
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

   XXVIII. évfolyam. 9. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                           2018. március 11.

A TARTALOMBÓL

Fórum
A város száz legjelentősebb 
vállalkozása képviselői előtt 
adott számot 2017. évi gaz-
dálkodásáról, fejlesztésekről 
és tervekről Szekszárd önkor-
mányzata a kulturális központ-
ban március elsején megtartott 
hagyományos fórumon.
 → 2–3. oldal

Bikavér
Március 2-án tizennyolc egri 
és tizenöt szekszárdi pincé-
szet részvételével rendezték 
meg a hagyományos Bikavér 
Párbajt Budapesten. Az ér-
deklődők sétáló kóstolón is-
merkedhettek a kékfrankos 
alapú házasításokkal.
 → 5. oldal

Gitárosok
Huszonöt éves a Szekszár-
di Ifjúsági Gitárzenekar. Az 
együttes nagyszabású kon-
certtel ünnepelte a jubileu-
mot. A Vármegyeháza dísz-
termében még állóhely sem 
maradt, annyian voltak kí-
váncsiak a zenekar március 
3-ai előadására.
 → 9. oldal

Aranyjelvény
Kitűnően szerepelt az elmúlt 
hétvégén, Kecskeméten meg-
rendezett Bácsvíz Kupa nem-
zetközi úszóversenyen a Szek-
szárdi Sportközpont maroknyi 
csapata, hiszen Főglein Liza és 
Liszkai Péter is aranyjelvénye 
szintet úszott. → 13. oldal 

→ 4. oldal
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Vállalkozói Fórum: a 2017-es év gazdálkodásáról, 
A város száz legjelentősebb 
vállalkozása képviselőinek 
részvételével tartott fórumot 
Szekszárd önkormányzata 
március elsején a Babits Mi-
hály Kulturális Központ Ren-
dezvénytermében.

A város, a polgármesteri hiva-
tal, az önkormányzati intéz-
mények, cégek vezetőinek és a 
megyeszékhely gazdasági éle-
tét meghatározó vállalkozások 
képviselőinek hagyományos – 
immár tizenegyedik – találko-
zóján Ács Rezső polgármester 

adott számot Szekszárd 2017-
es gazdálkodásáról, a városban 
megvalósult fejlesztésekről és a 
tervezett beruházásokról.

A megyeszékhely költségve-
tése szoros, az önkormányzat 
nem „trükközhet” a rendel-
kezésre álló pénzeszközökkel, 

forrásokkal – utalt előadása 
kezdetén Szekszárd első embe-
re a kétszeres bűvész világbaj-
nok, Hajnóczy Soma fórumot 
felvezető műsorában látottak-
ra. Ács Rezső rövid áttekintést 
adott az önkormányzat 2017-
es gazdálkodásának számairól, 
folyamatokról, tendenciákról. 
A prezentációból kitűnt példá-
ul, hogy a költségvetési főösz-
szegben – amely tavaly 14.4, az 
idén 12.6 milliárd forintot tesz 
ki – az elmúlt években megfor-
dult az állami támogatások és 
a helyi adóbevételek aránya. 
Utóbbiból tavaly mintegy két 
és fél milliárd forint folyt be, 
idén pedig már 2.9 milliárd-
dal terveznek. Ennek mintegy 
80 százaléka a 3900 szekszárdi 
vállalkozás által fizetett ipa-
rűzési adónem.

„A helyi adók növekedése el-
lensúlyozza az állami támogatá-
sok csökkenését. Jól tervezhető, 
szabadon felhasználható akár 
városüzemeltetési feladatok-
ra, akár fejlesztések önrésze-
ként” – értékelt a polgármester. 
Ács Rezső hozzátette: az idei 
büdzsében 6.7 milliárd forin-
tot fordítanak működési, és 5.9 
milliárdot fejlesztési kiadások-
ra. A szekszárdiak komfort-
érzetét jelentősen befolyásoló 
városüzemeltetési kiadások 
„soron” a 2017-es 730 millió fo-
rintos összeggel szemben 2018-
ban 1.15 milliárd forint szere-
pel. Azt, hogy az önkormányzat 
„jó gazda”, mi sem jelzi jobban, 
minthogy a város vagyona 2014 
és 2017 között 11.2 milliárd fo-
rinttal, 57.2 milliárd forintra 
növekedett.

Előadásában a városvezető 
hangsúlyozta: 2017 az előké-
szítés éve volt, 2018 pedig a 
beruházásoké lesz. Ennek elle-
nére természetesen az elmúlt év 
sem múlt el jelentős fejlesztések 
nélkül. Ács Rezső ezeket sorol-
va emlékeztetett: városszerte 
végeztek út- és járdafelújítást. 
A legnagyobb volumenűt a 
Bor utcában, ahol a Mérey Mi-
hály infrastruktúra fejlesztési 
program keretében 1 milliárd 
forintból készült el 3.1 km szi-
lárd burkolat, de a csapadék 
és szennyvízcsatorna mellett a 
közvilágítást is kiépítették. Új 
fedett buszmegállókat és 150 új 
parkolóhelyet létesítettek, fel-
újították a Családok Átmeneti 
Otthonát és a hadi sírkerteket. 
Két óvodában többfunkciós 
sportpályát, a Garay és Baka 
általános iskolában pedig – az 
MLSZ programjának köszön-
hetően – műfüves labdarúgó 
pályákat adhattak át. Ács Rezső 
kiemelte: a szekszárdi vállalko-
zások adóforintjai a TAO-támo-
gatásokon keresztül is gazdagí-
tották a várost, hiszen a helyi 
kosárlabda és kézilabda klub 
közreműködésével ezeknek 
köszönhetően újult meg a Ga-
ray általános iskola tornaterme, 
kaptak modern külsőt a Dienes, 
a Garay és Babits iskola öltözői, 
és készült szabadtéri kosárlabda 
pálya a Garay gimnázium és a 
Babits iskola udvarán.

fejlesztésekről, tervekről adott számot a város

A Társadalmi Operatív Prog-
ram (TOP) keretében a gazda-
ság-élénkítést szolgálja az ipari 
park fejlesztése, a családokat, a 
munkába állást segíti a bölcső-
dei és óvodai férőhelyek növe-
lése. A városképet is meghatá-
rozó fejlesztés az 1.27 milliárd 
forint keretösszegű Zöldváro-
sok Program, amely két lakos-
sági fórumot követően terve-
zési fázisban van. Energetikai 
korszerűsítésen esik át a Baka 
István és a Dienes Valéria Ál-
talános Iskola is, összesen több 
mint 1 milliárd forint értékben 
– jelentős önkormányzati ön-
résszel.

Az egészségügyi alapellátás 
feltételeinek javítása érdekében 
új ügyeleti központ kerül kiala-
kításra az Ybl M. utcában, új 
háziorvosi rendelő épül a bak-
tai városrészben, de felújítják a 
Wigand téri és a Kölcsey lakóte-
lepi rendelőt is.

Idén folytatódnak a járda (2.2 
km), parkoló (80 db) és útépí-
tési, felújítási munkák (1.2 km) 

– utóbbihoz a Belügyminiszté-
rium is támogatást nyújt. A Di-
enes iskola udvarán műanyag 
borítású sportpálya, a Babits 
iskolában kézilabda (munka)
csarnok épülhet. Az atomerőmű 
alapítványa támogatásával fej-
lesztenék a város sírkertjeit a 
ravatalozók előtti tér fedésével.

Ács Rezső előadása zárása-
ként elmondta: a Modern Vá-
rosok Program elemei közül az 
új fedett uszoda alapkövét még 
márciusban leteszik, a Szekszár-

dot Pakssal összekötő távveze-
ték megépítésének előkészítése 
zajlik, mint ahogy az új inter-
aktív könyvtár és levéltár terve-
zése is. A már zajló szakképzési 
program ösztöndíjat, letelepe-
dési támogatást és infrastruktu-
rális fejlesztést (kollégium) egy-
aránt tartalmaz. A városvezető 
szerint a tavasszal, nyár elején 
felgyorsulhat a szálloda-építési 
és a gemenci komplex turiszti-
kai fejlesztés ügye is.

   - fl -

Hasznosnak tartják
Hasznos és jó hangulatú ren-
dezvény volt az önkormány-
zat vállalkozói fóruma a cég-
vezetők szerint, akik jónak 
tartják, hogy évente egyszer 
ilyen átfogó képet kapnak ar-
ról, milyen fejlesztések várha-
tók a városban.

