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Szekszárdon muzsikált
a Sebő-együttes

→ 7. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:

Lánglovagok
A műszaki mentések és a téves 
jelzések számának emelkedése 
miatt 50 százalékkal nőtt a vonu-
lások száma 2016-ban Tolna me-
gyében – derült ki a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
múlt pénteki sajtótájékoztatóján. 
 → 3. oldal

Holtomiglan
A helyi katolikus közösség a pé-
csi egyházmegye támogatásával 
ismét megrendezte a Házasság 
Hete programot, amelyen roman-
tikus vacsora, előadás és a házas-
párok megáldása is szerepelt az 
„étlapon”.
 → 4. oldal

Természet-verselők
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont több mint 25 éve szervez ter-
mészetismereti versmondó ver-
senyt általános iskolások számára. 
A megmérettetés 2009 óta viseli a 
világhírű, szekszárdi születésű mi-
kológus, Hollós László nevét.
 → 6. oldal

Az UFC is elkezdte
A Komló otthonában aratott 3–1-
es sikerrel kezdte az NB III-as baj-
nokság tavaszi idényét a Szekszár-
di UFC. A sárga-feketék a télen 
három új játékossal erősítették 
meg keretüket, Varga Balázs edző 
pedig bizakodva várja a folytatást.
 → 13. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 26.
(vasárnap)

Február 27.
(hétfő)

Február 28.
(kedd)

Március 1.
(szerda)

Március 2.
(csütörtök)

Március 3.
(péntek)

Március 4.
(szombat)

A különleges időjárási hely-
zetek miatti műszaki men-
tések és a téves jelzések 
számának emelkedése miatt 
50 százalékkal nőtt a vonu-
lások száma 2016-ban Tolna 
megyében – derült ki a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság múlt pénteki 
sajtótájékoztatóján.

Az igazgatóság minden feladatát 
teljesítette tavaly – kezdte beszá-
molóját dr. Balázs Gábor tűzoltó 
ezredes. A megyei igazgató el-
mondta: az igazgatóság az előző 
évben a megelőző munka és a 
hatósági feladatok fejlesztésére 
helyezte a hangsúlyt. Hatósági 
tevékenységüket a gyorsaság, a 
szakszerűség, a jogszerűség és 
a szolgáltatói jelleg jellemezte. 
A gazdálkodás költséghatékony 
volt – tudatta dr. Balázs Gábor 
(képünkön középen).

A tűzesetek miatti vonulások 
száma mintegy 10 százalékkal 
volt magasabb, mint 2015-ben: 
338-ról 369-re nőtt. A legtöbb 
tűzesethez a legalacsonyabb ri-
asztási fokozatban vonultak. A 
legnagyobb tűzeset január 24-
én történt Szekszárdon, amikor a 
volt Graffiti Disco tetőszerkeze-
te égett. A lángokat hat település 
tűzoltói fékezték meg.

A műszaki mentésekhez 759 
alkalommal vonultak a tűzoltók. 

A közel 50 százalékos emelke-
dést a januári időjárás, illetve a 
júliusi esőzések okozták. Csak 
júliusban kétszázszor riasztot-
ták a tűzoltókat főként a lezúdu-
ló nagy mennyiségű csapadék, 
vagy viharos szél miatt kialakult 
különféle veszélyhelyzetek elhá-
rításához.

A téves riasztások miatti vo-
nulások száma megduplázódott 
– 242-ről 515-re nőtt –, emiatt is 
emelkedett meg annyira az összes 
vonulás száma – tájékoztatott a 
katasztrófavédelmi igazgató. A té-
ves riasztások száma az automati-
kus tűzjelző rendszerek terjedése 

miatt emelkedett. Ezek elvonják 
az erőket a valós veszélyhelyze-
tek elhárításától, azonban 2016-
ban szerencsére nem fordult elő 
olyan, hogy téves riasztás miatt 
ne tudtak volna odaérni egy valós 
veszélyhelyzethez.

Megyénkben tavaly össze-
sen 819 hatósági eljárás indult, 
melynek több mint 90 százaléka 
a tűzvédelmi szakterületet érin-
tette. Bírságot 154 esetben szab-
tak ki közel 21 millió forint ér-
tékben – tájékoztatott dr. Balázs 
Gábor. Hozzátette: jobb volna, 
ha az érintettek a bírság össze-
gét a megelőzésre fordítanák. A 

megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság 2016-ban 63 közérdekű 
bejelentést vizsgált ki, ez mintegy 
30 százalékos emelkedést jelent. 
A bejelentők jellemzően vala-
mely tűzvédelmi szabály meg-
szegésére hívták fel a figyelmet.

Az idén egy új gépjárművel 
gazdagodik a szekszárdi tűzol-
tóság, az elöregedett ingatlanok 
felújítására az idén tíz millió fo-
rintot tudnak fordítani. A me-
gyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság várhatóan 2018 első 
félévében költözik új helyére, 
az egykori „SZÜV” épületébe, 
melyet 327 millió forintos rá-
fordítással újítanak fel.

A 2017. év fő feladatainak meg-
határozásánál az igazgató a ka-
tasztrófaértékelési-, és a védelmi 
igazgatási rendszer fejlesztését, a 
polgári védelmi szervezetek fel-
készítését, az önkéntes mozgalom 
erősítését, a veszélyes üzemek fel-
tárását tűzte ki célul. Emellett az 
önkéntes tűzoltó egyesületek szá-
mának növelését, az önkormány-
zati tűzoltóságok működésének 
figyelemmel kísérésének, szak-
mai munkájuk támogatásának, 
valamint a személyi állomány 
egészségének megőrzésének 
fontosságát emelte ki dr. Balázs 
Gábor.   Forrás: kadarka.net
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NÉVNAP–TÁR
Február 26. (szombat) – Edina
Edina: germán eredetű; jelentése: Hedin városából való, állatbőr, bunda.

Február 27. (vasárnap) – Ákos, Bátor
Ákos:  török-magyar eredetű; jelentése: fehér sólyom.
Bátor: török-magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

Február 28. (hétfő) – Elemér, Oszvald
Elemér: finn-magyar eredetű; jelentése: vezető.
Oszvald: német eredetű; jelentése: istenség + hatalom.

Március 1. (kedd) – Albin, Lea
Albin: latin-német eredet; jelentése: fehér, nemes barát.
Lea: héber-latin eredetű; jelentése: vadtehén, antilop, nőstényoroszlán, fáradt.

Március 2. (szerda) – Lujza, Henrietta
Lujza: francia-magyar eredetű; jelentése: hírnév, háborúk.
Henrietta: francia eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.

Március 3. (csütörtök) – Kornélia, Frigyes
Kornélia:  latin eredetű; jelentése: somfa; szarv.
Frigyes: német-magyar eredetű; jelentése: béke + hatalom.

Március 4. (péntek) – Kázmér, Lúciusz
Kázmér: lengyel eredetű; jelentése: békealapító; békebontó.
Lúciusz: latin eredetű; jelentése: fényes, ragyogó vagy hajnalban született. Forrás: idokep.hu/szekszard
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Fokozott nyomás alatt is helyt állt a rendőrség
Nagy terheket rótt a migrációs hely-
zet a rendőrségre Tolnában 2016-ban, 
mégis sikerült fokozni a rendőri jelen-
létet az utcákon.

A migrációs nyomás miatt nehéz éven 
van túl a rendőrség – derült ki a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitányság 2016-os 
évet értékelő keddi sajtótájékoztatóján. 
Az ezer fős állományból váltásban százan 
folyamatosan a határnál teljesítettek szol-
gálatot, a lakosság azonban nem érezhette 
meg az elvezényléseket, mert a helyzet el-
lenére is sikerült fokozni a rendőri jelen-
létet az utcákon – kezdte dr. Soczó László 
dandártábornok, megyei rendőrfőkapi-
tány. Ezt az eredményt sok túlórával – de 
a rendőröket nem „kizsigerelve” –, illetve 
rugalmas munkaszervezéssel és rendőri 
helytállással sikerült elérni.

„A legfőbb cél az volt, hogy a lakosság 
biztonságban érezze magát, és ezt sike-
rült elérni” – hangsúlyozta a főkapitány. 
A felmérések szerint a megyei rendőrség 
elfogadottsági indexe az ötös skálán 4,33-
as értéket mutatott.

Az összes bűncselekmény száma tavaly 
5159 volt, ami enyhe növekedést jelent 
2015-höz képest (4782). „A számok tük-
rében kijelenthető, hogy bűnelkövetés 
szempontjából a Tolna megye nem tarto-
zik a fertőzött területek közé” – emelte ki 
dr. Soczó László.

A mutatók szinte valamennyi területen 
javultak. A közterületi bűnesetek száma 

982-ről 955-re, a garázdaság száma 198-
ról 174-re, a lopásoké 2149-ről 1718-ra, a 
lakásbetöréseké 519-ről 365-re csökkent 
2016-ban. A nyomozások eredményessé-
ge 59,5 százalékról 69,4 százalékra nőtt 
tavaly. 

A közlekedésbiztonsági helyzetet ki-
egyensúlyozottnak nevezte a főkapitány. 
A sérüléssel járó balesetek száma ugyan 
emelkedett, ám amíg 2015-ban 28-an 
vesztették életüket balesetben, addig ez a 
szám tavaly 13-ra csökkent.

