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A TARTALOMBÓL

Tavaszváró méhészek
Csaknem három évtizede évről 
évre összejönnek a megye méhé-
szei, hogy tájékozódjanak a tevé-
kenységükkel kapcsolatos aktuális 
információkról. A hagyományos 
szakmai rendezvényt, az immár 
12. Tavaszváró méhésznapot feb-
ruár 6-án rendezték Szekszárdon. 
 → 3. oldal

Kultúrházak éjjel-nappal
A közelmúltban Minősített Köz-
művelődési Intézmény címet el-
nyert Babits Mihály Kulturális 
Központ adott otthont a „Kultúr-
házak éjjel-nappal” programsoro-
zat országos megnyitójára, amely 
– hűen a rendezvény idei mottó-
jához – „az élő zene bűvöletében”
 → 5. oldal

Zöld szemlélet
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 
két egysége is büszkélkedhet Zöld 
Óvoda címmel. A kisgyermekkori 
környezeti nevelés terén végzett 
tevékenységet honoráló, erkölcsi 
elismeréssel járó címet a kertváro-
si telephely immár második alka-
lommal nyerte el.
  → 9. oldal

Sáros terepen
Február 20-án harmadik alkalom-
mal rendezik meg a Lajvér Avant-
garde Forralt-Borvidék Terepmara-
tont. A Szálka, Grábóc és Sötétvölgy 
körüli turista útvonalakat is bejáró 
viadal indulóinak a kilométerek 
mellett az elemekkel is meg kell 
majd küzdeniük. → 13. oldal
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Vasárnaptól vasárnapig tart(ott) 
a Házasság Hete programsoro-
zat Szekszárdon. A Tolna megyei 
Család, Esélyteremtési és Önkén-
tes Ház, valamit a Pécsi Egyház-
megye Családreferatúrája közös 
szervezésében három programra 

várták/várják az érdeklődőket. 
Február 9-én, kedden „Mi ér-
telme a házasságnak?” címmel 
Heidl György tartott előadást, 
két nappal később pedig Mészá-
ros Norbert adott tájékoztatót a 
Családok Otthonteremtési Ked-

vezményéről (CSOK). A prog-
ram vasárnap, Bálint (Valentin) 
napján a Házas7próba vetélke-
dő döntőjével zárul a Piac téri 
PLACC közösségi teremben. 
A témához kapcsolódó írásain-
kat a 10. oldalon olvashatják.

Házasság Hete
Szekszárdon
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Újabb CabTec-adomány segíti a tanulást
Napjainkban elengedhetet-
len, hogy interaktív eszkö-
zökkel szereljék fel az okta-
tási intézményeket. A svájci 
tulajdonú, szekszárdi telep-
hellyel is rendelkező CabTec 
Group immár nem először 
segít azzal, hogy az önkor-
mányzati fenntartású iskolák 
és óvodák számára jelentős 
összeget ajánl fel programok, 
infokommunikációs eszkö-
zök vásárlására.

Legutóbb a Babits iskolának 
volt haladéktalanul szüksége 
egy új szerverre, mivel a koráb-
bi felmondta a szolgálatot. Idén 
további három általános iskola 
kapott adományt: a Garay Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola (AMI) például két, 
a már meglévő interaktív táb-
lák működtetéséhez szükséges 
„Mimio Teach” eszközt vehetett 
át. Ezen kívül a Dienes iskola 
felszerelése két, míg a Baka is-
kola készlete három hordozható 
számítógéppel bővült.

A Garay iskolában február 
5-én megtartott sajtóeseményen 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere kiemelte: a cég nem elő-
ször segít a város intézményein, 
hiszen tavaly már felajánlottak 

hasonló célra egymillió forin-
tot. Hangsúlyozta: a CabTec 
Kft. igen komolyan veszi a tár-
sadalmi szerepvállalást. Újabb 
egymillió forintos adományuk 
szintén ahhoz segíti hozzá mun-
katársaik gyermekeit, hogy még 
jobb körülmények között bonta-
kozhasson ki tehetségük.

– A tanulók kapjanak meg 
mindent ahhoz, hogy „fel tud-
ják venni a versenyt a más te-
lepüléseken élő gyermekekkel” 
– fogalmazott Ács Rezső. A 
2015-ös év őszén realizálódott 
egymillió forintos felajánlással 
is az intézmények informati-
kai eszközállománya bővült, 
de megannyi játékot is kaptak. 

Szekszárd első embere felhívta 
a figyelmet arra: a CabTec meg-
találta a lehetőséget arra, hogy 
a várost segítse, s ez példaként 
szolgálhat valamennyi helyi vál-
lalkozás számára.

– Dolgozóink javarészt Szek-
szárdról és a város környéké-
ről járnak be. Úgy gondoltuk, 
a vállalaton belüli egyéb jóléti 
fejlesztések mellett – a társa-
dalmi szerepvállalás keretében 
– alkalmazottaink gyermekei is 
érezzék a fejlődést, a fejlesztése-
ket – nyilatkozta Török Csaba. 
A CabTec szekszárdi telepve-
zetője aláhúzta: a jövőben is 
tervezik a városi intézmények 
támogatását.

– Mindennek örülünk, amit 
kapunk – szögezte le Matókné 
Misóczki Mária. A Garay iskola 
igazgatója hozzátette: intézmé-
nyük évek óta hangsúlyt helyez 
az informatikai eszközállomány 
bővítésére. Véleménye szerint 
a mai gyerekek jobban látnak 
vizuálisan, szerencsés tehát, ha 
több ilyen inger éri őket. Szinte 
valamennyi termükben találha-
tó már interaktív tábla, s ezeket a 
pedagógusok és a diákok is sze-
retik, használják. Néhány tábla 
beszerzéséhez a szülők járultak 
hozzá, amelyekhez nélkülözhe-
tetlenek a most kapott kiegészítő 
eszközök.

Az informatikai eszközök 
hamar elavulnak, pótolni őket 
pedig elengedhetetlen – ezt 
hangsúlyozta Parrag Katalin, a 
Baka István Általános Iskola és 
Simon Andrea, a Dienes Valéria 
Általános Iskola igazgatója is. 
Kiemelték: ezek az eszközök ma 
már nélkülözhetetlenek, ha a 
gyermekeket motiváló, szemlé-
letes órákat szeretnének tartani. 

A tájékoztatón egy interaktív 
tábla működésének bemuta-
tásaként negyedik osztályosok 
oldottak meg farsangi projekt-
feladatokat, Herceg Ágnes pe-
dagógus irányításával.  Gy. L.

Tavaszváró méhésznap Szekszárdon
Csaknem három évtizede év-
ről évre összejönnek a megye 
méhészei, hogy tájékozód-
janak a tevékenységükkel 
kapcsolatos aktuális infor-
mációkról. A hagyományos 
szakmai rendezvénynek – 
amely tizenkettedik éve vi-
seli a Tavaszváró méhésznap 
nevet – február 6-án a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
adott otthont.

Közel ezren vettek részt a 12. 
Tavaszváró Méhésznapon, ame-
lyen 40 kiállító kínálta terméke-
it. A méhészkedéshez szükséges 
eszközök mellett mézes finom-
ságokat is kóstolhattak az ér-
deklődők. Mindezeken túl több 
szakmai szervezet, így a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat Tolna 
megyei képviselője is jelen volt 
az eseményen, információs ki-
adványokkal. A nap során az 
érdeklődők részt vehettek egy 
konferencián is, ahol hasznos 
információkkal gazdagodhat-
tak. Szaktudás nélkül ugyan-
is nem célszerű méhészkedni 
– hangsúlyozta a rendezvény 
szervezője, Nagyernyei Attila. 
A konferencián Fórián Zoltán 
a Takarék Agrár Központ ve-
zető agrárszakértője a cukorár 

változásának tendenciáiról be-
szélt. A programról természe-
tesen az Országos Méhészeti 
Egyesület elnöke, Bross Péter 
sem hiányozhatott, aki a honi 
méhészek kilátásait elemezte. 
Szerinte az egyik legnagyobb 
veszélyt a növényvédőszerek 
túlzott használata jelenti. 