„A mai prezentáció meg-
mutatta, hogy az önkor-
mányzat globálisan gon-
dolkodik: összehangolja a 
lakosság és a vállalkozások 
igényeit” – mondta el kér-
désünkre az Év Vállalkozója 

díjjal kitüntetett Vass Péter. 
A V&Periko Kft. ügyvezetője 
emlékeztetett: Ács Rezső pol-
gármester felkereste a vállal-
kozásokat, felmérte igényei-
ket, gondjaikat, így például a 
szakemberhiányt. Vass Péter 
szerint az önkormányzat cél-
jai támogathatóak, az adófo-
rintok jó helyre kerülnek. A 
TAO-támogatással megva-
lósuló sportfejlesztések, így 
az új uszoda és sportcsarnok 
járnak a megyeszékhelynek, 
azok hosszú évtizedekig szol-
gálják majd a szekszárdiakat.

Jégcsarnok is épül
Az új uszoda – melynek ki-
vitelezése még márciusban 
elindul – mellett Szekszárd a 
közeljövőben egy a Sport ut-
cába tervezett jégcsarnokkal 
is gazdagodik majd – jelen-
tette be zárszavában Horváth 
István, a térség országgyűlési 
képviselője. A megyei jogú 

városok fejlesztésének koordi-
nációjáért felelős államtitkár 
egyúttal köszönetet mondott 
és gratulált a városvezetésnek 
és a szekszárdi vállalkozá-
soknak a közös sikerekhez, a 
megyeszékhelyen megvalósult 
és folyamatban lévő fejleszté-
sekhez, beruházásokhoz.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Egri és szekszárdi „bikák” vértelen párbaja Budapesten
Március 2-án, pénteken har-
minchárom egri és szekszárdi 
pincészet részvételével ren-
dezték meg a hagyományos 
Bikavér Párbajt a budapesti 
Corinthia Hotelben.

A rendezvény vendégei szemé-
lyesen is meggyőződhettek arról, 
hogy milyen borokat készített az 
előzetes kóstolók után kiválasz-
tott tizennyolc egri és tizenöt 
szekszárdi pince. Az érdeklődők 
az idén is sétáló kóstoló kereté-
ben ismerkedhettek meg a kü-
lönböző évjáratú, kékfrankos 
alapú házasításokkal, melyeket a 
borászok személyesen mutattak 
be. A Corinthia Hotel Báltermé-
ben kora délután szakembereket 
(borkereskedők, étterem tulaj-
donosok, sommelierek és sza-
kújságírók), este pedig a nagy-
közönséget várták kóstolóra.

„Ahány ház, annyi szokás” 
– tartja a mondás. Igaz ez a bi-
kavérekre is, hiszen az Egerben 
és Szekszárdon készült borok – 
köszönhetően a termőtalajnak, 
a mikroklímának és a házasított 
fajtáknak – más és más karak-
terek. Különbségek persze az 
egyes szekszárdi pincészetek 
tételeiben is felfedezhetőek, hi-
szen a termelők a házasított faj-
ták – az összetételt a borvidék 
2016/17-es piaci évtől megvál-

tozott bikavér-szabályzata írja 
elő – mellett az érlelés hosszá-
val, a hordók típusával vihetnek 
egyéniséget boraikba.

A Párbajon zömmel 2015-ös 
évjáratú szekszárdi bikavéreket 
kóstolhattunk. Ilyen volt a Vesz-
tergombiék tétele is. A pincé-
szetnél 1991 óta készítenek (is-
mét) Szekszárdi Bikavért, amely 
összetételében nem változott az 
évtizedek alatt: Kékfrankos adja 
a testét és gerincét, Cabernet Sa-
uvignon a fűszert és mélységét, 
Merlot a kedvességét, a Kadarka 
pedig a lelkét.

A pincénél hosszan érlelik 
hagyományos, 10-50 hektós 
nagy tölgyfa hordókban. Vall-
ják ugyanis, hogy a bikavér 
nem való barrique hordóba. Az 
önálló fajták 2 éves érlelés alatt 

simulnak össze, teljesednek ki 
és vállnak új egésszé – mondja 
Vesztergombi Csaba borász.

„Csipkerózsika álmából éb-
redt a lesajnált bikavér-brand. 
Az újrakezdés élharcosai az 
egriek voltak, hozzájuk csat-
lakoztunk mi, s most karöltve 
dolgozunk a bor jövőjéért” – 
mondta el kérdésünkre Esz-
terbauer János. A Szekszárdi 
Borászok Céhe elnöke gyorsan 
hozzátette: a bikavérnek már 
jelene is van. Azért, hogy minél 
szélesebb fogyasztói réteghez 
eljusson, sokat tehet a gasztro-
nómia, hiszen a házasítás igazi 
értékei tradicionális és vadhús-
ból készült ételekhez párosítva 
jönnek ki igazán. Eszterbauer 
szerint a fajtakóstolóknak 
köszönhetően a szekszárdi 

„bikák” stílusai kezdenek kö-
zelíteni egymáshoz. Az elnök 
elmondta: Szekszárdon mint-
egy 25 termelő készít bikavért, 
amely a nemzetközi piacon is 
megállhatja a helyét, hiszen 
üde különlegességnek számít a 
„tengernyi” nagy bordói háza-
sítás között.

Varga Norbert, a Miche-
lin-csillagos Onyx étterem som-
melierje kérdésünkre elmondta, 
egyértelműen húsos ételek kísé-
rőjeként ajánlaná a bikavért, ám 
a különböző módon elkészített 
– például szuvidolt – húsok 
mellé más és más évjáratból és 
termőhelyről származó házasí-
tás való.  -fl-

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Fáklyás felvonulással is tisztelegnek 1848 hősei előtt
Fáklyás felvonulás, táncház, 
kiállítás, kézműves műhely és 
előadás – csak néhány prog-
ram abból a sokszínű kíná-
latból, melyet az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc 
170. évfordulójához kapcso-
lódóan tartanak Szekszárdon 
március 14. és 19. között.

Hat napon át tartó ünnepi prog-
ramsorozatot szervez Szekszárd 
és a Babits Mihály Kulturális 
Központ az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc 170. 
évfordulójához kötődően – tu-
datta Zsikó Zoltán, a kulturális 
központ ügyvezető igazgatója 
szerdán. Mint elmondta, az 
ünnepi hét rendhagyó törté-
nelemórával kezdődik március 
14-én, 17 órakor az Agóra Mozi 
előterében. Az érdeklődők a 
„Tolnai Nemzetőrség szerepe 
1848-1849-ben” címmel hall-
hatnak előadást, illetve megte-
kinthetik a Rády Huszárbandé-
rium viseleti bemutatóját.

Ezt követően – hagyományte-
remtő céllal – fáklyás felvonu-
lást tartanak, mely a kulturális 
központ főbejárata elől indul a 
Béla király téren álló ’48-as em-
lékműhöz. Zsikó Zoltán hozzá-
tette, várják az óvodák és isko-
lák jelentkezését a felvonulásra, 
a fáklyákat – csoportonként 
egyet – a kulturális központ biz-

tosítja. A felvonulást követően 
„Feleségem és Kardom” címmel 
a Csurgó Zenekar ad műsort a 
téren 19 órakor, Korsós Gergő, a 
Garay gimnázium tanulója köz-
reműködésével.

Március 15-én, csütörtökön a 
Tolna Megyei Egyed Antal Hon-
ismereti Egyesület szervezésében 
9 órától virágokat helyeznek el 
az alsóvárosi és az újvárosi te-
metőben, a szekszárdi ’48-asok 
sírjainál. A városi megemlékezés 
10:30-kor kezdődik a Béla király 
téren, ahol Horváth István ál-
lamtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője mond ünnepi beszé-
det, és Gyurkó Donát metodista 
lelkész ad egyházi áldást. A ko-
szorúzással záruló rendezvényen 
a Garay János Általános Iskola és 
AMI diákjainak műsorát láthat-
ják az ünneplők. A megemléke-

zésen közreműködik az Alisca 
Brass Band, a Szekszárdi Ifjúsági 
Fúvószenekar és a Magyar Nem-
zetőrség megyei szervezete.

Március 15. és 18. között 
kézműves műhely várja a gyer-
mekeket és családokat 10:00 és 
13:00 óra között a mozi előteré-
ben, ahol huszárcsákót és pártát, 
nemzeti színű szélforgót, tuli-
pánt és bábot, kitűzőt és deko-
rációt készíthetnek. A moziban 
a nemzeti ünnepen 1848-as té-
májú, a hosszú hétvégén 10:30-
as kezdéssel a gyerekeknek szóló 
mesefilmeket vetítenek.

Március 16-án 17:00 órakor 
Gacsályi József és Kis Pál Ist-
ván közreműködésével irodalmi 
délutánt tartanak a kulturális 
központban, ugyanitt másnap 
délután 15:30-től – szintén ha-
gyományteremtő jelleggel – 

táncházat tartanak gyermekek 
számára, míg 20:00 órától éjfé-
lig a felnőtteket csábítják közös 
táncra. A zenéről a Tarsoly Zene-
kar gondoskodik, a házigazda a 
Bartina Néptánc Egyesület lesz.