„A rendőrség egyre inkább szolgál, a 
szolgálat egyre inkább közel kerül a la-
kossághoz” – mondta el dr. Soczó László, 
majd kiemelte: az intézkedésekre egyre 

kevesebb a panasz. A rendőri állomány 
feltöltött és a közeljövőben nem is kell 
létszámhiánytól tartani. A bűn- és a bal-
eset-megelőzési programok szerepe felér-
tékelődött, miként a polgárőrség szerepe 
is nőtt. 

A főkapitány a 2017-es év legfontosabb 
feladatai között említette, hogy továbbra 
is meg kell tudni felelni a migráció által 
a rendőrségre rótt nyomásnak, az elért 
eredményeket meg kell tartani és még to-
vább kell csökkenteni a rendőri munkára 
érkező panaszok számát. A cél, hogy a 
rendőrök szolgálatteljesítés közben és 
magánéletükben is szolgálják a rendőrség 
irányába kialakult bizalmat.  S. V.

Dr. Soczó László, Tolna megye főkapitánya és és Huszti Gábor sajtószóvivő

A Tolna Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság megyei 
polgári védelmi főfelügye-
lője, Sárossy Gábor tűzoltó 
alezredes kapta az év tisztje 
elismerést polgári védelmi 
kategóriában a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság február 9-én megtar-
totta állománygyűlésén.

Az állománygyűlésen megje-
lentek a főigazgatóság, a megyei 
igazgatóságok vezetői, a társ 
rendvédelmi és együttműködő 
szervezetek vezetői, képviselői. 
A résztvevők először megte-
kintették a katasztrófavédelem 
2016-os tevékenységét bemu-
tató kisfilmet, majd dr. Góra 
Zoltán vezérőrnagy, országos 
katasztrófavédelmi főigazgató 

szóban is értékelte a szervezet 
munkáját.

Az évértékelő után dr. Góra 
Zoltán elismeréseket adott át az 
előző esztendőben kiemelkedő 
szakmai teljesítményt nyúj-
tó szervezeteknek, tiszteknek, 
tiszthelyetteseknek. A 2016-ban 
a szakmai feladatok végrehajtá-
sában kiemelkedő, és magas 
színvonalon nyújtott teljesítmé-
nye elismeréseként az év tiszt-
je címet adományozta polgári 
védelmi kategóriában Sárossy 
Gábor tűzoltó alezredesnek (ké-
pünkön jobbra), a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
megyei polgári védelmi főfel-
ügyelőjének.  Forrás: TMKI

Sárossy Gábor az év polgári védelmi tisztje

Hatékonyan óvták a megye biztonságát

FOTÓ: TMKI
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Minél gyorsabban segíteni a bajba jutottaknak
Minél gyorsabban és hatékonyabban 
segíteni a bajba jutott embereknek, ez 
a legfontosabb – hangsúlyozta Győri 
Lajos alezredes, aki februártól tölti be a 
Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság parancsnoki tisztét.

– Jól tudom, hogy Ön tolnai és családos ember?
– Igen, Szekszárdon születtem 1966-ban, 

de Tolnán élek a feleségemmel, Andreával és 
három gyermekünkkel, a 22 éves Richárddal, 
a 20 éves Adriennel és a 17 éves Márkóval.

– Mi a hobbija, hogyan vezeti le a feszült-
séget?

– Az igazi hobbim a családom és a hi-
vatásom, de mindig csinálok valamit. Azt 
hiszem, munkamániás vagyok. Nem tudok 
tétlenül ülni, így mindig találok magamnak 
valami elfoglaltságot: egy kis felújítást a csa-
ládi házunknál, hetente két alkalommal foci 
a barátokkal. Ilyenkor „kirúgom magam-
ból” a felgyülemlett feszültséget.

– Eredetileg is tűzoltónak készült?
– Nem. Tolnán, az akkor még Földvári 

Mihály Gimnáziumban érettségiztem 1984-
ben, majd kitanultam az esztergályos szak-
mát. Most is van otthon egy esztergagépem, 
de már nem igazán használom.

– Hogyan került ilyen messze tanult szak-
májától?

– Már fiatalon is elbűvölt a tűz látványa. 
Az akkori szekszárdi tűzoltóparancsnokot, 
Velencei István sokat mesélt nekem a tűz-
oltói hivatásról, a szakma szépségeiről – így 
kezdtem el aktívan érdeklődni a tűzoltás 
iránt. Végül több mint 27 éve, 1990. január 
elsején kerültem a tűzoltóság kötelékébe, 
ahol gépkocsivezetőként kezdtem.

– Hogyan alakult a pályafutása?
– Iskola iskolát, képzést képzés követett. 

Megszereztem a tűzoltó technikusi végzett-
séget és diplomáztam a PTE IGYK tanítói 
szakán. Szolgálatparancsnoknak 1992-ben 
neveztek ki, ebben a beosztásban dolgoztam 
húsz éven át, amikor a katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálathoz kerültem. Itt 2015-ig 
szolgáltam, majd ismét szolgálatparancsno-
ki beosztásban tevékenykedtem egészen a 
tűzoltóparancsnoki kinevezésemig.

– Hány tűzesetnél volt személyesen jelen?
– Amennyire össze tudtam számolni, 

nagyjából kétezer tűzesethez vonultam. 
Ezek között volt több igen komoly eset is. 
Valahogy szinte mindig úgy alakult, hogy a 

nagyobb tüzeseteket más megyében éltem 
át. Legutóbb Tolnában 2016 januárban vol-
tam személyesen jelen egy kiemelt esetnél, 
amikor is a volt Graffiti Disco épületében 
keletkezett tűz.

– Bizonyára sok tragédiát is megélt szol-
gálata alatt...

– Igen, ez a tűzoltói munka közvetlen ve-
lejárója. A mai napig mély nyomot hagyott 
bennem, amikor 2012-ben egy buszba ro-
hant egy autó, melyben két gyermek és az 
édesapjuk bennégett. Sajnos nem ez volt az 
egyetlen tragédia...

– Hogyan lehet ezeket feldolgozni? Miként 
sikerül a tragédiákból minél kevesebbet „ha-
zavinni”?

– Mi tűzoltók sokszor megbeszéljük egy-
más között az átélteket, kibeszéljük magunk-
ból a történteket és nem terheljük a csalá-
dunkat. Nagyon nehéz dolog ez. Rengeteget 
köszönhetek a családomnak. Mindig figye-
lembe veszik a munkámat, ha a szokásosnál 
fáradtabb, feszültebb vagyok, arra is tekintet-
tel vannak. Ez nagyon sokat számít.

– Azért biztosan sok örömteli élmény is 
érte...

– Amikor sikerül megmenteni egy ember 
életét az nagyszerű érzés. Egyszer egy must-
gáz-mérgezést szenvedett embert hoztam 
fel a pincéből, egy másik alkalommal pedig 
egy autóba szorult embert mentettünk meg, 
aki a megmentése napján öt éven keresztül 
mindig megjelent egy kis ajándékkal... A 
tűzoltóknak ez a kötelessége és nem várunk 
el érte semmiféle köszönetet, de egy-egy 
apró gesztus, akár egy mosoly is, nagyon 
jól tud esni. Egy esetben egy lakóépület 
nagyrészt leégett, de tulajdonos több millió 
forintnyi készpénzét sikerült kihoznunk. Jó 

érzés másokat segíteni azzal, hogy az érté-
keiket megmentjük a pusztulástól. Az ilyen 
élmények erőt adnak a további munkához.

– Mit hasznosít munkájából magánem-
berként?

– A rengeteg baleset látványa megtaní-
tott, hogy mindig nagyon körültekintően 
vezessek. A lakástüzek alkalmával szerzett 
tapasztalatokból kifolyólag pedig óvatosan 
bánunk a tűzzel. Az biztos, hogy nem te-
szünk csillagszórót, gyertyát száraz fenyő-
ágra. Még sose kellett tűzoltót hívnom, és 
ügyelek rá, hogy ez így is maradjon.

– A parancsnoki beosztás azért egy egészen 
más feladatkör...

– Valóban teljesen más. Hiányzik is a 
lángok látványa, a füst szaga és a hő érzete. 
No és persze a sziréna hangja, a vonuláskor 
mindig előtörő izgalom érzése. Parancs-
nokként három szolgálati csapat vezetője 
vagyok. Most azért felelek, hogy minél ha-
tékonyabban történjen a munkaszervezés. 
A parancsnoki beosztáshoz jó probléma-
megoldás szükséges.

– Ügyelnem kell arra is, hogy törődjek a be-
osztottak gondjaival, legyen az szakmai, vagy 
éppen magánéleti probléma. A tűzoltók na-
gyon egymásra vannak utalva munka közben, 
így nem engedhetjük meg, hogy például egy-
egy magánéleti gond befolyásolja teljesítmé-
nyüket, mert azon emberéletek múlhatnak.

– Mik a célkitűzései?
– Szeretnék egy minél egységesebb tűz-

oltóságot teremteni, illetve megfelelni a kor 
követelményeinek, a technika ugyanis vál-
tozik. Másként kell beavatkozni például egy 
olyan lakástűznél, ahol napelemek üzemel-
nek, és másként kell oltani a hagyományos 
épületeknél. A tűzoltók ismeretét napraké-
szen kell tartani. Megkövetelem a tűzoltó-
inktól, hogy beosztásukban megfeleljenek.

– Miként gondol a tűzoltói hivatásra?
– Igazán szép szakma, hivatás a miénk. 

