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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Ifjú kutatók
Az elmúlt pénteken és szom-
baton a szekszárdi I. Béla Gim-
názium rendezhette meg a Tu-
dományos Diákkörök XIX. 
Kárpát-medencei Konferen-
ciájának Élet- és Környezettu-
dományi Tematikus Konferen-
ciáját.
 → 2. oldal

Méhésznap
Több előadás várta február 16-
án a XV. Szekszárdi Tavaszvá-
ró Szakmai Méhésznap résztve-
vőit a Babits Mihály Kulturális 
Központ színháztermében, míg 
a márványteremben és az épü-
let előtti területen szakmai vá-
sárt tartottak.
 → 3. oldal

Big Band
Ezernél is több fellépésen van 
túl az idén 40 éves Szekszárd 
Big Band, amely február 25-én 
újra színvonalas koncerttel szó-
rakoztatta a városlakókat. A ju-
bileum alkalmából Pecze István 
művészeti vezetővel beszélget-
tünk.
 → 7. oldal

Cselgáncs
Az immár egyetemi tanulmá-
nyait folytató „aranygeneráci-
ót” követően a Gemenc Judo 
Klub rövid- és hosszabb távú 
eredményessége immár a fiata-
lok szereplésén múlik. Az egye-
sületben folyó szakmai munka 
láthatóan kezd ismét beérni.
 → 12. oldal
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Rangos konferencia és verseny az I. Béla gimnáziumban
A szekszárdi I. Béla Gimná-
zium rendezhette meg a Tu-
dományos Diákkörök XIX. 
Kárpát-medencei Konferen-
ciájának Élet- és Környezet-
tudományi Tematikus Kon-
ferenciáját. A pénteken és 
szombaton megtartott kon-
ferencia – melyen középisko-
lás diákok mutatták be tudo-
mányos kutatásaikat – tétje a 
döntőbe jutás volt.

A rendezvényen hét szekcióban 
összesen hatvan középiskolás 
diák tartott ötven tudományos 
előadást. Az ország minden tá-
járól érkezett tanulók „Környe-
zettudomány és környezetvé-
delem”, „Gomba és növénytan”, 
„Ökológia”, „Biológia, mikrobio-
lógia, állattan etológia”, „Mole-
kuláris biológia, mikrobiológia, 
farmakológia, géntechnológia”, 
valamint Elméleti és kísérletes 
orvostudományi, illetve Egész-
ségtudományi szekcióban tartot-
ták meg előadásukat. A legjobbak 
bejutottak a Szentesen megrende-
zendő Kárpát-medencei döntőbe.

Rappay Bence, az I. Béla Gim-
názium korábbi diákja, a Kutató 
Diákok Országos Szövetsége alel-
nöke a szombati eredményhirde-
tés előtt megtartott köszöntőjében 

a verseny kapcsán azt mondta: 
„nem győztesekről, vagy veszte-
sekről beszélhetünk, hanem ér-
tékes tudományos munkát végző 
kutató diákokról, akik kitartásuk-
kal, álmaikkal és eredményeikkel 
hamarosan nagy változást hoz-
hatnak.” Kiemelte, fontos, hogy 
az előadások sikerességéhez a 
felkészítő tanárok, mentorok és 
esetenként a családtagok tevé-
kenysége is nagyban hozzájárult.

Hajós Éva, a gimnázium igaz-
gatója, a verseny egyik szerve-
zője arra biztatta a diákokat, 
hogy folytassák a kutatást, míg 
meg nem találják saját útjukat, 
azt a területet, melyben ked-
vüket lelik. Mint mondta, aki 
megtapasztalja a kutatómunka, 
az önmegvalósítás élményét, az 

olyan tapasztalatra tehet szert, 
mely hozzásegíti ahhoz, hogy 
később azzal foglalkozhasson, 
amivel valóban szeretne.

Kérdésünkre azt is elmond-
ta, hogy az I. Béla Gimnázium 
a Kutató Diákokért Alapítvány 
döntése nyomán tarthatta meg 
a tematikus konferenciát. Mint 
részletezte, az iskola a verseny 
másik szervezője, egyben az isko-
la tanára, Barocsai Zoltán diákjai 
által elért versenyeredményeinek 
köszönhetően rendezhette meg 
a konferenciát. Mint azt egyéb-
ként megírtuk, Barocsai Zoltán 
volt a mentora Rappay Bencének 
is, aki tavaly megnyerte a Stock-
holmi Ifjúsági Víz Díj magyar-
országi döntőjét, amivel elnyerte 
annak jogát és lehetőségét, hogy 

a nemzetközi verseny stockholmi 
döntőjében hazánkat képviselje.

A versenyen két diák képvisel-
te Tolna megyét, közte az I. Béla 
Gimnázium tanulója, Herceg 
Olivér (képünkön). A 9. B osztá-
lyos diák előadását „A csapadék 
okozta talajerózió összefüggései 
a vízfolyások lebegtetett hordalék 
szállításával a Szekszárdi-domb-
ságon” címmel végzett kutató 
munkájáról tartotta, melyet a 
zsűri döntése értelmében a szen-
tesi döntőben is megtehet. Hajós 
Éva ezzel kapcsolatban megosz-
totta, a természettudományos 
kutatásokhoz jól felszerelt labor 
szükséges, ezért az egyetemi vá-
rosokban működő középiskolák 
diákjai előnyben vannak.

A konferencia szombati zá-
rónapján összesen 33 tovább-
jutó diák vehetett át elismerést 
Hajós Évától, Rappay Bencé-
től és Lekka Ákostól, a Kutató 
Diákok Országos Szövetsége 
ügyvezető elnökétől. A 33 diák 
a szentesi döntőben méri majd 
össze tudását, ahol az élet- és 
környezettudományi konferen-
cia győztesei mellett a bölcsé-
szettudományi-, valamint és a 
műszaki tudomány konferencia 
legjobbjai is megméretnek – ha-
táron innen és túlról.  S. V.

A XV. Szekszárdi Tavaszvá-
ró Szakmai Méhésznapon 
többek közt a klímaváltozás 
méhészekre gyakorolt hatá-
ráról hallhattak előadást a 
termelők dr. Hajnal Klára 
egyetemi adjunktustól, míg 
Csertei János hatósági szak-
értő az aktuális méhegész-
ségügyi kérdésekről beszélt. 
Az ágazat helyzetéről Bross 
Péter, az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület elnöke 
adott képet, míg Németh 
Zoltán az atkairtás lehető-
ségeit vázolta fel.

A méhészek a szakmai vá-
sáron véradáson is részt vet-
tek, sőt, a dévai Szent Ferenc 
Alapítvány részére méza-
dományokat is gyűjtöttek. 
A rendezvényen fellépett 
Kovács Nóri, a népzene és 
a világzene műfajában elis-
mert énekesnő, aki egyúttal 
a szakmai nap háziasszonya 
is volt.
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Gyártósori hiba miatt pusztulnak megyénk méhcsaládjai
Nincsenek „mézédes” hangu-
latban Tolna megye méhé-
szei, amellett, hogy a szakma 
szerint méztermés szempont-
jából azért nem zártak rossz 
évet.

A termelők kesernyésebb kö-
zérzete annak tudható be, hogy 
megyeszerte számtalan gazda 
tapasztalt méhpusztulást a gaz-
daságában. Az okokról, a prob-
lémákról és az ágazat rövidtá-
vú segítésének lehetőségeiről 
Nagyernyei Attilával, a Tolna 
Megyei Méhészek Egyesületé-
nek vezetőjével beszélgettünk 
a február 16-án, a Babits Kultu-
rális Központban rendezett XV. 
Szekszárdi Tavaszváró Szakmai 
Méhésznapon.

Az elnök elöljáróban elmond-
ta, jelenleg kettősség érzékelhe-
tő a magyar méhészetekben: 
2018 méztermése mennyiségi és 
minőségi szempontból is jónak 
mondható volt. Probléma ab-
ból adódott, hogy – különösen 
a repcén és a napraforgón – ko-
molyabb pusztulást tapasztaltak 
a méhcsaládoknál. A tendencia 
országos szintű, ám voltak ha-
zánknak olyan régiói, ahol a kár 
kisebb mértékű volt.

Sajnos, Tolna megyére ez 
mondható el. A gondokat tetőzte 
egy, az Európai Unió által enge-
délyezett és használható, a Ma-
gyar Méhészeti Nemzeti Prog-
ramból is megvásárolható, ám 
technológiai hibás gyári készít-
mény. A szóban forgó szerben 
olyan idegen anyagot találtak, 
amely rovarölő hatást váltott ki.

– Előzetesen lehet-e tudni vala-
mit a károk mértékéről? 

– Aki az ominózus szert 
használta, annál komoly károk 
keletkeztek. Tegnap is hallot-
tam egy esetről, folyamatosan 
érkeznek a hírek. Sajnos, elég 
sok méhész vásárolt az említett 
szert tartalmazó készítményből. 
A kárkép vegyes, nem minden 
sorozatszámú készítménnyel 
adódott ugyanis probléma. Úgy 
tudjuk, egy gépsoron egyéb más 
termékeket is gyártottak, és a 

csővezetékeket nem mosták át 
megfelelően, emiatt kerülhetett 
olyan rovarirtó szer a készít-
ménybe, amelyek a méhpusztu-
lást okozták. 

