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A TARTALOMBÓL

Közigazgatási reformok
Öt esztendeje alakult meg a Tolna 
Megyei Kormányhivatal. Az év-
fordulón megyei és járási vezetők, 
polgármesterek adtak randevút 
egymásnak a szekszárdi Várme-
gyeháza dísztermében, és tekintet-
ték át a közigazgatásban elvégzett 
reformok eredményeit.
 → 2. oldal

Virtuózok a színpadon
Ünnepi hangversenynek lehettek 
tanúi az érdeklődők a Magyar 
Kultúra Napján. Magyarország 
első komolyzenei tehetségkutató-
jában, a Virtuózokban felfedezett 
fiatal művészek adtak koncertet a 
Babits Mihály Kulturális Központ 
színháztermében.
 → 4. oldal

Minőségi közművelődés
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont munkatársainak célja, hogy 
minőségi programokat szervez-
zenek az intézmény látogatóinak. 
Munkájuk eredményeként a szek-
szárdi kulturális központ a közel-
múltban „Minősített Közművelő-
dési Intézménnyé” válhatott.
  → 7. oldal

A Városligetben hokiztak
A Szekszárdi Jégkorong Egyesület 
korosztályos csapatai is részt vettek 
a Magyar Hoki Napja alkalmából 
január 23-án, Budapesten meg-
rendezett tornán. A Városligeti 
Műjégpályán 72 csapat több mint 
800 ifjú jégkorongozója mutathatta 
meg tudását. → 13. oldal
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Jó termést ígér a szőlővessző

Ferenc Vilmos, a kertbarátkör elnöke 
és Bacsmai László esperes-plébános az 
Istifángödrében tartott Vince napi ünnepen

 Írásunk az 5. oldalon
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A polgárokat és az önkormányzatokat is szolgálja a reform
A 2010-ben beiktatott pol-
gári kormány célul tűzte ki, 
hogy megreformálja a hazai 
közigazgatási rendszert: en-
nek folyományaként például 
számos feladat átkerült az 
önkormányzatoktól az állam-
hoz. A kormányhivatalok és 
kormányablakok létrehozá-
sával megannyi ügyvitel vált 
könnyebben, gyorsabban el-
intézhetővé – és ingyenessé. 
A Tolna Megyei Kormányhi-
vatal megalakulásának ötö-
dik évfordulóját ünnepelte 
az elmúlt héten.

A Vármegyeháza dísztermében 
január 22-én megtartott – a me-
gye közel 300 éves közigazgatása 
fejlődésének történelmi hátterébe 
is bepillantást engedő – rendez-
vényen több polgármester, vala-
mint járási hivatalvezető is tisz-
teletét tette. Az ünnepi szónokok 
sorában előbb Fehérvári Tamás, 
a megyei közgyűlés elnöke mél-
tatta a legutóbbi változásokat, 
hangsúlyozva: a kormányhiva-
tal és a megyei önkormányzat 
közös célkitűzése, hogy a térség 
érdekében dolgozzon. Amint 
arra a régi idők kapcsán emlé-
keztetett: a 18. század végén a 
megyegyűlések által a képviselők 
már számos jogszabályt alkottak, 
amelyek érvényesüléséről is gon-
doskodtak. Ugyanakkor – tette 
hozzá – már korábban sem ment 
zökkenőmentesen a hivatali ad-
minisztráció, s erre II. József le-
velét hozta példaként, aki szerint 

a magyar megyékben „lomhán 
intézik az ügyeket”. Tanulópénz 
tehát bőven volt, ám pozitív pél-
da is akadt: ilyen a járási rendszer 
1725-ös kialakítása, amelyhez 
több elemben hasonlóságot mu-
tat a kormány 2013-as intézkedé-
se. A kormányhivatali rendszer 
kialakításáról szólva Fehérvári 
Tamás leszögezte: egy komplex, 
hatékony, szakértelemmel bíró 
közigazgatás jött létre, amelyben 
a kormány az autonómiák – így 
a megyei irányítás jogait – tiszte-
letben tartja. „Közös értékeinket 
a modern megye építőköveinek 
használjuk, az itt élő emberek 
javára” – hangsúlyozta a megyei 
közgyűlés elnöke.

– Célunk, hogy a lakosság, az 
ügyfelek számára a polgárbarát 
önkormányzatot közösen tes-
tesítsük meg – erről már Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere 
beszélt, kiemelve: az eltelt öt év 

során a város és a kormányhi-
vatal kölcsönösen adott át egy-
másnak feladatokat. A város 
első embere kitért arra is, hogy 
sokáig a közszolgáltatások és 
a közfeladat ellátás hektikusan 
mozgott a települések között, 
nem mutatott egységes képet. 
A kormányhivatalok megalaku-
lásával ugyanakkor az állam ezt 
a fajta egyenlőtlenséget szerette 
volna orvosolni. „Valamennyi 
szekszárdi és városkörnyéki szá-
mára elérhetővé kell váljanak a 
közszolgáltatások” – jegyezte 
meg a polgármester, aki szerint 
jó döntésnek bizonyult a köz-
pontosítás. „Vállalkozásokat, 
befektetőket vonzani a városba, 
munkahelyeket teremteni a kor-
mány, a kormányhivatalok és az 
önkormányzat közötti szoros 
együttgondolkodással lehet, hi-
szen egy-egy település fejlesztése 
az országos fejlesztések szem-
pontjából is lényeges” – fogal-
mazott Ács Rezső.

A hivatal vezetője, dr. Hor-
váth Kálmán kormánymeg-
bízott beszédében felhívta a 
figyelmet: a második Orbán 
kormány 2010-ben a közigaz-
gatás átalakítása kapcsán bátor 
elhatározásra jutott. Ez a 2011 
januárjától a kormányhivata-
lok, majd a 2013 januárjától a 
járási hivatalok kialakításában 
öltött testet. „Ehhez hasonló 
mérvű közigazgatási reform az 
1870-es évek óta nem valósult 
meg az országban. Ezek az in-
tézkedések az állampolgárok, a 

vállalkozások és az önkormány-
zatok érdekét kell, hogy szolgál-
ják” – hangsúlyozta dr. Horváth 
Kálmán.  Gy. L. 

Az eseményen dr. Udvardy 
György pécsi megyéspüspök 
a Szekszárdot és térségét 
is régóta magában foglaló 
Pécsi egyházmegye egykori 
vezetőjéről, Klimó György 
(1710-1777) pécsi katolikus 
püspök munkájáról, Tolna 
megyei egyházfejlesztő tevé-
kenységéről beszélt. Az MNL 
Tolna Megyei Levéltár veze-
tője, dr. Várady Zoltán Tolna 
vármegye török hódoltságot 
követő újjáépítéséről tartott 
előadást, míg Cserna Anna, 
a levéltár igazgatóhelyettese 
a vármegye közigazgatásnak 
fejlődését, továbbá a Várme-
gyeháza építésének körülmé-
nyeit taglalta.

A Vármegyeházában mű-
ködő múzeumi tárlatokról 
szólva Ódor János Gábor, a 
Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum igazgatója kiemelte: 
ezekkel a kiállításokkal – a 
levéltári állomány mellett 
– új funkciókat kapott a 
Pollack Mihály által ter-
vezett épület, még több lá-
togatót vonzva a városba. 
A Megyeháza különböző 
kiállításait tavaly 22 ezren 
tekintették meg, vagyis a 
látogatók kezdik újra felfe-
dezni az épületet.

Kisebb edény is elég, ha jogosult rá a magánszemély
A szekszárdi közgyűlés janu-
ár 28-i, idei első ülésén közel 
harminc napirendet tárgyal-
tak meg a képviselők. Ezek 
közül talán a legfontosabb a 
köztisztasági rendelet módo-
sítása volt.

Egy kormányrendelet január 
1-től lehetővé teszi a 70 literes 
hulladékgyűjtőnél is kisebb 
edényzet használatát, ám ennek 
alkalmazását egyúttal feltétel-
hez is köti. A 60 literes gyűjtő-
edényt csak az a magánszemély 
választhatja, aki a lakóingatlant 
egyedül és életvitelszerűen 
használja. A jogosultságot az 
ingatlanhasználó csak abban az 
esetben veheti igénybe, ha an-
nak tényét a települési önkor-
mányzata által kiadott igazolás 
útján a közszolgáltató részére 
bizonyítja. A hulladékgyűjtő 
beszerzése ugyancsak az in-
gatlanhasználó feladata. A mó-
dosítással a 60 literes szemetes 
egyszeri ürítési díja 15 száza-
lékkal lesz kevesebb, mint a 70 
literesé – tudtuk meg dr. Haag 
Éva alpolgármestertől.

A közgyűlés második fordu-
lóban tárgyalt a kedvtelésből 
tartott állatokat érintő helyi 
rendeletről, amely kimondja 
többek között, hogy a „házi 
kedvencek” társasházban nem 
tarthatók erkélyen és közös 

használatú helyiségben, illet-
ve amennyiben valamely lakó 
kifogást emel, úgy a közös ud-
varon sem. A rendelet lehető-
séget ad az önkormányzatnak 
ellenőrzésre, illetve 50 ezer fo-
rintig terjedő helyszíni bírságra 
is, amennyiben például valaki 
köztéri szökőkútban fürdeti 
kutyáját.

