
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

   XXVI. évfolyam. 3. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                                 2016. január 24.

A TARTALOMBÓL

Mészölyre emlékeztek
A zentai születésű Danyi Zoltán 
kapta idén a Mészöly Miklós díjat 
„A dögeltakarítók” című regényé-
ért. A szekszárdi író születésének 
115. évfordulóján tartott emlékna-
pon a város által alapított emlék-
plakettet Kocsis Imre Antal egyko-
ri polgármester vehette át. 
 → 2-3. oldal

Rozékat kóstolgattak
Rozé borok kerültek a poharak-
ba a Szekszárdi Borászok Céhe 
idei első fajtakóstolóján, kedden a 
Fritz Borház impozáns pincéjében. 
A mintegy 60 borászt és szőlőter-
melőt tömörítő szakmai szervezet 
tagjai nem csak megkóstolták, de 
értékelték is egymás borait. 
 → 6. oldal

A keresztény egységért
„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy 
tetteit hirdessük!” E Péter apostol-
tól kölcsönzött idézet szolgált idén 
a hagyományos, januári Ökume-
nikus Imahét mottójául, amely-
nek szekszárdi alkalmain többek 
között a keresztények egységének 
mibenlétére keresték a választ. 
  → 10. oldal

A legjobbak között
Még a felnőtt válogatott vezetőedző-
je, Storcz Botond is elismerően nyi-
latkozott a honi szakosztályok rang-
sorában az előkelő 18. helyen jegyzett 
Szekszárdi Kajak-Kenu SE berkeiben 
folyó eredményes műhelymunkáról 
a klub idényzáró-évadnyitó rendez-
vényén.   → 13. oldal
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Folyamatos a megújulás a 
gasztronómiai kínálat és a 
szolgáltatások terén a 2007-
ben alapított Szekszárdi Diá-
kétkeztetési Kft. egységeiben. 
Az önkormányzati cég kony-
háin 3800 főre készítenek napi 
rendszerességgel egészséges 
és változatos ételeket.

A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-
nél jelenleg 57 fő a teljes munka-
időben, míg 10 fő a részmun-
kaidőben foglalkoztatott fizikai 
dolgozó, tizenhatan pedig szelle-
mi foglalkozásúak. A viszonylag 
magas létszámot a sok szolgál-
tatási hely, illetve a szolgáltatási 
idő hossza indokolja: a városban 

22  helyszínen szolgáltatnak, nem 
ritkán 12-13 órás a napi műkö-
dés. Modern eszközparkuknak 
köszönhetően a közétkeztetési 
szabályok módosulása nem oko-
zott gondot számukra: a fejlesz-
téssel megelőzték a jogszabály-
változásokat. 
 (Cikkünk az 9. oldalon.)

Elébe mentek a változásoknak
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Danyi Zoltán vehette át idén a Mészöly Miklós díjat
Az életmű megőrzésében ko-
moly szerepet vállaló Kocsis 
Imre Antal, a megyeszékhely 
korábbi polgármestere vehet-
te át idén a Mészöly Miklós 
Emlékplakettet. A Kossuth-dí-
jas szekszárdi író emléknapján, 
január 19-én a Művészetek 
Házában tartott ünnepségen 
a Mészöly Miklós díjat Danyi 
Zoltánnak ítélték oda.

„Nem tudunk szabadulni a kér-
déstől, hogy mi a magyar, mi a 
helye a világban, van-e sajátos 
célvilágunk, s ha van, miért 
olyan, amilyen.” Mészöly Mik-
lós szavai talán ma is éppoly 
aktuálisak, mint akkor, ami-
kor papírra vetette e sorokat. 
A magyar kultúra ünnepének 
hetében talán valamivel köze-
lebb kerülünk a fenti kérdéskör 
megoldásához.

Mészöly Miklós életművét 
lapozgatva az ember valamiféle 
furcsa közösséget érez az íróval, 
s ez valahogy minden Mészöly 
konferencián ott lebeg a leve-
gőben. Nem volt ez másként a 
Művészetek Házában kedden 
megrendezett Mészöly Miklós 
Emléknapon sem. Az érdeklő-

dő közönség írók, költők, iro-
dalomkedvelők előadásában 
– Lovas Csilla, N. Horváth Béla 
és Szkárosi Endre állt mikrofon 
elé –  hallhatott Mészölyről. A 
2011-es Mészöly-díjas Zalán 
Tiborról levetített portréfilmet 
követően került sor a hagyomá-
nyos díjátadóra.

A szülőváros önkormányzata 
által 2010-ben alapított emlék-
plakettet idén aki a Mészöly 
életmű megőrzésében komoly 
szerepet vállaló Kocsis Imre 
Antal, a megyeszékhely koráb-
bi polgármestere vehette át dr. 
Haag Éva alpolgármestertől. 

„Kocsis Imre Antal teljes el-
kötelezettséggel, megértő, tá-
mogató figyelemmel fogadta 
Polcz Alaine-től Mészöly Mik-
lós hagyatékának felajánlását 
2003-ban” – hangzott el a lau-
dációban. Ezt követően Szöré-
nyi László irodalomtörténész, 
a Mészöly Miklós Egyesület 
elnöke adta át a Mészöly Mik-
lós díjat a vajdasági Zentán 
született Danyi Zoltánnak. A 
fiatal, 43 esztendős író 2001-től 
publikálja verseit, prózai mű-
veit. A „Kivezetés a szövegből” 
című esszékötetét Hamvas Béla 
regényeiről írta, munkája során 

gondozta Hamvas levelezését 
és naplóit is. Tavaly a Magve-
tő Kiadónál jelentette meg „A 
dögeltakarító” című regényét. 
Főhőse, miután átéli a délszláv 
háborút, a biztonságot és a sza-
badságot keresi. Danyi regénye 
felkavaró történet arról, hogy az 
emberi létezés miként tud – és 
miként nem – szabaddá válni 
néha rémületes, néha felemelő 
körülményeinktől. A szerző a 
díj átvétele után a srebrenicai 
tömeggyilkosságra utalva azt 
mondta: a regény megjelené-
sekor azt gondolta: „talán egy 
kicsivel könnyebb lesz a lelke a 
kivégzetteknek”.

Az emléknap résztvevői dél-
után előbb megkoszorúzták az 
író Bezerédj utcai szülőháza 
falán elhelyezett emléktábláját, 
majd az Irodalom Háza – Mé-
szöly Miklós Emlékházban 
gyűltek össze az érdeklődők. A 
friss Mészöly-díjas Danyi Zol-
tánnal Szörényi László és Janko-
vics József, a Mészöly egyesület 
elnöke és alelnöke beszélgetett, 
majd a konferencia második 
felvonásának előadásait hallgat-
hatták meg a résztvevők.  
 -wj-
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Morális tartásával is kitűnt kortársai közül
A Szekszárdon született Mé-
szöly Miklós, Kossuth-díjas 
író életművének gerincét 
elbeszélések, novellák, kisre-
gények alkotják, de több esz-
szé-, publicisztika-, dráma- és 
mesekötet szerzője is. Műve-
iben megrendítően ábrázol-
ja a huszadik század minden 
kegyetlenségét és borzalmát. 
Nemcsak írói teljesítményé-
vel, hanem morális tartásával 
is kitűnt kortársai közül. Nem 
alkudott meg a hatalommal 
sem az 1956-os forradalom 
előtt, sem utána. Mészöly 
több írónemzedéknek is köz-
tiszteletben álló mestere volt, 
mértékadó személyiség, aki 
egy követendő szellemhez 
adott zsinórmértéket.

Mészöly Miklós 1921. január 
19-én Molnár Miklós néven lát-
ta meg a napvilágot, később apai 
nagyanyja, Mészöly Hermina 
vezetéknevét vette föl írói név-
ként. Szekszárdon az Irgalmas 
Nővérekhez járt iskolába, na-
gyon jól érezte magát tanárai 
és a hasonló gondolkodású 
idősebbek baráti közösségében. 
Már fiatalon Dosztojevszkijt, 
Zolát, később Gogolt, Cseho-
vot és magyar klasszikusokat 
olvasott. Zongorázni is tanult, 

tanára Ziegler Márta, Bartók 
Béla első felesége volt.

A Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Jogi és Államtudomá-
nyi Karán summa cum laude 
minősítéssel végzett, majd okle-
veles jogászként 1942-ben Szek-
szárdon kezdte meg ügyvédboj-
tári munkáját. A Sorbonne-ra 
szeretett volna menni irodalmi 
és filozófiai stúdiumokra, de a 
katonai behívó árnyékában már 
nem kapott engedélyt, hogy 
Franciaországba utazhasson. 
Aztán 1944-ben SAS-behívóval 
Észak-Németországba vitték, 
de hamarosan katonaszöke-
vényként menekült társaival. A 
következő év elején, Magyaror-
szágon hadbíróság elé állítot-
ták, majd egy büntetőszázad-
hoz vezényelték. Orosz-bolgár 
hadifogságba esett, a szerbiai 
Bor környékére hajtották őket. 
Ismét megszökött: előbb Újvi-
dékre, majd Pécsre.

A háború után volt kétkezi 
munkás, malomellenőr és ter-
ménybegyűjtési ellenőr is. Az 
1947-ben induló Tolna Megyei 
Kis Újság felelős szerkesztője 
lett és a lapban már Mészöly 
Miklós névvel jelentek meg tár-
cái, rövid történetei, versei. Első 
novelláskötete Vadvizek címmel, 
1948-ban jelent meg Pécsen. 
Ugyanebben az évben feleségül 

vette Polcz Alaine pszichológust. 
A fővárosba költözött, ahol sza-
badúszóként élt, de volt a Báb-
színház dramaturgja, dolgozott a 
Magyar Rádió gyermek- és ifjú-
sági osztályán és álnéven lekto-
rált könyvkiadóknál. A Magyar 
Írók Szövetsége vezetőségi tagja 
volt 1990-től, a Széchenyi Iro-
dalmi és Művészeti Akadémia 
alapító elnöke (1992), a Demok-
ratikus Charta egyik szóvivője 
volt (1993).

