi civil szférát számos 
módon támogató Mészáros Pál 
szekszárdi élborász, szállodatu-
lajdonos is kitüntetést vehetett 
át a civilek napja alkalmából 
február 3-án szervezett hagyo-
mányos ünnepségen a várme-
gyeháza dísztermében. A Tolna 
Megyei Önkormányzat 9. al-
kalommal ismerte el a megyei 
civilek áldozatos tevékenységét 
és az őket támogatókat.

Nincs könnyű helyzetben „Az Év 
Tolna Megyei Civil Szervezete” 
és a „Bazsonyi Arany Mecénás” 
díjakat alapító Tolna Megyei Ön-
kormányzat, amikor évente meg 
kell nevezni egy szervezetet, egy 
különdíjast és egy olyan személyt 
vagy szervezetet, aki, amely mél-
tó a mecénás-díjra. A sok pályá-
zó miatt a díjalapító az idén úgy 
döntött: nem egy, hanem két kü-
löndíj találhat gazdára. 

Az Év Tolna Megyei Civil Szer-
vezete egyik különdíját a szek-
szárdi Szőlő-Szem Civil Bűnmeg-
előzési Egyesület kapta, amely 
2008-ban jött létre a Szekszárdi 
borvidéken felettébb elszaporo-
dott tanyabetörések megelőzé-
sére, illetve megakadályozására. 
Viszonylag rövid idő alatt két-

százan kapcsolódtak be a civil 
mozgalomba, amely rendsze-
res járőrözéssel, a rendőrséggel 
együttműködésben kriminoló-
gusokat elgondolkozató eredmé-
nyeket produkált. Öt év elteltével 
már nyolcvan-kilencven száza-
lékban csökkent a tanyabetöréses 
jellegű bűncselekmények száma, 
a pozitív folyamat pedig az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság el-
ismerését is kiváltotta. Követendő 
példaként emlegetik a szekszárdi 
eredményeket az ország más bor-
vidékein is.

A Szőlő-Szem a környezettu-
datos magatartás elterjesztésé-
ben is nagy segítséget nyújtott, 
példát mutatva például a vegy-
szermentes gazdálkodásra, a 
komposztálásra, a hulladékok 

aprítására. „Nem lesz könnyű 
fenntartani ezt az eredményt, de 
készen állunk erre a szolgálatra. 
Örülünk, hogy az önkormányzat 
tágítva a horizontot, velünk és a 
rendőrséggel együtt azt vizsgálja, 
hogyan lehetne a mi önszerve-
ződésünkkel, módszereinkkel 
a városban is lejjebb szorítani a 
kisebb-nagyobb bűncselekmé-
nyek számát” – mondta Balogh 
László, az egyesület elnöke.

A Bazsonyi Arany Mecé-
nás-díjjal kitüntetett Mészáros 
Pál a szekszárdi élpincészetek 
azon képviselője, aki már a 
rendszerváltozás utáni évek-
ben szellemileg és anyagilag is 
támogatta az agrárium – leg-
főképpen a szőlőhöz és a bor-
hoz köthető – civil szervezeteit, 

azok rendezvényeit. Például a 
kertbaráti kört, a hegyközséget 
– ez utóbbinak 13 éven át tár-
sadalmi munkában az elnöke is 
volt. Ha megkeresték  a szűkebb 
szakmán kívülről is támogatási 
kérelemmel, és úgy látta, hogy 
jó ügy szolgálatáról, értékte-
remtésről van szó, valamilyen 
módon mindig segített. Mély 
humánuma, empátiája révén 
akkor is szponzorált, ha csak 
egy-egy személy, alkotói cso-
port tehetségének megmutatá-
sához, annak kibontakozásához 
járulhatott hozzá. A számos 
rangos országos és helyi szak-
mai elismerés tulajdonosának, 
Mészáros Pálnak (Az Év Pin-
cészete, Közjóért díj, Szekszárd 
Város Bora immáron negyed-
szer) minden bizonnyal nagyon 
sokat jelent az ezúttal „kívülről” 
érkező megyei kitüntetés. 

A díjátadáson részt vett a 
bonyhádi származású Potápi 
Árpád János, a kormány nem-
zetpolitikáért felelős államtit-
kára is, aki a megyei közgyűlés 
elnökével, Fehérvári Tamással 
együtt nyújtotta át a díjakat.

Az Év Tolna Megyei Civil Szer-
vezete cím birtokosa a Csikós-
tőttősi Faluszépítő és Horgász- 
egyesület, másik különdíjasa 
pedig a Presidium Közhasznú 
Egyesület lett.  B. Gy.

Létezik egy lépcsőházból nyí-
ló zegzugos hely a szekszárdi 
Illyés Gyula Megyei Könyvtár 
első szintjén, ahol könnyedén 
el lehet merengeni a múlt 
eseményein. Nem csak mert 
csend honol a falak közt, sok-
kal inkább amiatt, mert az 
amatőr és profi kutatók részé-
re itt nyílik meg a megyei, vá-
rosi ihletésű nyomtatott anya-
gok kincsestára, sőt, egy-egy 
régi újság elmosódott fotóján 
felbukkanhat egyik-másik fel-
menőjük is. A könyvtár hely-
történeti részlegében Fuchs 
János olvasószolgálati osz-
tályvezető készséggel mutat-
ta be, milyen szolgáltatások-
kal segítik az érdeklődőket, 
a szakdolgozatukhoz forrást 
kereső diákok munkáját.

A megyei könyvtárnak és a hely-
történeti részlegnek törvény 
szabta feladata összegyűjteni 
minden Tolna megyei vonat-
kozású írott, nyomtatott vagy 
elektronikus, képi vagy hangzó 
dokumentumot is. A könyvtárat 
magát 1961-62-ben adták át a 
nagyközönségnek, a helytörténe-
ti részleg pedig a’70-es évek elején 
indult el – beszélt a kezdetekről 
az osztályvezető, aki a részleg má-
sodik nagy fejlődési hullámának 
időszakaként hazánk uniós csat-
lakozását emelte ki. 

Az utóbbi évtizedben egyre 
több helytörténeti dokumen-
tum jelenik meg: egy-egy falu 
kiadja saját lapját, monográfiáját 
és egyre nagyobb igény jelent-
kezik a múlt „felgyűjtésére”. A 
szocializmusban „a múltat vég-
képp eltörölni” volt a követendő 
irányvonal, most pedig az, hogy 
a múltból mindent összegyűjteni 
– fűzte hozzá Fuchs János.

– Megtalálható gyűjtemé-
nyünkben többek közt az első 
magyar gyermekkönyv-szerző, 
Bezerédj Amália alkotása, a Flóri 
könyve, amely már honlapunkról 
is elérhető digitálisan. Léteznek 
emellett olyan miniatűr köny-
veink, amelyekbe 2–2,5 cm-es 
méretüknél fogva lehetetlenség 
beragasztani az állományvédelmi 

matricát – de akadnak több száz 
éves dokumentumok is, mint 
például egy hőgyészi kiadású, gót 
betűs zsoltáros könyv. Könyvtá-
runk legkisebb köteteként Zrínyi 
Az török áfium ellen való orvos-
sága című munkáját tartjuk szá-
mon – beszélt az osztályvezető 
a gyűjtemény legkülönlegesebb 
darabjairól.

– Milyen módon sikerül hoz-
zájutniuk ilyen kuriózumokhoz? 

– Zömmel antikvár gyűjtésből, 
örökségek átvételéből. Aukció-
kon vásárolni ritkán van lehe-
tőségünk, már csak beszerzési 
keretünk behatároltsága miatt 
is. A szakmailag különösen ér-
tékes darabok beszerzésére per-
sze néha komolyabb összeget is 
áldozunk. A könyvtárba kerülő 
hagyatékokat, könyvajándékokat 
részlegünk az intézmény többi 
egységével együtt közösen átnézi 
és a szükséges tételeket az állo-
mányba emeli, míg a fennmaradt 
példányokat használt könyvként 
árusítja a könyvtár: az ebből be-
folyt összeget pedig új dokumen-
tumok vásárlására fordítja.

– Jellemzően kik látogatják a 
helytörténeti gyűjteményt? 

– Az élethosszig tartó tanulás 
korát éljük. Döntő részben a 
szekszárdi, vagy megyei kötő-
désű, ám távol tanuló főisko-

lások, egyetemisták látogatnak 
meg bennünket helyi témájú 
szakdolgozatukhoz keresve 
anyagot, vagy szekszárdi, illet-
ve megyei kötődésű lokálpat-
rióták, kutatók, történetírók 
lapozgatják nálunk a kiadvá-
nyokat. Van olyan, aki le sem 
veszi a kabátját, s az elé rakott 
húsz könyvet öt perc alatt átla-
pozza, majd elszalad és többé 
nem látjuk, és persze olyan is, 
aki hónapokig kutat nálunk: az 
utóbbiak a nyugdíjas korosztály 
tagjaiból kerülnek ki.

– Akad példa extrém kívánsá-
gokra is?

