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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Új munkahelyek
Digitális szolgáltató közpon-
tot hoz létre a Photel csoport 
Szekszárdon: a 130 új munka-
helyet létrehozó, 946 millió fo-
rintos beruházáshoz a magyar 
kormány 378 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyújt. → 3. oldal

Az Év Bortermelője
Mészáros Pál szekszárdi bo-
rász vasárnap Budapesten vet-
te át a 2016-os Év Bortermelője 
Magyarországon címet. A Ma-
gyar Bor Akadémia hagyomá-
nyos díjkiosztójának díszvendé-
ge Áder János köztársaság elnök 
volt. → 5. oldal

Csoportterápia
Kizárólag csoportban érkezik a 
boldogság. Legalábbis a tudat-
módosító szerekről való leszo-
kás ügyében minden bizonnyal. 
Ezt állítják a teljes anonimitásba 
burkolózó szekszárdi NA „Tisz-
ta Fény” csoport tagjai
. → 7. oldal

Idénykezdet
Felemás őszi idényt tudhat 
maga mögött a Szekszárdi Fe-
kete Gólyák KC NB I/B-s női 
kézilabda csapata, amely febru-
ár 12-én, vasárnap hazai pályán, 
a Kozármisleny ellen folytatja a 
bajnoki pontvadászatot.
 → 13. oldal
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Február 16.
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(péntek)

Február 18.
(szombat)

Innovatív vállalatcsoport teremt munkahelyeket Szekszárdon
Digitális szolgáltató közpon-
tot hoz létre a Photel cso-
port Szekszárdon, a 130 új 
munkahelyet létrehozó, 946 
millió forintos beruházáshoz 
a kormány 378 millió forint 
vissza nem térítendő támo-
gatást nyújt. A részletekről 
sajtótájékoztatón számoltak 
be pénteken, a vállalat Arany 
János utcában található épü-
letében.

„A Photel Zrt. beruházása ré-
vén olyan szolgáltató érkezik 
Szekszárdra, mely a 21. század 
digitális kihívásainak való meg-
felelést szolgálja” – kezdte Ács 
Rezső polgármester. „A befek-
tetők városba csábításakor az 
önkormányzat igyekszik figye-
lembe venni, hogy mik azok az 
értékek, melyek Szekszárd szá-
mára fontosak. A bennünket 
körülvevő természeti környe-
zet arra ösztönöz, hogy olyan 
befektetések valósuljanak meg, 
melyek megfelelnek a szigo-
rú elvárásoknak. A környezeti 
szennyezést nem okozó szolgál-
tatók pedig egyértelműen prefe-
ráltak e tekintetben” – tudatta a 
városvezető.

„A munkahelyteremtés és 
-bővítés szempontjából másik 
fontos szempont, hogy szeret-
nénk túllépni azon az árnyékon, 
mely a ’90-es években – amikor 
az olcsó betanított munkaerőre 
alapozó vállalkozások teleped-
tek meg – határozta meg a vá-
ros gazdaságát” – fogalmazott 

a polgármester. „A cél, hogy 
olyan befektetők jöjjenek Szek-
szárdra, melyek innovatívak, és 
amik esetében magasabb a hoz-
záadott érték, melyek magasabb 
szakképzettséget igényelnek” 
– emelte ki Ács Rezső, majd 
hozzátette: bízik abban, hogy 
a  beruházás nyomán újabb in-
novatív befektetőket sikerül a 
városba vonzani.

„A beruházás helyszínét ala-
pos előkészületek után válasz-
tották ki és az önkormányzat-
tal való több mint egy éven át 
tartó egyeztetések előzték meg” 
– tudatta Lakatos Zsolt, a Pho-
tel csoport egyik meghatározó 
tulajdonosa, a csoport igazga-
tóságának elnöke. A Magyar 
Befektetési Ügynökséggel és a 
Külügyminisztériummal is tár-
gyaltak annak érdekében, hogy 

megtalálják azt a települést, 
ahol megfelelő számú és minő-
ségű munkavállalóra lelhetnek.

Mint mondta, azért Szek-
szárdra esett a választásuk, mert 
itt találták meg a szükséges szá-
mú, minőségű és motivált mun-
kaerőt, valamint azt a támogató 
környezetet, ahol jól érzik ma-
gukat és ahol olyan vállalatot 
építhetnek, mely növekedni 
tud. A vállalatcsoportról szólva 
elmondta, a cég a szolgáltató-
központ-üzletben tevékenyke-
dik és főként pénzügyi terüle-
ten működő vállalatoknak nyújt 
különféle szolgáltatást. Nagy-
vállalatok szervezik ki hozzájuk 
az ügyfélszolgálataikat, többek 
között több pénzintézet szá-
mára nyújtanak szolgáltatást, 
ügyfélszolgálati kérdésekben 
segítenek tájékozódni.

„Az elmúlt időkben megvál-
tozott a vásárlói magatartás, a 
döntések is online kutakodás 
közben születnek. Ebben a tér-
ben segítik a vállalkozásokat. 
Olyan online megoldásokat 
kínálnak, melyek a vállala-
tok ügyfeleinek online térben 
való tájékozódását, vásárlását 
segítik” – tette hozzá Lakatos 
Zsolt. A Photel általa használt 
technológia kiválasztja a láto-
gatók 6-10 százalékát, akiket 
megszólítanak, és akiknek a 
megfelelő pillanatban a megfe-
lelő ajánlatot adják. A gyakor-
latban ez úgy történik, hogy a 

látogató előtt megjelenik egy 
chat-ablak, melyen keresztül a 
cég munkatársa megszólítja az 
ügyfelet.

Ezt az innovatív technoló-
giát hozzák Szekszárdra, a 130 
új munkahelyet betöltők túl-
nyomó többsége ezt a munkát 
fogja végezni. A munkavállaló-
kat az év folyamán folyamato-
san veszik fel, a fizetés teljesít-
ményfüggő és a dolgozók akár 
a minimálbér többszörösét is 
megkereshetik majd.  S. V.
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NÉVNAP–TÁR
Február 12. (vasárnap) – Lívia, Lídia
Lívia: latin eredetű; jelentése: nemzetségnév, ólomszínű, kékes.
Lídia: görög eredetű; jelentése: az ókori Lídiából való nő.

Február 13. (hétfő) – Ella, Linda 
Ella: német-magyar eredetű; jelentése: több név önállósult becézője.
Linda: német eredet; jelentése: hársfából készült pajzs; kígyó.

Február 14. (kedd) – Bálint, Valentin
Bálint: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges. 
Valentin: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.

Február 15. (szedra) – Kolos, Georgina
Kolos: német-latin-magyar eredetű; jelentése: nemzetségnév, tanító, tanuló.
Georgina: görög-latin eredetű; jelentése: földműves, gazdálkodó; dália, gyöngyike.

Február16. (csütörtök) – Julianna, Lilla
Julianna: latin eredetű; jelentése: ragyogó, Jupiternek szentelt.
Lilla: latin-görög-héber-magyar eredetű; jelentése: az ókori Lídiából való nő.

Február 17. (péntek) – Donát
Donát: latin eredet; jelentése: Istentől ajándékozott.

Február 18. (szombat) – Bernadett, Konrád
Bernadett: német-francia eredetű; jelentése: erős, mint a medve.
Konrád: német eredetű; jelentése: Merész + tanács. Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | szeles nap
max. 4o , min. -6o

gyengén felhős | szeles nap
max. 4o , min. -7o

közepesen felhős | szeles nap
max. 6o , min. -5o

közepesen felhős
max. 7o , min. -4o

közepesen felhős
max. 7o , min. -2o

erősen felhős
max. 7o , min. -1o

erősen felhős
max. 6o , min. 0o

A magyar tulajdonban lévő 
Photel Zrt. Európa száz 
legdinamikusabban fejlődő 
vállalata közé tartozik. A 
jelenleg több mint 150 főt 
foglalkoztató cégcsoport a 
Dél-Dunántúl TOP 50 adó-
zója közé tartozik és mintegy 
3 milliárd forint adót fizet be 
évente. Jegyzett tőkéje 2015-
ben 80 millió forint, bevétele 
pedig több mint 6 milliárd 
631 millió forint volt.
A cégcsoport székhelye már 
a kezdetek óta, vagyis 2001 
óta Szekszárdon van, de te-
vékenységüket tavaly febru-
árig budapesti telephelyükön 
végezték. 2016 februárjában 
nyitották meg az Arany Já-
nos utcában található in-
formációs centerüket, ahol 
harminc munkavállalót fog-
lalkoztatnak.

Lakatos Zsolt (balról), Ács Rezső, Nagy Péter ügyvezető igazgató és Dravecz Máté operációvezető
Bíró László püspök a párbeszéd fontosságáról is beszélt

Bíró László: „ne búvóhelyként éljük meg a házasságot”
A családban, házasságban 
zajló párbeszéd fontosságá-
ra, az ideiglenesség helyett 
az állandóság megtalálására 
kell helyezni a hangsúlyt Bíró 
László tábori püspök szerint, 
aki február 6-án volt a Lélek-
építő vendége.