– Úgy tudni, egyéb gondok is ke-
serítik az ágazatot…

– Igen, a mézárak. Lassan fél 
éve áll a piac az 1200 forintos 
akácméz áron, de a virágméz 
is 600-620 forint körül stag-
nál, ami lesújtóan hat. Az sem 
szívderítő, hogy míg az eddigi 
rendezvényeinken akár 1500 
látogató is megfordult, most 
csekélyebb az érdeklődés. Ez 
azonban országos tapasztalat, 
nem a szekszárdi szakmai nap 
rovására írandó.

– A kormányzat mennyiben 
tudja felkarolni a termelőket eb-
ben a helyzetben?

– Régóta működik egy hosz-
szú távú támogatási rendszer, 
a Magyar Méhészeti Nemzeti 
Program keretén belül. Igazán 
azonban a mézárak „rakhat-
nák rendbe” az ágazatot. Ér-
dekes volt tapasztalni, amikor 

2000 forint volt az akácméz ára, 
mindenki méhészkedni akart. 
Most szerényebb a lendület… 
Szembetűnő volt, hogy a kiváló 
termelői mézeket sem úgy kap-
kodta le a fogyasztó a polcokról, 
mint ahogy azt kívánnánk… 
Látható tehát, hogy nehezebbé 
vált az eladás és persze megnőt-
tek a költségeink is.

– Ön szerint min kellene elsősor-
ban változtatni?

– A méztermelést rövidtávon 
a növényvédő szerek drasztikus 
visszaszorítása tehetné rendbe. 
Körül kell csak nézni: ha valaki 
az erdőt járja és kilátogat a mé-
heihez, döbbenten tapasztalja, 
hogy síri csend van. Az énekes-
madarak eltűntek. Ez kizárólag 
a növényvédő szerek rovarölő 
pusztítására fogható, mivel emi-
att az énekesmadarak tápanyag-
forrása lecsökkent.

– Azért, jó hírekkel is tud szol-
gálni e témában?

– Ettől az évtől háromféle ki-
emelt rovarölő szer kapott tel-
jes tiltást. Várjuk, hogy talán ez 

meglátszik majd a méhcsaládok 
erősödésén is, hiszen az utóbbi 
években több méhész azt figyel-
te, hová vetnek virágzó szántó-
földi kultúrát. Ennek okán sok 
helyről kellett „menekülni”, 
mert kipusztultak a méheink. 
Tudjuk, hogy meg kell élnie a 
mezőgazdasági dolgozóknak is, 
de mi is itt vagyunk. Ezt tisz-
teletben kellene tartani, ám ez 
idáig nem sikerült.

 - gyimóthy -

NÉVNAP–TÁR
Február 24. (vasárnap) – Mátyás, Jázmin
Mátyás: héber-latin eredetű; jelentése: Isten ajándéka.
Jázmin: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.
Február 25. (hétfő) – Géza, Cézár, Vanda
Géza: török-német-magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.
Cézár: etruszk-latin eredetű; jelentése: hosszú hajú, dús hajú, vág.
Vanda: lengyel eredetű; jelentése: vad nő.
Február 26. (kedd) – Edina
Edina: germán eredetű; jelentése: Hedin városából való, állatbőr, bunda.
Február 27. (szerda) – Ákos, Bátor
Ákos: török-magyar eredetű; jelentése: fehér sólyom.
Bátor: török-magyar eredetű; jelentése: a szó maga.
Február 28. (csütörtök) – Elemér, Oszvald
Elemér: finn-magyar eredetű; jelentése: vezető.
Oszvald: német eredetű; jelentése: istenség + hatalom.
Március 1. (péntek) – Albin, Lea
Albin: latin-német eredet; jelentése: fehér, nemes barát.
Lea: héber-latin eredetű; jelentése: vadtehén, antilop, nőstényoroszlán, 
fáradt.
Március 2. (szombat) – Lujza, Henrietta
Lujza: francia-magyar eredetű; jelentése: hírnév, háborúk.
Henrietta: francia eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 24.
(vasárnap)

Február 25.
(hétfő)

Február 26.
(kedd)

Február 27.
(szerda)

Február 28.
(csütörtök)

Március 1.
(péntek)

Március 2.
(szombat)
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Táncba vitték a szekszárdiakat
Idén is hagyományosan feb-
ruárban rendezték meg or-
szágszerte a „Kultúrházak 
éjjel-nappal” rendezvényso-
rozatot, amelyhez évről-évre 
több száz kulturális intéz-
mény csatlakozik.

Néhány éve Szekszárdon volt az 
eseménysorozat országos meg-
nyitója. A nyitó esemény minden 
évben más településen zajlik, idén 
Gödöllőn került rá sor. A tolnai 
megyeszékhelyen – csatlakozva 
az országos eseménysorozathoz 
– ebben az évben is változatos 
programokkal várták a kultúra-
kedvelőket az Agórában. 

„Minden nap értéket adunk”, 
ez volt a mottója a 13. „Kul-
túrházak éjjel-nappal” orszá-
gos programsorozatnak. Az 
esemény keretében február 
közepén több száz kulturális 

intézmény kapui nyílnak meg. 
Szekszárdon, a Babits Mihály 
Kulturális Központban is ren-
geteg programra várták az ér-
deklődőket. Farsangi játszóház, 
mozi, kiállítás, koncert és a na-
gyon népszerű táncház kínált 
kikapcsolódási lehetőséget a 
szekszárdiaknak a hétvégén.

A kulturális központ, a Bartina 
Néptánc Közhasznú Egyesület és 
a Pécsi Egyházmegye Családre-
feratúrája együttműködésében 
életre hívott február 16-i táncház 
teltházas volt, csakúgy, mint az 
egy hónappal korábbi. Ezúttal 
a Zagyva Banda húzta a talp 
alá valót. Már egészen korán, 

délután fél ötkor kezdődött a 
program: a Babázóra 1,5–3 év 
közötti gyermekeket vártak.  A 
táncra hangoló játékokat Ma-
tókné Kapási Julianna és Huszá-
rikné Böröcz Zsófia mutatták 
meg az apróknak. Őket a 3–6 év 
közötti gyerekek követték a Ren-
dezvényterem táncparkettjén, 
Prantner-Zatykó Tünde és Sipos 
Gergő irányításával. A nagyobb 
gyerekeknek Nyemcsokné Kár-
páti Katalin és Nyemcsok Pál 
tanították a táncokat, este pedig 
a felnőtteket várták a táncházba, 
ahol Tóth-Mihó Erika és Tóth 
Zoltán útmutatásával zajlott a 
tánclépések elsajátítása.

A Táncház összes program-
ja – csakúgy, mint korábban – 
most is nagyon népszerű volt. 
Több százan fordultak meg az 
ingyenes eseményen, amelyet a 
Hagyományok Háza, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
és a Csoóri Sándor Program is 
támogatott.   SZV

2018 időjárása: szélsőségesen érkezett a csapadék
Szekszárd város időjárását 
négy évtizede figyelő és 
arról pontos feljegyzéseket 
készítő Kővári László el-
múlt évre vonatkozó adatai 
mindig tartalmaznak „ilyen 
még nem volt” megállapí-
tásokat. A nyári napi kö-
zéphőmérsékleti rekord, a 
kifejezett hőségnapok szá-
ma a szélsőségek állandó-
suló jelenlétére hívja fel a 
figyelmet, ami a klímavéde-
lem és az agrárium terüle-
tén ténykedőket cselekvési 
programok kidolgozására is 
ösztönözheti.

– Hogy alakult az időjárás 2018 
elején? A január például jóval 
enyhébbnek tűnt a most ma-
gunk mögött hagyottnál?

– Az is volt. Tavaly január-
ban 4,4 Celsius volt a közép-
hőmérséklet, egyetlen fagyos 
napot (a hőmérő higanyszála 
napközben sem emelkedik 0 

fok fölé – A szerk.) sem je-
gyezhettünk fel – kezdte a 
visszatekintést a szekszárdi 
önkormányzat Gazdasági Bi-
zottságának elnöke, aki a ci-
vilben maga is gazdálkodó. – 
Igazándiból még február első 
napjaiban is tartott ez az eny-
heség, és csak a hónap végén 
érkezett az erőteljes lehűlés. 
Biztosan sokan emlékeznek, 
hogy március dermesztő hi-

deggel köszöntött be: egyes 
fagyzugos helyeken -17 fokot 
mértünk!

– A 2018-as év csapadékban 
produkált rendkívüli rekordot, 
ami bizonyos tekintetben hasz-
nára volt a mezőgazdaságnak, 
más „kultúráknál” viszont gátló 
tényezőként jelentkezett…

– Közel száz milliméter esett 
februárban, márciusban pedig 
egy milliméterrel a bűvös százas 
határt is átléptük. Ennyi csapa-
dékot ebben a hónapban még 
soha sem mértem Szekszárdon. 
Az átlag amúgy 38 mm, aminek 
csaknem a háromszorosa esett 
le mindkét hónapban. Mivel 
2017 vége is csapadékos volt, 
áprilisban szinte törvényszerű 
volt a belvizek megjelenése a 
földeken. Ez a talaj-előkészítést, 
a fejtrágyázást negatívan befo-
lyásolta, sokáig ugyanis nem 
lehetett rámenni a munkagé-
pekkel a területekre.