– Egy ízben bírósági perhez 
kértek adatokat egy sok évvel ko-
rábbi nap időjárásáról. Egy bal-
eset miatt kellett volna tudniuk 
az út csúszósságának mértékét: 
ezt régi újságokból sikerült is 
kikeresnünk. Egy másik külön-
leges kérés a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum részéről érkezett, akik arra 
voltak kíváncsiak, hogy 1914. 
július végén Szekszárdon, illetve 
Tolna megyében volt-e nagyobb 
esőzés, nagyobb vihar, tekintve, 
hogy arról kívántak megbizo-
nyosodni: egy, az I. világhábo-
rú előestéjén íródott, közelgő 
nagy vihart idéző Babits-vers 
keletkezésébe belejátszott-e egy 
tényleges nagy égszakadás is, 

vagy csupán a költő általában a 
háborús borzalmakra utalt a vi-
har említésével. Végül kiderült, 
hogy mind a kettő feltételezés 
igaz. Az információt egyébként 
mikrofilmen találtuk meg: 1914. 
július utolsó napjaiban hatalmas 
nyári viharhullám vonult át me-
gyénken, több személyt villám 
sújtott agyon, leszakadt az ég, ki-
öntöttek a patakok. Mindezeken 
túl érkeznek úgynevezett „szü-
letésnapos” kérések is, melyeket 
állományvédelmi szempontok 
miatt, valamint a megfelelő 
technikai apparátus hiányában 
egyelőre nem áll módunkban 
teljesíteni. Ez ügyben az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárhoz irá-
nyítjuk a könyvtárhasználókat 
addig, amíg a beszerzésre váró 
digitalizáló készülékkel nem 
rendelkezünk. 

– Nagyszabású fejlesztésnek 
hangzik…

– Az is. A korabeli újságok 
digitalizálásához nagyméretű 
dokumentum-szkennerre van 
szükség, amellyel még az idén 
rendelkezhetünk is. Az A/1-es 
méretű dokumentum-digitalizá-
ló eszköz segítségével szeretnénk 
a helytörténeti részleg összes saj-
tótermékét digitalizálni, majd a 
kész anyagokat visszakeresést 
segítő meta-adatokkal ellátni, il-
letve full-text kereshetővé tenni, 
online felületen megjeleníteni. 
Több éves munkának nézünk 
elébe… A digitalizálás során 
százezres nagyságrendű oldal-
számról beszélünk. A nálunk 
meglévő hatalmas adatmennyi-
séget tárolni kell, emellett szük-
séges hozzá kiszolgáló kapacitás, 
állományvédelem, továbbá biz-
tonsági duplikálás is, valamint 
e tartalmak online kihelyezése, 
visszakereshetővé tétele, tarta-
lomszolgáltatása is a mi felada-
tunk. A teljes Tolna megyei sajtó 
felgyűjtése, digitalizálása nagy 
kihívás lesz tehát. Ami még biz-
tos: hamarosan útjára indul az 
ELDORADO projekt (Elekt-
ronikus Dokumentumküldés 
Országos Rendszere), amelyből 
tartalomfeltöltőként mi is kiven-
nénk a részünket.   – gyimóthy –

Megannyi új elemmel bővül a 
tavaszi időszakban a gazdál-
kodókra vonatkozó támoga-
tások köre, így jó, ha időben 
tájékozódnak az érintettek 
– tájékoztatta lapunkat Ven-
dégh Edit, a Magyar Nemzeti 
Agrárkamara Tolna Megyei 
Igazgatóságának vezetője. 

Amint azt példaként elmondta, 
lényeges változás, hogy az ed-
dig hektáronként fizetett terüle-
talapú támogatás két részből áll 
majd össze: az eddig megszokott, 
normatív alapon fizetendő alap-
támogatási részből, valamint az 

úgynevezett zöldítés elemeinek 
kifizetésének teljesítéséből. A 
tagság egyes újdonságokról való 
tájékoztatására a kamara már 
tavaly tett lépéseket, most pedig 
egy gazdálkodási kézikönyv for-
májában is összegezték a zöldí-
téssel kapcsolatos tudnivalókat. A 
kiadvány a kamara honlapján is 
elérhető, de a tervek szerint febru-
árban valamennyi 10 hektár felett 
gazdálkodó tag kézhez kapja azt 
postai úton és a falugazdász-háló-
zat is minden településen tájékoz-
tató előadásokat tart. 

Nem túl szívderítő változás a 
Szekszárdi borvidék némely gaz-

dája számára, hogy az új európai 
uniós szabályok szerint 1 hektár 
gazdaságméret alatt nem lehet 
ezentúl területalapú támogatást 
igényelni. Jó hír ugyanakkor, hogy 
2015-től több forrás is adódik a 
termeléshez kötött támogatások-
ra: ez utóbbi változás zömmel az 
állattenyésztési, illetve a kertészeti 
és fehérjenövényeket termelő gaz-
daságokat érinti kedvezően. 

Többlettámogatási lehetőséget 
élvez – mint munkaerőigényes 
ágazat – a kertészet is – közölte 
Vendégh Edit, aki azt is hangsú-
lyozta, hogy a hamarosan megje-
lenő rendeletek tartalmazni fog-

ják azokat a feltételeket, melyeket 
teljesítve a termelők jelentős hek-
táronkénti többlettámogatásra 
lesznek jogosultak. A zöldségnö-
vények esetében ez hektáronként 
körülbelül 120 ezer, ipari zöldség 
esetében 60 ezer, gyümölcsültet-
vények esetében 200 ezer forintos 
összegre tehető majd.

A kamara vezetője kiemelte: 
a támogatási összegek vala-
mennyi esetben kalkulációk, 
hiszen a forint-, illetőleg az eu-
róárfolyam változhat, emellett a 
támogatás igénylést beadó gaz-
dálkodók száma is eltéréseket 
mutathat.  Gyimesz

Változik a gazdálkodók támogatásainak köre
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Egyedülálló akcióra készül a szekszárdi Rotary ClubTakler András: a bor bizalmi termék
Százharmincnál is többen 
tették tiszteletüket a szek-
szárdi Rotary Club 2015-ös 
jótékonysági bálján, amelyre 
január 24-én, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Illyés Gyula 
Karának aulájában került 
sor. A nemes cél érdekében 
szervezett összejövetelre dr. 
Sólyom Bódog, valamint Ba-
logh György, a megyeszék-
hely szervezetének korábbi 
kormányzói is ellátogattak, 
de Pécsről, Bajáról, sőt, még a 
fővárosból is utaztak le Szek-
szárdra rotarys tagok. 

A jelenlévőket dr. Dobos Gyula, 
az RC Szekszárd 2014/15. évi el-
nöke, Lengyel Tamás kormányzó, 

továbbá a város nevében Kővári 
László gazdasági bizottsági elnök 
köszöntötte, a beszédek után a 
Bartina Néptáncegyesület meg-
szokott színvonalú produkciója 
teremtette meg a hangulatot. 

A mozgalom helyi ága a ha-
zai Rotary történetének eddigi 
legmarkánsabb jótékonysági 
projektjének kivitelezésére ké-
szül, tekintve, hogy szekszárdi 
szervezetük igen széles körű 
nemzetközi összefogással a Tol-
na Megyei Balassa János Kórház 
szülész-nőgyógyászati részlegét, 
valamint gyermek-osztályát kí-
vánja támogatni. A kezdemé-
nyezés koordinálása az RC Bu-
dapest-City segítségével zajlik. 
Az Amerikai Egyesült Államok-

ból érkező kórházi technikai 
eszközök révén – amelyek kö-
zött újraélesztőgép és megfigye-
lő monitorok is vannak –, mind 
magasabb színvonalú ellátás biz-
tosítható a betegek számára – az 
eddigi hat hónapos korig meg-
oldott gyermekellátást például 
az említett eszközök beüzeme-
lésével 18 éves korig is ki lehet 
szélesíteni. 

A program több mint 113 ezer 
dolláros, vagyis mintegy 31 millió 
forintos kerettel jött létre, melyet 
a szekszárdi klub 18 ezer dollár-
nyi önerővel told meg. A jelentős 
összeg a tagság hozzájárulásán 
túl városunk és Tolna megye vál-
lalkozói, illetve magánszemélyek 
adományaiból gyűlik össze. 

A jótékonysági est tiszta be-
vétele a számtalan tombolafel-
ajánlás által a félmillió forintot 
is túlszárnyalta – ám az önrész 
gyűjtése tovább folytatódik. A 
Rotary Club Szekszárd számít 
mindazok támogatására, akik 
a kezdeményezés mellé kíván-
nak állni, s fontosnak tartják a 
szinte egész Tolna megyét el-
látó kórházi egységek korunk 
színvonalának megfelelő mű-
ködését. A klub várja e cél érde-
kében a támogatók felajánlásait 
a 11746005-2009786-os bank-
számlaszámon. Valamennyi fel-
ajánlott forint a Rotary Founda-
tion 50%-os támogatásával járul 
hozzá a kórházprojekt sikeréhez, 
eredményeihez.  Gy. L. 

Kis ország vagyunk a nem-
zetközi bortérképen, lehető-
ségeink végesek, ezért kell 
erőinket összpontosítva az 
eddigieknél mélyebb lenyo-
matot hagyni a külföldi piaco-
kon – mondja Takler András, 
aki a családi birtok napi ügye-
inek intézése mellett a Takler 
borok marketingjéért is felel.

Az idősebbik Takler fiú nem 
„igazi” marketingszakember, 
hiszen kertészeti főiskolát vég-
zett Kecskeméten 1999-ben, 
majd szőlész-borász szakmér-
nöki diplomát szerzett. A ’90-
es évek második felében fel-
futó családi pincészet bizony 
megkövetelte, hogy minden 
lépésnél ott legyen. Öccsével, 
ifjabb Takler Ferenccel már 
gyerekkoruk óta részt vettek a 
szőlő és a borkészítés munká-
lataiban. A szakma fortélyait 
szinte édesapjukkal, Takler Fe-
renccel együtt sajátították el, fo-
lyamatosan tanulva a hibáikból 
– s közben jól működő csapattá 
kovácsolódtak. A birtok növe-
kedésével aztán egy idő után 
elengedhetetlenné vált, hogy a 
szőlőtermésztés-borkészítés-ér-
tékesítés „szentháromságának” 
feladatait megosztva vigyék 
még inkább sikerre a Decsi-he-
gyi pince borait. Így alakult, 
hogy amíg az alapító, a 2004-
ben az Év bortermelőjének 
megválasztott Takler Ferenc és 
az ifjabbik Ferenc a szőlőműve-
lés és a borkészítés irányításáért 
felel, addig András – a cégveze-
tés teendői mellett – a vendéglá-
tást viszi, borkóstolókat tart és a 
külföldi kapcsolatokat építi.