A képviselők döntöttek ar-
ról, hogy közgyűlés rendeletet 
fogadjon el a Város napjáról, 
amelyet augusztus 29-én tar-
tanak idén először, de hagyo-
mányteremtő szándékkal. Az 
apropót a Szekszárdon bencés 

apátságot alapító I. Béla király 
születésének 1000 éves jubile-
uma szolgáltatja, a napot pe-
dig a városi képviselő testület 
1905-ös első ülése „jelölte ki”. 
Rendelettervezet elkészítésére 
kérte fel a hivatalt a közgyűlés 
a „Szekszárd büszkesége” cím 
adományozása kapcsán is, ame-
lyet a jövőbe a sport, a kultúra 
és a tudomány területén, ha-
zai és nemzetközi versenyeken 
eredményesen szereplő fiatalok 
kaphatnának meg.

Az idei évben változtak a 
kéményseprő szolgáltatással 
kapcsolatos jogszabályi ren-

delkezések is, amelyek azon-
ban lehetőséget biztosítanak 
az önkormányzatoknak arra, 
hogy maguk jelöljék ki a szol-
gáltatót. A közgyűlés mostani 
döntése értelmében Szekszárd 
városa fenntartja a megkötött 
szolgáltatói szerződést a Cami-
nus Kft-vel. Ezzel egyfelől biz-
tosítja a zavartalan szolgáltatást, 
másrészt így kívánja segíteni a 
– részben önkormányzati tulaj-
donban lévő – cég dolgozóinak 
további foglalkoztatását. 

 - fl -
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FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Köz-
gyűlésének a városi önkor-
mányzati jelképekről és a 
„Szekszárd” név használa-
táról szóló 37/2011. (VI. 1.) 
önkormányzati rendelete 
alapján az alábbiakról tájé-
koztatom az érintetteket:

Jogi személyek, jogi személyi-
séggel nem rendelkező szer-
vezetek, egyéni vállalkozók el-
nevezésükhöz, tevékenységük 
gyakorlásához, fesztiválok és 
más rendezvények elnevezésé-

hez, illetve embléma, jelvény, 
kiadvány vagy dísz, ajándék és 
más használati tárgyak, egyéb 
termékek készítéséhez és for-
galmazásához a „Szekszárd” 
kifejezést, annak toldalékos 
vagy bármely más kötőjeles és 
egyéb írásmódú megjelölését 
engedéllyel vehetik fel, illetve 
használhatják. (Ez a rendelke-
zés nem vonatkozik Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatára, az önkormányzat 
szervezeteire, intézményeire, 
gazdasági társaságaira és sajtó-
termékére.)

A név felvétele és használata 
csak azok számára engedélyez-

hető, akiknek tevékenysége kö-
tődik Szekszárdhoz, valamint a 
tevékenység tervezett célja nem 
sérti Szekszárd jó hírét, illetve 
az önkormányzat érdekeit, 
nincs adó- és egyéb tartozásuk.

A név felvétele vagy haszná-
lata iránti kérelmet a polgár-
mesterhez címezve, írásban 
kell benyújtani. 

A kiadott és a visszavont 
engedélyekről, és a regisztrált 
használókról a jegyző nyilván-
tartást vezet, és gondoskodik a 
nyilvántartás folyamatos, nap-
rakész állapotáról. 

Felkérem a „Szekszárd” meg-
jelölést előzetes engedély nélkül 

használó jogi személyeket, jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezeteket, egyéni vállalko-
zókat, hogy a jogszerű névhasz-
nálatot biztosító engedély iránti 
kérelmüket – pótlólag – legké-
sőbb 2016. március 31-ig nyújt-
sák be a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán.

Jelen felhívás a felhasznál-
ható kérelem-nyomtatvány-
nyal együtt elérhető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapján: 
http://www.szekszard.hu/fool-
dal_kozugyek?locale=hu_HU
Együttműködésüket köszönöm!

 Dr. Varga Katalin
 jegyző

Garai Marietta Ács Rezsőtől vehette át a város kulcsát

A város kulcsa
A közgyűlés megkezdése 
előtt Papp Péter, Szekszárd 
korábbi diákpolgármestere 
visszaadta a város kulcsát 
Ács Rezsőnek, amelyet a 
polgármester a december-
ben megválasztott, 15 tagú 
diákönkormányzat vezető-
jének, Garai Mariettának 
nyújtott át.
Az I. Béla Gimnázium di-
ákjának munkáját alpolgár-
mesterként Gerzsei Laura 
(Garay János Gimnázium) 
és Szombat Simon (Dienes 
V. Általános Iskola) segíti. 
Az önkormányzat tagjai-
nak megbízása két eszten-
dőre szól.
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Virtuózok a Babits kulturális központ színpadán
Ünnepi hangversenynek le-
hettek tanúi az érdeklődők 
a Magyar Kultúra Napján. 
Magyarország első komoly-
zenei tehetségkutatójában 
felfedezett fiatal művészek 
adtak koncertet a Babits Mi-
hály Kulturális Központban, 
január 22-én.

A Virtuózok hangversenyét Ács 
Rezső köszöntője előzte meg. 
Szekszárd polgármestere hang-
súlyozta, hogy a Babits kulturá-
lis központ – amely a napokban 
elnyerte a „Minősített Közműve-
lődési Intézmény” címet – kiváló 
programokat kínál az érdekélő-
dőknek. Ezek egyike a Virtuózok 
előadása. A város életének egyik 

idei jelentős évfordulója is a ze-
néhez kötődik: Liszt Ferenc ép-
pen 170 éve adott nagyszabású 
hangversenyt a Vármegyeházán. 
Az 1846. október 18-án történt 

jeles eseményről természetesen 
megemlékezik a város. 

A köszöntő után a színpadon 
négy kiváló ifjú művész szóra-
koztatta hol szólistakánt, hol kö-

zösen a zenekedvelő közönséget. 
Csabay Zsuzsa fuvolajátékával 
kápráztatta el a hallgatóságot, 
Demeniv Mihály harmonikán, 
Sándor Zoltán pedig hegedűn 
mutatta be kivételes tudását. 
Rigó Roland zongorán kísérte a 
szólistákat, de érett játékát szó-
lóban is hallhatta a közönség. Az 
esten színpadra lépett a „Fölszál-
lott a páva 2015” népzenei te-
hetségkutatón első helyezést 
elért Bartina Néptánc Egyesület 
gyermekcsoportja is.

Az Augusz-bérlet következő 
előadása március 17-én lesz a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban, ekkor Víg Andrea 
szólóestjén vehetnek részt az 
érdeklődők.  -wj-
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SZEKSZÁRD IDŐJÁRÁSA
Január 31.
(vasárnap)

Február 1.
(hétfő)

Február 2.
(kedd)

Február 3. 
(szerda)

Február 4.
(csütörtök)

Február 5.
(péntek)

Február 6.
(szombat)

felhős/zápor
max. 10º , min. 2º

közepesen felhős
max. 13o , min. 4º

erősen felhős
max. 12o , min. 4º

felhős/zápor
max. 11o , min. 3º

felhős/zápor
max. 7o , min. 0º

közepesen felhős
max. 8o , min. -2º

gyengén felhős
max. 8o , min. -3º

NÉVNAP–TÁR
Január 31. (vasárnap) – Marcella
Marcella:  latin eredetű; jelentése: határerdő, a határvidék védője.

Február 1. (hétfő) – Ignác, Brigitta
Ignác: latin eredetű; jelentése: tűz.
Brigitta: kelta (óír) eredetű; jelentése: erős, erényes, magasztos.

Február 2. (kedd) – Karolina, Aida
Karolina: latin-német eredetű; jelentése: karvaly, turul..
Aida: latin eredetű, jelentése: segítő, ismétlődő vendég.

Február 3. (szerda) – Balázs, Oszkár
Balázs: latin-magyar eredetű; jelentése: királyi.
Oszkár: német-ír-kelta eredetű; jelentése: jó dárda, szarvast kedvelők.

Február 4. (csütörtök) – Csenge, Ráhel
Csenge: magyar eredetű; jelentése: cseng.
Ráhel: héber eredetű; jelentése: bárány, anyajuh.

Február 5. (péntek) – Ágota, Ingrid
Ágota: görög-magyar eredetű; jelentése: jó, nemes, bátor, kegyes.
Ingrid: északi germán eredetű, jelentése: Ingwio isten által oltalmazott lovasnő.

Február 6. (szombat) – Dorottya, Dóra
Dorottya: görög-latin-magyar eredetű; jelentése: isten ajándéka.
Dóra: görög-latin-magyar eredetű; jelentése: a Dorottya önállósult becéző formája.

Jó termést ígér a szőlővessző
A minden rezdülésre figye-
lő kistermelők, a szekszárdi 
Dicenty Dezső Kertbarát Kör 
tagjai közül többen ugyan-
úgy vesszőt vágtak otthon, 
mint azt a Vince napi borün-
nepen immár 15 éve közösen 
megteszik az istifángödrei kis 
parcellán.