– Mivel április és május már-
már kora nyárra emlékeztető 
meleg napokat is hozott, las-
san-lassan elpárolgott a feles-
leges víz, és csak a lapályok-
ban, ahol tartósan meg tudott 
ragadni a belvíz, pusztult ki a 
vetés. A kukorica és napraforgó 
vetéseket egyáltalán nem érin-
tette negatívan, sőt a májusi 35 
mm csapadék arra elegendő 
volt, hogy szépen kikeljenek. 
Volt csapadék-utánpótlás, s 
az évszaknak megfelelően me-
leg júniusban szépen fejlődött 
mindkét növény. A nyárias idő 
negatív hatása volt az agrári-

umban, hogy hamar szárba 
szökkentek a gabonák, rövid 
lett a kalász, így az átlagtermés 
elmaradt a korábbiaktól.

Az eső többnyire 
a legjobbkor jött

– Medárd ideje is produkált ta-
valy kuriózumokat a csapadék 
mennyiségében?

– Úgy esett le 100 mm eső, 
hogy annak 70 százaléka a hó 
elején egymást követő három 
napon, majd a fennmaradó 30 
mm egy nap alatt, június 16-
án hullott le. Ezután a július – 
mondhatni szokásosan – igen 
meleg volt, tartósan 30–35 
fokos maximum hőmérsék-
leteket mértünk. A csapadék 
mennyisége nem sokkal ma-
radt el az átlagosnak számító 
60 mm-től. Augusztusban is 
a 30–35 fok közötti napi ma-
ximum hőmérsékletek voltak 
jellemzőek, míg a havi 60 mm 
csapadék gyakorlatilag két nap 
alatt (6-án és 16-án) hullott le. 
Az igen hosszú száraz periódu-
sokat követően a hó végén már 
nagyon óhajtottuk az esőt.

– Aztán az első őszi napokon 
– a szőlőre nézve vészjóslóan – 
meg is érkezett…

– A szeptemberi 90 millimé-
terből hetven az első három 
napon esett le. Kitört a „pánik” 
a szőlészetekben: jön a szürke-
rothadás, nem lesz idő a késői 
fajták beérésére, mikor szüre-
teljünk... Aztán „álom időjárás”, 
igazi „vénasszonyok nyara” kö-
szöntött be, és egészen október 
végéig ki is tartott. A 10. hónap 
napi középhőmérséklete négy 
évtized átlagában 10–11 fok kö-
rül alakul, ezúttal viszont 15 fo-
kot produkált az október – több 
napon is nyári meleggel. Ennek 
és a mindössze 13 mm-nyi csa-
padéknak együtt nagy szerepe 
volt abban, hogy a borászatok 
esetében – sok év átlagában is 
– kiemelkedőnek ígérkező évjá-
ratról beszélhessünk a 2018-as 
esztendővel kapcsolatosan.

  B. Gy.
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A Bau-Team Kft. mélyépítési üzletágához
felsőfokú végzettséggel

építésvezetőt keres felvételre.

JELENTKEZÉS:
hétfőtől péntekig 08:00–15:30 óra között a

74/510–110-es
telefonon vagy a

titkarsag@bauteamkft.hu
e-mail címen önéletrajz csatolásával. (04049)

Beiskolázási tájékoztató fórumra
várjuk a kedves Szülőket

a Szekszárdi Baka István 
Általános Iskolába

2019. március 5. 
(kedd)

17:00 óra
Program:
►   tájékoztató a kötelező

erkölcstani/hit- és er-
kölcstan oktatásról az 
egyházak képviselőivel

►  az iskola bemutatása
►  tájékoztató a 2019/2020. 

tanévben induló osztá-
lyokról

►  beíratással kapcsolatos gyakorlati 
tudnivalók (szükséges okmányok, 
iratok).
A tájékoztatóra várjuk az érdeklődő 

szülőket!

(0
40

47
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Zenekarok indultak el a Szekszárd Big Band nyomában
Ezernél is több fellépésen van 
túl az idén 40 éves Szekszárd 
Big Band, amely február 25-
én újra színvonalas koncert-
tel szórakoztatta a műfaj 
szekszárdi szerelmeseit.

A jubileum alkalmából – az 
újabb teltházas koncert más-
napján – beszélgettünk Pecze 
Istvánnal, a kétszeres arany ok-
leveles, 2005-ben Prima-díjjal 
kitüntetett együttes művészeti 
vezetőjével.

– A Szekszárd Big Band hazánk 
legrégebbi folyamatosan műkö-
dő nagy jazz zenekara. Mun-
kásságukból mások is merítettek 
ihletet?

– Az elmúlt négy évtizedben 
bejártuk az országot, számos 
helyen népszerűsítettük a mű-
fajt. Szerénység nélkül mond-
hatom, hogy példánk nyomán 
Szombathelytől Szegedig több 
hazai városban is alakultak ha-
sonló stílust képviselő együtte-
sek, azaz big bandek.

– A nyugati zenei stílusok éppen 
csak a megtűrt kategóriába tar-
toztak akkoriban. Miként talál-
kozott a műfajjal?

– Zeneakadémistaként, Deák 
Tamás zenekarában kóstol-

tam bele ebbe a „világba”, de 
játszottam a Stúdió 11-ben is. 
Beleszerettem a műfajba, így 
természetes volt, hogy amikor 
1979-ben zenetanárként Szek-
szárdra kerültem, létrehoztam 
egy zenekart.

– Mi a big band klasszikus fel-
állása?

– Az alapját a három fúvós 
szekció jelenti, melyekben öt 
szaxofon, valamint négy-négy 
pozaun és trombita szólal meg. 
Ezt egészítik ki a ritmus hang-
szerek, mint a zongora, a gitár, 
a bőgő és a dob. Egy big band 
zenekar nagyon sok különböző 
stílusú muzsika megszólaltatá-

sára alkalmas, legyen szó akár 
önálló műsorról, akár sztárok 
kíséretéről. A korábbi bluesos és 
szvinges irány után idén először 
nyitottunk a rock felé.

– Mert, hogy az idei koncert 
sztárvendége Rudán Joe volt, de 

dolgoztak már megannyi hazai 
sztárral...

– Az elmúlt évek alatt olyan 
kiváló művészekkel zenéltünk 
együtt, mint Bontovics Kati, 
Szulák Andrea, Horváth Char-
lie, Gájer Bálint, vagy a Cotton 
Club Singers, de hangszeres 
szólistáink, mint Tomsits Ru-
dolf, Csepregi Gyula, vagy a 
most (is) fellépett Tóth Viktor 
is a műfaj legjobbjai. Az idei 
koncert különlegessége volt, 
hogy régi tagjaink közül töb-
ben, így például Falusi Mária, 
Borsos István, Károlyi Kálmán 
és fia, Ruppert János, valamint 
Környei Miklós is újra velünk 
muzsikált.

– Harminc kilencedik nagy-
koncertjüket tartották a Ba-
bitsban. Miért mindig ebben 
az időpontban?

– A néhai dr. Kelemen Endre 
volt a Szekszárd Big Band első 
zongoristája. Ő javasolta, hogy 
akkor tartsuk az éves koncertet, 
amikor még nem kezdődnek el 
a tavaszi munkák a kertekben, 
és legyen ez hétfőn, mert akkori-
ban ezen a napon még nem volt 
tévéadás… Az első koncert any-
nyira jól sikerült, hogy egy héttel 
később meg kellett ismételni.

  - fl-
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A természet ihlette a diákok szavalatait
Több, mint huszonöt éve 
szervez a Babits Kulturális 
Központ megyénk általános 
iskolás tanulói számára ter-
mészetismereti versmondó 
versenyt.

Az intézmény nem titkolt 
szándéka a programmal, hogy 
a környezettudatos szemlé-
letet már gyermekkorban el-
sajátítsák a tanulók, akiket a 
természet szeretetére nevelni a 
költemények segítségével sem 
lehetetlen. Ehhez szolgál érté-
kes adalékkal a szekszárdi szár-
mazású, világhírű természettu-
dós, mikológus (gombatudós), 
dr. Hollós László munkássága, 
akinek nevét viseli a megmé-
rettetés 2009 óta. 

A szekszárdi önkormányzat 
és a Szekszárdkörnyéki Folt-
varró Egyesület támogatásában 
évről évre megszervezett ver-
seny követelményeként az idén 
12 általános és középiskolából 
72 tanuló nevezett egy tetszőle-
gesen választott, a tanuló élet-
kori sajátosságának megfelelő 
nehézségű költeménnyel. A 
versek, illetve versrészletek az 
embert körülvevő szűkebb és 
tágabb természeti környezetre, 
az élővilág sokszínűségére, va-
lamint az ember és a természet 
különleges kapcsolatára fóku-
száltak.

A február 20-án a kulturális 
központ két termében lezajlott 
rendezvényre hét településről, 
Szekszárd mellett Tolnáról, 

Paksról, Mórágyról, Györéről, 
Várdombról és Alsónánáról is 
érkeztek diákok. A négy korcso-
portban induló tanulók teljesít-
ményét szakértő zsűri értékelte, 
amelyben többek között Csil-
lagné Szánthó Polixéna, a köz-
gyűlés humán bizottsági elnöke, 
Németh Judit előadóművész, a 
megyei könyvtár nyugalmazott 
igazgatója, Acélosné Solymár 
Magdolna nyugalmazott ma-
gyartanár; Báló Marianna mes-
tertanár és Dicső Zsolt író-köl-
tő, a Pad Irodalmi, Művészeti 
és Kulturális Egyesület tagja is 
helyet foglalt.