Az okostelefonok világában 
gyakorta előfordul, hogy a 
felnőttek-gyerekek interne-
tezése közepette még egy kö-
zös családi vacsorát sem lehet 
„összetrombitálni”, legfeljebb 
egy „virtuálisat” – mesélt a 
hallgatóságnak egy katonanő 
tapasztalataiból szemezgetve 
a püspök. Merthogy a szemtől 
szembeni találkozás az igazi – 
ez vezet az ideiglenesség vilá-
gából az állandóság területére.

Bíró László szerint annak 
sincs értelme, hogy a szülők 
„látástól vakulásig” dolgoznak, 
a fáradtság miatt nem ülnek 
le beszélgetni sem egymással, 
sem pedig gyerekeikkel. Mind-
ez véleménye szerint a profit 
hajszolására, a „termelj többet 
és boldog leszel” hamis ideo-
lógiájára vezethető vissza. Hi-
szen ebből boldogság semmi-
képp nem eredhet: az csupán 
az „én-te” kapcsolatból szüle-

tik. Létezik ellenben a családi 
életnek olyan pillanata, ami-
kor mindent abba kell hagyni, 
időt szentelni egymásra: leülni, 
meghallgatni a másikat, vagy 
csak egyszerűen „játszani a 
padlón a gyermekekkel” – so-
rolta a püspök.

A hitvesi szeretet hamis for-
máit Bíró László egyrészt az 
egymás mellett élésben, azaz 
a házasságot „búvóhelyként” 
kezelésben, a párhuzamos lét-
ben látja, más tekintetben az 
„éjjel-nappal gürizés” talmi 
képében. Utóbbiról úgy véli, 
egyértelműen a család erodáló-

dásához vezet. Ilyen helyzetben 
fontos a nagyszülők szerepe, 
komoly segítsége: átvállalhat-
ják az unokákat, azért, hogy a 
szülők kettesben lehessenek. 
Harmadik negatív elemként a 
párbeszéd fontosságának hiá-
nyát hangsúlyozta. Amennyi-
ben két ember, „Istennek két 
igéje, logosza” egybekel, akkor 
szükségszerűen párbeszédben 
(dialogosz) kell éljenek, így 
válhatnak igazán eggyé. „Az 
egymásban lét! Ez a boldog-
ság!” – hangsúlyozta Bíró püs-
pök, rávilágítva arra, e módon 
tapasztalhatja meg két ember 

az „az lehetek, aki vagyok” ér-
zését.

A párbeszéd elakadása sok-
szor az egyik fél prédikáci-
óiból ered: ők azok, akik fi-
gyelmen kívül hagyva párjuk 
véleményét, „mindig tudják, 
mit kell mondani”. A gyógyír e 
tekintetben abban rejlik: azon 
túl, hogy tanulják meg meg-
hallgatni egymást, „keressék 
meg a másik szavain keresztül, 
abból számukra mit mond az 
Isten.”

„Észre kell venni a párom 
kedvező vonásait is” – tért ki 
egy újabb fontos kapcsolati 
szegmensre az előadó. Pró-
báljunk meg kincskeresőként 
felfedezni a másik pozitív ér-
tékeit, kutassuk egymásban a 
közös jót. Ezek után mindkét 
fél eljuthat oda, hogy a mási-
kat ajándékként kezeli, s örö-
mét leli benne. Bíró püspök 
szerint a párbeszéd nem arról 
szól, hogy „felülkerekedem a 
másikon és mindenáron a le-
győzésére törekszem”, hanem 
„a párbeszédben történő talál-
kozásról.” Arról, hogy nem vág 
egyik fél se bele a másik szavá-
ba, türelmesen végigvárva tár-
sa mondandóját. 

 Gy. L.
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A köztársasági elnök is gratulált az Év Bortermelőjének
Mészáros Pál borász vasár-
nap Budapesten vette át a 
2016-os Év Bortermelője Ma-
gyarországon címet. 

A Magyar Bor Akadémia által 
a Corinthia Hotelben rendezett 
ünnepi gálaebéden és díjkiosz-
tón díszvendégként részt vett 
Áder János köztársaság elnök 
is. Az oklevéllel járó elismerést 
Zilai Zoltán, a Magyar Bor Aka-
démia (MBA) elnöke nyújtotta 
át a díjazottnak.

„Az immár 25 éve február 
elején megszervezett ceremónia 
minden évben egy igazi szak-
mai ünnep is” – hangsúlyozta a 
borakadémia elnöke. Hozzátet-
te, hogy tavaly a sok eső ellenére 
is 2,7 millió hektoliter jó minő-
ségű bort készítettek. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy az elmúlt 
év tapasztalatai alapján a rozé, 
valamint az ökológiai szőlőkből 
készített borok iránti kereslet 
növekedőben van. „A klasszi-
kus pezsgő borok készítése új 
terület sok már befutott borász 
számára is, de egyre többen vál-
lalják a tanulás, kísérletezés ál-
dozatát” – mondta Zilai Zoltán. 

Koncz Ildikó, az MBA főtit-
kára a díjazott szakmai életútját 
felidézve elmondta, hogy Mészá-
ros Pál borászcsaládban született, 

felmenői közül mindenki szőlő-
vel, borral foglalkozott, dédapja 
hegybíró volt Szekszárdon. Ő 
1970-ben végzett agrármérnök-
ként, első szőlőjét 1974-ben te-
lepítette Kisbödőben, ez a terület 
azóta is a család birtokában van. 
Első munkahelyén növényterm-
esztőként kivette a részét a szőlő-
rekonstrukciós munkákból. Majd 
újabb földterületeket vásárolt, és 
átállt a fehér szőlő termesztésére, 
mert akkoriban azt jobban meg-
fizették, mint a vöröset.

Később jó minőségű kéksző-
lőt kezdett el telepíteni, a rend-
szerváltás után pedig újabb 10 
hektárt vásárolt. A család folya-
matosan növelte földterületét, 
2010-ben palackozót, készá-
ruraktárt építettek és különle-
ges szőlőfajták is megjelentek a 
birtokon. Mészáros Pál ma már 

több mint 120 hektáron gazdál-
kodik családjával, és főként kék 
szőlőt termesztenek. 

Koncz Ildikó hangsúlyoz-
ta, hogy a Mészáros Borház és 
Pince eredményei nemzetközi 
szinten is figyelemre méltóak: 
2007-ben aranyérmet vihetett 
haza a Monde Selection ver-

senyről, Brüsszelből, 2008-ban 
ugyancsak aranyérmet nyert a 
világ egyik legrangosabb bor-
versenyén Bordeaux-ban, 2015-
ben a VinAgora Nemzetközi 
Borversenyen négy aranyérmet 
szereztek, míg fia, Mészáros 
Péter a legeredményesebb fi-
atal borásznak járó különdíj-
ban részesült. A 36. Magyar 
Bormustráról három arany és 
három ezüstéremmel térhettek 
haza, és tavaly két aranyérmet 
nyertek Bordeauxban. Mészá-
rosék 2012-ben Az Év Pincé-
szete, 2016-ban Magyarország 
Legszebb Szőlőbirtoka címet is 
elnyerték. „Ma a pincészet profi 
minőségéről, művészi arculatá-
ról és innovatív karakteréről is-
mert” - mondta a borakadémia 
főtitkára.   (MTI)

Ötödik alkalommal párbajoznak a bikavérek

Ötödik alkalommal rendezik 
meg az Eger-Szekszárd Bikavér 
Párbajt március 3-án, Budapes-
ten, a Corinthia Hotelben.

Az egri és a szekszárdi bikavé-
rek pont annyira hasonlóak, 
mint amennyire különböző-
ek. A fajták széles skálája és a 

lehetőség, hogy a borászatok 
megmutassák egyedi stílusu-
kat, mégis kellően változatos 
borokat eredményez mindkét 
borvidékről. Szekszárdon tavaly 
már 50%-ra nőtt a kékfrankos 
és a kadarka összaránya a bi-
kavérben, és Egerben is terve-
zik a Kárpát-medencei fajták 
arányának növelését a borban. 
Ez a folyamatos együttgondol-
kodás és összefogás a garancia 
arra, hogy a bikavérek végre a 
méltó helyükre kerülhessenek.

Az idei Bikavér Párbajra a 
borászok több újdonsággal is 
készülnek. Többek között régi 
évjáratú bikavéreket kóstolhat-

nak az érdeklődők egy kis lét-
számú mesterkurzus keretében, 
valamint limitált mennyiségben 
a délutáni szakmai sétáló kós-
tolóra is vásárolhatnak jegyeket 
azok, akik inkább a kora dél-
utáni órákban szeretnének kós-
tolni a sommelier-kkel és bor-
kereskedőkkel együtt. Az idei, 
sorban az ötödik „párbajon” ti-
zenhárom szekszárdi- és tizen-
öt egri borászat bikavéreit lehet 
majd megkóstolni. De idén a 
két borvidék nem elégszik meg 
egyetlen estével: a márciusi Bi-
kavér Hetek alatt számos olyan 
program lesz, ahol a középpont-
ban természetesen a bikavér áll. 

Fine dining éttermekben lehet 
kóstolni bikavéreket, felke-
rülnek a borlapokra, és ételek 
mellé is ezeket ajánlják majd a 
sommelier-k.

