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A TARTALOMBÓL:

Új feladatok előtt a város
Szekszárd gazdaságfejlesztési 
programjának megfelelően több 
nagyobb és sok kisebb beruházás 
valósult meg tavaly a megyeszék-
helyen. Ács Rezső polgármester-
rel készült interjúban évértékelés-
re és az idei esztendő feladatainak 
áttekintésére kértük a város első 
emberét.  → 3. oldal

Tele vannak ötlettel
Szekszárdi Fősővárosi Kör néven 
újjászerveződött az egykor Főső-
városi Olvasókörként ismert egy-
let. A 2015 decemberében bejegy-
zett felsővárosi társasághoz egyre 
többen csatlakoznak, és már kör-
vonalazódnak idei programjaik - a 
kiszebáb égetésétől a búcsúig.
 → 7. oldal

Munkára vár az építőipar
„A saját lábára kell állnia a ma-
gyar gazdaságnak 2021-ig” – vall-
ja a szekszárdi Korcsmár István, 
az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója, 
aki decemberben a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje kitünte-
tést vehette át a Vállalkozón Napja 
alkalmából rendezett gálán.
 → 9. oldal

Egy utat járnak az atléták
A megyeszékhelyen hosszú idő óta 
megosztott atlétika sportág képvi-
selői az elmúlt év végén, a Szek-
szárdi Sportközpont Nonprofit 
Kft. kötelékében egyesültek, így a 
jövőben újra közösen gazdagíthat-
ják városunk sportéletét.
 → 13. oldal
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Tűzvédelmi ellenőrzéseket tart e hónapban Szekszárd középmagas lakóépületeinél a helyi katasztrófa-
védelmi kirendeltség, melynek során a tűzvédelmi szabályok teljesülését vizsgálják, kiemelt figyelmet 
fordítva a beavatkozás feltételeire és a menekülési útvonalakra.  (Írásunk az 5. oldalon.)

Életet menthet 
a szabályok betartása
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Nagy projektek után, fejlesztések előtt a város 
Szekszárd gazdaságfejlesz-
tési programjának megfe-
lelően több nagyobb és sok 
kisebb beruházás, fejlesztés 
valósult meg tavaly a me-
gyeszékhelyen. Ács Rezső 
polgármesterrel készült in-
terjúban évértékelésre és az 
idei esztendő feladatainak 
áttekintésére kértük a város 
első emberét.

– A 2015-ös év elején célul 
tűztük ki, hogy a megkezdett 
fejlesztéseket végig visszük, s 
emellett persze újakat is indí-
tunk. Szociális területen a város 
saját költségvetéséből teremtet-
te elő a rászorulók támogatásá-
ra fordítandó összeget, továbbá 
fejlesztettük az egyedül élő, idős 
emberek biztonságérzetét nö-
velő házi segítségnyújtási rend-
szert. Az önkormányzat 2016-
ban 30 millió forinttal többet 
fordít majd szociális célokra, 
ezek fedezetét a helyi adókból 
származó, jól tervezhető bevé-
telek biztosítják.

– A város és a megyei kórház 
példaértékű összefogásában 
előbb kicsinosítottuk a ren-
delőintézetet, majd a Rotary 
Clubbal közösen egy modern 
műszerekkel felszerelt, felújított 
újszülött részleget adhattunk át 
a szülészeti osztálynak. A térség 
szempontjából is fontos fejlesz-
tésként megújult a szekszárdi 
mentőállomás, és pályázati for-
rást igénybe véve újjá varázsol-
tuk a Mikes és a Kandó Kálmán 
utcai háziorvosi rendelőt, ame-
lyeknek az akadálymentesítése 
is elkészült.

– Milyen jelentősebb beruhá-
zások valósultak meg 2015-ben?

– Két nagy projektet kell el-
sőként említeni. Az egyik az 
új vízbázis megépítése, amely 
mintegy 6.3 milliárd forintból 
valósult meg, de a 100 száza-
lékos támogatottság miatt a 
városnak egy forintjába sem 
került. A Duna mentén felépí-
tett, parti szűrésű kutak, és a 
bogyiszlói víztisztító telep mű-
ködése 80-100 évre biztosítja a 

jó minőségű ivóvizet. Megvaló-
sult a városháza sokrétű ener-
getikai korszerűsítése is, de a 
hivatal csak a saját forrásokból 
finanszírozott belső felújítások 
után költözik vissza a Béla ki-
rály térre.

– A város 80 millió forint 
önrészt biztosított a Szekszár-
di UFC öltözőinek felújításá-
ra, bővítésére. A verseny- és a 
szabadidős sportolók kényel-
mét immár egyaránt szolgáló 
komplexum megépítése a lát-
ványsportokra adható társasági 
adóforintoknak köszönhető. 
Nem messze innen, a Sport 
utca végén áll a hajléktalan 
szálló, amelyet EU-s követel-
mények szerint bővítettünk és 
újítottunk fel, s amely immár – 
a megyében egyedüliként – nők 
elhelyezését is lehetővé teszi.

– A közlekedésbiztonság javí-
tásáért is több fontos lépést tet-
tünk. Az elmúlt év elején adtuk 
át a 6-os és 65-ös út kereszte-
ződésében, a siófoki elágazóban 
megépített körforgalmat, majd 
decemberben egy újabb balese-
ti gócpont szűnt meg a palánki 
úti körforgalom elkészültével. 
A kettő között saját forrásból 
újjá varázsoltuk a Szőlőhegyről 
bevezető kerékpárutat, és elké-

szült a Szent István tér négy-
sávos útszakaszának burko-
latfelújítása is. Uniós források 
bevonásával fejlesztettük a helyi 
tömegközlekedést is: megújult a 
Csatári buszforduló, elektroni-
kus tájékoztató rendszert indí-

tottunk el, és immár kamerák 
vigyázzák a gerincvonal megál-
lóiban várakozók biztonságát. A 
város levegőszennyezettségének 
csökkentéséért a közeljövőben 
gázüzeműre, majd pedig elekt-
romos meghajtásúra cserélnénk 
autóbuszainkat.

– A kultúra területén is van 
mire büszkének lennünk, hi-
szen a Bartina táncosai or-
szágra szóló sikert arattak a 
„Fölszállott a páva” műsorban, 
és elsősorban szekszárdi össze-
fogással elkészült egy a várost 
bemutató játékfilm, az Obsitos. 
Igyekszünk újra gondolni váro-
si rendezvényeinket is, ennek 
első jeleit az adventi program-
sorozaton tapasztalhatták a vá-
roslakók.

– Kellett-e stratégiai döntést 
meghoznia a közgyűlésnek tavaly?

– Igen, a távhőszolgáltatás 
visszavétele egyértelműen ilyen 
volt. Volt a döntésnek kocká-
zata, de azt felmérve, a szol-

gáltatás biztonsága érdekében 
muszáj volt meglépnünk. Most 
a Vagyonkezelő Kft. biztosítja 
5600 háztartásban a fűtést és a 
melegvíz ellátást a régi szakem-
berekkel, a város tulajdonában 
lévő infrastruktúrával. Kény-
szerű döntés volt az uszoda be-
zárása is, amelyre egy statikai 
szakvélemény után került lakat. 
Átmeneti megoldást a strand 
lefedett medencéje jelent, de az 
új fedett uszoda építését fel kell 
gyorsítani. Szekszárdi vállalko-
zóktól közel 500 millió forintnyi 
társasági adó felajánlás érkezett 
már erre a célra – köszönet érte 
–, és az új létesítmény alapkövet 
még idén lerakjuk.

– Milyen további fejlesztése-
ket, beruházásokat terveznek 
2016-ra?

– Szeretnénk folytatni az út- 
és járdaépítési programunkat 
– a Bor utcában élők is megér-
demelnék a szilárd burkolatot 
–, a szurdikok vápás vízelve-
zetőinek tovább építését, és a 
Parászta patak mederrendezése 
is a feladatok között szerepel. 
A „Modern városok” program 
keretében hamarosan érkező 
Orbán Viktor miniszterelnök-
kel szeretnénk pontosítani azt 
a fejlesztési csomagot, amely 
elsősorban a turisztikai attrak-
ciók létrehozását érinti. A Paks 
városával kötött együttműködés 
jegyében közösen igyekszünk 
majd kiaknázni az erőműbőví-
tés nyújtotta lehetőségeket.

– Új és megújított rendez-
vényekkel, így például egy 
mesefesztivállal igyekszünk 
még vonzóbbá tenni városun-
kat. Szeretnénk, ha a Pünkös-
di  Fesztivál – a gasztronómia 
előtérbe helyezésével – elindul-
na a Szüreti Napok által bejárt 
úton, s idén először megszer-
vezzük a Város Napját is. Ezek 
a programok és a tervezett fej-
lesztések mind hozzájárulnak 
ahhoz, hogy olyan Szekszárdot 
építhessünk, amely egyaránt 
vonzó a családok és a fiatalok 
számára. 
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Hetvenhárom éve történt a doni tragédia
Akik 1943 januárjában a 
Don-kanyarnál harcoltak, 
gyermekfejjel élték meg az 
I. világháború pusztítását, de 
bíztak egy szebb férfikorban. 
Aztán a sors úgy hozta, hogy 
a húszas-harmincas éveikben 
járva, a 2. Magyar Hadsereg 
katonáiként újabb borzalma-
kat kellett átélniük...

Egyebek mellett erre is kitért 
Kővári László, a közgyűlés 
gazdasági bizottságának elnö-
ke a Don-kanyarban történt 
tragédia 73. évfordulóján, ja-
nuár 12-én. A Szent István téri 
II. világháborús emlékműnél 
tartott megemlékezésen az 
önkormányzati képviselő úgy 
fogalmazott: az akkori esemé-
nyek a magyar történelemben a 
mohácsi vészhez hasonlítható-
ak. A Don folyónál a -40 fokos 
hidegben 200 ezer magyar hon-
véd sorsa vált kilátástalanná. 
Január 12-én reggel a magyar 
hadtest tüzérségi össztűz alá 
került az urivi hídfőnél, s ezzel 
megkezdődött a szovjet áttörés. 
A magyar csapatok létszáma és 
felszerelése messze alul maradt 
az ellenségnél, s így a Vörös 
Hadsereg rövid idő alatt éket 
vert a magyar hadtestbe, amely 

végérvényesen megpecsételte 
honvédeink sorsát.

