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A TARTALOMBÓL

Gyógyszerre való
Szekszárd önkormányzata mó-
dosította a szociális ellátásokra 
vonatkozó rendeletét, s a költség-
vetésben erre 130 millió forintot 
különített el. A keretből 30 mil-
lió jut gyógyszerár-támogatásra, 
amely már igényelhető a szociális 
igazgatóságon.
 → 3. oldal

Rehabilitáció
Mintegy 588 millió forintból hoz-
tak létre átfogó orvosi rehabili-
tációt nyújtó centrumot a Tolna 
Megyei Balassa János Kórházban, 
ahol egymásra épülő osztályok, 
szakambulanciák, továbbá nappali 
szanatórium és gondozói rendszer 
együttese jött létre.
 → 5. oldal

Rendezvénynaptár
Elkészült Szekszárd 2016. évi ese-
mény naptára, melyen a városi 
nagyrendezvények, mint a Szek-
szárdi Szüreti Napok, a megújult 
Pünkösdi Hal- és Vad Fesztivál és 
a László Napi Piknik mellett helyet 
kapott olyan sportesemény is, mint 
a Tolle Borvidék Félmaraton.
   → 9. oldal
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Nőnap alkalmából
sok szeretettel

köszöntjük a
hölgyeket!

A fogyasztó a párbaj nyertese

Írásunk 
a 4. oldalon
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Saját forrásból biztosít gyógyszerár-támogatást a város
A törvényi szabályozások 
következtében átalakult az 
állami szociális ellátások 
rendszere, így bizonyos ellá-
tások köre kikerült a kötelező 
juttatások sorából. Szekszárd 
város vezetése úgy döntött: 
saját költségvetése terhére 
a rászorulók ezután is része-
sülnek támogatásban, így jut 
pénz például gyógyszerre is.

Erről is tájékoztatott március 
2-án Ács Rezső polgármester, 
kiemelve: a városvezetés tavaly 
ígéretet tett arra, hogy erősíti a 
szociális területet. Ennek első 
lépéseként 2015-ben a házi se-
gélyhívó szolgálatnál pótolták 
azokat a hiányzó eszközöket, és 
felújították, bővítették a megye-
székhely hajléktalanszállóját is. 
A polgármester hangsúlyozta: a 
szociális területre mintegy 780 
millió forintot fordít Szekszárd – 
ebbe az állami finanszírozás is be-
letartozik. Azokra a területekre, 
amelyekre nem jut állami forrás, 
azt a város saját költségvetésből 
biztosítja. Ilyen a méltányossági 
alapon járó gyógyszerár-támo-
gatás. Az önkormányzat mó-
dosította a szociális ellátásokra 
vonatkozó rendeletét, s ehhez a 
költségvetésben 130 millió forin-

tot bocsátott rendelkezésre – nem 
kötelezően ellátandó feladatként.

A szóban forgó ellátás több 
területet is érint: 25 millió forin-
tos keretben tartalmazza a tele-
pülési ápolási-, 35 millió forint 
értékben a lakhatási-, 45 millió 
forintos összegben a települési 
rendkívüli-, míg 30 millióban a 
rendszeres gyógyszerár-támoga-
tást. Utóbbi azért is fontos elem, 
mert normatív alapon ugyan 
ezen ellátásra jogosultak döntő 
része hozzájut a támogatáshoz, 
350 szekszárdi lakos viszont idén 
kiesne ebből a finanszírozási 
formából. Számukra biztosított 

most plusz forrást a város – szö-
gezte le Ács Rezső.

A rendelet 2016. március 1-től 
lépett hatályba. Az érintett 350 
fő jelentős része egyedül élő, 
idős ember, akiknek bevételei 
valamivel magasabbak annál, 
mintsem normatív alapon kap-
janak gyógyszerár-támogatást. A 
rendelet alapján a támogatás az 
öregségi nyugdíj háromszorosá-
ig, 85.500 forint/fő jövedelemig 
igényelhető. Amennyiben az 
egy főre jutó jövedelem 28.500 
és 57.000 Ft között van, úgy az 
egyedül élők havi 8000, míg a 
családban élők havi 7000 forint-

ra számíthatnak. Amennyiben az 
egy főre jutó jövedelem 57.000 és 
85.500 Ft közötti, úgy az egyedül 
élők havi 6000, míg a családban 
élő kérelmezők havi 5000 forin-
tos juttatásra jogosultak. A támo-
gatás hat hónapra igényelhető, és 
a lejárat után meghosszabbítható.

Dr. Főfai Klára, a humánszol-
gáltatási igazgatóság vezetője el-
mondta: az igénylés menete és a 
jövedelmi határok megegyeznek 
a korábbi méltányossági köz-
gyógyellátáséval. Az ügyintézés 
pedig gyors, hiszen aki hétfőn, 
vagy szerdán adja be kérelmét a 
szociális igazgatóságon (Vörös-
marty u. 5.), már a következő 
hétfőn megkaphatja gyógysze-
rutalványát.

– Igyekszünk mindenkire 
odafigyelni és a kellő ellátást, a 
mindennapi életvitelhez szük-
séges forrásokat biztosítani. Ez 
az egyik fő üzenete a 2016-os 
költségvetésnek – szögezte le 
Ács Rezső. A polgármester ki-
emelte: a támogatást gyógysze-
rutalvány formájában biztosítja 
a város, amely bármely szekszár-
di gyógyszertárban beváltható, 
s azt hat hónapra előre adja az 
önkormányzat. Az utalványt az 
ellátottaknak kell beosztaniuk az 
adott időszakra.  Gy. L.
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A biztonságot is szolgálja a buszmegállók átépítése
Térkő burkolattal látnak el a 
17 buszmegállót a Béri Ba-
logh, Széchenyi, a Rákóczi 
és a Szent László utcában, a 
helyi tömegközlekedés „ve-
rőerén”, ahol a buszöblök ál-
lapota annyira megromlott, 
hogy már balesetveszélyessé 
vált a le- és felszállás.

Az autóbuszmegállók burko-
lata nyomvályúsodott, meg-
süllyedt, hogy a járművek 
padlószintje több centimé-
terrel a megálló peronszintje 
alá került. Az alacsonypadlós 
autóbuszokkal ezért csak úgy 
lehet megállni, ha a sofőr na-
gyobb távolságot tart a meg-
álló szegélyétől. Az utasoknak 
így nagyobbat kell lépniük, 
ami baleseti kockázattal jár. 
Emiatt a helyi és távolsági au-
tóbusz közlekedés feltételeinek 
és a szolgáltatás színvonalának 
fejlesztése, valamint a jármű-
vek és az útburkolat további 
állagmegóvása miatt a város 
tavaly szeptemberben sikere-
sen pályázott a Jövőnk Energi-
ája Térségfejlesztési Alapítvány 
„biztonságos életvitelt segítő 
beruházások” ablakon belül. A 
JETA-46-2015 azonosító szá-
mú projekt 30 millió forintos 

támogatást kapott. A fejlesz-
tés által a fel- és leszállás aka-
dálymentessé és biztonságossá 
válik, a munkába járók pedig 
remélhetőleg előnyben része-
sítik majd a tömegközlekedést, 
ami által nő az utasforgalom 
és csökken a környezetszeny-
nyezés.

A következő hónapokban 
a helyi járatos, távolsági és az 
erőműves dolgozókat szállító 
autóbuszokkal érintett megál-
lók burkolatának felújítását vég-
zi el a kivitelező KÉSZ Kft. A 17 
buszmegálló jelenlegi, megron-
gálódott burkolatát kimarják, és 

az aszfalt helyett 10 cm vastag 
térkövet helyeznek el. Egyes 
megállókban a kiemelt szegély 
szétfagyott, letöredezett, ezért 
ezek cseréjére is sor kerül.

A munkálatok március 7-én 
kezdődnek, és a felújítás az 
alábbi időrend szerint halad. 
(A munkálatok idejére ideigle-
nes buszmegállókat alakítanak 
ki az útvonalon, a meglévő bu-
szöblök közelében).

Március 7. és 25. között: Béri 
B. Á. utca, a Lidl előtti, a Rende-
lőintézettel szembeni buszmeg-
állók. Az Alsóvárosi temető és a 
Bakta-köz buszmegállókat ösz-

szevonják, és a Béri B. Á. utca 
62. előtt alakítanak ki ideiglenes 
megállót.