A legjobb produkciók díjazás-
ban részesültek, de valamennyi 
résztvevő emléklapot és ajándé-
kot vihetett haza.  Gy. L.

A Hollós László Tolna Me-
gyei Természetismereti 
Versmondó Verseny helye-
zettjei:

I. korcsoport (1–2. osztá-
lyosok): 1. Radó Bertalan 
(Baka István Általános Is-
kola, felkészítő tanár: Buzás 
Andrea), 2. Görcsös Enikő 
(Baka I. Általános Iskola), 3. 
Kiss Dorka (Mórágy). Kü-
löndíj: Kókai Flóra (Babits 
Mihály Általános Iskola).

II. korcsoport (3–4. osztá-
lyosok, fenti képünkön): 1. 
Frei Márton (Garay János 
Általános Iskola és AMI, 
Csizmazia Ferencné), 2. 
Töttős Gábor (Dienes Valé-
ria Általános Iskola), 3. Villi 
Bertold (Baka István Álta-
lános Iskola). Különdíjak: 
Göcsös Zalán (Baka István 
Általános Iskola), Magyar 
Károly és Ruppert Kristóf 
(mindkettő Garay János 
Általános Iskola és AMI).

III. korcsoport (5–6. osz-
tályosok): 1. Nagy Eszter 
Anna (Szent József Iskola-
központ, Bertáné Hargitai 
Margaréta), 2. Varga Panna 
(Garay János Általános Is-
kola és AMI), 3. Andorka 
Zselyke (Babits Mihály Ál-
talános Iskola). Különdí-
jak: Dicső Botond (Babits 
Mihály Általános Iskola), 
Varga-Ambrus Sebestyén 
(Mórágy).

IV. korcsoport (7–8. osz-
tályosok): 1. Föglein Liza 
Kató (Garay János Általá-
nos Iskola és AMI, Csizma-
zia Ferencné), 2. Görcsös 
Ákos (Baka István Általá-
nos Iskola), 3. Grassy Gréta 
(Mórágy).

Szekszárd szülötte: a szarvasgomba-kutatás atyja

Dr. Hollós László nemzetkö-
zileg is elismert gombakutató 
1859. június 18-án született 
Szekszárdon. Budapesten dip-
lomázott kémia, fizika, illetve 
növény- és állattan szakon. Mi-
után 1891-ben bölcsészdoktor-
rá avatták, helyettes tanárnak 
állt a kecskeméti Főreál Gim-
náziumban. Európai és tenge-
rentúli kutatókkal is értekezve 
az évek során mind elismertebb 
szaktekintéllyé vált a mikoló-
gia (gombatudomány) terén. 
Magyarország földalatti gom-
bái című munkájával lerakta 
a hazai szarvasgomba kutatás 
alapjait.

Dr. Hollós László 1912-ben 
költözött haza Szekszárdra. A 
környék gombáinak kutatásába 
kezdett, s erről két tanulmányt 
is írt („Új gombák Szekszárd 
vidékéről” 1926., „Szekszárd vi-
dékének gombái” 1933.). Közel 
száz kémiai, régészeti, geológiai, 
növénytani és gombászati témá-
jú cikke közül többet még ma is 
alapműként említ a szakiroda-
lom. Szülővárosában hunyt el 
81 évesen, 1940. február 16-án.

Szekszárd város önkormány-
zata 2009-ben emlékévet ren-
dezett tiszteletére és posztumusz 
díszpolgárrá avatta dr. Hollós 
Lászlót. (Irodalom: Szekszárd 

a XX. század első évtizedeiben, 
szerk.: dr. Dobos Gyula, 2005.; 
Szakály Ferenc: Hollós László, 
szerk.: Vadas Ferenc, 1989.) 

Szekszárdi borászatok a Borjour Magnum jubileumi kóstolóján
Az elmúlt szombaton immár 
10. alkalommal rendezték 
meg a Millenárison a Bor-
jour Magnumot, az év legna-
gyobb beltéri borkóstolóját.

Minden eddiginél több, kétszáz-
húsz magyar borászat mintegy 
1000 borát kóstolhatták a jubi-
leumi Borjour Magnum részt-
vevői az ország legnagyobb – a 
Millenáris B, C és D épületében 
kialakított – beltéri kóstoló-
ján, amelynek programját idén 
presztízsborokat kínáló „Top 
Borbár” és mesterkurzusok is 
színesítették. Utóbbin Fiáth 
Attila nemzetközi borakadé-

mikus vezetésével a különböző 
Champagne-stílusokat ismer-
hették meg az érdeklődők, il-
letve a másfél literes (magnum) 
palackokban érlelődő magyar 
csúcsborokat kóstolhatták.

A monstre kóstolón az ország 
valamennyi borvidéke képvisel-
tette magát, így természetesen a 
szekszárdi pincészetek is kínál-
ták a „hegy levét”. A friss rozék-
tól a könnyed vörösökön át a 
nagy bordeaux-i házasításokig 
minden megtalálható volt bo-
rászatok, így a Bodri Pincészet, 
Dúzsi Tamás Pincéje, a Fekete 
Borpince, a Szeleshát Szőlőbir-
tok, a Toronyi Pince, a Tüske 

Pince, a Twickel Szőlőbirtok, 
a Vesztergombi Pince és Vida 
Családi Borbirtok standján. 
Hatalmas volt az érdeklődés, 

este hat körül már szinte moz-
dulni sem lehetett a Millenáris 
D pavilonjában „sátrat vert” 
szekszárdiak pultjainál…  SZV
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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

(04038)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Február 25-től március 1-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04036)

MENÜ Február 25. Február 26. Február 27. Február 28. Március 1.

„A”
1150 Ft

Májgombóc-
leves Tarhonyaleves Marhahúsleves Gombaleves Vegyes

gyümölcsleves

Sajtos-tejfölös 
spagetti

Búbos
csirkecombfilé,
 franciasaláta

Főtt marha-
szelet,

paradicsom-
mártás,

főtt burgonya

Zöldborsós 
csirkemáj, 
párolt rizs

Mátrai borzaska
fűszeres 
tejföllel,

párolt rizs

„B”
1150 Ft

Májgombóc-
leves Tarhonyaleves Marhahúsleves Gombaleves Vegyes

gyümölcsleves

Csülök pékné 
módra,

savanyúság

Hentestokány,
párolt rizs

Bolognai
penne,

trappista sajt

Mediterrán 
csirkemell, 

petrezselymes 
burgonya

Joghurtos 
tökfőzelék,

pulykapörkölt

Napi
ajánlat
1050 Ft

Csirkemell 
rántva,
steak

burgonya,
savanyúság

Csirkemell 
rántva,
steak

burgonya,
savanyúság

Csirkemell 
rántva,
steak

burgonya,
savanyúság

Csirkemell 
rántva,
steak

burgonya,
savanyúság

Csirkemell 
rántva,
steak

burgonya,
savanyúság

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Citromos-
joghurtos
 csirkemell 

csicseriborsós 
bulgurral

Citromos-
joghurtos
 csirkemell 

csicseriborsós 
bulgurral

Citromos-
joghurtos
 csirkemell 

csicseriborsós 
bulgurral

Citromos-
joghurtos
 csirkemell 

csicseriborsós 
bulgurral

Citromos-
joghurtos
 csirkemell 

csicseriborsós 
bulgurral

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 

7100 Szekszárd, Alkony u. 1. (tel.: +36–74/511–755) 
értesíti az érintett hozzátartozókat, hogy az általa üzemeltetett 

temetőkben:
◆ Szekszárd, Alsóvárosi köztemető
◆ Szekszárd, Újvárosi köztemető

◆ Szekszárd, Szőlőhegyi köztemető
az 1993-év előtt betemetett sírok,

a 2008-év előtt megváltott urnahelyek,
az 1958-év előtt megváltott sírboltok,

használati ideje lejárt.
Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újra-
váltása érdekében a Temetőgondnokságot (Szekszárd, Alkony u. 
1.) felkeresni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a teme-
tési hely feletti rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. 
(145/1999. (X.1.) kormány rendelet 18§ (5.)) A lejárt használati idejű 
temetési helyek ezen hirdetmény megjelenését követően 2 hónap 
múlva, de legkésőbb 2019. április 30-át követően felszámolásra ke-
rülhetnek. Ezen hirdetményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 
19§ (3) bekezdésének rendelkezései alapján jelentettük meg.

Harmadik közzététel.
Panteon Kft. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu

(04046)

Játszóház: farsangoltak a gyerekek a Babitsban
Tündérek, királylányok, va-
rázslók, macskák, de még Pó-
kember is ott volt február 17-
én a Babits Mihály Kulturális 
Központ Farsangi Játszóházá-
ban. A jelmezes gyereksereg 
kézműves-foglalkozásokon 
vehetett részt vagy éppen a 
színpadi produkciókba kap-
csolódhatott be, kedve szerint. 

A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont szervezői évek óta hívják 
különböző játszóházakba a 
szekszárdi és környékbeli gye-
rekeket. Az egyik legkedveltebb 
ilyen program a Farsangi Ját-
szóház, amelyre idén is fánkkal, 
meleg teával és érdekes progra-
mokkal várták az aprónépet.