A rendezvényen a Bodri Pin-
cészet, az Eszterbauer Borászat, 
a Fritz Borház, a Garai Pincészet, 
a Heimann Családi Birtok, a Né-
meth János Pincészet, a Schieber 
Pincészet, a Sebestyén Pincészet, 
a Szent Gaál Pincészet, a Takler 
Borbirtok, a Tüske Pince, a Twic-
kel Szőlőbirtok és a Vida Családi 
Borbirtok képviseli majd Szek-
szárdot. További információt a 
szekszardibor.com oldalon ta-
lálhatnak.  SZV

Bálozott a megyei mérnöki kamara
Szombaton tartotta hagyo-
mányos mérnökbálját a Tol-
na Megyei Mérnöki Kamara a 
PTE KPVK aulájában.

A 180 vendég részvételével 
megrendezett 21. hagyomá-
nyos mérnökbált Palotásné Kő-
vári Terézia, a megyei mérnöki 
kamara elnöke nyitotta meg. 
Az elnök beszédében felidézte 
a kamara előző évi jelentősebb 
eseményeit, beszámolt arról, 
hogy november 7-én tartották 
emlékülésüket, melyet a kama-
ra megalakulásának 20 évfor-
dulója tiszteletére rendeztek 
meg. Az eseményen emlék-

táblát avattak az alapító-elnök, 
Bohli Antal tiszteletére.

Az est vendége, Rónay Ist-
ván, a Magyar Mérnöki Kama-
ra alelnöke szerint jelentős fel-
adatok várnak a mérnökökre. 
Mint azt hozzátette, szeretné, 
„ha a kamara olyan irányba 
mozdulna el, hogy a mérnökök 
tekintélye, társadalmi elfoga-
dottsága jelentősebb, a mér-
nöki munka színvonala pedig 
még magasabb legyen”.

A rendezvényen első alka-
lommal adták át a Bohli Antal 
Ifjúsági Díjat, melyet Molnár 
Szabolcs, a kamara tagja, okle-
veles gépészmérnök, energeti-

kai mérnök, épületenergetikai 
szakmérnök vehetett át. Molnár 
Szabolcs munkája szorosan kap-
csolódik az energetikai iparhoz. 
Pályázata, mellyel a díjat elnyer-
te, a paksi atomerőmű eddigi 
legkomolyabb nukleáris problé-
májának a műszaki megoldását 
mutatja be az általa elkészített 
tervek alapján. A pályázat elbí-
rálása során értékelték, hogy a 
felmerülő problémákra Molnár 
Szabolcs egyedi és különleges 
műszaki megoldásokat javasolt.

A vacsorával egybekötött 
bált a Bartina Néptánc Egyesü-
let táncosainak tánca nyitotta 
meg, az est folyamán a Horizont 

Tánczenekar gondoskodott a jó 
hangulat biztosításáról, éjfélkor 
fellépett Radics Gigi és zeneka-
ra. A 21. hagyományos mérnök-
bál hajnalba nyúlóan tartott. 

 Forrás: kadarka.net

Győri Lajos az új parancsnok
Győri Lajos személyében új 
parancsnoka van a Szekszár-
di Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokságnak. Az alezredest 
kedden iktatták be új beosz-
tásába.

Dr. Balázs Gábor ezredes, me-
gyei katasztrófavédelmi igazgató 
megköszönte az előző parancs-
nok, Ábrahám Sándor alezredes 

munkáját. Az igazgató elmondta, 
hogy az új parancsnok szakmai 
munkája és felkészültsége bizto-
sítja az elődje által végzett munka 
folytatását, a tűzoltóság jogszabá-
lyoknak megfelelő működését.

Győri Lajos megköszönte a 
bizalmat, és elmondta, hogy az 
elődje által végzett magas szín-

vonalú munkát kívánja foly-
tatni, melyhez a tűzoltóknak is 
élethosszig tartó tanulásra van 
szükségük. Az új parancsnok 
célul tűzte ki egy egységes, erős 
csapatszellem kialakítását.

Győri Lajos 1990-ben szerelt 
fel tűzoltónak, pályafutását gép-
járművezetőként kezdte Szek-
szárdon, majd rövid időn belül 
szolgálatparancsnokká nevez-

ték ki. Az alezredes 2012-től há-
rom éven keresztül a katasztró-
favédelmi műveleti szolgálatban 
tevékenykedett, ahonnan ismét 
a Szekszárdi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokságra került 
szolgálatparancsoknak egészen 
mostani kinevezéséig. 

 Forrás: TMKI
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Kórházi gyógyszertár nyílt

Érdeklődő betegek egész 
sora várta a kórházi gyógy-
szertár nyitását február 8-án, 
délelőtt. A rendelőintézetben 
működő patika az „Ezüst kí-
gyó” nevet kapta.
 
A Tolna Megyei Balassa János 
Kórház dolgozóinak régi vágya 
teljesült azzal, hogy a betegellá-
tó intézmény szolgáltatásait ki-
egészíthetik ezzel a funkcióval. 
A Rendelőintézetben helyet 
kapott patika teljes egészében 
kórházi beruházás, amelynek 
létrehívása kettős célt szolgál: 
folyamatosan biztosítja a bete-
gellátáshoz szükséges gyógysze-
reket, és bevételt generál az in-
tézmény számára, hozzájárulva 
annak működéséhez.

A terv megvalósulásában 
oroszlánrészt vállalt a kórház 

főgyógyszerésze, dr. Hatházi 
Andrea és csapata – értesültünk 
a helyszínen dr. Németh Csaba 
főigazgatótól. Mint kiemelte, 
olyan gyógyszertárat kívántak 
megvalósítani, ahol „kéznél van” 
a kezelőorvos és a gyógyszerész 
is, így a betegek valamennyi, 
számukra szükséges információt 
megkaphatnak.

Dr. Németh Csaba emlé-
keztetett az intézményben a 
közelmúltban elindított beru-
házásokra, amelyekről az elő-
ző számunkban részletesen ír-
tunk. Ebbe a sorba illeszkedik a 
gyógyszertár nyitása is.

A patika kialakítása nagyjá-
ból ötmillió forintba került, és 
a nagy intézményi gyógyszer-
tár-háttérbázisuk részeként 
funkcionál, de közvetlenül a 
betegeket szolgálja ki.   Gy. L.
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Dedikált labdából udvari játékok
Örömmel adunk hírt időről 
időre jótékony célú felaján-
lásokról. Ezúttal a Perczel ut-
cai, a Kertvárosi és Szőlőhe-
gyi óvodát segítő Szekszárdi 
Gyermeklánc Alapítványt 
„találta meg” egy kezdemé-
nyezés…

Hollendusné Bíró Anett intéz-
ményvezető elmondta: a 2012 
óta működő új alapítvány hoz-
zájárul a gyermekek nevelése, az 
egészséges életmód szokásrend 
kialakítása, a környezetkultúra 
és a hagyományőrzés témakö-
rében felmerülő eszközigények 
kielégítéséhez, a hagyományos 
nyári táborok megszervezésé-
hez, de támogatja a pedagógu-
sok képzését is. Az alapítvány 
bevételi forrása a szokásos ja-
nuári szülők-nevelők bálja, a 
Nyárköszöntő műsor, valamint 

a szelektív hulladékok gyűjtésé-
ből és az adó 1 százalékos fel-
ajánlásokból befolyó összeg.

Ez a „keret” gyarapodhat 
most Fajszi Sándor felajánlásá-
val: a sportos vállalkozó ugyan-

is az alapítványnak ajándékozta 
azt a dedikált futball labdát, 
amelyen a hazai fociélet neves 
hazai személyiségeinek aláírása 
díszeleg. A labda dedikálói kö-
zött vannak az 1960-as római 

ötkarikás játékokon bronzér-
mes, a Tokióban (1964) és Me-
xikóban (1968) olimpiai bajno-
ki címet szerzett, valamint az 
1972-es müncheni játékokon 
ezüstérmes magyar labdarúgó 
válogatott – micsoda csapatok 
voltak (!) – tagjai. Ott olvasható 
például Rákosi Gyula, Göröcs 
János, Ihász Kálmán, Komora 
Imre, Szűcs Lajos, Géczi István, 
Kozma Mihály, vagy éppen a 
labdát Fajszi Sándornak aján-
dékozó Dunai Antal neve is.

A labdát az alapítvány árve-
résre bocsájtotta: az „Olimpi-
konok által dedikált focilabda” 
január végégtől 2 x 3 hétig lesz 
fent a Vaterán. Az aukcióból 
befolyt összeg a szervezet azon 
tervét segíti, hogy udvari játé-
kot („babaházat”) vásárolhassa-
nak a gyermekek örömére.

 - fl -

Folytatódik a „Szabad fogas” akció
Elképesztő mennyiségű ru-
hát vittek el a rászorulók az 
egy hónapja indult „Szabad 
fogas” adományozási prog-
ramban Szekszárdon. A prog-
ramban közreműködő Vakok 
és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete továbbra is 
várja a felajánlásokat.