Március 21. és április 8. kö-
zött: Rákóczi utca, Újvárosi 
temető előtti; Régi Posta előtti; 
Rákóczi és Szluha György ut-
cák kereszteződésénél és a PTE 
egyetemi kara előtti buszmeg-
állók.

Április 4. és 22. között: Szé-
chenyi utca, Nyomda előtti, az 
Alsóvárosi temetővel szembe-
ni, a Bakta-köz (Tom Markettel 
szembeni), és a Kórház előtti 
buszmegállók.

Április 18. és május 6. között: 
Széchenyi utca, E.ON ügyfél-
szolgálat előtti, Posta előtti (a 
távolsági és a helyközi járatok 
nem állnak meg!). Rákóczi utca, 
Elter lámpaház előtti, Rákóczi 
utca 84-92. előtti buszmegállók.

Május 2. és 20. között: Szent 
László u., a Bezerédj középis-
kola előtti és azzal szemközti 
buszmegállók.
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 6.
(vasárnap)

Március 7.
(hétfő)

Március 8.
(kedd)

Március 9. 
(szerda)

Március 10.
(csütörtök)

Március 11.
(péntek)

Március 12.
(szombat)

zápor
max. 12º , min. 5º

zápor
max. 12o , min. 2º

eső, szeles nap
max. 10o , min. 4º

erősen felhős, szeles nap
max. 9o , min. 2º

közepesen felhős
max. 11o , min. 3º

erősen felhős
max. 11o , min. 3º

közepesen felhős
max. 12o , min. 2º

NÉVNAP–TÁR
Március 6. (vasárnap) – Leonóra, Inez
Leonóra: arab eredetű; jelentése: isten az én világosságom.
Inez: spanyol eredetű; jelentése: szent, tiszta, szemérmes, bárány.

Március 7. (hétfő) – Tamás, Tomaj
Tamás: arameus-görög eredetű; jelentése: iker; csodálatos.
Tomaj: régi magyar személy- ill. nemzetségnév; jelentése: vitatott, talán hall-
gatag, mogorva.

Március 8. (kedd) – Zoltán
Zoltán: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.

Március 9. (szerda) – Franciska, Fanni
Franciska: latin eredetű; jelentése: francia.
Fanni: latin-angol-német eredetű; a Franciska és a Stefánia magyar becene-
véből önállósult.

Március 10. (csütörtök) – Ildikó, Emil
Ildikó: germán eredetű; jelentése: harcos.
Emil: latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő.
Március 11. (péntek) – Szilárd, Borsika
Szilárd: latin-magyar eredetű, jelentése: szilárd, állhatatos, következetes.
Borsika: magyar eredetű; jelentése: borsika (fűszernövény).

Március 12. (szombat) – Gergely, Maximilián
Gergely:  görög eredetű; jelentése: éberen őrködő.
Maximilián: latin eredetű, jelentése: nagy növesű, magas.

FELHÍVÁS
Kérjük azon intézmények 
és szervezetek képviselőit, 
akik a március 15-i ün-
nepségen a Béla király téri 
emlékműnél koszorút sze-
retnének elhelyezni, hogy 
koszorúzási szándékukat 
2016. március 11-én 12.00 
óráig szíveskedjenek jelez-
ni a Babits Mihály Kultu-
rális Központ Információs 
Szolgálatánál (Szent István 
tér 10., Tel.: 529-610). A ko-
szorúkat kérjük közvetlenül 
a Béla király térre szállítani 
az ünnepség előtt.

 Babits Mihály
 Kulturális Központ

2016. MÁRCIUS 15.
NEMZETI ÜNNEPÜNK SZEKSZÁRDI PROGRAMJA

„Várd örömmel a szép derült ünnepet” (Petőfi Sándor)

09:00 óra
• A Tolna megyei Honismereti Egyesület szervezésében diákok és tisztelgő 
polgárok virágot helyeznek el az alsóvárosi és az újvárosi temetőben a szek-

szárdi '48-asok, Garay Antal, Hollós Alajos és Török Zsigmond sírjánál.
10:00 óra

• Ünnepi megemlékezés a Béla király téren.
• Ünnepi beszédet mond: Pap Máté Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Képviselője.
• Az ünnepi műsort előadják: a PTE ILLYÉS GYULA GYAKORLÓ 

ISKOLA és AMI tanulói.
• KOSZORÚZÁS

• Az ünnepi megemlékezésben közreműködik: az Alisca Brass Band
 fúvószenekar, a Medinai Radarszázad katonái és a Magyar Nemzetőrség 

TM Szervezete.

Az ünnepi megemlékezést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata megbízásából a Babits Mihály Kulturális Központ szervezi

Közlemény!
A Szekszárdi Vagyonkezelő 

Kft., Szekszárd város 
távhő-szolgáltatója az 

Alfanova Kft. 2015-ös 
elszámolásából eredő, 

rendezetlen tételek számláit, 
valamint az azokon szereplő 

tételek jóváírását 
2016. március 10-ig

 tudja befogadni és 
teljesíteni. 

Ezen időpont után 
nem áll módunkban 

a fent említett 
reklamációkat 

teljesíteni.
Kérjük a szolgáltatást igény-
be vevők szíves megértését 

és a határidő betartását!
 Szekszárdi
 Vagyonkezelő Kft.

A beruházás költségvetése:
Saját forrás: 16.176.538 Ft
Támogatás: 30.000.000 Ft
Összesen: 46.176.538 Ft
Támogatás: 64,96 %



2016. március 6. 2016. március 6. 54

Bikák és „borreádorok” báloztak Budapesten
Ízlés dolga, hogy a fűszere-
sebb, gyümölcsösebb szek-
szárdi, vagy a hűvösebb 
eleganciájú egri bikavér csú-
szik-e jobban, de szerencsé-
re egyikből sem volt hiány 
a február 26-án, a Corinthia 
Hotel Budapest báltermében 
immár negyedik alkalommal 
megtartott Eger-Szekszárd 
Bikavér Párbajon.

Huszonhat termelő borait lehe-
tett végigkóstolni, összehason-
lítva termőhelyeket, stílusokat 
és évjáratokat. A csak Egerben 
és Szekszárdon elkészíthető 
küvé alapját mindkét borvidé-
ken a kékfrankos jelenti, a „fi-
neszt” pedig a házasításba ke-
rülő további fajták adják. Amíg 
mifelénk a cabernet, a merlot 
és a kötelezően előírt kadarka 
mellett leggyakrabban zweigelt 
kerül a borba, addig a Dobó Ist-
ván várkapitány földijei a syrah 
és a pinot noir mellett tették le 
a voksot. Szerencsére Egerben 
is egyre több pincészet gondol-
ja úgy – amit mi már régről tu-
dunk –, hogy kadarka is kell a 
bikavérbe. Kísérletező borászok 
is akadnak szép számmal, akik 
egy-egy ritka, kevésbé felkapott 
fajtával bolondítják meg háza-
sításukat. Az egri Bolyki János 
például portugiesert és blau-
burgert is tesz a küvébe, míg a 
szekszárdi Heimann Zoltán az 
olasz sagrantino fajtát választot-
ta különlegességként.

A házasításhoz választott faj-
ták mellett a hordóhasználat is 
jelentős különbségeket idézhet 
elő. Akad aki az első töltésű, 
225 literesre esküszik – egye-
sek a barrikolást sem tartják 
ördögtől valónak –, mások a 
nagy, több hektós tölgyfa hor-
dókat választják. De hát éppen 

ettől a szép a dolog: ahány bika-
vér, annyi féle. A „mieink” azért 
valahogy egységesebbek – nem 
(csak) a szekszárdi palack mi-
att. Komoly, tömény, fűszeres, 
de egyben harmonikus borokat 
ízlelgettek a már hagyománnyá 
váló Bikavér Párbaj szakmai 
mesterkurzusának és a nagy-
közönség számára megtartott 
kóstolójának résztvevői. Ab-
ban bizonyosan egyet értettek: 
a rendezvény elérte célját: a 
kóstolt tételek a bikavért, mint 
márkanevet erősítették.

