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A TARTALOMBÓL

Népszerű úti cél
Markánsan emelkedik a megye-
székhelyen töltött vendégéjszakák 
száma. A pozitív változás – a vá-
ros szélesedő turisztikai kínálatán 
túl – köszönhető annak is, hogy az 
egyre igényesebb, többféle szolgál-
tatást kínáló szálláshelyek várják a 
borvidékre látogatókat. 
 → 3. oldal

Gyakori változékonyság
A Föld átlaghőmérséklete emel-
kedik, szinte minden második 
hónapban időjárási anomáliák 
tapasztalhatók, s ezek mind a glo-
bális felmelegedés számlájára ír-
hatók. A tavaly Szekszárdon mért 
adatokat, összefüggéseket Kővári 
László segítségével tekintettük át. 
 → 7. oldal

Holtomiglan, holtodiglan
A Házas7próba elnevezésű vetél-
kedővel zárult a Házasság Hete 
programsorozat Szekszárdon. A 
résztvevő párokra igazi „szere-
tetgyakorlatok” vártak, amelyek 
igazolták: egy házasság akkor mű-
ködik, ha a benne élő két ember 
összhangban van egymással.
   → 10. oldal

UFC: kitavaszodik
Öt új játékossal, köztük több fiatal-
lal kezdi meg a NB III-as labdarúgó 
bajnokság tavaszi idényét a Szek-
szárdi UFC gárdája. Nagy Tamás 
edző tanítványai jó csapategységgel 
és harcos játékkal elkerülhetnek a 
sereghajtó pozícióból és kivívhatják 
a bentmaradást.  → 13. oldal
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Ma még látványosságnak szá-
mít, ha egy személyszállító hajó 
ereszkedik le a Sión, miként tör-
tént az február 16-án, kedden. Ha 
azonban megvalósulnak a Tolna 
megyei önkormányzat kiemelt 
projektjének keretében – a 2014-
2020-as európai uniós ciklusban 
– a Balatont a Dunával összekötő 
csatorna vízügyi rendezésére és 
turisztikai vonzerejének javításá-
ra tervezett fejlesztések, akkor for-
galmas vízi úttá válhat a Sió.

A csatorna vízügyi felújítására 
a Balaton 2014-2020-as fejlesz-
téséről szóló kormányhatározat 
12 milliárd forintot rendelt. A 
projekt keretében a Tolna megyei 
szakaszon megszüntetik azokat a 
zátonyokat, feliszapolódásokat, 
amelyek gátolják a víz gyors lefo-
lyását és hajóközlekedést. A tervek 
szerint Pálfától délre a Nádor-csa-
tornát is összekötnék a Sióval, így 
több lehetőség nyílna a két víz-
rendszer közötti vízkormányzásra.

A fejlesztésnek a Tolna megyei 
önkormányzat által tervezett – és 
Szekszárd városa által is támoga-
tott – második szakaszában ide-
genforgalmi és mezőgazdasági 
beruházások szerepelnek: mint-
egy 150 kilométernyi kerékpárút 
épülne, több ponton kikötőket, 
turistacentrumokat hoznak létre 
a 120 kilométeres vízfolyás men-
tén, és az öntözhető területek 
nagyságát is növelnék.   - fl -
Kapcsolódó írásunk a 4. oldalon.

Életet lehelnének a Sióba
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Haragjában megsemmisítette életművét
Hetvenhat éve, 1940. február 16-án 
hunyt el városunk szülötte, Hollós Lász-
ló botanikus, mikológus, az MTA leve-
lező tagja. Hollós a hazai gombaflóra 
egyik legmarkánsabb kutatója volt, a 
szakterület európai szinten is kiemel-
kedő alakjaként ismerték.

Hollós 1859. június 18-án, Schwarzkopf 
Lászlóként látta meg a napvilágot Szek-
szárdon. Nevét 1881-ben magyarosította, 
így a Budapesti Tudományegyetemen már 
Hollós Lászlóként szerzett kémia-fizika 
szakos tanári diplomát 1883-ban. Később 
ugyanitt természetrajzi tárgyakat tanult, 
majd pedig az állattani tanszéken volt 
tanársegéd. Amikor 1892-ben növény-
tan, ásványtan és kémia szaktárgyakban 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett, már 
Kecskeméten tanított a főreál iskolában. 
Botanikusként részt vett Déchy Mór ha-
todik, 1898-ban indított kaukázusi expe-
díciójában.

A botanika iránti elkötelezettsége egy 
felkérés által bontakozott ki: 1895 folya-
mán, a millenniumi ünnepségekre meg-
jelenő Kecskemét-monográfia természet-
rajzi fejezeteit írta. Hollós fényképeket 
készített a város környékének flórájáról, 
geológiai viszonyairól, majd a sors úgy 
hozta, hogy intenzíven érdeklődni kez-
dett a gombák iránt. Kiemelkedő ered-
ményeket ért el a mikológia (gombatan) 
területén: megannyi új gombafajt hatá-
rozott meg, mindenekelőtt Kecskemét 

és Szekszárd környékén. A tolnai megye-
székhelyen 1910 és 1930 között mintegy 
1400 gombafajt lokalizált. Kutatásai alatt 
bizonyossá vált, hogy az Alföld homokos 
pusztáinak gombaflórája jóval változato-
sabb, mint azt korábban vélték.

Tanulmányt készített a magyarországi 
földalatti gombákról, így a szarvas- és a 
pöfeteggombákról is. Műve Lipcsében né-
met nyelven is megjelent, és tudományos 
eredményei elismeréseképpen 1904-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagjává választották. Több gomba- és nö-
vényfaj – például Hollosia vertesensis, Ca-
marosporium hollosii, Disciseda hollosia-

na – viseli a nevét. Amikor aztán 1911-ben 
iskolai felettesével, Kacsóh Pongrác zene-
pedagógussal konfliktusba keveredett egy 
a szertárban elhelyezett gombagyűjtemény 
okán, hirtelen haragjában nyugdíjaztatta 
magát, Európa-hírű természettudományi 
gyűjteményét pedig megsemmisítette. 
Végül 1911 őszén visszaköltözött szülő-
városába, Szekszárdra, s itt hunyt el 1940. 
február 16-án. 

 Összeállította: Gy. L.

(Forrás: Magyar életrajzi lexikon I.; Magyar 
tudóslexikon A-Zs; Magyar Nagylexikon 
IX.; Új magyar életrajzi lexikon III.; mek.
oszk.hu).

Tavaly is népszerű úti cél volt városunk
Markánsan emelkedni látszik 
a megyeszékhely szállásfog-
lalásainak száma az elmúlt 
esztendő adatait tekintve. A 
pozitív változás a város mind 
szélesedő turisztikai kínálatán 
túl annak is betudható, hogy 
egyre igényesebb – többféle 
szolgáltatást, kényelmi lehe-
tőséget kínáló – szálláshelyek 
várják a szekszárdi borvidékre 
látogatókat.

Arról, hogy kik is érkeznek és 
milyen hosszú ideig maradnak 
Szekszárdon, Berlinger Attilát, 
a Szekszárdi Turisztikai Non-
Profit Kft. ügyvezetőjét kér-
deztük.

– A kereskedelmi szálláshe-
lyek vendégforgalma – folytat-
va a 2012 óta tapasztalható fo-
lyamatos emelkedést – tavaly is 
növekedett a városban: az előző 
évihez képest mintegy 14%-kal. 
Az elmúlt esztendők szállás-
hely bővítéseinek eredményei 
fokozatosan válnak láthatóvá: 
mind a Hotel Merops, mind a 
borászatok minőségi szállás-
helyfejlesztései miatt javulnak 
a statisztikai mutatók.

Az ügyvezető adatait egy talá-
lomra kiválasztott szálláshely, a 

Petra vendégház ügyvezetője is 
alá tudta támasztani. Őket pél-
dául tavaly január óta 30%-kal 
többen keresték, mint korábban.

– Utoljára 2009 előtt volt ta-
pasztalható a vendégéjszakák 
magas száma, akkor elsősorban 
a még működő Hotel Gemenc 
miatt... Az adatokból kiviláglik, 
hogy egyre nagyobb az igény a 
négycsillagos szállodák, továb-
bá a borászatok által kialakított 
egyedi szolgáltatásokra. Számos  
városi fesztivál és nagyobb ren-
dezvény idejére gyorsan betel-
nek a helyek – sorolta a változá-
sokat Berlinger Attila, s egyúttal 

felhívta a figyelmet arra is: a kö-
zeljövőben szükségessé válik egy 
új városközponti, nagyobb szo-
bakapacitással, wellness-szol-
gáltatásokkal rendelkező minő-
ségi hotel megépítése. Egy ilyen 
jellegű létesítmény működése a 
szakmai konferenciákra érkezők 
elszállásolásához is kiváló lenne, 
s az élményfürdő további fejlesz-
tése esetén pedig jelentősen nö-
velheti a városba érkező vendé-
gek számát.

– Milyen a hazai és külföldi 
turisták aránya a szálláshelyet 
foglalókat tekintve?

– Az elmúlt évek statisztikái 
alapján elmondható, hogy alap-
vetően belföldi turisták érkez-
nek a szekszárdi szálláshelyekre. 
Átlagban 85-90% a magyar ven-
dég, s ők zömmel két éjszakát 
maradnak. Jelentős az üzleti és 
átutazó turizmus, illetve a na-
gyobb rendezvényekre célzottan 
érkező vendégek száma. A csalá-
dok jellemzően inkább a kisebb 
panziókat, vendégházakat céloz-
zák meg a kedvezőbb árfekvés, 
az otthonosabb hangulat miatt. 
A legkiemelkedőbb természete-
sen a borturizmus – amelyet több 
esetben a város rendezvények is 
erősítenek –, de a szekszárdi 
(autó)ipari cégekhez érkező üz-
letemberek, szakemberek növek-
vő száma is jól érzékelhető.