– A Takler Borbirtok „utazó 
nagykövete” vagyok – mondja 
magáról András, majd hozzá-
teszi: a személyes kapcsolat, je-
lenlét egyszerűen pótolhatatlan. 
– A „jó bornak nem kell cégér” 
mondás már régen idejét múlta. 
Igenis szükség van a marketing-
re a név, a brand még ismertebbé 
tételéhez. Jómagam a személyes 
élményeken nyugvó úgynevezett 
szájreklámot tartom a legerő-
sebb fegyvernek, hiszen a bor 

bizalmi termék. Egy kóstoló, 
vagy borvacsora után visszatérő 
elégedett vendég sokszor többet 
ér egy nemzetközi borversenyen 
elért sikernél. Persze haladunk a 
korral, és igyekszünk az elekt-
ronikus marketingeszközökben 
rejlő lehetőségeket is kihasznál-
ni. A naprakész információkat 
tartalmazó közösségi oldalunk 
mellett megújult honlapunk 
tesztüzemét tartjuk, melyen 
szintén igyekszünk a legfrissebb 
hírekkel szolgálni, így például 
máris felkerültek a kedd esti bi-
kavérkóstoló képei… – tért át a 

marketingre Takler András, aki 
azt is megjegyezte: a magyar 
bornak nincsen egy igazán jó, 
rendszeresen frissített portálja, 
pedig például azok a nemzet-
közi borászhallgatók, akikkel a 
WSET akadémiai képzését végzi, 
elsősorban az interneten keresz-
tül tájékozódnának a borainkról.

– Kis ország vagyunk, az erő-
forrásaink végesek, ezért kell a 
lehetőségeinket jól kihasználni. 
A magyar bor külföldi marke-
tingjére szánt pénzeket is oko-
sabban lehetne felhasználni. A 
„kevesebb gyakran több” elvét 
követve kevesebb helyen kellene 
megjelenni, ott viszont az erő-
ket összpontosítva mélyebb le-
nyomatot hagyni a nemzetközi 
piacokon – tartja Takler András, 
aki szerint Svájc mellett most a 
skandináv országok, a Benelux- 
államok és Oroszország is nyi-
tott a finom magyar borokra.

– Egyértelmű, hogy a jó év-
járatokban különleges minősé-
get adó kékfrankos és a hun-
garikumnak számító bikavér 
hozhatja meg a várt áttörést. 
Különlegességként a kadarka is 
sikeres lehet a könnyű vörösbo-
rok amúgy igen telített piacán, 
és ne feledkezzünk meg a most 
keresett cabernet franc-ról sem.

A kiváló borok mellett per-
sze minőségi vendéglátásra is 
szükség van a borturisták ide-
csábításához és megtartásához. 
A Takler Borbirtokon végbe-
menő fejlesztések is ezt a célt 
szolgálják. A már az 56-os útról 

is látható impozáns épületben 
étterem és vendégszobák kap-
nak helyet, de lesz itt komoly 
wellness-részleg is.

– Felújítottunk egy száz éves 
tanyát – folytatja András –, s en-
nek stíluselemeit, például a zöld 
zsalukat, a fehér falakat használ-
tuk a kúria épületén is, amely a 
bontott téglák és a fa hangsúlyos 
használatával igazán rusztikus 
hangulatot áraszt. Az épület te-
rasza és belső kerengője remek 
helyszíne lesz nyár esti rendezvé-
nyeknek, koncerteknek. Ebben a 
tekintetben tehát visszatértünk 
a múltba, ám a borok terén fel-
vállaljuk a modernséget, hiszen 
véleményünk szerint a magyar 
bort csak így tudjuk sikerre vinni 
külföldön is. Bizonyos mértékig 
alkalmazkodnunk kell a nem-
zetközi trendekhez, és Szekszárd 
igenis alkalmas erre.

Az „utazó nagyköveti” státusz 
valóban rengeteg elfoglaltság-
gal jár, igazi magánélet-gyilkos. 
András éves átlagban 25-30 
borvacsorát tart – néhányat 
édesapjával közösen –, és 20-25 
ezer kilométert is autózik csak 
a boros rendezvényekre, üzleti 
találkozókra. Azt mondja, a bir-
tok kibővült szolgáltatásainak 
márciusi indulását követően 
újabb szakemberekkel egészül ki 
a csapat, akik egy-egy speciális 
terület – így például a marke-
ting – terhét leveszik a válláról, 
hogy a jövőben fokozatosan 
átvehesse a birtok irányítását 
édesapjától.  – fl –

A Tolna megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház, valamint a Pécsi Egyház-
megye család referatúrája január 16-án 
házaspárok részére indított párkapcso-
lat-építő játékot. A Szerelmes Kalandtúra 
célja, hogy felhívja a közvélemény figyel-
mét a házasság értékeire és fontosságára.

A Szerelmes Kalandtúra játékra regisztrált 
házaspárok három otthon végezhető felada-
tot kaptak, amelyek által a hétköznapokban 
megélhetik a romantikát, a szerelmet és az 
egymásra figyelést. A feladatokat február 
közepéig kell teljesíteniük (részletek az Erős 
család=Erős nemzet Facebook-oldalon).

A verseny döntője február 14-én 16 
órakor kezdődik Szekszárdon, a Piac téri 

Ifjúsági Térben, ahol a pároknak további 
négy feladatot kell teljesíteniük, hogy el-
nyerhessék a Hétpróbás Házaspár címet. A 
vetélkedőt ötfős társadalmi zsűri értékeli. A 
programra a belépés díjtalan.

A játék fődíja egy belföldi háromnapos 
wellness-hétvége a Pécsi Egyházmegye jó-
voltából. További díjak: háromnapos falusi 
szálláslehetőségek, családi lovaglás, gyer-
tyafényes vacsorák, tárgyjutalmak.

A döntőben résztvevő házaspárok közül 
nyolcan Szekszárdról érkeznek, öten Duna-
földvárról, hárman Paksról, hárman Decs-
ről; egy-egy pár képviseli Szakályt, Cikót, 
Bonyhádot, Harcot, Pécset és Budapestet. 
 Forrás:
 Pécsi Egyházmegye

Uniós fejlesztési magazinban mutatták be az élménypincét
A uniós fejlesztések magazinjában mu-
tatták be nemrég a szekszárdi Garay 
Élménypincét és a hozzá kapcsolódó 
beruházást. A Lépésről lépésre Dél-Du-
nántúlon címmel megjelent kiadvány 
az előző uniós időszak fejlesztéseinek 
eredményeiből válogat.

A magazin szekszárdi élménypincével 
foglalkozó részében Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere is nyilatkozik, a létesítményt 
„hiánypótló és országosan is egyedi turisz-

tikai attrakciónak” nevezve. A város veze-
tője a kiadványban kifejti: az összesen 800 
négyzetméteres pincerendszer a 2012-ben 
elnyert, csaknem 200 millió forintos támo-
gatásnak köszönhetően újult meg, a beru-
házás pedig több mint 200 embernek adott 
megélhetést két éven keresztül és hosszabb 
távon négy új munkahelyet teremtett.

Ács Rezső arra is felhívja a figyelmet: a bo-
rászok számára rendkívüli lehetőség, hogy 
a város szívében található élménypincében 
interaktív felületek segítségével egyenként 

bemutatják őket, boraikból pedig nem csak 
kóstolni, de vásárolni is lehet. Az attrakciót a 
turisták és a borkedvelők is értékelik, hiszen 
végre létrejött egy olyan orientációs pont a 
városközpontban, ahová nem szükséges elő-
zetesen bejelentkezni, mégis minden infor-
mációt megtalálnak kedvenc pincészetükről, 
„amely több, mint egy kiállítás, egy étterem, 
vagy egy hagyományos borospince” – hang-
súlyozza a polgármester a szekszárdi régiót 
népszerűsítő cikkben. 

 Gy. L. 

Takler Borbirtok
Taklerék családi vállalkozá-
sa 1987 óta folyamatosan 
fejlődik, jelenleg mintegy 70 
hektáron gazdálkodnak. A 
világfajták, mint a cabernet 
sauvignon és franc, a mer-
lot, a pinot noir, vagy a sy-
rah mellett kiemelt figyelmet 
fordítanak a kadarkára, a 
kékfrankosra, valamint bika-
vérre. Az alapborok mellett 
válogatásokat, dűlőszelek-
ciókat és nagy cuvée-ket is 
készítenek. A pincészet kü-
lönlegessége a Regnum Cu-
vée, a Primarius merlot és a 
„Minden 50 évben” névre ke-
resztelt kékfrankos válogatás. 
Boraiknak mintegy 10 száza-
lékát exportálják: Kanadától 
Japánig, Európa, Ázsia és 
Észak-Amerika több mint 10 
országába szállítanak.
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Testamentum címmel február 7-én kiál-
lítás nyílt Mözsi Szabó István műveiből a 
festőművész 88. születésnapja alkalmából a 
Babits Mihály Kulturális Központ galériá-
jában (Bakta-terem). A megyei Príma-díjas 
művész életművét bemutató tárlat február 
26-áig tekinthető meg.