Nagyernyei Attila, a Tolna 
Megyei Méhész Egyesület elnö-
ke elmondta, nagyon jól sikerült 
az idei Tavaszváró méhésznap, 
köszönhetően az előadóknak, 
a résztvevőknek és a helyszínt 
biztosító kulturális központ-
nak. Kiemelte, hogy a 370 ta-
got számláló megyei egyesület 
országos szinten is kiemelkedő, 

hiszen jól és hatékonyan mű-
ködik. Következő programjuk 
során igyekeznek hatékony 
együttműködést kialakítani a 

növénytermesztő gazdákkal és 
az illetékes hatósággal, mindezt 
egy növényvédő szerekről szóló 
konferencián.  -wj-
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 14.
(vasárnap)

Február 15.
(hétfő)

Február 16.
(kedd)

Február 17. 
(szerda)

Február 18.
(csütörtök)

Február 19.
(péntek)

Február 20.
(szombat)

eső
max. 10º , min. 3º

eső
max. 10o , min. 3º

eső
max. 10o , min. 3º

gyenge eső
max. 6o , min. 2º

erősen felhős
max. 7o , min. -2º

gyengén felhős
max. 7o , min. -3º

erősen felhős
max. 7o , min. -3º

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

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

Február 16. (kedd) – Julianna, Lilla
Julianna: latin eredetű; jelentése: ragyogó, Jupiternek szentelt.
Lilla: latin-görög-héber-magyar eredetű; jelentése: az ókori Lídiából való nő.

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

Február 18. (csütörtök) – Bernadett, Konrád
Bernadett: német-francia eredetű; jelentése: erős, mint a medve.
Konrád: német eredetű; jelentése: Merész + tanács.

Február 19. (péntek) – Zsuzsanna, Eliza
Zsuzsanna: héber-görög-latin eredetű;  jelentése: liliom.
Eliza: héber eredetű; jelentése: Isten az én esküvésem.

Február 20. (szombat) – Aladár, Álmos
Aladár: germán eredetű; jelentése: mindenben hatalmas.
Álmos: magyar-török-latin eredetű; jelentése: álombeli, magasztos, álmos.

Újra megyei földekre licitálhatnak a gazdák
Március elsejétől folytatód-
nak a földárverések Tolnában 
is. A megyei kormányhivatal 
bízik benne, hogy az árve-
rések második felvonása is 
a tavalyi érdeklődés mellett 
zajlik majd – jelentette be 
február 10-én tartott sajtó-
tájékoztatóján dr. Horváth 
Kálmán kormánymegbízott.

A tavaly a megye jól teljesítette a 
ráeső feladatot, hiszen a gazdák 
érdeklődésének köszönhetően 
árverésre bocsátott szántóföldi te-
rületek 86%-át sikerült értékesíte-
ni – hangsúlyozta a kormánymeg-
bízott. Ezzel a teljesítményével a 
megye országosan az első ötben 

végzett. Idén március 1. és 4. kö-
zött azon szántóföldek kerülnek 
kalapács alá, amelyeket tavaly no-
vembertől karácsonyig nem sike-
rült eladni. Ez – valamennyi Tolna 
megyei járást tekintve – mintegy 
780 hektárt jelent, közel 1,3 mil-
liárd forint értékben – közölte dr. 
Horváth Kálmán.

Két héttel később, március 
16. és 18. között azután 25 új 
ingatlant árvereznek el: ezek 
összterülete 547 hektárt tesz 
ki, értéküket mintegy 850 mil-
lió forintban állapították meg. 
Jogszabályi változtatástól idén 
nem kell tartania a gazdáknak: 
a márciusi árverés a korábbi 
szabályok szerint történik. A 

lebonyolítás rendje azonban az 
eljárás gördülékenyebbé tétele 
miatt Tolna megyében változ-
ni fog. Az árverés során szünet 
nélkül, automatikusan bocsát-
ják eladásra a soron következő 
ingatlanokat. Az adott napon 
8-9 óráig történik a regisztráció, 
iratáttekintés. Az árverezések a 
hirdetmények alapján meghatá-
rozott sorrendben 9 órától kora 
délutánig tartanak majd, napon-
ta 9 ingatlant hirdetnek eladásra. 
Az eladásra kínált ingatlanok ki-
függesztése a Nemzeti Földalap-
kezelő Szervezet (NFA), illetve a 
földhivatal honlapján is megtör-
tént. Az ingatlanokat most is az 
NFA javaslatára hirdették meg. 

Az árverések Tolna megyében 
a helyben szokásos piaci ár + 
10% befizetésével indulnak. A 
licit általában másfél millió fo-
rinttól indul, a legkisebb állami 
ingatlanok 3 hektárnyi terület, 
a legnagyobbak nagyjából 100 
hektárt tesznek ki.

Dr. Horváth Kálmán jelezte: 
az árak egyedileg meghatáro-
zottak, amelyek függenek töb-
bek között a területek fekvésétől. 
Azok megállapításánál arra töre-
kedtek, hogy a helyben szokásos 
vételárnak megfelelőek legyenek 
az ingatlanok – hangsúlyozta a 
kormánymegbízott. A helyszín 
sem változott: az árverések a 
megyei kormányhivatal Tormay 
Béla utcai földművelésügyi igaz-
gatóságán zajlanak majd.  

 Gy. L.
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A kép többet mond egy szónál…
Amikor az alkotó emberek 
saját munkáikkal embertár-
saik elé lépnek, vállalva a 
megmérettetést, a vizsgá-
ló tekinteteket, az egyrészt 
bátorságra utal, másrészt 
kitűnő lenyomata az alkotói 
vágynak, amely ott feszül 
mindannyiunkban. 

Ezzel a gondolattal nyitotta 
meg Lönhárd Ferenc, a Bárka 
Művészeti Szalon vezetője azt a 
sokrétű, zömmel festményeket, 
grafikákat és fotókat bemutató 
tárlatot, amely a Bezerédj Ist-
ván Szakképző Iskola emeleti 
galériáját díszíti. A jelenlévő-
ket és a szervezőt Szabóné Kiss 
Erzsébet intézményigazgató is 

köszöntötte, aki örömét fejezte 
ki, hogy az iskola kiállító tere 
Ábrahám „Exit” Béla szekszárdi 
festő szervezésében megvaló-
sulhatott.

– Bízzunk abban, hogy ez az 
útvonal nem a bánat, hanem az 
öröm utcája lesz – jelentette ki 
Lönhárd Ferenc a február 10-i 
megnyitón, jelezve: az alkotói 
vágy útja ott feszül valameny-
nyiünkben, ám az „köztudot-
tan göröngyös, nem is mindig 
haszonnal járó.” Azonban, aki 
e vágytól vezérelt, nem tehet 
mást: „vállalja sorsát, nem fut 
el előle, sőt: elébe megy. Nem 
azt várja, hogy más írja meg sa-
ját életregényét, hanem ő maga 
teszi.” Lázár Ervinnek a civilizá- cióról papírra vetett véleményét 

felidézve a Bárka Művészeti 
Szalon vezetője emlékeztetett: 
erőfeszítés nélkül még egy ba-
ráti beszélgetés sem jön létre.

Lönhárd úgy véli, hogy egy 
kiállítás képeinek megtekintése 
kollektív tevékenység: benne az 
egyéni ember a keresztre feszítet-
tek szerénységében, magányában 
van – az összes többi kulturáló-
dik a képek előtt. Az összhangzat, 
amit a képek magukból áraszta-
nak, arra is jó, hogy meglássuk, 
megragadjuk benne az élet egy-
egy szeletét. Szerinte a képek töb-
bet mondanak egy szónál: lehet 
velük beszélgetni, amennyiben 
megnyílnak előttünk, vallanak.

A Bezerédj Galéria első kiál-
lításának anyaga Biszák Lász-
ló, E. Nagy Mária, Gaál László, 
Hanol Gábor, Juhász Ildikó, 
Keller Joli, Kerekesné Varga 
Veronika, Makovics Kornél, 
Micskei Erzsébet, Molnár Zol-
tán, Nemes András, Németh 
István, Pámerné Bükky Klára, 
Rell Kata, Retkes Tamás, Sütő 
Károly, Szijjártó Terike, Szücs-
né Pál Ilona, Zsigmond István, 
Zsiros Ari és Ábrahám Exit 
Béla munkáiból állt össze. A 
tárlat a következő mintegy két 
hónapban látogatható hétköz-
napokon, az iskola nyitvatartá-
si idejében. 

 Gy. L.