–  Melyek a „slágerhónapok”?
– Jellemzően a május-június 

és az augusztus-október közötti 
időszak a legerősebb. A Szek-
szárdi Szüreti Napokra és a 
Borvidék Félmaratonra érkező 
vendégek évente kétszer telthá-
zat generálnak a minőségi szál-
láshelyeken. A legcsendesebb 
ugyanakkor a január-februári 
időszak a megyeszékhelyen. 

 Gyimóthy L.
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 21.
(vasárnap)

Február 22.
(hétfő)

Február 23.
(kedd)

Február 24. 
(szerda)

Február 25.
(csütörtök)

Február 26.
(péntek)

Február 27.
(szombat)

zápor
max. 13º , min. 3º

zápor
max. 17o , min. 5º

eső
max. 11o , min. 6º

eső
max. 8o , min. 4º

közepesen felhős
max. 9o , min. 1º

közepesen felhős
max. 10o , min. 1º

zápor
max. 11o , min. 2º

Újra összecsapnak a szekszárdi és egri bikák

Az egri és a szekszárdi bika-
vérek karakterükben eltér-
nek ugyan egymástól, hiszen 
más-más fekvésű borvidékről 
származnak, közös azonban 
bennük, hogy mindkét he-
lyen a kékfrankos adja a há-
zasítás alapját.

A csak Szekszárdon és Egerben 
készülő bikavérek összeállításá-
nál a borászoknak figyelembe 
kell venniük az adott borvidékre 
vonatkozó szabályozást. Szek-
szárdon például a házasításnak 
kadarkát is tartalmaznia kell, de 

mindkét borvidék szabályozása 
egységes abban a tekintetben, 
hogy a bor alapját a kékfrankos-
nak kell adnia. „A termőhelyi 
adottságokból fakadó egyedi-
séget leginkább olyan fajtákon 
keresztül lehet bemutatni, ame-
lyek önmagukban is egyénisé-
gek, de hagyják érvényesülni az 
őket körülölelő klímát, talajt is. A 
kékfrankos erre tökéletesen alkal-
mas, hiszen szép savai, gyümöl-
csössége, jó szerkezete mindezt 
garantálja” – vélekedik Mészáros 
Gabriella borakadémikus.

Az persze ízlés dolga, hogy 
a fűszeresebb, gyümölcsösebb 
szekszárdi, vagy a hűvös eleg-
anciájú egri csúszik-e jobban. 
Hogy melyik az izgalmasabb bi-
kavér, arról személyesen is megy-

győződhetnek a borkedvelők az 
immár negyedik Eger-Szekszárd 
Bikavér Párbajon, február 26-
án, a Corinthia Hotel Budapest 
báltermében, ahol több mint 
huszonöt termelő borait lehet 
végigkóstolni, összehasonlítva 
termőhelyeket, stílusokat és évjá-
ratokat. A szekszárdi borvidéket 
idén a Bodri Pincészet, az Eszter-
bauer Borászat, a Fritz Borház, a 
Heimann Családi Birtok, a Laj-
vér Avantgarde Borház, a Mer-
felsz Pincészet, a Mészáros Bor-
ház, Németh János Pincészete, a 
Schieber Pincészet, a Sebestyén 
Pince, a Takler Borbirtok, a Tüske 
Pince, a Twickel Szőlőbirtok és a 
Vida Családi Borbirtok képviseli.

A 2011-es esztendőben az Év 
bortermelője címet elnyert Vida 

Péter így vall az Eger-Szekszárd 
párbajról és annak fókuszában 
álló vörös házasításról: „Nagy ba-
jok voltak a bikavérrel. Sok rossz 
borral lehetett találkozni ezen 
címke alatt, lejáratódott maga a 
név, de a renoméját vissza kell 
állítani. A most már hagyomány-
nyá váló Eger-Szekszárd Bikavér 
Párbaj amellett, hogy teret ad egy 
a nagyközönség számára nyitott 
színvonalas kóstolónak, és egy 
a szakma részére megszervezett 
mesterkurzusnak, valahol pont 
ezt a célt szolgálja: hogy a bika-
vért, mint márkanevet erősít-
sük. A bikavér hitünk szerint a 
komoly, mély, tömény, fűszeres, 
de mindenképpen harmonikus, 
lekerekedett bor, melynek alapját 
a kékfrankos adja.”   SZV

NÉVNAP–TÁR

Február 21. (vasárnap) – Eleonóra
Eleonóra: arab eredetű; jelentése: Isten az én világosságom. 

Február 22. (hétfő) – Gerzson, Zétény
Gerzson: héber eredetű bibliai férfinév; jelentése: az idegen, a száműzött.
Zétény: magyar eredetű; jelentése: vő.

Február 23. (kedd) – Alfréd, Mirtill
Alfréd: germán eredetű; jelentése: tündér, tanács..
Mirtill: görög-francia eredetű; jelentése: mirtuszfa, áfonya.

Február 24. (szerda) – Szökőnap
Szökőnap: A szökőnap (24-e) utáni névnapok szökőévben hátrébb tolódnak.

Február 25. (csütörtök) – Mátyás, Jázmin
Mátyás: héber-latin eredetű; jelentése: Isten ajándéka.
Jázmin: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

Február 26. (péntek) – Géza, Cézár
Géza: török-német-magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.
Cézár: etruszk-latin eredetű; jelentése: hosszú hajú, dús hajú, vág.

Február 27. (szombat) – Edina
Edina: germán eredetű; jelentése: Hedin városából való, állatbőr, bunda.

Versmondó verseny
A Hollós László emlékére szervezett 
versmondó verseny évek óta hagyo-
mányos programja a város és környéke 
általános iskolásainak. A két korcso-
portnak hirdetett versenyt – amelynek 
témája a természetvédelem, a bennün-
ket körülvevő környezet – idén febru-
ár 23-án rendezik a Babits Mihály 
Kulturális Központ Csatár termében. 
Szekszárd, valamint Dombóvár, Al-
sónána, Gerjen, Várdomb, Gyönk és 
Kakasd oktatási intézményeiből több 
mint 60 diákot neveztek a tanáraik. 
Az előadásokat szakértő zsűri értékeli 
majd, s a legjobbak tárgyjutalomban 
is részesülnek.
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Balatoni hajó úszott el a szekszárdi Sió-hidak alatt
Ritka eseménynek lehettek 
tanúi február 16-án a Sió-csa-
torna mentén élők, s így a 
szekszárdiak is: a két megyét 
is érintő vízfolyáson hajózott 
le ugyanis Siófokról a 90 sze-
mélyes Akali nevű vízibusz.

A korábban a Balatoni Hajózási 
Zrt. (BAHART) flottáját erősítő 
járművet a barcsi önkormány-
zat vásárolta meg, és a jövőben a 
Dráván teljesít majd turisztikai 
feladatokat.

Az 1959-ben Vácott, a Du-
nai Hajógyárban épült, 26.5 
méter hosszú, zárt utastérrel 
és büfével is rendelkező, ki-
sebb rendezvények lebonyolí-
tására is alkalmas Akalit 18.5 
millió forintért vásárolta meg 
Barcs városa. A hajó – amely 
korábban Megyer néven szol-
gált – több, mint ötven évig 
szelte menetrendszerűen a 
Balaton habjait. 

Az utóbbi években jelleg-
zetes piros színéről messziről 
felismerték az utasok, amely 
2013-tól kerékpáros járatként 
szolgált a Balatongyörök – Bala-
tonmária – Szigliget útvonalon, 
majd 2015-től már Badacsonyig 
közlekedett. Miután a hajótest 
szegecselt alumíniumból ké-
szült, akár még több évtizedig is 
problémamentesen közlekedhet 
a Dráván.

A hónap elején tapasztalható 
csapadékos idő miatt a vízibusz 
nem indulhatott el Siófokról, lé-
vén a sok eső miatt intenzíveb-
bé vált a vízeresztés a „magyar 
tengerből”, a felgyülemlő usza-
dék pedig veszélyeztette volna 
az 57 éves hajó épségét.

Február 16-án reggel aztán 
Kollár József, a BAHART ve-
zérigazgatója és Karvalics Ottó, 
Barcs polgármestere közösen 
„búcsúztatta” a Balatontól az 
Akalit, amely a kedvező vízál-
lásnak, és az erős sodrásnak 
köszönhetően gyorsan haladt 
lefelé a Keselyűsi zsilipig tartó, 
a mintegy 120 kilométeres vízi 
úton. Csak Pálfa alatt és Bogyi-
szló környékén kellett lassítani a 
leszűkülő csatorna, illetve a he-
lyenként akadályt képező ártéri 
fák ágai miatt. Hogy a töréskár-
tól megóvják, a hajó oldalabla-
kait farost lemezzel fedték be. A 

vízibusz 13 óra körül érkezett 
Szekszárd határába. Elúszott a 
6-os főút hídja, majd a palánki 
közúti (alsó képünkön) és vasúti  
hidak alatt is, és fél háromkor 

kötött ki zsilipnél (felül). Innen 
másnap, szerda délelőtt a Du-
nán keresztül úszott tovább a 
magyar-horvát határt képező 
Dráváig. Gy. L.

A méhnyakrák miatt senkinek sem szabadna meghalnia
A méhnyakrák megelőzésé-
ről, a szűrés fontosságáról 
hallhattak azok a diákok, 
akik részt vettek a Magyar 
Rákellenes Liga Szekszárdi 
Alapszervezete által szerve-
zett előadáson. A program a 
X. Európai Méhnyakrák Meg-
előzési Héthez kapcsolódott. 