A január 9-én indult program-
ban annyi meleg ruhát vittek 
el a nehéz körülmények között 
élők, hogy már követni sem 
lehet – tudtuk meg Kovács 
Lászlóné elnöktől. Mint azt 
elmondta, január végéig szá-
molta a ruhaneműk fogyását, 
aztán feladta. Addig mintegy 
1200 kabát, emellett rengeteg 
egyéb meleg holmi, sapka, sál, 
kesztyű, pulóver, takaró talált 
gazdára – tette hozzá.

Olyan nagy igény mutatko-
zik ezekre, hogy az elmúlt egy 
hónapban szinte minden nap, 
még hétvégén is a fogasok mel-
lett álltak – sokszor este nyolc 
óra után is. Amíg érkeznek az 
emberek, addig az egyesület 

munkatársai ott vannak a Hu-
nyadi utca 4. szám alatt találha-
tó székháznál és segítenek.

Kovács Lászlóné azt is el-
árulta, hogy nagy többségében 
nehéz sorsú emberek érkeztek 
meleg ruházat után keresve, de 
hajléktalanok is akadtak. Volt 
olyan idős férfi, aki elmondta, 
hogy otthonában mindössze 
8–10 fok van. Neki arra kel-
lettek a kabátok, hogy legyen 
mit magára húzni, ha aludni 

tér. Érkezett hozzájuk már 
többek között három gyerme-
kes anyuka is, két óvodáskorú 
és egy kicsit idősebb gyermek-
kel, mindannyian egy-egy vé-
konyka kabátban... Az anya és 
gyermekei meleg kabáthoz, 
sálhoz jutottak. Sőt a gyerme-
kek lábára egy-egy pár meleg 
cipő is került, a régi lábbeliket 
pedig csak az első kukáig vit-
ték, annyira rossz állapotban 
voltak. Ezek sajnos nem egye-

dülálló példák – hangsúlyozta 
az elnök.

A ruhákat sok száz segí-
tőkész ember ajánlott fel és 
akasztotta ki az egyesület szék-
háza előtt álló fogasokra. Egy 
alkalommal egy az édesanyjá-
val érkező kisfiú azt mondta, 
azért hozta el a kabátját, hogy 
azt egy olyan gyermek vehesse 
majd fel, akinek az anyukája 
nem tud venni. Akad olyan 
is, aki zsemlét, tejet, felvágot-
tat vásárol, és azt teszi a ruhák 
mellé egy zacskóba.

Az adományozási program 
addig folytatódik, míg a hideg 
időjárás marad. Így az egyesület 
továbbra is számít a jó szándé-
kú, segítőkész emberek felaján-
lásaira. A felajánlóknak csak 
annyi a dolguk, hogy elvigyék 
az adományozásra szánt téli 
ruhaneműket, takarót az egye-
sület irodája előtt található fo-
gasokhoz és felakasszák azokat. 
Nagyon rossz időjárás esetén a 
fogasok az épület földszinti fo-
lyosóján találhatók meg.

 Forrás: kadarka.net
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Újjászületésüket ünneplik meg születésük napja helyett
Kizárólag csoportban érke-
zik a boldogság. Legalábbis 
a tudatmódosító szerekről 
való leszokás ügyében min-
den bizonnyal. Ezt állítják a 
teljes anonimitásba burkoló-
zó szekszárdi NA „Tiszta Fény” 
csoport tagjai.

Amikor lapunk ellátogatott a 
vasúti közösségi teremben tar-
tott gyűlésükre, meglepő nyílt-
sággal beszéltek egykorvolt 
problémájukról. Arról is szó 
esett, miként sikerült egyfajta új 
hozzáállással „átállítani” gondol-
kodásukat a drogok világáról egy 
élhetőbb, kezelhetőbb területre. 
A társaságukhoz való tartozás 
egyetlen feltétele a használat ab-
bahagyásának vágya – szögezik 
le elöljáróban, hiszen, amit ők 
képviselnek, az a „teljes abszti-
nencia programja”. Nincs tagdíj, 
nem húznak civil formációkhoz, 
s ígéreteket, fogadalmakat sem 
kell tenniük senkinek. Cserében 
nyitottságot várnak el és azt: a 
megtévedt adjon saját magának 
legalább esélyt a felépülésre.

„Teljes gyógyulás nincs. Aki 
ezt állítja, biztos, hogy boldog-
talan” – szól közbe egy jelenlé-
vő, hozzáfűzve: egyéni fölépülés 
sincs. Kínkeservvel lehet egye-
dül száraznak maradni, de ilyen 
elvétve akad. Boldogság nem 
származik belőle, mert az illető 
bármelyik pillanatban visszaes-
het aktív függővé...

„Rituális” eszközöket látok az 
asztalon: szlogen egy bumerán-
gon, csengő, kulcstartó, papír 
cetlikre írt idézetek egy kosár-
ban... Hamar nyilvánvalóvá válik 
számomra: itt valóban minden a 
tagság gyógyulására összpon-
tosít. Ennek a módszernek a 
lényege egyszerű: a beszélgeté-
sek, az aktuális örömök-bána-
tok megosztásán alapul, illetve 
sikerük azon múlik, hogy a 
tagok mindnyájan függő em-
berek voltak egykoron. Ugyan-
csak újdonsággal bír esetükben, 
hogy újjászületésüket ünneplik 
meg születésük napja helyett. 
„Valami miatt a függők jobban 
megbíznak egymásban” – ecse-
teli a gyűlés vezetője, Karcsi, aki 
saját bevallása szerint a kisebb 
csoportokat kedveli: ott ugyanis 
mindenkinek jut ideje beszélni.

Más szempontból is hasznos 
a kizárólag függő emberekből 
álló, gyógyulni vágyó közös-
ség: lévén, hogy itt nincs kül-
ső szakember, aki ráerőlteti a 
módszereit a csoporttagokra. A 
kívülről érkező „tudományos” 
beavatkozás ugyanis az esetek 
többségében csupán 1-3 szá-
zalékos eredménnyel jár. Nem 
úgy náluk, ahol 75 %-os (!) a 
gyógyulási ráta. A vidékiekből 
és szekszárdiakból álló közös-
ség találkozásunkkor a tagadás 
leküzdésének fontosságáról is 
beszélt – ez szintén kulcsmo-
mentum a felépülésben. Az 
ember ugyanis a legutolsó pil-
lanatig tagadásban él – addig, 
amíg egyre mélyebb és mélyebb 
élethelyzetekbe süllyed, majd a 
legvégső ponton adja meg ma-
gát. „Ez a fajta megadás nyújt 

lehetőséget a felépülésre: arra, 
hogy kimondjam: igen, sze-
retnék meggyógyulni. Ahhoz, 
hogy fölérjen valaki, a medence 
fenekéig kell lemennie” – hatá-
rozta meg a gyógyulás útirányát 
a közösség egyik tagja. Szerinte 
az úgynevezett tünetmentesség 
egyrészt a csoporttal, másrészt 
valami felsőbb rendű megta-
pasztalásának következményé-
vel, harmadrészről a 12 lépéses 
programmal érhető el.

„Mondják, függőnek születik 
az ember. Én függővé váltam. 
Tizennégy évesen kerültem 
kapcsolatba az alkohollal, ké-
sőbb olyan társaságban mo-
zogtam, ahol a drogok is jelen 
voltak. Tizenhat évesen rákap-
tam az amfetaminra: nem telt 
el sok idő, már azt vettem ész-
re: hiányzik” – osztja meg tör-
ténetét egyikőjük, aki orvosi 
segítséggel, szerelemmel, terá-
piával, költözéssel is próbálko-
zott. Egyik se ment. Ha pénze 
elfogyott, szüleit, vagy feleségét 
lopta meg... Most megszűnt a 
kényszer, s múlékonnyá vált 
számára a szer utáni sóvárgás is, 
mert csoportban van. És, mert 
olyanok előtt tárhatja ki szívét, 
akik azonos gonddal küzdenek. 
 Gy. L.

NA (Narcotics Anonymous) 
Tiszta Fény csoport – Sanyi 
(+36–20/578–5688), Peti (+36–
30/760–3832), www.na.info.hu.

Segítség az Esőmanóknak
Több, mint harminc határo-
zatot hozott legutóbbi ülésén 
a megyeszékhely közgyűlése. 
Támogatta többek között a Jö-
vőnk Energiája Térségfejleszté-
si Alapítványhoz benyújtott két 
pályázatot: az egyik huszonegy 
fedett buszmegálló létesítésére 
vonatkozik, a másik három ku-
tyafuttató kialakítására.

Az ügyeleti ellátásban részt-
vevők jelzését figyelembe véve, 
az évek óta változatlan ügyeleti 
díjakat felülvizsgálva a testület 

tíz százalékos díjemelést szava-
zott meg.

Támogatta a közgyűlés, hogy 
az önkormányzat az Esőmanók 
Tolna Megyei Autistákért Egye-
sület rendelkezésére bocsájt 
egy Rákóczi utcai ingatlant. A 
szervezet felújításhoz, hozzáépí-
téshez kérte a közgyűlés hozzá-
járulását. Az épületben az egye-
sület az autizmussal érintettek 
és családjaik, illetve a hasonló 
tünetekkel küzdő gyermekek el-
látását kívánná elősegíteni.  SZV

Elbúcsúztak Lányi Pétertől. Közel kétszázan, a családtagok mellett 
kollégák, tanítványok, barátok, tisztelők és ismerősök kísérték utolsó 
útjára az elmúlt pénteken Lányi Pétert. A művész-tanártól a város ne-
vében Ács Rezső polgármester búcsúzott, de elköszönt tőle Ágostonné 
Béres Kornélia, a zeneiskola vezetője és Orbán György előadóművész is.