Az eseményen részt vett a két 
város polgármestere is. Ács Re-
zső lapunk kérdésére elmond-
ta: kollégájával, Habis Lászlóval 
több tételt is megkóstoltak, és 
egyet értettek abban, hogy jö-
vőre az összes megyei jogú vá-
ros polgármesterét meghívják 
a bikavért népszerűsítő, magas 
szakmai színvonalon megren-
dezett eseményre. Ács Rezső 
szerint amúgy a „viadal” szó 
jobban illik a bikához, mint a 
„párbaj”, de annyi bizonyos: a 
vetélkedés nyertese a fogyasztó.  
 - fl -  
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Soha nem látott szinten a kórházi rehabilitáció
Mintegy 588 millió forint eu-
rópai uniós és minisztériumi 
forrásból hoztak létre átfogó 
orvosi rehabilitációt nyújtó 
centrumot a Tolna Megyei 
Balassa János Kórházban. A 
vadonatúj létesítmény átadó 
ünnepségére március 3-án 
került sor.
 
A Pécsi Tudományegyetem irá-
nyításával a régió tizenkét egész-
ségügyi szolgáltatója közös Kon-
zorciumba tömörülve pályázott. 
A szekszárdi centrumban egy-
másra épülő, szorosan együttmű-
ködő osztályok, szakambulanci-
ák, továbbá nappali szanatórium 
és gondozói rendszer együttese 
jött létre – a rehabilitáció szinte 
teljes spektrumát lefedve. A köz-
pontot gyógytornát, valamint 
mozgásterápiát segítő felszere-
lésekkel látják el, ahol korsze-
rű orvosi műszerekkel neuro-, 
pulmonológiai-, kardiológiai-, 
illetve pszichiátriai rehabilitációs 
ellátást is végeznek.

A centrum ünnepélyes átadó-
ján – a kórház C épületének tor-

naszobájában – Ács Rezső mél-
tatta a megvalósult projektet, 
amely szerinte egy újabb példa 
arra, hogy széthúzás helyett 
összefogással lehet előre jutni. 
„Büszkék lehetünk, hogy a vá-
ros szívében két év alatt számos 
változás történt” – utalt a pol-
gármester a kórház Orbán Vik-
tor miniszterelnök által átadott 
új műtőblokkjára, a tavaly civil 
segítséggel felszerelt gyermek-
részlegre, a rendelőintézet ki-
festésére, vagy a mentőállomás 
felújítására. Ács Rezső hangsú-

lyozta: olyan várost szeretnének 
építeni, ahová érdemes vissza-
térnie a fiataloknak, ahol a kor-
mánynak köszönhetően például 
fejlődik a kórház eszközparkja.

– Az intézmény C tömbjének 
felső két szintjén teljes funkci-
óváltás történt: tornaszobát, fi-
zikoterápiás helyiségeket, szak-
rendelést és járóbeteg-ellátást 
is kialakítottunk – erről már 
dr. Németh Csaba beszélt. A 
főigazgató felhívta a figyelmet: 
a szomszédos pszichiátriai osz-
tályon is létesült rehabilitációs 

szárny, közösségi teremmel, 
relaxációs szobával, valamint a 
Szekszárd-palánki telephelyen 
is megvalósítottak a betegek 
komfortját növelő felújításokat.

A program egyik fő eleme, 
a neuro-muszkulo-szkelete-
tális rehabilitációs egység ki-
alakítása volt. Itt az intézmény 
ortopédiai, sebészeti-érsebé-
szeti, traumatológiai, valamint 
ideggyógyászati osztályai által 
kezelt betegeket aktív kórházi 
rehabilitációs kezelését látják 
el. A kardiológiai rehabilitáció 
tekintetében a kórház már 2007 
óta rendelkezik 15 ágyas reha-
bilitációs osztállyal. Az új pályá-
zat megvalósulásával ez egészül 
ki járó beteg rehabilitációval. 
Pszichiátriai téren – az akut 
ellátás mellett – mód nyílhat 
a korai rehabilitáció, a nappali 
szanatóriumi ellátás, illetve a 
gondozói spektrum szélesíté-
sére, integrálására, de szakam-
bulanciát is kialakítanak, sőt, 
a megyei civil szervezetek is 
bevonhatóvá válnak az elő- és 
utógondozásba.                  Gy. L.

Étvágyat csinál a megyeházi ételfotó kiállítás
Volt egyszer egy gasztronó-
miai magazin, a Konyhamű-
vészet. A rendszerváltástól 
tizenhat éven át ontotta 
magából az izgalmasabbnál 
izgalmasabb „hasboldogsá-
got” okozó étkek receptjeit. 
A lap ugyan már nem léte-
zik, de a hasábjain megjelent 
ételfotókból most kiállítás 
nyílt a Vármegyeházán.
 
A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum első idei időszaki kiállí-
tása március első napján nyílt. 
A megannyi érdeklődő között 
feltűnt a szekszárdi kötődésű 
egykori főszerkesztő, Komáro-
mi Zoltán is. Neki is köszönhe-
tő, hogy ez a remekbe szabott, 
többek között Eifert János és 
Jung Zseni képeivel erősített 
gasztrofotó-kavalkád Szekszár-
don vendégeskedhet.

A Konyhaművészet újság – 
amely Ódor János Gábor mú-
zeumigazgató szerint a magyar 
gasztronómia zászlóshajója volt, 
megjelenése pedig ösztönzően 
hatott a kísérletek iránt fogé-
kony vendéglős rétegre – fotóin 
a szegedi töltött fürjtől a pezsgős 
balatoni süllőn keresztül a tész-

tafánkkal tálalt mentás nyúl-
combig, megannyi fotográfiával 
„lakhat jól” az ember.

– Volt akkoriban egy hurrá 
optimizmus, amely arra ösz-
tönözte a szakmát, hogy meg 
kellene próbálni visszahozni a 
gasztronómia értékét, hangját. 
Ehhez Komáromi Zoltán ko-

rábbi fotóművészete megfelelő 
alappal bírt – állapította meg 
köszöntőjében Heimann Zol-
tán. A borvidék elnöke korunk 
étkezési szokásairól úgy vélte: 
mára divat lett talmivá tenni az 
eledeleket. Ellentétben a Kony-
haművészet által rögzített ét-
kekkel, ahol a füstölt pisztráng 
elkészülvén füstölt pisztráng 
maradt, s a kocsonya sem ve-
szítette el „kocsonyaságát”. 

Az ízekben gazdag tárlat-
nyitón, ahol Orbán György 
előadóművész Karinthy Fe-
renc gasztro-karcolataival szó-
rakoztatta a megjelenteket, a 
látványvilágot a Szent László 
Szakképző Iskola Vendéglátó 
Szakképző Tagintézménye di-
ákjainak ínyenc falatkái kísér-
ték. A tárlat április 24-ig, hétfő 
kivételével naponta 10 é 17 óra 
között látogatható.   Gy. L.

A szekszárdi borvidéket idén a Bodri Pincészet, az Eszterbauer 
Borászat, a Fritz Borház, a Heimann Családi Birtok, a Lajvér 
Avantgarde Borház, a Merfelsz Pincészet, a Mészáros Borház, Né-
meth János Pincészete, a Schieber Pincészet, a Sebestyén Pince, a 
Takler Borbirtok, a Tüske Pince, a Twickel Szőlőbirtok és a Vida 
Családi Borbirtok képviselte.
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„Valóban otthonra lel, aki itt hajtja álomra a fejét”
Közel 150 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást ka-
pott az EU-tól és Magyarország 
kormányától a Tolna Megyei 
Integrált Szociális Intézmény 
szekszárdi Hétszínvilág Fo-
gyatékosok Otthona, Rehabi-
litációs Intézménye, amelynek 
épületei nemrég energetikai 
korszerűsítésen estek át.

A projekt megvalósítása 2015 
októbere és decembere között 
zajlott, aminek eredményként 
a hosszú összekötő folyosóval 
rendelkező épületegységekben 
lényegesen jobb komfort mel-
lett élhetnek az otthon lakói, de 
a dolgozók is jobb feltételekkel 
végezhetik munkájukat.