A játszóháznak ezúttal – a 
vendégek nagy megelégedésre 
– a Rendezvényterem adott ott-

hont. A gyerekek itt öt kézmű-
ves foglalkozás közül választ-
hattak: volt, ahol színpompás 
farsangi maszkok készültek, 
míg másutt két papírtálcából, 
színes tollakból, csillámporral 

meghintett, tésztával „bélelt” 
csörgődob került ki a gyerek 
kezei közül.

A színpadon a Bartina Nép-
tánc Egyesület ifjú táncosai pö-
rögtek-forogtak, farsangi pro-

dukciójukból kaphatott ízelítőt 
a több száz fős közönség. Őket 
a budapesti Palinta Társulat kö-
vette. „Itt a farsang, áll a bál” 
című koncertjüket nem csupán 
nézte, hallgatta az aprókból álló 
sokadalom, hanem résztvevője 
is volt a produkciónak. Renge-
teg gyerek állt a színpadra és 
volt aktív részese a koncertnek. 
A színpad előtt a legapróbb ven-
dégek is jól érezhették magukat, 
a rögtönzött babajátszóban.

A nagy játékban a gyerekek 
ugyancsak megéheztek, jól jött 
hát a frissen sütött farsangi fánk, 
amelyből mindenki kapott egy-
egy darabot. A barackos fánk 
mellé meleg teát kínáltak a szer-
vezők az eseményen részt vevő 
több száz gyereknek.   SZV
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/
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Február 17-ei rejtvényünk megfejtése: Munkácsy Mihály, Honfoglalás
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Fritz Andrásné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

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

EVANGÉLIUM

„Akkor éjjel megjelent az Úr Sala-
monnak álmában, és ezt mondta 
Isten: Kérj valamit, én megadom 
neked! Salamon ezt felelte: … én 
még egészen fiatal vagyok, nem 
értek a kormányzáshoz… Adj azért 
a te szolgádnak engedelmes (értel-
mes) szívet, hogy tudja kormányoz-
ni népedet, különbséget téve a jó és 
a rossz között.” (1Királyok 3:5-9)

Salamon még nem volt húszéves, 
amikor bármit kérhetett teremtő 
Istenétől, a Mindenhatótól. Mennyi 
fontos dolgot kérhetett volna: egész-
séget, gazdagságot, békességet... 
Ő azonban „söma léb”-et kér, ami 
halló szívet jelent. A héber „söma” 
szó jelentése: hall, meghall, hallgat 

valakire, engedelmeskedik valaki-
nek, míg a „léb” szó fordítása szív, 
valaminek a közepe, a dolog lénye-
ge, a belső ember, a személyiség kö-
zéppontja, az értelem, az érzelem, 
az akarat helye. Salamon legfőbb 
vágya, hogy megértse szíve-lelke 
legmélyén a szeretet Istenének töké-
letes tervét, akaratát, hogy azután e 
tervet felismerve követhesse azt.

Életbevágóan fontos kérdés, hogy 
rendben van-e a lelki hallásunk. 
Kétségtelenül életveszélyben van az 
a hallássérült felebarátunk, akire – 
az úttesten átkelve – hiába dudál-
nak a vészesen közeledő kamionok. 
A vesztébe rohan, ha nem hallja 
meg az autók kürtjelzését, vagy a jó 
szándékú járókelők figyelmeztetését!

Minden ember számára végzetes 
lehet, ha nem veszi észre a közeledő 
halálos veszedelmet. Pedig elhangzott 
a figyelmeztetés, és ma is szól a meny-
nyei üzenet, a Biblia jól érthető taní-
tása: „Legyetek józanok, vigyázza-
tok, mert ellenségetek, az ördög, mint 
ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit 
nyeljen el” (1Péter 5:8). „Az ördög 
embergyilkos volt kezdettől fogva, 
és semmi köze sincs az igazsághoz, 
mert őbenne nincsen igazság” (János 
8:44). Érdemes lenne „rendbe tenni” 
a mennyei hallásunk, hogy az imént 
idézett figyelmeztetést legyen fülünk 
meghallani, szívünk-lelkünk legmé-
lyén megérteni és komolyan venni, 
mielőtt végképp utoléri életünket az 
említett veszedelem. Ideje meghalla-

ni, komolyan venni Megváltó Urunk 
szavait: „Azért jelent meg az Isten 
Fia, hogy az ördög munkáit leront-
sa” (1János 3:8), és: „én azért jöttem, 
hogy életük legyen, és bővölködjenek” 
(János 10:10).

Csak tőlünk függ, hogy követjük-e 
a fiatal Salamon jó példáját, aki el-
sősorban halló, Istenre hallgató szí-
vért esedezett, hogy ő maga és népe 
azon győztesek közé tartozzon, akik 
Isten békességét, oltalmát és áldását 
élvezik, mivel a szerető, mennyei 
Atya üzenetét engedelmesen köve-
tik. „Ezért, fiaim, hallgassatok rám, 
mert boldogok, akik megtartják útja-
imat!” (Salamon példabeszédei 8:32) 
  Fodor Péter

 baptista lelkipásztor

Zöldhulladék tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a  „Zöldjárat” 
2019-ben áprilistól novemberig 
rendszeresen, járatszerűen köz-
lekedik.

FIGYELEM! VÁLTOZÁS!
Az eddigi évektől eltérően 
2019-ben a zöldhulladék NEM 
GYŰJTHETŐ KÉK FEDELŰ 
EDÉNYZETBEN, a kék fedelű 
szelektívgyűjtő edény – a sárga 
fedelű edénnyel együtt – csakis 
szelektív csomagolási hulladék 
(papír, műanyag és fém) gyűjté-
sére használható! 

A levágott füvet és egyéb 
lágyszárú növényeket a megje-

lölt gyűjtési napokon kizárólag 
az alábbi módon szállítjuk el:
•  Vertikál emblémával ellátott, 

biológiailag lebomló zsákban 
(háztartásonként ingyenesen 
8 db jár egy évre, mely átve-
hető az Alisca Terra Nonprofit 
Kft. ügyfélszolgálatán),

•  kötegelve, maximum 70 cm 
hosszú és 50 cm átmérőjű kö-
tegekbe összekötve.
Ismételten felhívjuk a figyel-

met arra, hogy a kihelyezhető 
és ingyenesen elszállított zöld-
hulladék mennyisége szállítási 
naponként maximum 0.5 köb-
méter lehet!

A biológiailag lebomló zsá-
kok átvételére Szekszárdon 
az Alisca Terra Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatán kerül sor. 
Ugyancsak az ügyfélszolgá-
laton van lehetőség további 

Vertikál emblémával ellátott, 
biológiailag lebomló zsákok 
megvásárlására 300,- Ft + 
ÁFÁ-s áron azoknak a lako-
soknak, akiknek az ingyenesen 
járó 8 db zsák nem elegendő. 

Újra indult a program:
„Szépítsük együtt Szekszárdot!”
Február 9-én, szombaton 
délelőtt ismét útjára indult 
a város lakosságát önkéntes 
környezetszépítő munkára 
buzdító „Szépítsük együtt 
Szekszárdot!” program,  mely-
nek már nagy hagyományai 
vannak a megyeszékhelyen.

Kora tavasszal, a hóolvadás 
után, még a vegetációs idő el-
indulása előtt könnyebb az el-
dobált hulladékot észrevenni a 
közterületen. Zombori-Hahn 
Esztert és a Zöldkert utca kis-
gyermekes családjait is ez kész-
tette arra, hogy szemétgyűjtő 
akciót szervezzenek.

Eszter elmondta, hogy kisfiá-
val igyekeznek minél több időt a 
szabad levegőn tölteni és sétáik 
alkalmával gyermeke gyakran 
felszedi a földről a szemetet. 
Ilyenkor édesanyja elmagya-
rázza neki, hogy annak a kuká-
ban lenne a helye, csak vannak 
olyan emberek, akik eldobják 
azt... A jó érzésű embereket vi-
szont ez zavarja, ezért maguk 
szedik fel az eldobált hulladékot 
és teszik a helyére. Így volt ez 
két hete szombaton is, amikor 
tucatnyi felnőtt – köztük a kör-
zet önkormányzati képviselője, 
Gyurkovics János – és négy 2 

év alatti kisgyermek 10 zsák 
szemétet gyűjtött össze a Zöld-
kert utca 20. számú társasház 
környékéről.