Felesége Polcz Alaine, a Ma-
gyar Hospice Alapítvány veze-
tője volt. Az író 2001-es halálát 
követően Szekszárd városának 
ajándékozta közös budapesti 
lakásuk berendezési tárgyainak, 
valamint könyvtáruknak nagy 

részét. Ezzel teremtette meg a 
szekszárdi Irodalom Háza – Mé-
szöly Miklós Múzeum alapjait. A 
Mészöly Miklós Emléknap – az 
író nevét viselő egyesület kezde-
ményezésére – 2004 óta minden 
évben, születésének évforduló-
ján, január 19-én kerül megren-
dezése. Ezen a napon adják át a 
Mészöly Miklós-díjat, valamint 
a város által 2010-ben alapított 
Mészöly Miklós Emlékplakettet.

Mészöly Miklós-díjat kaptak: 
Márton László (2005), Darvasi 
László (2006), Macsovszky Pé-
ter (2007), Cserna-Szabó And-
rás (2008), Baka István (posz-
tumusz, 2009), Péterfy Gergely 
(2010), Zalán Tibor (2011), 
Szkárosi Endre (2012), Győrffy 
Ákos (2013), Borbély Szilárd 
(2014), Szilasi László (2015).

Mészöly Miklós Emlékplakettet 
vehettek át: Pócs Margit (2010), 
dr. N. Horváth Béla (2011), Gaál 
Zsuzsa (2012), Németh Judit 
(2013), PAD Irodalmi, Művésze-
ti és Kulturális Egyesület (2014), 
Kis Pál István (2015).

 SZV

2016. január – Mészöly Miklós: 
Napló. Motívumok 1948-1955
Középkék, keményfedelű, koc-
kás füzet, 20 x 14,5 cm (Iro-
dalmi gyűjtemény: Szekszárd 
város letétje, 2006.)

Mészöly Miklós kéziratos 
hagyatékában találhatók az 
úgynevezett Műhelynaplók, 
az 1948 és 1988 között kelet-
kezett noteszek, füzetek, ha-
táridőnaplók. „Egyértelműen 
alkotói előmunkálatokról ta-
núskodnak, melyeknek értéke 

a 20. századi magyar műve-
lődéstörténet szempontjából 
sem lebecsülendő. Egy jelen-
tős író műhelymunkájáról, 
igen széles körű intellektuális 
és szakmai érdeklődéséről, 
valamint fogékonyságának 
olyan összefüggéseiről tanús-
kodnak, amelyeket megjelent 
művei alapján nem feltét-
lenül azonosíthattak eddigi 
olvasói és művének kutatói” 
– írja Mészöly monográfu-
sa, Thomka Beáta, aki Nagy 
Boglárkával együtt sajtó alá 
rendezte a naplók anyagát. A 
Motívumok 1948-1955 címet 
viselő notesz a naplók közül 
az első, kék golyóstollal írott 
jegyzeteket és hosszabb szö-

vegvázlatokat és beragasztott 
oldalakat tartalmaz.

A napló értelmezését Szol-
láth Dávid „Végleges változatok 
a hagyatékból” című tanul-
mányából idézzük: „A kötet 
körülbelül első száz oldalát 
kitevő jegyzetanyag család-
történeti és gyerekkori emlé-
kek többé-kevésbé összefüggő 
felidézése. Ezek a jegyzetek a 
negyvenes és az ötvenes évek 
fordulóján keletkeztek, mégis, 
a nyersanyagnak a legnagyobb 
része csak a kései novellákban 
bukkan fel újra. Nemcsak kész 
(megírt vagy máshonnan át-
vett) mondatok lapultak évti-
zedeken keresztül a naplók lap-
jain, hanem nevek, történetek, 

felvázolt jelenetsorok, művek 
forgatókönyvei is. Tanulságos 
megvizsgálni például a 82–83. 
oldalon található, harmincnégy 
jelenetet címszószerűen felso-
roló forgatókönyvet, amely az 
első, 1948–1955 közötti napló-
ból (pontosabban egy a naplóba 
valamivel később beragasztott 
lapról) került elő. A vázlat-
pontok a naplóban többnyire 
kifejtettebb formában elbeszélt 
történetekre utalnak. Egy-két 
kivételtől eltekintve mindegyik 
itt felsorolt jelenet felbukkan, 
szétszóródva persze, a hetve-
nes-kilencvenes évek művei-
ben. A forgatókönyv tükrözi a 
tervezett, de meg nem írt regény 
(vagy novella?) jelenetezésének 
módját is, és tanúskodik Mé-
szöly korai formakereséseiről.” 
(Forrás: wmmm.hu/Lovas Csilla)

A HÓNAP MŰTÁRGYA
Mindig baj volt vele
Mészöly már az ötvenes évek 
első felében sem publikálha-
tott, majd részt vett az 1956-os 
forradalom írómozgalmaiban, 
ezért leverése után megint 
hallgatnia kellett. Az 1963-
ban megjelent „Az ablakmosó” 
című drámája olyan botrányt 
kavart, hogy utána „Az atléta 
halála” csak Párizsban jelen-
hetett meg. Aztán 1968-ban 
Csehszlovákia megszállása el-
len tiltakozott, majd a Charta 
'77 aláírásával bosszantotta 
a hatalmat. Szerencsére meg-
érte a rendszerváltozást, s így 
végre elismerték munkásságát. 
Sorra kapta a kitüntetéseket, 
például 1990-ben a rég meg-
érdemelt Kossuth-díjat.

Mészöly elismerései:
Déry Tibor-díj (1986), Ma-
gyar Művészetért Díj (1988), 
Az Év Könyve Díj (1988, 1989, 
1991), Kossuth-díj (1990), 
Szekszárd város díszpolgára 
(1991), A Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkeresztje 
a csillaggal (1996), Budapest 
díszpolgára (1996).

Mészöly Miklós és felesége, Polcz Alaine

Danyi Zoltánnal (balról) Szörényi László és Jankovics József  
beszélgetett a Mészöly Miklós Emlékházban

FO
TÓ

: R
ET

K
ES

 T
A

M
Á

S



2016. január 24. 2016. január 24. 54

Bálozva is jótékonykodtak a Rotary Klub tagjai
Meghatározó jelentőségű 
volt a Rotary Klub Szekszárd 
számára a 2015-ös év – hang-
zott el a szervezet hagyomá-
nyos évadnyitó jótékonysági 
bálján, január 16-án este. A 
18 éve létező, jótékonysá-
gi szolgálatot ellátó helyi 
szervezet egyik projektje 
országos és a nemzetközi 
szervezetek támogatását is 
kiérdemelte.

Mint azt Kiss Magdolna, a szek-
szárdi klub elnöke elmondta: a 
Balassa János Megyei Kórház 
szülészeti és nőgyógyászati osz-
tálya –  kilenc ország kormány-
zóságának összefogásával, 15 

Rotary Klub támogatásával, 113 
ezer dollár értékű orvostechni-
kai eszközökkel lett gazdagabb. 
„A kórház-projekt megvaló-
sítását számos helyi cég, több 
önkormányzat, továbbá 66 
magánszemély is támogatta” – 
hangsúlyozta Kiss Magdolna, 
majd hozzátette: „Tavaly kiemelt 
jótékonysági szolgálatot látott el 
klubunk, ezért idén kicsit lassí-
tunk a tempón, de a szokásos 
támogatási programok idén 
sem maradnak el.” Továbbra 
is támogatják a rákbetegeket, 
a fogyatékkal élőket, az állami 
gondozásban nevelkedő fiatalo-
kat, és úgy általában a hátrányos 
helyzetű, de jó tanuló, kiemelke-

dő tehetségű fiatalokat, az ilyen 
közösségeket az iskolák, illetve 
intézmények ajánlásával. Részt 
vesznek az „Ajánljuk az életet” 
elnevezésű nemzetközi pro-
jektben – ezzel az egészségügyi 
krízishelyzetben levő gyerekek 
szívműtétjét támogatják.

Immáron tíz éve segítik a Hos-
pice-mozgalmat, s ez a szolgálat 
az idei év kiemelt feladata lesz 
a szekszárdi Rotary tagjainak. 
Ennek megfelelően a szombati 
bál bevételét a „Méltósággal az 
út végén” Hospice Alapítvány-
nak utalják át. Az eseményen 
részt vevő Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere kiemelte a klub 
aktivitását, mert mint megje-
gyezte: „Csupa olyan városépítő, 
azt szépítő kezdeményezéssel 
álltak elő, amire nem lehetett 

nemet mondani, már ami a vá-
rosi támogatást illeti, és minden 
bizonnyal így lesz ez a jövőben 
is” – tette hozzá.

Az idei bál is – amelyen kö-
szöntőt mondott Csóka Imre, 
a Rotary Magyarország kor-
mányzója is (felső képünkön) 
– hagyományosan elegáns volt: 
a hölgyek jellemzően (kis)esté-
lyiben, az urak sötét öltönyben 
vagy szmokingban jelentek meg. 
Az esten fellépett Szekszárd két 
kiemelkedő művészeti csoport-
ja, a Tücsök Zenés Klub és a 
Bartina Néptánc Egyesület fel-
nőtt csoportja. Apropó tehetség-
gondozás: a bálon bejelentették, 
hogy százezer forinttal kívánják 
támogatni a Bartinában évtize-
dek óta magas színvonalon zajló 
utánpótlásnevelést.   B. Gy.

Rekordrésztvevő a Bartina teljesítménytúrán
Minden eddiginél több részt-
vevőt, összesen 1293 indulót 
regisztráltak január 16-án, 
szombaton a 17. Bartina Tel-
jesítménytúrán, akik felké-
szültségüknek megfelelően 
három különböző táv legyő-
zésére vállalkozhattak a na-
pos, de hideg időben.

A legtöbben, szám szerint 755-
en a legrövidebb, mintegy 15 
km-es útvonalat teljesítették, 
míg a 30 km-es túrára 327-en 
indultak el, de meglepően so-
kan, 211-en vállalkoztak a leg-
hosszabb, maratoni hosszúságú 
táv teljesítésére – értesültünk 
Ritter Pétertől, a szervezésben 

oroszlánrészt vállaló Ifjúsági 
Unió Szekszárd kommunikáci-
ós munkatársától.