A harcok során közel százezer 
baka halt meg, vagy sebesült 
meg, s a visszavonulás során is 
további ezrek vesztek oda, vagy 
kerültek hadifogságba. Csupán 
néhány tízezer magyar katona 
tért haza. A tragikus események 
nem csupán a frontra vezényelt 
katonák sorsát érintették, ha-
nem az otthon maradt aggódó 
családtagokét is – mondta Kő-
vári László. A képviselő hangsú-
lyozta: mára csupán nagyon ke-
vesen maradtak azok közül, ott 

harcoltak, de leszármazottaik 
még emlékeznek a Don-kanyar 
poklát megjárt apára, nagyszü-
lőre, és sokan még mindig bíz-
nak abban, hogy valaha megta-
lálják eltűnt hozzátartozójukat. 
Ennek kapcsán a képviselő egy 
megtörtént esetről számolt be: 
ismerőse édesapját a harcokban 
eltűntnek nyilvánították, ám 
szerencséje volt, hiszen a kato-
nát valójában egy német hadi 
vonat vette fel, mivel észrevet-
ték, hogy életjeleket mutat...

Kővári László szerint fon-
tos tisztába tenni, mi is volt a 

gyökerük a II. világháború ese-
ményeinek, hogy miért is száll-
tunk be Németország oldalán a 
háborúba. Úgy látja, a trianoni 
békediktátum következtében 
igazságtalanul megcsonkított 
Magyarország visszaszerzésé-
nek akaratával, illetve az 1920-
as és ’30-as években a fiatalokba 
nevelt „nemzeti érzéssel” ma-
gyarázható talán a lelkesedés, 
ami miatt a régi filmkockákon 
a háborúba vidáman masírozó 
katonákat látni. ,,Az ország ak-
kori vezetése egyrészt enyhíteni 
próbálta az első világháborús 
sebeket, másrészt fellépett az 
egyre terjedő kommunizmus 
ellen” – mondta Kővári László. 
A képviselő szerint a Don-ka-
nyarban életüket feláldozó 
katonák megérdemlik, hogy 
hősies helytállásukról közösen 
emlékezzünk meg.

Az ünnepségen Gyóni Géza 
költő „Csak egy éjszakára” című 
költeményét Süle Viktória sza-
valta, Gyurkó Donát Sámuel 
metodista lelkész pedig áldást 
kért Istentől a harcokban részt 
vettek emlékezetére. A megem-
lékezés zárásaként a résztvevők 
a kegyelet koszorúit helyezték 
el a világháborús emlékműnél. 
 Gy. L.

NÉVNAP–TÁR
Január 17. (vasárnap) – Antal, Antónia
Antal: latin eredetű férfinév, eredeti jelentése ismeretlen. Női párja az Antónia.
Antónia: latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.

Január 18. (hétfő) – Margit, Piroska
Margit: a görög eredetű latin Margareta név magyar alakja, a jelentése: gyöngy. 
Piroska: a latin Prisca névből származik, eredeti jelentése: régi, ősi, tiszteletreméltó.

Január 19. (kedd) – Sára, Márta, Márió
Sára: héber eredetű bibliai név, jelentése: hercegnő, uralkodónő, fejedelemasszony. 
Márta: héber arameus eredetű bibliai női név, a jelentése: úrnő. 
Márió: latin eredetű férfinév, a Marius névből ered, jelentése valószínűleg férfias.

Január 20. (szerda) – Fábián, Sebestyén
Fábián: latin eredetű név, jelentése: a Fabius nemzetséghez tartozó. 
Sebestyén: latin-görög eredetű név, jelentése: Sebastia városából való;
magasztos, felséges.

Január 21. (csütörtök) – Ágnes, Agnéta
Ágnes: görög eredetű név, jelentése: szent, tiszta, szemérmes, érintetlen, szűzies,
tartózkodó, bárány.
Agnéta: az Ágnes kicsinyített formájából származik.

Január 22. (péntek) – Vince, Artúr
Vince: latin eredetű név, jelentése: győztes.
Artúr: kelta-angol eredetű név, jelentése: erős, mint a szikla, medve.

Január 23. (szombat) – Zelma, Rajmund, Emerencia
Zelma: héber-latin eredetű név, jelentése: Sion békéje, az Istenség védelme alatt álló.
Rajmund: német eredetű név, jelentése: okos, védő.
Emerencia: latin eredetű név, jelentése: érdemekben gazdag.

SZEKSZÁRD IDŐJÁRÁSA
Január 17.
(vasárnap)

Január 18.
(hétfő)

Január 19.
(kedd)

Január 20. 
(szerda)

Január 21.
(csütörtök)

Január 22.
(péntek)

Január 23.
(szombat)

erősen felhős, viharos szél
max. -1o , min. -6o

gyengén felhős, szeles
max. -2o , min. -8o

gyengén felhős, erős fagy
max. -2o , min. -11o

közepesen felhős, erős fagy
max. -2o , min. -11o

erősen felhős
max. 0o , min. -8o

erősen felhős
max. -1o , min. -6o

hószállingózás
max. 0o , min. -6o
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A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(01081)

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

(01097)

Életet menthet a tűzvédelmi szabályok betartása
A Szekszárdi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség január-
ban végzi az illetékességi 
területén található középma-
gas lakóépületek tűzvédelmi 
ellenőrzését. A szemleso-
rozat kedden a Béri Balogh 
Ádám utcai tízemeletes pa-
nelházaknál kezdődött.

Karaszi Péter tűzoltó alezre-
des, a kirendeltség vezetője el-
mondta, hogy az ellenőrzések 
során a tűzvédelmi használati 
szabályok teljesülését vizsgál-
ják, kiemelt figyelmet fordítva 
a beavatkozás feltételeire és 
a menekülési útvonalakra. A 
beavatkozás feltételei közül a 
felvonulási terület biztosítá-

sa és a száraz felszálló tűzivíz 
vezetékek megfelelősége az el-
sődleges szempont. Ez utóbbi 
arra való, hogy tűz esetén az 
oltóvizet alulról táplálva tudják 
biztosítani, ne kelljen tömlőket 
felvinni az adott emeletre. Az 
ellenőrzés részeként a tűzoltók 
telepítették a magasból mentőt 
az épület előtt, vizsgálva, hogy 
adott helyről hány lépcsőhá-
zat, és mely emeleteket érik el 
a gép 30 méteres „karjával”. El-
lenőrizték a tűzcsapokat is, így 
bizonyosodva meg arról, hogy 
egy adott tűzesetnél minden 
rendelkezésükre álljon a gyors 
és szakszerű beavatkozáshoz.

A tűzvédelmi előírásokat 
az Országos Tűzvédelmi Sza-

bályzat (OTSZ) tartalmazza. A 
szabályozás kimondja, hogy az 
építményt és helyiségeit csak 
a rendeltetésük szerint szabad 
használni, vagyis például a 
lépcsőházakat nem tárolási cél-
ra, hanem közlekedésre szán-
ták. A közlekedők tűzvédelmi 
szempontból kiemelt szerep-
pel bírnak, hiszen menekülési 
útvonalként szolgálnak. Ha a 
menekülési útvonalat leszűkí-
tik az ott tárolt tárgyak, az nem 
csak a tűzoltói beavatkozást, de 
a lakók menekülését is megne-
hezíti.

A szekszárdi kirendeltség il-
letékességi területén huszonkét 
középmagas épület található, 
melyeket minden évben elle-

nőriz a hatóság. A keddi szem-
lét vezető Sebestyén György 
tűzoltó őrnagy, a kirendeltség 
hatósági osztályának vezetője 
elmondta, hogy az elmúlt közel 
négy év során a lépcsőházak 
állapota tűzvédelmi szempont-
ból jelentős mértékben javult, 
a lakók megértették, hogy az 
ellenőrzések az ő érdekeiket, 
biztonságukat szolgálják.

A vonatkozó jogszabályok 
szerint a tűzoltási felvonulási 
területen, valamint a tűzoltói 
vízszerzési helyeken gépjármű-
parkolót kialakítani nem lehet. 
Ezeken a helyeken a parkolási 
tilalmat táblával és/vagy útbur-
kolati jellel jelölik. A leggyak-
rabban előforduló probléma 
mégis ennek a tilalomnak a 
megszegése, amellyel az autó-
sok veszélyeztetik a beavatko-
zás, életmentés hatékonyságát. 
A Béri Balogh Ádám utcai elle-
nőrzés alkalmával a rendőrség 
és a közterület-felügyelet mun-
katársai a szabálytalan helyen 
parkoló autókon figyelmeztető 
cédulát helyeztek el.

Az ellenőrzésen megje-
lent Ács Rezső polgármester 
elmondta: a város vezetése 
üdvözöl minden olyan kez-
deményezést, ami a lakosság 
biztonságát, az állampolgárok 
érdekeit szolgálja.

 (Forrás: TMKI)

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(01085)

Meghívó Léleképítőre
Dr. Kovács Antal és Boros Gergely olimpiai- és világbajnokok

BAJNOKNAK SZÜLETTÉL című előadására.
Helyszín: Garay János Gimnázium, díszterme

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
Időpont: 2016. január 25. (hétfő) 18 óra

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Léleképítő házigazdája 
dr. Tóth Csaba Attila. Információ: +36–30/931–9428

A BELÉPÉS DÍJTALAN
Az előadást élőben közvetítjük itt:

http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm

MEGHÍVÓ
A Dicenty Dezső Kertbarát 

Kör és az Alisca Borrend 
Vince napi borünnepet, a 

Kékfrankos ünnepét rendezi 
2016. január 22-én, pénteken 

14 órától, 
az istifángödrei pincesoron.