A Szentmiklósi úti intézmény 
felújításának február 26-i átadó 
ünnepségén Czibere Károly 
szociális ügyekért és társadalmi 
felzárkózásért felelős államtit-
kár hangsúlyozta: „valóban ott-
honra lel, aki itt hajtja álomra 
a fejét” – utalva az otthon lakói 
életkörülményeinek javulásá-
ra, nyílászárók, szociális helyi-
ségek, külső-belső falfelületek 

felújítására, korszerűsítésére. A 
rehabilitációs intézmény mun-
katársairól szólva az államtitkár 
aláhúzta: mindannyian rendkí-
vüli áldozattal és hűséggel végzik 
munkájukat. Czibere Károly el-
mondta: a kormány elkötelezett 
a szociális ellátó rendszer minő-
ségének javításában. Példa erre 
a munkatársak megbecsülésére 
a 2014-es év 28 milliárd forintos 
bérpótléka. A kormány várha-
tóan még a nyár előtt az életpá-
lya-modellről is döntést hoz – 
értesültünk. „Ha bármely város, 
vagy település befogadó, akkor 
intézményeikben az önkéntesek 

is megjelennek, így ezek a léte-
sítmények a helyi kötőszövetbe 
szervesülhetnek – fogalmazott 
az államtitkár az átadón.

A megyei kormánymegbízott, 
dr. Horváth Kálmán örömét fe-
jezte ki, hogy Tolna megye min-
dig önként jelentkezik a felada-
tokért – például a szociális és a 
gyermekvédelmi ügyekben. Le-

szögezte ugyanakkor: 2010-ben 
egy rendkívül leromlott szociá-
lis intézményhálózatot örökölt a 
polgári kormány. A fejlesztéssel 
az itt élőkről immár lényegesen 
jobb feltételek mellett gondos-
kodhatnak.

Az ünnepségen az otthon 
lakói énekkel, verssel – elhang-
zott például Reményik Sán-
dor: Templom és iskola című 
költeménye – kedveskedtek a 
vendégeknek, és a kirándulá-
sokon, rendezvényeken készült 
fotókból készített összeállítás 
segítségével a mindennapjaik-
ba is bepillantást nyerhettünk. 
A program zárásaként Bacsmai 
László katolikus esperes-plébá-
nos és dr. Kaszó Gyula refor-
mátus lelkipásztor áldotta meg 
a felújított intézményt és lakóit, 
majd Czibere Károly államtit-
kár, dr. Horváth Kálmán kor-
mánymegbízott és Bátori Zsolt, 
a Szociális és Gyermekvédel-
mi Főigazgatóság vezetője – a 
nemzeti színű szalag átvágásá-
val – átadták a felújított épület-
komplexumot. 

 Gy. L.

A megye legjobb sportolóit díjazták
Huszonkét sportág 52 ver-
senyzőjét és edzőiket jutal-
mazták március 3-án kora 
délután, a 2015-ben legjob-
ban szerepelt Tolna megyei 
sportolóknak rendezett díjá-
tadó ünnepségen.

A ’90-es évek közepe óta hagyo-
mány, hogy a Tolna Megyei Ön-
kormányzat és a Tolna Megyei 
Sportszövetségek Szövetsége 
elismeri az előző esztendőben 
maradandót alkotó sportolók 
és edzőik teljesítményét. Így 
volt ez idén is, amikor is 22 
sportág félszáznál is több ver-
senyzőjét és felkészítőiket dí-
jazták a Vármegyeházán tartott 
ünnepségen. Fehérvári Tamás, 
a megyei közgyűlés elnöké-
nek köszöntője után Kozmann 
György, korábbi többszörös vi-
lág- és Európa-bajnok, kétsze-
res olimpiai bronzérmes kenus 
szólt a sportolókhoz. Az EMMI 

sportért felelős helyettes állam-
titkára hangsúlyozta: örömteli, 
hogy több sportágban csak úgy 
lehet valaki Tolna megye leg-
jobbja, hogy a világ, vagy Euró-
pa élmezőnyéhez tartozik.

Az ünnepségek előbb a világ-
versenyeken 1-6. helyezést elért 
sportolókat, majd a szakágankénti 
legjobbakat és edzőiket díjazták.

A világversenyeken I-VI. he-
lyezést elért szekszárdi sporto-
lók: Íjászat: Nagy Nikolett, Ale-
xandra Manea, Kovács Gábor 
Zsigmond, Berényi Balázs, Hu-
szár Zoltán, Szaka Gyula (vala-
mennyien Tolnai Tájak ÍE, edző: 
Nagy Attila). Kajak-Kenu: Kor-
sós Zsófia, Nagy Viktória (mind-
kettő Szekszárdi Kajak-Kenu SE, 

Jámbor Attila, Jámborné Inger 
Nikoletta). Ökölvívás: Bencze 
Eszter (Unio Box Team, Gál 
Miklós). Rádióamatőr: Lakatos 
László (Szekszárdi Rádió Klub).

Tolna megye sportágankén-
ti legjobbjai: Amerikai-futball: 
Gyarmati Máté (Szekszárdi 
Rosszcsontok AFE, edzője: Sző-
dy Ferenc). Asztalitenisz: Ma-
darász Dóra Csilla (Szekszárd 
Asztalitenisz Club, Türei Fe-
renc). Atlétika: Erdélyi Zol-
tán (Szekszárdi Sportközpont, 
Scherer Tamás). Kosárlabda: 
Theodoreán Alexandra (Ko-
sárlabda Sport Club Szekszárd, 
Magyar Gergely). Rádióamatőr: 
Antal Bíborka (Szekszárdi Rádió 
Klub, Tóth Csaba). Tájfutás: Péri 
Gergő Gábor (Fehérlófia Sporte-
gyesület, edzője: Bernáth Zsolt). 
Teke: Erős Ferenc (Szekszárdi 
Vízitársulat SE, Németh Sán-
dor). Triatlon: Dr. Schranz Ró-
bert. (Dynamic Triatlon Club). 
Vívás: Ruppert Gábor (Szek-
szárdi Kórház Sportkör, Garay 
Előd).  -fl- 

Kommunizmus, az ígéretből terrorrá vált ideológia
Évről évre egyre több helyen 
emlékeznek a kommunizmus 
áldozataira. Az ideológia 
világszerte közel 100 mil-
lió áldozatot követelt, Ma-
gyarországon több százezer 
el- és meghurcoltat tartunk 
számon, a kivégzettek száma 
pedig közelíti a fél ezret.

Szekszárdon Szerencsés Károly 
történész tartott előadását febru-
ár 25-én, a Babits Mihály Kultu-
rális Központban. A téma ismert 
kutatója párhuzamot vont a glo-
balizmus és a kommunizmus sa-
játosságai között. A két világha-
talmi rendszer együtt vívta meg 
a II. világháborút Hitler nem-
zetiszocializmusa ellen, aztán a 
globalizmus – a kommunizmus 
gazdasági kárára – utóbb ugyan-
úgy kiszolgáltatta hazánkat egy 

hatalomnak. A nyugati tőkések 
fölvásárolták a nemzeti vagyont, 
inflációt, munkanélküliséget 
hoztak a kommunizmus idősza-
kában a végletekig eladósodott 
országra – emlékeztetett Szeren-
csés Károly. 

A kommunista eszmevilág 
– amely a kizsákmányolás fel-

számolásának ígéretét hirdette, 
s hogy a megtermelt javakból 
mindenki részesülhet – hamar 
terrorrá változott. Ez nyilván-
való, ha csak a másfél millióra 
tehető sztálini kivégzéseket, a 
Gulagot, vagy a kínai és kam-
bodzsai kommunisták által el-
követett népirtást tekintjük.

Hazánkban február 25. a 
Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja: 1947-ben ezen a 
napon hurcolták el Kovács Bé-
lát. A Független Kisgazdapárt 
főtitkára nyolc évet raboskodott 
a Szovjetúnióban, majd ideha-
za, mígnem 1957-ben szabadon 
engedték. A kommunizmus to-
tális hazai térnyerését is 1947-től 
datáljuk. Rákosi Mátyás pártfő-
titkár idején Recsken munka-
tábor üzemelt, mindennaposak 
voltak az internálások, a fogva-

tartott politikai rabok fizikai és 
lelki kínzásai, a fenyegetések. A 
„rendszerellenes” áldozatokat 
az ellenük felhozott hamis vád-
pontok aláírásáig kínozták. So-
kan belehaltak, a túlélők pedig 
örökre viselték lelki sebeiket.