Senkinek sem lenne szabad 
méhnyakrák miatt meghalnia 
– talán ez volt az egyik legfon-
tosabb mondat, ami elhangzott 
a Garay János Gimnáziumban 
megtartott előadáson. A méh-
nyakrákos nők gyógyulásáért 
és a megelőzésért küzdő Mály-
vavirág Alapítvány vezetője, 
Tóth Icó (képünkön) a Magyar 
Rákellenes Liga Szekszárdi 
Alapszervezete által szervezett 
február 15-i előadáson osztotta 
meg tapasztalatait a diákokkal.

Az alapítvány vezetője – aki 
maga is túlélő, hiszen évekkel 
ezelőtt diagnosztizáltak nála 
méhnyakrákot, és azóta szám-
talan kezelést tudhat maga 
mögött – hangsúlyozta: a leg-

fontosabb a megelőzés. A mé-
hnyakrák ugyanis nem örök-
lődik, kialakulásáért a Human 
Papillomavirus (HPV) fertő-
zés tartós fennállása felelős, 
amelynek egy-egy típusával 
élete során általában a legtöbb 
nő és férfi egyaránt találkozik. 
Az immunrendszer jó esetben 
megküzd a vírussal, baj akkor 

lehet, ha az túl sokáig „állomá-
sozik” az ember szervezetében. 
Éppen ezért is fontos, hogy a 
lányok, nők rendszeresen jár-
janak nőgyógyászhoz. Évente 
egy alkalommal ajánlott el-
menni a 10 perces szűrésre, hi-
szen az akár életet is menthet. 
Tóth Icó beszélt a vizsgálatról, 
és elmondta azt is: a vírusfertő-

zés megelőzhető, hiszen létezik 
már védőoltás, amely ráadásul 
Magyarországon a 7. osztályos 
diákok számára ingyenes.

Az előadást szervező Rákel-
lenes Liga Szekszárdi Alapszer-
vezete – Szikla József elnök 
vezetésével – folyamatosan 
szervez a városban egészsé-
ges életvitelre tanító, ösztönző 
programokat, amelyekkel so-
kaknak segítettek már.   -wj-

A mi feladatunk, hogy szeressük és segítsük egymást
„Ebben a sátáni világban 
igen nehéz magyarnak len-
ni, magyarnak maradni” – 
mondta Molnár V. József a Lé-
leképítő sorozat február 15-i 
alkalmán, a Garay gimnázium 
dísztermében.

A 86 évében járó művészet-
történész, néplélekrajz-kutató 
„Mi a magyar, ki a magyar? 
A magyarság küldetése” cím-
mel tartott gondolatébresztő 
előadást. „Szegényebb lenne a 
magyar, ha nem lenne például 
a szekszárdi kadarka. Ezt sze-
retem a legjobban” – kezdte az 
eredendő műveltség kutatója 
és krónikása, több mint két tu-
cat könyv szerzője. „Hogy ki a 
magyar? A Kárpát hazában élő 
népek mindannyian. Nem len-
ne magyar, ha nem volnának a 
moldvai csángók, a székelyek, 

a jászok, a matyók, a palócok, 
vagy a sárköziek. Petőfi Sándor 
magyar? Egyik szülője szerb, a 
másik tót volt. Az Élet vagy ha-
lál! című versében így vall: Ha 
nem születtem volna is magyar-
nak, e néphez állanék ezennel 

én. Radnóti Miklós édesanyja 
és édesapja is zsidó volt. Ki hát 
a magyar, és mi a magyarság 
küldetése?” – tette fel a kérdést 
Józsi bácsi.

Az előadó kijelentette: a ma-
gyarok a legenda szerint az ég-

ből kapták a Szent Koronát, s 
ezzel e nép eredendő küldetése 
erősödik meg a Kárpát-me-
dencében. E küldetés pedig a 
Hunor-Magori magatartás. „A 
Turul nemzetségből – amely 
minden másiknál több szentet 
és boldogot adott a világnak – 
egy harcos, ugyanakkor szelíd 
nemzet született. A magyarság 
nem gyarmatosított, nem gyil-
kolt milliókat, nem alázott meg 
másokat. Magyarország mindig 
menedéke volt a menekülő ül-
dözötteknek – a cigányoktól a 
zsidókig. A mi feladatunk ma is 
az, hogy szeressük és segítsük 
egymást” – fogalmazott Molnár 
V. József.

A Léleképítő következő, már-
ciusi vendége Császár Angela, 
Jászai Mari-díjas színművész 
lesz. 
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Szakképzéssel az Emberekért 
és az Állatokért Közhasznú 

Alapítvány előadássorozatot hirdet
„Minden kezdet nehéz – A fi atal 

felnőttkor problémái” címmel

Előadó: Jobbágy Gáborné

Helyszín: Edutop 
Szakközépiskola és Szakiskola

7100 Szekszárd, Szluha Gy. u. 1.

Érdeklődni: tel.: 74/512-122;
e-mail: level@edutop.hu

Időpont: 2016. február 22. (hétfő)
és 2016. február 29. (hétfő)

Kezdés: 09:40 óra és 11:20 óra

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

(01207)

A méhnyakrák az emlőrák 
után a második leggyakoribb 
rosszindulatú daganat a 45 
éven aluli nők körében Eu-
rópában és Magyarországon 
is. Leggyakrabban 35-60 éves 
korban fordul elő, de egyre 
növekszik a fiatal, 30 év alat-
ti betegek aránya. Magyaror-
szágon évente mintegy 1500 
nőt szembesít azzal az orvo-
sa, hogy méhnyakrákja van, s 
közülük még ma is több mint 
400 nőt veszítünk el a beteg-
ség miatt.
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Gyakori változékonyság,
csapadékban kirívó szélsőségek

A Föld átlaghőmérséklete 
emelkedik, szinte minden 
második hónapban időjárási 
anomáliák tapasztalhatók. 
Ez mind a globális felmele-
gedés számlájára írható - a 
Szekszárdon mért adatok 
alapján is.

„A 2000-es évek óta általában 
jellemző, szélsőséges periódu-
sokat produkáló időjárás folyta-
tódott az tavaly is” – vonta le a 
következtetést a szekszárdi idő-
járás megfigyelőjeként is ismert 
Kővári László. Az önkormány-
zati képviselő – civilben maga 
is gazdálkodó – immár négy 
évtizedet átfogó, sok ezernyi 
időjárási adattal rendelkezik a 
hónapok, esztendők időjárásá-
ról. Milyen volt az idő 2015-ben 
Szekszárdon? Nos, a részletek-
ben kicsit elmerülve „nyittattuk 
ki” Laci bácsi naplóját, amely a 
tőle megszokott módon grafi-
kusan és táblázatban is rögzíti a 
tényeket – 12 hónapra lebontva.

– Tavaly január elsején volt 
az év leghidegebb napja. Akkor 
mínusz 12 fokot mértünk, az-
után alig egy hét elteltével már 
+14 fokot mutatott a hőmérő – 
kezdi a visszatekintést Kővári 
László. – A nagy hőingadozás 
jellemző volt az év első hónap-
jára, s igaz volt ez a légnyomásra 
is: a negyven higanymilliméter 
nyomáskülönbség az emberi 
szervezetre is negatívan hatott. 
A hőmérsékleti szélsőség ugyan 
februárban is tetten érhető volt 
– amíg 7-én még mínusz 10 
foknál is hidegebb volt, addig 
16-án már +16-ot is mértek –, 
alapvetően azonban kiegyen-
súlyozottnak mondható ez a 
hónap. 

Tekintettel arra, hogy 2014 
októbere igen csapadékos volt, 
és a január-február is megha-
ladta az átlagot, a mélyebb terü-
leteken bizony már jelentkeztek 
belvízgondok...

– Márciusban fél fokkal volt 
magasabb a napi középhőmér-
séklet az átlagnál, és szárazabb 

volt az év harmadik hónapja 
– folytatja Kővári László. – Az 
ilyenkor még jellemző reggeli 
fagyot az utóbbi évek átlagánál 
jóval kevesebbszer mértük. Az-
tán jött egy fokozatos felmelege-
dés, és a hónap utolsó napjainak 
egyikén már a 27 fokot is elérte 
a maximum hőmérséklet. Áp-
rilis csak kicsit volt bolondos, 
a hónap közepe és vége pedig 
jelezte: 2015-ben sem beszél-
hettünk hosszan elnyúló tavasz-
ról. A csapadék szempontjából 
rendkívül száraz volt a hónap: 
a 12 mm eső az átlag harmadát 
sem érte el, bár ez a belvizek el-
szivárgását felgyorsította.

– Májusban néhány napig 
harminc fokot is lehetett mér-
ni, ami a szántóföldi kultúrák 
többségének nem használt. A 
szárazság egészen május 21-ig 
tartott, akkor aztán megérkezett 
az eső, s végül az elmúlt negy-
ven év negyedik legcsapadéko-
sabb májusát hagytuk magunk 
mögött Szekszárdon. A hónap 
utolsó harmadában mintegy 100 
mm csapadék hullott, s ez men-
tette meg a búzát. Érdekes, hogy 

2010-től szinte minden évben 
jóval nedvesebb a május az azt 
megelőző időszakok átlagánál.

Újabb, négy évtizedre vissza-
tekintő kuriózumot hozott az 
első nyári hónap: 2015 júniusa 
a legszárazabb hatodik hónap 
volt.