FOTÓ: KISS ALBERT
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap február 13-tól február 17-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

MENÜ Február 13. Február 14. Február 15. Február 16. Február 17.

„A”
950 Ft

Lencseleves
gazdagon Zöldborsóleves Vegyes 

gyümölcsleves Kertészleves
Brokkoli 

krémleves,
zsemlekockával

Diós metélt Burgonyafőzelék,
házi fasírt

Lecsós csirkemáj,
párolt rizs

Sült csirkecomb,
hagymás 

törtburgonya,
savanyúság

Milánói
makaróni

„B”
950 Ft

Tavaszi
zöldségleves Zöldborsóleves Vegyes 

gyümölcsleves Kertészleves
Brokkoli 

krémleves,
zsemlekockával

Sertéspörkölt, 
tarhonya, 

savanyúság
Csirkemell roston, 

franciasaláta
Vadas marharagu, 

zsemlegombóc
Erdélyi rakott 

káposzta

Sajttal töltött 
sertésborda, 

kukoricás rizs, 
savanyúság

Napi
ajánlat
890 Ft

Trappista sajt 
rántva, 

petrezselymes 
jázmin rizs,

 tartármártás

Trappista sajt 
rántva, 

petrezselymes 
jázmin rizs,

 tartármártás

Trappista sajt 
rántva, 

petrezselymes 
jázmin rizs,

 tartármártás

Trappista sajt 
rántva, 

petrezselymes 
jázmin rizs,

 tartármártás

Trappista sajt 
rántva, 

petrezselymes 
jázmin rizs,

 tartármártás

(02086)

(02085)

Szekszárd használtautó!
Autót veszünk! ... cserébe vehet tőlünk másikat!

autocontext.hu
7100 Szekszárd, Rákóczi u.136. • Tel.: +36–74/674–900

Mobil: +36–70/530–8080
Nyitva tartás: 

hétfő – péntek: 09:00 – 18:00, 
szombat: 09:00 – 12:00 óráig. Design
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A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keres
TERMELÉSVEZETŐ

munkakörbe.
Feladatok:
• Termelési tervfeladatok és célkitűzések megvalósítása.
•  Termelési tevékenységek hatékony szervezése, ellenőrzése, műszakveze-

tők, sorfelelősök irányítása.
•  Munkafeltételek és működési feltételek biztosítása, szabályozása ill. 

optimalizálása.
• Gyártási költségek csökkentése, optimalizálása.
• Napi gyártási problémák és feladatok megoldása.
• Kapacitástervezés.
• Kapcsolattartás külföldi anyacéggel.

Elvárások:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).
•  Önálló, szisztematikus munkavégzés, csapatmunkára való képesség, 

terhelhetőség
• Jó kommunikációs képesség, hatékony problémamegoldás.
• Innovatív gondolkodás.

Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
• Folyamatosan fejlődő, dinamikus csapat.

Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(02093)

A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keres
GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ 

munkakörbe.

Feladatok:
• Gyártási dokumentációk készítése.
• Változások bevezetése, nyomonkövetése.
• Mintagyártás felügyelete.
• Gyártástámogatás.

Elvárások:
• Haladó számítógépes ismeret.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).

Előnyök:
• Műszaki rajz ismerete.
• Tervezőprogram használata.
• Kábelgyártás területén szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Ingyenes céges buszjárat.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
•   Próbaidő lejártával megfelelő teljesítmény, hozzáállás esetén béremelés 

lehetősége.

Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(02095)

A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keresó
VEZETŐ GYÁRTÁS-

ELŐKÉSZÍTŐ munkakörbe.
Feladatok:
• Munkaelőkészítő csapat munkájának irányítása, támogatása.
• Gyártási dokumentációk készítése, felülvizsgálata.
• Változások bevezetése, nyomonkövetése.
• Új termék bevezetésében való aktív részvétel.
• Gyártástámogatás.
• Gyártási folyamatok folyamatos optimalizálása.
• Kapcsolattartás társosztályokkal, külföldi partnerekkel.
Elvárások:
• Haladó számítógépes ismeret.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).
Előnyök:
• Műszaki rajz ismerete.
• Tervezőprogram használata.
• Kábelgyártás területén szerzett tapasztalat.
Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Ingyenes céges buszjárat.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
•  Próbaidő lejártával megfelelő teljesítmény, hozzáállás esetén béremelés 

lehetősége.
Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(02094)

Trombita és dudaszó – Farsangi Játszóház
Idén is Farsangi Játszóház 
várta a lelkes aprónépet 
a Babits Mihály Kulturális 
Központban február 5-én. A 
családi programon szülők és 
gyerekek egyaránt jól érez-
hették magukat. A rendez-
vényteremben kézműveske-
dés, bábszínház és a Bartina 
is szórakoztatta a játszóház 
résztvevőit.

Kora délelőtt nyitott a hagyo-
mányos Farsangi Játszóház, 
így vasárnap ide vagy oda, már 
9 órakor gyülekeztek a rendez-
vényteremben a kíváncsi gye-
rekek szüleikkel. A játszóház-
ban remek kézművesek várták 
az érdeklődőket: a foglalkozá-
sokon gipszmaszkot, „állati” 
maszkot vagy akár bohócot 
is készíthettek a gyerekek, de 
az origami tudományába is 
belekóstolhattak. A játszóház 
programja évről-évre a farsan-
gi hagyományok köré épül. A 

színpadon a Bartina Gyermek-
farsang produkcióiból láthat-
tak egy ízelítőt a játszóház 
résztvevői, majd az Óperen-
ciás Bábszínház „Csalafinta-
ságok a csalitosban” című in-
teraktív előadását tekinthették 
meg, amelyben francia, közép-
kori mesék elevenednek meg 
vidám, zenétől hangos erdei 
környezetben. A játék és mu-
latság elengedhetetlen kelléke 

volt a hagyományos farsangi 
fánk és a tea.

Idén egy rendhagyó prog-
ramelem is fokozta a hangula-
tot: tombola helyett a bábszín-
ház előadása után a gyerekek 
ajándékba kapták a farsangi 
kiegészítőket, kalapokat, sü-
vegeket, trombitákat, dudákat, 
így mondhatni, hogy talán ez 
az év leghangosabb játszóhá-
za a Babits Mihály Kulturális 

Központban. A programon 
csaknem háromszáz gyerek és 
felnőtt vett részt, az egészen ap-
róktól a nagymamákig, nagy-
papákig.

Nem kell sokat várni a Babits 
Mihály Kulturális Központ kö-
vetkező játszóházas program-
jára: a szervezők legközelebb a 
Húsvéti Játszóházba invitálják 
az érdeklődőket április 9-én, 
ahol megelevenednek az ün-
nepi szokások. - mwj -
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Február 5-ei rejtvényünk megfejtése: Nóti Károly: Lepsénynél még megvolt
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Krancz Istvánné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését február 16-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Sokkal jobban van dolga a ket-
tőnek, hogynem az egynek…” 
 (prédikátor 4,9)
A bölcsességirodalom csodálatosan 
fogalmazza meg az ember évszáza-
dokra visszamenő alaptapasztala-
tait, végső igazságait. S ezen bölcs 
meglátások összhangban vannak 
azzal az ősi renddel, mely által 
az ember ember lehet, s betöltheti 
itt a földön azt a hivatást, amire 
rendelve van. De mi ez a hivatás? 
Sokféleképpen megfogalmazható, s 
nagyon egyedi is mindenkire nézve, 
de a közös vonás mégsem elhanya-
golható: társsá vagyunk teremtve. 

Társnak lenni azt jelenti, hogy 
életfelületünk összekapcsolódik a 
másik emberével, s ebben a talál-
kozásban felelősséget vállalunk 

egymásért. Hordozzuk a Mási-
kat, míg ő hordozza a mi életün-
ket. A társ támasz és tükör, teher 
és húzóerő, belső lényeg, s külső 
védelem, bensőmben a más, más-
ságomban a valódim. Önmagam 
megszületése, kibontakozása, 
szárnyalása és elmúlása csak 
társ-ként élhető meg igazán és 
gazdagon. Társtalanul nem lehe-
tek önmagam, mert kapcsolódás 
nélkül elsorvad és meghal a lélek. 

Társsá válni – emberségünk tit-
ka. Ezzel szemben emberségünk 
sajátja az elszakadás kényszere. 
E kétfelé húzó, tépő erő küzdel-
mében zajlik az életünk – és szen-
vedünk, veszteségekkel terhelve 
próbálkozunk, kapcsolódás nél-
kül érintkezünk, felelősség nélkül 

találkozunk, s a végén társtalanul 
a semmibe veszünk. De nem kell 
ennek így lennie!