Szekszárdon lesz a végső összecsapás
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Sütőolaj begyűjtés 2013. március 11.  Sütőolaj begyűjtés 2014 január 1.  Sütőolaj begyűjtés
és december 31. között: és december 31. között: 2015 január 1-31. között
Szekszárd járattal átvett
hulladék mennyisége:                         780 kg 4455,4 kg 318,5 kg
Szekszárdi hulladékudvarban
átvett mennyiség:                               2261 kg 2756,9 kg 233,2 kg
Bátaszék járattal átvett
hulladék mennyisége:                        93,1 kg  466,4 kg 24,4 kg
Bátaszéki hulladékudvarban
átvett hulladék mennyiség:           155,5 kg 124,3 kg 0 kg
Tolnai járattal átvett hulladék
mennyiség:                                               171 kg 844 kg 0 kg
Tolnai hulladékudvarban
átvett hulladék mennyiség:               257 kg 619,5 kg 29 kg
Összesen:                                             3717,6 kg Összesen: 9266,5 kg Összesen: 605,1 kg

Speciális járatok és pontok a használt sütőolaj begyűjtésére
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
rendkívüli eredményeket ért el a használt étolaj lakosságtól való 
begyűjtése terén. A cég által üzemeltetett hulladékudvarokba 
megnyitásuk óta átvették ügyfeleiktől a háztartásokban kelet-
kezett sütőolajat, de a vállalat tavaly márciusban úgy határozott, 
hogy saját költségén gyűjtőjáratokat indít e speciális hulladék 
begyűjtésére. Az erre a célra alkalmas gyűjtőautó Szekszárdon 
minden második héten közlekedik, hétfőnként a déli, kedden 
az északi városrész utcáiban, szerdai napokon pedig Bátaszéket 
járja végig a kocsi.

Az Alisca Terra NKft. idén au-
gusztusban tovább fejlesztette a 
használt sütőzsiradék gyűjtésé-
nek rendszerét, amelynek kere-
tében piacnapokon gyűjtőpon-
tokat alakított ki Szekszárdon, 
Bátaszéken és Tolnán a telepü-
lések piacterein. Ezzel a mód-
szerrel eddig 511 kg kidobásra 
szánt használt olaj gyűlt össze 
a piacokon 8.00-11.00 óráig. 
Ebből Szekszárdon 390 kg, Tol-
nán 46 kg,  Bátaszéken pedig 75 
kg zsiradékot adtak át az Alisca 
Terra dolgozóinak a piacra érke-
ző vásárlók az erre a célra kijelölt 
gyűjtőpontokon.  x

Az emberi kéz a fontos, a technika másodlagos„Tanárnő, hívjunk egy Főtaxit!”
A Balassa János Megyei Kór-
ház folyosógalériáján febru-
ár végéig látható a Mezőföld 
Természetfotó Klub tagjainak 
képeiből összeállított kiállítás.

Az 1992-ben alakult klub tagjai-
nak sorában fővárosiak, Fejér- és 
Bács-Kiskun megyeiek mellett 
találunk dunaföldvári, tolnai és 
szekszárdi fotóst is. A legjobb 
képekből évente rendeznek új 
kiállítást, s azt mintegy 10-15 kü-
lönböző településen mutatják be, 
de a gyermekek környezettudatos 
szemléletének formálása okán 

gyakran tartanak iskolákban dia-
vetítéses ismeretterjesztő előadá-
sokat. Több oktatási, nevelési in-
tézménynek állítottak már össze 
természetfotóikból diasorozatot.

A szekszárdi kiállítóhely és a 
fotóklub közötti kapocs dr. Al-
mási István személye. A megyei 
kórház higiénikus főorvosának 
természetszeretete gyermekko-
ra óta tart, kedvenc írója, Feke-
te István könyveit rendszeresen 
újraolvassa. A fotózás kamasz-
kora óta érdekli, képeinek zö-
mét Szekszárdon és környékén, 
valamint a Mecsekben, illetve 

Erdélyben készíti. Az utóbbi 
években elsősorban nagyvadak 
fotózásával foglalatoskodik, ké-
peit rendszeresen megméreti. 
Az Év Természetfotója pályá-
zaton 2012-ben és 2014-ben is 
második díjat nyert az „Emlő-
sök viselkedése” kategóriában. 
A tavaly díjazott, Éhesek című 
fotóját Gemencben, Bárány-fo-
kon készítette még 2013-ban.

– Március közepén hirtelen 
visszatért a tél, hó temette be a 
tájat – emlékszik vissza Almási 
doktor. – Szeretek havas képeket 
készíteni, ezért kivettem néhány 
szabadnapot, és „kiköltöztem” 
Gemencbe. Nikon tükörreflexes 
gépet, 400 mm-es objektívet, ál-
cázott les-sátrat használtam, és 
egy etető közelében táboroztam 
le. Vártam az etetőkocsi érkezését, 
ám helyette vaddisznók jelentek 
meg. Az egyik mellett feltűnt egy 
kis testű madár, egy vörösbegy, 
és várta, hogy a disznó feltúrja a 
havas földet, s ezzel őt is eleséghez 

jutassa – derültek ki a nyertes kép 
készítésének körülményei.

A higiénikus főorvos, mint oly 
sokan mások, egy Szmena gép-
pel esett át a tűzkeresztségen, s 
bár ma már digitális gépet hasz-
nál, úgy tartja, a technika má-
sodlagos, az emberi kéz a fontos, 
amely lenyomja exponáló gom-
bot. Azt mondja, munkájától és 
az időjárástól függ, mennyi időt 
szánt fényképezésre. 

Almási doktor amúgy nem 
feltétlenül a napsütésre vár, hi-
szen esőben, havazásban is han-
gulatos képek készülhetnek. Bár 
akad néhány kedvelt helye, még 
csak a kertből sem kell feltétle-
nül kimozdulni, hogy valami 
érdekesség – például egy ma-
dáretetőt dézsmáló fácán – ke-
rüljön lencsevégre.

A 2013-as Év Természetfotó-
ja pályázat díjazott alkotásaiból 
összeállított tárlat február 10-én 
nyílik a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban.  - fl -

Korunk tizenéveseinek neve-
léséhez, motiválásához sok 
tekintetben másképpen kell 
hozzáállni, mint az őket meg-
előző korosztályokhoz. Ők 
az úgynevezett Z-generáció, 
amelynek képviselői 1995 
és 2012 között születtek. Ve-
lük összefüggésben tartott 
nemrég előadást Szekszárd 
pedagógusai számára dr. 
Pais Ella Regina pszicholó-
gus, a Pécsi Tudományegye-
tem Pollack Mihály Műszaki 
és Informatikai Karának ta-
nára a Garay János Általános 
Iskola aulájában.

A Z-generáció tagjainak élete 
már elképzelhetetlen a digitális 
technológia, illetve a korszerű 
kommunikációs eszközök nél-
kül, s a mobiltelefont, a table-
teket, a Web 2.0-ás alkalmazást 
olyan természetesnek tartják, 
mint szépapáink a gőzmoz-
donyt vagy a bajuszkötőt. A 
Marc Prensky amerikai író ál-
tal digitális bennszülötteknek 
titulált ifjonc újhullám tanu-
lással kapcsolatos motivációs 
problémái is sokrétűbbek, mint 
elődeiké, ebben gyaníthatóan a 
gyors technikai fejlődés is köz-
rejátszik. 

Dr. Pais Ella Regina pszicho-
lógus a január 30-ai előadásán 
az érintett generáció élete ér-
telmének keresése is szóba 
került. „Tanárnő, hívjunk egy 

Főtaxit!” – reagált nemrég az 
előadó elmondása szerint egy 
vizsgára készülő diákcsoport, 
akik számára megfelelt volna, 
ha hat darab kettessel (az em-
lített budapesti vállalat tele-
fonszáma – innen az áthallás) 
távozhatnak. A szakember sze-
rint a fenti példa a teljes célta-
lanságra, kiszámíthatatlanság-
ra, a véletlenekben való bízásra 
utal. Éppen ezért nélkülöz-
hetetlen, hogy a gyermekkel 
szemben – amint fogalmazott 
– „ne hétpercesek legyünk”, a 
család és a pedagógus is oda-

figyeljen a gyerekre, türelem-
mel hallgassa meg problémáit. 
Szeretetteljes légkörben magas 
belső kontroll alakul ki, ahon-
nan könnyű motiválni a cselek-
vésre az ifjakat – mondta.

A pszichológus azt is tudatta: 
a Z-csemeték deviáns viselkedé-
sét a kiszámíthatatlan agresszió 
is jellemzi, amely szélsőliberá-
lis nevelés következményeként 
alakul ki. Gyakran előfordul 
köztük a különösen erős ön-
bizalom, a gyakori szexu- 
ális partnerváltás, illetve a gát-
lástalanság. Probléma lehet a 

diákok túlterheltsége, amely a 
nagy óraszámban, illetve a ma-
gas követelményekben mutat-
kozik meg. 

Amennyiben bizalommal for-
dul a tanerő a problémás diák 
felé, és nem azt erőlteti, hogy „te 
meg fogsz bukni”, akkor minden 
bizonnyal fontossá válik számá-
ra a teljesítés, hiszen maga előtt 
látja az oda vezető utat – vázolta 
fel a lényeget dr. Pais Ella Regi-
na, aki szerint manapság a ta-
nároknak szükséges átlépniük a 
tanácsadó szerepébe is.

 Gy. L.

2014. november 22-én, 87 eves korában elhunyt dr. Rodler Miklós mikrobiológus.

Munkásságát a Pécsi Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetében kezdte, ahol 1954-
ben Nógrády Györggyel együtt alkották meg a Nógrády–Rodler-féle, bélbaktériumok kimutatására 
szolgáló ureum-tartalmú kétrétegű polytróp táptalajt, amit már maga fejlesztett tovább nem rétegelt 
formában 1956-ban. Ezek már fiatalon meghozták számára a nemzetközi elismertséget. 