Bortermelő elődeink is a vessző, 
a rügyek időarányos beérésére 
voltak kíváncsiak, amiből a tél 
felén túl arra lehet következ-
tetni: jól viselte-e az időszakot 
az ültetvény. Ferenc Vilmos, a 
kertbarátkör elnöke egy kellő-
képpen vastag vesszőt vágott, 
majd hosszában is megnyitot-
ta azt. Üde zöld színek, barnás 
egészséges bélrész, sértetlen, 
apró fürtkezdemények jelezték: 
a lehető legjobban beérett a vesz-
sző. Így volt ez jónéhány évben 
az utóbbi időben, s amikor ott-
hon, szobahőmérsékleten elvég-
zett rügyeztetés és hajtatás után 
a gazdák megnézték a végered-
ményt, felállíthatták a hipotézist: 
jó év lehet ebből. Akadtak per-
szer kivételek is: 2012-ben pél-
dául, amikor Vince napján még 
minden ugyanígy rendben volt, 
mint most, aztán februárban egy 
sarkvidéki eredetű hidegfront 
érkezésével az ültetvények egy 
része elfagyott...

Hogy ez idén ne így legyen, 
Bacsmai László katolikus espe-
res-plébános mondott imát az 
egészséges vesszőért és a bő ter-
mésért. Az áldás előtt azért – a 

rá sokszor jellemző humorral – 
emlékeztetett az Isten és az em-
ber együttműködésének fontos-
ságára, hogy a szőlőtermesztés 
szempontjából 2016 is kellő-
képpen jó év legyen. „Gyakran 
hallom egy remek év végén a jó 
gazdag gondosságát emlegetni. 
Amikor viszont egy-egy gyen-
gébb évjárat is becsúszik, akkor 
jönnek a Hát ez van, ilyet adott 
az Isten! mondatok. Nos, mi-
előtt a Mindenható segítségét 
kérném, hadd emlékeztessek a 
Teremtő és az ember együttes 
szerepére a végeredményt ille-
tően” – mondta Bacsmai László.

„A kékfrankosok nagyon 
jók lesznek!”

A már megszokott forgató-
könyv szerint, a gazdák elő-
vezették legújabb, 2015-ös 
kékfrankosaikat, a vörösben 
köztudottan nagy Szekszárd-ra-
jongó, dr. Kozma Pál, a pécsi 
szőlészeti-borászati kutatóinté-

zet igazgatója pedig véleményt 
mondott a tételekről. Gyakorta 
előjött a szüret időpontjának jó, 
illetve kései megválasztása. Az 
esőzések fenyegetettsége miatt 
túl korán leszedett tételek nem 
ugyanazok voltak, mint akik ki-
várásra építettek, de azért még 
időben leszüretelték a termést.

– Az intézeti tapasztalataink 
köszöntek vissza, vagyis min-

den szélsőség ellenére megál-
lapítható: jól beértek a tavalyi 
vörösborok, így a kékfrankosok 
is – mondta dr. Kozma Pál. – 
Megvan a tanninos érettség, az 
almasav szinte teljesen lebom-
lott. A zamat-koncentrációban 
tapasztalhatók eltérések itt is. 
Előfordult, hogy néhány tétel 
„kicsúszott a kezekből”. A szek-
szárdi kékfrankosra jellemző  
meggyes gyümölcsösség már 
igen markánsan megjelent a bo-
rokban, jobban, mint az ebben a 
stádiumban általában. Eme ta-
pasztalás előrevetíti, hogy az idei 
borversenyeken a kékfrankosok 
jól fognak szerepelni.

Az egyik tételnél Kozma pro-
fesszor kijelentette: januárban 
ilyen kékfrankossal még soha-
sem találkozott pályafutása so-
rán. Mindjárt el is beszélgetett a 
bor készítőjével. Az illető nevét 
most még nem áruljuk el, de 
annyit igen, hogy a borász biz-
tosan elküldi majd ezt a kékfran-
kosát a borversenyekre… Főleg 
ezek után!   B. Gy.
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A veszélyeztetetteket is felkarolnák a megyében
Ipari parkok épülhetnek, vá-
rosrehabilitációra és szociális 
szolgáltatások fejlesztésére 
is jut Tolnában, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program keretében. 

Az iparterületek fejlesztése 
tekintetében a helyi vállalko-
zók megerősítését, valamint a 
foglalkoztatás bővítését tűzték 
ki célul. Ez konkrétan önkor-

mányzati tulajdonú iparterüle-
teket, ipari-, tudományos-, és 
technológiai parkok építését, 
fejlesztését írja elő. Erre a me-
gyében a rendelkezésre álló for-
rás mértéke 1175 millió forint.

A helyi gazdaságfejlesztés az 
önkormányzatok üzleti infra-
struktúrájának építését hívatott 
szolgálni. E fejlesztések a terme-
lést követő műveleteket – például 
tárolás, válogatás, csomagolás – 

is segítik, ugyanakkor általa az 
agrárlogisztikai beruházásokkal 
a piacokra is hatékonyan eljut-
hatnak a helyi termékek. 

A leszakadó városrészek tár-
sadalmi, fizikai és gazdasági 
problémáinak felszámolására, 
a lakófunkciók fejlesztésére, to-
vábbá a szociális, közösségi és 
közterületi funkciók kialakítá-
sára hívtak életre pályázatot 375 
milliós kerettel. ,,Zöld város ki-

alakítására” is jut forrás, mintegy 
600 milliós nagyságrendben, de 
369 millió forintból a társadalmi 
leszakadással veszélyeztetett em-
berek felzárkóztatására is lehető-
ség nyílik. E felhívással a foglal-
koztatási szint emelése, a családi 
terhek csökkentése jelent meg 
célként, amelyre a pályázatokat 
február 8-tól április 29-ig, to-
vábbá június 13-tól szeptember 
15-ig lehet benyújtani.  Gy. L.

Dr. Kozma Pál (középen) értékelte a kékfrankosokat
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Igaz-szép családi mese a Léleképítőn
A Léleképítő sorozat évad-
nyitó előadásán egy életút 
fölvázolásával hiteles példát 
kaphattunk arról, hogyan 
őrizzük meg önmagunkat, 
értékrendünket a ránk zúdu-
ló manipulatív hatásoktól ak-
kor (is), ha valamiben a világ 
legjobbjai vagyunk.

A meghívott előadó, dr. Kovács 
Antal – a barcelonai olimpia 
óta Atom Anti – a magyar csel-
gáncssport egyetlen ötkarikás 
bajnoka, a sport- és a közélet 
megnyerően szerény figurája. A 
Paksi Atomerőmű Zrt. kommu-
nikációs igazgatója nem egyedül 
érkezett a Garay gimnáziumban 
tartott estére: magával hozta a 
még aktív kajakost, a páros és 
négyes hajókban világbajnoki 
címig jutó Boros Gergelyt, aki 32 
évesen a riói olimpiai részvétel-
ért küzd.  Annak ellenére, hogy 
csábították már külföldre és más 
hazai egyesületekhez is, Antihoz 
hasonlóan Gergő is ragaszkodik 
a paksi szülőföldhöz. Számára 
evidencia, hogy csak az ASE 
színeiben versenyez, és noha 
edzőtáborok és versenyek okán 
sok időt tölt távol a családjától, 
Paks jelenti számára az otthont, 
a nyugodt hátteret.

Az olimpiai aranyhoz 
vezető út

– Egyáltalán nem számí-
tottam esélyesnek, így tulaj-
donképpen csoda történt a 
barcelonai tatamin: délután 
háromnegyed ötkor még sen-
ki voltam, este tíz után pedig 
olimpiai bajnok – kezdte előa-
dását dr. Kovács Antal. – Én ki-
hoztam magamból, amit lehet, 
de ez csak egy tényező voltam 
ebben az egész országot meg-
mozgató sikerben. Ha nincs 
Hangyási László edző, aki egy 
szemüveges, vékony, önbizalom 
hiányos fiúból néhány év alatt 
érett versenyzőt faragott, ha 
nem térképezi fel az ellenfelei-
met, ha nem az ASE színeiben 
sportolok, akkor könnyen lehet, 
ki sem jutottam volna az olim-
piára. Meggyőződésem, hogy 

abban az olimpiai mezőnyben 
nem én voltam a legjobb 95 
kilós dzsúdós. Egy év múlva, 
amikor Kanadában világbaj-
nokságot nyertem, már elhit-
tem, hogy én vagyok az egyik 
legjobb. Mégis, arra vagyok a 
legbüszkébb, hogy Barcelona 
után húsz éven át, egészen pá-
lyafutásom végéig ott tudtam 
maradni a világ élvonalában, 
amit több Világkupa-győzelem 
és féltucat világ- és Európa-baj-
noki érmes helyezés fémjelez.