A programon a házi ked-
vencek sem maradtak gazdi 
nélkül: számos túrázó hozta el 

kutyáját, hogy együtt teljesít-
sék az embert, állatot próbára 
tévő szakaszokat. Az időjárás 
kegyeibe fogadta a rendez-
vényt, ez is közrejátszott ab-
ban, hogy a szekszárdiak és 

környékbeliek mellett érkeztek 
Kecskemétről, Nagykanizsáról, 
Pécsről, Gyuláról, a fővárosból, 
de még Zalaegerszegről és Sal-
gótarjánból is elutaztak a tolnai 
megyeszékhelyre. A hagyomá-
nyos teljesítménytúra nem-
zetközi „rangját” egy 59 fős, a 
Vajdaságból érkezett csoport 
biztosította, akik a határon túli 
magyarságot is képviselték.

Az idén vadonatúj nevezési 
rendszerrel éltek a szervezők, 
felgyorsítva a regisztrációs, 
illetve a célba érkezéssel kap-
csolatos adminisztrációt. En-
nek eredményeként nem volt 
tapasztalható a szokásos tu-
multus a „versenyközpontnak” 
otthont Baka István Általános 
Iskolában. A túrázók az ellenőr-
zőpontokon csokoládét és sző-
lőcukrot kaptak, de a megfáradt 
„vándorokat” a forralt borral és 
teával megtöltött gulyáságyuk is 
jobb kedvre derítették. A visz-
szaérkezők zsíros, lekváros és 
vajas-mézes kenyérrel pótol-
hatták az elégetett kalóriákat. A 
szervezők munkájának segíté-
sében hatvanhat önkéntes vett 
részt, nélkülük nem sikerült 
volna ilyen remekül a program 
– fogalmazott lapunknak Ritter 
Péter.  Gy. L.

Balzsay a rák ellen nyerte legfontosabb meccsét
Túl van már számtalan mű-
téten, s a közelmúltban hat 
kemoterápiás kezelésen is 
átesett. Fiatal ökölvívó világ-
bajnokunk, Balzsay Károly az 
egészségügyi „mélyütések” 
ellenére fittnek tűnt szekszár-
di látogatásán.

Az ökölvívó a Magyar Rákelle-
nes Liga Szekszárdi Alapszer-
vezetének meghívására beszélt 
gyorsan felívelő pályafutásáról, 
majd őszintén, a rá jellemző 
közvetlenséggel osztotta meg a 
rák ellen vívott harcának moz-
zanatait. A kecskeméti születésű 
Balzsay Károly Pakson kezdte 
ökölvívó pályafutását, aztán 16-

17 évesen már a felnőtt váloga-
tottal edzhetett, és két olimpián, 
Sydneyben és Athénben is kép-
viselhette a magyar színeket. A 
2002-es Eb-ezüst után két évvel 
– Kovács István és Erdei Zsolt 
után – csatlakozott a hambur-
gi Universum Box Promotion 
profi csapatához. A balkezes, 
fordított alapállású bokszoló 
2013 elején fejezte be pályafu-
tását, addig számtalan győze-
lem mellett 2009 januárjában 
megszerezte WBO nagyközép-
súlyú világbajnoki címét, majd 
2012-ben a Bokszvilágszövetség 
(WBA) trónjára is felülhetett. 

Egy évre rá – köszönhetően 
rendszertelenül, stresszes élet-

vitelének – egy vírusos megbe-
tegedés nyomán nyirokmirigy-
rákot diagnosztizáltak nála. Az 
első kemoterápiás kezelésre 
rögtön az eredmény kézhezvé-
telének napján vállalkozott. A 
vizsgálatok között izgatottan 
olvasta az újabb és újabb orvosi 
jelentéseket, amelyek végezetül 
gyógyultnak nyilvánították.

„A kemoterápiában egy jó 
dolog van: nem csípnek a szú-
nyogok” – mesélte nevetve 
Balzsay Károly, aki ma az ököl-
vívóinkat a riói olimpiára felké-
szítő szakmai stábban dolgozik 
és nem felejtett el köszönetet 
mondani feleségének és két le-
ánygyermekének, akik átsegí-

tették őt a nehéz időszakon. A 
korábbi nagyközépsúlyú világ-
bajnok ma újra egészségesen 
táplálkozik, háromhavonta jár 
orvosi ellenőrzésre és igyekszik 
úgy élni, hogy még legalább öt-
ven évig köztünk, családja köré-
ben lehessen. Gy. L. 
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SZEKSZÁRD IDŐJÁRÁSA
Január 24.
(vasárnap)

Január 25.
(hétfő)

Január 26.
(kedd)

Január 27. 
(szerda)

Január 28.
(csütörtök)

Január 29.
(péntek)

Január 30.
(szombat)

közepesen felhős
max. 6o , min. 0o

közepesen felhős
max. 5o , min. -3o

napos
max. 6o , min. -3o

közepesen felhős
max. 6o , min. -2o

napos
max. 5o , min. -3o

borult, havas eső
max. 3o , min. -3o

borult
max. 4o , min. 0o

NÉVNAP–TÁR
Január 24. (vasárnap) – Timót, Xénia
Timót: görög-latin eredetű név, jelentése: isten becsülője.
Xénia: görög eredetű név, jelentése: vendég, vendégszerető.

Január 25. (hétfő) – Pál, Henrik
Pál: latin eredetű név, jelentése: kicsi, kis termetű férfi.
Henrik: német eredetű név, jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.

Január 26. (kedd) – Vanda, Paula
Vanda: lengyel-német eredetű név, jelentése: vad nő.
Paula: latin eredetű név, jelentése: kis, szerény. 

Január 27. (szerda) – Angelika, Angéla
Angelika: latin eredetű név, jelentése: angyali, angyalhoz hasonló.
Angéla: görög-latin eredetű név, jelentése: angyal, követ, hírnök.

Január 28. (csütörtök) – Károly, Karola
Károly: magyar-germán-latin-török eredetű név, jelentése: karvaly, turul.
Karola: latin-germán eredetű név, jelentése: legény, fiú.

Január 29. (péntek) – Adél, Valér
Adél: német-francia eredetű név, a francia Adéle-ből, jelentése: nemes.
Valér: latin eredetű férfi név, jelentése: erős, egészséges.

Január 30. (szombat) – Martina, Gerda 
Martina: latin eredetű név, jelentése: merész, bátor, Mars hadistenhez hasonló.
Gerda: germán eredetű név, jelentése: karcsú mint a vessző, ág, dárda, védő kerítés.
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„Egy darabot a szívemből”
A város összes kulturális intéz-
ményében színvonalas progra-
mok várták az érdeklődőket a 
Magyar Kultúra Hetében. Ebbe 
a sorba illeszkedett a Pannon 
Várszínház szekszárdi előadása. 
A veszprémi társulat Máté Péter 
dalaira épülő musicalt hozott el 
a megyeszékhelyre január 18-án.

Az „Egy darabot a szívemből” 
című darab az 1960-as évek vé-
gét idézi. Két fiútestvér a szabad-
ság, a repülés után vágyakozik. 
Szeretnék levetni a láncokat, át-
repülni a korlátokon. Féltő szü-
lők, bolondos barátok, Johnny 

bá’, a lemezárus és természetesen 
a korszak elmaradhatatlan „kel-
léke”, a rendőr segíti, vagy éppen 
keresztezi pályájukat. A vasfüg-
göny természetesen vágyaik 
útjában áll, ám egyikük, Tomi 
végül a „szabadságot választja”. 
Hiányát nem csupán szerelme, 
de édesanyja is megsínyli. Máté 
Péter dalai pedig tökéletesen 
kifejezik a három személy tra-
gédiáját, vagy éppen azt, hogy 
van, aki itt marad, hiszen ahogy 
Robi a másik főhős énekelte 
Máté Péter dalát: „ez itt az én 
hazám”.   -wj-

Rozé fajtakóstolóval indította az évet a borászok céhe
Rozé borok kerültek pohárba 
a Szekszárdi Borászok Céhe 
idei első fajtakóstolóján, 
kedden a Fritz Borház impo-
záns pincéjében, amelyen 
Ács Rezső polgármester és a 
Bormarketing Műhely fiatal 
csapata is a céh tagjainak tá-
mogatását kérte.

Eszterbauer János elnök kö-
szöntőjét követően a megye-
székhely első embere kért szót 
a mintegy hatvan borászt, sző-
lőtermelőt tömörítő szervezet 
évindító rendezvényén. Ács 
Rezső a város 2016-os prog-
ramtervéről tartott gondolatéb-
resztő előadást, melynek elején 
hangsúlyozta: szeretnének új 
rendezvényeket útjára indítani, 
néhány régit pedig „újragom-
bolni”, új tartalommal megtölte-
ni – ebben várja a városvezetés 
a borásztársadalom véleményét, 
ötleteit, és ehhez kéri a céhtagok 
támogatását. „A Márton-nap és 
az adventi programok kapcsán 
bebizonyosodott, hogy igényes 
rendezvényekre van fogadó-
készség a megyeszékhelyen” 
– kezdte a polgármester. „Egy 
olyan város, amely a Szüreti 
Napokkal igen magasra tette 
a lécet, nem teheti meg, hogy 
színvonaltalan rendezvények-

nek adjon helyet.” Ács Rezső 
elmondta: idén a tervek szerint 
életre hívnak egy mesefesztivált, 
melynek egyik célja, hogy Háry 
János és Szekszárd kapcsolata 
jobban beépüljön a köztudatba, 
és augusztus végén először ren-
dezik meg a Város napját.

Az évek során „elfáradó” 
városi rendezvények közül a 
Pünkösdi Fesztivál – Szekszárd 
turisztikai elképzeléseit erősítve 
– a gasztronómia terén nyújta-
na többet, újat: a Gemenc és a 
Duna közelségére építve, vad- 
és halételekkel – no meg persze 
a hozzá illő kiváló szekszárdi 
borokkal – csalogatnák a vendé-
geket. A polgármester szerint a 
Szent László Napok is megérett 
a frissítésre. A június végi városi 

ünnep programjait markánsan 
kettéválasztanák: így lenne egy 
„szakrális” rész megemlékezés-
sel, misével, előadásokkal, más-
nap pedig lazább mederben, az 
utcai étkek (street food) feszti-
váljával és koncertekkel nyitná-
nak a fiatalabb korosztály felé. 
Ács Rezső elmondta: az éves 
programtervet – várhatóan feb-
ruár elején – minden szekszárdi 
háztartásba eljuttatják.