Munkásságát egy ideig körzeti orvosként folytatta a Baranya megyei Hosszúhetényben, ahol be-
tegei szerették és tisztelték. Később a szekszárdi KÖJÁL-laboratórium vezető főorvosa, majd az 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Mikrobiológiai Főosztályának vezetője. Hazai 
és külföldi szakmai fórumokon gyakran szerepelt, előadásai eredetiek voltak, friss szellemiségről 
tanúskodtak. Kreativitásának legjobb tanúsága több újítása és elismert találmánya a mikrobiológia 
területén. Több szakkönyv társszerzője, számos közlemény szerzője. Szakmai testületek, társaságok 
munkájában is aktívan működött.

A kitűnő kollégát végtelenül szerény, mindig jó kedélyű és segítőkész tulajdonsága miatt munka-
társai szerették, becsülték. Nevét munkásságának eredményei maradandóan fenntartják. Emlékét 
még élő munkatársai, kegyelettel őrizzük.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Február 9. (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 Február 10. 
(kedd) 16-17 óráig. Garay J. Általá-
nos Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület Február 25. 
(szerda) 17–18 óráig. I. Béla Gimná-

zium és Informatikai Szakközépis-
kola (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, Országos 
Nyugdíjas Polgári Egyesület klubhe-
lyiség (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
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

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.

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2015. február

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. (00157)

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

(00156)

(Ö00015)

„A Nyugat lórúgásokkal viszonozta szeretetünket”

A mai napig vita tárgya, hogy történt-e valójában fordulat 
1989-ben – egyáltalán, mikortól beszélhetünk rendszervál-
tásról. Minderről és a magyarság 20. századi sorstragédiájá-
ról is ejtett néhány szót február 2-án a Garay Gimnáziumban 
rendezett Léleképítőn Földesi Margit történész, akinek a neve 
olyan ismert sorozatokat fémjelzett, mint a rendszerváltókkal 
készített Elátkozott Szabadság, illetve a magyarság sorsfordí-
tó eseményeit elemző Nemzeti Nagyvizit.

Földesi Margit a ’89-es átme-
nettel kapcsolatosan nem rej-
tette véka alá abbéli véleményét: 
sajnálatos módon az ügynök-
kérdésben akkor nem sikerült 
áttörést elérni, hiszen fontos 
lett volna olyan törvényt hoz-
ni, amely a korábbi állampárti 
nómenklatúrát eltiltotta volna 
későbbi funkciók betöltésétől. 
A történész arra is felhívta a fi-
gyelmet: az 1990-es parlamenti 
választás első fordulójában a vá-
lasztópolgárok csupán 40%-a já-
rult az urnákhoz, a második kör-
nél pedig még annyi sem. Újabb, 
sok kérdést felvető tény lehet 
– vélte –, hogy a szóban forgó 

választás alatt még hazánkban 
állomásoztak a szovjet csapatok, 
tehát az ilyen voksolást „szabad-
nak” titulálni kissé furcsa. 

A magyarság 1920-as, tria-
noni döntés utáni „testi-lelki 
állapotáról” szólva az előadó 
megjegyezte: a „Trianon-szind-
róma” következménye sokáig 
akként hatott, mint amikor egy 
ember kezét-lábát amputálják, 
majd még egy ideig érezni véli 
elvesztett testrészeit. Ahogy fo-
galmazott, Magyarország meg-
csonkítása önbecsülésünket is 
csorbította, hiszen hirtelen el-
vesztettük a „Mária országába” 
és a Szent Korona általi véde-

lembe vetett hitünket. A törté-
nész-műsorvezető azonban azt 
is hangsúlyozni kívánta: jogilag 
Trianon már nem érvényes, sok-
kal inkább az 1947. február 10-
én, a II. világháborút követően 
köttetett párizsi békeszerződés, 
amely még mostohábban bánt a 
határokon kívül rekedt nemzet-
testvéreinkkel. A szerződésben 
foglaltak alapján ugyanis már 
nem volt kötelezhető egy szom-
szédos állam sem a kisebbségi, 
nemzetiségi jogok maradékta-
lan betartására, mivel a szöveg 

csupán az egyes emberek vagy 
egyéni szabadságjogok „védel-
mére” fókuszált. 

Napjaink tüntetéseivel kap-
csolatban emlékeztetett a’45-ös 
választásokat követő esemé-
nyekre, amikor Rákosi Mátyás 
kommunista pártvezér a nyertes 
Független Kisgazdapárt, illetve 
a polgári pártok vezetőinek le-
járatása érdekében az „egyházi 
reakció” jelszavával csődítette 

az utcára a tömegeket. Mint ki-
tért rá, a választások felügyelete 
akkor amerikai és brit hatáskör-
be is tartozott – hiszen ők is a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
(SZEB) tagjai voltak. A két ál-
lam a történtek tükrében már 
ekkor cserben hagyta a magyar 
demokráciát, amelyet az ’56-os 
újabb nyugati kihátrálás követett 
– tette hozzá. Éppen ezért is – és 
ezt a legutóbbi időkben hazánk-
kal szemben tapasztalt amerikai 
viselkedés csak tovább fokozza – 
egyre alább hagy Magyarorszá-

gon a Nyugat szeretete – mondta 
–, hiszen hiába becsültük nagy-
ra a nyugati világot, az mindezt 
számos alkalommal csupán „ló-
rúgásokkal” viszonozta. 

„Sose tudott az igazsághoz 
/ Igazunk minket eljuttatni” 
– búcsúzott frappáns Ady-idé-
zettel a jelenlévőktől Földesi 
Margit, aki jelenleg is a Károli 
Gáspár Egyetemen tanít.

 - gyimóthy - 

Erdőjárók figyelmébe!
A Gemenc Zrt. az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgaz-
dálkodásról szóló törvény ér-
telmében a 2015. február 5. és 
március 20. közötti időszakban 
teljes napszakra vonatkozó erdő-
látogatási tilalmat rendel el.

A két időpont között csak az 
alábbi utak és helyek látogat-
hatók:

–  az Erdei Vasút megállói a 
kisvasút menetrend szerinti 
járataival;

–  az árvízvédelmi töltés Kese-
lyűs és Pörböly között gyalog 
és kerékpárral 8:00 és 17:00 
óra között;

–  a Bárányfoki-tanösvény, a 
Nyéki–Holt Duna-tanös-
vény, a Molnárka-tanösvény, 
a Keselyűsi-tanösvény és a 

Sárosi kilátótorony Keselyűs 
irányából;

–  Lassiból Malomtelelőn át a 
töltésig jelölt kék kereszt tu-
ristaút teljes hosszában;

–  a nagyrezéti vadmegfigyelő az 
Ökoturisztikai Központból in-
duló kijelölt gyalogösvényen;

–  Baja-Dunafürdőtől a Vén-Duna 
partján a Cserta-Duna torko-
latáig a kék sáv turistajelzés, 

valamint a zöld fa turistajel-
zés az ország legnagyobb ke-
rületű fájáig;

–  a bédai vadászházhoz vezető 
bekötőút.

A korlátozással és a tilalommal 
kapcsolatban további informá-
ció kapható: tel.: 79/321-049, 
79/326-387; fax: 79/324-181; 
www.gemenczrt.hu; e-mail:  
gemenc@gemenczrt.hu

SZEREPLŐVÁLOGATÁS
A szekszárdi forgatású

OBSITOS című film szereplőválogatása
2015. február 21-én, 13 órakor
lesz a Babits művelődési központban.

A film alkotói szeretettel várnak mindenkit,  
aki kedvet érez a filmben való szerepléshez  

és előzetes regisztrációját elküldte az
info@obsitos.com e-mail címre.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T



10 112015. február 8. 2015. február 8.

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Február 1-jei rejtvényünk megfejtése: Gerald Durrell, Rokonom, Rosy

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Február 10. kedd – Fiatalok 
utcája, mozi előtér: Év termé-
szetfotósa 2013. kiállítás
Az Év Természetfotósa-pályázat, 
melyre 307 pályázó közel 4000 
pályaművet küldött be. Ezek kö-
zül választotta ki a zsűri azt a 123 
fotográfiát, amelyet most vándor-
kiállítás formájában tekinthet meg 
a nagyközönség. A tárlat február 
10-től március 3-ig, az intézmény 
nyitva tartási idejében látogatható.

Február 12. csütörtök
19.00 óra – Művészetek Háza
Frankl Péter (zongora) és Vár-
dai István (gordonka) hang-
versenye – Augusz bérlet II. 
előadása.
Jegyár: 2900 Ft, nyugdíjas/
diák: 2610 Ft, Filharmónia 
bérlettulajdonosoknak: 2320 
Ft. Jegyek válthatók a Művé-
szetek Házában (Szent István 
tér 28.).

AGÓRA MOZI

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

Február 9. 19:00
ESZEVESZETT MESÉK
Színes szinkron+feliratos ar-
gentin film. Hossz: 122 perc.

Február 9-11. 17:00

DUMAPÁRBAJ Színes magyar 
vígjáték. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz: 87 perc.

Február 12-15. 19:00
JUPITER FELEMELKEDÉSE 
3D Színes szinkronizált ameri-
kai sci-fi. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz: 125 
perc.