Megéri, ha régi keretét
újra cseréli
Komplett szemüveg készítése esetén féláron választhat akciós kereteink közül.
Az akció 2016. január 18-tól február 21-ig érvényes. Az ajánlat komplett szemüveg vásárlása esetén érvényes, a kedvezmény a szemüvegkeret 
árából kerül levonásra. Az akcióban résztvevő termékek köre optikánként eltérő lehet. az ajánlat nem tartalmazz az esetleges szükséges szem-
vizsgálat és szemüvegkészítés díját, valamint már kedvezményekkel nem vonható össze. Részletek az üzletben és a www.opticnet.hu honlapon.

LENS OPTIKA 
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 21.

Széchenyi Üzletház 
I. emelet.

Telefon: 74/311-262

(01181)

Kultúrházak éjjel-nappal: az élő zene bűvöletében
Február 5-én, délután Szek-
szárdon, a Babits Mihály Kul-
turális Központban zajlott a 
„Kultúrházak éjjel-nappal” or-
szágos program megnyitója.

„Fantasztikus értékőrzői a ma-
gyar kultúrának” – a Bartina 
Néptánc Egyesületről mondta 
ezt dr. Hoppál Péter, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
kultúráért felelős államtitkára 
Szekszárdon, a „Kultúrházak 
éjjel-nappal” országos rendez-
vény megnyitóján. Idén tízedik 
alkalommal hívta életre a Ma-
gyar Népművelők Egyesülete 
a programsorozatot, ezúttal 
„az élő zene bűvöletében”. A 
február 5. és 7. között zajlott 
rendezvényen országszerte 400 
intézmény, 600 helyszínén kap-
csolódhatott ki ezen a hétvégén 
a kultúrakedvelő közönség, 

mindösszesen 2000 program 
közül válogathattak.

A rendezvény országos meg-
nyitója a Minősített Közműve-
lődési Intézmény címet elnyert 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban zajlott. A program 
szlogenjéhez hűen, a megnyitó 

az élő zene bűvöletében zaj-
lott, köszönhetően a Muslinca 
Férfikarnak, a Liszt Ferenc Pe-
dagógus Kórusnak, a Madrigál 
Kórusnak és Bartina Néptánc 
Egyesület gyermekcsoportjá-
nak, akik természetesen a dalok 
mellett táncoltak is. A megnyi-
tón dr. Hoppál Péter kultúráért 
felelős államtitkár hangsúlyozta: 
a minisztérium azért támogatta 
ezt az országos programot, mert 
a civil kezdeményezésből induló 
program kapcsolódik a kulturá-
lis kormányzat célkitűzéséhez.

– Az idén tíz másik intéz-
mény mellett a szekszárdi Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
is elnyerte a Minősített Közmű-
velődési Intézmény címet. Ezért 
nem véletlen, hogy ebben az 
intézményben került sor a meg-

nyitóra – mondta ünnepi beszé-
dében dr. Hoppál Péter, az ese-
ménysorozat fővédnöke. – Ezek 
az intézmények nagyon sokat 
tettek és tehetnek azért, hogy a 
társadalom minden rétege lehe-
tőséget kapjon a művelődésre, 
tanulásra, szórakozásra és a he-
lyi közösségi kapcsolatok ápolá-
sára. A kormányzat továbbra is 
kiemelten fontos célnak tekinti 
a közművelődési intézmények 
támogatását, ezért működésük, 
tevékenységük segítésére az idei 
évben több mint 11 milliárd fo-
rintot szán – hangsúlyozta a kul-
túráért felelős államtitkár.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere kiemelte, hogy a bor és 
a kultúra a múltban is együtt élt 
és ez a jövőben sem lesz másként. 
Ezért is fontos, hogy Szekszárd 
lehetett a házigazdája az országos 
rendezvénysorozat megnyitójá-
nak. A város gazdag kulturális 
élettel rendelkezik, a szekszár-
diak és a környékbeliek egyre 
több programból választhatnak, 
amelyeknek kiváló színtere a 
szekszárdi Agóra, azaz a Babits 
Mihály Kulturális Központ.

Halmai-Nagy Róbert, az in-
tézmény igazgatója elmondta: a 
megnyitó után bárki megtekint-
hette a közösségi gyártásban ké-
szült Obsitos című filmet, illetve 
szabadon látogathatóak voltak 
a házban zajló próbák, így töb-
bek között a Szekszárdi Gitár- 
kvartett, vagy a Szekszárdi Jazz 
Kvartett próbájára is beleshetett 
a közönség.

  -wj-
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Retkes Tamás fotója
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Félszáz éve történt: öt hónapot késett az átadás

Ötvenedik születésnapját 
ünnepelte február 8-án az 
egykori IV. számú, ma Dienes 
Valéria Általános Iskola. A 
jubileum azért esik a téli idő-
szakra, mivel 1966-ban csu-
pán ekkor kezdődhetett meg 
a tanítás a frissen felhúzott 
falak között. 

Egy ekkortájt keletkezett napközi 
otthoni napló őrizte meg a külö-

nös tanévkezdés emlékeit az isko-
la építésének körülményeiről:

„Szorongó szívvel figyel-
tük nyáron iskolánk építését. 
Úgy hallottuk, szeptemberben 
megnyílik a IV. számú iskola. 
Reméltük, a tanévnyitóra elké-
szül. Múltak a napok, a hetek, 
a reményünk is egyre csök-
kent, mert nagyon lassan ment 
a munka.” Az iskola tehát az 
eredetileg megjelölt időpontra, 

1965. szeptember elsejére nem 
készült el, így a tanévnyitó az 
I. számú Általános Iskolában 
(a mai Szent József Katolikus 
Iskola) zajlott le. A Garay téri 
intézményben – rendhagyó 
módon – délután folyt a tanítás, 
míg a napközis foglalkozásokat 
délelőtt tartották, egy másik 
helyszínen, a Babits iskolában.

Az 50. évfordulóról az isko-
la vezetése a tanárokkal és a 

diákokkal együtt február 8-án, 
nem sokkal déli 12 óra előtt 
emlékezett meg egy különleges 
születésnapi tortával. Az évfor-
dulót egy festőművész-nagyma-
ma, Keller Joli kiállítása tette 
még emlékezetessé. 

 Gy. L.

Lessük meg a rétisast!

Nemzeti Parkunk egyik 
„zászlós” faja a fokozottan 
védett rétisas (Haliaetus al-
bicilla), melynek legerősebb 
kárpát-medencei állománya 
éppen a Dél-Dunántúlon ta-
lálható. A Gemenci erdőben 
kihelyezett kamera segítségé-
vel most betekintést nyerhe-
tünk e ritka, méltóságteljes 
ragadozó madár családi min-
dennapjaiba, a fészeképítéstől 
a tojásrakáson és költésen át a 
fiókák felneveléséig. Láthatjuk 

a fiókanevelés szépségét és 
küzdelmes napjait egyaránt. 
Reméljük, az itt felcsepere-
dő fiókák végül egészségesen 
kirepülnek, s így egy újabb 
lépést tesz a honi természet-
védelem – és a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság – 
Magyarország természeti ér-
tékeinek hatékony védelméért. 
A kamera képe az alábbi cí-
men érhető el: www.ustream.
tv/channel/mH8RY5a8JLt  
 SZV

Hitchcock a Német Színházban

John Buchan és Alfred Hitch-
cock fergeteges krimi-komé-
diáját tűzi műsorára a Ma-
gyarországi Német Színház. 
„A 39 lépcsőfok” premierjét 
február 16-án este tartják.

Amikor John Buchan 1915-ben 
megírta „A 39 lépcsőfok“ című 
kémregényét, még nem sejthet-
te, hogy művét 20 évvel később 
Alfred Hitchock, a világ egyik 
legbefolyásosabb rendezője, a 
„borzongás mestere“ megfil-

mesíti. Az 1935-ös fekete-fehér 
klasszikus a színpadon a temér-
dek vicc és a változatos cselek-
ménynek köszönhetően fergete-
ges show-vá válik. A hitchcocki 
feszültséget és az angol humort 
ötvöző mű középpontjában két 
szerelmes áll, akik az elején még 
nem is tudják, hogy szeretik egy-
mást, de a cselekmény során sok 
veszélyt legyőznek együtt: szik-
lahasadékokat, legelőkerítéseket 
és gyilkossági kísérleteket.