A város első embere után a 
Bormarketing Műhely szónoka, 
ifj. Vida Péter kért figyelmet. A 
világlátott, jól képzett, tehetsé-
ges fiatal borászokból alakult 
csapat a következő évek marke-
ting tervének kidolgozására tesz 
kísérletet. Az együtt-gondolko-
dásra sarkalló prezentációjuk-

ban olyan „hívószavak” kaptak 
hangsúlyt, mint a szekszárdi 
fajták, a közösségben gondol-
kodás, az egységes kommuni-
káció, a hírlevelek és közösségi 
média használata, vagy a tu-
rizmus támogatása. Az össze-
fogásra mindjárt egy jó példa 
is elhangzott: a tavaszi VinCE 
Budapest nemzetközi kiállítá-
son közös standdal, szekszárdi 
palackokba (is) töltött kékfran-
kosokkal, kadarkákkal és bika-
vérekkel készül 13 borászat.

Ennyi felvezetés után kezdő-
dött a rozé fajtakóstoló, amely 
kevés kivételtől eltekintve nem 
hagyott maradandó emléket a 
résztvevőkben. Összesen har-
minc bor – közte két siller, illetve 
néhány tartályminta – került a 
poharakba, amelyek közül a meg-
annyi stílus ellenére – talán az év-
járat tette – több tétel savhiányos 
volt, fülledt, fáradt benyomást 
keltett, és bizony akadt a sorban 
hibás bor is. A kóstolt tételeket 
összességében értékelő Mosonyi 
Pál meg is jegyezte: a 2015-ös 
szüretből készült rozékat nem 
lehetett magukra hagyni, bizony 
végig figyelni kellett fejlődésüket, 
hogy a fajtára jellemző friss, ro-
pogós, gyümölcsös illatú borok 
kerülhessenek palackba, majd a 
fogyasztó asztalára.   - fl -

Egy „iksz” és más semmi
Az idei esztendőben több száz-
ezer állampolgárnak már nem 
kell időt szánnia személyijöve-
delemadó-bevallására, helyet-
tük ugyanis a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal munkatársai készí-
tik el azt. 

Hogy kik élhetnek ezzel a 
lehetőséggel? Mindazok, akik 
2015-ben kizárólag munkálta-
tótól szereztek jövedelmet, ked-
vezményt nem érvényesítettek 
és nem is tudnak, nem tesznek 
önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztári, nyugdíj-előtakarékos-
sági, valamint nyugdíjbiztosítá-
si nyilatkozatot – dönthetnek a 
bevallási-nyilatkozat mellett. 

A magánszemélyek azon a 
nyomtatványon (15M30), ame-
lyet munkáltatójuktól kapnak 
tavalyi jövedelmükről, egy „x” 
jelölésével február elsejéig nyi-
latkozhatnak, hogy felkérik a 
NAV-ot a bevallás elkészítésé-
re. Ha a magánszemélynek több 
munkáltatója is van, szabadon 
dönthet, melyiknél tesz nyilat-
kozatot. Azok pedig, akiknek 
jelenleg nincs munkáltatójuk, 
közvetlenül a NAV-nak nyilat-
kozhatnak a 15NY31-es adatla-
pon. A hivatal kizárólag azokkal 
veszi fel a kapcsolatot, akiknek 
visszaigényelhető, vagy befize-
tendő adójuk lesz.  (NAV)

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

Pályázható lakások:
Szekszárd, Kölcsey ltp. 1. 4/413

1 db 48 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

Előtakarékosságot vállaló fi atal párok számára
Szekszárd, Honvéd u. 17/A „Fecskeház”

1 db 40 m2 alapterületű összkomfortos bérlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. Ifj úsági Ház

1 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2016. február 5. (péntek) 12.00 óra

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

Táncoslábú büszkeségek

Egymillió forinttal jutalmazta 
Szekszárd város önkormány-
zata a Bartina Néptánc Egye-
sületet a „Fölszállott a Páva” 
című televíziós műsorban 
elért eredményeikért, így tu-
lajdonképpen megduplázva 
annak nyereményét.

A táncosok meg is érdemelték a 
jutalmat, hiszen sokéves munka 
eredményeként érdemelték ki a 
Duna Televízió által sugárzott 
népzenei tehetségkutató leg-
jobb gyermekcsoportjának járó 
elismerést. „Szekszárd büszke 
a tehetségeire” – mondta Ács 
Rezső polgármester a Barti-

na táncosainak köszöntésére 
szervezett eseményen, január 
18-án. A gyerekek átvehettek 
továbbá egy-egy ajándékcsoma-
got is, amelyben megtalálható a 
„Szekszárd büszkesége” feliratú 
törölköző is.

Matókné Kapási Julianna, 
a Bartina művészeti vezetője 
kiemelte: a gyerekek kemé-
nyen megdolgoztak a sikerért, 
munkájukat pedig segítették 
az egyesület táncpedagógusai, 
valamint Karácsonyi Zoltán és 
Cseri Jánosné, akiket a köszön-
tésen a Bartina táncosai kitörő 
tapssal fogadtak. 

 -wj-

Sándor Zsigmondnak gratulál Ács Rezső polgármester

Elismerés a Babitsnak
A szekszárdi Babits Mihály 
Kulturális Központ elnyerte 
a Minősített Közművelődési 
Intézmény címet. 

Január 21-én dr. Hoppál Péter 
kulturáért felelős államtitkár a 
Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból a Pesti Vigadóban rendezett 
ünnepségen a „Minősített Köz-
művelődési Intézmény” címet 
adományozta a közművelődés 
minőségfejlesztésének alkal-
mazásával kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó szervezeteknek, 
köztük a szekszárdi Babits Mi-
hály Kulturális Központnak.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma idén ötödik alka-
lommal hirdetett pályázatot a 
cím elnyerésére. Az elismerések 
odaítélésének célja a közmű-

velődési tevékenységet végző 
intézmények minőségorientált 
működésének ösztönzése és a 
közművelődési minőségfejlesz-
tés eredményeinek elismerése. 
A címet elnyerő intézmények 
közművelődési tevékenységében 
érvényesülnek a minőségfejlesz-
tési alapelvek, úgy, mint partner-
központúság, az egymástól való 
tanulás és a folyamatos fejlesztés, 
valamint a szervezeti vezetés és 
a munkatársi elkötelezettség a 
minőség iránt.

Az elismerésért járó díjat Csil-
lagné Szánthó Polixéna, Szek-
szárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése Humán Bizottságának 
elnöke és Halmai-Nagy Róbert, 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont igazgatója vette át.

 -wj-

Lant és paróka
A gyermekeknek szóló „Vará-
zsoljunk zenét” sorozat első 
idei előadásán, január 14-én 
a Tabulatúra zenekar és a 
Company Canario táncegyüt-
tes „Lant és paróka” című da-
rabját élvezhették a fiatalok a 
Művészetek Házában.

A Tabulatúra régizene-együt-
tes Magyarország különböző 
történelmi korait kíséri végig 
az ünnepségek, a mulatozás, 
az ahhoz kapcsolódó szokások 
és etikett szempontjából. A kü-
lönböző korokhoz kapcsolódó 
zenék bemutatásán túl ebben a 
műsorukban is célul tűzték ki, 

hogy a kor szokásairól, egy-egy 
királyi lakoma menetéről, az 
ahhoz kapcsolódó táncokról 
meséljenek. A Company Can-
ario Histórikus Táncegyüttes 
segítségével egy táncelőadás 
keretén belül a gyerekek meg is 
ismerkedhettek ezekkel a szoká-
sokkal, táncokkal. A produkciót 
eredeti tánckönyvek alapján ké-
szült koreográfiákból állították 
össze, melynek célja bevezetni a 
gyerekeket a historikus zene és 
tánc világába, és ezen keresztül 
történelmi ismereteket adni át 
számukra – elsősorban a kora 
barokk világáról.  
 SZV
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A TARR Kft. pályázatokat hirdet MŰSZERÉSZ munkakör betöltésére:

ELŐNY:
• Felsőfokú végzettség
• Elektromos karbantartási ismeretek
• Egy idegen nyelv társalgási szintű

ismerete
• Távközlési piac és szolgáltatások     

ismerete

AMIT KÍNÁLUNK:
• Alkalmazotti jogviszony
• Béren kívüli juttatások,

cafetéria
• Folyamatos tanulási és 

előrelépési lehetőség

FELADATOK:
• Hibakeresés, problémamegoldás
• Ügyfélkapcsolatok ápolása
• Elhárított hibák dokumentálása
• Munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátása

ELVÁRÁSOK:
• Középfokú végzettség (érettségi) elektroműszerész
• Magabiztos, határozott fellépés az ügyfelekkel történő kommunikáció során
• Kiemelkedő kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• B kategóriás jogosítvány

Munkaidő: napi munkaidő 8 óra, két műszakban változó beosztással.
Munkakezdés: azonnal, megegyezés szerint.
A munkavégzés helye: Bonyhád és Szekszárd

Jelentkezéseket az info@tarr.hu-ra címen várjuk.
Jelentkezési határidő: 2016. január 31.

(01125)

Mindig friss húsok,
házias húskészítmények

széles választéka.

Megrendelést felveszünk,
díjmentesen kockázunk,

szeletelünk.
 

Az Áfa csökkentés miatt kedvezőbb
sertéshús árakkal várjuk

kedves vásárlóinkat!

A Heberling Húsboltok az új évben is várják
kedves vásárlóikat, Szekszárdon két helyen:

– Rákóczi u. 8. sz. alatt (a Főiskolával szemben)
Tel.: 06 20/288-68-30

– valamint a Piac téren (a Halüzlet mellett)
Tel.: 06 20/912-09-81

(01123)

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
február 12-től, péntekenként
a Szekszárdi SZC (volt 505-ös)

„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

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

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu(01106)

ISMÉT:
VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS NÉLKÜL 

SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404

Bíró Aranka
egészségügyi
szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes 
laboratóriumi beutalóval 
vehető igénybe! 
A szolgáltatásért térítési 
díjat kell � zetni!