Az ünnepi programsorozat a 
március 19-én este a Fehérkala-
posok című, a felvidéki kitelepí-
tésekről szóló rockoperával zárul 
a Színházteremben. Zsikó Zoltán 
azt is elmondta, hogy március 13. 
és 15. között Plohn József, 1848-as 
honvédportréiból nyílik kiállítás a 
mozi előterében, és március 14. és 
18. között korabeli (Pilvax) kávé-
házi hangulattal, alkalomhoz illő 
ételekkel, fotófallal és reformkori 
jelmezekkel  is várják az érdeklő-
dőket a kulturális központban.

Az ügyvezető igazgató kiemel-
te, eső esetén is minden ünnepi 
programot megtartanak a kultu-
rális központban, ez alól csak a 
fáklyás felvonulás kivételével.

Csillagné Szánthó Polixéna, 
önkormányzati képviselő, a hu-
mán bizottság elnöke hozzá-
tette, március 13-án 10 órakor 
a szabadságharc Tolna megyei 
vonatkozásait felelevenítő kiállí-
tás nyílik a levéltárban. Az elnök 
arról is szólt, hogy sikerült igen 
gazdag és fiatalos programot ösz-
szeállítani a szabadságharc 170. 
évfordulójára, amelyet reménye 
szerint telt ház előtt tarthatnak 
meg.   S. V.

Remek borok a kertbarátok versenyén
Az elmúlt szombaton tartot-
ták a Dicenty Dezső Kertbarát 
Kör borversenyének ered-
ményhirdetését a Babits Mi-
hály Kulturális Központban.

 
Komoly az érdeklődés a ver-
seny iránt a kistermelők részé-
ről, ezt a 171 beérkezett min-
ta is jelzi. Örvendetes, hogy 
ezekből 151 tételt jutalmazott 
éremmel a borvidék borásza-
it soraiban tudó zsűri, amely 
– már a borvidék imázsának 
megőrzése miatt is – igyeke-
zett magasan tartani a mércét. 
Negyvenegy bor kapott arany-

érmet, valamint 64 ezüst- és 46 
bronzérem talált gazdára.

A negyvenegy fehérboros 
minta arról árulkodott, hogy 
a gazdák jól választották meg 
mind a szüret időpontját, mind 
a megfelelő borászati beavatko-
zást. A bírák 12 aranyat, 15-15 
ezüstöt és bronzérmet osztot-
tak ki. Ebben a kategóriában a 
legmagasabb pontszámot Dávid 
Mihály olaszrizlingje kapta.

A huszonhat beküldött rozé 
közül hat érdemelt arany, 
nyolc-nyolc pedig ezüst-, illetve 
bronzminősítést. „Örvendetes 
jelenség, hogy egyre több minő-

ségben gondolkodó kistermelő 
viszi a borát laboratóriumba, így 
a tételek többségében sikerült 
megőrizni a szükséges savka-
raktert” – jegyezte meg Ferenc 
Vilmos, a kertbarát kör elnöke.

A vörösboroknál 21 arany-, 
45 ezüst- és 23 bronzérem talált 
gazdára. A legnagyobb pontszá-
mot két merlot kapta: az egyik 
Madács János, a másik Nepp 
Dénes munkáját dicséri. A leg-
eredményesebb kistermelő cí-
men is ketten osztoztak: a paksi 
Nepp Henrik és Hencsik József. 
Noha a vörös borok még érésben 
vannak, az itt bemutatott tételek 

is rámutattak: magas alkoholtar-
talom, gyönyörű színek, külön-
leges ízek és zamatok jellemzik 
az utóbbi évek egyik legjobb év-
járatát, a 2017-est.

Az újborok még fejlődésben 
vannak, ezért rákérdeztünk, mi-
ért tartják ilyen korai időpontban 
a kertbarátok versenyét. Ferenc 
Vilmostól megtudtuk, tudatosan 
választották ezt az időpontot. 
„Kistermelőkről van szó, akik-
nek a változásban levő újborokkal 
kapcsolatosan nagy szükségük 
van a követendő eljárások meg-
ismerésére azért, hogy javítani 
tudjanak a boraikon. Ezért ren-
dezzük versenyünket az évnek 
ebben a szakában” – indokolta a 
választást az elnök.  B. Gy.

A kiállító szekszárdi 
borászok:
Bodri Pincészet, Bősz Adri-
án Pincészete, Eszterbauer 
Borászat, Garai Pincészet, 
Heimann Családi Birtok, 
Mészáros Borház, Prant-
ner Pince, Schieber Pincé-
szet, Sebestyén Pince, Szent 
Gaál Kastély és Borház, 
Takler Borbirtok, Tüske 
Pince, Twickel Szőlőbirtok, 
Vesztergombi Pince, Vida 
Családi Borbirtok

FELADATOK:
•  Az üzleti értékesítés napi munkájának 

támogatása.
• Ügyfélkapcsolatok ápolása.
•  Munkakörhöz tartozó adminisztratív 

feladatok ellátása.
• Árajánlatok és szerződések készítése.
 
ELVÁRÁSOK:
• Középfokú végzettség (érettségi).
• Pontos, precíz munkavégzés.
•  Kiemelkedő kapcsolatteremtő és problé-

mamegoldó képesség.
•  Felhasználói szintű számítástechnikai 

ismeretek.

•  Csapatjátékos hozzáállás.
•  Kiváló kommunikációs készség 

és helyesírás.
•  Stressz tűrő képesség.
•  Terhelhetőség.
•  Rendszerben való gondolkodás.

ELŐNY:
•  Egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete.
•  Távközlési piac és szolgáltatások ismerete.
•  B kategóriás jogosítvány.
 
AMIT KÍNÁLUNK:
•  Alkalmazotti jogviszony.
•  Béren kívüli juttatások, cafetéria.

•  Folyamatos tanulási lehetőség.
•  Változatos feladatok.
•  Hosszú távú munkalehetőség.

MUNKAIDŐ: napi 8 óra.
MUNKAKEZDÉS: azonnal, megegyezés 
szerint.
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Szekszárd.

Fényképes önéletrajzokat az 
uzleti@tarr.hu e-mail címre várjuk 
„Asszisztens-Szekszárd” tárggyal.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2018. március 15. (csütörtök)

A TARR Kft. pályázatot hirdet
ÜZLETI ÉRTÉKESÍTÉSI ASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

(03134)
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Szekszárdi szakképzés: rá kell jönni, hogy mi a vendég „sztorija”
Általános iskolásként már 
szalvétákat hajtogatott, de 
igazából középiskolás korá-
ban ismerte és szerette meg 
a vendéglátást, ahol – megy-
győződése szerint – minden 
az emberi viszonyokról szól. 
NÁNAI DÁVID ma már a Bel-
városi Kávéház és a Belvárosi 
Vendégház vezetőjeként me-
sél szakmájáról.

 
– Milyen vendég a vendéglátós 
egy idegen helyen, mondjuk, egy 
étteremben? Tud olyankor „ci-
vil” lenni?

– Nyilván ki tudok kapcsolni, 
de persze azt is „kiszúrom”, ha 
valami nem szabályszerű, vagy 
én nem úgy csinálnám. Ugyan-
akkor ahány hely, annyi szokás. 
Az iskolában tanítottak ugyan 
szabályokat, de azt mondha-
tom: ezek könnyen átjárható, a 
helyzethez igazodó dolgok, ma-
napság semmi sincs kőbe vésve.

 
– Édesanyja felszolgáló volt, 
édesapja szakács. Meghatározta 
ez a pályaválasztást?

– Még általános iskolás vol-
tam, amikor már a szalvétákat 
hajtogattam, úgyhogy viszony-
lag korán megismertem, milyen 
a vendéglátós élet. Tény, hogy az 
iskolaválasztásnál nagy szerepe 
volt, és egy kis szülői „presszió” 
is volt, hogy ne csak érettségim 
legyen, hanem tanuljak egy 
szakmát – így tettem szakirányú 
érettségit a Vendéglátó-ipari 
Szakközépiskolában. Utána el-
végeztem a technikumot, ahol 
igen széleskörű képzés folyt: 
felszolgáló, szakács, üzletveze-
tő és cukrász képesítést adott. 
Ezt követően jártam még egy 
idegenforgalmi szakmene-
dzser-képzésre a főiskolán.

– A szakma szeretetét is családi-
lag örökölte?