„Sokkal jobban van dolga a 
kettőnek, hogynem az egynek!” – 
ezért szegődött Jézus Krisztus ál-
tal maga a hatalmas Isten társul a 
magányos emberhez – felvállalva 
az életét, kézen fogva sorstalansá-
gát, lehetővé téve a kapcsolódást, 
lehetővé téve a megkapaszkodást. 
Vele vállalhatjuk hittel és bátor-
sággal, hogy társsá legyünk mások 
számára – felebaráttá, testvérré, 
baráttá, hitvessé, gyermekké... 
Élet-társsá, aki felelősséget vállal, 
aki jobbá teszi a Másikat, s engedi 
magát jobbá és gazdagabbá ten-
ni a Másik által. Aki azért szeret, 
mert teheti, hiszen szeretve van. 

Azért ad, mert teheti, hiszen any-
nyit kapott. Azért szól, int és fi-
gyelmeztet, mert szavával is hor-
dozza a másikat, hiszen ő maga 
is hordozott és felemelt élet. 

„Sokkal jobban van dolga a 
kettőnek, hogynem az egynek!” 
– a bölcs szó, a Teremtő szava 
kérlel bennünket: Vigyázzunk 
egymásra! Vigyázzunk a társra 
a házasságban! Vigyázzunk a 
ránk bízottakra a családban, a 
munkán, az iskolában, az utcán! 
Vigyázzunk arra a kapcsolatra, 
melyet a mindenség Ura épített 
ki közöttünk! Vigyázzunk egy-
másra – hogy életünk lehessen, s 
jól menjen dolgunk! Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

Glasznoszty és peresztrojka
Ellentmondásosan ítéli meg 
a történelem Nyugaton és 
Keleten a még élő Mihail 
Szergejevics Gorbacsov, az 
utolsó szovjet pártfőtitkár 
tevékenységét. Amíg az Ame-
rikai Egyesült Államokban és 
Európában a „vasfüggöny” 
lebontásának előidézőjeként 
elismert vezető a mai napig, 
addig hazájában – mint a „bi-
rodalom” bomlasztója – soká-
ig szinte gyűlölték.

Az egykori pártvezér karrierjé-
nek főbb állomásait boncolgat-
ta január 25-i előadásán Bebesi 
György, a PTE BTK újkortörté-
neti tanszékének egyetemi do-
cense a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumban. Gorbacsovot, aki 
1985. március 9-én vált a Szov-
jetunió legfelsőbb urává, már a 
hetvenes évek végén kiszemelte 
erre a posztra elődje, Jurij And-
ropov. Gorbacsov korábban 
az észak-kaukázusi Sztavropol 
kerület első titkáraként műkö-
dött, majd a KGB levéltárának 
jogászaként tevékenykedett, de 
ügynöki munkát nem végzett. 
Tény azonabn, hogy több elv-

társnak intézett „gyógykezelé-
si beutalókat”, s ez nyitott utat 
számára a csúcs felé. Miután a 
komplett Szovjetunió mezőgaz-
daságát rábízták, nem mutatott 
fel fényes eredményeket. Ennek 
ellenére, az idős főtitkárok „ki-
halása” után 1985-ben a dön-
téshozók úgy látták: fiatalítani 
kell, és Gorbacsovot tették meg 
a szuperhatalom vezetőjének.
A glasznoszty (nyíltság) és pe-
resztrojka (átalakítás, reform) 
kiötlője mindenekelőtt Andro-
pov programját kívánta foly-
tatni, és szakított a Brezsnyevi 
doktrínával, amely a szovjet ér-
dekszférába tartozó problémás 

államokban szabad utat enge-
dett a katonai beavatkozásnak. 
Felismerte, hogy a fegyverkezés 
elszívja az erőforrásokat a szük-
ségleti cikkek gyártásától. Ekö-
ben az USA gazdasága éppen a 
fegyverkezéstől pörgött fel...
Gorbacsov érdeme, hogy fel-
számolta a „kényszer-gyógyke-
zeléseket” és a munkatáborokat, 
önállóságot adott a vállalatok-
nak, és szabad utat engedett a 
szamizdat sajtó terjedésének is. 
Létező, piaci, megreformálandó 
szocializmusról beszélt, kidob-
va az ablakon az addigi magas-
röptű elveket. Reformtörekvése-
ivel ugyanakkor egyre inkább a 
vesztébe rohant, miután a vál-
lalatok párttitkárai, szakszerve-
zeti vezetői saját tulajdonuknak 
kezdték tekinteni a közvagyont.
A végjáték ismert: a Szovjet-
unió felbomlott, ezzel pedig 
egy átmeneti válságos időszak 
következett. Az utódállamok-
ban elszaporodtak a volt KGB-s 
tisztek által védett, ex-pártve-
zérek uralta maffia klánok, akik 
maguk között próbálták meg 
felosztani a dollár milliárdokat 
kitevő állami vagyont.  Gy. L.

Közösségszervezés szak indul az egyetemi karon
A szekszárdi felsőoktatásban 
eleddig nem létező, a fiatalok 
pályaválasztása tekintetében 
számos lehetőséget kínáló, 
hiánypótló szakot indít szep-
tembertől a PTE Kultúratudo-
mányi-, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar „Közös-
ségszervezés” néven.

Az egyetemi alapszak BA-rend-
szerű képzésben valósul meg, 
országosan három választható 
szakiránnyal, melyek a követke-
zők: kulturális közösségszervezés, 
ifjúsági közösségszervezés, illetve 
humánszervezés. A szakra feb-
ruár 15-ig várják mindazon diá-
kok jelentkezését, akik a kultúra 
terjesztése, a közösségszervezés, 
közösségfejlesztés, rendezvények 
szervezése, kulturális tevékenysé-

gek végzése, ifjúsági közösségek 
és programok, ifjúságsegítés és/
vagy a felnőttek képzésének szer-
vezése, továbbá tréningek, kép-
zések tartása iránt érdeklődnek, 
szeretnének emberközeli, moz-
galmas munkát, jó a kommuni-
kációs képességgel rendelkeznek, 
s nem utolsósorban nyitottak a 
másokkal történő együttműkö-
désre. A képzés helyszíneinek a 
PTE KPVK pécsi és szekszárdi 
képzési központjai adnak otthont. 
A szakot nappali tagozaton, álla-
milag finanszírozott és költség-
térítéses formában is elindítják, 
amely munkanapokon, hetente 
20-24 órában zajlik majd. Leve-
lező szinten, péntek-szombati 
napokon – jellemzően félévente 
összesen 9-12 napon át – tartanak 
órát a hallgatók számára.

Az alapképzési szakon kultu-
rális, humán, közösségi alapú 
társadalom- és gazdaságszerve-
ző munkát végző szakembere-
ket képeznek, akik művelődési, 
egyházi, civil, vállalkozói és non-
profit szervezetek, állami vagy 
önkormányzati intézmények, 
integrált, többfunkciós szerve-
zetek, intézmények működte-
tését képesek ellátni, de helyi, 
közösségi szinten a művelődés, 
az ifjúság, a felnőttképzés társa-
dalmi és gazdasági helyzetének 
fejlesztésével összefüggő, állami 
feladatellátást is megszervezik – 
meghatározott intézményszintek 
esetében azt irányítják. 

A végzett közösségszervező 
szakemberek a közművelődés, 
kultúra, ifjúságügy, felnőttképzés 
számos területén helyezkedhet-

nek el. Tevékenységük a közös-
ségi művelődésre, az ifjúságsegí-
tésre, valamint a humánfejlesztés 
területére is kiterjed, akik telepü-
léseken, intézményekben, szer-
vezetekben, közösségekben és az 
ifjúsági szolgáltatásban, továbbá 
a felnőttképzés különböző szín-
terein közvetlen tervező, szer-
vező, értékelő, irányító, illetve 
animátori, koordinátori munka-
körökben, feladatokban dolgoz-
nak. Ebben a feladatkörükben 
együttműködnek a feladatukat 
érintő intézményekkel, szerve-
zetekkel, különösen a kultúra, a 
közoktatás-köznevelés, szociális 
ellátás, felnőttképzés, helyi gaz-
daságfejlesztés ágazataiban. 

 Gy. L.
További információk:

kpvk.pte.hu

Házasság Hete 2017
szekszárdi programjai

Február 14. (kedd) 18:00
Élet-kóstoló – meghívásos, já-
tékkal egybekötött vacsora a 
Wosinsky Mór Közösségi Ház-
ban, az elmúlt öt évben Szekszár-
don szentségi házasságot kötött 
ifjú pároknak. Érdeklődni a 
részletekről hhszekszard@gmail.
com címen, vagy a +36–20/510–
1129-es telefonszámon lehet.

Február 16. (csütörtök) 18:30
„Nem az a csoda, ha nem ért-
jük meg egymást, hanem az, 
ha igen” címmel a férfi-női 
kommunikációs különbségek-
ről tart előadást Nagy Péter, a 
Pécsi Egyházmegye közoktatási 
munkatársa és felesége, Judit a 
Wosinsky közösségi házban. A 
belépés díjtalan.

Február 19. (vasárnap) 18:00
Házasság Hete záróeseménye. Há-
zasok miséje és házaspárok meg-
áldása a belvárosi templomban, 
majd szabadtéri formáció a téren.