(01124)

Speciális menüsorok, korszerű sütési módok
Folyamatos a megújulás a 
gasztronómiai kínálat és a 
szolgáltatások terén a 2007-
ben alapított Szekszárdi 
Diákétkeztetési Kft. egysé-
geiben. A sajátos igényeket 
is kielégítő menüket is ösz-
szeállító önkormányzati cég 
ügyvezetőjével, Bay Attilával 
készült interjúban arra is kí-
váncsiak voltunk, miért volt 
szükség januártól áremelésre.

– Naponta mekkora mennyiség-
ben főznek a cég konyháin? 

– Jelenleg 3800 főre készítünk 
napi rendszerességgel egészsé-
ges és változatos ételeket a cég 
négy főző- és egy hidegkonyhá-
jában. Előbbiek közül kiemelke-
dik a Baka iskolában működő, 
korszerű, 3000 adagos konyha, 
amely az óvodások és általá-
nos iskolások meleg étkezteté-
sét biztosítja. A Gyermeklánc 
Óvodában üzemelő 2000 ada-
gos egység a középiskolások, 
a felnőttek, valamint az idősek 
étkezéseit is készíti. A Szociális 
Központban az év minden nap-
ján működik egy 300 adagos 
konyhánk a bölcsődések és a 
speciális étkezési igényűek hét 
közbeni, illetve az Idősek Ott-
honában lakók hétvégi ellátásá-
ra. A Pécsi Tudományegyetem 
szekszárdi karán üzemeltetett 
éttermünkben – a Gyermek-
lánc óvodai konyhából szállított 
változatos menük mellett – a’ la 
carte étkeztetést is bonyolítunk, 
de vállaljuk rendezvények ki-
szolgálását is. Hidegkonyhánk 
a Dienes iskolában működik, 
itt készítjük, illetve innen szol-
gáljuk ki a napi közel 4300 adag 
reggelit, tízórait, uzsonnát és 
vacsorát. A városban 22 helyen 
végzünk étkeztetési szolgálta-
tást, ezek között található 25 
embert kiszolgáló tálalókonyha 
és 500 fős étterem egyaránt.

– Milyen technológiával ren-
delkeznek konyháik?

– E téren döntő részben a 
legkorszerűbb eszközök áll-
nak rendelkezésre, amelyeket 
az utóbbi évek céltudatos fej-

lesztései során szereztünk be. 
Modern eszközparkunknak 
köszönhetően a közétkezteté-
si szabályok módosulása nem 
okozott gondot számunkra: a 
fejlesztéssel megelőztük a jog-
szabályváltozásokat. Példaként 
említeném a bő zsiradékban 
való sütés korlátozását: ezt mi 
évekkel korábban hajtottunk 
végre, mint ahogy a jogszabály 
előírta volna.

 
– A szolgáltatások terén mit 

kínálnak a vendégeknek? 
– Valamennyi korcsoport szá-

mára készítünk ételeket a reg-
gelitől a vacsoráig, az adott kor-
osztály sajátosságait figyelembe 
véve, a megrendelőink igénye 
szerint. A menüs étkeztetésen 
túl napi ajánlatokkal várjuk a 
vendégeket az egyetemi kar 
felújított, légkondicionált étter-
mében, rendezvények esetében 
pedig az aulában. Az elmúlt év 
végén több céges rendezvényen 
szolgáltattunk – közülük a leg-
nagyobb 360 fős volt –, de több 
ifjú pár választja a lakodalom 
helyszínéül az egyetemi kar ét-
termét és auláját.

 
– Speciális menüsorokat is kí-

nálnak a diákok, illetve a felnőt-
tek számára.

– Külön étlapot készítünk a 
különböző korcsoportoknak, 
ugyanakkor figyelembe vesszük 
a sajátos étkeztetési igényeket is, 
így legalább ötféle étlapot és kö-

zel húszféle étrend-variációt ké-
szítünk havonta. A tervezésénél 
elsődleges szempont a közét-
keztetési előírások betartása. A 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rende-
let egyebek mellett szabályozza, 
hogy a különböző korosztályok 
esetében egy adag ételnek, mi-
lyen nyersanyag mennyiséget 
kell tartalmazni. Az étlapon 
minden lényeges információt, 
így például az allergéneket is 
fel kell tüntetni. A számítások 
mellett a kollégáim szakmai 
hozzáértésére és fantáziájára is 
szükség van ahhoz, hogy a fenti 
előírásokat betartva, egészséges, 
ízletes és változatos ételeket kí-
náljunk a nálunk étkezőknek.

 
– Néhányan panaszkodtak, 

hogy áremelést tapasztaltak év 
elején...

– A tulajdonos önkormányzat 
jóváhagyásával – a nyersanyag-
norma emelése miatt – utoljá-
ra 2015. szeptember 1-én volt 
árváltozás, s ennek mértéke 
átlagosan 5,5 % volt. A norma 
változtatására az adott okot, 
hogy az EMMI-rendelet több 
alapanyag esetében nagyobb 
mennyiségű, illetve más mi-
nőségű termékek alkalmazását 
írta elő. Például több tejet kell 
biztosítani az ellátottak részére, 
vagy a péksütemények esetében 
több teljes kiőrlésű, magvas, 
valamint kizárólag túrós vagy 
gyümölcsös tölteléket tartal-
mazó terméket adhatunk. A 
húsok esetében is szigorodott 
a minőségi előírás, s ezek mind 
árnövelő hatásúak. A költsé-
geink azonban nem csupán az 
alapanyagokból állnak. A legje-
lentősebb tételünk a munkabér 
és annak járulékai, amelyet je-
lentősen befolyásol a minimál-
bér és a garantált bérminimum 
emelkedése. Ugyancsak nem 
elhanyagolható költségelem a 
konyháink energia ellátása, az 
üzembiztonságuk, továbbá a 
szállítás és az egészségügyi, hi-
giéniai feltételek betartása.

– Milyen újdonságok tervez-
nek a menüsorban?

– Évekkel ezelőtt kitűzött 
célként folyamatosan az egész-
ségesebb táplálkozás irányába 
haladunk. A jogszabályi válto-
zásokat megelőzve, kiiktattuk 
a bő zsiradékban sütést, szinte 
nullára csökkentettük a ké-
nyelmi termékek használatát, 
korszerű eszközeink biztosí-
totta lehetősséggel élve pedig 
modern, egészséges főzési-sü-
tési módszereket alkalma-
zunk. Ezek eleinte ezek nem 
arattak feltétlen sikert, ám a 
közétkeztetési rendelkezések 
tavaly szeptemberi bevezetése 
nálunk már nem váltott ki ko-
molyabb ellenállást, mint más 
településeken. Igaz, mindezen 
újítások mellett, igyekeztünk 
megőrizni a magyaros ízeket, 
ételeket is. 

 Gyimóthy Levente

Bay Attila ügyvezető
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Január 17-ei rejtvényünk megfejtése: Rudyard Kipling, A dzsungel könyve.
A helyes megfejtők közül páros belépőjegyet nyert: Tóth József és Siklósi Mónika.

E heti rejtvényünk megfejtését január 28-án, csütörtök délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Gondolatok az ökumenikus 
imahét kapcsán

„Arra hívattunk, hogy az Úr 
nagy tetteit hirdessük!”
 (1Péter 2,9)

Az ökumenikus imahét idei 
jeligéje az emberi élet célját ha-
tározza meg. Kereszténynek, 
Krisztus követőjének lenni azt je-
lenti, hogy „nem önmagunknak 
élünk, hanem annak, aki értünk 
meghalt”. Azt a bizonyosságot és 
életvitelt, hogy mi emberek Isten 
gyermekei, „Isten keze munkája 
vagyunk, akiket Jézus Krisztus-
ban a jó cselekvésére teremtett.” 
Mit jelentenek ezek a nagy sza-
vak a gyakorlatban?

Az ember életének a célja és 
rendeltetése nem lehet önmaga. 
A Biblia szavainak mércéjén te-
hát minden olyan kijelentés, szo-
kás, gyakorlat és emberi intéz-
mény, amely önzésre épül, öncélú 
és individuális: romboló hatású 
és célt tévesztett. Aki meg akarja 
tartani az életét, elveszti. Ami-
kor én vagyok saját életemnek 
a középpontja és csak egyedül 
én, akkor vagy így, vagy úgy, de 
rombolom a környezetemet és az 
egységet a családban, lépcsőház-
ban, munkahelyen, közösségben. 

Isten nagy tetteket vitt véghez 
az életünkben. Az Ő kezében 

vagyunk. Szeret, és nem akarja 
a vesztünket, a halálunkat. Ezer 
meg egy dolog az Ő szeretetéről 
beszél. Sokszor csak a rosszat, a 
hibákat látjuk, és vádoljuk Istent 
(a sorsot), hogy keresztbe tett ne-
künk. Az, hogy Isten szeret, nem 
kérdés. Benne mozgunk és va-
gyunk. Semmi sem választhat el 
bennünket az ő szeretetétől. Ön-
zésünk, magunk körül való forgo-
lódásunk kiírtja a hitet belőlünk. 
Ha csak a sérelmeinkre figyelünk, 
elfelejtünk hálát adni. Érdemes 
hálát adni, Isten tetteit számon 
tartani, keresni. Ha imádkozunk, 
olvassuk a Bibliát és keressük Is-
ten közelségét az emberek közös-
ségében, akkor megtaláljuk Őt és 
meglátjuk, hogy mit tett értünk.

Isten létét és tetteit hirdetni 
nem teljesítmény, nem köteles-
ség, hanem öröm. Rácsodál-
kozni Isten kegyelmére, átélni 

a bűnbocsánatot, a feloldozást, 
ezek örömünk forrásai. Az igazi 
megbánás, az elfogadás, az egy-
ség megtapasztalása ritka nagy 
öröm forrásává válik az életünk-
ben. Azzal hirdetjük Isten tetteit, 
ha ezeket megtapasztaljuk és a 
szeretet, a békesség az öröm va-
lósággá válik az életünkben. 