A regényt és annak filmvál-
tozatát Patrick Barlow alkal-
mazta színpadra, a darabot 
2006-ban Olivier Award díjjal 
jutalmazták a Legjobb Új Ko-
média kategóriában.  A 2008-as 
broadway-i bemutató óta a világ 
színpadai elképzelhetetlenek e 
krimi-komédia nélkül. A DBU 
színpadán a német Johannes 
Lang rendezésében élvezheti a 
közönség, a karaktereket Me-
lissa Hermann, Boglári Tamás, 
Andrzej Jaslikowski és Horgász 
Dezső kelti életre.   SZV
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Egykori diákok
sportnapja
„Mozogjunk egy kicsit együtt, 
mint 1966 óta!” Közös sporto-
lásra hívják az iskola egykori di-
ákjait március 12-én, szombaton 
9 órától az iskola tornatermébe. 

A jelentkezéseteket február 
29-ig várják az alábbi e-mail 
címeken: 
• kosárlabda
(jmarcsi55@freemail.hu), 
• labdarúgás
(sch2000@freemail.hu),
• röplabda 
(csillagvica@citromail.hu).

Pataki emléktúra
A Tolna Megyei Természetbarát 
Szövetség és Szekszárd Kórház 
SK Természetbarát Szakosz-
tálya február 20-án immár 32. 
alkalommal rendezi meg a dr. 
Pataki József emléktúrát, amely-
nek célja az Óbányai völgy. A 
kulcsosház előtti kopjafánál 13 
órakor tartanak megemlékezést, 
a helyszínen 11 és 14 óra között 
forró teát és lángost biztosítanak 
a szervezők a résztvevőknek. (A 
teához poharat mindenki hoz-
zon magával.)

A csillagtúra végcélja, a dr. Pa-
taki József kulcsosház változatos, 
különböző nehézségi szintű út-
vonalon is megközelíthető, s ezek 
szabadon megválaszthatóak. A 
legrövidebb a mecseknádasdi te-
metőtől a zöld jelzésen a Skóciai 
Szent Margit keresztig, majd on-
nan a kéken tovább a kulcsosházig 
vezet (kb. 6 km). A kiírás megta-
lálható a www.termeszetjaro.hu 
honlapon.  SZV

Kilencvenévesen is farsangoltak Újvárosban
A rendszerváltás utáni tör-
ténetének farsangi báljait 
immáron 22 éve minden 
esztendőben megrendezi a 
Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör.

Az eltelt időszakban akadt, hogy 
jelmezes bált is adtak, de meg-
annyi műsorral is kedveskedtek 
a tagság és a vendégek számá-
ra. Ugyanakkor, jellemzően a 
társaskör népdalköre színesíti 
az este eseményeit, megnyitva 
ezzel a bál napját.

Legutóbb február 6-án, 
szombaton tartottak farsangot 
a Szent István házban, ahová 
előzetesen százöten jelentkez-
tek, végül mintegy százhúszan 
báloztak. A legfiatalabb ven-
dég tízéves, a legidősebb bá-
lozó kilencven esztendős volt 
– értesültünk Horváth Jánosné 
Edittől, a társaskör elnökhelyet-
tesétől.

Az idei esztendőben – sza-
kítva a korábbi hagyománnyal 
– nem a népdalkör, hanem 
Péterbencze István, a társas-
kör tagja és barátai, Jakabné 
Magdi és Baksai Ferenc szó-
rakoztatták magyar nótákkal, 
operett slágerekkel a közönsé-
get, a zenét pedig Kovács József 
szolgáltatta.

Az egyesület éves rendes 
közgyűlését február 14-én tart-
ják, ahol a tavalyi év vetítéssel 
színesített beszámolóinak elfo-
gadása, a 2016-os programok 
ismertetése, valamint a költ-
ségvetés megszavazását köve-
tően tisztségviselők választása 
is várható.  

 Gy. L.

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/
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Figyelem időpont
és helyszínváltozás!

A „Kapaszkodók egy változó világban” 
című bibliai előadássorozat soron követke-

ző előadása, melyet dr. Reisinger János 
irodalomtörténész tart, a következő 

időpontban és helyszínen kerül 
megrendezésre: 

Időpont: 2016. február 18. (csütörtök)18:00
Helyszín: Gyermekkönyvtár, 

7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 5..
A további előadásokat változatlan helyszínen 

és időpontban tartjuk.
• 2016. február 24. szerda, 18:00 

„Hogyan győzhetünk az irigység felett?”
Helyszín: Scarabeus rendezvényterem, 

7100 Szekszárd, Béla király tér 5.
• 2016. március 2. szerda, 18:00, 

„Hogyan győzhetünk a betegségek felett?” 
Helyszín: Scarabeus rendezvényterem, 

7100 Szekszárd, Béla király tér 5.

Konzultáció
2016 a valódi nemzeti konzul-
táció éve lesz. Az oktatás, az 
egészségügy és a korrupció té-
májában keresik meg az érintett 
szakembereket – mondta el Sza-
bó Balázs, a Jobbik városi elnö-
ke múlt heti sajtótájékoztatóján.  
Az ellenzéki párt megyei sajtó-
főnöke, városi képviselője jelez-
te: az első két témát illetően már 
meg is kereste a szakembereket, 
pedagógusokat, orvosokat, akik 
autentikus véleménnyel bírnak.
Szabó Balázs hangsúlyozta to-
vábbá, hogy szándékuk a köz-
biztonság javítása, ezért a Jobbik 
dupla büntetési tétellel sújtaná az 
idősek és kiskorúak sérelmére el-
követett bűncselekményeket, és 
a kiszolgáltatott időskorúaknak 
vészjelző készülékeket is adná-
nak. A párt megyei sajtófőnöke 
veszélyesnek nevezte továbbá, 
hogy egyes családokban bűnö-
zőnek nevelik a gyerekeket. Az 
ilyen esetben Szabó Balázs sze-
rint a kiskorút ki kell szakítani a 
romlott környezetből, és nevelő-
szülőknél elhelyezni.   SZV

VAN KÉPE HOZZÁ?
„Halló, ez mire jó?”

Mint a Szekszárdi Vasárnap 
rendszeres olvasója, jó ötletnek 
tartom a „Van képe hozzá?” ro-
vat indítását, mivel magam is 
szívesen foglalkozom városvé-
delemmel, városszépítéssel, és 
régóta szorgalmazom hasonló 

témájú cikkek megjelenését. 
Évekkel ezelőtt már írtam a 
lapban a falfirkákkal kapcsolat-
ban, sajnos a téma azóta sem 
vesztett aktualitásából.

Szintén zavaró jelenségnek 
tartom a telefonfülkék rend-
szeres megrongálását, amivel 
kapcsolatban javaslatot tettem 
korábban az önkormányzat-
nak, és a legrosszabb állapotú, 
illetve leggyakrabban megron-
gált fülkék azóta eltávolításra 
kerültek.

Sajnos azonban a vandálok 
azóta sem lankadnak, és talál-
nak maguknak szabad prédát. 
Ilyen az a telefonfülke is, ami 
a Prométheusz park mellett 
található, és valószínűleg egy 
hétvégi estén esett áldozatul 
az értelmetlen rongálásnak (a 
kép készítésének ideje: 2016. 
február 9.).

 Tollár Gergely
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ALKALMAZÁS ÜZEMELTETŐ

HÁLÓZATI MÉRNÖK 

HÁLÓZATI OPERÁTOR

FELADATOK:
• Hibakeresés, problémamegoldás
• Ügyfélkapcsolatok ápolása
• Elhárított hibák dokumentálása

• Munkakörhöz tartozó 
adminisztratív feladatok ellátás

Munkaidő: Napi munkaidő 8 óra, két műszakban változó beosztással.
A munkavégzés helye: Bonyhád, Szekszárd, Paks, Sárbogárd

FELADATOK:
• ISP hálózat infrastruktúrájának 

üzemeltetése, felügyelete, 
dokumentálása.

• Kapcsolattartás a társszolgáltatók 
műszaki csapataival közös létesítés 

vagy hibaelhárítás során.
• Részvétel a hálózat fejlesztésében, 
az új szolgáltatások, technológiák 
bevezetésében és tesztelésében.

Munkaidő: Napi munkaidő 8 óra

FELADATOK:
• hírközlési hálózat üzemeltetési 
feladatok

• hibabejelentések kezelése
• telefonos technikai támogatás 
ügyfelek és belső partnerek részére

• hálózati rendszerelemek 

felügyelete, tesztelése
• társosztályok munkájának 
szakértői támogatása

• üzemeltetési és beruházási 
feladatok támogatása

Munkavégzés helye: Szekszárd
Munkaidő: megszakítás nélküli munkarend 

(éjszaka és munkaszüneti napon is beosztás szerint)

FELADATOK:
• A jelentkezőknek jó programozói 

képességgel kell rendelkezniük
• Pályázatnak tartalmaznia kell 

saját munkákat.
• SQL alapú adatbázis ismeret
• LAMP környezet beállítása, 

üzemeltetése.