A programokra minden érdeklő-
dőt szeretettel vár a rendező Pécsi 
Egyházmegye Családreferatúrája, 
a szervezők, és a Házas Hétvége 
lelkiségi mozgalom párjai, vala-
mint támogatóink, a Halász Háló 
Egyesület Szekszárd és a Szek-
szárdi Római Katolikus Plébánia.

Tűz a hivatal
épületében

Tűz ütött ki február 3-án, pén-
teken reggel a Béla király téren, 
a polgármesteri hivatalban. 
Az állampolgári bejelentésre 
a helyszínre érkező tűzoltók 
és rendőrök megállapították, 
hogy a felújítás alatt álló épület 
első emeleti aulájában elhelye-
zett laminált lapok gyulladtak 
meg. Személyi sérülés nem tör-
tént. A rendőrség az elsődleges 
vizsgálatok alapján a szándékos 
bűncselekmény elkövetésének 
lehetőségét kizárta.

Boros Brigitta, a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság szóvivője elmondta, 
hogy a tűzoltók nagy erőkkel 
vonultak a helyszínre, a szek-
szárdi hivatásosok mellett a 
bonyhádi és a paksi tűzoltókat 
is riasztották. A szekszárdi egy-
ségek két gépjárműfecskendő-
vel, a vízszállítóval és a magas-
ból mentő szerrel néhány perc 
alatt kiérkeztek a Béla király 
térre, rövid időn belül megfé-
kezték a lángokat és átszellőz-
tették az épületet. A tűz kelet-
kezésének okát tűzvizsgálati 
eljárás során vizsgálják.  SZV
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Felemás őszi idényt tudhat 
maga mögött a Szekszárdi 
Fekete Gólyák KC NB I/B-s 
női kézilabda csapata, amely 
február 12-én hazai pályán, a 
Kozármisleny ellen folytatja a 
bajnoki pontvadászatot.

A jelentősen átalakult szek-
szárdi együttese jól kezdte a 
2016/17-es szezont, hiszen bár a 
nyitányon kikapott soros ellen-
felétől, ám ezt követően az őszi 
idény derekáig csak a bajnoke-
sélyes Vasas SC tudta felülmúlni 
Weigel Zitáékat.

– A nyáron a gárda keretéből 
távozott, vagy az aktív kézilab-
dával felhagyó meghatározó já-
tékosok pótlására Dunaújváros-
ból érkezett három kézilabdázó 
közül a beállós Gindeli Panna 
és az átlövő Nick Viktória csak 
a felkészülés alatt volt igazán a 
csapattal – mondja elöljáróban 
Tabajdi Ferenc vezetőedző. – 
Számítottam rájuk, építettem a 
játékukra, de aztán előbb csak 
az edzésekről maradoztak el, 
aztán már a meccsekre sem 
jöttek (engedték őket). Ennek 
ellenére – a mislenyi vereséget 
leszámítva – jól kezdtünk, hi-
szen a következő hét találko-
zóból hatot megnyertünk, és a 
Vasas otthonában sem játszot-
tunk alárendelt szerepet. Köz-
ben három fordulót is mentünk 
a Magyar Kupában úgy, hogy 
NEKA együttesét néhány nap 
leforgása alatt a bajnokságban 
és a kupában is legyőztük.

– Itt aztán következett két 
„könnyebben vett” találkozó és 
két egy gólos vereség a Győr II és 
a Csurgó ellen. Utóbbi mérkőzé-
sen ráadásul Weigel megsérült, 
ami a következő három találko-
zón éreztette a hatását. Immár a 
dunaújvárosi mezőnyjátékosok 
nélkül, jó csapatok ellen játszot-
tunk, és szoros összecsapásokon 
a Mohács, a DKKA és a Szombat-
hely ellen sem szereztünk pontot.

A tétmeccsen november 
közepe óta nyeretlen Gólyák 
amúgy sem túl bő kerete tavasz-
szal bizonyos még szűkebb lesz: 
eldőlt ugyanis, hogy Gindeli és 
Nick a következő félévben ket-
tős játékengedéllyel az FGKC 
egyik riválisa, a Kohász máso-
dik csapatát erősíti majd. Duna-
újvárosból egyedül a 20 eszten-
dős Pálinkás Viktória érkezik, 
aki biztos pont a kapusposzton.

– Úgy gondolom, a nyáron iga-
zolt Fehér Tímea, Tauker Erika 
és Gyenis Patrícia is bizonyította 
szerződtetése jogosságát. Előb-
bi kettő góljaival, utóbbi védő-
munkájával járult hozzá a csapat 
eredményességéhez – folytatja 
Tabajdi Ferenc. – Hiányérzetem 
leginkább a ziccerek gyenge ki-
használását illetően van, és kicsit 
többet vártam a két-beállós játé-
kunk hatékonyságától.

Az elmúlt hétvégén a Medi-
top Kupán szerepelt együttes 
trénere úgy véli, a Kozármisleny 
elleni szezonnyitón sok múlik, 
hiszen egy győzelemmel a csa-
pat csatlakozhatna a mezőny 
első feléhez. Amúgy az FGKC 
tavaszi sorsolása nem rossz: a 
hét hazai találkozóból ötöt a ta-
bellán mögöttük álló gárda ellen 
vívnak a szekszárdiak. 
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ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: +36–74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

+36–30/936–32–55 (02089)

Négy szekszárdi érem a fedett pályás bajnokságról
Budapesten a SYMA csarnok-
ban rendezték meg a Fedett 
Pályás Serdülő és Újonc Baj-
nokságot az elmúlt hétvégén. 
Az év első versenyén a Szek-
szárdi Sportközpont Nkft. at-
létikai szakosztálya mindkét 
korosztályban indított spor-
tolókat.

A 2002-2003-as serdülő korosz-
tályban Dékány Botond három 
versenyszámban (60 m gát, 60 
m síkfutás, távolugrás), Kéri 
Zsombor pedig 800 méteren 
indult. Botond 60 méter síkon 
kétszer is egyéni csúcsot futott, 
s végül 7,71 másodperccel má-
sodik lett a B döntőben, míg 
Zsombor a középmezőnyben 
végzett számában.

Az újonc korosztályú atlétá-
inknak kiválóan sikerült a sze-
zonkezdet. Péceli Tamás 160 
cm-rel országos bajnok lett ma-
gasugrásban, a szekszárdi szak-
osztályhoz nemrég csatlakozott 

dusnoki Szegedi Árpád pedig 
ugyanitt bronzérmet szerzett 
130 cm-es eredménnyel. Péceli 
60 m gáton egyéni legjobbjával 
fináléba jutott, de a döntőben 
ketten is buktak mellette, ami 
megzavarta Scherer Tamás edző 
tanítványát, ennek ellenére vé-
gül egyetlen századmásodperc-
cel maradt le a dobogóról. Posta 
Flóra – a szekszárdi különít-
mény egyetlen hölgy versenyző-
je – 10,69 másodperces egyéni 

csúccsal a kis döntő második 
helyét szerezte meg ugyanebben 
a versenyszámban.

Az első nap végére jutott a 
csattanó: Andi Péter élete első 
bajnoki versenyén megszerezte 
élete első országos bajnoki cí-
mét, miután 43.44 másodper-
ces idejénél senki nem tudott 
jobbat futni 300 méteren.

A második nap elején ko-
rai rajt miatt kizárták a 4×200 
méteres váltót, de Posta Flóra 

távolugrásban is jól teljesített: 
465 cm-el az ötödik helyet sze-
rezte meg az igen sűrű, 41 fős 
mezőnyben. Erre a napra is ju-
tott szekszárdi aranyérem: Andi 
Péter távolugrásban elért 528 
cm-es eredményével a dobogó 
legtetejére álhatott, így egy hét-
végén belül két aranyéremmel is 
gazdagodott.

A két korosztály versenyzői 
egy hónap múlva a fedett össze-
tett bajnokságon lépnek majd 
pályára.  R. P.

Asztalitenisz. A Bajnokok Li-
gája negyeddöntőjének első 
mérkőzésén győzni tudott 
a Szekszárd a francia Saint 
Quentin ellen a múlt héten. 
Madarász Dóra remek telje-
sítménye is hozzájárult az ide-
genbeli bravúrhoz. Először a 
budapesti World Tour verseny 
U21-es győztesét (Jian Zeng) 
múlta felül, majd a román 
Monteiro-Dodeant győzte le 
a magyar válogatott játékos, 
hozzásegítve ezzel csapatát a 
3:2-es győzelemhez. A szek-
szárdiak harmadik sikerét Po-
lina Mihajlova aratta. A visz-
szavágót pénteken, lapzártánk 
után rendezik.

Futsal. Fontos mérkőzést nyert 
meg az Agenta Girls Szekszár-
di FC Hajdúböszörményben: a 
2–1-es győzelemmel Horváth 
Katalinék átvették a vezetést a 
női élvonalbeli futsal bajnok-
ságban. Micskó Márk edző 
csapatának góljait Fábián (9.) 
és Szekér (22.) szerezte.

Kosárlabda. Újabb remek győ-
zelemmel erősítette meg pozí-
cióját a női NB I-es kosárlabda 
bajnokság élmezőnyében az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd. 
Djokics Zseljko vezetőedző 
lányai a tíz pont fölött dobó 

Bálint, Erkics, Lisec, Pirsics 
négyes vezérletével 83–67-re 
verte a Diósgyőrt. Rossz hír az 
atomosok háza tájáról, hogy 
a Maja Scsekics edzésen térd-
szalag szakadást szenvedett. A 
szerb irányítóra műtét és több 
hónapos gyógyulás vár.