– A június távlatokra vissza-
tekintve is a legcsapadékosabb 
nyári hónap szokott lenni, ám 
az átlag 72 mm-el szemben 
most csak 12 mm hullott! Az 
aszályos periódust „megérezte” 
a kukorica és a napraforgó is. A 
hónapra jellemző középhőmér-
séklet ugyan megfelelt a sokévi 
átlagnak, de az nem akármilyen 
szélsőségek után „jött ki”: a har-
minc fok feletti melegek után 
kétszer is felére esett vissza a 
nappali csúcshőmérséklet.  - A 
július tavaly is bővelkedett hő-
ségnapokban: néggyel haladta 
meg a 15 napos átlagot. Mivel 
akadt szélsőségesen alacsony 
hőmérséklet is, így a július ösz-
szességében nem volt melegebb, 
mint szokott.

Augusztus második felében 
kicsit úgy érezhettük magun-

kat, mintha az Amazonas eső-
erdői közelében élnénk. A hó-
nap első fele még száraz meleg 
volt, aztán...

– A hónap utolsó két heté-
ben 184 mm csapadék hullott 
a borvidéken. A hőmérséklet 
tekintetében az elmúlt negyven 
év ötödik legmelegebb augusz-
tusa volt a tavalyi, csapadékban 
viszont a második – lapozza fel 
naplóját Kővári László. – Ez az 
esős idő a szüretre készülődők 
bánatára szeptemberben is foly-
tatódott. A 30 napból 12 közér-
zet-rombolóan csapadékos volt, 
az átlagot meghaladó 69 mm 
esett, és elmaradt a vénasszo-
nyok nyara.

Tavaly hiába vártuk a ré-
gebben megszokott száraz ok-
tóbert, az ég csatornái olyan 
gyakorisággal és intenzitással 
nyíltak meg, mint egy évvel 
korábban. Annyi különbséggel, 
hogy míg 2014-ben a hónap 
első fele, addig 2015-ben októ-
ber eleje volt rendkívül csapa-
dékos. Száz millimétert bőven 
meghaladó mennyiség hullott.

A globális felmelegedés 
szimbóluma a november. Kő-
vári László naplójából kitűnik: 
2005-től szinte minden évben 
melegebb, és kellően száraz 
hónapot élünk meg. Az évszak-
hoz képest meleg, 8 Celsius fo-
kos napi középhőmérséklet és 
száraz időjárás volt jellemző 
2015 novemberére, ami több 
mint két fokkal haladta meg 
az átlagot. A december a tőle 
nem megszokott módon ma-
radt száraz, amivel a „ranglis-
ta” második helyére tornázta 
föl magát.

– Az év utolsó, az átlagnál 
melegebb hónapjában a szo-
kásos 18 fagyos nap helyett 
mindössze 12 alkalommal di-
deregtünk. Az idő szilveszter 
napjára hűlt le igazán, amikor 
a napi középérték mínusz hét 
fokon alakult. Fagyosan indult 
tehát, és fagyosan ért is véget a 
2015-ös esztendő. 

 B. Gy.

Folytatja a helyi termékek fórumát
a nemzeti agrárkamara

Komoly kihívást jelentett 
az új támogatási rendszer-
re történt átállás a Nemzeti 
Agrárkamara (NAK) számára. 
A feszített tempó azonban 
meghozta gyümölcsét: a há-
lózat hibátlanul ellátta fel-
adatát – értékelte az elmúlt 
évet lapunknak Vendégh 
Edit, a NAK Tolna megyei 
igazgatóságának vezetője.

– Már 2013 óta azon dolgoz-
tunk, hogy felkészülten várjuk 
az egységes kérelmek benyújtá-
sának időszakát, illetve, hogy a 
legmagasabb színvonalon biz-
tosíthassuk egyik legfontosabb 
ingyenes szolgáltatásunkat, az 
elektronikus kérelmek beadásá-
nak segítését. Az év első felében a 
NAK százezres példányszámban 
juttatta el a gazdálkodókhoz a 
zöldítésről szóló kézikönyvet. A 
támogatási összegek tervezését a 
kamara honlapján megtalálható 
támogatás- és zöldítés kalkulá-
torok segítették, amelyhez – a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatallal együttműködve 
– egy a felület használatát segítő 
videós kitöltési útmutató is ké-
szült – hallhattunk a termelők 
munkáját könnyítő intézkedé-
sekről az igazgatótól.

 
– Mivel segítik még a gazdákat?
– Tavaly szeptember elején 

készült el a kamara új kéziköny-
ve, amely az országban elsőként 
adott hiteles információkat a 
pályázóknak az új vidékfejlesz-
tési programról. Az átfogó tájé-
koztató mellett további három 
kiadvány – az Agrár és Környe-
zetgazdálkodási (AKG), a Terü-
letmérési, valamint az Ökológiai 
gazdálkodási kézikönyv –, illet-
ve az AKG-kalkulátor is segíti a 
gazdálkodókat. Idén megkezd-
tük a mezőgazdasági őstermelői 
igazolványok cseréjét: a papír 
helyett kártya alapú, elektroni-
kus igazolványokat vezetünk be.

– Tavaly látványosan propa-
gálták a helyi termékeket. Vár-

ható Szekszárdon újabb ilyen 
jellegű fórum?

– Valóban nagy sikert arattak 
ezek a rendezvények, és 2016 
első félévében is folytatódik a 
„Helyi Termék Éve” szakmai fó-
rumsorozat. A Földművelésügyi 
Minisztérium (FM) a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatallal (NÉBIH), a Nemzeti 
Művelődési Intézettel, valamint 
kamaránkkal közösen szervezett 
programja március végéig tart, 
és egyik kiemelt célja, hogy a he-
lyi termékeket előállítók szakmai 
ismeretei bővüljenek, kérdéseik-
re választ kapjanak.

 
– Az eredetvédelmi jelölések 

szabályozása mennyiben tér el 
az eddigiektől? Kell-e félnie ter-
melőnek/fogyasztónak a hamisí-
tott élelmiszerektől?

– A vonatkozó uniós rendelet 
általános előírásait már 2015-ben 
is alkalmaznia kellett valameny-
nyi élelmiszeripari szereplőnek 
a fogyasztók megfelelő tájékoz-
tatásáért. Idén nagy hangsúlyt 
kell fektetni a tápértékjelölés té-
makörére, tekintve, hogy 2016. 

december 13-tól hatályossá válik 
a jogszabály erre vonatkozó része 
is. A NÉBIH-hel és az FM-mel 
közös tájékoztatókon idén vár-
hatóan a tápértékjelölés témáját 
vesszük górcső alá. Az oltalom 
alatt álló földrajzi jelzést (OFJ) és 
az oltalom alatt álló eredet-meg-
jelölést (OEM), valamint a ha-
gyományos, különleges termékek 
elismerésére vonatkozó rendszert 
továbbra is az FM fogja össze, de 
számos védjegy gondozását is a 
földművelésügyi tárca végzi.

 
– Mire kell figyelniük a kister-

melőknek termékeik értékesíté-
sekor?

– Csupán kistermelők érté-
kesíthetik a saját gazdaságuk-
ból származó mezőgazdasági 
és élelmiszeripari termékeiket. 
A kistermelő felelős az általa 
forgalomba hozott élelmiszer 
biztonságáért, minőségéért, a 
nyomon követhetőség doku-
mentálásáért. A helyi termelői 
piacon a piac fekvése szerinti 
megyében, illetve a megye 40 
km-es körzetében gazdálkodó 
kistermelők értékesíthetnek. A 
40 km-es távolsági korlát alól 
kivételt képez Budapest: a fővá-
rosba az egész országból szállít-
hatják áruikat a termelők.  

– Kik és hol létesíthetnek piacot?
– Termelői piacot szinte bárki 

létesíthet: önkormányzat, civil 
szervezet, de akár magánsze-
mély is. Ez ugyanis más vásá-
rokkal ellentétben nem hatósági 
engedélyköteles, vagyis elég az 
illetékes jegyzőnek bejelenteni. 
A piac kialakítható magántel-
ken, közösségi ház vagy az ön-
kormányzat udvarán, de akár 
egy téren, parkolóban is. Felve-
tődhet egy úgynevezett "piac a 
piacban” megoldás is. Hasznos 
lehet a piachoz kapcsolódó 
programokat is beépíteni: így 
például kézműves foglalkozá-
sokat, amelyek a gyermekeket is 
lekötik - számukra is élménnyé 
téve a bevásárlást.

 Gyimóthy L.

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:

https://www.facebook.com/
szekszardivasarnap/
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Tisztújítás
Újvárosban

Megválasztotta tisztségvi-
selőit és régi-új vezetőségét 
a Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör.

A február 14-én, a Rákóczi utcai 
Szent István házban megtartott 
tisztújító közgyűlésen a jelen 
lévő 127 tag nagy többséggel 
egyházi elnöknek Antal Géza 
apátot, világi elnöknek Gyurko-
vics Jánost, míg általános elnök-
helyettesnek Horváth Jánosné 
Editet választotta. A társaskör 
új gazdasági vezetője Mészáros 
Mihályné lett.

Az öt évre megválasztott 
régi-új irányító testület az 
alapszabállyal összhangban, 
a társaskör célkitűzéseinek és 
szellemiségének megfelelően 
kívánja szolgálni közösségét – 
értesültünk Horváth Jánosnétól. 
A vezetőség mindemellett az 
együttműködés gondolatiságá-
ban szeretné munkáját ellátni, 
ezért a közgyűlésen arra kérték 
a tagságot, hogy javaslataikkal, 
ötleteikkel segítsék a vezetőség 
tevékenységét, hogy az egész 
közösség javát szolgálhassák. 
 Gy. L.