A tűzoltó oda megy be, ahonnan mások 
menekülnek. Egy tűzesetnél bármikor fel-
robbanhat egy áthevült gázpalack, vagy le-
szakadhat a mennyezet, de a tűzoltó az élet-
veszély ellenére is szívvel-lélekkel, tudása 
legjavát adva végzi munkáját. Attól kezdve, 
hogy felgyulladt a lámpa a laktanyában, a 
tűzoltónak semmi más nem számít, csak az, 
hogy minél gyorsabb és hatékonyabb segít-
séget nyújtson a bajba jutott embereknek. 
Hát ezért szeretem annyira a hivatásom.  
 Steiner Viktor

„Holtomiglan-holtodiglan”: Házasság Hete Szekszárdon
A helyi katolikus közösség 
ismét megrendezte a Házas-
ság Hete programot, amelyen 
romantikus vacsora, előadás 
és a házaspárok megáldása is 
szerepelt az „étlapon”.

– Kedden egy romantikus vacso-
rát tartottunk a plébánián, ahová 
az utóbbi öt évben házasságot kö-
tött párokat hívtuk meg – mondta 
Bacsmai László esperes-plébános. 
– Húsz pár fogadta el a meghívást, 
akik meghitt, gyertyafényes kör-
nyezetben fogyaszthattak el egy 
négyfogásos vacsorát. Minden 
fogásnál kaptak egy a helyszínen 
megoldandó szóbeli feladatot, 
például az első találkozással vagy 
az esküvővel kapcsolatosan. A 
negyedik fogásnál aztán levelet 
írtak egymásnak, megköszönve 
házasságuk létrejöttét.

A Pécsi Egyházmegye Csa-
ládreferatúrájával közösen 
szervezett Házasság Hete prog-
ram résztvevői csütörtökön 
egy előadást hallgathattak meg 
„Nem az a csoda, ha nem ért-
jük egymást, hanem az, ha igen” 

címmel, majd pénteken a Szent 
István Házban disznótort tar-
tottak, ami a Kolping iskolában 
zenés vacsorával zárult.

A vasárnap esti szentmise 
végén mintegy ötven házaspár 
gondolta úgy, hogy részese lesz a 
rendezvénysorozat záró esemé-
nyének. A templomlépcső mel-
lett kört alkotva, kéz a kézben 
újra fogadalmat tettek jól mű-
ködő házasságuk megerősítésé-
re. Bacsmai László plébános ezt 

követően megáldotta a házaspá-
rokat, akik között fiatalok és idő-
sebbek egyaránt voltak. A párok 
ezt követően egymás fülébe súg-
ták a házasságukra, a családi éle-
tükre vonatkozó kívánságaikat, 
majd kérték a Jóisten áldását. Ezt 
követően a „holtomiglan-hol-
todiglan” felkiáltás közben egy-
egy lufit engedtek a magasba. A 
demonstráció szép, megható és 
látványos záró mozzanata volt a 
Házasság Hetének.  B. Gy.

Az önkéntesség fontosságát erősítették
Immár hagyományosan fo-
gyatékkal élőket és kísérői-
ket utaztatta egy budapesti 
koncertre a Rotary Club Szek-
szárd, amelynek vasárnapi 
rendezvénye az önkéntesség-
re is ráirányította a figyelmet.

A mozi előterében tartott ta-
lálkozón Szrnka Pál, a klub el-
nöke elöljáróban elmondta: az 
önkéntesség azon felül, hogy 
nemes cselekedet, időt, energiát 
igénylő, áldozatokkal, lemondá-
sokkal járó tevékenység, jelen-
tős gazdasági szereppel is bír.

– Egy 2014-es adat szerint Ma-
gyarországon 490 ezren dolgoz-
tak önkéntes segítőként, ez 55 
millió munkaórát jelent. Becslé-
sek szerint az önkéntesség 1 szá-
zalékkal járul hozzá a bruttó hazai 
termékhez (GDP). Hazánkban 10 
ezernél is több regisztrált szerve-

zet van, melyek tevékenységének 
fontos része az önkéntesség – je-
gyezte meg az elnök.

A Rotary 2016 decemberében 
csatlakozott Novák Katalin, az 
EMMI család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkárának „Új Nem-
zedék újratöltve” elnevezésű pro-
jektjéhez. Az akció lényege, hogy 
egy-egy jótékonysági esemény 

kapcsán, egyfajta önkéntes kihí-
vásként új szervezeteknek adják 
tovább a „stafétabotot”. A Rotary 
„kihívója” dr. Nagy Janka Teodó-
ra, a PTE KPVK dékán-helyettese 
volt, míg a szekszárdi Rotary most 
a pécsi klubnak, a „Méltósággal az 
út végén” Hospice Alapítványnak, 
valamint a Kék Madár Alapít-
ványnak adta tovább a stafétát.

Szrnka Pál kiemelte: a fogyaté-
kos-ügy területén is szemléletvál-
tás zajlik. Ma már nem betegként 
tekintenek a fogyatékossággal élő 
emberre, hanem a közösségek 
értékes erőforrásaként számíta-
nak rájuk. Célként fogalmazódik 
meg, hogy a megváltozott mun-
kaképességűek a társadalom 
egyenrangú tagjai legyenek az 
élet minden területén, legyen szó 
családról, munkáról, az oktatásról 
vagy akár kultúráról.

Ennek jegyében a Rotary 
Club Szekszárd hét szervezet 
közel félszáz fogyatékkal élő 
tagját és kísérőiket utaztatta 
vasárnap Budapestre (képünk), 
az A38 hajón rendezett „Jobb 
velünk a világ!” címet viselő 
koncertre. A 2008 óta megren-
dezésre kerülő esemény „házi-
gazdája” a Nemadomfel zenekar, 
amelynek szólistái kivétel nélkül 
sérült (mozgáskorlátozott, értel-
mileg akadályozott, látássérült) 
előadók.   - fl -

„A nagy Ő nem létezik”
Teljesen megtelt a katolikus 
plébánia közösségi terme ér-
deklődőkkel csütörtök este, 
ahol Nagy Péter, a Pécsi Egy-
házmegye közoktatási mun-
katársa és felesége Judit tartott 
előadást a házasságról. „A 
nagy Ő nem létezik, nekünk 
kell együtt megalkotni azt, 
amik leszünk” – kezdte a „Nem 
az a csoda, ha nem értjük 
egymást, hanem az, ha igen” 
című előadását Nagy Péter. A 
A házaspár férfi tagja beszélt a 
megértéshez vezető útról. Sze-
rinte a nőnek a kapcsolatok 
a fontosak, míg a férfiak fel-
adatorientáltabbak és inkább 
a „küldetésre” koncentrálnak. 
Ebből adódnak a kommuni-
kációs félreértések – mondta. 
„Meg kell tanulni egymás nyel-
vén beszélni, hiszen máshogy 
látjuk a világot” – hangsúlyoz-
ta az előadó. Mindez pedig 
szerinte úgy lehetséges, hogy 
olyan irányba változunk, ami 
a kedvesünknek jó.   mwj



6 72017. február 26. 2017. február 26.

A nemzeti identitásért harcol regényével Bán Mór
Nagyon keveset tudunk a Hu-
nyadi család kiemelkedő alak-
jairól: Jánosról, a törökverő 
hadvezérről, fiáról, Mátyásról, 
az egyik legkarizmatikusabb 
magyar királyunkról, és annak 
utódáról, Corvin Jánosról. Ezt 
az űrt igyekszik kitölteni Bán 
János – írói nevén Bán Mór – 
sci-fi író, újságíró, történész e 
három személy életének fel-
dolgozásával.

A gigantikus regényciklus első 
tíz kötete Hunyadi Jánosról szól 
majd, akinek életét eddig nyolc 
részen át taglalta a szerző. Bán 
Mór február 22-én az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár vendége volt, 
ahol „elnyomott magyarságtu-
datról” beszélt. Hangsúlyozta: ke-

vés nemzet büszkélkedhet akkora 
történelmi hagyománnyal, mint 
a miénk. A magyar évszázadokat 
a szlovákok, szlovének tradíciói-
val hozta kontrasztba, akik saját 
hiányosságaikat leplezvén, a ha-
misítástól sem visszariadva a mi 
hagyományainkból emeltek be 
momentumokat történelmükbe. 
Az 1968-as születésű író számára 
a Hunyadi család tevékenysége 
azért kedves, mert meggyőző-
dése: az ő időszakukban sűrűsö-
dött össze a hazai történelemből 
mindaz, ami a magyarságra a mai 
napig jellemző: felemelkedés, bu-
kás, árulás, széthúzás.

„Miért ne lehetnénk büszkék 
magyarságunkra?” – tette fel 
a kérdést a hallgatóság előtt a 
szerző, mert úgy látja: a világon 

egyetlen nemzet sem neveli úgy 
a fiataljait, hogy ne nézzenek fel 
elődeikre. Az, hogy itthon régóta 
nem született átfogó, olvasmá-
nyos munka egy-egy nevezetes 

személyről, a kommunizmusból 
örökölt rossz beidegződésekből 
ered. A regényíró szerint az ol-
vasmányos történelmi kiadvá-
nyok nélkülözhetetlenek, hiszen 
a mítosz és a monda erejével 
rögzülnek a generációk emlé-
kezetében. A török történelmi 
sorozatok televíziós térhódítása 
kapcsán az író reményét fejezte 
ki, hogy előbb-utóbb a neves 
magyar hősökről is készülnek 
filmek idehaza. Látható ugyan-
is: „ötven év sem tudta kiirtani 
népünkből a történelem szerete-
tét.” Kérdés persze, hogy a jele-
nünkben uralkodó mentalitással 
mennyi esélyünk lett volna Nán-
dorfehérvárnál feltartóztatni a 
törököt... 