Teremfoci. Szombaton az 
alapszakasz utolsó, 11. for-
dulójával és az elődöntőkkel 
folytatódik a Szekszárdi Sport-
központ XXIV. Téli Kispályás 
Teremlabdarúgó Kupa, míg 
február 12-én már a helyosz-
tókat rendezik. A 12 csapat 
részvételével megrendezett 
torna döntője vasárnap 14:00 
órakor kezdődik.

SPORTHÍREK

A szekszárdiak tavaszi hazai mérkőzései:
Február 12. vasárnap, 16 óra: Szekszárdi FGKC – Kozármisleny SE
Február 26. vasárnap, 16 óra: Szekszárd – Vasas SC
Március 12. vasárnap, 16 óra: Szekszárd – Rinyamenti KC
Március 26. vasárnap, 16 óra: Szekszárd – Marcali VSZSE
Április 9. vasárnap, 16 óra: Szekszárd – Haladás VSE
Április 29. szombat, 16 óra: Szekszárd – Csurgói NKC
Május 13. szombat, 16 óra:Szekszárd – Dunaújváros II 

FGKC: megfogyva bár, de törve nem…
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ÁCS REZSŐ polgármester
Február 13. (hétfő) 14–16 óráig, 
előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–74/504–102.
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Február 7-én, kedden tartotta 
16–17 óráig. 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 Isko-
la és AMI (Zrínyi u. 78.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17–
18 óráig. Szekszárdi I. Béla Gim-
názium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általános 
Iskola(Kadarka u. 17.).

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 14. 
„F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgá-
ri Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17–
18 óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. 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 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Február 12., vasárnap
15:00 –   Lego Batman – A film 3D
17:00 –  A sötét ötven árnyalata
19:00 –  A sötét ötven árnyalata
Február 13., hétfő
15:00 –   Lego Batman – A film 3D
17:00 –  A sötét ötven árnyalata
19:00 –  A sötét ötven árnyalata
Február 14., kedd
15:00 –   Lego Batman – A film 3D
17:00 –  A sötét ötven árnyalata
19:00 –  A sötét ötven árnyalata
Február 15., szerda
15:00 –   Lego Batman – A film 3D

17:00 –  A sötét ötven árnyalata
19:00 –  A sötét ötven árnyalata
Február 16., csütörtök
15:00 –   Lego Batman – A film 2D
17:00 –  A sötét ötven árnyalata
19:00 –  Körök
Február 17., péntek
15:00 –   Lego Batman – A film 2D
17:00 –  A sötét ötven árnyalata
19:00 –  Körök
Február 18., szombat
15:00 –   Lego Batman – A film 2D
17:00 –  A sötét ötven árnyalata
19:00 –  Körök

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@tolnataj.net 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Február 15. (szerda) 18:00 
– CSATÁR TEREM
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ VARRÓ 
DÁNIELLEL

Házigazda: Ágoston Zoltán, a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztője
A rendezvény a Jelenkor folyóirat 
és a Babits Mihály Kulturális
Központ együttműködésében jön 
létre. A belépés díjtalan!

Február 16. (csütörtök) 19:00 
– RENDEZVÉNYTEREM
HOZTAM VALAMIT A HEGYEKBŐL 
– MEZEI MÁRIA
Tóth Auguszta önálló estje
(Pódium bérlet II. Előadás)

Estemmel izgalmas kalandozásra 
hívom, várom Önöket. Fedezzük fel 
együtt – sok zenével, humorral és 
iróniával fűszerezve – e csodálatos 
Asszony, Ember, Művész életét.

Mezei Mária – Tóth Auguszta
Zenei szerkesztés és zongorán köz-
reműködik Szilassy Nelly. Díszlet- 
és jelmeztervező: Glória von Berg. 
Színpadra alkalmazta: Dávid Zsu-
zsa és Tóth Auguszta. Rendező: Dá-
vid Zsuzsa. Szabadjegy: 2.000,- Ft.

Február 17. (péntek) 19:00 
– SZÍNHÁZTEREM
VASTAG CSABA KONCERT – BE MY 
VALENTINE!
Vastag Csaba az X-Faktor magyar-
országi első győztese, háromszoros 
Fonogram és kétszeres Bravo Otto 
díjas énekes. Négy szólólemeze je-
lent meg, többszörös platina minő-
sítéssel. Dinamikus élőzenés kon-
certjei során találkozik a közönség 
többek között, Csaba sokrétű zenei 
ízlését bemutató saját dalaival.

Jegyárak: 4.990,- 3.990,- 4.590,- Ft.

Február 18. (szombat) 11:00 
– MŰVÉSZETEK HÁZA
„VÍZFESTŐK 25” – JUBILEUMI KI-
ÁLLÍTÁS
Megnyitja: P. Szabó Ernő művé-
szettörténész. A kiállítás meg-
tekinthető: 2017. április 2-ig. 
Közreműködik: Lozsányi Tamás 
orgonaművész. Moderátor: Csö-
tönyi László.

Február 20. (hétfő) 19:00 
– SZÍNHÁZTEREM
SZEKSZÁRD BIG BAND HANG-
VERSENYE
Sztárvendég: CHARLIE. Közre-
működik: Buzás Panna Napsugár – 
ének, Csepregi Péter – ének, Csizma-
dia Dávid – trombita, Kovács Gergő 
– ének, Nagy Balázs – altszaxofon. 
Művészeti vezető: Pecze István. 

Jegyek 2.500,- Ft-os áron a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
jegypénztárában és a Zeneiskolá-
ban kaphatók.

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Folytatódik a Kultúrházak Éj-
jel-Nappal háromnapos programso-
rozata: idén február 10. és 12. között 
(péntek – vasárnap) várják értékes 
programok az érdeklődőket.

Az esemény fővédnöke dr. Hop-
pál Péter kultúráért felelős állam-
titkár, aki tavaly városunkból in-
dította útjára az országos méretű 
programsorozatot. Az ország hat-
száz helyszíne és a majdnem kéte-
zer esemény között Szekszárdon is 
bőven akad majd látnivaló.
Részletes program: 
www.szekszardagora.hu

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete és a  
Tolna Megyei Méhész Egyesület  

2017. február 11-én (szombat) 08:00 – 12:00 között  
Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban a 
„Tavaszváró Szakmai Méhésznap”-hoz kapcsolódóan 

véradást szervez.
A rendezvény ideje alatt aki vért ad, a méhészek apró

ajándékkal köszönik meg az önzetlenséget. 
Kérjük minél többen csatlakozzanak a hazai biztonságos

vérellátáshoz.
Hozza magával TAJ kártyáját, személyi igazolványát,

lakcímkártyáját, ismerőseit, barátait.

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: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen:

•  Körutazás Észak és Dél Cipruson repülővel 
3* szállodában reggelivel már 89.990,- Ft/fő-től + ill. 

•  Görögország Parália apartmanban 
önellátással, egyénileg már 24.200,- Ft/fő/7 éj

•  Ausztria síelés 2 ágyas szobában 
félpanzióval egyéni utazással már 72 EUR-tól/fő/éj

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 

érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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Vegyes ajánlataink:

Irodánkban már elérhetőek a 2017-es
nyári nyaraló és körutas katalógusok.

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. (02083)

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

(02082)

MEGHÍVÓ
A 40 éves „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör következő programjára

melyet 2017. február 13-án, hétfőn 17:00 órakor
a Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár teremében tartja

„Gazdálkodjunk okosan és védjük a környezetünket” címmel.
Baka György elnök (Zöldtárs Alapítvány) előadásában szó lesz:

• A legnagyobb értékünk az élő környezetünk mely megmentése  
nagyon fontos gyermekeink és unokáink részére.

• A szőlősgazdák csapadékvíz felhasználásának gazdaságos
lehetőségeiről.

Szeretettel várjuk mindazon érdeklődőket, akiknek fontos az egészséges 
környezet és tenni is akarnak érte.



2017. február 12.16

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(02077)

Aranyműves ékszerüzletek Valentin nap alkalmából
ajándékozzon

ékszert vagy órát
kedvesének!

SZEKSZÁRD
• Széchenyi u. 32. DOXA
• Tesco áruház üzletsor

• Interspar
•160 lakásos üzletsor

(02090)

2017. évi újdonságok a             -től

Akciós fogyasztói ár:

37 990 Ft
Akciós fogyasztói ár:

39 990 Ft

KÄRCHER Vc 2 KÄRCHER Vc 3

(02078)

porszívók porzsákos vagy
porzsák nélküli kivitelben!

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02080)

Jézus Krisztus a te győzelmed!
Ingyenes gyógyulási lehetőség!

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden vasárnap 17:00 óra. 
Látogasson el közénk, vagy hallgassa élőben az interneten!

Jézus Él Alapítvány
Telefon: +36–30/197–89–77, www.ksze-szekszard.hu 

A részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassa adója 1%-val alapítványunk 

munkáját! Adószám: 18000720–1–17 (02092)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02079)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.