Helyreigazítás
A Szekszárdi Vasárnap febru-
ár 14-i számában megjelent, 
Tavaszváró méhésznap Szek-
szárdon című beszámolónkban 
tévesen tüntettük fel az OMME 
elnökének nevét.  A méhészek 
országos szervezetét ugyanis 
nem Bross Péter, hanem a Tolna 
megyei származású dr. Mészá-
ros László irányítja. A hibáért 
ezúton kérünk elnézést az érin-
tettektől és olvasóinktól.
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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!

(01205)

A 26 éve alapított Fotocopy Kft. 

szekszárdi telephelyére 

BESZERZŐ MUNKATÁRSAT keres.

F E L A D AT O K :
• Kapcsolattartás a gyártókkal, 

disztribútorokkal
• Termékmarketing
• Kezelt termékkör készleteinek 

kezelése
• Árajánlatok készítése, nyomon 

követése
• Szakmai és kereskedelmi támogatás

nyújtása az értékesítők és a vevők felé

E LVÁ R Á S O K :
• Min. középfokú végzettség
• Számítástechnikai területen szerzett 

2-3 éves tapasztalat
• Aktív középfokú angol nyelvtudás
• MS Offi  ce ismeret
• Önálló, felelősségteljes munkavégzés
• Gyors és logikus gondolkodásmód

E L Ő N Y:
• Felsőfokú végzettség
• Vállalatirányítási rendszer ismerete

A M I T  K Í N Á L U N K :
• Kulturált munkakörnyezet
• Kihívást jelentő, változatos 

munkavégzés 
• Biztos, versenyképes jövedelem
• Folyamatos fejlődési lehetőség

Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését, kérjük, 

juttassa el pályázatát (motivációs 
levél, fényképes önéletrajz) a 

megpályázott pozíció megjelölé-
sével az alábbi e-mail címre: 
a l las@foto copy.hu

(01210)

Kém-thrillert vitt színre a DBU társulata
Alfred Hitchcock 1935-ben 
vászonra vitt klasszikusát 
elevenítette meg legutóbbi 
premierjén a Magyarországi 
Német Színház társulata. Az 
1915-ben John Buchan által 
papírra vetett, A 39 lépcső-
fok című kémregény filmes 
és színpadi átirata is zseniális, 
nem érdemes kihagyni.

Mindenekelőtt leszögezendő, 
hogy e sorok írója nem színikri-
tikus, de még csak németül sem 
beszél valami jól. Ennek ellené-

re egyik kedvelt tevékenysége 
a színházlátogatás, s ennek ki-
emelt „célpontja” a Magyaror-
szági Német Színház. A DBU 
színészeinek fantasztikus játé-
ka ugyanis annyira beszédes, 
hogy a csekélyke német tudás 
ellenére is érthetővé válnak az 
egyes előadások, még akkor is, 
ha nem olvassuk a közben a ki-
vetítőn látható magyar feliratot.

Ezúttal A 39 lépcsőfok című 
darabot mutatta be a DBU tár-
sulata Johannes Lang rende-
zésében. A kém-thriller nem 

nélkülözi a humort sem. „Már 
az első lövéstől kezdve kiderül, 
mi a lényeg: ügynökök, kalan-
dok és szép nők” – olvasható a 
darab ajánlójában. És valóban: 
a karakteres feszültség mellett a 
fekete humor is erőteljes szere-
pet kap. A történet középpont-
jában természetesen a szerelem 
áll, amely a végletekig kitart. A 
darabban a főhőst leszámítva 
tulajdonképpen három szerep-
lő eleveníti meg a karaktere-
ket. Mindannyian zseniálisan 
bújnak szinte jelenetenként 

egy-egy új karakter bőrébe. 
A kém-thriller hőseit Melis-
sa Hermann, Boglári Tamás, 
Andrzej Jaslikowski és Horgász 
Dezső kelti életre.

A díszlet – amely a jelmezzel 
együtt a rendező Johannes Lang 
munkáját dicséri – roppant egy-
szerű, jól variálható, s ez fontos, 
hiszen a darab több helyszínre 
kalauzolja el a nézőt. A DBU 
repertoárjának legújabb darabja 
remek szórakozást nyújt, így va-
lóban „kihagyhatatlan kategória”.  

 -wj-
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Sváb bál a Dienesben

Az 50. születésnapot követően a 
Dienes Valéria Általános Iskola 
újabb jubileumához érkezett: 
1992-ben Vitéz Zsolt, a koráb-
bi igazgató kezdeményezésére 
indult útjára az intézményben a 
gyermek sváb bálok sora, amely-
nek jubileumi, 25. rendezvényé-

re február 13-án, a Babits Mihály 
Kulturális Központban került 
sor. A meghívott vendégek és a 
szülők együttes véleménye sze-
rint nívós műsorral és bállal ün-
nepelt a Dienes iskola – értesül-
tünk az intézmény igazgatójától, 
Simon Andreától.  Gy. L. 

Versenyműsort mutattak be

Radnai Erzsébet szekszárdi 
szoprán énekesnő és tenor part-
nere, Gulyásik Attila az operák 
világába kalauzolta hallgató-
it közös ária- és dalestjükön, 
február 12-én este, a Művésze-
tek Házában. Temesi Mária, 
Liszt-díjas énekművésznő nö-

vendékei a jövő hónapban, Sze-
geden megrendezésre kerülő 
Centenáriumi Simándy József 
Énekversenyre készült műso-
rukat mutatták be a szekszárdi 
közönségnek – nagy sikert arat-
va. Közreműködött Lozsányi 
Tamás orgonaművész.   SZV

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T



10 112016. február 21. 2016. február 21.

Február 14-ei rejtvényünk megfejtése: Rideg Sándor, Indul a bakterház
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Ruip László. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését február 25-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Emlékezzél meg, Uram…!”
„Emlékezzél meg, Uram, irgal-
masságodról és kegyelmedről, 
mert azok öröktől fogva vannak.
Ifjúságomnak vétkeiről és bű-
neimről ne emlékezzél meg; ke-
gyelmed szerint emlékezzél meg 
rólam, a te jóvoltodért, Uram!” 
 (Zsolt. 25,6-7)

A böjti idő második vasárnapjá-
nak régi latin elnevezése: „Remi-
niscere” A kifejezés a 25. zsoltár 
fent idézett soraiból való: „Emlé-
kezzél meg...” Dávid imádságá-
nak ez a részlete tanítgat minket 
ma is arra, hogy miként állha-
tunk bizalommal Istenünk elé a 
már zajló ünnepi készülődésben. 

Dávid egyik reménysége az 
volt, hogy Isten elé állva van 
hivatkozási alapja: az Úr irgal-
ma. Íme, Dávid - aki a hit egyik 
példaképe - nem tud, de nem is 
akar másra hivatkozni, csak erre 
az egyre: „kegyelmed szerint em-
lékezzél meg rólam, a te jóvolto-
dért, Uram!” Még a nagy király 
sem alapozhat korábbi szép tet-
teire, Isten nevével megnyert di-
csőséges csatákra, mert még az 
ő életén is foltot ejt a bűn. Ezért 
az egyetlen kapaszkodó ez ma-
rad: az Isten öröktől fogva való 
kegyelme.

Másrészt abban bízik, hogy 
Istenünk nem emlékszik (mert 

eltörölte, megsemmisítette, mint 
valami terhelő iratot) az ő vétke-
ire, melyeket már őszinte szívvel 
lerakott elé: „Ifjúságom vétkeire 
nem emlékezzél...” A kegyelmé-
nek ez a csodája: a Mindenható 
nem emlékszik eltörölt vétkeink-
re, nem hánytorgatja fel a már 
megbocsátott bűnt. 

A nagy király szívét Istenünk-
nek ez a kétfajta „emlékezése” 
bíztatta: az Úr emlékszik irgal-
mára – viszont nem emlékszik a 
megvallott és általa megbocsá-
tott bűnre. Ez a kétfajta „emlé-
kezése” hatalmaz fel bennünket 
is, hogy naponta eléje álljunk a 
böjti időben. Sőt, nekünk még 
nagyobb biztatásunk van! Mert 
a kegyelemnek ez a különös lo-

gikája egészen nyilvánvalóvá, 
láthatóvá lett Dávid után 1000 
évvel a Golgotán: mi hivatkoz-
hatunk Isten  könnyekké, vérré, 
szenvedéssé, emberré lett nagy 
kegyelmére, mely Jézus Krisz-
tusban öltött testet. Mi Dávid-
dal imádkozva Őrá gondolunk 
kimondatlanul is: Emlékezzél 
meg, Uram kegyelmedről, me-
lyet már akkor megmutattál 
Egyszülött Fiadban, amikor mi 
még nem is voltunk, s mi eköz-
ben örvendezve hisszük, hogy 
nem emlékezel meg hitványsá-
gainkról, melyet Fiad vére eltö-
rölt számunkra is. 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Érsekcsanádi pár nyerte a Házas7próbát
A Házasság Hete szekszár-
di rendezvénysorozatának 
utolsó programjaként a Pécsi 
Egyházmegye Családrefe-
ratúrája és a Tolnai Megyei 
Család és Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház "Házas7próba" 
címmel szervezett vetélkedőt 
vasárnap, a piactéri Placcon.