– Eredetileg nem nagyon 
akartam ebben a szakmában 
dolgozni, de a középiskolában 
találkoztam olyan oktatókkal, 
akik megszerettették ezt a hi-
vatást. Egészen korán, olyan ti-
zenhat évesen kezdtem a Szász 

Étteremben dolgozni, és az a 
légkör, amit ott tapasztaltam, 
ahogy bántak az emberekkel, 
ahogy hozzám viszonyultak, 
ahogy egy rendezvényt lebo-
nyolítottak, végül is azt hozta, 
hogy ezzel akarok foglalkozni.

– Szép szakma az Öné?
– Nos, minden vendég más 

céllal jön be. Nem ugyanaz a fel-
adatom, amikor egy fiatal, első 
randevús párhoz kell odamen-
nem, vagy egy kisdiákhoz, aki-
nek tán pont annyi pénze van, 
hogy igyon egy forró csokit, és 
megint más, amikor egy idő-
sebb házaspárhoz, akik valami-
lyen gasztronómiai élményért 
jöttek, és arról mesélek, hogy 
ez a házilag füstölt libamáj a 
környéken csak nálunk kap-
ható. Ez akkor szép, amikor az 
ember viszonylag hamar rájön, 
hogy mi a vendég célja, és akkor 
ebben a történetben valamilyen 
úton-módon részese lehet az 
egésznek – ilyenkor jó látni a 
mosolygós arcokat.

 
– Ha jól értem, a kontaktus az 
alapja mindennek.

– Igen, itt az emberi viszo-
nyokról szól minden. Ha rájö-

vünk, hogy a vendégnek mi a 
„sztorija” az adott pillanatban, 
és ahhoz kapcsolódni tudunk, 
akkor abból nagyon szép és jó 
dolog lehet. Időben fel kell tud-
ni ismerni, ez viszont gyakorlat 
kérdése.

– Mit jelent az, hogy „a vendég 
sztorija”?

– A vendég azért megy be va-
lahova, hogy ott jól érezze ma-
gát. Nekem arra kell rájönnöm, 
hogy ő mitől érezné jól magát. 
Mindig „bele kell helyezkedni” 
az adott emberbe, megismerni, 
hogy mi mozgatja, miért van 
itt. Van, aki bejön egy gulyás-
levesre egy deci borral, leül a 
sarokba, hogy senki ne szóljon 
hozzá, mert egész nap olyan im-
pulzusok érik, hogy ez az, ami 
kikapcsolja. Lehet, hogy rá még 
mosolyogni sem kell, mert nem 
erre vágyik. Van, aki viszont szí-
vesen odajön a pulthoz, rendel 
egy italt, és elmeséli, hogy ez 
vagy az történt vele. Erre gyor-
san rá kell jönni, és ha sikerül, 
akkor ez egy sikeres folyamat 
lesz. Arra persze ügyelni kell, 
hogy az ember az alapszemélyi-
ségét ne ossza meg: ne legyen 
az, hogy az egyik asztalnál ri-

heg-röhög, a másiknál meg elő-
veszi a felszolgálókendőjét és 
mosolyog, meg hajbókol, mert 
akkor hiteltelenné válik.

– Kinek való ez a szakma?
– Elsősorban olyannak, aki 

bizonyos helyzetekhez gyorsan 
tud alkalmazkodni, és aki sze-
reti a változatos munkát, mert 
minden nap rejteget magában 
változatosságot. Olyanoknak 
való, akik nem szeretnek mo-
noton munkát végezni. Min-
den nap más emberekkel be-
szélgetek, más feladatom van, 
más italokat, más ételeket kell 
készíteni, és ez nem hagyja az 
embert belefásulni a munkába.

 
– Beosztott tanulói is vannak, 
akiket mentorál. Nehéz feladat?

– Inkább azt mondanám, 
hogy hálás. Ők más fajta kom-
munikációs csatornákat hasz-
nálnak, egymás között is más-
képpen kommunikálnak, és 
ehhez alkalmazkodni kell. Én 
azt vallom, hogy nem feltétle-
nül a szigor az, ami eredményt 
hoz – a feszültség csak feszült 
gyereket szül –, tehát egy-egy 
feladatot megpróbálok inkább 
könnyedebb hangnemben meg-
fogalmazni. Ha látom, hogy 
kialvatlan és vasalatlan ingben 
jön, ami nem megengedett, ak-
kor nem hazaküldöm, hanem 
félrehívom, és megkérdezem, 
hogy „nem volt jó éjszakád?”. 
S ha visszakérdez, hogy miért, 
mondom, hogy „látom, nem 
volt időd kivasalni az inged” – 
és megbeszéljük, mit hogyan 
kellene. Azt tartom szem előtt, 
hogy a tanulók megszeressék 
ezt a szakmát. Időről időre 
jönnek is olyan gyerekek, akik 
aztán sikerre jutnak a vendég-
látásban.  - orbán -
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Évjárat és növényvédelem
Növényvédelmi előadásra 
várta a kistermelőket a Szek-
szárd-Újvárosi Római Kato-
likus Társaskör március else-
jén, amelynek fókuszában a 
szőlő állt.

A Szent István Házban tartott 
fórumon előbb Maros Péter 
(képünkön), a BASF Hungária 
területi képviselője osztotta meg 
elmúlt évi növényvédelmi tapasz-
talatait, illetve ajánlott komplex 
technológiai megoldásokat a sző-
lő kezelésére, majd Módos Ernő 
tartott előadást „A 2017-es évjá-
ratú borok sajátosságai, aktuális 
borkezelések” címmel.

Az Alisca Borrend nagymes-
tere a 2017-es év értékelésékor 
felidézte: tavaly átlagos, 710 mil-
liméteres csapadék hullott Szek-
szárdra, a hőösszeg tekintetében 
azonban már szélsőséges viszo-
nyok érték a szőlőt. Ez a tényező 
ugyanis a növény „bezárkózásá-
hoz” vezet, amely ezzel védekezik 
a kiszáradástól. Túléléséhez ilyen-
kor inkább a magra koncentrál, 
semmint a bogyóra. Az előadó 
emlékeztetett: növényvédelmi 
problémát nem okoztak a körül-
mények, és aki kivárta az esős pe-
riódus végét, szép szőlőt szüretel-
hetett. A kevésbé türelmeseknek 
viszont nem állt rendelkezésére 
megfelelő érettségű szőlő.

„Sok helyen nem volt elegen-
dő „csak” szüretelni, itt-ott némi 
szakmai fogással be kellett avat-

kozni” – ecsetelte tapasztalatát a 
szakember, hozzátéve: sokan az 
előzetes cukorsav-arány mérést is 
elhanyagolják. Több zweigeltnél, 
kékfrankosnál – bár színanyag-
ban minden stimmelt – a bel-
tartalmi érték nem mutatkozott 
igazinak, mert a hőségnapok 
becsapták a gazdákat, akik elég 
érettnek hitték a szőlőjüket. 

Módos Ernő szerint ahhoz, 
hogy a 2017-es borokból ki 
tudjuk hozni az értékeit, hozzá 
kellett (volna) nyúlni a faélesz-
tőkhöz, tápsókhoz, amelyek 
nyugodt erjedést biztosítanak. 
Ezek hiányában jöttek létre feb-
ruár végére túlérett, szinte kész 
borok. Az előadó szerint a kéne-
zés jelent megoldást a bajra, ez 
ugyanis szépen „helyrepofozza” 
a nedűket. A szakember szerint a 
kén hatására április, május tájára 
letisztul a bor.  Gy. L.

Életük kockáztatása árán is védik a polgárokat
A Tolna Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság a Placc 
közösségi téren tartotta meg 
március elsején a polgári vé-
delem világnapja alkalmából 
szervezett ünnepséget, me-
lyen az igazgatóság munka-
társai közül többen is szakmai 
elismerésben részesültek.

A katasztrófavédelem képvi-
selőit, illetve az ünnepségen 
résztvevő rendvédelmi tagoza-
tos diákokat Kővári Ildikó, az 

Új Nemzedék Központ Szek-
szárdi Közösségi tér vezetője 
köszöntötte, majd Borda Károly, 
a Szekszárdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség katasztrófavédel-
mi megbízottja szólt a katasztró-
favédelem történetéről és szere-
péről a kezdetektől napjainkig. 
Emlékeztetett, a Nemzetközi 
Polgári Védelmi Világszervezet 
1972 március 1-jén alakult meg, 
ezért ünneplejük ezen a napon 
a világnapot – Magyarországon 
1992 óta. 

Mint mondta, ezen napon 
„azokra emlékezünk, akik a 
polgári védelem területén tevé-
kenykedtek, akik a legszörnyűbb 
körülmények között is a huma-
nitárius eszmét szem előtt tartva 
dolgoztak és tettek meg mindent 
a lakosság védelméért, sok eset-
ben életük kockáztatásával”.