 Gy. L.

Premier a Német Színházban
A világszerte legtöbbet 
játszott kortárs német drá-
maíró, Roland Schimmelp-
fennig „A repülő gyermek” 
című darabját február 13-án 
tűzte először műsorára a Ma-
gyarországi Német Színház. 
A darabot Szabó K. István 
rendezte.

Schimmelpfennig „A repülő 
gyermek” című alkotása nem 
gyerekeknek szól. A darabban 

a hagyományos Márton-napi 
lámpás felvonulás során valami 
már érezhető a levegőben. Egy 
fekete autó hajt át a városon, 
amikor az apa alig érzékelhető 
nyomásra lesz figyelmes a gör-
dülő kerekek alatt. Talán volt 
ott valami? Egy repülő gyer-
mek?

„Schimmelpfennig darabja 
egy poétikus requiem, amely-
ben a nagyváros a maga mo-
dern járműveivel, tévétornya-
ival és világító reklámjaival 
sötét és komor hatalomnak 
tűnik. Még a gyermekdalok 
és a felvonulások is szellem-
szerűnek tűnnek. A keserű 
végpoén is egy lélekharanghoz 
hasonlít, amely még sokáig 
visszhangzik fejünkben” – szól 
a darab ismertetője, amelyet a 
DBU színpadán Frank Ildikó, 
Melissa Hermann, Janice Ru-
delsberger, Kecskés Alexisz, 
Tom Pilath és Zakariás Máté 
játszik. A díszlet és a jelmezek 
Romulus Boicu keze munkáját 
dicsérik, a zenei munkatárs 
Lozsányi Tamás. A bemutatót 
követően márciusban is több-
ször játsszák az előadást. 

 DBU/mwj

Fiatal tehetségek a porondon
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont több mint 25 éve szervez 
természetismereti versmondó 
versenyt Tolna megye általá-
nos iskolás versmondói szá-
mára, a természet szeretetére 
nevelés és a környezettudatos 
szemlélet formálás szándé-
kával. A megmérettetés 2009 
óta viseli a világhírű, szekszár-
di születésű természettudós, 
mikológus Hollós László nevét.

Idén négy korcsoportban 63 
gyermek indult a vetélkedőn, 
teljesítményüket szakértő zsűri 
értékelte. A versenyt támoga-
tó szekszárdi önkormányzat, 
a Mattioni Eszter Hölgy Klub 
Egyesület és a Szekszárdkör-

nyéki Foltvarró Egyesületnek 
köszönhetően a díjazottak ér-
tékes nyereményekkel térhettek 
haza.  BMKK/mwj
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Születésnapra: Szekszárdon muzsikált a 70 éves Sebő Ferenc
Február 10-én ünnepelte 
70. születésnapját Sebő Fe-
renc zeneszerző, zenetu-
dós, előadóművész, a hazai 
hangszeres népzenei- és 
táncház-mozgalom egyik 
elindítója. A Sebő-együttes 
alapítója szerda este szülővá-
rosában, Szekszárdon lépett 
közönség elé.

A Kossuth-díjas Sebő Ferencet 
néhány nappal a vármegyehá-
zi koncert előtt telefonon értük 
utol, s a születésnapi gratulációt 
követően mindjárt a Szekszárd-
dal való kapcsolatáról kérdeztük.

– A háború után a szüleimnek 
mindent újra kellett kezdeniük. 
Gerjen-pusztán találtak ideigle-
nes otthonra, ám amikor én szü-
lettem, az orvosok azt mondták: 
nehéz ügy lesz, kórházba kell 
mennie anyámnak. Így hát a 
szülővárosom Szekszárd, de nem 
éltünk ott soha. Anyai nagyszü-
leim laktak a városban, akiknél 
többször is megfordultam, és ma 
is élnek ott rokonaim – mondta 
Sebők Ferenc.

A család Székesfehérvárra 
költözött, ahol Ferenc a gim-
názium mellett zeneiskolába 
is járt: zongorázni és csellózni 
tanult. A középiskolát már a 
fővárosban fejezte be, majd a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
építész karán szerzett diplomát 
1970-ben. Három évet dolgo-
zott is tanult szakmájában, de 
már akkor is a zene vonzotta...

– Az egyetemen azonnal „be-
lecsöppentem” a diák szimfo-
nikus zenekarba. Itt ismertem 
meg Halmos Bélát – ő brácsá-
zott, én csellóztam. Később 
aztán gitározni tanultunk, meg 
minden olyan hangszeren ját-
szani, aminek köze lehetett a 
népzenéhez.

Az egyetemi évek alatt állt 
először közönség elé énekelt 
verseivel. József Attila „Rejtel-
mek, ha zengenek” című köl-
teményére írt dalát eljátszhatta 
Kozmucza Flórának, akinek a 
költő a verset írta. 

„Az énekelt vers hagyomá-
nyai több évszázadra nyúlnak 

vissza, a népzenei megközelítés-
ből áradó egyszerűség alkalmas 
arra, hogy a szöveget előtérbe 
helyezze. Én valahogy már az 
elején eltaláltam ennek a műfaj-
nak a hangnemét, s bár az 1968-
as „Ki mit tud?”-on még azzal 
dobták vissza a jelentkezésemet, 
hogy ilyen műfaj nem létezik, 
velem együtt számos formáció 
indult el hasonló törekvésekkel" 
– fejtette ki a zenész.

Sebő Ferenc felidézte, amikor 
Halmossal pályájuk elindult, 
a szakemberek azt mondták: a 
népzene autentikus előadását 
nem lehet megtanulni. A fe-
jükbe vették, hogy bebizonyít-
ják, ez nincs így. Mentoruknál, 
Martin Györgynél hallott erede-
ti népzenei felvételek hatására 
azonnal bekapcsolódtak a gyűj-
tésbe. Céljuk volt, hogy a meg-
ismert zenéket eredeti formá-

jukban el is játsszuk. Így váltak 
a hazai hangszeres népzenei- és 
táncház-mozgalom elindítóivá.

„A hatvanas évek végéig nem 
vállalták fel Magyarországon a 
táncot és a népzenét, ami előtte 
évszázadokon át a társkeresés 
legfontosabb kötőanyaga volt. 
Azt mondták, a népdalok nem 
a mai ember érzésvilágát feje-
zik ki. Dehogynem: szerelem-
ről, bánatról, halálról szólnak, 
ráadásul a nyelvezetet mindig 
aktualizálták az adott generáció 
problémáira” – hangsúlyozta.

Sebő Ferenc első „népdalát” 
1972-ben, Széken gyűjtötte. „Köl-
csönmagnóval kezdtem. Több 
évtizeden át gyűjtöttünk zenét, 
leginkább Kallós Zoltán nép-
rajzkutató irányításával. Pontos 
címekre mentünk, aztán a meg-
ismert énekesekkel, táncosokkal 
próbáltuk mélyíteni a kapcsola-

tot” – fűzte hozzá a muzsikus. A 
Mezőségről is „dőlt” az izgalmas, 
szép anyag. Annak idején Bartók 
elkerülte ezt a vidéket, mondván 
„elrománosodott”.

Sebő a hetvenes években a 
Népművelődési Intézetben dol-
gozott, közben számos televíziós 
produkcióban és filmben nép-
szerűsítette a népzenét és a ver-
seket. Másfél évtizeddel építész 
diplomája után beiratkozott a 
Zeneakadémia nappali tagozatá-
ra, és 1989-ben elvégezte a zene-
tudományi szakot. Ma elméletet 
tanít a Népzene tanszéken. A ki-
lencvenes években Sebő Ferenc 
a Magyar Állami Népi Együttes 
művészeti vezetője volt, majd a 
Hagyományok Házában – amely 
a táncház-mozgalom intézmé-
nyévé is vált – dolgozott szak-
mai igazgatóként 2002-től 2011-
es nyugdíjazásáig. Manapság a 
közmédián látható „Fölszállott a 
páva” zsűrijének elnöke.

„Nagyon jókor jött ez a tehet-
ségkutató. Épp akkor, amikor a 
magyar televízióban még struk-
turális hely sem volt népzenei, 
néptáncos műsoroknak. Sok 
tehetséges fiatalt ismertem meg, 
hiszen mintegy 400 jelentkező-
ből válogattuk ki az élő adásba 
kerülő produkciókat.”

A számos sikeres versfeldol-
gozó és népzenei lemezt készí-
tett Sebő-együttes 1973-ban ala-
kult a Halmos-Sebő duóból, és 
első korszakában a nyolcvanas 
évek közepéig volt aktív. Együtt 
dolgoztak a később a Muzsikás 
együttest alapító Éri Péterrel, és 
az 1976-ban a Kormoránt elin-
dító Koltay Gergellyel, de énekelt 
náluk Sebestyén Márta is. Az 
újjáalakulást 1998 hozta meg, 
napjainkban Barvich Iván, Per-
ger László, Soós Réka és Tímár 
Sára szerepel az együttesben, 
amely továbbra is koncertezik 
külföldön és idehaza, és heti 
rendszerességgel fellép a Buda-
vári Művelődési Házban. Sebő 
Ferenc szerint idén szeretnék 
megjelentetni az erdélyi költő, 
Kovács András Ferenc régóta 
játszott megzenésített verseit.

   fekete/MTI

Vármegyeházi este
A Sebő-együttes adott koncer-
tet a Vármegyeházi Esték soro-
zatban szerdán, a megyeháza 
dísztermében.