PROGRAM:
14.00: Vince napi vesszővá-
gás – Ferenc Vilmos, a kert-

barátkör elnöke
14.30: Ökumenikus vessző-

szentelés és áldás
15.00: A 2015-ös évjárat 

értékelése szőlészeti és borá-
szati szempontból – dr. Koz-

ma Pál (PTE SZBKI)
15.30: A kertbarátok kék-

frankos újborainak kóstolója
16.30: Vince napi pincejárás 
a Ribling, a Tokaji és a Toro-
nyi pincében. (A kóstolóhoz 
poharat és borkorcsolyát té-
rítés ellenében biztosítanak.) 

Szeretettel várnak minden 
bortermelőt és borszeretőt!

Török kapcsolat erősítheti a gazdaságot
Tolna megye és Szekszárd 
gazdasági fellendülését, il-
letve a török-magyar kapcso-
latok erősödését várja a Job-
bik – ennek érdekében hívták 
meg a párt helyi képviselői a 
török nagykövetség kereske-
delmi tanácsosát.

Faruk Cömert tanácsos Fadil 
Basarral, a Török Kereskedelmi 
és Iparkamara magyarországi 
képviselőjével érkezett a me-
gyeszékhelyre csütörtökön. Itt 
elsőként Bencze János, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének 
Jobbikos képviselője és Szabó 
Balázs, a párt megyei sajtófőnö-
ke, szekszárdi képviselője társa-
ságában sajtótájékoztató kereté-
ben ismertették a török-magyar 
gazdasági kapcsolatokban vélt 
lehetőségeket. A felek szerint 
reális cél, hogy a jelenlegi 2 mil-
liárd dollárt mozgató török-ma-
gyar gazdasági kapcsolat felfelé 
mozduljon el. Ennek jele, hogy 

2015-ben a két ország közötti 
kereskedelem 15-25%-os nö-
vekedést produkált – mondta 
Fadil Basar. A mezőgazdasági 
és kereskedelmi együttműködés 
mellett látnak lehetőségeket az 
energetikai szektor terén is. Tö-
rökországban ugyanis szintén 
orosz szakemberek tervezik az 
atomerőművet, így Faruk Cö-
mert szerint a törökök számí-
tanak a magyar szakemberek 
közreműködésére.

A török vendégek ezt köve-
tően a megyei önkormányzat 
épületében megbeszélést foly-
tattak Ribányi Józseffel, a me-
gyei közgyűlés alelnökével és 
Ács Rezsővel, Szekszárd pol-
gármesterével is.

A Jobbik a megye és Szek-
szárd szempontjából is fontos 
lépésként értékeli a találkozót, 
amely a török–magyar kapcso-
lat erősítésének első állomása 
lehet. - wj -

Szekszárdi Jam Session: lesz folytatás!
Új színt hozott a szekszárdi 
könnyűzenei kulturális palet-
tán a Jam Session. A Parrag 
Tibor zenész-előadóművész 
által jegyzett, kéthavonta je-
lentkező zenei program az 
igényes szórakozási lehetősé-
geket is bővítette a városban.

Mint arról már beszámoltunk, 
ez egy jazz-pop-rock klubest 
sorozat, amelyen szinte a mű-
faj elismert helyi képviselői, 
szólisták és együttesek adtak 
koncertet a Rolling Rockban. 
Fellépett többek között a Szek-

szárd Junior Stars Big Band, a 
Jam Juniors Jazz Band és az All 
Stars Jazz Band, de szórakoztatta 
a közönséget az est „házi zene-
kara” Parrag Tibor ének, Müller 
Ádám basszus, Károlyi Kálmán 
dob összetételben, valamint 
Varga Gyula (zongora, hegedű) 
és Cseke Gábor (trombita) is. 
A Jam Session új előadóknak, 
zenekaroknak is bemutatkozási 
lehetőséget biztosított. Ilyenek 
minden alkalommal voltak, s 
ez tette újszerűvé és – többnyire 
teltházas látogatottsággal – sike-
ressé is a klubesteket. Az októ-

beri programban például szó-
lóénekeseket ismerhetett meg 
a közönség, a tavalyi évet záró 
decemberi esten pedig egy a 
közelmúltban alakult szekszárdi 
zenekar, a Jazzcad (Matók Ákos 
szaxofon, Szűcs Huba Ákos 
basszus-nagybőgő, Barta Balázs 
gitár, Soponyai József dob) adott 
emlékezetes koncertet.

Természetesen az idén is 
folytatódik a Jam Session – már 
szervezés alatt van a februári 
program –, mert Parrag Tibor-
nak szívügye a mulatós zenén 
túlmutató szórakozás és szóra-

koztatás, az élő zene varázsának 
terjesztése. Nem mellesleg a te-
hetségkutatást is szeretné segí-
teni szabadidejében. Elérni azt, 
hogy a vendéglátóhelyeken újra 
ott legyenek az értéket közvetítő 
muzsikusok, és miattuk is érde-
mes legyen oda betérni.

– Örömmel tölt el már most, 
amikor tudomásomra jut, hogy 
itt-ott újra fellépnek esténként 
zenészek Szekszárdon – mondja 
a Jam Session szervezője. – Hi-
szem, hogy amit mi elkezdtünk, 
éppen ezt a célt, nemes külde-
tést szolgálja.  B. Gy.
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Szabó Balázs (balról), Faruk Cömert tanácsos, Fadil Basar és 
Bencze János a csütörtöki sajtótájékoztatón



6 72016. január 17. 2016. január 17.
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SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Szekszárd, Kölcsey ltp. 1. 4/413

1 db 48 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

Előtakarékosságot vállaló fi atal párok számára
Szekszárd, Honvéd u. 17/A „Fecskeház”

1 db 40 m2 alapterületű összkomfortos bérlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. Ifj úsági Ház

1 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2016. február 5. (péntek) 12.00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 74/510-422

Szekszárdi rehabilitációs
foglalkoztató állásokat hirdet

megváltozott munkaképességű dolgozóknak
a városi illemhelyek működtetésére.

Jelentkezni: KT-Dinamic Nkft.

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Telefon: 74/315-103
(01104)

A „fősővárosiak” tele vannak tenni akarással
Újjászerveződött az 1870-es 
évek végén alakult, egykor 
Fősővárosi Olvasókörként 
ismert egylet. A Szekszárdi 
Fősővárosi Kör néven 2015 
decemberében bejegyzett 
társaság tevékeny részt vál-
lalna a városrész életében.

A megalakulás és a közelmúlt-
ban tartott tagtoborzó kapcsán 
lapunk a városrészben élő fa-
faragót, Szollár Zoltán elnököt 
kérdezte, miként képzelik el e 
nagy reményekkel induló kö-
zösség működését.

– A kör egyedülállóan öku-
menikus szellemben alakult: 
korábban segítettek liszthordás-
ban a Bezerédj utcai református 
gyülekezeti teremnél, később 
pedig a katolikus testvéreknek 
tették meg ugyanezt. Aztán pe-
dig gyűjtöttünk egy rászoruló 
párnak: rengeteg ételt, tűzifát 
hoztak az adakozók, mi pedig 
eljuttattuk számukra. Jó volt lát-
ni az összefogást! – érzékeltette 
a tagság örömét Szollár Zoltán.

– Kik voltak a kezdeménye-
zők? Hol lesz a székhelyetek?

– Pethő Lászlónét, Gál Attilát, 
Karácsonyi Józsefet, Pámer Im-
rénét, Vesztergombiné dr. Kiss 
Editet, Szalai Lászlót, Tóth Ró-
zsát, Kővári Lászlót, valamint 
Kovács Jánost említeném meg 
mindenekelőtt. A székhelyünk 
egyelőre az én Bocskai utcai 
borházam, de amint jó idő kere-
kedik, kint leszünk a felújított a 
Kápolna téren, Remete-csurgó 
környékén. Később közösségi 
házként szolgáló épület vásár-
lása is szerepel a tervek között, 
ha látjuk, hogy van összefogás, 

akarat, addig is egy nagyobb 
színpadra pályáznánk, amit a 
Kápolna téren állítanánk fel. 
Ezen előadóművészek léphet-
nének fel, és további kulturális 
programoknak adna otthont. 
Tele vagyunk tenni akarással.

– Honnan e népies hangzású 
név: Fősőváros?

– Itt élő őseink így ejtették a 
régmúltban, bár mi még most 
is el-elrontjuk néha. Nem volt 
kérdés: ez kellett legyen a ne-
vünk.

– Mennyiben nehezedik szá-
motokra a népszerűséggel járó 
teher?

– Magam sem hittem volna, 
hogy egy közös program meg-
szervezéséhez, mint amilyen 
például a Felsővárosi Búcsú 
volt, hányszor kell találkoz-
nunk, s azt mennyi tervezés 
előzi meg. Úgy vagyunk ezzel: 
majd szétosztjuk a feladatokat 
és mindenki teszi a dolgát, hisz 
így lesz a sok munkából közös 
ünnep. Itt szeretném megkö-
szönni Vesztergombiné dr. Kiss 

Edit ügyvéd tagtársunk segítsé-
gét, aki ingyen készítette el az 
egyesület iratait.

– A városrész alkotóinak mun-
káját is patronálnátok. Mi sül ki 
ebből? 

– A programok szervezésé-
vel párhuzamosan készül egy 
faragott falap, amit nemrég raj-
zoltam meg. Ennek gipszminta 
másolatáról Koleszár Csaba 
keramikus tagtársunk mázas, 
színes kerámia lapokat gyárt, 
amelyeket külön számozással 
is ellát. Ezeket tehetik ki portá-
ikra a „fősővárosi” alkotók, bo-
rászok, ezek jelölik az „alkotó 
pontokat”. A pontokról térkép 
készül, amelyet a Tourinform-
nál, múzeumokban, közösségi 
helyeken és az interneten is ter-
jesztenénk, hogy könnyebben 
idetaláljanak az érdeklődők.

– Mivel foglalatoskodnak a fel-
sővárosi alkotók?

– Akad itt ékszerkészítő, fes-
tőművész, keramikus, méhész, 
sajtkészítő és személyemben 
fafaragó is, de én alkotóknak 

tartom a borászokat is. Persze, 
egyéniségek között néha „zör-
renek” a vélemények. Adjuk, 
kapjuk – de pont a különbségek 
erősítik a csapatot.