• Elvárás ip, multicast ismeretek 
(IGMP,PIM)

• Videó szabványok ismerete 
(mpeg2, mpeg4, hls).

• Linux, windows alapú szerver 
ismeretek (virtualizáció, terhelés 
elosztás, stb.)

Munkaidő: Napi munkaidő 8 óra • Munkavégzés helye: Szekszárd

(01186)

A TARR Kft. pályázatot hirdet az alábbi állások betöltésére, melyekről bővebb információt, valamint a 
munkakörök betöltéséhez szükséges előnyöket és elvárásokat a következő internetes oldalon érhet el:

www.tarr.hu/hirek/allasajanlat

ELŐNY: • Dinamikusan fejlődő, tőkeerős vállalati háttér • Versenyképes jövedelem • Alkalmazotti jogviszony • Béren kívüli juttatások, cafeteria 
• Folyamatos tanulási és előrelépési lehetőség• Elkötelezett tagokból álló erős csapat • Munkakezdés : azonnal, megegyezés szerint

Jelentkezéseket az info@tarr.hu-ra címen várjuk önéletrajz és motivációs levél megküldésével 
a megpályázni kívánt POZÍCIÓ megjelölésével.

Jelentkezési határidő: 2016. február 29.

Zöldbe „öltözött” a Kertvárosi óvoda
Tovább viselheti a Zöld Óvo-
da címet a Szekszárdi Gyer-
meklánc Óvoda Kertvárosi 
„telephelye”, amely a Földmű-
velésügyi Minisztérium és az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által kiírt pályázaton 
megújította 2011-ben meg-
szerzett minősítését.

Mindkét szaktárca fontos-
nak tartja, hogy az óvodás 
korosztály sajátos, az életkor-
nak megfelelő élményekre 
és tapasztalatra építő, vagyis 
tevékenységorientált környe-
zeti nevelésben részesüljön. 
A fenntarthatóságra nevelés 
gyakorlati megvalósítása érde-
kében kifejtett óvodai nevelési 
tevékenységek legjobb példái-
nak elterjesztése fontos feladat, 
mindennek hatékony eszköze a 
Zöld Óvoda minősítési rend-
szer. A Zöld Óvoda program 
célja a fenntarthatóságra neve-
lés, az óvodás gyermekek kör-

nyezettudatos szemléletének, 
gondolkodásának megalapo-
zása, alakítása a természetben 
végzett foglalkozások, kirándu-
lások során. A program segít a 
pedagógusok, a szülők, a helyi 
közösségek környezettudatos-
ságának formálásában, a Zöld 
Óvodához tartozó lakóközös-
ségek értékeinek megismerésé-
ben, a védelem fontosságának 
felismerésében. Az óvodákban 
nemcsak a természeti értékek 
tiszteletét, de rendkívül sokol-
dalú tudásanyagot is átadnak a 
gyermekeknek.

– Nevelési rendszerünkben 
kiemelt szerepet kap – a moz-
gás szeretetére épülő egészséges 
életmód megalapozása mellett – 
a környezettudatos magatartás 
alakítása, melynek szerves része 
a természeti- és kulturális érté-
keink szeretetére, megóvására, 
megőrzésére nevelés – mondja 
az intézmény vezetője, Hollen-
dusné Bíró Anett. – A Szekszár-

di Gyermeklánc Óvoda három 
telephelyének 11 csoportjába 
járó gyermekek számára közis-
mert a komposztálás vagy a sze-
lektív hulladékgyűjtés, naponta 
fogyasztanak gyümölcsöt, és 
óvodai foglalkozások, kirándu-
lások keretében ismerkednek az 
őket körülvevő környezettel.

A tavaly decemberben im-
már másodszor Zöld Óvoda 
címmel jutalmazott Kertvárosi 
telephely népszerű programja 
a Madarász-ovi, amelyben a 
gyerekek – az időjárástól füg-
gően – az élőhelyükön tett ki-
rándulások alkalmával ismer-
kednek a kis szárnyasokkal. A 
2006-ban a Madárbarát Óvoda 
címet elnyert intézményben 
az egyes csoportok is madarak 
neveit (tengelice, kékcinege, 
fakopáncs, füstifecske) viselik. 
Az óvoda szomszédságában, a 

Prantner János utcában 2010-
ben Madárbarát Parkot létesí-
tettek, ahol széleskörű összefo-
gással fákat, cserjéket ültettek, 
sétaösvényt alakítottak ki, illet-
ve információs táblákat, dene-
vér és madárodúkat, madárete-
tőket helyeztek ki.

Hollendusné Bíró Anett el-
mondta: májusban, a madarak 
és fák napja alkalmából, a „Zöl-
dítsük ki gyermekeink környe-
zetét!” kampány keretében oxy-
fákat ültetnek majd, amelyek az 
átlagnál kétszer több oxigént 
juttatnak a légkörbe és tízszer 
annyi szén-dioxidot kötetnek 
meg, ráadásul nagy leveleikkel 
árnyékot adnak a perzselő for-
róságban. Az intézményvezető 
hozzátette: 2016-ban, de leg-
később jövőre a Perczel utcai 
részleg is újra pályázik majd a 
Zöld Óvoda címre.   -fl-
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Farsangi játszóház
Tündérek is jártak a Babits Mi-
hály Kulturális Központ farsangi 
játszóházában a múlt hétvégén, 
volt ugyanis olyan kislány, aki 
tündérnek öltözve érkezett a ren-
dezvényre. A hagyományos ját-
szóházban farsangi álarcokat, kel-
lékeket készíthettek a gyerekek, és 
megnézhették a Holló együttes 
farsangi műsorát is. A kulturális 
központ legközelebb március 19-
én várja a kézműveskedni vágyó 
gyerekeket és szüleiket a Húsvéti 
Játszóházba.   -wj- FO
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Február 7-ei rejtvényünk megfejtése: Mészöly Miklós, A bánatos medve
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Heckmann Mátyásné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését február 18-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Titok, csoda, ajándék
„Tégy engem, mint pecsétet a 
szívedre, mint pecsétet a ka-
rodra! Bizony, erős a szeretet, 
mint a halál, legyőzhetetlen a 
szenvedély, akár a sír. Úgy lo-
bog, mint a lobogó tűz, mint 
az Úrnak lángja!”
 (Énekek Éneke 8,6)

Az elmúlt héten ünnepeltük 
országunkban is – sok-sok 
nemzettel együtt – a Házasság 
Hetét. S nem csupán egy hét 
eseményeit, sok nagyszerű előa-
dást, hanem azt a titkot, csodát, 
ajándékot, amit házasságnak 
nevezünk. Mert bizony felettébb 

nagy titok az, amikor két ember, 
egy férfi és egy nő, egymásra ta-
lálva elköteleződik egymással, 
szövetségre lép, s e kötelékben 
élni akar. Csoda – hiszen pusz-
ta emberi aktivitásból bár meg-
születni képes, de megmaradá-
sához, kibontakozásához több 
kell. Ajándék, mert meggazda-
gító ereje boldogságot szül egy 
életen át.

A Szentírásban Isten gyak-
ran hasonlítja kapcsolatát az 
emberrel a házassághoz: szen-
vedélyes elköteleződése felénk, 
arra méltatlan halandók felé, 
hűséggel munkálkodó ragasz-

kodása választottja felé, a vi-
szonzás reménysége és várása, 
a csodák közös átélése, a teljes 
ismeret és megismerés lehetősé-
ge, ez mind-mind az Úr kínálta 
kapcsolat. 

Az Ige is erre az elkötelező-
désre utal: Isten népe karjára 
erősítve hordta a szövetségkötés 
„dokumentumát”, hogy el ne fe-
ledje, mindig tartást adjon és a 
hűségben segítse. „Tégy engem, 
mint pecsétet a szívedre…” – 
biztatja a szerelmes is párját. 
Csodálatos párhuzam! Mit 
üzen? Hogy a házasság lehet 
az Istennel való szövetség ki-
csinyített mása; egyben viszont 
házasságom – töredékesen bár – 

ábrázolhatja azt a kapcsolatot, 
melyet az Istennel élek. A házas-
ság azért nagyszerű lehetőség, 
mert túl mutatva önmagán a 
legnagyobb szeretetkapcsolatra 
utalhat. S hűséges elköteleződés-
ben megélhető Isten áldásainak 
gazdagsága is. 