Az otthonról hozott 
pluszok

– Meggyőződésem, hogy a 
gyakran a fájdalomküszöböt 

elérő edzésmunka folyamatos 
elvégzéséhez nem lettem volna 
felvértezve, ha nem kapom meg 
ehhez otthon, a szerény, dolgos 
munkáscsaládban a kellő „mu-
níciót”. Például az iskolák utá-
ni, talicskás kerti munkákkal 
– folytatta az olimpiai bajnok, 
majd egy világversenyen ké-
szült képet mutatott. – Szalag-
szakadással kellett küzdenem, 
nagy fájdalommal. Tudtam, 
hogy csak a földharcban, egy 
leszorítással lehet esélyem. Nos, 
ha ezt a kezet nem edzi meg a 
metszőolló, amit apám ideje-
korán a kezembe adott, s amit 
a szőlőben és a gyümölcsösben 
a „tűrésküszöbön” csattogtat-

tam, akkor nem rendelkezem 
azzal a szorítóerővel, ami ilyen 
és ehhez hasonló helyzetekben 
segítségemre volt a pályafutá-
som során.

A sportkarrieren túlmuta-
tó boldogság

A folytatásban a családi fény-
képalbumba engedett bepillan-
tást Kovács Antal, felvillant jó 
néhány barát képe is, s az egé-
szet egy Paksról készült légifel-
vétel foglalta keretbe.

– Az olimpiai aranyérmet a 
többi medállal együtt a vitri-
nemben őrzöm, de nem ez az 
igazi boldogságforrás az éle-
temben, hanem ők, akiket a ké-
peken láthatnak – kommentálta 
a fotókat a bajnok. – És az, hogy 
képes voltam 34 évesen felhagy-
ni az élsporttal, és szép lassan 
megvalósítani a tervemet, hogy 
40 éves koromra a hivatásom 
mellett a szűkebb család legyen 
az első. Én vihessem reggel az 
óvodába és iskolába a gyereke-
ket, és legyen időm a lefekvés 
előtt a napi dolgokról beszél-
getni. No és az igaz barátok, a 
barátság ápolása is nagyon kell 
a lelkemnek.

Sikerei csúcsán meghívták 
Japánba, a cselgáncs őshazájá-
ba, ahol olyan rangos kitünte-
tést vehetett át, amit előtte és 
utána még senki Közép-Kelet 
Európából. Csábították mesés 
ajánlatokkal Brazíliába, és más 
országokba, de egy percig sem 
volt kérdés számára, hogy ma-
radjon. Mint ahogy nevelőegye-
sületét sem hagyta el egy jobb 
ajánlatért.

– Még évtizedek múltával is 
fáj, hogy édesapám nem érhette 
meg a sportkarrierem kezdetét, 
s így az olimpiai győzelme-
met sem. A barcelonai mámor 
első másodperceiben csak vele 
voltam, s aztán fent, a dobogó 
tetején is. A magyar televízió 
sajnos nem készített felvételt az 
eredményhirdetésről, de apám 
emléke miatt sikerült beszerez-
nem. Igaz, még nem volt erőm 
visszanézni…  

 B. Gy.

Dr. Kovács Antal, olimpiai 
bajnok cselgáncsozó előadását 
figyeli Boros Gergely a Lélek-
építő sorozat idei első estjén
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A minőségi közművelődés szolgálatában
Minőségfejlesztés és közmű-
velődés. Miként jön össze ez 
a két fogalom? Nos, a Babits 
Mihály Kulturális Központ ve-
zetőinek és munkatársainak 
célja, hogy minőségi prog-
ramokat szervezzenek az in-
tézmény látogatóinak, s ezért 
az év szinte minden napján 
dolgoznak.  Munkájuk ered-
ményeként a szekszárdi kul-
turális központ „Minősített 
Közművelődési Intézmény-
nyé” válhatott.

„A cím azoknak a közművelő-
dési intézményeknek adomá-
nyozható, amelyek a közmű-
velődés minőségfejlesztésének 
alkalmazásával kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak” – szól 
a vonatkozó szabályozás. Ezt 
a címet vehette át a Magyar 
Kultúra Napján Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkár-
tól a Babits Mihály Kulturális 
Központ kimagasló munkájáért 
Halmai-Nagy Róbert igazgató 
és Csillagné Szántó Polixéna, 
a város Humán Bizottságának 
elnöke.

– A közművelődésben éppoly 
fontos a minőségfejlesztés, mint 
akár egy a termelő szektorban 
tevékenykedő cég életében.  
Mi, a Babits Mihály Kulturális 
Központban azért dolgozunk, 
hogy az ide érkező látogatók a 
lehető legmagasabb minőségű 
szolgáltatást kapják. A házban 
évente több ezer programot 
valósítunk meg, ezeken közel 
harminc munkatársunk dolgo-
zik. Úgy éreztük, elérkezett az 
idő, hogy a minőségfejlesztés 
terén is megméressük magun-
kat, egyúttal célul tűzzük ki a 
folyamatos fejlesztést, hiszen 
minden programon van még 
mit jobbá tenni – mondja Hal-
mai-Nagy Róbert igazgató.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ kultúrateremtő csa-
patának tagjaként e sorok írója 
is részt vettem a cím elnyeré-
séig vezető munkában. Éppen 
ezért maximálisan egyet tudok 
érteni Halmai-Nagy Róbert 
kijelentésével, miszerint: „ez 

egy hatalmas nagy elismerés az 
intézménynek és valamennyi 
munkatársunknak.”

A „Minősített Közművelő-
dési Intézmény” címet pályázat 
útján nyerhetik el a közműve-
lődési intézmények.  A pályá-
zat benyújtását a Babits Mihály 
Kulturális Központ esetében is 
hosszú előkészítő munka előzte 
meg. „A pályázaton gyakorla-
tilag az intézmény valamennyi 
munkatársa dolgozott, hiszen 
a minőség iránti elköteleződés 
mindegyikünkre jellemző” – 
mondja az igazgató.

A pályázat megírása azonban 
egy szűkebb csapatmunka ered-
ménye. Ebben Csabai Zsuzsan-
na, Farkas Zsuzsanna, Gonda 
Mária, Kissné Hóner Magdolna 
és Halmai-Nagy Róbert mellett 
jómagam is részt vettem. A lá-

togatók mindebből annyit érzé-
keltek, hogy egyik rendezvény 
követte a másikat. A tavalyi év 
elején kezdődött a pályázat-
tal kapcsolatos munka, majd a 
Szekszárdi Szüreti Napok előtt 
nyújtottuk be az anyagot. No-
vemberben egy szakértőkből 
álló csoport ellenőrizte, hogy 
a pályázatban foglaltak meg-
felelnek-e a valóságnak, vagy-
is a Babits Mihály Kulturális 
Központban zajló tevékenység 
valóban a folyamatos minőségi 
fejlődés jegyében zajlik-e. Két 
hónap „csend” után január 21-
én örömmel értesült a kulturá-
lis központ teljes csapata arról, 
hogy munkájuk gyümölcseként 
a ház „Minősített Közművelő-
dési Intézmény” lett. A cím – 
amelyet három évig viselhet az 
intézmény – elnyerése erkölcsi 

elismerés, anyagi haszonnal 
nem jár. Reméljük, hogy az 
intézmény látogatói is büszkén 
tekintenek majd a ház informá-
ciós pultjánál található táblára, 
amely erről tanúskodik.

– Nem csupán az intézmény 
dolgozóinak kitartó munkája, 
hanem a ház látogatóinak ered-
ménye is mindez, hiszen az ő 
tevékenységük tölti meg élettel 
a tereket. A legfontosabb, hogy 
ez egy fejlesztési folyamat. A 
pályázat tulajdonképpen arról 
szól, hogy az intézmény életé-
ben minőségi fejlődés követ-
kezzen be. Meg akarjuk tartani 
a minőségi kultúra irányába 
mutató eredményeket – hang-
súlyozza Halmai-Nagy Róbert.

A következő, a legmagasabb 
lépcső a „Közművelődési Minő-
ségi Díj”. Ezt azon intézmények 
kaphatják meg, amelyeknek a 
teljes működését, szemléletét 
áthatja ez a minőségfejlesztő 
igény, tehát az összes általuk 
végzett tevékenység, általuk 
nyújtott szolgáltatás esetében 
kiérdemelték a „Minősített 
Közművelődési Intézmény” 
címet. „Most ezen dolgozunk, 
s ha eljutunk oda, akkor elkép-
zelhető, hogy ezt is meg fogjuk 
pályázni” – jegyzi meg végül a 
kulturális központ igazgatója.  

 Wessely Judit

Halmai-Nagy Róbert 
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Mindig friss húsok,
házias húskészítmények

széles választéka.

Megrendelést felveszünk,
díjmentesen kockázunk,

szeletelünk.
 

Az Áfa csökkentés miatt kedvezőbb
sertéshús árakkal várjuk

kedves vásárlóinkat!