– Idén már közös karácsony-
fátok is volt a Kápolna téren…

– Hatalmas élmény volt részt 
venni a felállításában. Külön 
köszönet Pálos Miklós és Viz-
dár Csaba munkájáért, de jár 
a dicséret az egyesület hölgy 
tagjainak is, akik a díszeket ké-
szítették.

– Milyen programok várha-
tóak a közeljövőben „fősővá-
rosban”?

– Februárban kezdünk a 
téltemető kiszebáb égetéssel, 
ahol a gyerekek készítik a ki-
szebábot, mi felnőttek pedig 
megkóstoljuk az újborokat, a 
fázósabbaknak forralt bort ké-
szítünk. Márciusban metszési 
bemutatót tartunk és készü-
lünk a közös majálisra is. Az 
idei Felsővárosi Búcsú való-
színűleg három napos lesz, hi-
szen bár a tavalyi rendezvény 
remekül sikerült, de be kellett 
látni: több program egy napba 
nem fér bele, és vallási ünnep-
ről lévén szó nem szeretnénk 
zavarni a hittel élő embereket. 
Ezért azt gondoltuk, hogy pén-
tek este utcabált rendeznénk, a 
szombat pedig a bor és a mű-
vészetek találkozója lenne, ahol 
az alkotók és borházak nyitott 
ajtókkal várnák az érdeklődő-
ket. Vasárnap a búcsúé a fősze-
rep a Szentmisével, kézműves 
vásárral és persze a régi búcsúi 
hangulattal. 

 Gyimóthy L.

Olvasásnépszerűsítés –másként
Melyik könyvet vette a kezé-
be legutóbb a kedves olvasó? 
Vagy inkább a könyv digitális 
„kistestvére”, az e-book az, 
amelyet „fellapoz”, ha éppen 
elmélyedne, mondjuk a nép-
szerű kortárs írók által sorok-
ba rendezett világban?

Talán mindegy is, milyen mó-
don olvasunk. A lényeg, hogy 
maradjon meg mindenkinek 
az a jó szokása, hogy olykor 
a kezébe vesz egy-egy kötetet. 
A Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár kezdeményezésének 
köszönhetően remélhetőleg a 
szórakozás eme formája a jö-
vőben egyre népszerűbb lesz.

A megyei könyvtár ugyan-
is reklámfilm-pályázatot írt 
ki. Olyan alkotásokat várnak, 
amelyek „eredeti és kifejező 
módon népszerűsítik és hor-
dozzák a 21. századi, folya-

matosan megújuló könyvtár 
üzenetét, hagyományos és 
modern szolgáltatásait, emlé-
kezetes, kifejező módon jele-
nítik meg az olvasás örömét”. 
A reklámfilmnek kötődnie 
kell a pályázat kiírójához, és 
nem lehet több hatvan má-
sodpercnél. Pályázhatnak ma-
gánszemélyek és közösségek 
is, olyan művekkel, amelyek 
digitálisan kezelhető formá-
tumban készülnek. A legjobb 
alkotásokért szakmai- és kö-
zönség-díjat vehetnek át a 
művek készítői. Az elbírálás 
szempontjai: a kreativitás, 
eredetiség, tartalom és képi 
megjelenítés. A pályázatokat 
január 31-ig várják a filmpa-
lyazat@igyuk.hu e-mail címre. 
Eredményhirdetés a márciusi 
Internet Fiesta rendezvényso-
rozat alkalmával.

 -wj-

A művészet mindenkié

„Ahol jó borokat érlelnek, 
ott jelen van a művészet” – 
mondta W. Nemessuri Zoltán 
író, a BP ART egyesület Tény-
képek című, szekszárdi kiállí-
tásának megnyitóján, január 
9-én a Művészetek Házában.

Tizennyolc művész – ők alkotják 
a nemrég alakult Belvárosi Pol-
gár Kulturális Egyesületet, azaz a 
BP ART nevű társaságot. Céljuk, 
hogy az egyes művészeti ágakat 
népszerűsítsék, közel hozzák egy-
máshoz. A kiállítás megnyitóján 
sikerült ezt a célt megvalósítani, 
hiszen a képző- és iparművészek 
által hozott alkotások mellett 
Lozsányi Tamás orgonajátéka 
tette teljessé az érzést: a művé-
szet minden egyes ága valóban 
jól illeszkedhet egymáshoz. A 
BP ART tárlatát W. Nemessuri 
Zoltán író nyitotta meg, a kiál-

lítás kurátora pedig Baky Péter 
festőművész, aki maga is tagja a 
társulatnak, így alkotásait is lát-
hatja most a szekszárdi közönség 
korábbi „munkahelyén”, a Művé-
szetek Házában.

A BP ART célja, hogy „a 
művészet a világot ne elefánt-
csonttoronyból szemlélje, s ne 
csak múzeumokban és alkalmi 
bemutatókban gondolkodjon, 
hanem jusson el az otthonok-
ba és a közösségi terekbe, mert 
ezzel formálhatja a társada-
lom ízlését” – szól a csoport 
ars poeticája. Úgy vélik, hogy 
fontos népszerűsíteni az egyes 
művészeti ágakat – esetükben 
főképp a képző- és iparművé-
szetet. Minderről Szekszárdon 
is meggyőződhet az érdeklődő 
közönség, hiszen a BP ART al-
kotóinak tárlata egészen február 
21-ig látogatható.  -wj-

Guti József SOMA – Struktúra V. Székács Zoltán – Ezüst fény
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Boreladás a pincéből

A kicsiben gazdálkodó bo-
rászokat sújtó gondok, és 
a jövő lehetőségei is szóba 
kerültek az 1977-ben alakult 
Dicenty Dezső Kertbarát Kör 
első idei ülésén.

A mintegy 100 fős tagságot szám-
láló kertbarát kör január 11-i ren-
dezvényén Ferenc Vilmos elnök 
emlékeztetett: az apróbb pincé-
szetek – részben a jövedéki enge-
délyek alacsony hektoliter-limitje 
miatt – igencsak küszködnek, 
hogy termékeiket hivatalosan is 
értékesíthessék, s bizony néha 
bírságot kénytelenek fizetni a 
nem legális boreladások miatt... 
A problémáról a kör vezetősége 
többször is tájékoztatta már az 
illetékes minisztériumot, és talán 
valami elindult a témában: egyes 
vizsgálati díjak csökkennek, vagy 
meg is szűnnek. Ferenc Vilmos 
példaként hozta fel Ausztriát, 
ahol a termelőknek 25 hekto-
literig nem kell fizetniük az ál-
lamnak, ezt a mennyiséget saját 
pincéikből bárkinek eladhatják.

Az összejövetelen a nyitott 
pincék ügye is szóba került. 
Míg ugyanis más borvidéki te-
lepüléseken még ilyen idő tájt is 
nyitva állnak a pincék a kóstolni 
szándékozók hada előtt, addig 
Szekszárdon csupán az Istifán-
gödrében fogadják „non-stop” 
a vendégeket. Sokan felvetik, 
hogy tetemesek a távolságok 
a pincék, borházak között, ám 
érkezik az ellenpélda: a Győr 
környéki borászatok között 
mikrobuszokkal szállítják a 
vendégeket. Szekszárdon is volt 
ilyen egykor – emlékeztetett 
Ferenc Vilmos -, amikor még a 
Béla király térről Sióagárd-Le-
ányvárba díjmentesen szállítot-
ták a buszok a borkóstolókat.

A kertbarát kör idén új elem-
mel, a június 4-i „Szőlő virág-
zásának ünnepével” teszi vál-
tozatosabbá a megyeszékhely 
gasztroturizmusát. A szervezet 
soron következő rendezvénye 
a február 17-i borverseny lesz, 
amelynek eredményhirdetést 
február 27- én tartják.   Gy. L.

Szekszárdi
Ipari Parkban

KIADÓ
raktárhelyiségek

500 m2-ig
74/510-422

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/
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A TARR Kft. pályázatokat hirdet MŰSZERÉSZ munkakör betöltésére:

ELŐNY:
• Felsőfokú végzettség
• Elektromos karbantartási ismeretek
• Egy idegen nyelv társalgási szintű

ismerete
• Távközlési piac és szolgáltatások     

ismerete

AMIT KÍNÁLUNK:
• Alkalmazotti jogviszony
• Béren kívüli juttatások,

cafetéria
• Folyamatos tanulási és 

előrelépési lehetőség

FELADATOK:
• Hibakeresés, problémamegoldás
• Ügyfélkapcsolatok ápolása
• Elhárított hibák dokumentálása
• Munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátása

ELVÁRÁSOK:
• Középfokú végzettség (érettségi) elektroműszerész
• Magabiztos, határozott fellépés az ügyfelekkel történő kommunikáció során
• Kiemelkedő kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• B kategóriás jogosítvány

Munkaidő: napi munkaidő 8 óra, két műszakban változó beosztással.
Munkakezdés: azonnal, megegyezés szerint.
A munkavégzés helye: Bonyhád és Szekszárd

Jelentkezéseket az info@tarr.hu-ra címen várjuk.
Jelentkezési határidő: 2016. január 31.

(01011)

Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium
7100 Szekszárd,

Kadarka u. 25-27. Tel: 74/511-077
E-mail: ibelagimnazium@belamail.hu

OM-azonosító: 036394
Az I. BÉLA kínálatában biztosan

megtalálod a neked valót!
001 Informatika és matematika tagozat
002  Természettudományi tagozat (kémia, biológia)
003 Angol – informatika tagozat
004  Humán – idegen nyelv (angol/német) tagozat 

(+ művészetek, média)
005  Sportiskolai tagozat (sporttárgyak, + idegen 

nyelv, + informatika)
006  Arany János Kollégiumi Program  

előkészítő középiskolai osztálya
Tagozatos képzés → emelt szintű érettségi 

felkészítés → továbbtanulás → siker

Ha szeretnél egy
jó hangulatú, közösségi
szellemiségű,
egyéniséget elfogadó,
változatos módszereket
alkalmazó
gimnáziumban tanulni,
felkészülni a továbbtanulásra,
jó nyelvtudásra szert tenni

akkor válaszd első helyen az I. Bélát!
JELENTKEZZ HOZZÁNK!