Március végén Szekszárd 
városa ismét csatlakozik a „Te 
szedd!” országos hulladékgyűj-
tő akcióhoz, addig is ha Ön, 
vagy ismeretségi köre, illetve 
intézmény, civil szervezet vagy 
cég részt venne hasonló tár-
sadalmi munkában, akkor je-
lentkezzen a „Szépítsük együtt 
Szekszárdot!” program koor-
dinátoránál, Bodó Katánál a 
szepitsuk@szekszard.hu e-mail 
címen!   SZV

FO
TÓ

: S
ZV

Minden kedves érdeklődőt sze-
retettel várunk programjainkra!
•  2019. március 4. (hétfő) 17:00
Szülői fórum – ,,Óvodás lesz a 
gyermekem” – Az óvoda bemu-
tatása a szülők részére, az óvoda-
kezdéssel kapcsolatos tudnivalók.
•  2019. március 21. (csütörtök) 
09:30–10:00 ,,Lánc, lánc, esz-
terlánc” – Hagyományos ma-
gyar táncház
10:00–11:00 Ismerkedés az 
óvodával

Kérjük, a programokra a szü-
lőknek és a gyermekeknek is hoz-
zanak váltócipőt!
Wunderland Kindergarten a 
Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Óvodája
Szekszárd, Wesselényi u. 19. Tel.: 
74/510–982, tel./fax: 74/510–
984, www.wunderlandovi.hu

Szekszárdi ügyfélszolgálat:
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
hétfő:  08:00 – 15.00
kedd:  08:00 – 15:00
szerda: 08:00 – 15:00
csütörtök:  08:00 – 20:00
péntek:  08:00 – 12:00

Telefonos ügyfélszolgálat:
74/528-853
hétfő:  09:00 – 12:00
kedd:  09:00 – 12.00
szerda:  09:00 – 12:00
csütörtök:  08:00 – 20:00
péntek:  09:00 – 12:00

Könyvtárszoba nyílt hétfőn a 
Tolna Megyei Balassa János 
Kórház Pszichiátriai Osztá-
lyán az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár segítségével.

A megyei könyvtár segítségével 
mintegy ezer új könyvből álló 
könyvtárszoba nyílhatott meg 
az osztályon – tudtuk meg dr. 
Kertész Ágnes osztályvezető 
főorvostól. Mint azt kiemelte, a 
pszichiátriai rehabilitáció fontos 
része, eszköze, hogy értéket tud-
jon mutatni a betegek számára. 
Hozzátette, a könyvtár abban 
segíthet az ápoltaknak, hogy ér-
tékesen tölthessék el az idejüket, 
valamint, hogy megmutassák a 
betegeknek a könyvkölcsönzés 
menetét. Azt is elmondta, hogy 
egy pályázatnak köszönhetően 
a remények szerint még az idén 
egy nagyobb helyiségbe költöz-
het a könyvtár.

Az osztályvezető főorvos az 
egyedülálló kezdeményezés a 
könyvtár és az osztály hosszú távú 
kapcsolatának gyümölcse. Mint 
részletezte, az együttműködés 
hosszú évekkel ezelőtt vette kez-
detét felolvasóestekkel. Ezek alkal-
mával helyi kötődésű művészek 
tartottak, illetve tartanak irodalmi 
felolvasásokat az osztályon, ahol 
2012 óta szocioterápiás csoport 
is működik. Minderre nagy igény 
mutatkozott a betegek részéről, 
ezek után fogalmazódott meg a 
gondolat, hogy jó volna, ha egy 
könyvtár működne az osztályon. 

A könyvtárszoba avatóján dr. 
Kertész Ágnes mellett jelen volt 
dr. Németh Csaba főigazgató, 
Liebhauser János, a könyvtár 
vezetője, illetve Bartos Éva 
könyvtáros, biblioterapeuta, aki 
Magyarországon elsőként, 1976 
óta tart biblioterápiás foglalko-
zásokat.   Forrás: kadarka.net

Könyvtár nyílt a kórház
pszichiátriai osztályán



2019. február 24. 2019. február 24. 1312

Egy lépésre a KSZL fináléjától a Szekszárd AC
Az előzetes várakozásoknak 
megfelelően simán nyerte 
a női Klubcsapatok Szuper-
ligája elődöntőjének első 
meccsét a Szekszárd AC.

Türei Ferenc és Szily György 
együttese 6:1-es sikerével nagy 
lépést tett a fináléba jutás felé, 
hiszen aligha valószínű, hogy a 
kedden este Szekszárdon látott 
cseh csapat nullára nyerje meg 
a visszavágót.

A papírforma sokkal inkább 
azt vetíti előre, hogy a SZAC 
kettős sikerrel jut be története 
harmadik KSZL-döntőjébe. A 
szekszárdiak a korábbi két finá-
léból egyet megnyertek, egyet 
elveszítettek. A visszavágót jövő 
kedden rendezik Breclavban. A 
másik elődöntőben a horvát Dr. 

Casl és a címvédő osztrák Linz 
AG Froschberg meccsel.
Klubcsapatok Szuperligája, 
elődöntő, 1. mérkőzés: Szek-
szárd AC–Breclav 6:1. Páros: 
Madarász Dóra, Ruta Paskauskie-
ne–Dana Cechová, Karin Adam-

ková 3:1. Egyéni mérkőzések: 
Tetyana Bilenko–Cechová 3:2, 
Madarász–Linda Záderová 3:0, 
Paskauskiene–Adamková 2:3, 
Madarász–Cechová 3:0, Bilenko– 
Adamková 3:0, Paskauskiene–
Zaderová 3:0.   SZV
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Madarász ezüstje
Ezüstéremmel zárta szerep-
lését a női párosok között a 
szekszárdi Madarász Dóra 
Pergel Szandra oldalán a 
lisszaboni ITTF Challenge 
Plus-versenyen. Európa-baj-
noki bronzérmes párosunk 
egy francia, majd portugál 
duó kiejtésével jutott be a 
legjobb négy közé, ahol öt 
szettben győzte le a román 
Dodean, Samara kettőst. 
Madarászék a döntőben két 
fiatal kínaival találkoztak, 
és már 2:0-ra is vezettek, 
sőt a negyedik szettben két 
pontra voltak a győzelemtől, 
az ázsiai páros azonban for-
dítani tudott.

Az aranygeneráció után a fiatalokon a sor a tatamin
Az egykori szekszárdi csel-
gáncsos aranygeneráció tag-
jai, Mátics András, Berlinger 
Gábor, Ács Balázs és Sárecz 
Márton harmadik esztendeje 
segítették nevelő egyesüle-
tüket, a Gemenc Judo Klubot 
a juniorok, az U23-asok és a 
felnőttek között elért eredmé-
nyeikkel. Nemes gesztus volt.

A szekszárdiak idén már nem 
kalkulálhatnak az immár a fő-
városban egyetemi tanulmányo-
kat folytató sportolók szállította 
plusz pontokkal. Nem hagytak 
fel ugyan a dzsúdóval, de ahogy 
egyik nevelőedzőjük, Szepesi Dá-
vid fogalmazott, erőnlétben már 
nincsenek azon a szinten, hogy 
úgy tudnának szerepelni a verse-
nyeken, mint az elmúlt években.

– Mátics Andris felnőtt baj-
noki ezüstérme, és a felnőtt 
csapat Európa-bajnokságon 
való szereplése volt a csúcs, de 
a többiek is első nyolcban vé-
geztek a legfontosabb versenye-
ken, amiért nem lehetünk elég 
hálásak nekik. Most is csak a 
köszönet hangján tudok szól-
ni, ha egy-egy versenyen a mi 
színeinkben újra elindulnak – 
mondja Szepesi Dávid.

A szekszárdi klub annak elle-
nére nem esett vissza jelentősen 
a szakosztályi rangsorban, hogy 
több korosztály kifutása után 
a kezdő csoportokból, az idő-
közben érkező újakból kellett 
megtalálni az újabb sikerek el-

érésére alkalmas fiúkat és lányo-
kat. A klub rövid- és hosszabb 
távú eredményessége immár a 
fiatalok szereplésén múlik. Ha 
visszatekintünk az elmúlt évre, 
nincs ok az aggodalomra: az 
összetoborzott mennyiség – késő 
délutántól estig nagy a forgalom 
a Tartsay utcai edzőteremben – 
tartósan is átcsaphat abba minő-
ségbe, amit Szepesi József veze-
tőedző és fia, Dávid mérceként 
már korábban felállított.

– Valóban nem állunk rosz-
szul. A több éve edzésre járó 
gyerekek között találni legalább 
hat olyan srácot, akik a tehetség 
dolgában nem állnak rosszab-
bul, mint az elődeik. Időará-
nyosan tudnak is annyit, mint 
ők hasonló korukban, de ahhoz, 
hogy éppúgy fejlődjenek, úgy 
érzem, többüknél nincs meg a 
szükséges elszántság, sportág 
iránti alázat – reagált a felvetés-
re Szepesi Dávid, aki a későbbi-

ek során szeretne ezen a téren 
kellemesen csalódni.

Kivételek azért most is vannak, 
akik már tolják előre a Gemenc 
JK „szekerét”. Dzsúdósok, akik a 
diák A és B kategóriában már ér-
meket nyertek 2018 jelentősebb 
országos versenyein (melyekről 
korábban lapunk is beszámolt), 
s akik a „nagy generáció” nyom-
dokaiba szeretnének lépni.

Sárosdi, Hilbert és a lányok

– Sárosdi Ákost és Hilbert Józse-
fet (képünkön) kell ebből a szem-
pontból kiemelnem – folytatja 
Szepesi Dávid. – Ákos a magyar 
bajnokságon saját korosztályá-
ban még nem ért fel a dobogóra, 
de egy korosztállyal feljebb lép-
ve az előkelő harmadik helyen 
végzett. Látva a sportághoz való 
hozzáállását, munkamorálját, és 
jóval az átlagon felüli tehetségét, 
ki merem jelenteni, hogy akár 

már az idén kiemelkedő(bb) 
eredményeket érhet el.

– Ugyanezt mondhatom el Hil-
bert Józsefről is, aki szintén bron-
zérmes lett az országos bajnok-
ságon, ami önmagában remek 
eredmény. Mivel azonban 2017-
ben győzni tudott, így számára 
ez a mérce. Ő sem igazán elége-
dett, és idén újra az aranyért száll 
harcba súlycsoportjában. Minden 
adott lesz számára az edzőterem-
ben, hogy ezt elérhesse.