Ezt követően dr. Balázs Gá-
bor megyei katasztrófavédelmi 
igazgató elismeréseket adott át. 
Ajándékot vehetett át többek 
között a polgári védelem terüle-

tén végzett 24 éves kiemelkedő 
szakmai munkájáért a nyugállo-
mányba vonuló Borda Károly is.

Az elismerések átadását kö-
vetően dr. Balázs Gábor arról 
szólt, hogy  ezen a napon azo-
kat is ünnepeljük, akik civilként 
az átlagosnál többet tettek em-
bertársaikért. A rendezvény – 
melyen közreműködött Schultz 
Melitta, a Csapó Dániel iskola, 
illetve Mészáros Roland, az 
Ady Endre szakképző iskola  
tanulója – után a résztvevők a  
katasztrófavédelmi mobil labor 
eszközeit is megtekinthették a 
helyszínen.  S. V.

A Szekszárdi Szakképzé-
si Centrum Vendéglátó 
Szakképző Iskolájában 
induló képzések/szakmák: 
vendéglátóipar (szakgim-
názium); pincér, szakács, 
cukrász (szakközépiskola).

Dr. Németh Pál emlékére
Március 8-án családtagok, 
barátok és tisztelők kísérték 
utolsó útjára az alsóvárosi 
temetőben DR. NÉMETH 
PÁL rubindiplomás jogta-
nácsost. A szekszárdi evan-
gélikus gyülekezet Közjóért 
díjjal kitüntetett kántorát 
február 28-án, 95 éves ko-
rában érte a halál.

Dr. Németh Pál élete eggyé 
forrt a szekszárdi evangélikus 
gyülekezetével, amelynek első 
lelkésze az édesapja, Németh 
Gyula volt. Kisgyermekként 
ott volt a fasori templom 1928-
as átadásánál, 9 évesen láthatta, 
amint 1931-ben beépítették a 
bonyhádi gyülekezettől kapott 
barokk orgonát. A 200 éves 
hangszert, amelyen 1939 októ-
berétől 77 (!) esztendőn át kí-
sérte dallal az istentiszteleteket.

A második világháborúban 
besorozták: 1944 tavaszán a 
Keleti-tenger partjára vezé-
nyelték, ahonnan 1945 júni-
usában tért haza. Egyetemi 
tanulmányait 1947-ben fejez-
te be, de 20 évig nem kapott 
a végzettségének megfelelő 
állást, mert a „káderlapjára” 
felkerült, hogy egyházi szer-
tartásokon vesz részt. Előbb 
1951-től egy évtizeden át a tég-
lagyárban alkalmazták, később 
dolgozott az illetékhivatalban 
is, majd a tervező vállalat jogá-
sza lett, nyugdíjazásáig.

Feleségével, a szintén evan-
gélikus Parragh Juliannával 
1951-ben kötötték össze életü-
ket – édesapja eskette meg őket. 
A 67 éven át tartó házasságból 
három fiúk született: Pál lel-
kész, László és György pedagó-
gus lett. Dr. Németh Pál életét 
a családja és munkája mellett 
egyházának szentelte. Több 
mint 3 évtizedig volt az egyház-
megye jogásza, tagja az evangé-
likus gimnázium igazgatótaná-
csának. A gyülekezetért és a 
városért végzett tevékenységét 
Szekszárd önkormányzata 
2015-ben „Közjóért” emlék-
plakettel ismerte el.

„Az évtizedek során, ami-
kor fájdalmas események-
kor is szolgáltam és a hívek 
könnyeztek, bizony, nem volt 
könnyű, de tudom, hogy az 
ének is fohász, amikor dallam 
és szó lélekből száll Isten elé” 
– mondta a lapunknak adott 
interjúban 2016 karácsonyán 
dr. Németh Pál.   - fl -



2018. március 11. 2018. március 11. 98

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03139)

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

(03125)

Kertészeti ABC Szekszárd, Mikes utca 24.
Kertészeti Szaküzlet Szekszárd, Piac tér

Gellér Kereskedőház Szekszárd, Vasvári Pál utca 37.

(03144)

(Az akció időtartama alatt a megjelölt termékekre
egyéb kedvezmény nem vehető igénybe!)

Szakszerű, gyakorlatias megoldásokért kérje
eladóink segítségét!

Kora tavaszi „LEMOSÓ ÁRESŐ”!
Lemosó permetező szerek

március 10-től 17-ig!
Akciós áraink 15% kedvezménnyel:

• Agrokén 0,25 l  575,- Ft
• Agrokén 1 l 1.125,- Ft
• Mészkénlé 1 l (Tiosol) 845,- Ft
• Nevikén 0,5 l 980,- Ft
• Nevikén 1 l  1.255,- Ft
• Olajos Rézkén 0,25 l  760,- Ft

• Olajos Rézkén 1 l 2.430,- Ft
• Rézkén 650SC 0,25 l 1.030,- Ft
• Rézkén 650SC 1 l 3.055,- Ft
• Vegesol eReS 0,2 l 975,- Ft
• Vegesol eReS 1 l 3.345,- Ft
• Vegarep 1 l 1.505,- Ft

(03137)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

34 évesek lettünk,
ünnepeljen velünk!

Március 13-14-én 
születésnapi cipővásár

a Tisza Cipőboltban.
A bolt teljes választékára 

15%
engedményt adunk.

Bankkártyás � zetési lehetőség!

Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Trend Minőség Szakértelem

Maradék anyagok vására
Március 12–13.

Több 100 anyag közül válogathat!
300,- Ft – 400,- Ft – 500,- Ft – 

1.000,- Ft – 1.500,- Ft / darabáron

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 

szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.

Telefon: +36–74/312–234
facebook.com/fuggonyvilag

(03146)

Mai rohanó világunkban az emberek arra töreked-
nek, hogy megőrizzék mozgásképességüket, egész-
ségüket, munkaképességüket. A paksi gyógyfür-
dőben személyre szabott, változatos testi és lelki 
feltöltődést segítő kezelések állnak rendelkezésre.

Központi elem a stressz-oldás, valamint egy har-
monikus, egészségtudatos életvitel kialakítása. 

Az egészség érzet tartós javulását, illetve annak 
megőrzését segítik a különféle szabadon is megvá-
sárolható kezelési lehetőségek.

Próbáljon ki egy frissítő masszázst, vagy egy ké-
nyeztető kádfürdőt! Élvezze a tápláló pakolások és 
fiatalító kúrák áldásos hatását!

A prevenciót nem lehet elég korán kezdeni! A ko-
rán felismert elváltozások megfelelő gyógytornával 
jól kezelhetők. 

Tartásjavító torna:

A foglalkozások céljai és hatásai:

•  a tartási rendellenességek kialakulásának meg-
előzése,

• a hanyag tartás korrigálása,
• a törzsizomzat erősítése,
• testkép-izomtudat fejlesztése,
•  koordináció és egyensúly fejlesztése,
• koncentráció segítése.
A tartásjavító torna serdülő korban is fontos!

A vízitorna kíméli az ízületeket, segít a testsúly-
csökkentésben és ellazít. A vízben végzett mozgás 
számos olyan tulajdonsággal bír, ami a száraz tor-
na során nem érvényesül. Az izmok, ínak, szalagok, 

ízületek terhelése csökken, így azok a mozdulatok, 
amelyek más esetben nehézséget jelentenek, itt 
könnyebben kivitelezhetők.

A gyógymasszőrök által alkalmazott masz-
százstechnika javítja az általános közérzetet, re-
generál, frissít.

Hatására: javul a vérkeringés, a kezelt területen 
csökken a fájdalom, továbbá a kezelés helyreállítja a 
bőr és az izomzat rugalmasságát. Izomlazító hatása 
miatt az egyik legkedveltebb terápiás mód.

Kiváló szakemberekkel (gyógymasszőrök, fizikote-
rápiás asszisztensek, gyógytornászok, uszodameste-
rek) várunk minden kedves gyógyulni, pihenni vágyót!

MINDIG HATÁSOSABB EGY ADOTT BETEGSÉG
KIALAKULÁSÁNAK MEGELŐZÉSE, MINT KEZELÉSE.

PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
Nyitvatartás:

Hétfő – péntek: 08:00 – 20:00
Szombat – vasárnap:  09:00 – 20:00

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Telefon: +36–75/830–830 
www.paksigyogyfurdo.hu

(03136)

FÖLDHARC (grappling /jiu jitsu/ combat wrestling) oktatás SZEKSZÁRDON
KEDD és CSÜTÖRTÖK

17:00 gyerek csoport 18:00 felnőtt csoport
Telefon: 20/570–1330

KEZDŐKET IS VÁRUNK – TANULJ BAJNOKOKTÓL!!!