A nemzet művésze címmel 
kitüntetett énekes, gitáros, te-
kerőlantos, dalszerző, Sebő 
Ferencet, és az együttes tagjait 
dr. Horváth Kálmán kormány-
megbízott köszöntötte.

Sebő a koncert előtt arról szólt 
a hallgatóságnak, hogy az éneklő 
verselést, mely már Balassi Bálint 
idején is létezett, a népdalok tar-
tották fent. A népdal gyakorlati-

lag nem más, mint egy elénekel-
hető vers. Ő maga is a versektől 
jutott el a népdalokig.

„Olyan érdekes nyelvünk és 
költészetünk van, mely évszá-
zadokra visszanyúlóan élvez-
hető produkciót mutat. Nem a 
régisége miatt tetszenek ezek a 
versek, hanem azért mert any-
nyira korszerűek és érthetők” – 
fogalmazott a nemzet művésze. 
A Sebő-együttes előadásában 
ezen az esten megszólalt többek 
között Babits Mihály „Szeren-
ád” című archaizáló, de modern 
elemekkel tarkított versének 
megzenésített változata is.  S. V.

A szekszárdi helyezettek: I. 
korcsoport (1-2. osztályosok): 
1. Görcsös Zalán (Baka István 
Általános Iskola), 2. Töttős Gá-
bor (Dienes Valéria Ált. Isk.).

II. korcsoport (3-4. osztá-
lyosok): 1. Varga Panna (Baka 
István Ált. Isk.), 2. Dicső Bo-
tond (Babits Mihály Ált. Isk.).

III. korcsoport (5-6. osz-
tályosok): 1. Föglein Liza 

Kató, 2. Dombi Luca (mind-
kettő (Garay János Ált. Isk. és 
AMI), 3. Görcsös Ákos (Baka 
István Ált. Isk.). Különdíjas: 
Borsiczky Ádám (Comenius 
Ált. Isk.).

IV. korcsoport (7. és 8. osz-
tályosok): 1. Sili Gergő (Garay 
János Ált. Isk. és AMI), 2. Si-
monics Beatrix (Comenius Ált. 
Isk.). 

Zakariás Máté (hátul), Tom  
Pilath (középen), Kecskés  
Alexisz (lent ül)

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

(02122)

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

w
w

w
.au

tocon
tex

t.h
u

PATYOLAT

(02131)

7100 Szekszárd,
Tartsay Vilmos u. 6.

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 (02127)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
február 27-től március 3-ig.

7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02123)

MENÜ Február 27. Február 28. Március 1. Március 2. Március 3.

„A”
950 Ft

Fejtett
bableves Karfiolleves Tavaszi

zöldségleves
Marhahús-

leves Gombaleves

Túrós
derelye

Budapest 
ragu,

párolt rizs

Paprikás
burgonya

savanyúság

Főtt marha-
szelet,

gyümölcs-
mártás,

pirított dara

Lasagne

„B”
950 Ft

Fejtett
bableves Karfiolleves Tavaszi

zöldségleves
Marhahús-

leves Gombaleves

Kaliforniai
sertésborda, 

pirított
parázsbur-

gonya

Rántott
csirkecomb 

filé, 
párolt zöld-

ség

Tengeri halfilé 
ropogós 

bundában,
majonézes

kukoricasaláta

Ketchupos
csirkecomb,
petrezsely-

mes rizs

Bácskai
rizseshús

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott
sertésborda
majonézes

burgonyasa-
láta

Rántott
sertésborda
majonézes

burgonyasa-
láta

Rántott
sertésborda
majonézes

burgonyasa-
láta

Rántott
sertésborda
majonézes

burgonyasa-
láta

Rántott
sertésborda
majonézes

burgonyasa-
láta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Roston
csirkemellfilé

zöldséges 
bulgur

Roston
csirkemellfilé

zöldséges 
bulgur

Roston
csirkemellfilé

zöldséges 
bulgur

Roston
csirkemellfilé

zöldséges 
bulgur

Roston
csirkemellfilé

zöldséges 
bulgur

Charlie volt a Szekszárd Big Band sztárvendége
Idén is nagy sikert aratott a 
Szekszárd Big Band évnyitó 
koncertje, amely hétfő este 
teltházat vonzott a Babits 
Mihály Művelődési Központ 
színháztermébe.

A Pecze István művészeti vezető 
irányításával működő Szekszárd 
Big Band immár 36 éve minden 
február harmadik hétfőjén vár-
ja nagyműsorral a jazz és a „big 
band-hangzás” rajongóit. A ze-
nekar koncertjén ezúttal Horváth 
Charlie volt a sztárvendég. A nép-
szerű énekes dalai mellett termé-
szetesen felvonultatták a big band 
és a jazz zeneirodalom számos jól 
ismert darabját, és bemutatták 
Szabó József, bátaszéki dalszer-
ző „Már nem várok Rád” című 
új szerzeményét is. A koncerten 
énekelt Buzás Panna Napsugár, 
Csepregi Péter és Kovács Gergő, 
de mások mellett szólót játszott 
Csizmadia Dávid (trombita) és 
Nagy Balázs (altszaxofon) is.  SZV

Akvarellek között úszkálva, negyedszázad tengerén
Mintegy hetven művész al-
kotásában gyönyörködhet-
nek a festészet rajongói a 
szekszárdi Agóra Művészetek 
Házában február 18-án nyílt 
„Vízfestők 25” című jubileu-
mi tárlaton. Az évfordulót a 
Magyar Vízfestők Társasága 
1991-es alapításának apro-
póján ünneplik.

Szily Géza ötletére akkor tíz 
alkotó tömörült csoportba „az 
akvarell helyzetbe hozása” érde-
kében. Egy évvel később kiállí-
tás sorozatba fogtak, amelynek 
egyik állomása éppen a szek-
szárdi Művészetek Háza volt. 
Számtalan szimpóziumon, bi-
ennálén és triennálén túl most 
újra városunkba érkezett e nem 
mindennapi „művészi lenyo-
mat”, jelezvén: a műfaj még él 
és folyamatosan teret, rajongó-
kat hódít magának.

„E falak közé csakis igényes 
művészek jöhetnek” – összegez-

te a kiállítótérben eddig meg-
fordult alkotások színvonalát 
Csillagné Szánthó Polixéna. A 
közgyűlés humán bizottságá-
nak elnöke az üde, friss jelzők-
kel jellemezve a most kiállított 
festményeket, amelyek – mint 
mondta – látványukkal szinte 
átölelik, simogatják az embert.

„A rendszerváltozáskor az 
alkotók úgy hitték, élénk, sok-

színű művészetet lehet kiala-
kítani, így galériák alapításába 
fogtak. Az egyre szűkebbé vált 
állami támogatások ugyanak-
kor takarékosságra ösztökélték 
őket” – emlékezett P. Szabó 
Ernő a megnyitón. A művé-
szettörténész hangsúlyozta: a 
mára nyolcvanegy tagot szám-
láló társaság az idők folyamán 
konferenciákkal, kiadványok 

sorával járult hozzá az akvarell 
festészet műfaji lehetőségeinek 
tágításához, mialatt közösségük 
a művészi önkifejezés kiváló te-
repévé is vált. A tárlat összké-
pe a lírai expresszív művekről, 
az egyéni mitológiáról, emlé-
kekről és intenzív színvilágról 
szól, amely tanulságos nézelő-
dést, sőt, egyfajta önképzést, 
elmélyülést nyújt valamennyi 
rajongó számára – méltatta a 
látottakat P. Szabó Ernő. A mű-
vészettörténész szerint az akva-
rellbe álmodott táj és életkép, 
csendélet, illetve figurális kom-
pozíció mind azt tudatosítja a 
befogadóval, hogy a 21. század 
második évtizedében a műfaj 
egyszerre képes a világról alko-
tott átfogó kép tükrözésére és a 
mindennapi benyomások nap-
lószerű felvonultatására.

A kiállítás – amelynek meg-
nyitóján Lozsányi Tamás orgo-
naművész is közreműködött – 
április 2-ig látogatható.  Gy. L.
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Február 19-ei rejtvényünk megfejtése: Thomas Alva Edison: Szénszálas izzólámpa
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Baksai Ferenc. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését március 2-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Hogyan tartsuk karban magunkat?
Télen a hideg, a hosszú éjszakák, 
a sötétség sokszor rosszkedvet, 
nyomott hangulatot támaszt. 
Akik az egészségünkkel törődnek, 
sok zöldség, gyümölcs fogyasztá-
sát javasolják, emellett az aktív 
életet, a minél több mozgást. 

Mit mond a pap, az Isten em-
bere, mit tegyünk? Milyen taná-
csokat ad a Szentírás? 

Bölcs Salamon szerint: „A vi-
dám elme a legjobb orvosság”. 
Keressük azon emberek társasá-
gát, akikkel jóízűt beszélgetünk, 
tudunk nevetni saját magunkon, 
a velünk történteken.