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

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

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

(01137)

ELŐADÓINK:
• BÁLINT JÁNOS főállású méhész: 

Így méhészkedem 700 Farrar (3/4 Langstroth) méhcsaláddal a Bánságban
• FÓRIÁN ZOLTÁN vezető agrárszakértő, Takarék Agrár Központ:

Merre tovább cukorárak?
• CSONKA IMRE a Kaposvári Egyetem oktatója, méhész: 

Az ásványi anyagok szerepe a méhek táplálékában
• DR. HEGEDŰS DÉNES állatorvos, méhész: 

A méhcsaládok tavaszi felfejlesztése
• BROSS PÉTER OMME elnök 2004 – 2012 között: Hogyan tovább magyar méhészek? 

2. rész (a 2015-as ugyanitt elhangzott előadás folytatása)

Rendezvényünk a Nemzeti Agrárkamara 
Tolna Megyei Szervezetével együttműködve jött létre.
A Mézet Dévának mézadomány-gyűjtő akció folytatódik!
Kellemes időtöltést, szakmailag hasznos napot kívánunk!
Tolna Megyei Méhész Egyesület vezetősége

Meghívó
A Tolna Megyei Méhész Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

Eszközvásár 07:00 órától • Megnyitó 09:00 óra • Az előadások kezdete: 09:30 óra

Időpont: 2016. február 6. 
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ 

(7100 Szekszárd, Szent I. tér 10. )
Köszöntőt mond:

Halmai-Nagy Róbert igazgató
A megnyitó után fellép a Bartina Néptáncegyüttes két 

csillaga, A Felszállott a Páva győztes csapatának két tagja.

XII. Szekszárdi Tavaszváró Méhésznapra 
– Szakmai Konferenciára

(01139)

Tűz tombolt az egykori diszkóban

Egy több száz négyzetméte-
res, használaton kívüli épület 
– a város északi határában 
álló korábbi diszkó – kapott 
lángra a múlt szombaton, 
késő éjjel.

A tűzeset komolyságát jelzi, 
hogy a megyeszékhely hiva-
tásos tűzoltóin kívül Paksról, 
Kalocsáról, Bonyhádról, sőt 
még Bajáról és Véméndről is 
érkeztek hivatásos egységek. 
A katasztrófavédelmi művele-
ti szolgálat mellett tíz tűzoltó 
gépjármű tartózkodott a hely-
színen, köztük három vízszál-

lító és a magasból mentő szer. 
A tűzoltók több órás megfeszí-
tett munkával, a lángokban álló 
épületet több oldalról támadva, 
hét vízsugárral fékezték meg a 
lángokat, miközben egy gázpa-
lackot is kihoztak a tűzből.

Az épületben hárman tar-
tózkodtak a tűz keletkezésekor, 
őket a helyszínre elsőként riasz-
tott rendőrjárőrök mentették ki. 
A mentősök két sérültet szállí-
tottak kórházba füstmérgezés 
gyanújával. A tűz keletkezésé-
nek pontos okát tűzvizsgála-
ti eljárás fogja megállapítani.  
 Forrás: TMKI
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Gondolat és szó

Ady Endre szavai Hobo hang-
ján. Talán elsőnek furcsának 
tűnő együttállás ez, ám aki ott 
volt Földes László, azaz Hobo 
három darabból álló szek-
szárdi előadóestjének első ál-
lomásán, az láthatta, érezhet-
te, hogy a két különbözőnek 
tűnő személy milyen jól „ösz-
szehangolódott” a színpadon.

Ady Endre markáns karakte-
re elkerülhetetlenül megérinti 
olvasóját, Földes László pedig 
már csupán a megjelenésével 
hatással van. Mindenkire. A 
két személyiség most egy szín-
padon találkozott Szekszárdon, 
a Művészetek Házában január 
21-én este.

„Nem Ady-körképet sze-
retnék adni, hanem azokat a 

verseket mondom el, amelyek-
ben válaszokat találtam a saját 
problémáimra” olvashatta az 
érdeklődő Hobo „A föltámadás 
szomorúsága” címet viselő Ady 
Endre estjének ismertetőjét. És 
valóban: a néző nem egy Ady 
versekből álló szimpla „ismer-
tetőt” kapott, hanem tulajdon-
képpen meghallgathatta a költő 
egykoron papírra vetett gondo-
latait, Hobo hangján, zenével 
illusztrálva. Hobo ugyanis „A 
föltámadás szomorúsága” cím-
mel lemezt is készített, amelyen 
Ady Endre versei és Fekete-Ko-
vács Kornél zenéi hallhatók. A 
lemez anyagát 2014 áprilisában 
mutatta be a Nemzeti Színház-
ban, és azóta folyamatosan adja 
elő a művész – nagy sikerrel.

A siker természetesen Szek-
szárdon sem maradt el, s a 
Hobo rajongóknak nem sokáig 
kell nélkülözniük a művészt, 
ugyanis rövidesen ismét vá-
rosba érkezik. Március 18-án 
este a „Tisztelet a mestereknek” 
címmel láthatják, hallhatják az 
érdeklődők Földes László „hár-
masoltárát”, amikor is József At-
tila, Jim Morrison és Vlagyimir 
Viszockij verseiből, dalaiból ad 
válogatást Hobo a Művészetek 
Háza színpadán. 

 -wj-

Dr. Szentgáli Gyula, a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
egykori igazgatója 1923. áp-
rilis 26-án született Szentgáli 
(Brunner) Lajos Gyula és Vá-
mosi (Weisz) Ilona fiaként. A 
II. világháborút követően, 1945 
és 1962 között hétszer cserélt 
igazgatót az intézmény, pénz 
hiányában nem tudtak fejleszte-
ni, a megszaporodott feladatok 
végrehajtására pedig a meglévő 
épület nem volt megfelelő. Egy 
hosszú távú kórházfejlesztési 
rekonstrukciós terv látott nap-
világot, s ennek megvalósítását 
az új kórházigazgató, az 1961-
ben kinevezett dr. Szentgáli 

Gyula nagyvonalú elképzelé-
sei, dinamikus vezetői stílusa 
alapozta meg. A tervek életre 
hívásában lelkes munkatársak 
segítették.

A magasabb színvonalú, spe-
cifikus ellátás megvalósítása ér-
dekében – az orvostudomány 
szakágakra válásának megfe-
lelően – vadonatúj osztályokat 
alakítottak ki, de új laboratóri-
umot, valamint gyógyszertárat 
is építtetett. Szentgáli doktor 
elképzeléseinek megvalósításá-
hoz gyakorlott törzsgárdára volt 
szükség, amelynek biztosítására 
a kórház területén orvoslaká-
sokat hozott létre. Nővérszálló, 

nővériskola is épült, kórházi 
bölcsődét, óvodát is alapított, 
de még egy kórházi uszodát is 
kialakíttatott. A tudományos 
munkát, a tanulást, önképzést is 
ösztönözte azzal, hogy színvona-
las könyvtárat rendezett be. Az 
intézményt hamarosan a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem ok-
tatókórházának nyilvánították, 
vezetőjét pedig címzetes egye-
temi docensi kinevezéssel jutal-
mazták.

Vezetése alatt a régi épülete-
ket renoválták, így az ágyszám 
1500-ra növekedett. Hazánkban 
elsőként Szentgáli ismerte fel a 
kórházirányítás terén a közgazda-

ságtan nélkülözhetetlen szerepét, 
de az informatika jelentőségét is 
méltatta. Szekszárdon 1975-ben 
modellkísérlet kezdődött: az in-
tézet kapott egy R10-es számí-
tógépet azzal a feladattal, hogy 
fejlesszen ki ebben a hardver-kör-
nyezetben egy addig Magyaror-
szágon nem létező megoldást: egy 
kórházi információs rendszert. 
A Dokumentációs és Informáci-
ós Központot dr. Bordás István 
gépészmérnök irányította. Ebből 
a részlegből nőtt ki később az 
országos feladatokat ellátó GYO-
GYINFOK, amelyet dr. Szentgáli 
Gyula már nem érhetett meg: 36 
évvel ezelőtt, 1980. január 28-án 
elhunyt. Munkássága elismerése-
ként Szekszárdon utcát neveztek el 
róla.   forrás: tmkorhaz.hu

Egy dinamikus kórházvezető

Hétköznapi hazugságok
A fővárosi Újszínház társula-
tának előadásában láthatták 
az érdeklődők Giorgio Pia-
nosa: Mert a mamának így jó 
című darabját kedden este a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont színháztermében.

Múzsa bérlet harmadik előadá-
sának nézői a darab előtt azon 
gondolkodhattak el, hogy ki is 
az a Giorgio Pianosa. Nos, azok 
tudják jól, akik kapásból rávág-
ják, hogy Pianosa Pozsgai Zsolt 
írói álneve, vagyis a darabnak, 
amelyben senki és semmi nam 
az, aminek látszik, nem csupán 

a rendezője, de szerzője is a te-
átrum művészeti vezetője. 

A vígjáték a Giannutri család 
életét viszi színpadra, akik ber-
gamói villájukban találkoznak 
hétvégenként, ahol a Mama 
várja őket. A kellemes, idilli 
időtöltést egy idegen érkezése 
zavarja meg, s az élet fenekestül 
felfordul. A hétköznapi hazug-
ságok vígjátéka fordulatos és 
fondorlatos, harsány és olaszos.