(03147)

Tehetséggondozás és közösségépítés: jubiláló gitárzenekar
Huszonöt éves a Szekszárdi 
Ifjúsági Gitárzenekar. A jubi-
leumot az együttes nagysza-
bású koncerttel ünnepelte. A 
Vármegyeháza dísztermében 
még állóhely sem maradt, any-
nyian voltak kíváncsiak a zene-
kar előadására, március 3-án. 

Huszonöt évvel ezelőtt, 1993-
ban alakult a Szekszárdi Ifjúsági 
Gitárzenekar, Erősné Szőr Már-
ta vezényletével. Az együttes 12 
fővel, kamaracsoportként in-
dult, aztán az évek során a tagok 
száma egyre nőtt. A zenekart 
alkotó gyerekek életkora 10 és 
18 év között van, a magot a 4-6. 
osztályos gitáros reménységek 
adják, akik valamennyien a Ga-
ray János Általános Iskola Liszt 
Ferenc Zeneiskolájának nö-
vendékei. Az együttest immár 
nyolc éve Molnár Márta vezeti, 
aki elődjeihez hasonlóan nagy 
hangsúlyt fektet a tehetséggon-
dozásra.

A zenekar fontos szerepet tölt 
be a gitárt választó gyermekek 
életében: azon túl, hogy közös-
ségé kovácsolja őket, folyamatos 
fellépési lehetőséget is biztosít. 
A gyerekek megtanulják cso-
portban használni a hangszert, 
együttműködni a másikkal, 
meghallani egymást – nem csak 
zenei értelemben. A hangszeres 
tudás fejlődése így sokkal inten-
zívebb. Már a legfiatalabbak is 
megtalálják helyüket a zenekar-

ban, mindenki a tudásának meg-
felelő szerepet tölt be az együt-
tesben – mondja Molnár Márta. 
A próbákon túl is szerveznek 
közös programokat, amelynek 
célja, hogy valódi barátságok 
szövődjenek. A tehetséggon-
dozás ugyanis meghozza gyü-
mölcsét: Molnár Márta egykori 
tanítványai közül sokan a zenei 
pályán maradtak.

A jubileumi koncertre is nagy 
lendülettel készült a zenekar. 

Molnár Márta az együttes ko-
rábbi tagjait is hívta az együttz-
enélésre, és húszan eleget is 
tettek a felkérésnek. Szombat 
este negyven   gitáros játékát 
hallgathatta a közönség. A re-
pertoárban különböző zenei 
korszakok ismert darabjai sze-
repeltek, amelyeket a közönség 
sok tapssal jutalmazott. Az ilyen 
sikerek, a gitárzenekarban eltöl-
tött idő bizony hatással van A 
gyerekek életére, jövőjére.

A zenekarvezető újabb és 
újabb fellépési lehetőségeket 
keres az együttesnek és tervezi, 
hogy zenei versenyre is bene-
vezi a Szekszárdi Ifjúsági Gitár-
zenekart. Az együttes határon 
innen és túli is rendszeresen jó 
hírét viszi Szekszárdnak, a hazai 
koncertek mellett több európai 
nagyvárosban is begyűjthették 
már a közönség elismerését. A 
jubileumi koncerten a vastap-
son túl a Szekszárdi Tankerület 
díját is kiérdemelték.  - mwj -
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Március 4-ei rejtvényünk megfejtése: Antonio Vivaldi, A négy évszak
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Pártai László. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését március 14-én (szerda) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A példamutatás jelentősége
„Minden, amit Isten alkotott, jó!”

Kezdetben Isten a semmi-
ből teremtett, de minden, amit 
megteremtett, a helyére került a 
teremtettségben. Mindannyian 
kapcsolatban állunk egymással 
– a föld a fénnyel, a víz az éggel, 
a fák magjai az élőlényekkel, és 
az emberiség Istennel. Egyik sem 
létezne a másik nélkül, és min-
dennek a forrása Isten.

A kapcsolatoknak e rendszeré-
ben jóság volt. Ám ehhez ennek 
a köteléknek a megtartásához 
elengedhetetlen a törődés. És 
tudjuk, hogy ezt nem sikerül tel-
jesítenünk!

A szekszárdi történelmi egy-
házak idén is bekapcsolódtak a 
Női Világimanap mozgalmába, 
melynek keretét, liturgiáját és 
az imádságok témáját Suriname 
asszonyai kínálták és készítették 
elő. Emlékeztettek minket arra, 
hogy mi vagyunk Isten teremtett 
világának gondviselői.

Dél-Amerika magyarország-
nyi területén élő, sokszínű Suri-
name-i asszonyok globális szin-
ten nevezik meg a teremtett világ 
védelmének vágyát. Cselekedete-
ikben azonban nagyon is loká-
lis és személyre szabott példát 
mutatnak. A szelektív hulladék-

gyűjtésen túlmutatva a lelkek, 
a gyermekek gondolkodásának 
formálását látják a legfontosabb 
lépésnek és feladatnak. Hiszen 
teremtett és ajándékba kapott 
világunk megőrzése a lelkek 
megőrzésén múlik. 

„A kapcsolatoknak e rendsze-
rében jóság volt” – írtam fentebb. 
Hiszem, ez a jóság nem más, 
mint annak megbecsülése, érté-
kelése, tisztelete, aki és ami eb-
ben a kapcsolatban benne van, 
akár ajándékozóként, akár az 
ajándék elfogadójaként. Tisztelet 
a Teremtő felé és tisztelet egymás 
és a világ minden apró és óriási 
csodája felé. 

Az éledő természet ébresztges-
se szívünkben is annak vágyát, 
hogy meglássuk a teremtett világ 
szépségét, hogy megújuló hittel 
és örömmel munkálhassuk azt a 
jót, amit Alkotónk ránk bízott. 
Ámen!

 Kaszóné Kovács Karola 
 református lelkipásztor

A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára
tisztelettel meghívja

„Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
Tolna megyében” című kiállítás megnyitójára.

A vendégeket köszönti: Várady Zoltán CSc. levéltárigazgató
A kiállítást megnyitja: Csillagné Szánthó Polixéna, a közgyű-

lés Humán Bizottságának elnöke
Közreműködnek:

Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium, Dicső Botond, a Babits 
Mihály Általános Iskola diákja, a Fusz János Zeneiskola nö-

vendékei (Tolna).
A kiállítást bemutatja: Maul-Link Dóra és Hecker Henrietta.

Időpont: 2018. március 13. 10:00 óra
Helyszín: MNL Tolna Megyei Levéltára 

(Szekszárd, Béla király tér 1., Vármegyeháza)

Virággal lepték meg a rendőrök a szabályosan közlekedő autóso-
kat nőnap alkalmából, csütörtökön több Tolna megyei városban, 
közte Szekszárdon is. A szabályosan közlekedő hölgyek a megye-
székhelyen, a Rákóczi utcában kaptak ajándékba egy-egy cserepes 
virágot (kankalint), melyekből összesen százhúszat osztottak ki 
Tolna megye rendőrei.

FOTÓ: TMRFK

Nőnapi hangulat a BorEgyetemen

A nőnap jegyében zajlott a 
PTE KPVK-n a Borkultúra Sza-
badegyetem szerdai rendez-
vénye, melyen Szabó Edit, a 
„Gyengébb? Nem!” című 
könyv szerzője beszélgetett 
a kötetben szereplő villányi 
Gere Andrea, illetve a szek-
szárdi Heimanné Kelemen 
Ágnes borásszal.

Szabó Edit a nemrég megjelent 
kötetben huszonhat női borás-
szal készített interjút, melyek 
korántsem csak a szakmáról 
szólnak, hanem tágas ablakot 
nyitnak a borászok személyiségé-
re. Az igényes, rengeteg fényké-
pet tartalmazó kiadvány emellett 
ötvenkettő – a könyvben szerep-
lő borászhölgyek által ajánlott – 
recept, és egy-egy ahhoz illő bor 
bemutatása található.

A BorEgyetem előadásán Sza-
bó Edit, aki mesélt a kötet szüle-

tésének körülményeiről, kötetle-
nül beszélgetett Gere Andreával 
és Heimanné Kelemen Ágnessel. 

Szó esett többek között csa-
ládról, kapcsolatokról, de arról 
is, hogy miként lettek borá-
szok, miként, miről nevezik el 
boraikat. Szóba kerültek a bor-
készítési stílusok, na és persze 
az a hat Gere és hat Heimann 
bor – közte a 2012-es Solus és 
a 2012-es Barbár – melyeket az 
est vendégei kóstolhattak.