Az egységért imádkozott és 
imádkozik minden keresztény 
ezen a héten azért, mert nincs 
egység. Jézus Krisztus vágya és 
álma volt, hogy a követői között 
egység legyen. Egység a család-
ban, a lépcsőházban, a munka-
helyen, a városban, az országban 
és a világon. Ezt munkálja ma is 
Szentlelkével és meghív bennün-
ket, hogy keressünk, zörgessünk 
és tegyünk érte, hogy megváltoz-
zon ez a világ. 

 Gyurkó Donát Sámuel
 metodista lelkész

Köszönet a 2015-ben 
nyújtott támogatásért:

a Tolna Megyei Kormány-
hivatal vezetésének és dol-

gozóinak, Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
vezetésének és munkatársa-
iknak, a Tolna Megyei Civil 
Információs Centrum mun-
katársainak, a Tm. Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes 

Ház munkatársainak, a 
szekszárdi Tesco Áruház 

vezetésének és dolgozóinak, 
a Lipóti Pékségnek, a Garay 
Gimnázium igazgatójának, 
tanárainak és tanulóinak, a 
Szent József Katolikus Isko-
la igazgatójának, tanárainak 
és tanulóinak, civil szerve-

zeteknek és vállalkozóknak, 
a Személyi Jövedelemadó-
juk 1%-át felajánlóknak, 

valamint azoknak a magán-
személynek, akik bármi-

lyen módon hozzájárultak 
ahhoz, hogy rászoruló em-
bertársainkat egész évben 
segíthettük élelmiszerrel, 

ruhával és egyéb támogatás 
formájában. 

Isten áldását kérjük életükre 
és további munkájukra!

Szent Erzsébet 
Caritas Alapítvány

A kereszténység hitele forog kockán
Megannyi különböző véle-
mény, meggyőződés osztja 
meg a keresztények nagy 
családját: az egyik csoport 
a történelmi egyházak alap-
ján áll, míg mások a szabad 
felekezetek elvét vallják. 
Az egyik féltve őrzi a római 
katolikus hagyományokat, 
mások a reformáció irányát 
tartják helyesnek, megint 
mások pedig a keresztény 
életkegyességet.

Miként lehet ennyi különbö-
zőség ellenére is egyezségre/
egységre jutni? A megoldást 
a sokféleség ellenére a Jézus 
Krisztusban történő egyesülés, 
eggyé válás jelentheti. Erről 
is szólt a hívekhez Vida Péter, 
aki az Ökumenikus Imahét al-
kalmából kedden a református 
templomban tartott igehirde-
tést. A katolikus káplán kiemel-
te: az ökumenikusság nem fel-
tétlenül azt jelenti, hogy adjuk 
fel hagyományainkat, nézete-
inket, hogy a merev eltérések 
ellenére egy közös egyházban 
egyesüljenek a hívek. Ettől 
ugyanis túl egyformává válna 
valamennyi felekezet, amely 
már az uniformitás felé vezet-
ne. „Jézus végtelenül gazdag: 
megragad egyformán minden-
fajta egyházat, általa kell meg-
élni az egységet. Éppen úgy, 

ahogy egy karmester vezeté-
sével különböző hangszereken 
csodálatos szimfóniákat lehet 
megszólaltatni. Jézusban kell 
éljünk, ahogy a madár számára 
a levegő, a halnak a  víz, legyen 
életünkben ő az igazodási pont, 
az éltető erő” – hangsúlyozta a 
káplán. Vida Zsolt kitért arra 
is, hogy a más keresztény fele-
kezetű emberekben ne a külön-
bözőségeket lássuk, hanem azt: 
testvérek vagyunk Jézus Krisz-
tusban. Szerinte a kereszténység 
hitele forog kockán, ha nem az 
egységre törekszik. Ez az egység 
ugyanakkor nem materiális, ha-
nem lelki síkon történhet meg 
– amint arra Jézus is utalt.

A kedd esti ökumenikus al-
kalmon dr. Kaszó Gyula refor-
mátus lelkipásztor és Sefcsik 
Zoltán evangélikus lelkész is 
imát mondott és áldást kért a 

hívekre. Az idei imahét temati-
káját a lettországi keresztények 
készítették elő, jelmondatát pe-
dig Péter apostol első leveléből 
vették: „Arra hívattunk, hogy az 
Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 
2,9). A házigazda református 
lelkipásztor ennek kapcsán em-
lékeztetett arra a kérésre: az idei 
imahéten vigyenek a templo-
mokba egy-egy gyertyát, amely 
a világ világosságát jelképezi, 
illetve helyezzenek el kenyeret, 
amelynek sóba mártása a kö-
zösségé válást szimbolizálhatja.

Az ökumenikus imahét ese-
ményei sorában hétfőn, a bel-
városi római katolikus temp-
lomban Vasadi Teodor baptista 
lelkész hirdetett igét, szerdán 
az evangélikus templomban dr. 
Kaszó Gyula köszöntötte a híve-
ket, csütörtökön a metodisták-
nál Sefcsik Zoltán tartott áhíta-

tot. Pénteken, az újvárosi római 
katolikus templomban Gyurkó 
Donát metodista lelkész szol-
gált, január 23-án szombaton 
ismét az evangélikus templom-
ban gyűltek össze a Jézussal 
kapcsolatot keresők. 

 Gy. L.

Több mint száz éve az 
ökumenikusság jegyében
Egy New York-i anglikán pap, 
Paul Wattson 1908. január 
18. és 25. között imanyolcad-
ra hívta el a keresztényeket – 
függetlenül felekezeti hovatar-
tozásuktól. Ettől az időponttól 
számítják az Ökumenikus 
Nemzetközi Imahetet, amely 
világszerte ezekben a napok-
ban zajlik. Az Egyházak Öku-
menikus Tanácsa, valamint 
a Keresztény Egységtörekvés 
Pápai Tanácsa 1968-ban kö-
zösen adott ki imákat ezekre a 
napokra, támogatva az öku-
menikus törekvéseket.   A kö-
zös programokat a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa (MEÖT), valamint 
a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia rendezte. A nyitó 
szertartást Erdő Péter bíboros, 
prímás, Esztergom-budapesti 
érsek és Bogárdi Szabó István 
református püspök, a Magyar-
országi Református Egyház 
zsinatának lelkészi elnöke ve-
zette január 17-én, a Deák téri 
evangélikus templomban.
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A főlevéltárnok: 115 éve született dr. Hadnagy Albert
A Háromszék vármegyei Dál-
nokon, Dózsa György szülő-
helyén látta meg a napvilágot 
1901. január 21-én dr. Had-
nagy Albert történész, a Szek-
szárdi Levéltár igazgatója. 

Kitüntetéses érettségi bizonyítvá-
nyának köszönhetően jutott be a 
budapesti Eötvös József Collegi-
umba. Tanulmányai befejezését 
követően 1924 júniusában tör-
ténelemtanári szakvizsgát tett, 
majd a bölcsésztudori szigorlatot 
is teljesítette. Kiváló előmenetelé-
re való tekintettel állami ösztön-

díjjal kiküldték a bécsi Magyar 
Történeti Intézetbe, ahol részben 
az egyetemi tanulmányait foly-
tatta, részben a bécsi Statsarchiv-
ban végzett levéltári kutatásokat. 
Itt többek között összegyűjtötte 
az 1790/91. évi erdélyi országy-
gyűlés levéltári adatait, de részt 
vett a Batthyány-kormány ok-
irattárának gyűjtési és másolási 
munkálataiban is.

Huszonöt évesen érkezett 
Szekszárdra, ahol 1926 júliusától 
kinevezték Tolna vármegye fő-
levéltárosává. A megyei levéltár 
fejlesztésére irányuló tevékeny-

sége akkor bizonyult a legter-
mékenyebbnek, amikor a világ-
háborús cselekmények feldúlta 
levéltárának újbóli rendezésébe 
fogott, és a háborús pusztítá-
sok után könyvtári és levéltári 
gyűjtést végzett a megyében. A 
főlevéltárosi tisztet több mint 40 
éven át, egészen 1967-ben bekö-
vetkezett haláláig látta el.

Történelmi érdeklődése Liszt 
Ferenc szekszárdi kapcsolatai 
és Háry János legendája mögött 
húzódó történeti valóság felé 
vitte. Szerteágazó kutatásai so-
rán megannyi tanulmányt írt, 

így többek között Tolna megye 
parasztságának XVIII. századi 
történetéből, vagy a boszor-
kányság, betyárság helyzetéről 
a XVIII-XIX. században. Elké-
szítette az Aradon mártírhalált 
halt Gróf Leiningen-Wester-
burg Károly életrajzát, és fel-
dolgozta Szekszárd város küz-
delmét a gimnáziumáért.

Dr. Hadnagy Albert mun-
kásságát, a városért kifejtett 
tevékenységét 2007-ben – halá-
lának negyvenedik évforduló-
ján – Pro Urbe Szekszárd díjjal 
ismerte el város.   SZV
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap január 25-től január 29-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 950 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

január 25. január 26. január 27. január 28. január 29.

„A”

Húsos 
borsóleves Gyümölcsleves Zöldborsóleves Daragaluska 

leves Karalábéleves

Nudli,
lekvár

Rakott 
kar� ol

Hawaii 
csirkemell,

burgonylapüré
Pásztortarhonya,

savanyúság
Milánói 

sertésborda

„B”

Hamis 
gulyásleves Gyümölcsleves Zöldborsóleves Daragaluska 

leves Karalábéleves

Fűszeres 
pirított csirke,
vitaminsaláta,
joghurt öntet

Gyros, pita,
tzatziki

Csülökpörkölt,
sós burgonya,

savanyúság

Dubarry 
pulykamell,
párolt rizs

Pirított 
szárnyasmáj,

tört burgonya,
savanyúság

„C”

Húsos 
borsóleves Gyümölcsleves Csirkegulyás Daragaluska 

leves Karalábéleves

Sajtos 
tészta

Sárgaborsó 
főzelék,
vagdalt

Diós-mákos 
kalács

Paradicsomos 
káposzta,

natúr szelet 
Lecsós virsli,

tarhonya

(01117)

A BHG-ASZ Kft. szekszárdi telephelyére 
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

• SZERSZÁMTERVEZŐ
présszerszámokkal foglalkozó szerszámüzembe
• SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 
új présszerszámok készítésével foglalkozó szerszámüzembe
• GÉPBEÁLLÍTÓ présüzembe 
(géplakatos, gép- vagy autószerelő végzettség előny)
• RAKTÁROS
(elvárás érettségi, targoncás jogosítvány előny)
• IRODAI ADMINISZTRÁTOR
(elvárás társalgási szintű angol vagy német nyelvtudás)
• MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLYVEZETŐ
(csak hasonló munkakörben gyakorlattal rendelkezők 
jelentkezését várjuk, elvárás német vagy angol nyelv tárgya-
lási szintű ismerete)
• AWI hegesztő

Önéletrajzokat a munkakör megjelölésével a 
beatrix.wiezner@prettl.com email címre várjuk!