A főbb szerepekben Bánsá-
gi Ildikó, Lux Ádám, Gregor 
Bernadett és az Újszínház szí-
nész-igazgatója, Dörner György 
tűnt fel.  -wj-

Borokhoz hangolt kézműves bonbonokat kóstolhattak a Boregyetem 
hallgatói szerdán, a PTE-KPVK-n megtartott előadáson. A kiváló 
szekszárdi borokat a Bodri Pince és a Fekete Borpince, a hozzájuk 
való kézzel készült édességeket a soproni Kakas Bonbon szolgáltatta.
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Január 24-ei rejtvényünk megfejtése: Romain Rolland, Jean Christophe
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szamosfalvi Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

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

EVANGÉLIUM

Kicsoda a Szentlélek?
A Szentháromság személyei 
közül talán minden keresztény 
hívő számára a Szentlélek az, 
aki a legnehezebben elgondolha-
tó, hiszen olyan megfoghatatlan. 
A Szentlélek mibenlétének meg-
értéséhez képeket használunk. 
Ezek közül talán a legáltaláno-
sabb a galamb, de a tűz és a szél 
is a Lélek jelképei lehetnek. Azt 
gondolom, ezek közül a legkife-
jezőbb a szél, mert a Szentlélek-
re pont ugyanez jellemző: bár 
nem látjuk, különböző közvetett 
módokon érzékelhetjük, vagy 
mondhatnánk így, a tevékenysé-
geiből ismerhetjük meg. 

Ami talán legelőször eszünk-
ben juthat a Lélekről az, hogy 
különböző adományokat, ka-
rizmákat ad minden embernek. 
Fontos azonban, hogy ezek az 
adományok és feladatok, bár 
különbözőek és kisebbnek, illetve 
nagyobbnak tűnnek, de mindig 
ugyanolyan fontosak és értéke-
sek. Szent Pál a korinthusiakhoz 
írt első levelében egy testhez ha-
sonlítja az Egyházat – és benne 
a tagok különbözőségét – és azo-
nos értékét hangsúlyozza (1Kor 
12,12-31). Furcsa módon tehát 
a Szentlélek pont azáltal építi 
az egységet, hogy különböző, de 

azonos értékű adományokat ad. 
Ha ezt elfogadjuk, akkor tudunk 
egységben lenni egymással, tu-
datában saját és embertársaink 
azonos értékének.

A Szentlélek másik fontos tevé-
kenysége, hogy közvetítő legyen. 
Már Jézus életében is láthatjuk, 
hogy ő maga is hagyja, hogy a 
Lélek vezesse és közvetítse szá-
mára az Atya akaratát. Ezt 
láthatjuk, amikor az evangéli-
umban ezt olvassuk: „A Lélek 
kivitte őt a pusztába.” (Lk 4,1), 
vagy „A Lélek erejében visszatért 
Galileába.” (Lk 4,14). Majd Jézus 
saját magára alkalmazza Izajás 
próféta szavait: „Az Úr Lelke van 
rajtam, elküldött, hogy a szegé-
nyeknek örömhírt vigyek, szaba-
dulást hirdessek a foglyoknak és 
látást a vakoknak...” (Lk 4,18). 

Az ő példájából tudjuk, ha a Lé-
lekre hagyatkozunk, csodálatos 
dolgok történnek az életünkben. 
Ehhez persze szükségünk van a 
megfelelő bölcsességre, hogy meg 
tudjuk különböztetni, hogy való-
ban az Isten Lelke indít-e ben-
nünket valamire.

Tudjunk tehát szabadok lenni 
Isten akaratára, engedni a Lélek-
nek, hogy ott fújjon, ahol akar: 
az életünkben, akkor is, ha ez-
zel esetleg kifúj onnan olyan 
dolgokat, amiket korábban nél-
külözhetetlennek gondoltunk. 
Hagyjuk, hogy a Lélek vezessen 
bennünket, ahogyan Jézus is 
hagyta, hogy a Lélek vezesse, 
akkor is, amikor a szenvedés, a 
kereszt felé vezette.

 Lápossy Péter, római 
 katolikus diakónus

A (bio)gazda és 
a természet

A Mentálhigiénés Műhely soro-
zata, az Egész-ség Szabadegye-
tem IV. évfolyamának első 
előadását szerda este tartották 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Csatár termében. Az est 
meghívott előadója Nemes Má-
tyás, a Bács-Kiskun megyei Fü-
löpjakabról érkezett biokertész 
volt. A „Mi, és a teremtett világ” 
címet viselő előadásában szólt 
többek között arról a tudásról, 
amellyel képesek lehetünk a 
társadalmunk és a természet 
között felborult egyensúlyt ja-
vítani, és a módszerekről, me-
lyekkel sikeres lehet a vegyszer-
mentes gazdálkodás.  SZV
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap február 1-től február 5-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

február 1. február 2. február 3. február 4. február 5.

„A”

Tárkonyos 
sertésraguleves

Vegyes 
zöldségleves Karfiolleves Májgaluskaleves Csontleves

Mákkrémmel 
töltött 

burgonyanudli

Pulyka 
aprópecsenye, 

kemencés 
burgonya

Csirkemáj-
rizottó, 

csemege 
uborka

Sólet,
füstölt 
tarja

Rántott sertés-
borda, sárgarépás 

burgonyapüré, 
vegyesvágott

„B”

Csurgatott
tojásleves

Vegyes 
zöldségleves Karfiolleves Májgaluskaleves Csontleves

Tejszines 
gombás 

csirkemell,
párolt rizs

Keleti 
csirkeszárny, 

zöldséges 
barnarizs

Parajfőzelék,
főtt tojás
sült virsli

Bacon-sajtos 
csirkemell, 

pirított burgonya, 
káposztasaláta

Rakott 
cukkini

„C”

Tárkonyos 
sertésraguleves

Vegyes 
zöldségleves Karfiolleves Gulyásleves Csontleves

Káposztás 
kocka

Rácos 
harcsa� lé

Kapros 
pulykaragu,

tészta

Aszalt gyümölcsös 
kalácsfelfújt, 
vaníliasodó

Bolognai 
spagetti

(01134)

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

„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

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

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu(01128) (01138)

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

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

Duplázott az MTK a II. Horfer Serleg Kupán
Másodszor találkoztak a tol-
nai megyeszékhelyen a 8-9 
évesek legjobb csapatai. Hor-
váth Ferenc, a Horfer Serleg 
ügyvezetőjének meghívásá-
ra az MTK, a Fradi, az Újpest 
és a Videoton is elhozta kor-
osztályos együttesét, hogy 
megmérkőzzenek a szekszár-
di és a paksi gyerekekkel.

A fővárosi kék-fehérek tehet-
ségei mind a két korosztályból 
kiemelkedtek: az idősebbeknél 
hibátlan teljesítménnyel nyer-
tek, az egy évvel fiatalabbaknál 
pedig egy döntetlent játszva 
végeztek az élen. A szekszárdi 
és a paksi fiúknak tapasztalat-
szerzésre jó volt a torna, amely-
nek szünetében a szervezők és 
a meghívott vendégek – köztük 
ifjabb Buzánszky Jenő is – az 
Aranycsapat legendás, dombó-
vári származású jobbhátvédjére 
emlékeztek. A díjátadásban töb-
bek között dr. Molnár Andrea, 

az Ovi-Foci Alapítvány elnöke, 
ifjabb Buzánszky Jenő és Kárpáti 
Zoltán, a Szekszárdi UFC elnöke 
is segédkezett. A torna alapítója, 
Horváth Ferenc zárásként el-
mondta, hogy minden csapatot 
visszavárnak jövőre.

A végeredmény, U8: 1. MTK, 
2. Újpest, 3. Videoton, 4. Pécsi 

MFC, 5. Ferencváros, 6. Szek-
szárdi UFC. A legjobb kapus: 
Droppán Ákos (Újpest), a leg-
jobb mezőnyjátékos: Zubor 
Ádám (MTK), a gólkirály: Kon-
koly Patrik (MTK) 4 góllal. A 
szekszárdi csapatból Galambos 
János és Budai Dominik kapott 
különdíjat.