A „nőnapi BorEgyetemen” dr. 
Horváth Béla dékán köszöntő-
jéből az is kiderült, hogy a ren-
dezvényen közel száztízen vettek 
részt. Vitéz Attila szervező arról 
szólt, hogy szeretnék erősíteni 
a „Borkultúra Szabadegyetem 
márkát”, ennek részeként elin-
dult a rendezvény Facebook-ol-
dala is, melyet Borkultúra Sza-
badegyetem Szekszárd néven 
hoztak létre.   S. V.

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek

Egyesületének
következő előadása

„Botra fel!” – Nordic  
Walking séta  

a cukorbetegekért címmel.
Időpont:

2018. március 27. 13:30 óra
Helyszín:

Szekszárd a Kórház Lila 
épülete (Béri B. á. u. 5.).

A rendezvény szervezése, a 
mozogni vágyók toborzása 
lesz az előadás témája, amit 

május 12-re tervezünk. 
Minden érdeklődőt, nem 

csak cukorbetegeket szere-
tettel várunk!

FOTÓ: KADARKA.NET
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Telt ház a hatodik Fitness Nap edzésein
Március 4-én immár hatodik 
alkalommal rendezett fitnesz-
napot a szekszárdi Fitt Fitness 
a városi sportcsarnokban. 
A mintegy félezer látogatót 
vonzó esemény legnépsze-
rűbb programja idén is Rubint 
Réka Alakreform edzése volt.

Rengeteg sportimádót vagy 
a mozgással csak ismerkedőt 
mozgat meg minden évben a 
Fitness Nap. A 2012-ben indult 
program célja, hogy felhívja a 
figyelmet az egészséges életmód 
fontosságára. A nap során az ér-
deklődők ízelítőt kaptak külön-
böző edzéstípusokból: húsznál 
is több különböző mozgásfor-
ma közül választhattak. Jóga, 
X-Fight, zumba, kanga burn, 
core training – csak néhány a 
választható edzések közül.

A színes programkínálat már 
kora délelőtt rengetegen láto-
gatót vonzott. Sokan gyűltek 
össze a városi sportcsarnokban, 
amely évek óta kiváló helyszíne 
az eseménynek. A tavalyi nagy 
siker után idén is eljött Rubint 
Réka. Alakreform edzésnek ide-
jére a küzdőtér teljesen megtelt: 
több százan végezték együtt a 
gyakorlatokat a népszerű fit-
nesslady-vel.

A sportcsarnok edzőterme-
iben is zajlottak a tréningek, 
amelyek a tavalyihoz képest idén 
még több látogatót vonzottak, 
tele volt minden terem – mondta 
el Asztalos Adrienn, az esemény 
szervezője. Újdonság volt idén a 
kangoo edzés, amelyre szintén 
megtelt a küzdőtér, de Sztárcse-
vics János és a Zumba Dream-
Team is nagy sikert aratott.

A jó hangulatú rendezvényt a 
Fitt Fitness trénerei és lelkes ön-
kéntesei mellett Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata 
támogatta az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának Sportért 
Felelős Államtitkársága által kiírt 
„Hiszek Benned!” Sportprogram 
pályázat keretében.  - mwj -
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
március 12-től március 16-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Zárva

Zárva

(03128)

MENÜ Március 12. Március 13. Március 14. Március 15. Március 16.

„A”
1050 Ft

Frankfurti 
leves Lebbencsleves Almaleves

Mákos
metélt

Zöldborsó-
főzelék, 

rántott csirke-
comb filé

Bolognai 
spagetti, 

sajt

„B”
1050 Ft

Frankfurti 
leves Lebbencsleves Almaleves

Vasi pecsenye, 
kemencés
buronya,

savanyúság

Tavaszi 
rizseshús

Sült
csirkecomb,
majonézes

kukorica

Napi
ajánlat
950 Ft

Trappista
sajt rántva,

rizi-bizi,
tartár-
mártás

Trappista
sajt rántva,

rizi-bizi,
tartár-
mártás

Trappista
sajt rántva,

rizi-bizi,
tartár-
mártás

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Csirkemell 
roston,
görög

salátával

Csirkemell 
roston,
görög

salátával

Csirkemell 
roston,
görög

salátával

A CPH Kft. 26 éve alapított, dinamikusan 
fejlődő cég, mely ipari vezérléstechnikai 
alkatrészek értékesítésével foglalkozik, 
országos lefedettséggel, budapesti és 

szekszárdi telephelyekkel.

Cégünk munkatársakat keres

MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ munkakörbe.

FELADATOK: 
▶ kapcsolattartás ügyfelekkel,
▶  szakmai és kereskedelmi 

tanácsadás,
▶ termék marketing,
▶ árajánlat készítés,
▶ értékesítés,
▶ bizonylati rend betartása.

ELVÁRÁSOK:
▶ felsőfokú műszaki végzettség,
▶  pneumatika, elektronika 

szakismeret,
▶ jó kommunikációs készség,
▶ angol vagy német nyelvtudás,
▶ önálló munkavégzés,
▶ jogosítvány.

ELŐNYT JELENT:
▶  hasonló munkakörben szerzett 

szakmai tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
▶ stabil vállalati háttér,
▶ fiatalos csapat,
▶ szakmai fejlődési lehetőség,
▶  kihívásokkal teli, változatos 

feladatok,
▶ kulturált munkakörnyezet,
▶  kiemelt bérezés, versenyképes,

jövedelem,
▶ prémium rendszer,
▶ béren kívüli juttatás.

JELENTKEZÉS:
pályázati anyagát (motivációs levél, önéletrajz) a 

beke@cphautomat.hu e-mail címre várjuk.

(03122)

Aranyjelvényes szinteket úsztak
Az elmúlt hétvégén, Kecske-
méten megrendezett Bácsvíz 
Kupa nemzetközi úszóver-
senyen hat korcsoportban 
26 versenyszámban mérték 
össze tudásukat a fiatal spor-
tolók. A Szekszárdi Sportköz-
pont úszó szakosztálya az 
influenzajárvány miatt mind-
össze hat versenyzővel vett 
részt a viadalon.

Liszkai Péter és Főglein Liza 
rendkívül jó formában úsz-
tak. Előbbi három számban is 
nyerni tudott, 200 méter háton 
aranyjelvényes szintet is úszott, 

míg utóbbi két bronzérmet 
szerzett, és 200 m pillangón el-
ért ideje szintén aranyjelvényes 
szintet ért. Főglein 100 m és 200 
m pillangón felnőtt egyesületi 
csúcsot úsznia, ami megsüveg-
elendő eredmény!

A szekszárdiak eredményei: 
Lányok, 100 m hát: 3. Handa 
Dóra 1:12,95. 100 m pillangó: 
3. Főglein Liza 1:09,56. 200 m 
pillangó: 3. Főglein 2:31,16.
Fiúk, 100 m gyors: 1. Liszkai Pé-
ter 1:01,36. 100 m hát: 1. Liszkai 
1:09,21. 200 m hát: 1. Liszkai 
2:27,85. 200 m pillangó: 2. Lisz-
kai 2:41,16.   - rp -

Két
ezüstérem

A Szekszárdi Sportközpont 
atlétika szakosztályának 
öt versenyzője vett részt a 
február végén megrende-
zett fedett pályás ifjúsági 
és junior bajnokságon.

Angyal Balázs és Szemerei 
Levente az idősebbek, míg 
Dékány Botond, Nagy László 
és Németh Mátyás az ifjúsá-
giak mezőnyében indult. Sze-
merei kiválóan mutatkozott 
be a juniorok között, hiszen 
1500 méteres síkfutásban 
másodikként zárt úgy, hogy 
az aranyérem sem volt elér-
hetetlen. Dékány Botond 200 
méteren 24.41-es időt telje-
sített, ami egy első éves ifitől 
remek eredmény, különösen 
úgy, hogy egy baleset miatt a 
bajnokság előtt három hétig 
nem edzett.

Németh Mátyás a kemény 
és kitartó munkának köszön-
hetően három év után ismét 
dobogóra állhatott egyéni-
ben. A szekszárdiak sportoló-
ja 179 centin szállt be és első-
re ugrott minden magasságot. 
Az erős mezőnyben – a 190 
centit öten ugrották elsőre – 
Németh végül 193 centivel 
holtversenyben lett második. 
 - rip -
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

ÁCS REZSŐ polgármester
Március 19. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig. Előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgya-
ló (Szekszárd, Béla király tér).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Március 20. (kedd) 16:00 – 17:00 
óráig. Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
Március 21. (szerda) 16:00 – 17:00 
óráig. Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált. 
Isk. (Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

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

AGÓRA MOZI
Március 11., vasárnap

17:00 –  Vándorszínészek

19:30 –  Vörös veréb

Március 12., hétfő

17:00 –  Vándorszínészek

19:30 –  Vörös veréb

Március 13., kedd

17:00 –  Vándorszínészek

19:30 –  Vörös veréb

Március 14., szerda

17:00 –  Vándorszínészek

19:30 –  Vörös veréb

Március 15., csütörtök

14:30 –  80 Huszár

17:00 –  Szováthy Éva

19:30 –  A hídember

Március 16., péntek

10:30 –  Hihetetlen történet  
az óriás körtéről *

15:00 –  Nyuszi suli

17:00 –  Lady bird

19:30 –  Hívatlanok 2.