És akkor még nem beszéltünk 
az 1956 utáni, kádári megtorlá-
sokról. A szabadságharcosok 
perbe fogásáról és kivégzéséről, 
a ’60-as évek erőszakos téesze-
sítéseiről, a polgári, módos pa-
raszti származású fiatalok fel-
sőoktatásból való kizárásáról. 
Az elnyomás utóbbi eszközét 
Csillagné Szánthó Polixéna is 
megszenvedte. Szekszárd hu-
mán bizottságának elnöke csak 
47 éves korára lehetett diplomás 
nyelvtanár, miután előtte politi-
kai okokból elutasították egye-
temi felvételi kérelmeit.   Gy. L. 
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A szociális ágazat 2015-ben 
10 milliárd forintos fejlesztést 
könyvelhetett el: ebből 7 milli-
árd volt az uniós, 2.5 milliárd 
a hazai forrás.

Élő kötet nem marad
„Katasztrófa-élmény” – vala-
hogy így jellemezte legutóbb 
megjelent kötetét Forgách 
András író. A miértre kaphatott 
választ az, aki részt vett a Jelen-
kor folyóirat és a Babits Mihály 
Kulturális Központ együttmű-
ködésében rendezett író-olva-
só találkozón, a Placc Ifjúsági 
Közösségi Térben.

„Van ennek a kötetnek egy nem 
tudatos előzménye” – mond-
ta Ágoston Zoltán, a Jelenkor 
főszerkesztője Forgách And-
rásnak a március 2-i író-olvasó 
találkozón, utalva az író korábbi 
kötetére és új könyvének tartal-
mi motivációjára. Az „Élő kötet 
nem marad” című könyv témá-
ja ugyanis családi vonatkozású: 
Forgách ügynök édesanyjáról 
szól, akit tudtán kívül szervezett 
be a rendszerváltás előtti hata-
lom. „Teljesen tipikus volt, hogy 
a saját ügynökeiket is átverik” – 
mondta ennek kapcsán a szerző.

A többkötetes író szerint ez az 
eddigi legnagyobb izgalmat ka-

vart könyve. Forgách utánajárt 
szülei múltjának és megdöbben-
tő iratokra akadt: Pápai néven 
szervezték be őket. Erről is ír a 
prózakötetben, amelyben versek 
is találhatók, köztük édesanyja 
költeményei. A téma egyébként 
Forgách médiaművész testvérét 
is alkotásra ösztönözte. „Kollek-
tív lépés volt ez a részünkről. A 
bátyám, Forgách Péter ugyanezt 
a témakört dolgozta fel a maga 
módján.” A szekszárdi író-olva-
só találkozó közönsége elsőként 
láthatta Forgách András illuszt-
rációit, amelyeket Nádas Péter 
rövidesen megjelenő könyvéhez 
készített. 

A Babits Mihály Kulturális 
Központ és a Jelenkor folyóirat 
együttműködésében legköze-
lebb Závada Péterrel találkoz-
hatnak a szekszárdiak április 
13-án. Ahogyan az már meg-
szokott, Závada a találkozó előtt 
egy rendhagyó irodalomórára 
várja a szekszárdi középiskolá-
sokat a Placcon. 

 -wj-

A'só uccai  történelem
Közös hitben – A családért, a 
szőlőért, a földért címmel írt 
könyvet dr. Nagy Janka Teo-
dóra PhD főiskolai tanár, a 
PTE Illyés Gyula Kar általános 
és tudományos dékán-he-
lyettese, a Társadalomtudo-
mányi Intézet igazgatója az 
A'só uccai szokásokról. 

E kötettel egyidőben adták ki 
dr. Szabó Géza régész, törté-
nész Alsóvárosi tér-képek című 
könyvét is. Mindkét kiadvány 
a Szekszárd Alsóvárosi Római 
Katolikus Közhasznú Egyesü-
let gondozásában jelent meg. A 
közönségtalálkozóval egybekö-
tött könyvbemutatót hétfőn este 
tartották – Bíró László püspök 
szentmiséjét követően – a Bel-
városi Plébánia Wosinsky Mór 
Közösségi Házában.

– A történelem végelátha-
tatlan sorozata „a lelkek emlé-
kezetének”. Az eltávozottakra 
való rokoni, baráti emlékezés 
az, amelyből összerakódik egy 
közösség története, a nemzeti 

emlékezet. Az ország történetét 
elmondják a történelemköny-
vek, de vajon ki és meddig őrzi, 
hogyan vigyázza egy-egy város, 
vagy már felszámolt városrész 
közösségének történetét, ha-
gyományait? A könyvemben 
erre a nem kis feladatra vállal-
koztam – mondta el a kötetről 
dr. Nagy Janka Teodóra. 

Dr. Szabó Géza szerint va-
lóságos logikai kirakós játék-
ra volt szükség ahhoz, hogy 
a sajátságos számozás és az 
idők során lezajlott változások 
türkében elkészüljön a lako-
sok listája. A szerzőnek végül 
az 1860-as térképen található 
házszámokhoz viszonyítva si-
került meghatároznia az adott 
ingatlant különböző idősza-
kokban birtokló tulajdonoso-
kat. A műfajában egyedinek 
számító kiadvány révén az 
olvasó az Alsóváros egykori 
lakóinak – a szerző reményei 
szerint közel teljes – névsorát 
böngészheti át.  

 B. Gy.
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A szekszárdi kajakos hölgyek és a díjátadó, Kozmann György
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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, Szekszárd, Paks, Sárbogárd
Jelentkezéseket az info@tarr.hu e-mail címre várjuk.

Jelentkezési határidő: 2016. március 31.
(01248)
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Február 28-ai rejtvényünk megfejtése: David Wood, A mézeskalácsember
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bitai Tibor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését március 10-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A megbocsátás lépcsőfokai
A megbocsátás szent, „önző”, sport. Persze 
ezeket a szavakat jól kell érteni.

Szent, mert Isten kegyelme működik ben-
ne. „Önző”, mert ha megbocsátok, akkor a 
saját oldalamon oldom fel a kapcsolat terhét. 
Tehát első lépésben saját magamon segítek 
ezzel. És egyben sport is, mert gyakorolni 
kell. Az az izmunk elsatnyul, amelyiket nem 
eddzük.

Amikor nem tanulom a megbocsátást, ha-
nem ragaszkodok a bosszúhoz, a neheztelés-
hez, az pont olyan hatású ostobaság, mintha 
mérget innék azt gondolva, hogy ettől az el-
lenségem lesz majd rosszul...

Most pedig nézzük a megbocsátás 5 
lépcsőfokát! A kipontozott részbe helyezd 

be bárkinek a nevét az életedből. Kezd el 
első körben a családtagjaiddal, majd végig 
szinte mindenkiért, akivel legkisebb nehez-
telésed is volt életedben. Valódi testi-lelki 
gyógyulást fog hozni az életedbe! Minden-
nap egyszer valakiért, akár elhunytakért 
is.

Én megbocsátok
Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok …  

testvéremnek. 
Megbocsátom bűneit, amelyekkel megseb-

zett engem és fájdalmat okozott nekem.
Bocsánatot kérek
Úr Jézus, bocsásd meg nekem azokat a 

vétkeket, amelyeket … testvérem ellen elkö-
vettem. 

Gyógyítsd sebeit és enyhítsd fájdalmait, 
amelyeket én okoztam.

Elfogadom úgy, ahogy van
Jézusom, elfogadom … testvéremet úgy, 

ahogy van. Hálát adok a létéért. 
Köszönöm, hogy ő van, és szereted őt.
Áldást mondok
Jézus Krisztus! Irgalmas szívedbe helyezem 

… testvéremet, magamat és kapcsolatunkat. 
Áldd meg … testvéremet irgalmas szere-

teteddel!
Hálát adok a kiengesztelődésért
Hálát adok, Uram, hogy kiárasztottad 

ránk a kiengesztelődés Lelkét. Hálát adok ne-
ked, Jézusom, sebeidért! Köszönöm, hogy a 
te sebeid által gyógyultunk meg. Áldott légy, 
Uram. Ámen.