EVANGÉLIUM

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
2015. február 12-én, csütörtökön, 17.30 órakor

NÖVÉNYVÉDELMI ELŐADÁSRA
invitálja Tagjait és barátait

a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.). 
Előadások:

• A 2014. év növényvédelmi tapasztalatai, valamint komp-
lex technológiai megoldások a 2015. évre - Óvári Gábor 

(BASF Hungária) 
• A 2014-es évjáratú borok sajátosságai, aktuális borkezelé-

sek - Módos Ernő, az Alisca Borrend nagymestere
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Horváth Jánosné Edit, a Társaskör általános elnökhelyettese

MEGHÍVÓ
A Magyar Vöröskereszt 

Tolna Megyei Szervezeté-
nek Nyugdíjas Alapszer-

vezete a nagy érdeklődésre 
való tekintettel 

„Ügyes kezek, fürge ujjak” 
címmel kézimunka foglal-

kozást tart.
A résztvevők elsajátít-

hatják a rózsakészítést, a 
foltvarrást, a gyöngyfűzés 
alapjait. A foglalkozást a 
Vöröskereszt önkéntesei 

végzik.
Ideje: 2015. február 12. 
(csütörtök) 14.00 óra

Helye: Magyar Vöröske-
reszt Tolna Megyei Szer-
vezete, Szekszárd Dózsa 

György u. 1.
Szeretettel várjuk tagjain-

kat, és minden érdeklődőt.

„Taníts minket úgy számlálni nap-
jainkat, hogy bölcs szívhez jus-
sunk!”        (Zsoltárok könyve 90,12)

Naponta kérdezgetem a tavaszi 
télben, hogy a növények hon-
nan tudják, hogy ideje van-e a 
növekedésnek: a napfényből, a 
melegből…? S naponta sajnálom 
is őket, hogy nem dönthetnek 
sorsukról, hiszen érezve a mele-
get, vagy érzékelve a fény erejét, 
máris rügyeznek, bújnak, élnek. 
Mennyivel boldogabbak lehe-
tünk mi, emberek, akik szem-
lélődhetünk, mérlegelhetünk és 
döntéseket is hozhatunk életünk 
kérdéseiben! S milyen döbbene-
tes, hogy oly sokszor mellőzzük 
ezt az isteni ajándékot, lehető-
séget! Milyen sokszor hajlado-
zunk arra, amerre a divat-szellő 
fújdogál, vagy zárjuk szorosra 
lélek-szirmainkat, amikor a tá-

voli pusztító szél hideg leheletét 
megsejtjük. 

Én magam is fázósan kupo-
rodtam össze, amikor a 70 évvel 
ezelőtti szerbiai gyilkos esemé-
nyekről olvastam, vagy amikor 
a szívet melengető déli harang-
szó után az ukrajnai dermesz-
tő, lelket bénító híreket hallom. 
S lefagyva, begubózva zokog a 
szív, mert nem tehetünk semmit 
ellene, nem tehetünk semmit az 
ott szenvedett, az ott szenvedő 
embertársainkért. 

A miértekre, hogyanokra, 
meddigekre nincsen válaszom, 
de a döntés mégis az enyém, a 
döntés mégis mindannyiónké: 
mit kezdek az élet megannyi 
szörnyűségével. Mi dönthetünk 
ugyanis! Van szabadságunk 

rá! Körülnézhetünk – lehet 
a „nem lát szemem, nem fáj 
fejem”-stratégiát követni, de 
lehet meglátni és észrevenni a 
fájdalmakat. Lehet sírni felet-
te. Lehet „eget ostromló aka-
rattal”, mint Reményik Sándor 
azt megfogalmazta, egekre 
törni – átkozódni, bűnbakokat 
keresni, lelkesedve mentőosz-
tagokat szervezni. S lehet bölcs 
szívért esedezni! Én magam 
elsőrenden ezt választottam: 
kérem az Istent, hogy ha nem 
is értem a titkokat, mégis bölcs 
szívvel merjem meglátni és ér-
teni mindazt, amit lehet és kell. 

Érteni az idők jeleit: 70 évvel 
ezelőtt sok hitéhez és nemzetéhez 
hű magyar ember halt iszonyú 
halált. Én pedig már szabadon 

szerethetem Istenemet és Hazá-
mat. Teszem-e hűséggel, állhata-
tosan, az áldozatok példáján erő-
södve? Ezer kilóométerre tőlünk 
félni kell a fegyvertől és a hidegtől. 
Énrám meleg szoba vár és szerető 
család. Vigyázom-e e békét, őr-
zöm-e a meleget? Megbecsülöm-e 
mindazt a jót, amiben most, itt 
még élhetek – vagy lebecsmérlem 
és itt hagyom pusztulásra?

A kisvirág öntudatlanul moz-
dul, ha süt a nap. Mi kérhetjük 
a mindenség Urát, hogy öntuda-
tunkkal, értelmünkkel, szívünk-
kel bölcsen érthessünk, láthas-
sunk és dönthessünk életünkről 
– amíg lehet. „Taníts, Uram, 
engem is, hogy úgy számoljam 
napjaimat, hogy bölcs szívhez 
jussak!”Ámen.

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

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.

FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
mindhárom óvodánkban 

(Perczel Mór u. 2., 
Szent-Györgyi Albert u. 11., 

Szőlőhegy, Óvoda u. 5.)
február 12-én, csütörtökön 

9.30 – 11.00 óráig
Vidám farsangi hangulatban 
próbálhatják ki gyermekeik 
óvodáink mozgásfejlesztő 
eszközeit. Lehetőség nyílik 
a leendő kiscsoportos óvó-
nénikkel, dadus nénikkel, 
óvodás gyermekekkel való 

találkozásra, megtekinthetik 
öltözőinket, csoportszobáin-
kat, gyermekmosdóinkat is.

Kérjük, hogy gyermekeik 
számára szíveskedjenek vál-
tócipőt hozni! Együttműkö-

désüket köszönjük.
Szekszárdi Gyermeklánc  

Óvoda dolgozói

Folytatódik a könyvtár
idegen nyelvű

rejtvénypályázata

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár idegen nyelvi részlege mind 
tartalmilag, mind helyileg megújult a 2014. esztendőben. Az olvasói 
tér tágabbá, világosabbá, könnyebben megközelíthetővé vált, több 
ülőhely, tanulóhely áll most rendelkezésre. A közel másfél millió fo-
rintos keretből új – főleg angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvű 
– nyelvkönyveket, CD-vel ellátott könnyített olvasmányokat -– kezdő 
szinttől a felsőfokig – vásárolt a részleg. 

2015-ben harmadszorra hirdeti meg az idegen nyelvű rejt-
vénypályázatot német és angol nyelven. Évszakonként egy-egy 
rejtvényt tesz közzé a részleg, az első már átvehető. A megfejtett 
rejtvények ugyanitt adhatók le. A rejtvénysorozathoz év közben 
is csatlakozhatnak az érdeklődők a korábbi rejtvények megfej-
tésével. A négy rejtvényből legalább hármat helyesen megfejtők 
között 2015. december 4-én 2 db egyéves könyvtári tagságot, 
valamint angol és német nyelvű könyveket sorsolunk ki. A nyer-
teseket 2015. december 4-én értesítjük. Cím: 7100 Szekszárd, 
Széchenyi u. 51-53.; Telefon: 74 / 528-108.

A Szekszárd-Újvárosi  
Római Katolikus Társaskör szervezésében

a Szent István Házban

2015. február 14-én,
szombaton 18 órai kezdettel

FARSANGI BÁL lesz.
A belépő díj a Társaskör tagjainak 700 forint, nem tagoknak 

pedig 1000 forint.
A jó hangulatról a Társaskör Népdalköre gondoskodik!

Italról, ételről mindenki maga gondoskodjék!
Érdeklődni és asztalt foglalni lehet: 

• a Társaskör fogadó óráján (február 10.) vagy
• Horváthné Edit (313-175, 20/52-46-820, horvathne.edit@

citromail.hu).
Jó szórakozást kívánunk!

KÖZLEMÉNY
Parkolási rend módosulás

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Szekszárd MJV 
Önkormányzat 2014. decemberi 
közgyűlési ülésének döntése ér-
telmében 2015. február 4-től a 
Kossuth Lajos utcában a 2 órás 
parkolási zóna a 68. házszámig 
tart, valamint a Szent-Györgyi 
Albert u., Vasvári és Holub u. 
között található parkolók is a 2 
órás övezetbe tartoznak a fent 
említett időponttól. Kérjük a 
fentiek figyelembevételét és be-
tartását az esetleges büntetések 
elkerülése érdekében. 

JEGYESEK, FIGYELEM!
Akik az idén szeretnének ka-
tolikus templomban esküdni, 
kérjük, jelentkezzenek minél 
hamarabb a Belvárosi Plébá-
nián, hétköznap délelőtt 9-12 

óra között. A jegyes kurzus első 
alkalma február 10-én, kedden 
18.30-kor kezdődik a Belvárosi 

Plébánia közösségi házában 
(Béla király tér 9.). Érdeklődni 

lehet a következő telefonszámon: 
74/510-892, vagy ezen az e-mail 
címen: bacsuslaci@gmail.com. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Bacsmai Laci atya

A Dicenty Dezső Kertbarát Kör
február 9-én (hétfőn) 17 órakor,  

a Babits Mihály Kulturális Központban tartja soros rendez-
vényét „Én kis kertem – amit a zöldségtermesztésről és a 

dísznövényekről tudni kell” címmel. Mesterfogások a sikeres 
termesztés érdekében. Előadó: Nagy Ferenc okleveles ker-

tészmérnök. Növényvédelemi tanácsok: Steiner István.
A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!
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ÁLLÁS HIRDETÉS
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

Szekszárd, Kossuth L. u 13-15. sz. alatti fiókjába

Forint- és valutapénztáros
munkakör betöltésére 1 fő részére állást hirdet.

Szakmai követelmény:
■ Legalább középfokú szakirányú végzettség
■ Valutapénztáros és valuta ügyintézői képesítés
■ Legalább alapfokú nyelvvizsga
■ Számítógépes ismeret
■ Pénztárosi és pénzkezelési gyakorlat előnyt jelent.