Pályakezdők jelentkezését is elfogadjuk.
(01126)

ASZTALITENISZ. Sima, 3:0-as 
vereséget szenvedett a Szek-
szárd AC női asztalitenisz-csa-
pata a francia ALCL TT 
Grand-Quevilly otthonában, 
az ETTU Kupában. Türei Fe-
renc vezetőedző légiósokat nél-
külöző csapata csak megnehe-
zíteni tudta a komoly játékerőt 
képviselő gall együttes dolgát. 
Az első összecsapást Madarász 
három játszmában bukta el, a 
második és harmadik körben 
is csak egy-egy szettre futotta 
Lovas, illetve Tóth erejéből. A 
franciáknak elég három szet-

tet fogniuk a január 26-i szek-
szárdi visszavágón (kezdés 19 
órakor), hogy elődöntőbe jus-
sanak az ETTU-kupában. A 
Bajnokok Ligája küzdelmeitől 
decemberben búcsúzó SZAC a 
Klubcsapatok Szuperligájában 
és a magyar bajnokságban vi-
gasztalódhat.

KOSÁRLABDA. Kilenc nap 
alatt nagyot fordult a világ az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
élvonalbeli női kosarasaival. Az 
idei első fordulóban, a PINKK-
Pécs 424 vendégeként aratott 

bravúros győzelem után, hét-
főn Győrben súlyos, 22 pontos 
vereséget szenvedett Magyar 
Gergely együttese (90-68). Az 
atomosok gyengén játszottak: 
eladtak 25 labdát, pontatlanul 
céloztak távolról, így nem is le-
hetett kérdés a bajnokság máso-
dik helyezettjének magabiztos 
sikere. A KSC csapatából a 19 
pontot dobó Barber és 18 egy-
ségig jutó Rymarenko dicsérhe-
tő. A szekszárdiak e hétvégén a 
Vasas vendégeként javíthatnak, 
majd január 30-án jöhet a Ceg-
léd elleni hazai rangadó.

LABDARÚGÁS. Öt új játékos- 
sal a soraiban 3-1-re meg-

nyerte első felkészülési mér-
kőzését az NB III Közép-cso-
portjában szereplő Szekszárdi 
UFC. Nagy Tamás edző gár-
dájából Szabolcska, Ranga és 
Nagyváradi talált be a ven-
dég Paksi FC II kapujába. 
Szabolcska az UFC második 
edzőmeccsén is eredményes 
volt: a csatár szabadrúgásból 
lőtt bombagóljával a Szek-
szárd 1-0-ra legyőzte a Kom-
lót. További hír a megyeszék-
hely futball csapatának háza 
tájáról, hogy három és fél év 
után visszatér a klub kötelé-
kébe Dienes Pál, aki az UFC 
megyei I. osztályú csapatát 
dirigálja.
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Storcz Botond: „Így kell ezt csinálni, kérem!”
Évzáró-évadnyitó rendezvé-
nyét, közgyűlését tartotta 
az elmúlt pénteken a Szek-
szárdi Kajak-Kenu SE a Fritz 
Pincészetben. Az eseményre 
a sportolók mellett – immár 
hagyományosan – a klub tá-
mogatói és a versenyzők szü-
lei is meghívást kaptak.

Kívülről és belülről is látszik, 
hogy a Sió partján rendben 
mennek a dolgok – immáron 
hat éve. Adott egy karizmatikus 
edző-házaspár, Inger Nikoletta 
és Jámbor Attila, akik örömmel 
szentelik az ügynek a szabadi-
dejüket, egy-egy évben sok-sok 
hétvégéjüket. Tudják értékelni, 
hogy azt csinálhatják, amit sze-
retnek, s amit úgy tesznek, hogy 
abból közhaszon legyen: egy új 
sportág, egy komoly klub hosz-
szú távon észrevehetően mű-
ködjön a megyeszékhelyen.

Szerencsés egybeesés, hogy 
erre olyan támogatók is vevők 
városban – s most már azon kí-
vül is –, akik érdemben tudnak 
segíteni, akik töretlenül bíznak 
az edző páros közösség és at-
moszféra-teremtő képességé-
ben. Legalább annyira a szülők 
is, akik a háttérben nagyon is 
fontosak a „hétköznapok sodrá-
sában”. No és az is jelzésértékű, 
hogy a jelentősebb szponzorok 
első emberükkel képviseltették 
magukat a rendezvényen, mi-
képpen Ács Rezső polgármester 
személyében a város is. 

Jámbor Attila beszámolójá-
ból kiderült: a hat éve alakult 
klub az idén összegyűjtött 301.5 
pontjával a 18. helyett foglalja el 
a sportág cirka 140 bejegyzett 
hazai szakosztálya között. Még 
úgy is ott van a legjobb húszban, 
hogy nincs junior, felnőtt vagy 
masters versenyzője, és egyelőre 
a kenuval nem foglalkoznak...

„Le a kalappal előttük” – mond-
ta erre Storcz Botond, korábbi 
sokszoros világbajnok kajakos, 
a felnőtt válogatott vezetőedzője. 
Az est vendége arra a kérdésünk-
re, hogy „hol a helye a szekszárdi 
klubnak az utóbbi ötben alakult 
szakosztályok között?”, azonnal 

kész volt a válasszal. „Az egyik, 
hanem a legjobb közülük! Utána 
is nézhetek, de nem a pontszá-
mok alapján kell erre válaszolni, 
hanem a bázist, a gyerekszámot, 
a közösségként való működést, 
az edzésszámokat, a fokozatos-
ság elvének betartását, a sokol-
dalú lehetőségeket is látni kell, s 
ebben van a szekszárdiak előnye 
a többi újonnan induló klubbal 
szemben.”

– Helyes, hogy alapvetően 
nincs nagy különbség a külön-
böző életkorban levő verseny-
zők képzésében – szakmázott 
kicsit Storcz. – Az is követendő 
példa, hogy Jámbor Attiláék 
több időt biztosítanak a speci-
alizációra, s ez a gyerekeknek 
és a klubnak is fontos. A vég-
cél ugyanis az, hogy minden-
ki megtalálja a neki megfelelő 
szakágat, s ezen belül a legjob-
ban fekvő versenyszámot. Az a 
tény, hogy folyamatosan nő a 
gyerekszám, még egy olyan si-
kersportágban sem szokványos, 
mint a kajak-kenu. Jönnek is az 
eredmények: országos bajnoki 
címek, válogatott kerettagsá-
gok – fejtette ki véleményét a 
válogatott edzője.

A képzeletbeli tablón kiemelt 
helye van persze a gyermek, kö-
lyök és serdülő korosztályban a 
vidékbajnokságon első helyet 
szerzett versenyzőknek, az or-
szágos bajnokságokon szerzett 
egy aranynak, két-két ezüst- és 
bronzéremnek, de a negyedik, 

ötödik és hatodik helyezésekből 
is lehetnek jobb eredmények – 
akár már jövőre.

– Nem siettetünk semmit. Az 
a legfontosabb, hogy az ifjúsági 
korhoz érve sem hagyják abba 
a fiatalok a versenyzést, ami jel-
lemzően megtörténik más klu-
boknál” – mondja Jámbor Atti-
la. – Itt vannak az ifistáink, akik 
kellőképpen sokat dolgoznak, 
de nem tudnak előbbre lépni a 
középmezőnynél. Ez nem azt 
jelenti, hogy majd U23-as, majd 
felnőtt versenyzőként csak eny-
nyire fogják vinni. Én továbbra 
is nagyon bízom bennük, és re-
mélem, ők is hisznek magukban. 
Meggyőződésem, hogy lehet ré-
szük olyan sikerben, amiről ál-

modnak. Ha még sem, az együtt 
eltöltött évek így is meghatározó-
ak lesz az életükben – vizionált az 
elnök, aki annak ellenére, hogy a 
maratoni szakágban versenyzett, 
edzőként nem akarja azt ráeről-
tetni tanítványaira. Sőt, nagyon 
is nyitott a rövidebb, olimpiai 
távok felé. Azt mondja, bizonyos 
értelemben lehet átjárás is a két 
eltérő felkészülést igénylő szakág 
között.

Díjeső hullott tavaly a szek-
szárdi kajakosokra, a legjobb 
eredményeket szállító korosz-
tályos válogatottaknak pedig 
jócskán kijutott a reflektor-
fényből: a serdülőknél Ádám 
Alexának és Nagy Viktóriának, 
a kölyök korosztályban Ács An-
nának és Müller Bencének. A 
legjobb eredményt – mint arról 
tavaly lapunk is beszámolt – a 
Nagy Viktória-Korsós Zsófia 
páros érte el: a mezőny legfia-
talabb egységeként ezüstérmet 
szereztek a győri maratoni vi-
lágbajnokságon, az ifjúságiak 
mezőnyében. Ez a duó – noha 
egyesben eltérnek útjaik – né-
hány évig nagy valószínűséggel 
még együtt marad, de már for-
málódnak a Sió partján az újabb 
párosok, és a széles hátország-
nak köszönhetően az eredmé-
nyes négyesek összeállítására is 
adottak a feltételek.  