U9: 1. MTK, 2. Videoton, 3. Új-
pest, 4. Ferencváros, 5. Szekszárdi 
UFC, 6. Paksi FC. A legjobb ka-
pus: Kiss Barnabás (Videoton), a 
legjobb mezőnyjátékos: Juz Bence 
(MTK), a gólkirály: Csucsánszki 
Zoltán (Videoton). A szekszárdi 
együttesből Huber Máté és Valkai 
Vajk vehetett át különdíjat.  SZV
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SPORTHÍREK
FUTSAL. A női futsal NB I múlt 
hétvégi fordulójában 2–2-es 
döntetlent játszott Miskolcon 
a Szekszárdi UFC. Micskó 
Márk edző együttese kétszer 
is vezetett, végül azonban meg 
kellett elégednie az egy ponttal. 
A szekszárdiaknál jó játékkal 
mutatkoztak be az új igazolá-
sok, Ganczer Hajnalka, Hargas 
Annamária és Szekér Anita. Az 
UFC szombaton a Tolna-Mözs 
veretlenségét megtörő Hajdú-
böszörményt látja vendégül.
KOSÁRLABDA. Az Atomerőmű- 
KSC Szekszárd 71–53-ra nyert 
a Vasas otthonában a női kosár-
labda NB I 13. fordulójában. A 
szekszárdiak a vártnál jobban 
megszenvedtek a fővárosiakkal, 
miután a záró felvonás előtt is csu-

pán öttel vezetett a KSC, amely-
nek 12 triplakísérletéből egyetlen 
egy sem ért célba. Magyar Ger-
gely együttese aztán az utolsó tíz 
percben megrázta magát, és végül 
18 pontos különbséggel nyert. A 
szekszárdiaknál ezúttal Mansaré 
(18) nyújtotta a legjobb teljesít-
ményt, mellette Barber (13), Scse-
kics (11) és Rymarenko (10) volt a 
legeredményesebb.
LABDARÚGÁS. Két erős csapat 
ellen játszotta legutóbbi felké-
szülési mérkőzéseit a Szekszár-
di UFC NB III-as labdarúgó 
csapata. A Nyugati-csoportban 
másodikként telelő Videoton II 
ellen 2–1-re, míg a Közép-cso-
port éllovasa, a Kozármisleny 
otthonában 2–0-ra maradt alul 
Nagy Tamás fiatal együttese.

Búcsú az ETTU-kupától
Kettős vereséggel búcsúzott 
az ETTU Kupától a Szekszárd 
AC női asztalitenisz-csapa-
ta, miután a negyeddöntő 
keddi, hazai visszavágóján 
is kikapott a francia ALCL TT 
Grand-Quevilly együttesétől. 

A rivális már az első mérkőzé-
sen begyűjtött két játszmát – s 
ezzel végleg eldőlt a továbbju-
tás –, s ugyan a kínai Yu Yang 
ezt a találkozót megnyerte, a 
folytatásban ismét a franciák 
akarata érvényesült. Lovas Pet-
ra szoros csatában, Tóth Edina 
pedig sima meccsen maradt 
alul, majd Yu Yang veszítette 
el második találkozóját, így a 
vendégek kettős győzelemmel 
biztosították a helyüket az elő-
döntőben. 

– Ez a párharc már a két héttel 
ezelőtti első mérkőzésen eldőlt 
– értékelt az MTI-nek Türei Fe-
renc, a hazaiak csapatvezetője. 
– Ma volt esélyünk a győzelem-
re, hiszen az első megnyert ta-
lálkozó után Lovas is vezetett a 
döntő szettben. Végül azonban 
alulmaradt, s utána már sajnos 
sima volt. Összességében meg-
érdemelten jutott tovább a fran-
cia ellenfél, jobb volt nálunk.”

ETTU-kupa negyeddöntő, 
visszavágó: Szekszárd AC–
ALCL TT Grand-Quevily-
ly (francia) 1:3. Yu Yang–Ono 
Siho 3:2, Lovas Petra–Tian 
Yuan 2:3, Tóth Edina–Stepha-
nie Loeuillette 0:3, Yu Yang–
Tian Yuan 0:3. Továbbjutott: 
ALCL TT Grand-Quevilly, 6:1-
es összesítéssel.  SZV

A Városligeti tavon hokiztak a Jégmadarak
A Szekszárdi Jégkorong 
Egyesület korosztályos csa-
patai is részt vettek a Magyar 
Hoki Napja alkalmából janu-
ár 23-án, Budapesten meg-
rendezett tornán.

A Városligeti Műjégpályán 18 
pályát alakítottak ki a szerve-
zők, ezeken két óra leforgása 
alatt 72 csapat több mint 800 
ifjú jégkorongozója mutathatta 
meg tudását – ezzel nem hiva-
talos hazai rekordot felállítva. A 
gyerekek örömére válogatott já-
tékosok, így többek között Or-
bán Attila, vagy Tokaji Viktor, 
valamint a hazai élvonal, a MOL 
Liga néhány hokisa is tiszteletét 
tette az eseményen, sőt egy-egy 
alkalommal be is szállt a játék-

ba. A remek hangulatú délutánt 
a Jégpályák Éjszakája követte: 
országszerte több mint félszáz 
helyszínen – közte a szekszárdi 
fedett műjégpályán - lehetett éj-
szakába nyúlóan korcsolyázni.

A szekszárdi Jégmadarak 
a szupermini (U8) és a mini 
(U10) korosztályban is jégre 
léptek, Kakas Krisztián veze-
tőedző összesen 22 fiatalnak 
adhatott játéklehetőséget – és 
vele meghatározó élményt. A 
rövidített, 1x15 perces játékidő-
vel zajló tornán a szekszárdiak a 
Kaposvár, a FTC és a legnagyobb 
hazai utánpótlás klub, a MAC 
Budapest együtteseivel mérkőz-
tek. A számszerű eredmény ez-
úttal másodlagos volt, ellenben 
a különleges légkörű helyszínen 

rendezett torna remekül szolgál-
ta a csapatok felkészülését. Amíg 
ugyanis a szekszárdiak előkészí-
tő és kölyök korosztályú csapa-

tai már a bajnokság „sűrűjében” 
járnak, addig a fiatalabbaknál 
csak e hétvégén indul a szezon, 
február 6-án pedig Szekszárd 
lesz a házigazda.

A sportág szekszárdi népsze-
rűségét jelzi, hogy a 6-9 gye-
rekkel indult U8-as és U-10-es 
csapatok létszáma időközben 
13-17 főre bővült – köszönhe-
tően többek között a korisuli 
foglalkozásainak –, így immár 
ötven fiatal látogatja rendsze-
resen a Szekszárdi JE edzéseit. 
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Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
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ÁCS REZSŐ polgármester
Február 1., hétfő 14–16 óráig, elő-
zetes bejelentkezés alapján, tel.: 
74/504-102. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Az időpontot később közüljük. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

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

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

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

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

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

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

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

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 órá-
ig. Baka István Általános Iskola 
(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

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

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület.

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör

szervezésében
a Szent István Házban

(Szekszárd, Rákóczi u. 69.)
2016. február 6-án, 

szombaton 18 órai kezdettel
FARSANGI BÁL lesz.

A belépő díj a Társaskör 
tagjainak 700 forint, nem 

tagoknak pedig 1000 forint.
A farsangi műsort Péter-
bencze István és barátai 

szolgáltatják!
Italról, ételről mindenki 

maga gondoskodjék!
Érdeklődni és asztalt foglalni 

lehet: a Társaskör fogadó  
óráján (február 2.) vagy  

Horváthné Edit (74/313–175, 
20/52–46–820,  

horvathne.edit@citromail.hu).

MEGHÍVÓ
A klímaváltozás hatásai és következményei címmel, 

2016. február 1-én (hétfő) 17.00 órakor, 
a Babits Mihály Kulturális Központban 

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) tartja
a következő rendezvényét Dicenty Dezső Kertbarát Kör. 

Előadó: Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Szekszárdi
Ipari Parkban

KIADÓ
raktárhelyiségek

500 m2-ig
74/510-422

FARSANGOLJUNK EGYÜTT!
Egyesületünk minden hónap első csütörtökén 13 órától tart 

klubdélutánt irodaházunk nagytermében. 
A következő klubdélután 2016. február 4-én, csütörtökön 

13 órakor kerül megrendezésre, melynek keretében 
FARSANGI BATYUS BÁLBA hívjuk sorstársainkat, barátainkat, 

önkéntes segítőinket. 
Program: vidám vetélkedő, farsangi fánkkal, teával, üdítő ital-
lal, szendvicsekkel, a batyukban hozott finomságokkal, borral 
kínálunk mindenkit. Lesz táncverseny, magyar nóta, zene és 

tombola értékes nyereményekkel. 
Jöjjenek és töltsünk el együtt egy vidám farsangi délutánt! 

A rendezvényt követően ruha- és egyéb adományok osztását 
tartjuk 15:30 órától.

Adományosztást tartunk 2016. február 5-én pénteken  
09:00 – 12:00 óráig, Szekszárdon a Hunyadi u. 4. szám alatti 

irodaházunk nagytermében. 
A sorstársak felajánlásokból származó jó minőségű meleg ruhá-
ból, ágyneműből és egyéb tárgyakból látó segítők közreműködé-

sével válogathatnak. Várunk mindenkit, hogy segíthessünk!
Akadálymentes honlapunkon további tájékoztatás elérhető 

www.tolnamegyeivakok.hu.

A Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft.
parkolási ellenőr 
munkakörbe 1 fő 

munkatársat keres. 
Feltétel:

• jó fizikai állapot,
• ápolt megjelenés,

• jó kommunikációs készség.
A fényképpel ellátott 

jelentkezéséket írásban 
kérjük benyújtani a Szekszárdi 

Vagyonkezelő Kft.-hez,
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 
2., Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő:
2016. február 2. (kedd)

AGÓRA MOZI
Január 31., vasárnap – 
február 3., csütörtök
15:00 – Alvin és a mókusok

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

Miamiban

Február 4., péntek
17:00 – Obsitos
19:00 – A fekete ötven 

árnyalata

Február 5., szombat
15:00 – Breki, a békakirályfi
17:00 – Obsitos
19:00 – A fekete ötven 

árnyalata

Február 6., vasárnap
15:00 – Breki, a békakirályfi
17:00 – Obsitos
19:00 – A fekete ötven 

árnyalata

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete Farsangi

VÉRADÁST SZERVEZ
Ideje: 2016. február 5. (péntek)

08:00 – 14:00 óráig 
Helye: Véradó Állomás

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
Önzetlenségét előre is köszöni a Magyar Vöröskerszt Tolna Megyei 

Szervezete. Minden véradót farsangi fánkkal vendégelünk meg!
A véradásra kérjük hozza magával személyigazolványátés

TAJ kártyáját.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA 

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: 7100 Szekszárd, 

Dózsa György u. 1.
Ideje: 2016. február 1.

(hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.
2016. évi tagdíj befizetésére is 

lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, 

a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége 

tagjait, és minden rászorulót.

PSZICHOLÓGIA
MINDENKINEK

A Kristály Lélekvédő 
Egyesület február 3-án, 

szerdán 17 órától a zeneiskola 
nagytermében tartja következő 

rendezvényét, amelyen 
Sörös Ildikó pszichoterapeuta 
„Lazítva könnyebb: a relaxá-
cióról elméletben és gyakor-
latban” címmel tart előadást. 

A belépés ingyenes!

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Február 6. (szombat) 9:00-13:00
– Rendezvényterem
Farsangi játszóház

Program: a Holló együttes far-
sangi műsora, kézműves foglako-
zások (álarcok, kalapok, masz-
kok, bábok készítése), farsangi 
fánk és tea, babajátszó, játékos 
angol és arcfestés a Kids Club 
Nyelviskolával. Belépődíj: 890 Ft/
fő, 4 éves kor alatt 390 Ft/fő.

Február 10. (szerda) 19:00
– Színházterem
Múzsa bérlet, 4. előadás: Ba-
rillet–Grédy: A kaktusz virága 
– zenés komédia Nádas Gábor 
és Szenes Iván slágereivel, a 
Bánfalvy Stúdió előadásában. 
Élőben kísér a Chameleon 
Jazz Band.

„Julien nőtlen, szoknyapecér 
fogorvos. Stéphanie mogorva, 
maximalista asszisztensnő. Igor 
fiatal, helyét kereső reklámmo-
dell. Antonia céltudatos, maga-
biztos lány.” E nem mindennapi 
jellembéli és társadalmi hely-
zetből fakadó különbözőségek 
mellett egy kezdeti füllentés e 
négy szereplőt képtelenebbnél 
képtelenebb helyzetekbe sodor-
ja. Minden adott tehát egy hely-
zetkomikumokban bővelkedő 
fergeteges vígjátékhoz, amely 
meghódította a Broadway-t is, 
s egy nagysikerű film forgató-
könyvének alapjául is szolgált.

Szereposztás: Julien – Hujber 
Ferenc, Stéphanie – Détár Enikő/
Xantus Barbara, Antonia – Kosik 
Anita/Bugár Anna, Norbert – 

Harmath Imre, Cochet úr, a be-
tege – Schlanger András, Igor – 
Sándor Péter. Rendező: Schlanger 
András. Bérletes előadás, minden 
szabadjegy elkelt!

Február 12. (péntek) 19:00
– Művészetek Háza
Radnai Erzsébet és Gulyásik At-
tila ária- és dalestje

Radnai Erzsébet szekszárdi 
szoprán énekesnő és partne-
re, Gulyásik Attila tenor közös 
ária- és dalestjén ismét az operák 
varázslatos világába invitálja hall-
gatóit. Műsorukban a klasszikus 
dalirodalom remekei mellett rész-
letek hangzanak el többek között 
Händel, Mozart, Verdi és Puccini 
operáiból. Temesi Mária, Liszt-dí-
jas énekművésznő növendékei 
márciusban, a szegedi IX. Simán-
dy József Énekversenyre készült 
versenyműsorukat mutatják be 

a közönségnek. Közreműködik: 
Lozsányi Tamás zongoramű-
vész, műsorközlő: Orbán György 
előadóművész. Jegyár: 2000 Ft. 

Február 13. (szombat) 8:00–12:00
– PLACC Ifjúsági Közösségi Tér
Babits Bazárium

A Babits Bazárium egy olyan 
vásár, ahol a kiváló terméket 
előállító őstermelők kínálják 
portékájukat, mellettük pedig 
olyan bolhapiac működik, ahol 
magánszemélyek értékesíthetik 
a feleslegessé vált dolgaikat. A 
vásárra olyan árusokat várunk, 
akik helyi termelők, így saját 
termelésű magyar (elsősorban 
kész) termékeket kínálnak az 
érdeklődőknek és a korábban 
jól megszokott „zsibvásári” áru-
val rendelkezőket. Helypénz: 
1000Ft/stand (a helyszínen fi-
zetendő).

Tisztelettel meghívom
2016. február 2-án,

kedden 16 órára
A Mária zarándokút

vonalában épült
Gyertyaszentelő 

Boldogasszony napja
alkalmából történő

kápolna felszentelésére.

A kápolnát felszenteli
Bíró László tábori püspök

Balogh Jenő
7100 Szekszárd,
Kálvária u. 2/B.

Omnia ad maiorem Dei glóriám

KÖZKÍVÁNATRA
OBSITOS 
Február 4-től
február 10-ig 
17:00 órától 

Szekszárdon az Agóra 
mozi műsorán.



2016. január 31.16

IRODA
MINDENKINEK

ELÉRHETŐSÉGEINK
TEL.: 74/502-053

FAX: 74502-052
E-MAIL: kovinfokft@t-online.hu

MEGNYITOTTUNK!
7100 SZEKSZÁRD,

MÁTYÁS KIRÁLY U. 8.

NYITVA TARTÁS:
H É T F Ő :  0 9 : 0 0 – 1 7 : 0 0
K E D D  0 9 : 0 0 – 1 7 : 0 0
S Z E R DA :  0 9 : 0 0 – 1 8 : 0 0
CSÜTÖRTÖK: 09:00–17:00
P É N T E K :  0 9 : 0 0 – 1 5 : 0 0

SZOLGÁLTATÁSAINK
– FÉNYMÁSOLÁS – INTERNET HASZNÁLAT
– NYOMTATÁS – FOTÓ KIDOLGOZÁS
– LAMINÁLÁS – FAXOLÁS
– SPIRÁLOZÁS – SZKENNELÉS
– NÉVJEGYKÁRTY KÉSZÍTÉS – GÉP HASZNÁLAT
– GRAFIKAI TERVEZÉS – GÉPELÉS

(01142)

HÉTFŐ-PÉNTEK 07:00 – 17:00
SZOMBAT 08.00-12:00,

VASÁRNAP 07:00 – 12:00

Minden vasárnap is nyitva 09:00 – 13:00 óráig!
7100 Szekszárd, Tartsay u. 19. (a munkaruházati bolt mellett) • Telefon: 74/670-735 

• E-mail: gabibarkacs@tolna.net • www.mcbarkacsbolt.hu
Minőségi Lambéria már 1.390 Ft/m2 áron kapható!

Kínálatunkból: Minőségi faáruk gyalult szegély és profi l lécek fenyő,- hárs,- és keményfából 
kerítéselemek, lépcsőlapok, szeg csavar, kötőelem, kézi- és kerti szerszámok, barkácsgépek

FAIPARI FESTÉKEK • BÚTORLAP SZABÁSZAT • Balsafa termékek széles választékban!
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! (01143)

ÚJ NYITVA TARTÁS:

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(01129)

BINDER HALBOLT  
7100 Szekszárd, 

Széchenyi u. 55-57. 
(kisiparos udvar)

NYITVA TARTÁS: 
Hétfő: 07:00 – 12:00, 

Kedd: szünnap, 
Szerda-csütörtök:

07:00 – 15:00, 
Péntek: 07:00 – 16:00, 

Szombat: 07:00 – 11:00

Változatlan 
árukészlettel és 

minőséggel
várjuk régi és 

új vásárlóinkat!

(01144)

Február 3., szerda 1800 …a félelem felett?
Előadó: Dr. Prancz Zoltán, fi lozófi atörténész

Február 10., szerda 1800 …a lustaság felett?
Előadó: Morvainé Bíró Ildikó, tanár

Február 17., szerda 1800 …a hiúság felett?
Előadó: Dr. Reisinger János, irodalomtörténész

Február 24., szerda 1800 …az irigység felett?
Előadó: Vígh Ágnes, bibliaoktató

Március 2., szerda 1800 …a betegségek felett?
Előadó: Máté Carmen, tanár

(Ételkóstolóval egybekötött előadás)

Szervező: Oltalom Alapítvány 
Helyszín: Szekszárd, Scarabeus rendezvényterem, Béla tér 5.

Terembérleti hozzájárulást elfogadunk.

(01140)

MEGHÍVÓ
„Kapaszkodók a változó világban” – Bibliai előadássorozat 

Hogyan győzhetünk…