A Házasság Hete ünnepének 
mottója: A házasság – szenve-
dély és döntés. Tűz és szabály. 
Erő és biztonság. Lángolás és 
hűség. Istenünk áldja meg el-
köteleződésünket – felé való ra-
gaszkodásunkat és házastársunk 
iránti szenvedélyes hűségünket!  

 Kaszóné Kovács Karola,
 református lelkipásztor

A hitvesi közösség Istentől eredő alkotás
Heidl György, a pécsi püspök-
ség tudományos és kulturális 
igazgatója jórészt pogány, 
római példákon át próbálta 
erősíteni a jelenlévő házas-
társakban a hitet: miért is ér-
tékes a házasság, mitől más 
jellegű a szeretet egy házas-
pár életében.

A Házasság Hete programsoro-
zat első előadásán – amelynek a 
Babits kulturális központ adott 
otthont február 9-én – Heidl 
György rávilágított: teológiai 
felfogás alapján a házasság vala-
miféle szerelmi háromszög, szö-
vetség férj és feleség, valamint a 
Jóisten között. Ezt az ókori né-
pek szerződésnek tekintették. Az 
örök kapcsolati meghatározásra 
példaként szolgál egy 4. századi 
sírfelirat szövege, amelyben egy 
római házaspár – a konzul Pra-
etextatus és neje, Paulina – szo-
ros kötelékéről esik szó. Ebben 
a férj társát „varázslatos fele-
ségként, szerény lánygyermek-
ként, illetve bizalmas barátként” 
aposztrofálja. Az előadó hang-

súlyozta: egy mélyen a szeretet 
által vezérelt, személyes kapcso-
latban, mint amilyen a házasság, 
az ember formálódik, a Te-Én 
viszony felértékelődik. Ha azon-
ban a szeretet sérül, komoly se-
bek keletkeznek...

„Tiéd lettem, tiéd vagyok és 
a halálod után is a tiéd leszek” 
– idézte fel az említett sírfel-
iratot Heidl György, kifejtve: a 
hitvesi, szerelemből kiinduló 
szeretet másképpen működik, 

mint a szülői. A hitvesi szere-
lem szerinte arról szól, hogy 
teljesen odaadom magam a má-
sik számára, amelyben „nincs 
külön bankszámla”. Ám, ha ez 
mégis megtörténik, nyilvánva-
lóan nem érett meg a döntés a 
teljes egészében ígért odaadás-
ra. „Legfontosabb döntéseink 
szabadságunk próbatételei. Ez 
azt példázza, hogy szabadon 
lemondok minden más kap-
csolatról: csupán egy személy 
mellett tartok ki” – véli. „Ez 
emeli a szeretetet, amely Isten-
hez kapcsol.”

Terturianus 2. századi ke-
resztény teológus elmélkedése 
szerint a házasok a halálon túl 
is összetartoznak, hiszen ha egy 
ember üdvözül, abban benne 
van minden jó, amit az életben 
kapott – tehát a házastársa is. 
Hangsúlyozta: van valami a hit-
vesi szerelemben, ami szent, és 
ami az emberin túlmutat. Hogy 
a hitvesi közösség Istentől ere-
dő alkotás, testük pedig Isteni 
képmás, az Ádám-Éva terem-
téstörténetből is levezethető. 

Isten ugyanis Ádám oldalbor-
dájaként teremtette meg Évát, 
mindkettőt saját képmására, 
kettejük közösségévé.

János evangéliumában a ke-
resztre feszített Krisztus oldal-
bordája dárdával átdöfve jelenik 
meg: ez utóbbi az egyház szüle-
tésére utal, Jézus Krisztus tehát 
egy új Ádám, míg egyháza egy új 
Éva – mutatott rá Heidl György, 
nyomatékosítva: a testi lét nem 
járulékos, hanem lényegileg tar-
tozik az emberhez. A nemiség-
ben megélt szeretet legteljesebb 
formája ugyanakkor a hitvesi 
szeretet, amely az isteni, tehát az 
alkotó természetet, az élet létre-
hozását mintázza.

A Házasság Hete szekszár-
di programjai sorában február 
11-én Mészáros Norbert, az 
OTP Bank szekszárdi fiókjának 
osztályvezetője tartott tájékoz-
tatót a Családok Otthonterem-
tési Kedvezményéről (CSOK) a 
Tolna megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Házban, 
míg vasárnap, február 14-én 
délután a Házas7próba vetélke-
dő döntőjét rendezik a Piac téri 
PLACC közösségi teremben. 
 Gy. L.
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Évente egy Szekszárdnyival vagyunk kevesebben
Közel két évtizede Angliából 
indult útjára a Házasság Hete 
kezdeményezés. A párkap-
csolatok erősítéséről szóló 
program évente a házasság, a 
család fontosságára fókuszál. 
Apró szívességek egymásnak.

Az „Erős család, erős nemzet” 
mottóval indult programsoro-
zat – amelyhez Szekszárd hat 
éve csatlakozott – február 7. és 
14. között zajlott a megyeszékhe-
lyen a Pécsi Egyházmegye Csa-
ládreferatúrája és a Tolna me-
gyei Család, Esélyteremtési- és 
Önkéntes Ház szervezésében. A 
Házasság Hete Bálint (Valentin) 
napján, egy játékos vetélkedővel 
zárult, amelyben a „Hétpróbás 
Házaspár” címért szálltak harc-
ba a szerelmesek – mondta el 
lapunk kérdésére a programot 
nyitó sajtótájékoztatón Sza-

nyóné Lóki Gabriella szervező, 
családpasztorális munkatárs, és 
hangsúlyozta: céljuk, hogy a pró-
batételek által a párok közelebb 
kerüljenek egymáshoz.

 
Miről szól a szeretet 
„szerviz könyve”? 

Bacsmai László esperes-plé-
bános szerint a házasság egy 
jó szerviz, amelyben időnként 
tankolni is kell. Ehhez a heti, 
havi találkozások adják egymás 
„üzemanyagát”, amely maga 

a szeretet. „A leglényegesebb, 
hogy megértsük saját és tár-
sunk szeretetnyelvét. A házas-
ság kizárólag férfiról és nőről 
szól, jelszava pedig a szeretet, 
a szenvedély és a döntés lehet. 
A szerelem előjele ugyanak-
kor a szenvedély és a szeretet” 
– véli az esperes-plébános, aki 
szerint az új családpolitikai in-
tézkedések anyagi juttatásaival 
sem helyeződik az anyagiasság 
légkörébe a gyermekvállalás, 
azt „el kell fogadni, ha felkínál-

ják.” Felhívta a figyelmet arra 
is: évente egy Szekszárdnyival 
vagyunk kevesebben, s ezen a 
tendencián sürgősen fordítani 
kell. Örömteli ugyanakkor egy 
tavalyelőtti adat, ami már 4500-
zal több gyermek világrajövete-
léről tudósít.

Bacsmai László az utóbbi évek 
egyházi esküvőinek tendenci-
ájáról szólva elmondta: tavaly 
Szekszárdon 35-en kötöttek há-
zasságot Isten előtt, s ez a koráb-
bi adatokhoz képest emelkedő 
számot mutat. Parrag Ferencné, 
a városháza anyakönyvvezetője 
a házasságkötésekről elmondta: 
tavaly összesen 182 esküvőt bo-
nyolítottak le – zömmel a nyári 
időszakban. Pozitív változás, 
hogy amíg 2015 januárjában hat, 
addig az idei év első hónapjában 
tíz polgári házasságkötés történt 
a városban.   Gy. L. 

A program története
Az eltelt évtizedek során négy 
kontinens huszonegy országa 
vett részt a jeles eseménysoro-
zat megünneplésében. Magyar-
országon 2008-ban rendezték 
meg először a Házasság Hetét, 
amely a keresztény egyházak, 

valamint több civil szervezet 
összefogásában teljesedik ki. A 
szervezőbizottság égisze alatt 
megvalósult központi rendez-
vények fővédnökségére 2013-
ban Áder János köztársasági 
elnök feleségét, Hercegh Anitát 
kérték fel.

Meghívó Léleképítőre

Molnár V. József
86 éves Magyar Örökség díjas 

néprajz és néplélek kutató
„Ki a magyar, mi a magyar? 
– A magyarság küldetése”

című előadására.
Helyszín: Garay János 

Gimnázium, díszterme 
7100 Szekszárd, Szent I. tér 7-9.