Ajánlatunk:
■ kihívást  jelentő feladatok
■ színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
■ bérezés megegyezés szerint
■ jó csapat

Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajzzal lehet a 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjában.

Bővebb információt a 74/529-209-es telefonon adunk.
Jelentkezési határidő: 2015. február 18.

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

(00154)

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
(00153)

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
(00169)

(00171)

Bodó Fékcenter, mert első a biztonság!

Múlt, jelen, jövő ...

25 éve tűztük ki zászlónkra jel-
mondatunkat: Bodó Fékcenter, 
mert első a biztonság!

Mottónk kezdetben ezen alap-
tevékenységünkhöz, fékbetétek és 
kuplung elemek felújításához kap-
csolódott. Ma üzenetünk arra utal, 
hogy aki velünk szervizeltet, javíttat, 
vizsgáztat, az nem csak a szó szoros 
értelmében, de az általunk biztosított 
műszaki tartalom és annak garanciá-
lis biztonsága tekintetében is nyuga-
lomban lehet.

Mit jelent ez a mindennapokban?
Ha egy gépkocsi javítása illetve 

szervizelése alkalmával a piac „szé-
les választékának köszönhetően” 
olyan alkatrész kerül a járműbe, 
ami nem képes a feladatát a gyárival 
azonos, vagy ahhoz közeli szinten 
teljesíteni, felmerül a jogos csere 

igénye. Azonban manapság ezt egy-
re bonyolultabb igényelbírálás előzi 
meg, ahol bizonyítani kell a szak-
szerű beszerelést és a tevékenységre 
jogosultságot is.

Hogy előzhetők meg a kellemet-
len helyzetek az alkatrészek meg-
hibásodása esetén?

Abban az esetben, ha a megrende-
lő az alkatrész kiválasztását, beszer-
zését ránk bízza, nyugodt lehet mind 
az alkatrész műszaki biztonságát, 
mind a beszerelés szakszerűségét il-
letően. Meghibásodás esetén a jogos 
csere igényt saját hatáskörünkben 
szinte azonnal teljesítjük, természe-
tesen munkadíj felszámítása nélkül. 
Mindemellett a multinacionális al-
katrész-forgalmazók által kínált 15-
25 % közötti kedvezményről sem 
kell lemondani.

Változások az autók világában és 
a Bodó Fékcenternél:

2014. november elsejét követően 
az Európai uniós szabályváltozások 

értelmében új gépkocsit az Európai 
unióban csak menetbiztonsági és 
abroncsnyomás ellenőrző rend-
szerrel felszerelve lehet üzembe 
helyezni.

Nálunk a legfontosabb változás, 
hogy tavaly november óta műkö-
dik eredet- és műszaki vizsgaállo-
másunk, ahol komplexé vált a gép-
járművek közlekedésbiztonságával 
kapcsolatos szolgáltatásunk. Alkat-
rész, felkészítés, szerviz, vizsgáztatás 
egy helyen – a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság felügyeletével.

Bejelentkezés webes felületün-
kön a nap 24 órájában!

Ha szeretne 20 % munkadíjat meg-
takarítani, jelentkezzen be Last mi-
nute szervizszolgáltatásainkra on-
line! A következő munkanap szabad 
kihasználatlan idősávjaira 20 % ked-
vezményt biztosítunk. Az eredet- és 
műszaki vizsga tevékenységünkre 
30 nappal előre bejelentkezhet és az 
elektronikus regisztráció köszönete-
ként 3.000 Ft kuponos visszatérítést 

biztosítunk a 21.000 forint vizsga-
díjból. Ha nem kíván élni a regiszt-
rációval, válassza 19.900 Ft-os akciós 
direkt kedvezményünket gépkocsija 
műszaki vizsgáztatására, rövidesen 
mobiltelefonra optimalizált elektro-
nikus foglalással is…

Tavasztól elkezdődik a motorkerék-
párok műszaki vizsgáztatása is.

(00168)
7100 Szekszárd, Szluha Gy. u. 4-6. • Tel.: 74/410-540 • www.bodofekcenter.hu

Műszaki vizsgáztatással és eredet-
vizsgával kapcsolatos kérdésekben
forduljanak bizalommal vizsgabiz-
tosunk: Holló Gábor, közlekedésgé-
pész technikus munkatársunkhoz. 

Tel.: 06-70/626-1024

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap február 9-től február 13-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(00152)

február 9. február 10. február 11. február 12. február 13.

„A”

Kolbászos 
bableves

Magyaros 
burgonyaleves Zöldbableves Daragaluska leves Gombaleves

Darásmetélt, 
lekvár, kiwi

Paradicsomos 
káposzta,
főtt hús

Rántott csirkemáj, 
majonézes almás, 

céklasaláta

Disznótoros,
sós burgonya,

párolt káposzta
Túrógombóc 

áfonyás tejföllel

„B”

Brokkolikrémleves Magyaros 
burgonyaleves Zöldbableves Daragaluska leves Gombaleves

Marhapörkölt, 
tarhonya,

almapaprika

Rántott hal� lé, 
kukoricás barnarizs, 

tartármártás

Rakott burgonya, 
savanyúság, 

alma

Brokkolis 
pulykamell,
párolt rizs

Kapros-túrós 
pulykamell, 

pirított burgonya, 
zöldköret

„C”

Kolbászos 
bableves

Magyaros 
burgonyaleves Zöldbableves Daragaluska leves Gombaleves

Fahéjas csiga,
kiwi

Vadas marharagu, 
spagetti

Lecsós szelet,
tészta, 
alma

Lencsefőzelék, 
sertéspörkölt

Bácskai rizseshús, 
vegyesvágott

Várja tagjai sorában
a Közalkalmazotti HE!

Az év minden napján,
napi 24 órában

horgászhat Sötétvölgyben, 
ha tagunk lesz!

Egyesületi tagunk
lehet 2015-ben

belépési díj nélkül!

Érdeklődni: Balogh István 
horgászboltjában

Szekszárd, Tinódi u. 13.
Tel.: 74/411-494

(0
01

65

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

(00170)

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.

(00167)
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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.

SPORTHÍREK
KÉZILABDA Zsinórban har-
madszor nyerte meg a Kárpát 
Meditop Kupa női kézilab-
datornát a Szekszárdi Fekete 
Gólyák KC NB I/B-s csapata. 
Tabajdi Ferenc edző együttese 
mellett erdélyi és felvidéki gár-
dák, valamint a Szentendre és a 
házigazda Budakalász alkotta a 
mezőnyt. Az FGKC a Naszvad 
és a Székelyudvarhely fölényes 
legyőzését követően a fináléban 
NB I/B-s csoportbeli ellenfelét, 
a Szentendrét sem kímélte. A 
szekszárdiak Farkas Anita és a 
kupa legjobb anyaországbeli já-
tékosának választott Vasas Edina 
vezérletével 38–26-ra győztek.
KOSÁRLABDA Értékes ide-
genbeli győzelmet aratott az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
NB I-es női csapata a rivális 
Cegléd otthonában a bajnokság 
13. fordulójában (74–85). Ma-
gyar Gergely vezetőedző remek 
dobóformát mutató csapata 
az utolsó negyedben lépett el a 
házigazdáktól, és a 23 pontjával 
a mezőny legeredményesebb-
jének bizonyuló Studer Ágnes, 
valamint Scsekics és Boskovics 
vezérletével megnyerték a sze-
zon egyik legfontosabb össze-
csapását. 
FUTSAL A nyitó fordulóban ha-
zai pályán elszenvedett veresé-
get már egy idegenbeli sikerrel 
feledtette a Szekszárdi UFC NB 
II-es női futsalcsapata, ám Mics-
kó Márk edző – ezúttal több 
alapemberét nélkülöző – együt-
tese az elmúlt hétvégén 0–2-ről 
fordítva, bravúros győzelmet 
aratott a válogatottakkal felálló, 
éllovas Debreceni EAC ellen a 
palánki sportcsarnokban. A 4–3-
as hazai sikerrel zárult találkozón 
az UFC góljait Klézli (2), Grill és 
Horváth K. szerezték.
TEREMFOCI Február 8-án, vasár-
nap a helyosztókkal és döntővel 
zárul a XXII. Szekszárdi Sport-
központ Téli Kispályás Teremlab-
darúgó Kupa. A finálé két résztve-
vőjének kiléte azonban csak egy 
nappal korábban derül ki, ekkor 
rendezik ugyanis a Tomagro – 
PR Trans Futárszolgálat és a Kis 
Dankó – Agro Tipp elődöntőket.

Stabil hátországgal működik 
az ötödik születésnapját ün-
neplő Szekszárdi Kajak-Ke-
nu SE. A sportág szekszárdi 
mennyiségi és minőségi elő-
relépése már nem csak a klu-
balapító Jámbor Attila–Inger 
Nikoletta házaspár óhaja, 
hanem az egyesület mögé 
fölsorakozó több mint egy 
tucatnyi támogató, a mintegy 
nyolcvan sportoló mögött 
álló szülők, Szekszárd városa 
és a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség is.

A 2010-től, a Sió-parti „hon-
foglalástól” induló sikertörté-
net minden fontos momentuma 
megelevenedett a Fritz Pincé-
szetnél tartott múlt pénteki ju-
bileumi ünnepségen levetített 
kisfilmeken. Egy konténerrel, 

9 hajóval és 15 gyerekkel indul-
tak, s hogy hová jutottak el, azt 
két héttel ezelőtti lapszámunk-
ban már részletesen megírtuk. 