 B. Gy.

SPORTHÍREK

Az Inger Nikoletta, Jámbor Attila edzőpáros világbajnoki ezüs-
térmes tanítványaival, Nagy Viktóriával és Korsós Zsófiával

A rendezvény vendégei – előtérben Storcz Botond
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ÁCS REZSŐ polgármester
Február 1., hétfő 14-16 óráig, elő-
zetes bejelentkezés alapján, tel.: 
74/504-102. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület.

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Január 12-én, kedden 16-17 óráig 
tartotta. Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78.)

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján
17-18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Imformatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16-17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület klubhelyiség (Mészáros 
Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 
óráig. Baka István Ált. Isk. (Béri 
B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (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. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17-
18 óráig tart. Szekszárd, Piac tér 
Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

AGÓRA MOZI
Január 24., vasárnap
17:00 – Az 5. hullám
19:00 – Steve Jobs
Január 25., hétfő
17:00 – Az 5. hullám
19:00 – Steve Jobs
Január 26., kedd
17:00 – Az 5. hullám
19:00 – Steve Jobs
Január 27., szerda
17:00 – Az 5. hullám
19:00 – Steve Jobs
Január 28., csütörtök
15:00 – Alvin és a mókusok

– A mókás menet
17:00 – Nagyfater elszabadul
19:00 – Pofázunk és végünk

Miamiban
Január 29., péntek
15:00 – Alvin és a mókusok

– A mókás menet
17:00 – Nagyfater elszabadul
19:00 – Pofázunk és végünk

Miamiban
Január 30., szombat
15:00 – Alvin és a mókusok

– A mókás menet
17:00 – Nagyfater elszabadul
19:00 – Pofázunk és végünk

Miamiban
Január 31., vasárnap
15:00 – Alvin és a mókusok

– A mókás menet
17:00 – Nagyfater elszabadul
19:00 – Pofázunk és végünk

Miamiban

A Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Alapszervezet

„Fürgeujjak, ügyes kezek” 
címmel kézimunka 

foglalkozást szervez.
Program:

Foltvarrás, horgolás, kötés, 
kitűző készítés stb.
Foglalkozás ideje: 

2016. január 28., csütörtök 
14 óra

Foglalkozás helye: 
MVK Tm. Szervezete, 

Szekszárd, Dózsa Gy.u. 1.
A foglalkozásra minden 

érdeklődőt várunk.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Babits Mihály Kulturális 
Központ pályázatot hirdet 

kulturális szervező/ifjúsági
szakember munkakör betöltésére, 
határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyra.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: az ifjúságsegítés területén 
szerzett legalább 1–3 év szakmai 
tapasztalat. A pályázat benyúj-

tásának határideje: 2016. január 
29., elbírálásának határideje: 

2016. február 15. A munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. További infor-
máció: www.szekszardagora.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Babits Mihály Kulturális 
Központ pályázatot hirdet

igazgatóhelyettes (magasabb 
vezető) munkakör betöltésére, 

határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyra. A vezetői megbízás 

határozott időre, 3 évre szól.
A pályázat elbírálásánál előnyt 

jelent: a hasonló területen szerzett 
legalább 1–3 év vezetői tapasztalat. 
A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2016. február 8., elbírálásá-
nak határideje: 2016. február 26. 
A munkakör legkorábban március 
1-től tölthető be. További informá-

ció: www.szekszardagora.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Babits Mihály Kulturális 
Központ pályázatot hirdet

közművelődési szakember 
munkakör betöltésére, határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A 
pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
népművészeti, néphagyományokkal 
kapcsolatos, néptáncos rendezvények 
szervezése területén szerzett legalább 
1–3 év szakmai tapasztalat. A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2016. 
január 29., elbírálásának határideje: 

2016. február 15. A munkakör a 
pályázat elbírálását követően azon-
nal betölthető. További információ: 

www.szekszardagora.hu

XII. Szekszárdi
Tavaszváró Méhésznap
– Szakmai Konferencia
A Tolna megyei Méhész 

Egyesület tisztelettel 
meghívja Önt 

2016. február 6-án 
a XII. Szekszárdi 

Tavaszváró Méhésznap 
– Szakmai Konferenciára.

Helyszín: Szekszárd, Babits 
Mihály Kulturális Központ.
A részletes programot január 

31-i lapszámunkban
olvashatják.Szeretettel hívjuk a szabadegyetem IV. évfolyamának 

1. előadására és beszélgetésére
Téma: „MI, és a teremtett világ.”

Egy előadás:
• az elemi tudásról, mellyel képesek lehetünk az emberi 

társadalom és a természet között felborult egyensúlyt javítani,
az emberek egészségét támogatni,

• a gazdáról, akinek energetikailag uralnia kell a természeti
környezetét (kertjét),

• módszerekről, melyekkel sikeres lehet a vegyszermentes
gazdálkodás,

• az egyénről, aki támogatja e szemléletet.
Előadó: Nemes Mátyás, biogazda (Fülöpjakab)

Időpont: 2016. január 27. (szerda) 18.00 óra
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) Csatár terem (I. emelet)
Az ingyenes est háziasszonya: Pócs Margit, a Mentálhigiénés 
Műhely elnöke. Információ: +36/20-473-0644, 74/511-721

www.mentalmuhely.hu

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
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01114)

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

(01113)

Köszönet nyilvánítás
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete az elmúlt évben több rendezvényt 

és programot szervezett, melyeknek megvalósítását intézmények, civil szervezetek, 
magánszemélyek és önkénteseink segítették.

2015. évben Egyesületünk több mint 160 szabadidős és kulturális rendezvényt szervezett 
kiemelnénk a „Hűség Napja” Vakvezető Kutyák Világnapja Konferenciát és Vakvezető kutya 

bemutatót, „Szeretet Lángja 2015” közvélemény-formáló rendezvényt, a Fehér Bot Nemzetközi 
Napja ünnepségeket, „Segítünk megtalálni a helyed!” című elhelyezkedési tréninget, 

karácsonyi ünnepségeket.
Ezúton szeretnénk köszönetet nyilvánítani a programjaink során együttműködő civil 

barátainknak, önkénteseknek és segítőknek odaadó munkájukért. Továbbá hálánkat fejezzük ki 
önkormányzatoknak, helyi cégeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek támogatásukért.

Kívánunk minden kedves segítőnknek és támogatónknak jó egészséget, sok sikert az Új Évben!

Köszönettel: Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Elnöksége
7100 Szekszárd, Hunyadi u.4. • www.tolnamegyeivakok.hu 

Meghívó Léleképítőre

Dr. Kovács Antal és Boros Gergely 
olimpiai- és világbajnokok

BAJNOKNAK SZÜLETTÉL
című előadására.

Helyszín: Garay János Gimnázium, 
díszterme

Időpont: 2016. január 25. (hétfő) 
18 óra

Minden érdeklődőt szeretettel hív 
és vár a Léleképítő házigazdája 

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

BELÉPÉS DÍJTALAN
Az előadást élőben közvetítjük itt:

http://www.tolna.net/~farkasj65/
lelekepito/index.htm

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Január 26. (kedd) 19:00 
– Színházterem

Múzsa bérlet, III. előadás - 
Giorgio Pianosa: Mert a mamá-
nak így jó! – vígjáték két rész-
ben, az Új Színház előadása.

Az elegáns Giannutri csa-
lád bergamói villájában min-
den vasárnap összegyűlnek 
a Mama körül a rokonok. Az 
egyik idillikusnak induló ebé-
det azonban egy váratlan ide-
gen megjelenése zavarja meg, 
akinek színre lépésével fene-
kestül fordul fel a család élete... 
A „Mert a mamának így jó!” 
a hétköznapi hazugságok víg-
játéka váratlan fordulatokkal, 
hamisítatlan, harsány olasz 

karakterekkel - parádés szere-
posztásban. Szereplők: Maria 
– Bánsági Ildikó, Monte Cristo 
– Dörner György, Giacomo Gi-
annutri – Lux Ádám, Beatrice 
– Tóth Auguszta, Luigi – Vass 
György, Lívia – Gregor Ber-
nadett, Iren – Koncz Andrea, 
Salvatore – Varga Ádám, Fab-
rizio – Nagy Zoltán, Kis Pietro 
– Gebhardt Patrik. Rendező: 
Pozsgai Zsolt. Bérletes előadás, 
minden szabad jegy elkelt!

Január 29. (péntek) 17:00 
– Bakta galéria

Családom és egyéb állatfajták 
– Ótós Réka és Dombi Imre fo-
tókiállítása

Ótós Réka 1988 óta örökíti 
meg szűkebb és tágabb hazája 
történéseit. Több mint 10 éven 
át sajtófotósként tevékenyke-
dett, képei bejárták egész a 
megyét, az országot, de például 
Franciaországban is volt kiállí-
tása. Ma Tolna megye jellegze-
tességei mellett családja adja a 
legjobb fotótémákat számára. 
Ótós Réka férje, Dombi Imre 
legszívesebben a természet 
történéseit örökíti meg. Közös 
kiállításukon először láthatja 
fotóit a nagyközönség.

A kiállítást megnyitja: dr. 
Kalotás Zsolt természetvédel-
mi szakértő, Pro Natura-díjas 
természetfotós. Közreműköd-
nek: Komjáth(i)yak. A tárlat 
megtekinthető február 12-ig, a 
ház nyitva tartási idejében.

Február 3. (szerda) 18:00
– Csatár terem

Író-olvasó találkozó Darvasi 
Lászlóval

„Darvasi László írásművé-
szete emberi tévelygésekkel, 
kudarcokkal és örömökkel teli, 
egyszerre hétköznapi és külö-
nös alakok sorát vonultatja fel. 
Novelláiban, tárcáiban, regénye-
iben egyaránt érvényre jut mon-
datainak szépsége és fájdalma, 
mindenek feletti igazsága. Ele-
mi erejű, artisztikus, egziszten-
ciális színezetű elbeszélői vágya 
az életet történetté, a történetet 
életté változtatja. Írói világa fi-
nom szövésű, áttetsző mese” – 
írja róla Bombitz Attila.

Az író-olvasó találkozó házi-
gazdája Ágoston Zoltán, a Je-
lenkor folyóirat főszerkesztője. 



2016. január 24.16

Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(01107)

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

(01108)

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  (01111)