 Cseh Péter Mihály 
 római katolikus pap

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–30/505–52–49

Az akció 2016. március 1-31-ig tart.
(01239) MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.

www.matokoptika.hu
Telefon: 74/511-808

Hullámfront technológiás
computeres szemvizsgálat!

(01240)

iroda@slimrisk.hu
www.slimrisk.hu

HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– ÓRA – ÉKSZER – RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

FESTMÉNY-
MŰTÁRGY

(01241)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01237)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01236)

KÖZLEMÉNY
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Egészség-
ügyi Gondnoksága az alábbi 

tájékoztatást teszi közzé. 
A 4. sz. felnőtt fogászati kör-

zet betegeinek ellátása 
2016. március 1-től 

március 31-ig a 
7100 Szekszárd, Szent István 

tér 18. sz. alatt történik. 
Kérjük a lakosság megértését!
 Dölles Lászlóné
 intézményvezető

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete 

március 12-én (szombat) 
10:00-13:00 között véradó 

napot szervez 
Szekszárdon a TESCO 

Áruház üzletsorán.
Minden véradót ajándékkal 

várjuk a TESCO Áruház 
felajánlásával. 

Véradáshoz kérjük hozza 
magával okmányait. 

MEGHÍVÓ 
A Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudományi, Pedagó-
gusképző és Vidékfejlesztési 

Kar és Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 

együttműködésében megren-
dezésre kerülő

„AZ AKTÍV IDŐSKORÉRT” 
SZEKSZÁRDI HARMADIK 

KOR EGYETEMÉNEK 
MEGNYITÓJÁRA ÉS ELSŐ 

ELŐADÁSÁRA
Időpont: 2016. március 7. 

(hétfő), 13:00 óra
Helyszín: PTE KPVK, 
A/52-es előadóterem

(Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Megnyitja: Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere és prof. 

dr. Horváth Béla, a PTE 
KPVK dékánja.

Program:
14:00 Nagy költők – nagy 
szerelmei – prof. Dr. Horváth 
Béla DSc irodalomtörténész, 
egyetemi tanár, dékán.
• Fogunk-e mesélni unokáink-
nak Szekszárdról? – dr. habil. 
Nagy Janka Teodóra PhD jo-
gász, etnográfus, főiskolai ta-
nár, dékánhelyettes.
• Tanulás időskorban – Dr. ha-
bil. Bajusz Klára PhD andragó-
gus, egyetemi docens, tanszék-
vezető.
• Szexualitás és szerelem a 
harmadik korban – Dr. habil. 
Meskó Norbert PhD pszicho-
lógus, egyetemi docens
Bor-egészség, bor-gasztronó-
mia, avagy párosan szép az 
élet – Vas-Guld Zsuzsanna  
élelmiszermérnök, doktoran-
dusz, tanársegéd.
• Híres családok – híres gyer-
mekek – Dr. Kurucz Rózsa 
CSc neveléstörténész, főiskolai 
tanár, dékánhelyettes

Családi kiállítás a Művészetek Házában
Penkala Éva, textilművész, 
Scherer József formaterve-
ző és Scherer Petra, grafikus 
közös tárlatát láthatják az ér-
deklődők a Művészetek Há-
zában. A művész család kiállí-
tása egy egészen különleges 
világba repíti a látogatót.

„Keleti szél 3” címmel nyílt ki-
állítás február 27-én a Művésze-
tek Házában. A Tolna megyei 
illetőségű művész család kiállí-
tása érdekes, szokatlan világba 
kalauzolja a látogatót. Az alko-
tó közösség legifjabbja, Scherer 
Petra építész, grafikus munkái-
ra egyaránt hatással van a külső 
és belső építészeti tér „a hétköz-
napok környezete és az abban 
tükröződő személyes érzések 
és asszociációk kutatása” – de-
rült ki a kiállítás megnyitóján, 
melynek anyagát Baky Péter 

festőművész, kurátor ajánlotta 
az érdeklődők figyelmébe.

Szülei, az egyaránt Ferenczy 
Noémi-díjas Penkala Éva tex-
tilművész és a kölesdi szárma-
zású Scherer József formater-
vező munkái ugyancsak egyedi 
látásmód eredményei. „Ipari 
tervezőként a racionális, funk-
cionális tervezés híve vagyok. 

Emellett állandóan foglalkoz-
tatnak a vizuális nyelvezet és 
a kreativitás kérdései. Ebből 
keletkeznek képzőművészeti 
indíttatású munkáim. Egye-
temi oktatóként célom, hogy 
hallgatóimat felkészítsem a ma 
már nemzetközi szinten művel-
hető tervezőművészi hivatásra” 
– vallja Scherer József. Penkala 
Éva pedig Macuo Basó japán 
haiku-költő egy sorát („Honnan 
Istenek távoztak, a Szent Kertet 
fölveri a gaz”) tovább gondolva 
mondja: „gyomlálok, gyomlá-
lok rendületlenül...”.

A művész család Művészetek 
Házában látható tárlata április 
17-ig tekinthető meg. A követ-
kező kiállítás április 23-án nyílik 
a házban. Akkor Végh András, 
Tolna megyei származású festő, 
grafikus kiállítását tekinthetik 
meg az érdeklődők. -wj-
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Idén is népszerű volt a fedett jégpálya
Az elmúlt vasárnap bezárt a 
Szekszárdi Műjégpálya, amely 
a 2015 novemberi nyitás óta 
tízezernél is több fizető vendé-
get fogadott, korizni „tanítot-
ta” a város iskolásait és ottho-
na volt a jégkorongosoknak is.

Tavaly november 16-án immár 
9. alkalommal nyitott ki a városi 
sportcsarnok mögött felállított 
jégpálya, a régió legnagyobb 
fedett létesítménye, amely 800 
négyzetméternyi jégfelülettel 
várta a megyeszékhely és von-
záskörzete korcsolyázni szerető 
közönségét. Csillag Balázs, az 
üzemeltető Szekszárdi Sportköz-
pont Nkft. ügyvezetője lapunk 
kérdésére elmondta: a három és 
fél hónapos szezonban tízezernél 
is több fizető vendég kereste fel a 
pályát. Délelőttönként ezúttal is 
ingyen korizhattak a szekszárdi 
óvodások és kisiskolások – szer-
vezett formában több mint há-
romezren érkeztek –, de a városi 
középiskolák és a környékbeli 
települések diákjai is szép szám-
ban (mintegy kétezren) hasz-
nálták a jégpályát. Népszerűnek 
bizonyult a délutáni órákban 
megtartott kori-suli is, amelynek 
keretében száznál is többen sajá-
tították el a korcsolyázás alapjait.

Közülük többen is a Szekszárdi 
Jégkorong Egyesület csapatainál 
folytatták, így Kakas Krisztián 

vezetőedzőnek idén nem voltak 
gondjai a korosztályos együtte-
sek összeállításánál. A hokisok 
az edzések mellett hétvégenként 
mini és szuper mini korcsoportos 
tornákat is rendeztek. A palánko-
kat és a kapukat azonban nem 
csak ők, de a városi jégkorong 
bajnokság hat csapata is hasz-
nálta. A hagyományos hoki ku-
pát idén a Szekszárdi JE csapata 
nyerte, amely izgalmas fináléban, 
8:7-re verte a Totyogó Kacsákat. 
A bronzérem a Bajai Harcsáknak 
jutottak, akik a kisdöntőben az 
alapszakaszt nyerő Noném Ke-
letném együttesét győzték le (9:7). 
A torna mesterlövésze a 30 gólos 
bajai Gász Kristóf lett.

A jégpálya a normál nyitva tar-
táson túl különleges programok-

kal is várta a vendégeket: decem-
ber 27-én jégdiszkót tartottak, 
január 23-án pedig Szekszárd is 
csatlakozott a Magyar Jégkorong 
Szövetség által meghirdetett, Jég-
pályák Éjszakája rendezvényhez, 
amikor is éjfélig korizhattak a 
vállalkozó szelleműek.