A serdülőkorú Döbrösi Ál-
mos is felvillantott már valamit 
a tehetségéből, ért el figyelemre 
méltó eredményeket. Vele kap-
csolatban Szepesi Dávid meg-
jegyezte: reméli, hogy beáll a 
sorba, és az eddigieknél komo-
lyabban veszi a dzsúdót, s akkor 
hamarosan őt is a klub meghatá-
rozó versenyzői között említheti.

A szekszárdi trénernek amúgy 
egyre több öröme van az általa 
beindított női szakágban is. Már-
is érmekkel, értékes helyezések-
kel hálálták meg a lányok a bi-
zalmat. Hunyadi Pannát, Trunk 
Zitát és Vaskó Kamillát kell ki-
emelni, akikhez hamarosan két 
10–11-éves lány csatlakozhat.

Nagy szakmai elismerésben ré-
szesült a Gemenc JK edzői stábja: 
a Magyar Judo Szövetség szak-
mai bizottsága ugyanis felkérte 
Szepesi Józsefet és Szepesi Dá-
vidot a lábtechnikák oktatására. 
A szekszárdi trénerek Cegléden 
250 kollégának tartottak bemu-
tató edzést a témában.    B. Gy.

Hosszabbítás után búcsúzott a KSC
Hiába játszott és küzdött 
nagyot az Atomerőmű KSC 
Szekszárd, hosszabbítást kö-
vetően, összesítésben egyet-
len ponttal a spanyol Girona 
jutott a női kosárlabda Euró-
pa Kupa rájátszásának követ-
kező körébe.

A gironai csarnokban helyet 
foglaló mintegy tucatnyi szek-
szárdi szurkoló legnagyobb örö-
mére repülőrajtot vett a KSC, és 
az első mérkőzésen kiharcolt 6 
pontos előnyét egy negyed után 
17 egységnyire hizlalta. Amilyen 
jól indult, olyan rosszul folytató-
dott a meccs magyar szempont-
ból, hiszen a hazaiak a 18. perc-
ben átvették a vezetést. Aztán a 
fordulást követően már ők álltak 
továbbjutásra (24. p.: 43–36), de 
a McCall vezérelte szekszárdiak 
hatalmasat harcolva fordítani 
tudtak. A záró felvonásban Bis-
hop kipontozódott, ennek elle-
nére eldönthette volna a tovább-
jutást a KSC, ám védekezésben, 
illetve a büntetővonalról is hi-
báztak az atomosok, és az utolsó 
másodpercekben McCall nem 
tudta kosárra váltani Studer Á. 

passzát. A hosszabbításban az-
tán a rutinosabb Girona egyetlen 
ponttal kiharcolta a továbbjutást.

– Csalódott vagyok, nem jó 
érzés egyetlen ponttal kiesni. 
Ugyanakkor büszke vagyok a 
csapatomra, mert egy extra jó 
Gironát sikerült nagy csatára 
kényszerítenünk. Köszönöm, 
hogy tucatnyi szekszárdi a hely-
színen szurkolt nekünk. Azzal a 
szándékkal indultunk el az Eu-
rópa Kupában, hogy minél több 
tapasztalatot szerezzünk, és ezt a 
célt sikerült teljesítenünk – érté-
kelt Djokics Zseljko vezetőedző.

Negyeddöntő, 2. mérkőzés. 
Spar Citylift Girona – Atom-
erőmű KSC Szekszárd 80–73 
h.u. (12–23, 21–8, 20–19, 20–17, 
7–6). Szekszárd: Studer Á. 9/3, 
Eldebrink 14/6, THEODORE-
ÁN 9/3, MCCALL 21, BISHOP 
12/6. Csere: Kiss, Gereben 1, 
Dojkic, Mansaré 2, Bálint 5/3. 
Edző: Djokics Zseljko, Maljko-
vics Borisz. A Girona legjobb 
dobói: Hampton 20/15, Palau 
13/3, Colhado 12, Buch 11/3.

Továbbjutott: a Spar Citylift 
Girona, 153–152-es összesítés-
sel.    - fl -
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Sporthírek – Sporthírek – Sporthírek
Asztalitenisz. Február 14. és 
17. között rendezték meg az 
asztaliteniszezők országos 
diákolimpiai döntőjét Kar-
cagon. Kizakisz Nikolaosz, a 
Baka István Általános Iskola 
5. osztályos tanulója a III–IV. 
korcsoport „A” kategóriájában 
első kiemeltként jutott a főtáb-
lára, majd egészen a döntőig 
menetelt. A fináléban aztán 
Lei Balázst (Császártöltés) is 
legyőzte, s így lett diákolimpiai 

bajnok első évesként a három 
évvel idősebbek között.
Futsal. Zsinórban harmadik 
bajnoki mérkőzését nyerte meg 
a Szekszárd FC NB I-es női fut-
sal csapata. Micskó Márk együt-
tese a bajnokság 14. fordulójá-
ban a TFSE otthonában győzött 
2–0-ra. A szekszárdiak góljait 
Ganczer (34. p.) és Beke (36. 
p.) szerezte. A sárga-feketék a 
tabella második helyéről várják 
a két hét múlva esedékes folyta-

tást, amikor is a harmadik he-
lyezett, címvédő Hajdúböször-
mény otthonába látogatnak.
Íjászat. Az elmúlt hétvégén, 
Békéscsabán rendezett orszá-
gos bajnokságokon Németh 
Réka Anna, a szekszárdi Alisca 
Nyilai ÍE sportolója történelmi 
és 3D teremíjász kategóriában 
is aranyérmet szerzett. Klub-
társai közül Barta Nikolett is 
felállhatott a dobogóra, míg 
Juhász Márton, Barta Viktória 

és Andrékovics Balázs értékes 
helyezésekkel térhetett haza a 
békési megyeszékhelyről.
Kézilabda. Vereséggel kezdte az 
NB I/B-s női  kézilabda bajnok-
ság tavaszi idényét a Szekszár-
di FGKC. A Fekete Gólyák az 
elmúlt vasárnap hazai pályán 
szenvedtek egy gólos vereséget a 
Mohácstól (21–22). Tabajdi Fe-
renc edző együttese ezen a hét-
végén Nagyatádra látogat, ahol 
a Rinyamenti KC vendége lesz.
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Szemerei érme
A hétvégén a fővárosban meg-
rendezett Magyarország 45. Fe-
dettpályás Atlétikai Bajnokságán 
Szemerei Levente megszerezte 
élete első felnőtt bajnoki érmét: a 
Szekszárdi Sportközpont 19 éves 
atlétája 3000 méter síkfutásban 
állhatott fel a dobogó harmadik 
fokára. Szőke Gergő tanítványa 
1000 méterig klubtársa, Deák 
Bálint segítségével, onnan pedig 
egyedül vezette az élen külön 
csatát vívó két honvédos futót 
üldöző bolyt, s végül 8:21.70-es 
idővel harmadikként ért célba.

Szőke Gergő szerint tanít-
ványa képes 8 perc 15 másod-
perces eredményre is, amivel a 
korosztályos európai ranglista 
élére állhatna. Ezen a hétvégén 
a Fedettpályás Ifjúsági és Junior 
Országos Bajnokságot áll rajt-
hoz Levente, aki 1500 és 3000 
méteren is bajnoki címet sze-
retne nyerni.

A márciusban kezdődő sza-
badtéri szezonban Levente 3000 
m akadályon szeretne felnőtt 
magyar bajnok lenni, a júliu-
si Junior Európa-bajnokságon 
pedig ugyanebben a számban a 
döntőbe kerülés a cél.  - rp -
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AGÓRA MOZI
Február 24., vasárnap
15:00 |  A Lego-kaland 2.
17:00 |  Alita: A harc angyala
19:30 |  Kölcsönlakás

Február 25., hétfő
17:00 |  Alita: A harc angyala
19:30 |  Kölcsönlakás

Február 26., kedd
17:00 |  Alita: A harc angyala
19:30 |  Kölcsönlakás

Február 27., szerda
17:00 |  Alita: A harc angyala
19:30 |  Kölcsönlakás

Február 28., csütörtök
15:00 |  Így neveld  

a sárkányodat 3.

17:00 |  Zöld könyv  
– Útmutató az élethez

19:30 |  Boldog halálnapot! 2.

Március 1., péntek

15:00 |  Így neveld  
a sárkányodat 3.

17:00 |  Zöld könyv  
– Útmutató az élethez

19:30 |  Boldog halálnapot! 2.

Március 2., szombat

15:00 |  Így neveld  
a sárkányodat 3.

17:00 |  Zöld könyv  
– Útmutató az élethez

19:30 |  Boldog halálnapot! 2.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. február 25. (hétfő) 10:30  
– Rendezvényterem
Kommunista Diktatúrák Áldozata-
inak Emléknapja

Raffay Ernő: A kommunizmus 
hatásai. 

A belépés díjtalan.

2019. február 25. (hétfő) 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem

Válaszutak a művészettörténet-
ben – dr. Aknai Tamás művészet-
történész előadása. „Műgond és 
hányavetiség – a művészi maga-
tartás”. 