TALÁLSZ NÁLUNK:
diáklabort,
robotokat,
fi lmezést,

Média Műhelyt,
ingyenes ECDL- és 

nyelvvizsga-felkészí-
tést,

színjátszást,
diákzenekart és

diákújságot.
(01103)

Pályázatokra, erőműbővítésre vár az építőipar
„A saját lábára kell állnia a ma-
gyar gazdaságnak 2021-ig” 
– vallja a szekszárdi Korcsmár 
István, az Alisca Bau Zrt. vezér-
igazgatója, aki decemberben a 
Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetést vehette át a 
Vállalkozók Napja alkalmából 
megrendezett gálán, a Művé-
szetek Palotájában.

A magas állami kitüntetés – 
amelyet a miniszterelnök ja-
vaslatára a köztársasági elnök 
adományoz – meglepetésként 
érte az évtizedek óta az épí-
tőiparban dolgozó szakembert. 
A díjjal a gazdasági életben el-
ért eredményeit és társadalmi 
szerepvállalását ismerték el. 
„Nem szokványos dolog a mi 
köreinkben egy ilyen rangos ki-
tüntetés, ezért aztán egyáltalán 
nem számítottam rá” – mondja 
Korcsmár István, aki korábban 
már kétszer elnyerte az Év Vál-
lalkozója díjat. „Még mérgelőd-
tem is magamban, hogy miért 
nem áll már fel az a jóember, és 
veszi át az elismerést, amikor 
végre eljutott az agyamig, hogy 
az én nevemet mondták ki az 
imént. Olyannyira váratlanul 
ért a dolog, hogy a díjat átadó 
Lázár János, a Miniszterelnök-
séget vezető miniszter jött elém, 
és jót derült látható meglepett-
ségemen.”

A kis „bakit” leszámítva per-
sze nagy volt az öröm, s már a 
gálát követő fogadáson renge-
tegen gratuláltak a szekszárdi 
cégvezetőnek. A jókívánságok 
azóta sem apadtak el, de köz-
ben újra kezdődtek a dolgos 
hétköznapok. Korcsmár István 
1987 óta kivitelező, cége febru-
ár 12-én lesz 25 éves. Kezdet-
ben az Alisca Bau Kft. az akkor 
alakuló önkormányzatoknak 
ajánlotta fel segítségét mély-
építési és csarnokkivitelezési 
feladatokban.

„Az első munkánk a faddi 
sportcsarnok felépítése volt, de 
a megyében több településen 
húztunk fel tornacsarnokot, 
Bátaszéken pedig tanuszodát 
is” – emlékszik vissza a ve-

zérigazgató. „A csapadék- és 
szennyvízcsatorna beruházá-
sok mellett, 1993-ban indultak 
a partfal- és pince megerősítési 
munkák.” A cég, amely 2009. ja-
nuár elsején alakult át zártkörű-
en működő részvénytársasággá, 
az első év 30 milliós árbevételét 
követően folyamatosan fejlő-
dött, és a tavalyi esztendőt már 
6 milliárd forinttal zárta.

A decemberi ünnepséget fel-
vezető köszöntőjében Lázár Já-
nos kiemelte: a magyar kormány 
legfontosabb szövetségese az a 
magyar vállalkozói közösség, 
amely képes önmagát eltartani 
és másoknak munkát adni. Nos, 
az építőipari cég 25 évvel ezelőtt 
13 fővel indult, ma az Alisca 
Bau Zrt. több mint száz dolgo-
zót foglalkoztat, s ezzel közel 
ugyanennyi családnak biztosít 
megélhetést. Nem kis felelősség 
ez, főként egy olyan ágazatban, 
amely az elmúlt nyolc évben sok 
mindent megélt.

„A magyar építőipar hosz-
szú éveken át, egészen 2007-ig 
jó közepesen teljesített, amikor 
is elapadtak azok a címzett tá-
mogatások, amelyekből az ön-
kormányzatok a fejlesztéseiket 
fedezték. Ebben a helyzetben 
jött 2008-ban a gazdasági válság, 
amely aztán a padlóra küldte az 
ágazatot” – pörgeti vissza az idő 
kerekét Korcsmár István. „So-
káig csak vergődtünk, mígnem 
2012-től végre elindult valami. 
Az uniós pályázatok nyújtotta le-

hetőségeket kihasználva három 
erős év következett, így sikerült 
a szakmunkásainkat is megtar-
tanunk.” A cégvezető az után-
pótlással kapcsolatban már kö-
zel sem ilyen derülátó, szerinte 
ugyanis a szakemberképzésben 
jócskán akadnak hiányosságok.

A Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje díjjal kitüntetett vállal-
kozó szerint az utolsó öt évben 
egyetlen magánerős beruházást 
végeztek, a többi állami szerep-
vállalással, pályázati támogatás-
ból valósult meg. A tavalyi mun-
kákat novemberig mind átadták, 
az új pályázatokra viszont még 
várni kell. Pedig a kiírástól szá-
mítva akár 6-8 hónap is eltelhet 
a munkák megkezdéséig. „Sajnos 
nincs erős tőkés réteg, amely be-
ruházna. A központi megrende-
lésektől függünk, pedig önállóan, 
az állam segítsége nélkül kellene 

megállni a lábunkon, és tisztes-
séges bért fizetni a munkaválla-
lóinknak” – folytatja Korcsmár 
István. „Ha itthon nehezen megy, 
muszáj a külföld felé nyitni. Mi a 
délszláv országok irányába in-
dultunk el. Horvátország uniós 
tagállam, ott lehet piacunk, hi-
szen van tapasztalatunk az EU-s 
pályázatokban, és referenciákkal 
is rendelkezünk”. 

Az Alisca Bau Zrt. vezér-
igazgatója szerint a magyar 
gazdaságot is mielőbb a saját 
lábára kell állítani, hiszen a 
2014-2020-as ciklus végeztével 
az uniós pénzcsapokat elzárják. 
A szektor szempontjából jó lé-
pésnek tartja a lakásépítés áfájá-
nak csökkentését és a családok 
otthonteremtési kedvezményét 
(CSOK), de a megyei vállalko-
zások különösen a paksi atom-
erőmű bővítését várják nagyon.

„Mind ezek mellett a mező-
gazdaság az a célterület, ahol 
szükség lenne a fejlesztésekre” 
– vallja Korcsmár István. „Az 
öntözéses területek növelése a 
mi profilunkba vágna, de a ser-
tés és szarvasmarha tenyésztés, 
illetve a gabonatermesztés is be-
ruházásokra vár, nem is beszélve 
a híg- és szervestrágya feldolgo-
zását szolgáló fejlesztésekről. 
Figyelmet kell fordítani a sík- és 
dombvidéki vízrendezésre, a 
támfalak és vápás utak építésé-
re. Ezen a téren Szekszárdon is 
van még tennivaló. Folytatni kell 
az ivóvízjavító programokat új 
vízbázisok és víztisztító telepek 
építésével, a meglévő csatorna-
hálózat modernizálásával.”

A szekszárdi cégvezető tár-
sadalmi szerepvállalásával is 
rászolgált a magas állami kitün-
tetésre. A megyeszékhelyen kul-
turális és sportesemények, civil 
szervezetek és sportegyesületek 
támogatójaként tartják számon. 
„A tehetséget el kell ismerni, a 
gyerekeket pedig fel kell karol-
ni, hogy kibontakoztathassák 
azt” – mondja Korcsmár István, 
majd elárulja: jó érzés ott lenni 
a nívós és sikeres Szüreti Napok 
támogatói között, a sport pedig 
szerelem.   - fl -

Névjegy
Korcsmár István Szekszárdon 
született, 1955-ben. Budapes-
ten érettségizett, majd Baján, 
a műszaki egyetem vízgazdál-
kodási karán szerzett vízellá-
tási és szennyvízcsatornázási 
mérnöki diplomát. Immár 39 
éve házas – felesége a megyei 
rendőrkapitányság közgazda-
sági osztályán dolgozik –, há-
rom felnőtt gyermekük van. 
Szabadidejében teniszezik, 
de imád olvasni, vagy a baráti 
társasággal utazgatni.
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2016. január 10-ei rejtvényünk megfejtése: Fazekas Mihály, Lúdas Matyi

EVANGÉLIUM

Vízkereszt fénye az arcokon
„Mert megjelent az Isten üdvözí-
tő kegyelme minden embernek.” 
 (Tit 2, 11)
A karácsonyi ünnepkör elmúltá-
val, a Vízkeresztet követő hetek-
ben kísérőként szegődik mellénk 
a fenti ige. Megértéséhez sokat 
segített nekem egy oltárkép, mely 
Benczúr Gyula alkotása és Bu-
dapesten, a fasori evangélikus 
templom oltárképeként csodál-
ható meg. A napkeleti bölcsek 
hajolnak a jászol fölé, háttérben 
a kíséret tagjai, fenn az égen ra-
gyog a betlehemi csillag. Miköz-
ben Szentírással a kezemben gyö-
nyörködöm a festményben, az jut 
eszembe, hogy ezek a bölcsek és a 
szent szülepár annyira különböző 
világot képviselnek és mégis any-

nyira hasonlónak tűnnek, ahogy 
ott állnak a meghitt fényben.

Mások, hiszen idegen földről, 
idegen kultúrából érkeznek a böl-
csek. Mária és József számára talán 
nem is volt olyan egyszerű nyitott 
szívvel fogadni az ő hódolatukat. 
A korabeli szigorú hagyomány 
szerint Izrael népén kívüliek tisztá-
talanoknak számítottak, márpedig 
ezek a látogatók igencsak messziről 
jöttek, egy nagyon idegen világból. 
Mennyit kellett később a tanítvány 
Péternek is harcolnia önmagában, 
míg megértette, hogy nyugodtan 
bemehet a római százados, Kor-
néliusz házába, anélkül, hogy tisz-
tátalanná lenne (ApCsel 10.) Talán 
a szent szülepárnak is különleges 
élmény volt - nem a látogatók eg-

zotikus, hanem idegen volta miatt 
– látni, hogy tőlük oly távolinak 
tűnő helyekről is vonz embereket a 
Megváltó fénye. 