Salamon apja, Dávid király az 
alábbi kérdést teszi föl:

„Ki az az ember, akinek tet-
szik az élet, és szeretne jó na-
pokat látni?

Vigyázz, hogy nyelved ne 
szóljon rosszat, és ajkad ne be-
széljen csalárdságot!

Hagyj fel a rosszal, és csele-
kedj jót, törekedj békességre, és 
kövesd azt!”

Vagyis ne mondjunk semmi 
negatívat, ne a rossz dolgok, 
gondolatok határozzák meg 
napjainak, óráinkat. Kerüljük a 
konfliktust embertársainkkal, ne 
hagyjuk magunkat a különböző 
konfliktusokba belerángatni.

Legyünk hálásak, megelége-
dettek. Ez nem anyagi körül-

ményeinktől, lehetőségeinktől 
függ, hanem a szívünktől. Mire 
trenírozzuk magunkat? 

Tegyünk jót egymással. Jézus 
szavai – mely az aranyszabály 
néven került be a vallásos köz-
tudatba –, így szólnak: „Amit 
tehát szeretnétek, hogy az em-
berek veletek cselekedjenek, ti 
is ugyanazt cselekedjétek ve-
lük”.

Hasonló megfogalmazásban: 
„És amint szeretnétek, hogy az 
emberek veletek bánjanak, ti is 
úgy bánjatok velük.”

A Szentírást olvasva lehet 
folytatni a sort. A fent leírtak 
lehetőséget kínálnak számunk-
ra, hogy hangulatunkat javít-
suk, miközben a körülöttünk 

levőkkel jót teszünk, s őket ma-
gukat is jobb kedvre derítjük. 
Ahol Isten van, oda öröm, béke, 
szeretet költözik. 

 Vasadi Teodor
 baptista lelkész

FELHÍVÁS
„Szekszárd Év Rendőre” 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 
a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi  

kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével 

„Szekszárd Év Rendőre” kitüntető címet alapított.

A rendelet szerint a kitüntető cím az adományozást megelőző 
évre vonatkozik. 

A „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím annak a személynek 
adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti  

állományban a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon  
teljesít szolgálatot és munkáját lelkiismeretesen,  

tartósan magas színvonalon végzi.

A kitüntetésben az adott évben a bűnügyi és a közbiztonsági 
szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető.

A „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására 
javaslatot tehet:

• Szekszárd Város Rendőrkapitánya, 
• a Közgyűlés bizottságai, önkormányzati képviselők, 

• bármely természetes személy, civil szervezet.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat 
írásban a polgármesterhez kell benyújtani 

2017. március 1. napjáig. 
A javaslattételi űrlap a www.szekszard.hu 

oldalról letölthető. 

A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő 
csoport készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a 

polgármester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.

FELHÍVÁS
„Szekszárd Év Tűzoltója”

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 
a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi  

kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével 

„Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címet alapított.
A rendelet szerint a kitüntető cím az adományozást megelőző 

évre vonatkozik. 
A „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím annak a személynek 

adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti 
állományban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot 
és az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, 

a tűzoltás, a műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás 
területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel 

hozzájárult a város és Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága működési területének 
közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez. 
A „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására 

javaslatot tehet: 
• a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, 
• a Közgyűlés állandó bizottságai, önkormányzati képviselők, 

• valamint bármely civil szervezet és természetes személy.
A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat 

írásban a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 1. 
napjáig. A javaslattételi űrlap a www.szekszard.hu oldalról 

letölthető. 
A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő cso-
port készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgár-

mester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.

„MEGHÍVÓ
A Vakok és Gyengénlátók 

Tolna Megyei Egyesületének 
férfi tagjai 

Nőnapi randevúra 
hívja és várja az egyesület 

hölgy tagjait! 
A Nemzetközi Nőnap alkal-
mából Nőnapi ünnepéllyel 

és köszöntővel kedveskednek 
minden kedves sorstársnőnek 
Szekszárdon 2017. március 

2-án csütörtökön 13 órától az 
egyesület székházában Szek-

szárd, Hunyadi u. 4. 
A rendezvényt követően jó 

minőségű ruhákból és 
szemüvegekből válogathatnak a 
rászoruló látássérült sorstársak. 

A rendezvény nyitott. 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várnak a szervezők. 
Honlapunk:

www.tolnamegyeivakok.hu.

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:

•  Egyiptom Hurghada repülővel, 
4* szállodában, all inclusive ellátással már 300.700 Ft/2 fő-től 

•  Ciprus repülővel, 3* aparthotelben, 
önellátással már 99.990 Ft/fő-től + ill.

•  Tojásfestés a tengerparton busszal, 
3* hotelben, félpanziós ellátással már 50.900 Ft/fő

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.

Komplikált esztendő volt a 2016-os
Nem volt könnyű dolga an-
nak, aki jó bort akart készíte-
ni a 2016-os szüretből. Módos 
Ernő borász kijelentésével 
egyet lehet érteni – a prob-
lémák a kadarkánál adódtak, 
illetve a vékonyhéjú, későn 
érő fajtáknál.

Mennyiségi szempontból ugyan 
nem lehetett panasz, ám hiába 
mérhettünk átlagos hőösszeget 
augusztustól októberig, a csapa-
dék mennyisége keresztülhúzta 
a termelők számításait – mond-
ta február 21-én, a Szent István 
Házban tartott előadásán Mó-
dos Ernő. Szép szőlők persze 
így is akadtak, amelyek megfe-
lelő fekvésükkel és optimálisan 
megválasztott szüreti idővel 
eredményeztek jó évjáratot a 
borászoknak. A kékfrankos-
ból kiemelkedőnek mondható, 
gyümölcsös, elegáns bor lett, 
ugyanez a cabernet fajtákról 

nem mindenhol mondható el. 
Amennyiben a korai fehéreket 
– mint amilyen az Irsai Olivér 
is – még a nagyobb csapadék 
előtt leszedték, könnyű, illatos, 
elegáns borral hálálta meg a „tö-
rődést”.

A 2016-os év szőlész-bo-
rász szempontból kétségkívül 
komplikált esztendőt és átlag 
körüli termést hozott. Egyes 

fajtáknál jobb, máshol kevésbé 
jó minőséget. Utóbbihoz tarto-
zik a már említett kadarka és az 
olaszrizling. Az igazi problémát 
a csapadék okozta, amely való-
sággal kilúgozta a szőlőket. Aki 
zamatos, gömbölyű borokat sze-
retne, annak az Alisca Borrend 
nagymestere a tejsavat ajánlot-
ta kezelésre, az ugyanis emeli a 
vörösborok savtartalmát, amely 

így „kerekebbé” válik. A szak-
értő a fajélesztőt alkalmazását is 
javasolta, amely drasztikusabban 
befolyásolja az íz- és zamatvilá-
got. Használatukat azért is ajánl-
ja, mert már 14-es alkoholfokon 
kierjednek, maradék cukor 
nélkül, szemben a vadélesztők-
kel, amelyek csupán 11 fokig 
működnek, utána elpusztulnak, 
5–6 grammnyi maradékcukrot 
hagyva a borban.

Módos Ernő elmondta: 
amennyiben rothadás követ-
kezett be, ajánlatos minél ha-
marabb levenni a seprőről a 
bort, és a gazdák ne sajnáljanak 
költeni a laborokban végzett 
próbaderítésére sem. Nem ele-
gendő ugyanis csak megszűrni 
a borainkat, ha kémiailag nem 
válik stabillá, rossz marad. A 
gazdák március végéig, április 
elejéig havonta egyszer elle-
nőrizzék a kénsav-szintet is, de 
az edények tisztán tartására is 
gondot kell fordítani – mondta 
a borász. 

 Gy. L.
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Gólratörőbb játékkal léphet feljebb a Szekszárdi UFC
A Komló otthonában aratott 
3–1-es sikerrel kezdte az NB 
III-as bajnokság tavaszi idé-
nyét a Szekszárdi UFC. Varga 
Balázs edző a felkészülés ne-
hézségei ellenére is bizakod-
va várja a folytatást.

– Ilyen szezonkezdetre számí-
tott?

– Irreális talajú pályán ját-
szottunk – még a halasztásra 
is hajlottunk volna –, de aztán 
jobban alkalmazkodtunk a kö-
rülményekhez, és játékban is a 
Komló fölé nőttünk – kezdte 
az UFC fiatal trénere. – A há-
rom rúgott gólunk mellett is 
bőven akadt helyzetünk, meg-
érdemelten nyertünk.

– Bizakodva vártuk a raj-
tot, annak ellenére, hogy a 
tervezett munkát csak a csa-
pat egyik részével tudtuk el-
végezni. Nem várt sérülések 
nehezítették a dolgunkat: az 
ősszel meghatározó játékos-
nak számító Arena Ármin és 
Hegedűs Márk is kidőlt, rájuk 
legkorábban a 6. forduló kör-
nyékén számíthatok. Mindezt 
leszámítva elégedett vagyok az 

felkészülésünkkel: erős együt-
tesek ellen jó mérkőzéseket 
játszottunk (képünkön a Vi-
deoton második csapata ellen).