Időpont: 2016. február 15. 
(hétfő) 18 óra

Minden érdeklődőt szeretettel 
hív és vár a Léleképítő 

házigazdája 
dr. Tóth Csaba Attila.

Információ: +36–30/931–9428

BELÉPÉS DÍJTALAN
Az előadást élőben közvetítjük itt:

http://www.tolna.net/~farkasj65/
lelekepito/index.htm
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap február 15-től február 19-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

február 15. február 16. február 17. február 18. február 19.

„A”

Sertés 
raguleves

Húsgombóc-
leves Rizsleves Húsleves Májgombócleves

Hawai 
pizza

Zöldséges 
lasange

Gyros, pirított 
burgonya,

tzatziki

Rántott csirke-
comb� lé, 

majonézes 
zöldborsó

Pulykapaprikás, 
tészta

„B”

Francia 
hagymaleves

Rántott leves 
zsemlekockával Rizsleves Húsleves Májgombócleves

Sült 
csirkecomb, 

gombás 
rizs

Székely
káposzta

Milánói 
makaróni

Mexikói 
marharagu, 

gnocchi

Csirkés rakott 
brokkoli Párolt 

rizs

„C”

Sertés 
raguleves

Rántott leves, 
zsemlekocka Rizsleves Húsleves Frankfurti leves

Csokis 
gombóc

Csirkepörkölt, 
galuska,

vegyesvágott

Zöldfűszeres 
joghurtos hal, 

párolt rizs

Paradicsom-
mártás, főtt hús,

főtt burgonya
Masánszky 
rizsfelfújt

(01174)

Meleg tea és vízhatlan cipő kell a terepmaratonra
Szinte napra pontosan egy 
évvel a tavalyi, hóval, sárral 
nehezített futást követően, 
február 20-án harmadik alka-
lommal rendezik meg a Lajvér 
Avantgarde Forralt Borvidék 
Terepmaratont.

A névadó Lajvér Avantgarde 
pincészet impozáns szálkai bor-
házától induló, majd oda vissza-
térő futók – az indulók létszáma 
az előnevezések alapján új rekor-
dot ígér – tavaly kellemes, kora 
tavaszi időjárásban teljesítették a 
maguk távját, melyeken az indu-
lóknak a jelentős szintkülönbség 
mellett meg kellett küzdeniük a 
futómarasztaló sárral is.

Nos, a meteorológusok szerint 
a jövő héten sok esőre és hű-
vös-hideg időre készülhetünk, 
így a verseny idei, némiképp 
módosult útvonalán – az egyes 
távoknak a szervezők stílszerűen 
a kisfröccs (14 km), nagyfröccs 
(21 km), hosszúlépés (32 km) 

neveket adták – a meleg tea, a 
vízhatlan terepfutó cipő és réte-
ges öltözet lesz a nyerő. No meg 
persze a felkészültség, anélkül 
senki ne vállalkozzon az erdei 
kalandra. Hiába halad ugyan-
is romantikus környezetben a 
Szálka, Grábóc és Sötétvölgy 
környéki turista útvonalakat be-
járó viadal, a futók többségének 

ezúttal se lesz sem ideje, sem 
ereje a nézelődésre. A sportolók 
aztán az elhasznált energiáikat 
feltölthetik a célban, a házigaz-
da Lajvér Borház meleg étellel és 
forró teával, forralt borral kínálja 
a résztvevőket, de természetesen 
a verseny közbeni frissítésre is 
lesz lehetőség. A kihelyezett ál-
lomásokon azonban – a termé-

szet védelmét szem előtt tartva 
– a futók a szokásos műanyag 
poharakat nem, csak a frissí-
tőket találják, amelyeket saját 
kulacsaikba, palackjaikba töltve 
fogyaszthatnak el.

A verseny előnevezése pén-
teken lezárult, de korlátozott 
számban még a helyszínen 
regisztrálhatunk a 10 órakor 
startoló viadalra. A nevezési 
díj tartalmazza többek között 
az időmérést, az online letölt-
hető oklevelet, a verseny hiva-
talos pólóját és a befutóérmet. 
Az egyes távok legjobb női és 
férfi futói ezen kívül egy-egy 
Lajvér-borcsomaggal is gazda-
godnak.

A szervező Borvidék Fu-
tóegyesület tájékoztatása szerint 
a versenyre nevezett Rakonczai 
Gábor, aki Vitéz nevű kenujá-
val átevezte az Atlanti óceánt, 
s a víz után most új kihívást 
keresve a terep és ultrafutással 
kacérkodik.  - fl -
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Minden hétvégén hoki torna
A tíz éven aluli korosztály-
nak rendezett régiós tornát a 
Szekszárdi Jégkorong Egye-
sület február 6-án, szomba-
ton délelőtt.

A négycsapatos viadalon a há-
zigazda Jégmadarak mellett a 
Baja, a Pécs és a szigetszent-
miklósi Szigeti Bikák együttese 
lépett jégre. A bajnoki kiírás 
értelmében a gárdák négy-
négy, 2x12 perces mérkőzést 
játszottak – a szekszárdiak a 
szomszédvár bajaiakkal csaptak 
össze kétszer –, az eredményt 
azonban ebben a korosztályban 
még nem számolják.

A Jégmadarak csapatát irá-
nyító Kakas Krisztián, a Szek-
szárdi JE vezetőedzője lapunk 
kérdésére elmondta: a gyerekek 
annak ellenére jól helytálltak, 
hogy sokan csak idén kezdték 
a játékot, s a csapatban jégre 
lépett egy 2010-es születésű (!) 
gyerkőc is. A szekszárdi fedett 

műjégpálya februárban „magas 
fordulatszámon pörög”, hiszen 
minden hétvégén rendeznek 
tornát a mini (U-10) és a szu-
permini (U-8) korosztályban. 
A Jégmadarak előkészítő kor-

csoportú együttese – amely a 
pálya méretei miatt Dunaújvá-
ros rendezi hazai mérkőzése-
it – eközben már a bajnokság 
hajrájában jár.  

 SZV
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Sikeres évkezdet: bajnoki arany a teremből
Éremrekorddal zárta a 2015-
ös íjász évadot az Alisca Nyi-
lai, sportolói ugyanis 339 
alkalommal állhattak dobo-
góra különböző versenye-
ken. A számtalan országos és 
régiós bajnoki cím, valamint 
diálokimpiai dobogós helye-
zések mellett Barta Nikolett 
világbajnoki ezüstérme tet-
te felejthetetlenné a tavalyi 
szezont.

Az új évadot a Szekszárd-Pa-
lánki sportcsarnokban saját 
rendezésű teremversennyel 
kezdték az Alisca Nyilai. A telt 
házas viadalon 136 íjász mér-
hette össze tudását. A 3D-s, jó 
hangulatú versenyen a házigaz-
da Aliscások 19 érmet gyűjtöt-
tek. A dobogó tetejére állhatott 
fel Domonkos Erzsébet, Pámer 
Katalin, Zsók Szabolcs, Dudás 
József, Varga Alexandra, Barta 
Nikolett, Török István Szilárd, 
Stantic Marina, Török Hanna 

Vanda és Hajdu Vilmos. Ezüs-
térmes lett Horváthné Barin-
kai Zsuzsanna, Bencze Gábor, 
Barta Viktória és Ambrus Csa-
nád István, míg Németh Réka, 
Duchai Ákos János, Török Dá-
niel, Juhász Márton és Ambrus 
Károly harmadikként zárt.

Mozgalmas volt a január, hi-
szen még két versenyen voltak 

érdekeltek a szekszárdiak. A 
siklósi, fog vacogtató szabadté-
ri viadalról Varga Alexandra és 
Halász Márk térhetett haza ara-
nyéremmel, miközben Bencze 
Gábor, az Alisca egyetlen csigás 
íjjal versenyző íjásza a Pápán 
megrendezett WA terem or-
szágos bajnokság kvalifikációs 
versenyén - meglőve a döntőbe 

jutáshoz szükséges pontokat – 
ezüstérmesként zárt.