Csillag Balázs elmondta: a 
„legforgalmasabb” időszak a 
december és január volt, és a lá-
togatók számát növelte az enyhe 
tél, ami miatt a nyílt vizek helyett 
sokan választották a biztonsá-
gos fedettet. A Modern városok 
program keretében felépülő új, 
nagyobb alapterületű sportcsar-
nok miatt jövőre még nem, de a 
2017/18-as szezontól bizonyosan 
új helyet keresnek majd a szek-
szárdi jégpályának.  - fl-

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap március 7-től március 11-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!

március 7. március 8. március 9. március 10. március 11.

„A”

Lencsegulyás Csontleves Gyümölcsleves Májgaluskaleves Kar� olleves

Káposztás 
kocka

Sült tarja,
párolt 

zöldköret
Töltött csirkecomb,

francia saláta
Pulykapaprikás,

galuska, 
káposzta saláta

Paradicsommártás, 
húsgombóc 1/2, 

burgonya

„B”

Zöldborsóleves Csontleves Gyümölcsleves Májgaluskaleves Kar� olleves

Fűszeres 
csirkeszárny, 

zöldséges rizs

Tavaszi 
csirkemellragu, 

tészta
Burgonyafőzelék,

pulykapörkölt
Túrós 
batyu

Bolognai
spagetti

„C”

Lencsegulyás Csontleves Gyümölcsleves Májgaluskaleves Kar� olleves

Darás metélt,
lekvár

Brassói apró-
pecsenye, pirított 

burgonya,
csemege uborka

Rakott 
zöldbab

Kelkáposzta 
főzelék,
vagdalt

Csülökpörkölt,
sós burgonya,

savanyúság

(01243)

ISMÉT:
VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS NÉLKÜL 

SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404

Bíró Aranka
egészségügyi
szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes 
laboratóriumi beutalóval 
vehető igénybe! 
A szolgáltatásért térítési 
díjat kell � zetni!

(01247)

KEDVES
NAGYCSOPORTOS

ÓVODÁSOK!
Találkozzunk újra

2016. március 10-én, csütörtökön 
17 órakor a 

Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola aulájában 

a „mesebeli sulivárban”!
A királyi udvar 7 próbát hirdet, 

ahol mozgékonyságoddal, 
bátorságoddal, ügyességeddel 

gyengítheted a sárkány hatalmát 
elnyerheted a mesebeli király fele 

királyságát. A próbák teljesítéséhez 
tornacipőre lesz szükséged.
Hívunk, várunk szeretettel!

(01246)
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Ép testben ép lélek – Fitt Nap a csarnokban
Negyedik alkalommal hívta 
életre Asztalos Adri és a Fitt 
Fitness a szekszárdi Fitness 
Napot, amelyen az érdeklő-
dők húsznál is több óratípus-
ból válogathattak.

Már kora délelőtt is sokan gyü-
lekeztek a városi sportcsarnok-
ban február 27-én, a negyedik 
Fitness Napon. Volt is bőven 
program: a sportág szerelme-
sei és a mozgással még csak 
ismerkedők is megtalálhatták 
a kedvükre való edzésformát. 
A szervezők húsznál is több 
óratípussal készültek, köztük 
Gáspár Kata aerobic edző tré-
ningjeivel. Négy teremben és 
a küzdőtéren zajlottak az edzé-

sek: zumba, aerobic mix, hot 
iron vagy spinning, jóga vagy 
pilates. Bármelyiket is szerette 
volna kipróbálni a közönség, 
nem kellett csalódnia, hiszen 
mindegyik edzéstípus elérhető 
volt ezen a napon.

A spinning teremben meghí-
vott oktatók, többek között Cse-
pi Dusán, Hajdú Gergő és Posch 
Gabi is tekertek, a szekszárdiak 
közül pedig Eszterbauer Ildi 
várta a kerékpáros erőfejlesztés 
szerelmeseit. Steiner Anitának 
köszönhetően a manapság na-
gyon népszerű TRX edzésfor-
mával is megismerkedhetett 
bárki. A nap szervezője, Asz-
talos Adri pedig többek között 
kettlebell edzéssel várta a küz-
dőtéren az érdeklődőket.

A Fitness Nap során csak-
nem 400 aktív, azaz óraláto-
gató tagja volt a programnak, 
ám emellett legalább százan 
érkeztek kísérőként. Számukra 
is akadt látnivaló bőven, hiszen 
kozmetikai és egészségterápiás 
kiállítók várták a látogatókat. 
A szervezők a legkisebbekre 
is gondoltak: a játszósarokban 
Madarász Timivel alkothattak 
a gyerekek. A szervezők cél-
ja az volt, hogy a Fitness Nap 
igazi családi esemény legyen, 
ezért is készültek ilyen sokféle 
programmal. Mindezek mel-
lett pedig a legfontosabb az 
volt, hogy minél több emberrel 
megszerettessék a mozgást.  

 -wj-
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Drámai csatában
veszített a KSC

Egy az utolsó pillanatban 
esett kosárral maradt alul az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
a női Magyar Kupa második 
negyeddöntőjében. 

A döntetlennel zárult első fel-
vonás után a második játék-
részt 12 ponttal nyerte meg a 
Győr (43-31), ám a nagyszünet 
után a szekszárdiak egy 14–0-s 
sorozatot produkálva kiegyen-
lítettek (49-49), sőt 30 perc 
játék után már a Djokics-csa-
patnál volt az előny (53-49). 
Az utolsó játékrész óriási csatát 
hozott: 26 másodperccel a vége 
előtt, 62–62-nél egy videó-bíró 
segítségével meghozott döntés 
után a szekszárdiak támadhat-
tak a győzelemért, de eladták a 
labdát. Az ellenakcióból aztán 
Laklóth a dudaszó pillanatá-
ban dobott kosarat, s ezzel a 
Győr jutott az elődöntőbe, a 
KSC számára pedig véget ért a 
Magyar Kupa miskolci nyolcas 
fináléja.

A vereség azért is fájó, mert 
az atomosok szinte valameny-
nyi statisztikai mutatóban fel-
ül múlták a Rába-partiakat. A 
KSC együtteséből Studer Ágnes 
(16/6), Barber (13) és Rymaren-
ko (12) volt a legeredményesebb 
pontszerző.

 SZV

SPORTHÍREK
FUTSAL. Az NB I-es női futsal 
bajnokság 17. fordulójában, a 
válogatott Vígh triplájával a 
házigazda Győr magabiztosan 
nyert a Szekszárdi UFC ellen 
(6–3). Micskó Márk edző csa-
patának góljait Ganczer (2) és 
Klézli szerezték.
KÉZILABDA. Legutóbbi két 
mérkőzésén egyaránt 31 gó-
lig jutott a Szekszárdi FGKC 
NB I/B-s női kézilabda csa-
pata. A Fekete Gólyák előbb 
idegenben verték magabiz-
tosan a Győri ETO tartalék 
együttesét (23–31), az elmúlt 
vasárnap pedig az Érd má-
sodik csapatát múlták felül 
Tabajdi Ferenc tanítványai 
(31–22). Az FGKC továbbra 
is a Nyugati-csoport éllovasa, 
előnye három pont a Vasas, és 
öt egység a NEKA előtt.
LABDARÚGÁS. Az utolsó 
utáni percben, egy 11-esből 
esett góllal szenvedett vere-
séget a Szekszárdi UFC a NB 
III-as labdarúgó bajnokság 
Közép-csoportjának egyik 
élcsapata, a Pénzügyőr ott-
honában. Nagy Tamás, az 
UFC edzője szerint a siker-
hez bátrabb támadójáték kell. 
A szekszárdiak továbbra is a 
csoport utolsó helyén állnak, 
hátrányuk 4 pont a Békéscsa-
ba és a Hódmezővásárhely 
mögött.