– Történt változás a keretben?
– Három új játékost igazol-

tunk: a csatár Havasi Dániel és 
a középpályás Horvát Gábor a 
Pécsi MFC csapatától, a táma-
dó középpályás Kozics Barna-
bás Kaposvárról érkezett. Két 
távozónk volt: Wágner Attila 
Szentlőrincre, míg Kész Ti-
bor Hatvanba igazolt. Mint 
látható, elsősorban a támadó 
szekciót szerettük volna meg-

erősíteni, hiszen bár az ősszel 
is meg voltak a helyzeteink, 
ezekből csak keveset tudtunk 
gólra váltani. Örülök, hogy 
Fejes Péter mellé egy újabb 
gólerős támadó érkezett a 
Komlón is eredménye Havasi 
személyében.

– Ősszel 8 döntetlent játszot-
tak…

– Elhullajtottunk néhány 
pontot, de volt közte több igen 
értékes döntetlen is. A csapat 
nagyon fiatal, rutintalan. Fél 
éve dolgozunk együtt, kelle-
nek még mérkőzések – de jó 

úton járunk. Nem tűzünk ki 
irreális célokat, de bizakodó 
vagyok. A januári, februári 
időszakban ugrásszerű fejlő-
dést láttam, a fegyelmezettség 
és a szervezettség egyre inkább 
érezhető volt a játékunkon. 
Napról napra, hétről hétre kell 
dolgozni, előrelépni.

– Már ősszel is jól váltogat-
tuk a 3–4 védős játékot, ezt a 
télen tovább építettük. A tá-
madó szekcióban is több lett 
a variációs lehetőségem, még 
gólratörőbb lehet a játékunk. 
Várjuk vissza a sérülteket is, 
hiszen velük lesz teljes a kép. 
Tavasszal 16 mérkőzést ját-
szunk, a közvetlen riválisok 
többségével hazai pályán. Ősz-
szel Szekszárdon veretlenek 
maradtunk, a kilenc találko-
zón mindössze 4 gólt kaptunk. 
Ez előnyt jelenthet, de ezért 
nem tanácsos fejjel a falnak 
menni… 

A bajnokság végén a cso-
portok utolsó öt helyezettje és 
a legrosszabb hatodik is kiesik 
az NB III-ból, így óriási harc 
várható a bennmaradásért…

 - fl -
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Cegléden is nyert a KSC

A Vasas Akadémia ellen ara-
tott szombati, papírforma 
győzelem (81–57) után az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
NB I-es női együttese szer-
dán, Cegléden is nyerni tu-
dott (55–61).

Zseljko Djokics vezetőedző csa-
pata a sérüléséből felépülő Stu-
der Ágnes, és a hozzá hasonlóan 

14 pontig jutó Eva Lisec vezér-
letével – a kedvenceket elkísérő 
szép számú szekszárdi szurkoló 
nem kis örömére – rendkívül 
fontos győzelmet aratott a CEKK 
otthonában, amellyel nagy lépést 
tett a legjobb négy közé jutás felé.

A KSC ezen a hétvégén az 
ugyancsak 13 győzelemmel és 3 
vereséggel álló Győr otthonába 
látogat.  - fl -

Indaia ezüstérmes az ob-n
A téli fedett pályás szezon 
legjelentősebb versenyén 
ért el kiváló második helye-
zést női hármasugrásban a 
szekszárdi Indaia Ivett.

Az elmúlt hétvégén, a Budapes-
ten megrendezett Fedettpályás 
Atlétika Bajnokságon indult a 
Szekszárdi Sportközpont atlé-
tája, Indaia Ivett. 

Fontos volt a jó eredmény, hi-
szen a bajnokság egyben a Szu-
per Liga sorozat része volt. Ivett 
első ugrása is jól sikerült (11,74 
m), a második körben pedig 
újabb 4 centit javított. 

A dobogó második fokát 
jelentő 11,95 métert az ötö-
dik sorozatban érte el – tud-
tuk meg edzőjétől, Scherer 
Tamástól. Indaia ezüstérme 
még szebben csillog annak 
tükrében, hogy a versenyző 
nyolcórás munkaidő mellett 

jár edzésekre. Ivett és edzője 
célja, hogy átmentsék a remek 
formát tavaszra is.

Erdélyi Zoltánnak ezúttal 
nem jött ki jól a lépés magas-
ugrásban. A kilencedik hely el-
lenére a fiatal szekszárdi atléta 
nem keseredett el, tovább foly-
tatja a kemény edzésmunkát. 
 SZV

Március közepéig korizhatunk
Nagy népszerűségnek ör-
vend a Szekszárdi Műjégpá-
lya: 14 ezernél is több látoga-
tó járt már a (mű)jégen.

A Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. által üzemeltetett műjég-
pálya a tervek szerint március 
12-ig várja a látogatókat és az 
iskolás csoportokat. A termé-
szetes vizek már nem adnak le-
hetőséget korcsolyázásra, ezért 
is fontos, hogy a sportág szerel-
mesei minél tovább tudjanak 
jégre szállni.

A Városi Amatőr Jégkorong 
Bajnokság hét csapat részvéte-
lével zajlik. Jelenleg a Szekszárdi 
JE veretlenül vezeti a tabellát, de 
a Noném Keletnémet szorosan 
ott lohol a sarkukban. Komoly 
izgalmakat rejt még a végjáték.

A Sportközpont jégkorong 
szakosztálya négy alkalom-
mal szervezett hoki tornát a 
pályán, melyekre Kiskőrösről, 
Kaposvárról, Bajáról, Pécsről, 
Szegedről és a fővárosból ér-
keztek csapatok U8-as és U10-
es korosztályban. A szabályok 
értelmében ebben a korban még 
nem számolják az eredményt, 
de az megállapítható, hogy a 
Szekszárdi Jégmadarak jól sze-
repeltek a hazai tornákon.

A szezon vége felé közeledve 
sem késő megtanulni a korcso-
lyázás alapjait. Erre kedden, csü-
törtökön és szombaton van lehe-
tőség, amikor szakképzett oktató 
várja a kicsiket és az idősebbeket 
egyaránt. További információ a 
www.szekszardisport.hu honla-
pon olvasható.  R. P.

Íjászat. A szekszárdi Alisca 
Nyilai Íjász Egyesület tíz után-
pótlás korú sportolója 17 ér-
met, továbbá egy-egy negyedik 
és ötödik helyezést szerzett a 
Magyar Íjász Szövetség terem 
országos bajnokságán, a Hun-
gexpo területén. Barta Nikolett 
új országos csúccsal és öt ara-
nyéremmel zárt, míg testvére, 
Viktória négy aranyat zsebelt 
be különböző kategóriákban. 
Bencze Gábor duplázott, míg 
Németh Réka, Szepesi Márk 
és Török Hanna Vanda ezüst, 
Szedmák Fanni, Török István 
Szilárd és Szeitl Milán pedig 
bronzéremmel gazdagodott.

Kézilabda. Alig lehetett ráis-
merni a Kozármisleny elleni 
idénynyitón győztes (31–26) 
Szekszárdi FGKC NB I/B-s női 
csapatára a bajnokság legutób-
bi fordulójában, Gárdonyban. 
Tabajdi Ferenc együtteséből 
hiába lőtt 10 gólt Nagy Szilvia, 
a Fekete Gólyák gyenge vé-
dekezésüknek köszönhetően 
26–22-es vereséget szenvedtek. 
Az FGKC vasárnap délután az 
éllovas Vasast fogadja.

Díjkiosztó. Február 11-én tartották a kerékpáros szövetség ország-
úti szakágának díjkiosztó ünnepségét, melyen a ranglisták első he-
lyezettjeit, valamint a Magyar Kupa egyéni és csapatversenyében 
1–3. helyen záró kerekeseket és klubokat díjazták. Teljesítményéért 
díjat kapott Bán Benedek és Lévai Barnabás, akik az U13-as, illetve 
az U15-ös korcsoportban egyaránt ezüstérmesek lettek a Magyar 
Kupa sorozatban. „Életút” díjat érdemelt ki Schneider Konrád, a 
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület edzője, míg fia, Sch-
neider Gábor a klub „Utánpótlás nevelésért” díját vehette át.

FOTÓ: SZV

Indaia Ivett

SPORTHÍREK

Kajak-kenu. A közelmúltban Pakson rendezték a kajak-kenu-
sok éves fizikai felmérő versenyét, amelyen 12 perces futásban, 
bordásfalon végzett lábemelés és húzódzkodásban, az idősebbek 
továbbá fekvenyomásban versengtek. A betegségek miatt nem 
teljes csapattal induló Szekszárdi Kajak-Kenu SE összesítésben 
az 5. helyen zárt. A klub versenyzői közül Korsós Zsófia és Ács 
Anna (képünkön középen) első, Mercz Marcell és Balogh Zsófia 
második, míg Visnyei Gergely és Csizmazia Dóra (jobbról) har-
madik lett korosztályában. A szekszárdiak Ádám Alexa révén egy 
negyedik helyet is szereztek, míg Bodnár Bálint és Nagy Viktória 
ötödikként zárt.

FOTÓ: KAJAK-KENU SE

Nehéz siker
Az utolsó tíz percben nyújtott já-
tékával gyűrte le az Agenta Girls 
Szekszárdi FC a Diósgyőrt a női 
futsal NB I 16. fordulójában.

A Magyar Kupa-ezüstérem 
után közel 500 szurkoló ünne-
pelte Micskó Márk vezetőedző 
együttesét, amelynek játékába 
több hiba csúszott, így a DVTK 
kétszer is előnybe került. Az 
utolsó tíz percre fordulva úgy 
tűnt, a hazaiak végre elkapták a 
fonalat: előbb Szekér egyenlített, 
majd egy háromszögezés után 
Bogárdi gurított az üres kapuba, 
eldöntve a három pont sorsát.