Február első hétvégéjén a 
Magyar Íjász Szövetség égisze 
alatt Kecskeméten bonyolítot-
ták a 2016-os történelmi tere-
míjász országos bajnokságot. 
Az Alisca Nyilai ÍE hét spor-
tolóval képviseltette magát a 
viadalon, ahol Barta Viktória 
első osztályú minősítést meg-
lőve győzött nővére, Nikolett 
előtt, megszerezve ezzel az or-
szágos bajnoki címet. Duchai 
Ákos János még csak kóstolgat-
ja az országos versenyeket, így 
a most elért ötödik helyezése a 
serdülők között nagy sikernek 
számít. A felnőtt hölgyek népes 
mezőnyében Varga Alexandra 
szép versenyzéssel „csípte el” a 
még pontszerző hatodik helyet. 
Ugyanitt Horváthné Barinkai 
Zsuzsanna a nyolcadik, a fel-
nőtt férfiak között Piros László 
a 21., míg Horváth Tamás a 35. 
helyen végzett.  SZV
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SPORTHÍREK
KÉZILABDA. Megszakadt a 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
NB I/B-s női kézilabda csapatá-
nak veretlenségi sorozata, miu-
tán vasárnap, a tavaszi szezon 
nyitó fordulójában Fauszték 
kikaptak az üldöző Vasas SC 
otthonában (20-14). Tabajdi 
Ferenc edző játékosai sok tech-
nikai hibát vétettek, hat ziccert 
is kihagytak, így a több extra 
teljesítményt felvonultató fővá-
rosiak sikere megérdemelt. Az 
FGKC csapatából csak Schell 
kapus nyújtott átlagon felülit.
KOSÁRLABDA. Győzelem-
mel mutatkozott be az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd kispad-
ján az új vezetőedző, Djokics 
Zseljko. Az atomosok 72-58-ra 
győztek a BEAC otthonában a 
második és harmadik negyed-
ben nyújtott jó teljesítményük-
nek köszönhetően. A szekszár-
diaknál hárman is tíz pont fölé 
kerültek: Rymarenko 18, Demi-
rovics 13, míg Studer Ágnes 12 
egységet tett be a közösbe.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Február 1., hétfőn tartotta, a kö-
vetkező időpontot később közöl-
jük. 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 
Február 16. (kedd) 16 óra 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

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

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

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

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

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

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

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

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Február 14., vasárnap
15:00 – Norm, az északi
17:00 – Minden út rómába

vezet
19:00 – Viharlovagok 3D
Február 15., hétfő
17:00 – Norm, az északi
19:00 – Viharlovagok 3D
Február 16., kedd
17:00 – Norm, az északi
19:00 – Viharlovagok 3D
Február 17., szerda
17:00 – Norm, az északi
19:00 – Viharlovagok 3D
Február 18., csütörtök
15:00 – Hókirálynő 2.
17:00 – Hogyan legyünk

szinglik?
19:00 – Deadpool
Február 19., péntek
15:00 – Hókirálynő 2.
17:00 – Hogyan legyünk

szinglik?
19:00 – Deadpool
Február 20., szombat
15:00 – Hókirálynő 2.
17:00 – Hogyan legyünk

szinglik?
19:00 – Deadpool
Február 21., vasárnap
15:00 – Hókirálynő 2.
17:00 – Hogyan legyünk

szinglik?
19:00 – Deadpool

MEGHÍVÓ 
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet a felnövekvő nemzedék felvilágosítása, 

tudatformálása okán, az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét (EMMH) rendezvényeként két 
előadást szervez szekszárdi középiskolások részére, s ezzel kívánják felhívni a lányok figyelmét a 

betegség megelőzésére.
„Amiről fontos beszélni: Párkapcsolat az egészség tükrében” (kiemelten a 

méhnyakrák megelőzésében). 
Előadó: Gárdiné Kőszegi Lenke védőnő, a szekszárdi Egészségügyi Gondnokság munkatársa.

„HPV Fele Se Mese - a Méhnyakrák megelőzése”. Előadó: Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány 
vezetője, a Minden anyuka meggyógyul című könyv írója.

Időpont: 2016. február 15. (hétfő), 10 óra.
Helyszín: Garay János Gimnázium díszterme (Szekszárd, Szent I. tér 7-9.)

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Február 13. (szombat)
08:00–12:00
– PLACC Ifjúsági Közösségi Tér

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

Február 18. (csütörtök) 
16:30
– Bakta galéria
Beréti István fafaragó népi 
iparművész és Beréti Istvánné 
szövő közös kiállítása

Köszöntőt mond: Hal-
mai-Nagy Róbert, a Babits Mi-
hály Kulturális Központ igaz-
gatója. A kiállítást megnyitja: 
dr. Balázs Kovács Sándor nép-
rajzkutató. Közreműködik a 
Bartina Néptánc Egyesület, 
Sándor Zsigmond táncos és 
Németh Judit előadóművész.

A kiállítás megtekinthető 
március 9-ig, az intézmény 
nyitvatartási idejében.

Február 23. (kedd) 
14:00 
– Csatár terem

Hollós László természetis-
mereti versmondóverseny

A Hollós László szekszárdi 
biológus emlékére szervezett 
hagyományos versmondó ver-
senyt három korcsoportnak hir-
detett verseny, amelynek témája 
hagyományosan a természetvé-
delem, a bennünket körülvevő 
környezet. Az előadásokat szak-
értő zsűri értékeli, a legjobbak 
tárgyjutalomban is részesülnek.

Nevezési feltételek és jelentke-
zési lap megtalálható a honlapun-
kon! /www.szekszardagora.hu/

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri 

Hivatala
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Gondnokságán

portás
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu 

honlapon, a Közügyek/Állás 
menüpontban 

tekinthető meg.

Kreativitást növel a relaxáció
Az emberi élet működését 
úgynevezett éberségi szin-
tek határolják be – mondta a 
Kristály Lélekvédő Egyesület 
február 3-án megtartott előa-
dásán Sörös Ildikó pszichote-
rapeuta.

Amint arról hallhattunk: vala-
mennyi napszak saját „készte-
tési szinttel” rendelkezik. Gond 
akkor lép fel, ha az aktuális szint 
nem szolgálja a tevékenységün-
ket: például, ha éppen akkor 
ragad le a szemünk, amikor 
koncentrálnunk, figyelnünk 
kellene. Akinél a késztetési szin-
tek felborulnak, nincs rendben 
az életritmusa, s ez testi-lelki 
egészségére is kihat. Ha ez a 
ritmus folyamatosan magas, 
hozzá magas szorongási szint 

párosul. Gyakori tévhit, hogy 
hipnózisnál akaratával ellenté-
tes dolgokra vehetik rá az em-
bert, vagy hogy az eltemetett 
emlékek rendre felszínre kerül-
nek. Tény ellenben, hogy ami a 
hipnózisban történik, annak fo-
lyamatosan tudatában vagyunk.

Sörös Ildikó elmondta: az 
autogén-tréning során három 
alapgyakorlatot – ellazulást, 
nehezedést, melegedést – végez-
nek, amelyekre négy szervgya-
korlat épül, körülírt élmény-fel-
dolgozási munkával társulva. A 
harmadik fázisban a szív, légző-
szervi, hasi, fejgyakorlatok jön-
nek, majd az állapotból történő 
visszahívás zárja a körforgást. 
Ezek az úgynevezett „organi-
kus átkapcsolások” átjárhatóvá 
teszik a tudatos és a tudattalan 

közti határt, amelynek követ-
kezménye felidézés, felismerés, 
tudás, bölcsesség és belátás lehet. 

Alkalmazása kedvező szo-
rongásos zavarok, így a fóbiák, 
pánik, vagy pszicho-vegetatív 
tüneteknél, de olyan pszichoszo-
matikus zavaroknál, gyomorszo-
rításnál, illetve magas vérnyo-
másnál is hatásos, amelyek szervi 
okra nem vezethetőek vissza. 
Az autogén tréning javasolt még 
egészséges embereknél a kreati-
vitás, teherbírás, az önszabályo-
zás, az eredményes regeneráló-
dás, az alvásminőség javítása, 
vagy éppen energiamozgósítás 
céljából. Tilos ellenben border-
line személyiségzavarnál, kény-
szeres hipochondriánál, vagy 
paranoiás zavaroknál használni. 
 Gy. L.
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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

(01182)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

(01169)

(01178)

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

TÉLI VÁSÁR
– Női-, férfi  csizmák, 

bokacipők és bakancsok
– Gyermek SZAMOS

szőrme- és bőrbéléses
száras cipők

20% kedvezménnyel
január 11-től a készlet erejéig!

FOLYAMATOSAN ÉRKEZNEK 
A TAVASZI CIPŐK!

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!