„Örültünk a visszajelzéseknek, 
mert sikerült a négy feladvány-
ban igazi szeretetgyakorlatokat 
összesűríteni” – mondta Sza-
nyóné Lóki Gabriella szervező, 
a pécsi egyházmegye család-
ügyi referense. Ezt a szeretetet 
Bálint (Valentin) napon élőben, 
közönség előtt meg is kellett 
mutatniuk a vetélkedő résztve-
vőinek. A feladatokból kiderült, 
mennyire ismerik egymást a 
párok, a Bacsmai László espe-
res-plébános, Szegőné Nyakas 
Eszter, a Katolikus Karitász he-
lyi képviselője, dr. Horváth Kál-
mán kormánymegbízott, Mile 
Csaba, a mohácsi Szent János 
Hotel igazgatója, valamint a ta-
valyi győztes Nyisztor-házaspár, 
Rita és Ákos alkotta zsűri pedig 
pontozott. A férjeknek egy úgy-
nevezett én-verset kellett írni-
uk, aztán egy félig már megírt 
költeményt kellett kiegészíteni-
ük a feleségeik tulajdonságaival. 
Az asszonyoknak egy kézrajzot 
kellett készíteniük, és a tenye-
rükbe írni azt a három dolgot, 
amire ebben a pillanatban a leg-
inkább vágynak – no és férjeik-
nek ezeket kellett megfejteniük.

Hat szekszárdi pár indult
Nem voltak könnyűek a felada-

tok, de megbirkóztak vele a há-
zaspárok. Ahogy a vers alapján 
feleségek felismerték férjeiket, és 

a kézrajz alapján fordítva. A har-
madik feladat már egy kis ügyes-
séget és szépérzéket is igényelt: 
a rendelkezésre álló virágokból, 
zöldekből és egyéb díszítő kellé-
kekből egy Valentin-napi asztal-
díszt kellett készíteni. Nem csak 
a „munkadarab” esztétikuma, de 
a párok közötti együttműködés, 
kommunikáció is számított a 
pontszámok odaítélésekor.

A közönség végig nyomon 
követhette a rendkívüli szoros, 
és roppant izgalmas versenyt a 
hat szekszárdi, a két tolnai, va-
lamint egy-egy érsekcsanádi, 
budapesti, pécsi és dunaföldvári 
házaspár között. Maguk az érin-
tettek látszólag egyáltalán nem 
izgultak, boldogság sugárzott az 
arcokról. A főszereplők mind-
egyikén az látszott, hogy nekik 
valóban a részvétel, a velejáró 
küldetéstudat, s annak megélé-
se a fontos, nem az eredmény. 
Végül mindössze három pont 
döntött az első helyről Kovács 
Attila és felesége, Bea javára. Az 
Érsekcsanádról érkezett pár a 

világhálón már tavaly nyomon 
követte a versenyt, s akkor el-
döntötték, az idén beneveznek. 
Mostani sikerük remek felve-
zetés a jövő évben esedékes 25 
éves házassági évfordulójuknak. 
Az ötgyermekes családból a leg-
idősebb három testvér kísérte el 
szüleit a szekszárdi vetélkedőre.

– Indulás előtt nagyon iz-
gultunk a ránk váró kihívások 
miatt. A verses feladatot nagyon 
élveztük, fontos volt a rím, de a 
sorok mögötti tréfás elrejtések 
gyors felismerése is. Hozzánk 
közel álltak a feladatok, mert 
egyébként is sokat beszélgetünk 
a férjemmel – mondta Bea asz-
szony, aki már nagyon várja, 
hogy a győzelem jutalmaként 
egy teljes ellátással járó hosszú 
hétvégét tölthessenek el a mo-
hácsi Szent János Hotelben.

A verseny szorosságára jel-
lemző, hogy a legtöbb pontot 
begyűjtő szekszárdi házaspárok 
– Narr Zoltán és neje, Narrné 
Dömény Krisztina, valamint 
Petrits Péter és felesége, Ágo-

ta – mindössze két-két ponttal 
szereztek kevesebbet a második 
helyen végzett, tolnai Kulcsár 
Gábornál és Kulcsár Györgyi-
nél, és lettek 358 ponttal holt-
versenyben a harmadikok. Ér-
dekesség, hogy a Pécsről érkezett 
Tóth György és felesége, Tóthné 
Hochmann Csenge januárban 
még hárman kezdték el a vetél-
kedőt, de a fináléra már négyen 
érkeztek. Időközben ugyanis 
megszületett a kis Martin, akit 
magukkal is hoztak Szekszárdra 
– nem csupán a saját örömükre.

– Nagyon színvonalas volt a 
vetélkedősorozat, s mivel ilyet 
Baranyában nem rendeznek, 
örömmel jöttünk át Tolnába, 
hogy bemutathassuk azt, amit 
mi, akik itt résztvevőként vala-
mennyien megjelentünk, már 
tudunk, és a mindennapok-
ban megélünk: egy házasság 
akkor működik, ha két ember 
összhangban van egymással - 
legyen a feladat egy tánc vagy 
éppen virágkészítés.

  B. Gy.
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EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/9575-630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda kínálata egy helyen...

Irodánkban már elérhetőek a 2016-os nyári nyaraló és körutas katalógusok.

VEGYES AJÁNLATAINK:

•  Görögország Rhodos repülővel 
3* szállodában félpanzióval már

90.320 Ft/fő-től

•  Prágai kirándulás a március 15-ei hétvégére 
busszal 4* hotelben reggelivel már

33.700 Ft/fő-től

•  Ausztria síelés 2 ágyas szobában 
félpanzióval egyéni utazással már

73 EUR-tól/fő/éj

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 
érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon, honlapunkon!
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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. (01196)

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

(01195)

Szeretettel hívjuk a szabad- 
egyetem IV. évfolyamának

2. előadására és beszélgetésére, 
melynek témája:

„Tanmesék az emberi testről
 – Egészségünk egy másik 

nézőpontból”
Okolhatjuk-e testünk kiegyen-

súlyozatlan állapotát alábbi 
problémáink esetén:

• gyakori, ok nélküli fejfájás, 
görcsös nyak és vállizomzat

• háti, gerinctáji, derékfájdalmak
• térd, váll, könyök vagy egyéb 

ízületi fájdalmak?
Létezik-e megoldás?

Előadó: Kovács Miklós Imre
„mesemondó” (Budapest)
Időpont: 2016. február 24. 

(szerda) 17.30 óra
Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ (Szent I. tér 10.) 

Csatár terem (I. emelet)
Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke
Információ: +36–20/473–0644, 

+36–74/511–721
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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 február 22-től február 26-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!

február 22. február 23. február 24. február 25. február 26.

„A”

Sárgaborsó 
gulyás

Daragaluska 
leves Paradicsomleves Csontleves Kar� olleves

Sajtos
tészta

Óvári sertés 
szelet, pirított 

burgonya,
csemege uborka

Bulguros töltött 
csirkecomb,

rizi-bizi,
vegyesvágott

Tonhalas 
tésztasaláta

Csülökpörkölt,
tészta,

almapaprika

„B”

Zöldségleves Daragaluska 
leves Paradicsomleves Csontleves Kar� olleves

Fokhagymás 
aprópecsenye,

párolt barnarizs,
céklasaláta

Kelkáposzta-
főzelék,
Vagdalt

Szárazbab-
főzelék, 

sült kolbász

Sajttal töltött 
pulykamell,

sárgarépás rizs,
céklasaláta

Zöldborsópüré,
stefánia 
vagdalt

„C”

Sárgaborsó 
gulyás

Daragaluska 
leves Paradicsomleves Csontleves Hamis halászlé

Ízes 
bukta

Pirított sertésmáj, 
burgonyapüré,

csemege uborka

Sertéspörkölt,
galuska,

vegyesvágott

Besamelles 
zöldségtál,
sertés sült

Túrós 
csusza

(01199)

Egy harcos UFC kivívhatja a bentmaradást
Hazai pályán kezdheti meg 
a harmadik vonalbeli futball 
bajnokság tavaszi idényét a 
Szekszárdi UFC. Nagy Tamás 
vezetőedző együttese feb-
ruár 21-én, vasárnap a Bp. 
Honvéd akadémistái ellen 
lép pályára.

A kiírás szerint már túl len-
ne a tavasz első meccsén a 
Közép-csoportban már csak 
rosszabb gólkülönbsége miatt 
sereghajtó UFC, ám a bölcskei 
nyitó fordulót elmosta az eső. A 
pálya játékra alkalmatlan talaja 
miatt egy hetet csúszik Nagy 
Tamás tanítványainak „bemu-
tatkozása”, amit a tréner nem 
is bán.

– A téli időszakra tervezett 
munka zömét elvégeztük, az 
időjárás, illetve a létszámgon-
dok csak ritkán írták felül a ter-
veinket – kezdte a szekszárdiak 
vezetőedzője. – Sérülések, be-
tegségek miatt ugyanakkor több 
alapember hagyott ki hosszabb 
rövidebb időszakot, ezért talán 

még örülök is, hogy az elmaradt 
mérkőzés miatt egy héttel több 
áll rendelkezésünkre.

Nagy Tamás elmondta: a fel-
készülési találkozókon a munka 
volt a fontos, nem az eredmény. 
Ezeken a tréner – a Szászvár el-
leni mérkőzést leszámítva – azt 
kapta, amit várt.

– Visszaköszönt az az új fel-
fogás, amiben tavasszal játszani 
szeretnénk. Bízom benne, hogy 

a szurkolók számára is feltűnik 
majd az a harcosság, határozott-
ság, amivel igyekszünk majd el-
lenfeleinket meglepni. Csapat-
játékban és az önbizalom terén 
is előre léptünk, így amennyi-
ben a játékosok a bajnokikon 
is vissza tudják adni, amit a fel-
készülés alatt nyújtottak, akkor 
senkitől sem kell tartanunk.

Az őszi idény végén remeklő 
gárda keretét Nagy Tamás több 

poszton is igyekezett megerősí-
teni, hogy tavasszal, jó eséllyel 
szálljanak harcba NB III-as tag-
ságuk meghosszabbításáért.