– Az első félidőben türelmet-
lenek és pontatlanok voltunk, a 
DVTK góllal büntette hibáinkat. 
Amikor elkezdtük azt játszani, 
amit tudunk, rögtön gólokat sze-
reztünk. Gratulálok a lányoknak, 
mert nagyot küzdöttek! – nyilat-
kozta Micskó Márk.

Agenta Girls Szekszárdi 
FC–DVTK 4–3 (1–1). Gól: Fá-
bián R. (8.), Urbán (27.), Sze-
kér (33.), Bogárdi (35.), illetve 
Kovács A. (9.), Miliczki (23.), 
Ónodi (30.). SZV
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ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük. 
Előzetes bejelentkezés alapján 
tartja. 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
Az időpontot később közöljük.  
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 26., vasárnap
17:00 –  Pofoncsata
19:00 –  Arany

Február 27., hétfő

17:00 –  Pofoncsata
19:00 –  Arany

Február 28., kedd

17:00 –  Pofoncsata
19:00 –  Arany
Március 1., szerda

17:00 –  Pofoncsata
19:00 –  Arany

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, Steiner Viktor • 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
Március 1., szerda 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténet: a középkor és a 
koraújkor művészete

A földre szálló angyalok - A ro-
mán kor és a gótika. Dr. Aknai Ta-
más egyetemi tanár előadássoroza-
ta, 1. rész. 

Jegyár: 1.000,- Ft, diák/nyugdí-
jas 500,- Ft.

Március 3., péntek 16:00 
– Piac tér 1.
Placc 2. szülinap

Elérkezett az idő, hogy a szek-
szárdi Placc – Ifjúsági Közösségi 
Tér 2. születésnapját megünnepel-
jük. Nincsen szülinap meglepetés 
nélkül, ezért mindenkit várunk egy 
fergeteges partyra!

Fellépők: Iberican Táncegyesület, 
Noura és a Tündérkék tündértánc 
csoport, Mozgásművészeti Stúdió, 
Dolce Dance tánciskola, Szent Jó-
zsef Katolikus Általános Iskola (ké-
miai kísérletek bemutatója), Málin-
ger Anita és Tarány Tamás (ének).

16:00 – 17:30 Playback Színját-
szók bemutatója. 16:00–20:00 a 
Diótörő mesebolt fiataloknak szó-
ló játékai. 

A belépés ingyenes!

Március 5., vasárnap 17:00 
– Művészetek Háza
Orgonahangverseny tükörkép-
ben – Lozsányi Tamás és Lozsányi 

Soma hangversenye
Műsorunkat olyan zeneművek-

ből állítottuk össze, amelyek ked-
vesek, fontosak számunkra. A tü-
körkép, mint rendezőelv pontosan 
érvényesül – éppen az első és utol-
só műsorszám esetén – a zeneszer-
ző és a tételtípus is tökéletes szim-
metriát alkot, a műsor közepe felé 
haladva Bachra a kortárs Bruh-
ns-szal, míg Messianra Rahmany-
inovval „válaszolunk”. 

Jegyár: 2.000 ,- Ft, nyugdíjas/
diák 1.500,- Ft.

Március 9., csütörtök 19:00 
– Színházterem
Nyitott Akadémia – Pál Ferenc 
előadása

Fordulat: a változás kulcsa. Miként 
változtathatja meg szemléletünket és 
vele akár egész életünket egyetlen 
fordulat? A neves pap és mentálhigi-
énés szakember új előadása – garan-
táltan felejthetetlen élmény lesz. 

Jegyár: 2.400,- Ft.

Március 11., szombat 08:00 – 24:00 
– Rendezvényterem, mozi előtér
Nőnapi kavalkád

Programarzenál nőknek – Egy 
nap, ami rólad szól!

A programban: előadások; fit-
ness és táncbemutatók; egészség-
ügyi mérések, szűrések és tanács-
adás; baba börze; termékbemutatók 
és még sok minden más. 

Részletes program a www.szekszardagora.hu honlapon.

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 
„oviváró” programokat szervez. 

Szeretettel várjuk az óvodaválasztás 
előtt álló szülőket és gyermekeiket!

A program időpontja épületenként: 
Kölcsey épület: 2017. március 2., 

csütörtök délelőtt 10:00 – 11:00 óráig 
Wosinsky épület: 2017. március 9.,

csütörtök délelőtt 10:00 – 11:00 óráig 
Bajcsy épület: 2017. március 16.,
 szerda délelőtt 10:00 –11:00 óráig

OVIVÁRÓ
2017. március 6. (hétfő) 
16:30 Szülői fórum – „Óvodás lesz 
a gyermekem” Az óvoda bemutatá-
sa szülők részére.
Az óvodakezdéssel kapcsolatos 
tudnivalók.
2017. március 22. (szerda) 
09:30 – 11:30
Ismerkedés a csoportokkal
10:30 – 11:00 
„Liebe Schwester tanz mit mir”– 
Német nemzetiségi táncház

2017. április 5. (szerda)
09:30 – 11:30 
Ismerkedés a csoportokkal
10:00 – 10:30 
,,Lánc, lánc, eszterlánc” – Hagyo-
mányos magyar táncház
2017. április 11. (kedd)
09:30 – 11:30 
Ismerkedés a csoportokkal
10:00 – 10:30 Bábelőadás

Kérjük, a programokra a szülőknek és a gyermekeknek is 
hozzanak váltócipőt! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk

programjainkra! (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19.)

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. (02120)

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

(02119)

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Szekszárd Város 
Aranykönyvéről szóló 14/2011.
(IV.12) önkormányzati rendele-
tére hivatkozva (olvasható a Pol-
gármesteri Hivatal honlapján) a 
következő módon és az itt jelzett 
határidőre várja a város polgá-
rainak, közösségeinek, valamint 
intézményeinek, gazdasági és 
társadalmi és egyéb szervezetei-
nek javaslatait a 2016-os naptári 
év megörökítésre érdemes esemé-
nyeiről.
Az Aranykönyvbe való bejegyzés 
indoka lehet, olyan
•  kiemelkedően fontos pozitív, 

Szekszárdot érintő esemény, 
amely méltó arra, hogy a város 
történetének részévé váljon,

•  kiemelkedő – szekszárdi sze-
mélyhez, közösséghez, intéz-
ményhez kötődő – teljesít-
mény, 

•  neves személyiség látogatása,
•  természeti jelenség, amelynek 

jelentős kihatása volt a város 
életére,

•  események és teljesítmények – 
a reál és a humán szférában – 
amelyek új értéket teremtettek, 
illetve a város hírnevét jelen-
tősen emelték, vagy a városban 

lakók életminőségét pozitívan 
befolyásolták,

•  kitüntetéseknél azok a szekszár-
di polgárok, közösségek javasol-
hatók, akik a Tolna Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlése vagy 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlé-
se által alapított, valamint a köz-
társasági elnök, illetve országos 
hatáskörű szervek kitüntetettjei,

•  a rendszeresen ismétlődő esemé-
nyek, megemlékezések, nagyren-
dezvények esetén a javaslatban a 
jubileumi alkalmakon kívül fel-
terjeszthető az adott évben külö-
nösen kitűnt rendezvény (illetve 
annak eleme) is, 

•  az általános és a középiskolák 
diákjainak tanulmányi, sport, 
művészeti, kulturális verse-
nyein a nemzetközi, országos 
I–III. helyezettek, ill. az Arany, 
Ezüst, Bronz éremmel, foko-
zattal kitüntetettek, az OKTV 
és az OSZTV versenyeken az 
országos I–III.  helyezettek ke-
rülhetnek az Aranykönyvbe.

A bejegyzésre javaslatot tehetnek 
szekszárdi polgárok, közösségek, 
intézmények, gazdasági, társadal-
mi és egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges űrlap 
letölthető a Polgármesteri Hiva-
tal honlapjáról, ill. hivatali idő-
ben átvehető az ügyfélszolgálati 
irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi 
lehetőségükkel, és az aranyköny-
vi rendelet követelményeinek 
megfelelő eseményekről, teljesít-
ményekről, személyekről küldje-
nek kellően indokolt javaslatokat 
szerkeszthető (Word) formá-
tumban 2017. március 20-i ha-
táridőig a következő címre:
•  postai: Dr. Dobos Gyula nyu-

galmazott levéltár igazgató, 
7100 Szekszárd, Bródy köz 21. 
(a borítékon: Aranykönyvi ja-
vaslat) vagy 

• e-mail: dob6612@mail.iif.hu
A Mecénás díjazottak eredmé-

nyeit a bizottság már feldolgozta, 
ezért kéri, hogy újból ne történjen 
meg esetükben a felterjesztés.

A határidő után érkezett jel-
zéseket a bizottság nem tudja 
fogadni. 

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasár-
nap 2016. augusztusi számában 
jelenik meg.



2017. február 26.16

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!

(02114)

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(02126)Eng. szám: E-000304/2014

2017. évi újdonságok a             -től

Akciós fogyasztói ár:

37 990 Ft
Akciós fogyasztói ár:

39 990 Ft

KÄRCHER Vc 2 KÄRCHER Vc 3

(02115)

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  (02117)

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 (02128)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02116)

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