Magyarország ebben a sport-
ágban a hetvenes-nyolcvanas 
évek óta a világ élvonalában 
volt, az utóbbi években pedig 
a kajakvilág legeredményesebb 
válogatottja, országa a miénk. A 
sportág meglehetősen széles ha-
zai bázisán, 140 egyesület, illetve 
szakosztály között – mindössze 
öt év munka után – már a 24. 
helyre sorolják a szekszárdia-
kat, úgy, hogy az ifjúsági és a 
felnőtt korosztályban még nin-
csenek kajakosaik. Ha csak a 
kölyök-kategória és a serdülők 
tavalyi eredményeit nézzük, ak-
kor a 10. helyen áll a Szekszárdi 
KKSE. A hazai versenyeken elért 
temérdek 3-6. helyezés mellett 

három országos bajnoki címmel 
is büszkélkedhetnek a korosz-
tályos válogatott kerettaggá lett 
Nagy Viktória, Ádám Alexa és 
Balogh Zsófia jóvoltából.

A Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség is megemeli a kalapját, 
s közben nyitja a kasszáját is. 
Schmidt Gábor főtitkár lapunk 
kérdésére, miszerint a közel-
múltban alakult szakosztályok 
között hol a helyük a szekszárdi-
aknak, azonnal rávágja: „Jelen-
leg ez a legjobb! Ilyen mértékű 
fejlődést új klubnál egyáltalán 
nem tapasztaltunk, s ez egyér-
telműen az edzőházaspár kiváló 
szakmai és pedagógiai munká-
jának köszönhető” – mondta a 
főtitkár. Megtudtuk, hogy Haj-
dúnánáson és Dunavarsányban 
is elindult a szekszárdihoz ha-
sonló, egykori versenyzők által 

megtámogatott kibontakozás. 
Ám ami Szekszárdon történt, 
azt nem csupán egyedinek, 
hanem módszertani értékűnek 
nevezte a főtitkár, amit a sport-
ági építkezés kapcsán szeretné-
nek is országszerte elterjeszteni.

Nem maradt a jubileumi este 
nagy bejelentés nélkül: a klub-
nak saját erőből és szövetségi 
támogatásból – egy volt válla-
lati üdülő megvásárlásával – 
saját vízparti edzőtábora lesz 
Fadd-Domboriban. Ami pedig 
a szakmai profilbővülést illeti, 
újra napirendre került a kenu 
szakág beindítása, amihez meg 
kell teremteni a feltételeket. Ezt 
egyébként az országos szövetség 
is támogatná, s ebben is hajlan-
dóak lennének központi forrás-
ból segíteni. 

 B. Gy.

Országos példa lehet a szekszárdi kajakosok fejlődése

A szekszárdi Görzsöny Lász-
ló, felesége, Teodóra és két 
gyermekük, Bálint és Bence 
vehette át szerdán délután 
a műjégpályán a tízezredik 
látogatónak járó ajándék-
csomagot – benne egy tíz 
alkalomra szóló bérlettel – 
Ács Rezső polgármestertől. 
A két fiú tavaly tanult meg 
korcsolyázni és nagyon 
megszerették a sportot. Per-
sze a mozgás eddig sem volt 
idegen a számukra, mind-
ketten a Bartina együttes 
táncosai.

Az ajándék átadását követően 
Szekszárd polgármestere el-
mondta: a régió legnagyobb fe-
dett létesítményét évente átlag 
12-13 ezren látogatják, és ez a 
szám várhatóan az idén sem fog 
csökkenni. Ács Rezső kiemelte, 

hogy hétköznap délelőttönként 
a város nevelési és oktatási in-
tézményeibe járó gyerekek in-
gyen használhatják a jégpályát 
és a korcsolya kölcsönzéséért 
sem kell fizetniük. A délutánok 
és a hétvégék a nagyközönsé-

gé, míg este a hokisok, köztük 
a hatcsapatos városi bajnokság 
résztvevői veszik birtokba a jég-
pályát.

A jégpálya február végéig tart 
nyitva.
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Szekszárdi család volt a jégpálya
tízezredik látogatója

Gyerekkobakokra várnak az új fejvédők

Az elmúlt hét csütörtökén tíz 
fiatal mutatta meg a Dienes 
iskola kis tornatermében, 
hogy mit sajátított el a Szek-
szárdi Kórház SE vívószak-
osztályának hagyományos, 
négy hónapos tanfolyamán. 
Az első lépéseket, kitörése-
ket, aszúrásokat megtették – 
de hogy közülük kerül-e ki e 
kis vidéki műhely új vívóbaj-
noka, csak az idő döntheti el.

Az elsősorban tőrözőket nevelő 
szakosztály edzésén hat-hét fiú 
és lány gyakorolt Ravasz Nán-
dor és Garay Előd edzők irányí-
tásával. A tréninget követően 
Garay Előddel, a szakosztály 
vezetőjével, a megyei szövetség 
elnökével beszélgettünk.

– Hetente két gyakorlást tar-
tunk, itt a Dienes iskolában – 
kezdi Garay Előd. – Szerettünk 
volna egy harmadikat is, de az 
anyagi lehetőségeink ezt nem 
teszik lehetővé, és létszámban 
sem jöttünk össze.

Jelenleg mintegy tíz 10-16 év 
közötti fiatal látogatja – töb-
bé-kevésbé rendszeresen – a 
vívóedzéseket, és számuk an-
nak ellenére is stagnál, hogy a 
szakosztály minden lehetőséget 
megragad a sportág népszerű-
sítésére. 

A már említett, ősszel indu-
ló tanfolyamok mellett állan-
dó résztvevői voltak a Nagy 

Sportágválasztó szekszárdi 
rendezvényeinek. Fegyvereket, 
vívóruhákat vittek, két pástot is 
felállítottak. Az egyiken folya-
matosan zajlott a vívás, a má-
sikon az érdeklődő iskolásokat 
várták, akik megfoghatták a 
fegyvereket, találatot vihettek 
be a szúrópárnát, vagy az egyik 
edzőt célba véve.

– Sajnos nem könnyű meg-
szólítani a gyerekeket – folytatja 
a szakosztályvezető. – Amíg ko-
rábban 20-25 fiatallal is dolgoz-
hattunk edző kollégáimmal (a 
már említettek mellett dr. Vas-
tag Oszkár, a Kórház SE elnöke 
foglalkozik még a gyerekekkel 
– a szerk.), addig ma sokan in-
kább a számítógépes játékokban 
ragadnak kardot…

Persze nem tettek le arról, 
hogy minél több gyerekkel is-
mertessék meg ezt a Szekszár-
don nagy hagyománnyal bíró 
sportágat, s egyetlen működő 
szakosztályként tartsák életben 
a vívást Tolna megyében. Iskolai 
toborzókat terveznek, megfelelő 
fogadókészség esetén akár test-
nevelés órákra is ellátogatnának, 
hogy bemutassák a vívás alapja-
it, apró szépségeit. A sportághoz 
kedvet csináló, a műhelymunkát 
megörökítő kisfilm tavaly má-
jusban került fel a legnagyobb 
videómegosztó portálra.

A szekszárdiak erőfeszítéseit 
az országos szövetség is támo-

gatja. Pályázati forrásból ta-
valy két találatjelző készüléket 
és a hozzájuk tartozó dobokat 
vásároltak 450 ezer forintért, 
2015 januárjában pedig új 
felszereléseket és fegyvereket, 
pengéket szerezhettek be ha-
sonló értékben.

– Nagyon ráfért az eszköze-
inkre a csere, hiszen némelyi-
kük már akkor itt volt, amikor 
én elkezdtem vívni – mondja 
Garay Előd. – Most több vívó 
felsőruhát, úgynevezett plaszt-
ront szereztünk be, az új fejvé-
dek pedig gyermekkobakokra 
várnak…

A kis létszám miatt a szek-
szárdi vívók tavaly nem moz-
dultak ki otthonukból, a me-
gyebajnokság háziversenyét a 
megyei sportági legjobbnak is 
megválasztott Ruppert Gábor 
nyerte. Az idei tervek között 
szerepel, hogy a – jövőre 60 
esztendős! – szakosztály tagjai 
regionális viadalokon is meg-
méretik magukat, és közben 
természetesen folyamatosan 
keresik az új tehetségeket. Ki 
tudja, hátha egyszer újra lesz 
szekszárdi olimpiai bajnoka a 
magyar vívósportnak, miként a 
kardcsapattal 1928-ban Amsz-
terdamban első Rády József, 
vagy csapattársa, a négy évvel 
később Los Angelesben dup-
lázni tudó Glykais Gyula. 
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Kikapott a Szekszárd
a női Klubcsapatok 
Szuper Ligájában

A Szekszárd a keddi 
idegenbeli visszavágón 
is 7–0-s vereséget szen-
vedett az osztrák Ströc-
ktől a női asztalitenisz 
Klubcsapatok Szuper Li-
gája negyeddöntőjében. 
Eredmény, negyeddöntő, 
visszavágó:

SVNÖ Ströck (oszt-
rák)–Szekszárdi AC 7–0. 
Továbbjutott a Ströck ket-
tős győzelemmel, 14–0-s 
összesítéssel.

 (mti)

C vitaminban gazdag, 
házi savanyú 

káposzta folyamatosan 
kapható!

Sarki Zöldséges – Kadarka és 
Parászta utcai sarok. (00164)
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TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

Téli vásár a Tisza 
cipőboltban!

Női, fér�  csizmák, 
bakancsok 10%, 

Szamos gyermek csizmák, 
bakancsok 20%,

Dobo női 
bokacipők és 
csizmák 50%

engedménnyel.

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

01
63

)

Trend Minőség Szakértelem

Február 9-28. 
között

40-50 %-os
kiárusítás.

Függönyök. sötétítők, 
törölközők, díszpárnák, 

plédek.

NYITVA TARTÁS:
H-P: 8.30-17.00 • Szo.: 9.00-11.30

Szekszárd, Rákóczi u. 15.
74/312-234

(00161)

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

(00149)