Olykor arról fantáziálok, hogy 
egy Szentlélek által inspirált éb-
redési hullám nyomán vajon ho-
gyan néznének ki a mi történelmi 
felekezeteink? Ahogy gondolatban 
„feltöltöm” a templomi padsoro-
kat, hirtelen azt kell észre vennem, 
hogy válogatok: ösztönösen a ma-
gam „fajta”, hozzám hasonló hát-
terű emberek sorával népesítettem 
be közösségeinket, alkalmainkat. 
Rá kell, hogy döbbenjek, milyen 
jó, hogy nem én válogatom össze 
a Krisztus körüli ébredő emberek 
csoportját, mert túl szűklátókörű 
vagyok - a tőlem idegeneket meg 
sem hívnám. Csakhogy Isten nem 
válogat! Vízkereszt fényénél és a 
három bölcset figyelve értem meg, 
hogy készen kell állnom – készen 
kell állnunk mindannyiunknak 

arra, hogy a számunkra idegen-
nek tűnő: a korábban más ideoló-
giai alapon álló, esetleg megterhelt 
családi múltból érkező, bűnök 
fogságából szabaduló, tőlünk el-
térő habitusú, talán elsőre nem 
is szimpatikus emberek arcában 
meglássuk a Megváltó előtt hó-
dolni vágyó idegenből jött test-
vért. Mert reméljük, jönnek: nem 
is másik országból, talán csak a 
szomszéd utcából...

Van egy érdekessége az említett 
oltárképnek: a csillagon kívül lát-
ható még egy külön fényforrás is, 
mely megvilágítja az alakokat – és 
ez maga Jézus. Az Őbelőle sugárzó 
fény hasonlóvá festi az egyenként 
idegen arcokat ott a jászol körül – 
nagyszerű, biblikus megoldása ez 
a festőművésznek. Kívánom, hogy 
ragyogjon be minket ez a fény, és 
lássuk meg mások arcán is! 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész 

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

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

oglalja le a 2016-os évi nyaralását Bulgáriába, Törökországba, Görögországba és más 
számos egyéb üdülőhelyre hatalmas előfoglalási kedvezménnyel. 

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

VEGYES AJÁNLATAINK:

•  Síelés Nassfelden 2016.01.30 – 2016.03.19. 
között pályaszálláson 6 fős apartmanban

62.900 Ft/fő-től/6nap

•  Velencei Karnevál utak indulnak 
2016.01.22. – 2016.02.07.

12.900 Ft/fő

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 
érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon, honlapunkon!
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REJTVÉNYFEJTŐKNEK
Január 17-i számunkban talál-
ható feladványunk megfejtését 
január 20-án, szerdáig várjuk cí-
münkre (7100 Szekszárd, Hunya-
di u. 4.) levelezőlapon, de megfej-
téseiket személyes is leadhatják 
az irodaház portáján, munka-
időben. A helyes megfejtést be-
küldők között két páros belépőt 
sorsolunk ki a január 22-i, péntek 
esti Virtuózok című komolyzenei 
koncertre. A nyertesek értesítése 
miatt kérjük, hogy – a megfejtés 
és a lakcím mellett – ezúttal tele-
fonszámukat is tüntessék fel.

Mészöly Miklós emléknap – 2016. január 19.

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Mészöly Miklós 
Egyesület tisztelettel meghívja az 
érdeklődőket a Mészöly Miklós 
emléknap rendezvényeire.
Az emléknap előrendezvényei:
Január 18., hétfő
10:00 a PTE Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesz-
tési Karán (Rákóczi u. 1.) Mészöly 
Miklós író, drámaíró születésének 
95. évfordulójára vers- és próza-
mondó verseny a fiatalok számára.

15:00 a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumban (Szent István tér 
26.) „Megidézzük Polcz Alaine-t” 
szóval, hangoskönyvvel, fotókkal, 
személyes élményekkel budapesti 
és szekszárdi „örökösök”, tanítvá-
nyok, barátok, érdeklődők találko-
zója a könyvtárban.

A Mészöly Miklós emléknap
programja:
Január 19., kedd – Agóra Művé-
szetek Háza (Szent István tér 28.)
09:30 Köszöntők: dr. Haag Éva 
Szekszárd város alpolgármestere, 
Szörényi László irodalomtörténész, 
a Mészöly Miklós Egyesület elnöke, 
az MTA BTK Irodalomtudományi 
Intézet és a Szegedi Tudományegye-
tem emeritus professzora.
09:40 Mészöly Miklós konferencia 
I., előadások:
• N. Horváth Béla: Volt egyszer egy 
Közép-Európa

• Lovas Csilla: A szekszárdi Mé-
szöly-gyűjtemény bemutatása
• Szkárosi Endre: A Mészöly-ha-
gyaték műfaji konzisztenciája. El-
nököl: Jankovics József a Mészöly 
Miklós Egyesület alelnöke
10:40 Portréfilm a 2011. évi Mé-
szöly Miklós-díjas Zalán Tiborról
11:30 Szünet
11:50 A Mészöly Miklós Emlék-
plakett és a Mészöly Miklós-díj 
átadása. Laudál Szkárosi Endre 
Mészöly Miklós-díjas író, költő, a 
Mészöly Miklós Egyesület alelnöke.
13:00 Mészöly Miklós emléktáblá-
jának megkoszorúzása az író szü-
lőházán (Szekszárd, Bezerédj u. 
2.). Közreműködik Kis Pál István, 
a 2015. évi Mészöly Miklós emlék-
plakett kitüntetettje.
15:00 Beszélgető, emlékező dél-
után az Irodalom Háza Mészöly 
Miklós Emlékházban (Babits u. 
15.). A Mészöly Miklós-díjassal 

beszélget Szörényi László és Jan-
kovics József, a Mészöly Miklós 
Egyesület alelnöke.
Mészöly Miklós Konferencia II., 
előadások:
• Urbanik Tímea: Az olvasó író 
– gondolatok Mészöly Miklós 
könyvtárában
• Bagi Zsolt: A Mészöly-esemény a 
magyar irodalomban
• Jankovics József: A régi magyar 
irodalom jelentősége Mészöly 
Miklós életművében
• Szörényi László: A reformkor 
irodalmi hagyatéka és a Mé-
szöly-életmű
• Szollát Dávid: A mészölyi hagyo-
mányértelmezés a Műhelynaplók 
fényében
Alaine tombolája
További információ: Pócs Margit 
74/504–119, 30/632–3266.
A Mészöly Miklós emléknap rendez-
vényei ingyenesek.

Brüsszeli beszélgetés Navracsics Tibor EU-biztossal
A vidéki médiamunkásoknak 
Brüsszelbe szervezett kétna-
pos, decemberi tanulmányút 
zárásaként az Európai Bizott-
sághoz tartozó, Charlemagne 
épületben találkoztunk az EU 
magyar biztosával, dr. Navra-
csics Tiborral, akivel  az általa 
képviselt négy területről (ok-
tatás, kultúra, ifjúság és sport) 
vált hattunk szót a rendelkezé-
sünkre álló bő egy órában. Az 
alábbiakban a közösön készí-
tett interjúból szemezgetünk.

– Bő egy éve foglalta el hivatalát, 
milyen a szakmai közérzete eu-
rópai biztosként?

– Ahhoz képest, hogy rend-
kívül kemény meghallgatási 
procedúrán mentem keresztül, 
amely után szinte biztos vol-
tam benne, hogy fennakadok a 
rostán, az eltelt egy évet jónak 
értékelem. Megtaláltam azokat 
a biztosokat, akikkel  azonos 
nézeteket vallok az oktatás, a 
kultúra és a sport kérdéseiről. 
Ez kellő lobbierőt jelenthet az 
elkövetkezendő években ahhoz, 
hogy át tudjunk vinni fajsúlyos 
kérdéseket az Európai Parla-
menten.

– Mekkora súlya van az Ön 
által képviselt területnek a bi-
zottságon belül?

– Az érdekérvényesítés szem-
pontjából nehezebb a helyzet a 
többihez képest. Folyamatosan 
szövetségeket kell szerveznem, 
hogy egy-egy elképzelés eljus-
son a tanácsig. Ha viszont a 
költségvetés oldaláról nézzük 
a kérdést, akkor bátran állítha-
tom: az egyik legerősebb tárca 
az enyém. Van két, a kontinenst 
átfogó programunk. Az egyik az 
oktatást segítő Erasmus Plusz, a 
másik pedig a Kreatív Európa, 
amely széleskörűen támogat-
ja a kulturális projekteket, il-

letve a művészek mobilitását, 
tapasztalatcseréjét. Van két 
jelentős háttérintézményünk 
is: az egyik az Egyesített Kuta-
tási Központ, a másik pedig a 
budapesti székhellyel működő 
Európai Innovációs Technoló-
giai Intézet, amely összehozza 
az egyetemi-akadémiai kutató-
kat és a befektetőket, hogy az al-
kalmazott kutatások társadalmi 
hasznosulása felgyorsuljon.

– Az oktatás európai biztosa-
ként mi tart a legfontosabb fel-
adatnak a következő időszakban?

– A szemléletváltozást. Még 
mindig úgy kezeljük ezt a te-
rületet, mint a gyerekeinknek 
huszonegynéhány éves korig 
tartó elfoglaltsága. Nem, az élet 
felülírta ezt. Ma ez egy élethosz-
szig tartó folyamat átképzések-
kel, önképzésekkel. Ma már van-
nak olyan szakmunkák, amelyek 
ellátásához nem szakmunkás 
bizonyítvány, hanem felsőfokú 
végzettség kell. Az általános is-
kolákba olyan infokommuni-
kációs műveltséggel érkeznek a 
gyerekek, amivel a pedagógusok 
többsége nem rendelkezik. A 
változó világnak való megfelelés 

nem csak nálunk, de az uniós or-
szágok jelentős részében is kihí-
vást jelent. A pozitív folyamatok 
beindításához az kellene, hogy  a 
tagállamok az eddigieknél nagy-
ságrendekkel több pénzt fordít-
sanak az oktatásra.

– Az Európára szakadt mig-
ráns-kérdés miként csapódik le 
önnél?