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

2019. február 25. (hétfő) 19:00  
– Rendezvényterem
Hobo a Gulágon

Kommunista Diktatúrák Áldo-
zatainak Emléknapja. „Nem írha-
tom le a fájdalmukat, a megalázott-
ságot, a reménytelenséget, a halált, 
hiszen nem éltem át, de továbba-
dom azt, amit mások megőriztek 
és továbbadtak.” Írta, fordította, 
összeállította és rendezte: Földes 
László Hobo. Zene: Vlagyimir Vi-
szockij. 

Jegyár: 2.500,- Ft.

2019. március 04. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Az eastwicki boszorkányok

Múzsa bérlet III. előadás. Já-
tékszín Budapest. Találkozgatnak, 
iszogatnak, és egyfolytában álmo-

doznak az egyedülálló eastwicki 
barátnők, akik közben úgy-ahogy, 
az életükkel is elvannak. Mígnem 
egy nap titokzatos férfi érkezik 
a városba. Egytől egyig elbűvöli 
őket... Az idő múlásával azonban 
a három barátnő rájön, Daryl na-
gyon veszélyes. John Updike a té-
mát mosolygós-frivolan írta meg, 
s most a regényalakjai színpadra 
lépnek. Vigyázzatok, miről álmo-
doztok, mert teljesül!

Szereposztás: Pokorny Lia 
(Alex), Parti Nóra (Jane), Lévay 
Viktória (Sukie), Gáspár Sándor 
(Daryl). Rendező: Bagó Bertalan. 

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2019. március 08. (péntek) 19:00 
– Színházterem
NőComment! talkshow

A NőComment! egy rendhagyó 
talkshow-sorozat, a legnagyobb 
hazai sztárok részvételével nőnap 
alkalmából Szekszárdon. „Kibeszé-
lik, átbeszélik, megbeszélik. Min-
dent, mindenkit olykor egymást 
sem kímélve. Pont úgy, ahogyan 
azt bármelyikünk tenné a saját 
baráti körében. Kötetlenül, tabuk 
nélkül. Érintik az aktuális pletyká-
kat, helyre tesznek csúsztatásokat, 
kibeszélik a nagyvilág bulvárhíreit, 
megvitatják mindazt, ami kitölti az 
életüket és minket is érdekel.”

Vendégek: Ábel Anita, Hadas 
Kriszta, Balázsovits Edit, Falusi 
Mariann, Osvárt Andrea és Rákó-
czi Ferenc. 

Jegyár: 3.900,- Ft.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, 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.: +36–74/412–765.

ÁCS REZSŐ polgármester
2019. március 4. (hétfő) 14:00 
– 16:00 óráig. Előzetes bejelent-
kezés alapján: +36–74/504–102. 
Polgármesteri Hivatal, polgármes-
teri tárgyaló (Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2019. március 26. (kedd) 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 
19:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdí-
jas Polgári Egyesület (Mészáros 
L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert 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 17:00 

– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Képviselői Iroda 
(Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Reme-
te terem. Szent I. tér 10.)

Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj 2019.
A Víz’P’Art Közalapítvány nyol-
cadik alkalommal hirdeti meg 
a Szabó Dezső festőművész 
(1888–1971) emlékére létrejött 
művészeti alap hozamaiból, és 
egyedi támogatásokból létre-
hozott Szabó Dezső Művészeti 
Ösztöndíjat.

Az ösztöndíj célja, hogy éven-
te egy Tolna megyei, illetve a 
megyéhez kötődő fiatal képző- 
vagy iparművészt támogasson 
alkotói tevékenységének fej-
lesztése, kiteljesítése, szakmai 
elképzeléseinek megvalósítása 
érdekében.

A Szabó Dezső Művészeti 
Ösztöndíj összege 2019. évben 
200.000,- Ft, azaz kettőszázezer 
forint.

Pályázati határidő: 2019. 
február 25. A részletes pályá-
zati kiírás: http://www.tolnaart.
hu/szabodezso/osztondij.htm 

A pályázatokat nyomtatott 
formában az alábbi címre várják: 
Víz’P’Art Közalapítvány, 7100 
Szekszárd, Babits Mihály u. 15. 

Elektronikus formában az 
alábbi e-mail címekre: lovascs@
wmmm.hu vagy ruhlg@tolna-
art.hu 

A pályázattal kapcsolatban a fenti e-mail címeken,
illetve Lovas Csilla titkárnál 

 a 06–74/410–783, vagy Rühl Gizella alelnöknél 06–
30/3853–477 telefonon  
lehet információt kérni.

Adományozás
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
HASZNÁLTRUHA ADOMÁ-
NYOZÁST TART.
Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u.1.
Ideje: 2019. február 25. (hétfő) 
08:00 – 09:00 óráig.

2019. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat 
és minden rászorulót.

Előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Dia-
betesesek Egyesületének so-
ron következő rendezvényére  
2019. február 26-án 13:30 
órai kezdettel Szekszárdon a 
Kórház Lila épületében kerül 
sor.

Dr. Bősze Tibor belgyó-
gyász főorvos előadásának 
címe: „A 2-es típusú cukor-
betegség kezelésének új aján-
lásai”.

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Farsang
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör szervezé-
sében a Szent István Házban 
(Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.) 
2019. március 2-án, szomba-
ton 18:00 órai kezdettel FAR-
SANGI BÁL lesz.

A belépő díj a Társaskör tag-
jainak 700,- Ft, nem tagoknak 
pedig 1.000,- Ft.

Italról, ételről mindenki maga 
gondoskodjék!

Érdeklődni és asztalt foglalni 
lehet: 
•  keddenként 16:00 és 18:00 óra 

között a Szent István Házban 
vagy

•  Fehérné Verseghy Zsuzsanna 
(74/312–202, 30/441–36–99, 
fehernevzs@gmail.com).

Informatikus
állás

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. 
§ (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet a Polgármesteri 
Hivatal Szervezési Igazgató-
ság Informatikai Osztályára 
informatikus munkakör be-
töltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honla-
pon, a Polgármesteri Hivatal/
felhívások, aktualitások címszó 
alatt tekinthető meg.

Meghívó
A Tolna Megyei Család, Esély-
teremtő és Önkéntes Ház sze-
retettel meghívja Önt „Soha 
ne mondd, hogy soha!” című 
rendezvényére.

Időpont: 2019. március 5. 
(kedd) 18:00 óra

Helyszín: Új Nemzedék Kö-
zösségi Tér Szekszárd (Piac tér 1.)
Program:
•  18:00–18:15 Köszöntők: Po-

tápi Árpád János nemzetpo-
litikáért felelős államtitkár, 
Szalay-Bobrovinczky Vince 
civil és társadalmi kapcsolato-

kért felelős helyettes államtit-
kár, Réger Balázs elnök, Lak-
ható Szekszárdért Közhasznú 
Egyesület.

•  18:15–19:30 „A mozgás örö-
me mindenkié” – beszélgetés 
meghívott vendégekkel: Iván-
csics Zsolt, a magyar „Forrest 
Gump” és Schober László 
„Óriás”. A beszélgetés mode-
rátora: Márkus István.

•  19:30–20:00 Neonverebek 
zenekar fellépése

A rendezvényre a belépés
ingyenes!

Meghívó
Szeretettel hívjuk a szabadegye-
tem VII. évfolyamának 2. előa-
dására és az azt követő be-
szélgetésére, melynek témája: 
Párválasztás mesterfokon – 
tabuk nélkül a párkeresésről.

Előadó: Mármarosi Melinda 
párkapcsolati szakértő

Időpont: 2019. február 27. 
(szerda) 17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Csatár terem 
(Szent I. tér 10., I. emelet)

Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigiénés 
Műhely elnöke, információ: 
+36–20/473–0644, 74/511–722, 
www.mentalmuhely.hu
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Folyamatosan induló OKJ-s
Építő és anyagmozgatógép kezelői 

képzések 
(Targoncavezető, Földmunkagép kezelő, 

Emelőgépkezelő, stb.),
valamint gépkezelői jogosítvány 

vizsgák.

FÁRAÓ ’95
Oktatásszervező Kft .

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 20. I/7.

Telefon: +36–30/4746–950
+36–30/2462–732 (04050)

Vállalkozásunk közel 15 éves szakmai 
tapasztalattal vállal homlokzati hőszi-
getelést, gipszkartonozást, festést, má-
zolást, burkolati díszkövek rakását.

CSONKASZIG
Telefon:

06–20/372–85–84

(0
40

34
)

TAVASZI AKCIÓ
Akciónk időtartama: 2019. március 7. – 2019. április 31.

CPH KFT. KÄRCHER CENTER 
7100 Szekszárd, Bor u. 2.

Tel.: 74/529–320, 30/650–5892 (04045)

Figyelem, figyelem!
„Közhírré tétetik, hogy Tudor király udvarában 

lovagi torna tartatik! Összemérik erejüket 
a nagycsoportos fi úk és lányok, 

így szerezve meg a fél királyságot.”

A mesék világába elkalauzolva egy  interaktív 
játékos sportos délutánra várjuk sok szeretettel a 

nagycsoportos óvodás csoportokat az óvónénikkel 
együtt.

A lovagi torna helyszíne:
Szent József Iskolaközpont, Szekszárd Garay tér 9.

Időpont: 2019. március 6. (szerda) 14:00 – 16:00

A tornára jelentkezni lehet a birodalom kancel-
lárjánál február 25-ig a 74/311–421 telefonszámon.

(04043)