– A klubvezetés a lehetősége-
ihez képest mindent elkövetett, 
hogy megerősítse a csapat ke-
retét – folytatja a tréner. – He-
gedűs Márk mellé további két 
fiatal, Csigi Ádám és Jerabek 
Jenő érkezett a Paksi FC-től, 
míg a csoportbeli ellenfelünk-
től, Gyuláról igazolt Hegedűs 
Edvin az aktív játékkal edzői 
karrierje miatt felhagyó Mics-
kó Márk helyét foglalhatja el. 
Keretünk a Sopronból érkezett 
Dallos Mátéval és a Kozármis-
lenytől igazolt Szabó Milánnal 
lett teljes.

Nagy Tamás nem számolhat a 
Kecelre távozott Zsók és Náná-
si játékára, és egyelőre a kezét 
törő Fejes Péterre sem, ennek 
ellenére bízik benne, hogy az 
egyre erősebb csapategység és 
az elvégzett munka meghozza 
gyümölcsét. 

  - fl -
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Évköszöntő Big Band-hangverseny 
Immár 36. alkalommal ren-
dezte meg a Szekszárd Big 
Band hagyományos év eleji 
nagykoncertjét. A siker ter-
mészetesen most sem ma-
radt el.

Harminchét éve alakult a Szek-
szárd Big Band. Az alapítás után 
egy évvel rendezték az első év 
eleji nagykoncertet, amely azóta 
hagyománnyá vált. Minden év 
februárjának harmadik hétfő-

jén várják a zenekedvelő közön-
séget, akik idén is megtöltötték 
a Babits Mihály Kulturális 
Központ színháztermét, hogy 
meghallgassák a Pecze István 
művészeti vezető által dirigált 

Szekszárd Big Band műsorát. A 
repertoárban számtalan kedvelt 
klasszikus szerepelt. A csaknem 
másfél órás koncerten közre-
működött Buzás Panna Napsu-
gár, Csepregi Péter, Kovács Ger-
gő, Majsai Gábor, Pecze Zsófia 
(mindannyian ének) és Pecze 
Balázs (trombita).   -wj-
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SPORTHÍREK
ASZTALITENISZ. Továbbra is a 
Postással fut versenyt a női asz-
talitenisz Extra Ligában a Szek-
szárd AC. A Li Fen, Madarász 
Dóra és Lovas Petra alkotta első 
számú csapat legutóbb egy nap 
alatt két sikert jegyzett: előbb 
hazai pályán verte a Soltvad-
kertet (7:0), majd Kecskeméten 
diadalmaskodott (4:6). A csapat 
két magyarja, Madarász és Lo-
vas is meghívást kapott a márci-
usi, Kuvaitban és Katarban zajló 
World Tour versenyekre.
KÉZILABDA. A Szekszárdi Feke-
te Gólyák KC, az NB I/B Nyuga-
ti csoportjának éllovasa – amely 
az első fordulóban a Vasasnál 
hagyta veretlenségét – görcsö-
sen kezdett idei első hazai mér-
kőzésén, így a 8. percben még 
a Szentendre vezetett (4–5). 
Időkérés után rendezte sorait 
Tabajdi Ferenc csapata, s előbb 
fordított, majd a szünetig 10 

gólra növelte előnyét. A 11 ta-
lálatig jutó Reisch vezérletével a 
második félidőben megduplázta 
a különbséget az FGKC, amely 
a sok technikai hiba ellenére is 
fölényesen nyert (40–20).
KOSÁRLABDA. Kis híján győ-
zelemmel mutatkozott be ha-
zai közönsége előtt az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd új 
trénere. A Djokics Zseljko irá-
nyította atomos hölgyek a női 
kosárlabda NB I múlt szombati 
játéknapján mindössze 5 pont-
tal maradtak alul a nagyon erős 
Diósgyőrrel szemben (52-57). 
A KSC csapatából Rimarenko 
és Scsekics is 12 egyégig jutott.
FUTSAL. Megszerezte idei 
első győzelmét a Szekszárdi 
UFC NB I-es női futsal csapa-
ta. Micskó Márk tanítványai 
Ganczer Hajnalka duplájával, 
hazai pályán 2-1-re nyertek az 
Univerzum együttese ellen.

Ki tud többet az operáról?
A Magyar Zeneiskolák és Mű-
vészeti Iskolák Szövetsége és a 
Magyar Zeneszerzők Egyesüle-
te – a Nemzeti Kulturális Alap 
és a Magyar Állami Operaház 
támogatásával – „Játsszunk is-
mét operát!” címmel, országos 
zenei műveltségi vetélkedőt hir-
detett középiskolások számára. 
A háromfordulós verseny anya-
ga felölelte az operatörténet 

négy évszázadának történetét a 
kora-barokktól a XX. századig. 
A zsűriben a magyar zenei élet 
kiválóságai foglaltak helyet, a 
vetélkedő fővédnökségét Óko-
vács Szilveszter, az operaház 
főigazgatója vállalta.

Az országból 82 középiskolás 
csapat nevezett, köztük a Szek-
szárdi Garay János Gimnázium 
két csapata, melynek tanulói 

rendszeres látogatói a Magyar 
Állami Operaház és az Erkel 
Színház „Operakaland” előa-
dásainak. A szekszárdi diákok 
Naszladi Judit tanárnő irányítá-
sával készültek fel a vetélkedőre, 
s jutottak túl a megyei és területi 
fordulókon is. A Garay gimná-
zium első csapata az első helyen 
jutott a zenei műveltségi verseny 
döntőjébe, amelyből a szervezők 
– a nyolc legmagasabb pontszá-
mot elért csapatot meghívva 
– mindjárt kettőt is rendeztek. 

A Weiner Leó Zeneművészeti 
Szakközépiskolában megtartott 
fináléban a garaysok gödöllői és 
nyíregyházi gimnazistákkal és 
művészeti szakközépiskolások-
kal mérték össze felkészültségü-
ket. Az Ágoston Tamás (10.A), 
Daradics Dóra (11.D), Daradics 
Petra (10.B), Kremzner Gábor 
(10.A), Papp Alexandra (11.D) 
és Szilágyi Viktor (11.B) alkotta 
szekszárdi csapat a B-döntőben 
az előkelő harmad helyen zárt. 

 SZV

Döntőt játszanak a teremtornán
Szombaton az elődöntőket, 
vasárnap pedig a helyosz-
tókat rendezik a Szekszárdi 
Sportközpont XXIII. Téli Kispá-
lyás Teremlabdarúgó Kupán, a 
városi sportcsarnokban.

A hagyományos téli terem-
torna idei kiírásában, két cso-
portban összesen 15 csapat 
lépett parkettre. Az A-csoport 
hét együttesének versenyfutá-
sát a PR Trans Futárszolgálat 
nyerte, miután az alapszakasz 
utolsó körében a rivális Agro 
Tipp és Kis Dankó döntetlent 
játszott (7-7), míg a címvédő 
begyűjtötte mindhárom pon-
tot a Harold ellen. A nyolc 
csapatos B-ágon a mindössze 
egyszer botló Bowdentechni-
ka végzett az élen, megelőzve 
a Szilfa és a az utolsó két for-
dulóban hat pontot gyüjtő K. 
Brazilok együttesét.

Két hete, a rájátszás (kereszt-
játék) első körében aztán az 
Agro Tipp csapata élvezetes 
mérkőzésen felül múlta a Szilfa 
gárdáját (8-4), majd a play-off 
második fordulójából előre ho-
zott összecsapáson a PR Trans 
csapatát is legyűrte (6-2), s ez-
zel elsőként jutott a torna feb-
ruár 21-i döntőjébe. Hogy ki 
lesz az ellenfele, az egy nappal 
korábban derül ki, amikor a 
góllövőlistát 25 találattal vezető 
Lizák Péter vezette Bowden-
technika a mesterlövészek kö-
zött második Rikkers Péter (22 
gól) repítette Tomagro együt-
tesével találkozik. A győztes a 
kupagyőzelemért, a vesztes – a 
PR Trans ellen – a harmadik 
helyért léphet pályára vasárnap 
délután. A téli teremtorna záró 
napján a helyosztók 9 órakor 
kezdődnek, a döntőre 16 órától 
kerül sor.  -fl-
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ÁCS REZSŐ polgármester
Február 1-én, hétfőn tartotta, 
a következő időpontot később 
közöljük. Tel.: 74/504-102. Szek-
szárd, 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 Február 16-án, 
kedden tartotta, a következő időpon-
tot később közöljük. Garay J. Általá-
nos 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 órá-
ig. Baka István Általános Iskola 
(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda.

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
A hónap második keddje 17–18 
óráig. 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

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesülete 

2016. február 23-án, kedden 
13:30 órai kezdettel tartja  

következő előadását 
Szekszárdon a kórház 

Lila épületben.
Előadó: dr. Papp Emese,

neurológus rezidens 
Előadás címe:

„Tünetek,  melyeket ismerni 
kell... szélütés, stroke”

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

AGÓRA MOZI
Február 21., vasárnap
15:00 – Hókirálynő 2.
17:00 – Hogyan legyünk

szinglik?
19:00 – Deadpool
Február 22., hétfő
17:00 – Hogyan legyünk

szinglik?
19:00 – Deadpool
Február 23., kedd
17:00 – Hogyan legyünk

szinglik?
19:00 – Deadpool
Február 24., szerda
17:00 – Hogyan legyünk

szinglik?
19:00 – Deadpool
Február 25., csütörtök
15:00 – Barbie: titkos

ügynökök
17:00 – Egyiptom istene 3D
19:00 – A nagy dobás
Február 26., péntek
15:00 – Barbie: titkos

ügynökök
17:00 – Egyiptom istene 3D
19:00 – A nagy dobás
Február 27., szombat
15:00 – Barbie: titkos

ügynökök
17:00 – Egyiptom istene 3D
19:00 – A nagy dobás
Február 28., vasárnap
15:00 – Barbie: titkos

ügynökök
17:00 – Egyiptom istene 3D
19:00 – A nagy dobás
Február 29., hétfő
17:00 – Egyiptom istene 3D
19:00 – A fiú

MEGHÍVÓ
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör (1977-2016) borversenyének 

ünnepélyes eredményhirdetésére.
Időpont: 2016. február 27-én (szombat), 17:30 óra

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ
(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.).