– A francia oktatási minisz-
terrel azon dolgozunk, miként 
lehetne bevezetni az iskolarend-
szerekbe azoknak a kulturális 
indíttatású és szociális készsé-
geknek az oktatását, amivel meg 
lehetne előzni a már régebb óta 
itt élő, vagy most érkező gye-
rekek radikalizálódását. A más 
kultúrából érkező például nem 
mindig tudja megfogalmazni 
azt, amit gondol. Ezért aztán a 
közösségben háttérbe szorul, 
ezáltal magányossá válik, meg-
szűnnek társadalmi kapcsolatai, 
s máris „átkötődik” más csopor-
tokhoz. A szélsőségesek kiterjedt 
hálózata pedig „levadássza” eze-
ket a gyerekeket itt Európában is, 
akiket aztán kiképző táborokba 
visznek, s onnan érkeznek vissza 
a kontinensre.  B. Gy.
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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 január 18-tól január 22-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!

január 18. január 19. január 20. január 21. január 22.

„A”

Kassai 
burgonyaleves Húsleves Kar� olleves Lebbencsleves Rizsleves

Kakaós csiga
Főtt hús,

meggymártás,
pirított dara

Csirkepaprikás,
galuska

Rántott 
csirkecomb,

burgonyapüré,
savanyúság

Lecsós 
pulykaragu,

tészta

„B”

Zöldségleves Húsleves Kar� olleves Lebbencsleves Rizsleves

Sült csirkecomb,
zöldséges,
barnarizs

Fejtett 
babfőzelék,

sült tarja
Tarhonyás hús,

savanyúság
Vadas 

marharagu,
spagetti

Sajttal töltött 
pulykamell,
majonézes 
zöldborsó

„C”

Kassai 
burgonyaleves Húsleves Kar� olleves Lebbencsleves Babgulyás

Káposztás
kocka

Francia 
sertésborda,
savanyúság

Temesvári 
aprópecsenye,

párolt rizs
Tökfőzelék,

sertéspörkölt
Tiroli

töltött metélt

(01092)

A harmadik helyen végzett a Feke-
te Gólyák KC Dienes iskolásokból 
álló csapata a múlt szombaton, Ta-
tabányán megrendezett Interball 
Nemzetközi Lány Kézilabda Kupa 
U8-as korosztályában. A tíz együt-
test pályára szólító tornán a szek-
szárdi fiatalok a Győri ETO Kö-
lyökkézi és a Dorog ESE I. számú 
csapatát legyőzve csoportelsőként 
jutottak tovább. Ivánné Bányai Ilo-
na tanítványai a helyosztón aztán 
már nem bírtak a dunaszerdahelyi 
és a siklósi riválissal, így bronzér-
mesként zártak. A torna legjobb 
mezőnyjátékosának a szekszárdi 
Barabás Liliánát választották, és a 
szekszárdiak közül Csorba Kitti és 
Sárossy Zsófia is bekerült a torna 
válogatottjába.  - fl -

Dienes-bronz TatabányárólSPORTHÍREK
FUTSAL. Két válogatott játékos-
sal, az Univerzum csapatától 
érkezett Ganczer Hajnalkával 
és a kapus Hargas Annamáriá-
val erősítette meg keretét a női 
futsal NB I-ben szereplő Szek-
szárdi UFC, míg Vidákovics 
Evelint a Paksi ASE-tól sikerült 
megszerezniük. Micskó Márk 
edző együttese idei első bajno-
kiján, január 23-án a Miskolci 
Vénuszt fogadja.

KOSÁRLABDA. Bravúros győ-
zelmet aratott a 2016-os év első 
bajnoki mérkőzésén az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd NB I-es 
női csapata, amely a PINKK-
Pécs vendégeként győzött 74-
70-ra. Magyar Gergely vezető-
edző együtteséből Scsekics 17, 
Demirovics 14 pontig jutott, 
míg Barber 11 pontja mellé 13 
lepattanót is begyűjtött. A KSC 
Szekszárd január 18-án, hétfőn 
17 órától a Győr vendégeként 
lép pályára.

TEREMFOCI. A 4. játéknapot 
követően a Tomagro és a mind 
a négy találkozóját megnyerő 
Bowdentechnika áll az élen a 
Szekszárdi Sportközpont XXIII. 
Téli Kispályás Teremlabdarúgó 
Kupán, melynek rájátszása feb-
ruár 7-én indul, a helyosztókat 
pedig február 21-én rendezik. 

FO
TÓ

: S
ZV

FO
TÓ

: S
ZV

Két érem az év első bajnokságáról
Az elmúlt vasárnap a Kő-
bányai Bringaparkban ren-
dezték a 2016-os év első or-
szágos bajnokságát, a terep 
(cyclo-cross) ob-t, amelyen 
két érem jutott a szekszárdi 
kerékpárosoknak.

A téli „holtszezonban” ez az a 
szakág, ahol az országúti és te-
repkerékpáros versenyzők ösz-
szemérhetik felkészültségüket. 
A mesterséges és természetes 
akadályokkal – meredek töltés-
sel és szánkódombbal, helyen-
ként bokáig érő sárral és po-
csolyákkal – tűzdelt körpályán 

különböző távokon vetélkedtek 
az indulók. A Szekszárdi Sza-
badidős Kerékpáros Egyesület 
nyolc fős csapata hat korcso-
portban képviselte a várost. 
Közülük a 13 éven aluliak kö-
zött rajthoz álló Bán Benedek a 
ezüst-, míg az U17-esek mező-
nyében induló Fábián Csongor 
bronzérmet szerzett.

A szekszárdiak eredményei: 
U9 (2 kis kör): 4. Bán Botond. 
U13 (4 kis kör), lányok: 4. Ta-
nács Janka, 5. Péter Jázmin. 
Fiúk: 2. Bán Benedek. U15 (4 
kör): 5. Fábián Zalán. U17 (4 
kör): 3. Fábián Csongor, 6. Sch-
neider Sebestyén. U23 (9 kör): 
4. Fábián Ábel. 

 - fl -

Újra egy utat járnak a szekszárdi atléták
A megyeszékhelyen hosszú 
idő óta megosztott atléti-
ka sportág képviselői az el-
múlt év végén, a Szekszárdi 
Sportközpont Nonprofit Kft. 
kötelékében egyesültek, s a 
jövőben közösen gazdagítják 
városunk sportéletét. 

Megszűnik a két szakosztály 
néha egymás ellen is működő 
megosztottsága, a múlté lesz a 
széthúzás, féltékenység. Félre 
téve a „szakítás” öt évvel koráb-
bi okait – amelyeket sokszor a 
résztvevők sem tudtak megma-
gyarázni versenyzőik és azok 
szülei számára – közös belátás, 
akarat vetett véget mindennek. 
A sportközpont pedig – ismer-
ve vezetője, Csillag Balázs atlé-
tika-szeretetét – jó gazdája lesz 
a szakosztálynak.

A sportág múltja és feltétel-
rendszere – más összetevőkkel, 
köztük a város önkormányzatá-
nak és az országos szakszövet-
ségnek többször sugallt kérelme 
– és a józanész már korábban is 
indokolta volna a közös munkát. 
Az egyre nehezebb működés és a 
Németh Gyula edző távozásával 
a közép-hosszútávfutó szakág 
megszűnésének veszélye mind 
sietették a változtatást. Most új 
remény ébredt az iskolai testne-
velésre épülő, s ezáltal a személyi-

ség formálását valóságosan segítő 
sportág országos hírű működte-
tésében. Talán arra is lehetőség 
nyílik, hogy az eddig szűkösen 
csordogáló, kétfelé folyó anya-
giak jobban hasznosulhatnak. 
Több energia maradhat az edzők 
számára a városi iskolákkal való 
együttműködésre, a tehetségek ki-
választására, a valódi differenciált 
edzésvezetésre. Eredményesebb 
lehet a junior és felnőtt korú ver-
senyzők menedzselése is, és több 
megbecsülést, figyelmet kaphat-
nak az országos hírnevet szerzett 
veterán (szenior) atléták is.

A jövő együttmunkálása 
azonban több problémát, gon-
dot is hoz magával, de a spor-
toló fiataljainkat szeretők, azok 
szülei, nagyszüleik remélik, 
hogy a most újra közös utat 
választók: egymásban bízva, 
türelmesen, meggondoltan cse-
lekedve, a sportág iránti szere-
tettel végzik munkájukat. Szak-
mai ténykedéseiket az edzőik 

korszerű, tudományosan meg-
alapozott edzésvezetése fogja 
jellemezni, amely ma már nem 
nélkülözi a tervezési, doku-
mentálási és a sokszor fárasztó 
adminisztrációs tevékenységet, 
miközben versenyzőik nevelé-
sét, felkészítését azok szüleivel 
való folyamatos kapcsolatrend-
szerben végzik. Több országos 
versenyt remélhetünk – akár 
különböző korcsoportokban is 
– jól felkészített és képzett ver-
senybírók közreműködésével, a 
feltételrendszer remélt javulása 
pedig az eredményes verseny-

zést, edzőtáborozásokon való 
részvételt is segítheti.

Amennyiben valóra válnak 
az elképzelések, úgy a kiváló 
elődök munkáját méltóképp 
folytató szakosztály működése 
hozzájárulhat a szekszárdi pol-
gárok egészséges lokálpatrio-
tizmusának és értékrendjének 
minőségi alakításához.

 (móra)

Kölyökcsapatok 
rapid tornája

Hézagpótló viadal lesz a ja-
nuár 23-i, 2. Horfer Serleg 
Utánpótlás Labdarúgó Kupa 
a szekszárdi városi sportcsar-
nokban. 

A kicsikkel foglalkozó szak-
emberek egyöntetű véleménye 
ugyanis, hogy a 8-9 éves lab-
darúgó palántáknak nem annyi 
tornát rendeznek országszerte, 
mint amennyire életkori sajá-
tosságukból adódóan szükség 
lenne. Ezért is fogadta el a meg-
hívót - a különböző díjakban 
páratlanul gazdagnak ígérkező 
szekszárdi tornára – a Ferenc-
város, a Videoton, az Újpest, 
az MTK, a Mészöly Focisuli, a 
Pécsi MFC és a Paksi FC csapa-
ta, és persze a Szekszárdi UFC 
fiataljai is nagyon várják, hogy 
fővárosi és vidéki nagycsapatok 
ellen bizonyíthassanak.