Március 17., szombat

10:30 –  Ősember *
15:00 – Nyuszi suli 

17:00 –  Lady bird

19:30 –  Hívatlanok 2.
*A matiné vetítésekre a belépés 
ingyenes. Regisztrációs jegy 
váltása kötelező!

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. március 12. (hétfő) 
18:00 – Művészetek Háza
PTE fuvola kamaraest

A Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Kar Zeneművészeti 
Intézete 2017 tavaszán útnak 
indított regionális kamara-
koncert-sorozatának folytatá-
sa. Fellépők: Gárdai Viktória 
fuvolaművész, a Pannon Fil-
harmonikusok szólamvezető 
fuvolistája, Lázár Zsófia fu-
volaművész, Magyar Natália 
fuvola, Páris Alexandra fuvola. 

A belépés díjtalan!

2018. március 15. (csütörtök) 
– Béla király tér
Nemzeti ünnep

„Talpra magyar!” – az 1848-
as forradalom és szabadság-
harc 170. évfordulója

09:00 A Tolna Megyei 
Egyed Antal Honismere-
ti Egyesület szervezésében, 
diákok és tisztelgő polgárok 
virágot helyeznek el az alsóvá-
rosi és az újvárosi temetőben 
Garay Antal, Hollós Alajos és 
Török Zsigmond, a szekszárdi 
’48-asok sírjánál.

10:30 Ünnepi megemléke-
zés a Béla király téren

Beszédet mond: Horváth 
István, megyei jogú városok 
fejlesztésének koordinációjá-
ért felelős államtitkár.

Az ünnepi műsort előadják a 
Szekszárdi Garay János Általá-
nos Iskola és AMI tanulói. Egy-
házi áldást mond: Gyurkó Do-
nát Sámuel metodista lelkész.

Az ünnepi megemlékezés-
ben közreműködik: az Alisca 
Brass Band fúvószenekar, a 
Szekszárdi Ifjúsági Fúvósze-
nekar, Magyar Nemzetőrség 
Tolna Megyei Szervezete. 

(A megemlékezés esőhelyszí-
ne a Babits Mihály Kulturális 
Központ Színházterme.)

Ünnepeljük együtt március 
15-ét! Március 14. és 18. között 
változatos programokkal vár-
ják az érdeklődőket a Babits 
Mihály Kulturális Központba. 

(Részletes program lapunk 4. 
oldalán.)

2018. március 17. (szombat) 
16:30 – 24:00 – Bödő terem
Táncház

Zenél a Tarsoly Zenekar, 
házigazda: Bartina Néptánc 
Egyesület. 

16:30 – 17:00 Babázó (1.5-3 
éves korú gyermekeknek, be-
lépés csak szülői felügyelettel). 
Foglalkozásvezetők: a Bartina 
Néptáncegyüttes női kara

17:00 – 18:00 Játszó (3-6 
éves korú gyermekeknek, be-
lépés csak szülői felügyelettel). 
Foglalkozásvezetők: Matókné 
Kapási Julianna és Nyemcsok-
né Kárpáti Katalin.

18:00 – 19:30 Gyermek 
táncház (7-12 éves korú gyer-
mekeknek). Foglalkozásveze-
tők: Tóth-Mihó Erika és Tóth 
Zoltán.

20:00 – 24:00 Felnőtt 
táncház (13 éves kor felett). 
20:00 órától felnőtt tánctaní-
tás – sárközi táncrend

Belépőjegy: játszó és babázó 
– gyermek: 300,- Ft/fő, felnőtt: 
700,- Ft/fő; gyermek táncház 
– gyermek: 900,- Ft/fő, felnőtt: 
900,- Ft/ fő; felnőtt táncház – 
2.000,- Ft/fő (a teljes progra-
mon való részvételre jogosít).

2018. március 19. (hétfő) 
19:00 – Színházterem
Fehérlaposok

Rockopera a felvidéki kite-
lepítettekről. A mű a második 
világháborút követő felvidéki 
kitelepítés tragikus történetét 
dolgozza fel a kitelepített csa-
ládok visszaemlékezéseinek 
felhasználásával, két család 
hányatott sorsán keresztül.

A főbb szerepekben: Varga 
Miklós, Makrai Pál/ Balogh 
Attila, Csengeri Attila, Laklóth 
Aladár/Molnár Árpád, Bodnár 
Vivien. Közreműködik: a Ma-
gyarock Dalszinház társulata. 
Zeneszerző: Másik Lehel. Ren-
dező: Vizeli Csaba. 

Jegyár: 3.500,- Ft.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Jogi és Hatósági Igazgatóságának Igaz-

gatásiOsztályára hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu  

honlapon, a Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

NÉVNAP–TÁR
Március 11. (vasárnap) – Szilárd, Borsika
Szilárd: latin-magyar eredetű, jelentése: szilárd, állhatatos, következetes.
Borsika: magyar eredetű; jelentése: borsika (fűszernövény).

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

Március 13. (kedd) – Krisztián, Ajtony
Krisztián: latin eredetű; jelentése: Krisztushoz tartozó, keresztény.
Ajtony: török-magyar eredetű; jelentése: arany.

Március 14. (szerda) – Matild, Tilda
Matild: német eredetű; jelentése: hatalom + harc.
Tilda: a Matild és a Klotild német becézője.

Március 15. (csütörtök) – Kristóf, Nemzeti Ünnep
Kristóf: görög eredetű; jelentése: Krisztust hordozó.

Március 16 (péntek) – Henrietta, Herbert
Henrietta: francia eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.
Herbert: germán eredetű; jelentése: hadsereg + fény.

Március 17. (szombat) – Gertrúd, Patrik
Gertrúd: germán eredetű; jelentése: a dárdák varázslónője.
Patrik: latin eredetű; jelentése: rómainak született nemes.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 11.
(vasárnap)

Március 12.
(hétfő)

Március 13.
(kedd)

Március 14.
(szerda)

Március 15.
(csütörtök)

Március 16.
(péntek)

Március 17.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | kb. 2 mm 
zápor | szeles nap
max. 15o , min. 7o

zápor | kb. 5 mm eső | elszórtan 
zivatarok 
max. 16o , min. 9o

zápor | kb. 1 mm eső | hidegfront 
erős széllel
max. 15o , min. 5o

közepesen felhős | kb. 1 mm 
zápor | szeles nap
max. 14o , min. 4o

zápor 
max. 15o , min. 4o

eső
max. 14o , min. 6o

gyenge eső
max. 15o , min. 5o

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

Pályázható lakások:

7100 Szekszárd, Béri B. Á. 115. fsz.
1 db 62 m2 alapterületű összkomfortos szociálisalapú bérlakás

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 73. IV. emelet
1 db 50 m2 alapterületű összkomfortos szociálisalapú bérlakás

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

1 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 29. (csütörtök) 12:00 óra

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

Meghívó Léleképítőre
Prof. Dr. Csókay András 

világhírű agysebész
Prima Primissima-díjas, a Magyar Köztársasági 

Érdemrend Nagykeresztjével kitüntetett  
orvos-professzor vetített-képes előadása:

IDEGSEBÉSZET ÉS MISSZIÓ címmel.

Időpont: 2018. március 26. (hétfő) 18:00 órakor
Helyszín: Garay János Gimnázium, Díszterem

(7100 Szekszárd, Szent István tér 7–9.) 
Információ:

dr. Tóth Csaba Attila • tel.: +36–30/9319–428
BELÉPÉS DÍJTALAN  
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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

(03135)Eng. szám: E-000304/2014

(03123)

A CPH Kft. 26 éve alapított, dinamikusan fejlődő cég, mely ipari vezérléstechnikai alkatrészek
értékesítésével foglalkozik szekszárdi telephellyel.

Cégünk PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ismeretekkel rendelkező munkatársat keres.
JELENTKEZÉS:

pályázati anyagát (motivációs levél, önéletrajz) a beke@cphautomat.hu e-mail címre várjuk.

SCHOLL és BERKEMANN

téli lábbelik kiárusítása

30 %
kedvezménnyel!

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Nyitva tartás: H-P. 8–16 óráig

Telefon: 74/319–593
Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

(03145)

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (03131)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03132)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03124)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.