Február 20-án rendezték meg Zomborban, a Baja-Zombor test-
vérvárosok kupája 1. fordulóját, amelyen a Szekszárdi Vízmű SE 
úszói (Hild Zs., Varga E., Szabó D., Dobrovolni E., Dulai B.) hat 
érmet gyűjtöttek. Az egyéni csúcsokat úszó Hild Zsanett (képünkön 
középen) elnyerte a 10 évesek legjobbjának járó kupát.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Március 7., hétfő 14 óra, előze-
tes 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 
Március 22., 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
Március 7., hétfő
17:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
19:00 – Ave Cézár

Március 8., kedd
17:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
19:00 – A dán lány

Március 9., szerda
17:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
19:00 – A dán lány

Március 10., csütörtök
16:30 – A beavatott sorozata 

hűséges
19:00 – Támadás a fehér ház 

ellen 2. – London 
ostroma

Március 11., péntek
16:30 – A beavatott sorozata 

hűséges
19:00 – Támadás a fehér ház 

ellen 2. – London 
ostroma

Március 12., szombat
15:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
16:30 – A beavatott sorozata 

hűséges
19:00 – Támadás a fehér ház 

ellen 2. – London 
ostroma

Március 13., vasárnap
15:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
16:30 – A beavatott sorozata 

hűséges
19:00 – Támadás a fehér ház 

ellen 2. – London 
ostroma

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Március 8., kedd 16:30 
Márványterem
Szűcsné Pál Ilona tavaszváró, 
húsvétköszöntő kiállításának 
megnyitója.

Szűcsné Pál Ilona selyem-, to-
jás-, üvegfestő és mozaikkészítő. 
A kiállítást megnyitja: Lönhárd 
Ferenc, a Bárka Művészeti Sza-
lon elnöke. A belépés díjtalan. 
A kiállítás megtekinthető április 
2-ig, a ház nyitvatartási idejében.

Március 8., kedd 19:00
Színházterem
Nőstény álom: Für Anikó elő-
adói estje, közreműködik Kará-
csony János 

Rendhagyó koncert és iro-
dalmi előadás a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából. Für Ani-
kó, a Jászai Mari-díjas művész 
előadása az irodalom, a zene és 
a színház esszenciája, Beremé-
nyi Géza dalaival, Hrutka Ró-
bert zenéjével. Jegyár: 2000 Ft.

Március 8. kedd 14:30 
Rendezvényterem
Ifjúsági hangverseny, 2. előa-
dás: Pécsi Szimfonietta.

Vezényel: Uzsaly Bence. 
Moderátor: dr. Lakner Tamás. 
Jegyár: 500 Ft.

(A sorozat III. előadása áp-
rilis 5-én lesz, amelyen a Bu-
dapest Ragtime Band ad kon-
certet.)

Március 9. szerda 10:00
Színházterem
Óvodás bérlet, 3. előadás: 
Dzsungelmese, avagy a kiso-
roszlán keresi a sörényét – a pé-
csi Bóbita Bábszínház előadása

Kisoroszlán igazán jól érzi 
magát a mamája mellett a sza-
vannán, ugrándozik, bukfenc-
ezik, a többi állatkölyökkel bú-
jócskázik. Ha azok a szemtelen 
szurikáták ki nem csúfolnák, 
hogy ügyetlen és lassú, ha a ma-
mája nem biztatná, hogy mire 
kinő a sörénye, ő is gyors és 
ügyes lesz, tán eszébe sem jutna 
útra kelni. Azt mesélik ugyanis 
a dzsungelben, hogy a sörénye 
csak annak nő ki, aki eleget tesz 
a bátorságpróbának, azaz meg-
találja az őserdő közepén az 
Erdei Vénséget, aki a Sötét Italt 
főzi. A nagyotmondó Pávián 

éppen oda készül, és Kisorosz-
lán úgy határoz, hogy vele tart.

Játsszák: Boglári Tamás, 
Czéh Dániel, Illés Ilona, Kalo-
csányi Gábor, Papp Melinda. 
Írta: Keresztesi József. Rende-
ző: Matta Lóránt. Jegyek kor-
látozott számban, 1000 Ft-os 
áron kaphatók.

Március 12. szombat 11:00 
Bakta galéria
Szabó Dezső ösztöndíjasok ki-
állítása

A Szabó Dezső Művészeti 
Ösztöndíjasok harmadik be-
mutatkozó kiállításának meg-
nyitója és a 2016. évi Szabó 
Dezső Művészeti Ösztöndíj 
eredményhirdetése. 

Kiállító: Lengl Orsolya fes-
tőművész, a 2015. évi díjazott. 
Bemutatkoznak a korábbi 
évek díjazottjai: Könyv Kata 
festőművész (2014.), Gwiz-
dala Dáriusz szobrászművész 
(2013.), Juhos Janka ékszerter-
vező, ötvös (2012.). A belépés 
díjtalan. A kiállítás megtekint-
hető április 2-ig, a ház nyitva-
tartási idejében.

FELHÍVÁS 
„Szekszárd Év Rendőre” kitüntetés 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2005. (X.3.) 
önkormányzati rendeletével

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

évre vonatkozik. A „Szekszárd Év Rendőre” cím annak a 
személynek adományozható, aki hivatásos vagy 

közalkalmazotti állományban a Szekszárd Városi 
Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és munkáját 
lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi.

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

A „Szekszárd Év Rendőre” cím adományozására
javaslatot tehet:

• Szekszárd Város Rendőrkapitánya,
• a közgyűlés állandó bizottságai, illetőleg a képviselők,

• bármely civil szervezet, természetes személy.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• a javaslattevő nevét;

• a cím adományozására javasolt személy nevét, életútját, 
munkásságát, a cím adományozását megalapozó tényeket. 

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat 
írásban a polgármesterhez kell benyújtani 

2016. március 11. napjáig. 

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

terjeszti a közgyűlés elé a soron következő ülésen. 

FELHÍVÁS
„Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntetés

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2005. (X.3.) 
önkormányzati rendeletével 

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

annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy 
közalkalmazotti állományban a Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos 
Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot és az adományozás évét 

megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszaki mentés 
és a katasztrófa elhárítás területén olyan kimagasló tevékenységet 

folytatott, amellyel hozzájárult a város és Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos 

Tűzoltósága működési területének közbiztonsága javításához, 
a tűzesetek számának csökkentéséhez. 

A „Szekszárd Év Tűzoltója” cím adományozására
javaslatot tehet:

• Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságának parancsnoka;

• a közgyűlés állandó bizottságai, illetőleg a képviselők;
• bármely civil szervezet, természetes személy.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• a javaslattevő nevét;

• a cím adományozására javasolt személy nevét, életútját,  
munkásságát, a cím adományozását megalapozó tényeket. 
A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat 

írásban a polgármesterhez kell benyújtani 
2016. március 11. napjáig. 

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

polgármester terjeszti a közgyűlés elé a soron következő ülésen.

A Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Alapszervezet
„Fürgeujjak, ügyes kezek” 

címmel kézimunka 
foglalkozást szervez.

Program: Kokárda készítés,-
foltvarrás, horgolás, kötés, 

kitűző készítés
Foglalkozás ideje: 

március 10., csütörtök 14 óra
Foglalkozás helye: MVK Tm. 
Szervezete Szekszárd, Dózsa 

Gy. u. 1.
 A foglalkozásra minden 

érdeklődőt várunk.

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete ezúton 

meghívja a téma iránt érdeklődőket:
„alkosd meg önmagad” című kiállítással egybekötött előadás 

meghallgatására.
Helyszín: CIC. Civil Információs Centrum.

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Időpont: 2016. március 10. (csütörtök) 17 óra kezdéssel.

Előadó: Balogh Beáta védőnő a Bárka Művészeti Szalon tagja.
Moderátor: Andics János a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi 

Alapszervezet alapító tagja.
Rendezvényünk nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

HÚSVÉTI ÉLELMISZERCSOMAG GYŰJTÉS!
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete

Élelmiszer csomagok gyűjtésével és adományozásával szeretne 
segíteni Húsvéti ünnepek előtt a rászoruló látássérült 

embereknek. Szívesen fogadnánk sonkát és egyéb más füstölt 
árut, tojást, tojásfestéket, reszelt tormát, száraztésztát, 

konzerveket, rizst, cukrot, lisztet, étolajat, gyümölcsöt és 
húsvéti édességeket. Jó szándékú emberek az adományaikat az 

Egyesület irodájában átadhatják minden nap 9-16 óráig. 
(Szekszárd Hunyadi u. 4. szám alatt a földszinten, jobb oldalon 

az első ajtó.)
Az adományokat, felajánlásokat Nagy Csütörtökig, 

azaz 2016.március 24-ig várjuk.
Kérjük, ha tud, segítsen! Köszönjük!
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metszőollók,
ágvágók,
vésők,
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