A torna 9 órakor kezdődik, a 
játékidő 1 x 12 perc. Mindenki 
játszik mindenkivel, így való-
ban a legjobb csapat viheti majd 
haza a díszes vándorserleget. Az 
első meccset a házigazda UFC 
a pécsiekkel vívja, míg az utol-
só, tizenötödik párosításban az 
MTK az Újpesttel találkozik. Az 
eredményhirdetést a tervek sze-
rint 12.30-kor tartják.

 B. Gy.
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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 
Január 12-én, kedden 16-17 óráig 
tartotta. 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 
óráig. Baka István Ált. Isk. (Béri 
B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. 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

AGÓRA MOZI
Január 17., vasárnap
17:00 – Megjött apuci
19:00 – Star Wars: 
Az ébredő erő 3D
Január 18., hétfő
17:00 – Megjött apuci
19:00 – Star Wars: 
Az ébredő erő 3D
Január 19., kedd
17:00 – Megjött apuci
19:00 – Star Wars: 
Az ébredő erő 3D
Január 20., szerda
17:00 – Megjött apuci
19:00 – Star Wars: 
Az ébredő erő 3D
Január 21., csütörtök
17:00 – Az 5. hullám
19:00 – Steve Jobs
Január 22., péntek
17:00 – Az 5. hullám
19:00 – Steve Jobs
Január 23., szombat
17:00 – Az 5. hullám
19:00 – Steve Jobs
Január 24., vasárnap
17:00 – Az 5. hullám
19:00 – Steve Jobs

Kedves Alsóvárosiak és Barátaik!
Az Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület szervezői meghívják Önt és kedves családját, barátait, 

ismerőseit, hagyományos báljukra, a XVII. ALSÓVÁROSI BÁL-ra.
Időpontja: 2016. január 23. (szombat) 18:00 óra • Helyszín: A volt Ady Endre Középiskola étterme

(megközelíthető a Kölcsey ltp. felől) • Jegyek: 2016. január 18-ig a szervezőknél vásárolhatók.
• Részvételi díj: 5.500,- Ft/fő 

A bál költségein felüli részt a Kórház Kápolna javára fordítjuk. 
Vacsora: „A” menü: marhapörkölt galuskával, savanyúság, kávé. „B” menü: sültes tál, vegyes köret, 
savanyúság, kávé. Saját bor, sütemény hozható, a büfében üdítőt, csapolt sört, röviditalt árusítanak.

Programunk: Bíró László köszönti a résztvevőket.
Vacsora, tánc, tombola, ének, zene hajnalig. • Zene: FUN BOYS zenekar

A Kápolna felújításáért, tombola tárgyakat, felajánlásokat szívesen fogadunk.
Belépés csak előre megvásárolt jeggyel rendelkezők számára!

A szervezők nagy szeretettel várják a bálozókat. Idézzük fel a régi szép emlékeket,
beszélgessünk, ünnepeljünk együtt!

A Tolna Megyei Felnőtt
Diabetesesek Egyesületének 

következő előadása
2016. január 26-án 13:30 órai 

kezdettel Szekszárdon 
a Kórház Lila épületében lesz.

Kovács József a Wörwag 
Hungária képviselője 

„Az egészséges véráramlásért” 
címmel tart előadást.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 

ezúton meghív minden ked-
ves érdeklődőt 

„ütés, váltás – győzelem”
Balzsay Károly

Ökölvívó világbajnok
előadására
Időpont:

2016. január 20. (szerda) 
17:00 óra 

Helyszín: Szekszárd,
Babits Mihály  

Kulturális központ
7100 Szekszárd,

Szent István tér 15-17.
Rendezvényünk nyitott,  

minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Szikla József, elnök

Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj 2016
A Víz’P’Art Közalapítvány az elmúlt 
évekhez hasonlóan – már ötödik alka-
lommal – meghirdeti a Szabó Dezső fes-
tőművész (1888. december 12. – 1971. 
március 4.) emlékére létrejött művészeti 
alap hozamaiból, Szekszárd MJV Hu-
mán Bizottsága és esetleges egyéb egyedi 
támogatásokból létrehozott Szabó Dezső 
Művészeti Ösztöndíjat a 2016. évre.

Az ösztöndíj célja: Évente egy fi-
atal képző- vagy iparművész anyagi 
támogatása alkotói tevékenységének 
fejlesztése, kiteljesítése, szakmai elkép-
zeléseinek megvalósítása érdekében.
A 2016. évben a Szabó Dezső Művé-
szeti Ösztöndíj összege: 200.000,- Ft, 
azaz Kettőszázezer forint.
Pályázati feltételek:

Az ösztöndíj elnyerésére pályázhat 
minden Tolna megyében élő, vagy a 
megyéből elszármazott, a megyéhez kö-
tődő/köthető, a képzőművészet vagy az 
iparművészet területén alkotó fiatal mű-
vész. Az ösztöndíj kiírói a pályázók felső 
korhatárát 35. életévben határozzák meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell a 
jelentkezési lapot, pályázó művész rö-
vid szakmai életrajzát és eddigi mun-
káinak bemutatását, valamint a jövőre 
vonatkozó szakmai elképzeléseit, ku-

tató tevékenység támogatására történő 
pályázás esetén rövid kutatási tervet.

A pályázat beadási határideje: 
2016. január 31.

A pályázatokat szakmai zsűri bírál-
ja el 2016. február végéig.

Az ösztöndíj nyertesének kihirde-
tése 2016. március 15-ig megtörténik.

A közalapítvány a nyertes kihirde-
tésétől számított 30 napon belül utal-
ja át az ösztöndíj összegét a nyertes 
bankszámlájára.

A pályázatokat nyomtatott formá-
ban az alábbi címre várjuk: Víz’P’Art 
Közalapítvány 7100 Szekszárd, Babits 
Mihály u. 15. • Elektronikus formá-
ban az alábbi e-mail címekre: lovascs@
wmmm.hu vagy ruhlg@tolnaart.hu

A pályázattal kapcsolatban a fenti 
e-mail címeken, valamint a www.tol-
naart.hu/szabodezso/osztondij.htm 
oldalon, illetve a 06-74/501-008vagy 
06-30/3853-477 telefonon Rühl Gizel-
la alelnöknél lehet információt kérni.

A nyertes pályázótól a közalapítvány 
azt kéri, hogy az ösztöndíj elnyerésétől 
számított két éven belül Szekszárdon, 
a közalapítvánnyal egyeztetett hely-
színen, kamarakiállításon mutassa be 
alkotásait a nagyközönségnek.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 

„Arra hívattunk, hogy az Úr 
nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9). 
Péter apostol első leveléből szár-
mazó mondat a mottója a Krisz-
tusban hívők egységéért január 
17. és 24. között sorra kerülő 
ökumenikus imahétnek, mely-
nek közös alkalmai Szekszárdon 
az alábbiak szerint alakulnak 
(kezdés minden nap 17 órakor):
Január 18. (hétfő): Belvárosi 
római katolikus templom – ige-
hirdető: Vasadi Teodor baptista 
lelkész;
Január 19. (kedd): Református 
templom – Vida Zsolt római ka-
tolikus káplán;
Január 20. (szerda): Evangéli-
kus templom – dr. Kaszó Gyula 
református lelkipásztor;
Január 21. (csütörtök): Meto-
dista templom – Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész;
Január 22. (péntek): Újváro-
si római katolikus templom – 
Gyurkó Donát metodista lelkész;
Január 23. (szombat): Evan-
gélikus templom (baptista ven-
dégfogadás) – Lápossy Péter 
római katolikus diakónus.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Babits Mihály Kulturális 
Központ pályázatot hirdet 

kulturális szervező/ifjúsági
szakember munkakör betöltésére, 
határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyra.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: az ifjúságsegítés területén 

szerzett legalább 1 3 év szakmai ta-
pasztalat. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. január 29., 
elbírálásának határideje: 2016. 

február 15. A munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. További információ: 
www.szekszardagora.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Babits Mihály Kulturális 
Központ pályázatot hirdet

igazgatóhelyettes (magasabb 
vezető) munkakör betöltésére, 

határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyra. A vezetői megbízás 

határozott időre, 3 évre szól.
A pályázat elbírálásánál előnyt 

jelent: a hasonló területen szerzett 
legalább 1 3 év vezetői tapasztalat. 
A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2016. február 8., elbírálásá-
nak határideje: 2016. február 26. 
A munkakör legkorábban március 
1-től tölthető be. További informá-

ció: www.szekszardagora.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Babits Mihály Kulturális 
Központ pályázatot hirdet

közművelődési szakember 
munkakör betöltésére, határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A 
pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
népművészeti, néphagyományokkal 
kapcsolatos, néptáncos rendezvények 
szervezése területén szerzett legalább 
1 3 év szakmai tapasztalat. A pályázat 

benyújtásának határideje: 2016. 
január 29., elbírálásának határideje: 

2016. február 15. A munkakör a 
pályázat elbírálását követően azon-
nal betölthető. További információ: 

www.szekszardagora.hu



2016. január 17.16

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

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

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

(01100)Eng. szám: E-000304/2014

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

(01061)

SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN! 
• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval 

borított pályával, és ízléses büfével várunk!
• Nálunk egy óra fallabdázással a tested egy heti mozgásigényét 

kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!

• És ha már kellőképp elfáradtatok: izzadjatok igényesen kialakított 
wellnes részlegünk szaunájában, vagy hűsöljetek a jacuzziban!

• Jöhetsz egyedül, barátokkal, vagy akár még a céges csapatépítésben 
is segítünk: 30 főig zártkörű, csoportos rendezvények lebonyolítását is 

vállaljuk!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
HONLAP: www.fallabdatolna.hu

7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: 70/392-68-61

NYITVA TARTÁS:
H – P.: 16:00 – 21:00 • Szombat – Vasárnap: 14:00 – 21:00

(01095)