PROGRAM:
17:30 órától vendégek fogadása

18:00 a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes műsora.
Az eseményt megnyitja: Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú 

Város polgármestere. 
Köszöntőt mond: Halmai-Nagy Róbert, a Babits Mihály Kul-

turális Központ igazgatója.
A kertbarát kör 2015-ös évének értékelése,

a 2016-os programok ismertetése: Ferenc Vilmos elnök.
A 2016. évi borverseny eredményének ismertetése – díjkiosztó 

ünnepség. A díjnyertes borok kóstolója – a hozzá illő finom 
falatokról mindenki maga gondoskodik.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Február 24., szerda 14:30 
– Színházterem
Kisiskolás bérlet, 3. előadás: A 
piros esernyő - zenés mesejáték 
a Nevesincs Színház előadásá-
ban, Csetényi Anikó és Presser 
Gábor zenéjével.

Játsszák: Berkó Rozi, Borka 
Zsombor, Farkas Petra, Kálmán 
Imre, Kóti András, Losonczi 
Ilona, Mousa Nóra, Őszi Balázs.

Február 25., csütörtök 10:30
Rendezvényterem
A kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emléknapja – városi 
megemlékezés

„Amikor megpróbálták in-
ternálni az emberi szellemet”– a 
kommunista diktatúra áldozata-
inak emlékére. Előadó: dr. Sze-
rencsés Károly, a történelemtudo-
mányok kandidátusa, egyetemi 
docens, író. A belépés ingyenes.

Február 25., csütörtök 14:30 
Színházterem
Kisiskolás plussz bérlet, 3. előa-
dás: A piros esernyő - zenés 
mesejáték.

Február 25., csütörtök 10:00 
Művészetek Háza
Varázsoljunk zenét! – Szerelem-
csütörtök, dobszerda

Korzenszky Klári, a népdalé-
nekesek legújabb generációjá-
nak egyik legelismertebb tagja. 
Gyermekpszichológusként 

albumát és műsorait meghatá-
rozott pszichológiai-pedagó-
giai elvek szerint állítja össze. 
A legnépszerűbb gyerekdalok, 
mondókák hallhatóak egy me-
sébe ágyazva úgy, ahogyan még 
biztosan nem ismerjük őket! 
A koncerten interaktív módon 
játsszák és mesélik el a gyere-
keknek, a gyerekekkel az „örök 
mesét”. Jegyár: 500 Ft.

2016. február 27. 11:00 
Művészetek Háza
Keleti szél 3 

Penkala Éva textilművész, 
Scherer Petra építész, grafikus, 
belsőépítész, illusztrátor és 
Scherer József formatervező, 
festő kiállításának megnyitója. 
A tárlat megtekinthető április 
17-ig, keddtől péntekig 10-19 
óráig, szombaton és vasárnap 
10-17 óráig.

Február 29., hétfő 19:00
Színházterem
Orfeum bérlet III. előadás: Hang-
emberek – keserédes film-szín-
ház két felvonásban, az Új Szín-
ház Budapest előadásában.

Tipikus magyar történet, 
amely pártatlanul meséli el a 
szinkronstúdiók világának el-
múlt 25 évét, édes és keserű 
pillanatait, sok iróniával és hu-
morral, szívbe markoló tanul-
ságokkal. Szereplők: Szakács 
Tibor, Mihályi Győző, Esztergá-

lyos Cecília, Lux Ádám, Kautz-
ky Armand, Kökényessy Ági, 
Koncz Andrea, Incze József, 
Szabó Sipos Barnabás. Rendező: 
Kautzky Armand.

Március 2. szerda, 18:00 
Placc – Ifjúsági Közösségi Tér
Író-olvasótalálkozó Forgách 
Andrással 

Házigazda: Ágoston Zoltán, a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztő-
je. A belépés díjtalan.

Március 8. kedd, 16:30 
Márványterem
Szűcsné Pál Ilona tavaszváró, 
húsvétköszöntő kiállításának 
megnyitója.

Szűcsné Pál Ilona selyem-, to-
jás-, üvegfestő és mozaikkészítő. 
A kiállítást megnyitja: Lönhárd 
Ferenc, a Bárka Művészeti Sza-
lon elnöke. A belépés díjtalan. 
A kiállítás megtekinthető április 
2-ig, a ház nyitvatartási idejében.

Március 8. kedd, 19:00
Színházterem
Nőstény álom: Für Anikó elő-
adói estje.

Rendhagyó koncert és iro-
dalmi előadás a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából. Für Anikó, 
a Jászai Mari-díjas művész előa-
dása az irodalom, a zene és a 
színház esszenciája, Bereményi 
Géza dalaival, Hrutka Róbert 
zenéjével. Jegyár: 2000 Ft.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata

2016. március 1-én (kedd) 
14 órakor előadást tart,

a Babits Mihály Kulturális 
Központ földszinti

termében. 
Előadó: dr. Wágner Gyula, 

belgyógyász főorvos.
Előadás címe:

Életünk megrontói….
Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődő nyugdíjast.

Pszichológia
mindenkinek

A Kristály Lélekvédő 
Egyesület 

2016. február 24-én 17 órától 
szervezi következő előadását 
a Zeneiskola nagytermében:

„Anorexia és bulimia –  
Pontosan mi is az a  

testképzavar?” címmel.
Előadók: Szücs Renáta és 

Elek Lívia Priyanka 
pszichológus hallgatók.

Az előadás ingyenes, 
a kórház pszichiátriai 

osztálya szívesen fogad a 
helyszínen adományokat!

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszervezet
„Fürgeujjak, ügyes kezek” címmel 

kézimunka foglalkozást szervez.
Program: tisztújító alapszervezeti taggyűlés, választások:

foltvarrás, horgolás, kötés, kitűző készítés.
Foglalkozás ideje: 2016. február 25., csütörtök 14 óra

Foglalkozás helye: Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

A foglalkozásra minden érdeklődőt várunk.

A Szekszárdi 1. Számú 
Óvoda Kindergarten 

óvodahívogató programokat 
szervez. 

Szeretettel várjuk az 
óvodaválasztás előtt álló 

szülőket és gyermekeiket! 
A program időpontja

épületenként: 
• Kölcsey épület: 

2016. március 10., csütörtök 
délelőtt 10.00 – 11.00 óráig 

• Wosinsky épület: 
2016. március 17., csütörtök 
délelőtt 10.00 – 11.00 óráig 

• Bajcsy épület: 
2016. március 23., szerda 

délelőtt 10.00 – 11.00 óráig

Szeretettel várjuk a leendő 
kisóvodásokat szüleikkel 

együtt mindhárom óvodánkba
(Perczel Mór utca 2., 

Szent-Györgyi Albert u. 11.,
Szőlőhegy, Óvoda u. 5.)

2016. február 24-én, szerdán 
09:30 – 11:00 óráig.

Vidám farsangi hangulatban 
próbálhatják ki gyermekeik 

óvodáink mozgásfejlesztő esz-
közeit. Lehetőség nyílik a leen-
dő kiscsoportos óvó nénikkel, 
dadus nénikkel, óvodás gyer-
mekekkel való találkozásra, 

ismerkedésre. Megtekinthetik 
öltözőinket, csoportszobáinkat, 

gyermekmosdóinkat.
Kérjük, hogy ezen a napon 
szíveskedjenek váltócipőt 

hozni! Együttműködésüket 
köszönjük!

Szekszárdi Gyermeklánc
Óvoda dolgozói

A Babits Mihály Kulturális Központ pályázatot hirdet
hangtechnikus munkakör betöltésére, 

teljes munkaidős, határozatlan idejű, közalkalmazotti 
jogviszonyban.

A munkavégzés helye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Pályázati feltételek:

• Emelt szintű szakképesítés, kizárólag érettségi bizonyítvány 
és/vagy villanyszerelői szakmunkás végzettség.

• Hangtechnikusi munkakörben szerzett legalább 
1 éves szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, Hangmesteri OKJ-s végzettség 

(542130201005101).
• Angol nyelvből alapfokú (C típusú) általános 

nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 7. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kovács Eleonóra nyújt, a 74/529-610-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 8. 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető.

A Babits Mihály Kulturális Központ pályázatot hirdet
információs referens munkakör betöltésére,

 teljes munkaidős, határozatlan idejű, közalkalmazotti 
jogviszonyban.

A munkavégzés helye:
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, kommunikáció és/vagy média ismeretek, 

moderátor szak.
• Kiváló szintű önállóság, precizitás, pontosság, kommu-
nikációs készség, konfliktuskezelés, problémamegoldás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

• Hasonló területen szerzett legalább 1 év 
szakmai tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 8. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Farkas Zsuzsanna nyújt, a 74/529-610-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 14. 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
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TANYA-BULI
SZEKSZÁRDON!

BÉRELHETŐ TANYA CSALÁDI, 
BARÁTI RENDEZVÉNYEKRE,

30+25 FŐIG, SÜTÉSI, 
FŐZÉSI LEHETŐSÉGGEL.

Szekszárd, Bor u. 78-80. 
Tel.: 06 20/5432-200 

www.tanyabuliszekszardon.tk(0
12

09
)

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!
(01189)

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

(01190)

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  (01193)


