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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Vesszővágás
A januárban megszokottnál me-
legebb idő fogadta a hagyomá-
nyos Vince-napi Borünnepen, 
Istifán-gödrében megjelent 
mintegy félszáz résztvevőt. Már 
az enyhe időjárás is jelezte, amit 
aztán a „Vince-vessző” is alátá-
masztott: Szekszárdon az idén is 
jó termés várható. → 2. oldal

Mészöly-nap
A Mészöly Miklós Egyesület és 
Szekszárd város önkormányzata 
immár tizenötödik alkalommal 
rendezte meg a Mészöly Mik-
lós Emléknapot. Az egész napos 
rendezvény célja, hogy életben 
tartsa, tovább vigye a szekszár-
di születésű alkotó szellemisé-
gét, életművét. → 6. oldal

Véradás
Dacára az orvostudomány ro-
hamos fejlődésének, az embe-
ri szervezet egy fontos eleme, 
a vér továbbra sem pótolható, 
vagy állítható elő mestersége-
sen. Ezért bír rendkívüli fon-
tossággal a véradás, ami az eu-
rópai normák szerint önkéntes 
és térítésmentes. → 7. oldal

Úszósikerek
A nem éppen ideális körül-
mények ellenére is kiváló tel-
jesítményt nyújtottak tavaly a 
Szekszárdi Sportközpont Úszó-
szakosztályának sportolói, akik 
országos és vidékbajnokságo-
kon, valamint hazai és külföldi 
meghívásos versenyeken is re-
mekeltek. → 12. oldal

Kórházfejlesztés 

A megyei kórház 3 milliárdos fejlesztéséről, egy új 
szülészeti és nőgyógyászati részleg építéséről szü-
letett megállapodás. A bejelentést követően Hor-
váth István államtitkár, országgyűlési képviselő és 
dr. Németh Csaba főigazgató a fejlesztés helyszí-
nén, a kórház Gyermekosztálya melletti helikop-
ter leszállópályán.  → 3. oldal
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Szekszárdon fénylik Vince – jó szőlőtermés ígérkezik
A januárban megszokottnál 
naposabb és melegebb idő 
fogadta a megjelent mintegy 
félszáz résztvevőt a hagyo-
mányos Vince-napi Borünne-
pen, Istifán-gödrében. Már 
az enyhe időjárás is jelezte, 
amit aztán a „Vince-vessző” is 
alátámasztott: Szekszárdon 
az idén is jó termés várható.

Ferenc Vilmos, az ünnepet 
szervező Dicenty Dezső Kert-
barát Kör elnöke elmondta, 
Szent Vince az első, kádárokkal, 
szőlővel és borral kapcsolatos 
szentünk, ahogy a borral össze-
függő éves ünnepek sorában is 
a Vince-nap az első, mely Szek-
szárdon egyben a kékfrankos 
ünnepe is. Rámutatott, a Vin-
ce-naphoz hasonló ünnepek 
mindig „valamiféle jóslathoz 
kötődnek”, miközben közösség-
formáló erőt is jelentenek.

Egy szőlőveszőt lenyes-
ve, majd megvágva tudatta: a 
rügyek épek, a vessző belseje 
gyönyörű zöld. Azt is elmond-
ta, hogy a „bélrész” ép, aggoda-
lomra okot adó jel nem látható. 
Ezek alapján kijelentette, Szek-
szárdon a vesszők és a rügyek is 
épek, vagyis az idén nagyon jó 
termés várható.

Dr. Kaszó Gyula református 
lelkipásztor arról szólt, hogy 
mindannyian az Úr áldására 

szorulunk, ahogy a szőlővessző 
is, mert „bő termésben” csak 
így reménykedhetünk. Ezt kö-
vetően áldást kért Isten nevé-
ben a vesszőkre, majd Ferenc 
Vilmossal és dr. Kozma Pállal, 
a PTE Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézetének vezetőjével 
koccintottak egy-egy pohár 
kékfrankossal. Utóbbival a ha-
gyománynak megfelelően a tő-
kéket is meglocsolták.

A 2017. évi szőlőtermést 
meghatározó időjárási ténye-
zőkel kapcsolatos ismertetőjé-
ben dr. Kozma Pál emlékezte-
tett, tavaly januárban kitartó, 
rendkívüli hideg volt. Először 
éppen Vince napján, január 

22-én mérhettünk nulla fok 
feletti hőmérsékletet, ám azt 
követően ismét zord napok 
következtek. Február végig 
enyhe volt, így a szőlő nedv-
keringése is megindult. Hús-
vétkor fagy jött, ami vissza-
fogta a növény fejlődését, míg 
májusban összességében jó idő 
volt, így időben megtörtént a 
virágzás. A szőlő fejlődését 
alapvetően meghatározó nyá-
ri hónapok kimondottan me-
legek voltak, ezért a gyümölcs 
érése felpörgött. Augusztus 
végén a különféle szőlőfajták 
esetében 2–3 fokkal magasabb 
cukorfokot volt mértek, mint 
egy évvel korábban. 

Dr. Kozma Pál szerint ta-
valy az a gazda járt el helyesen, 
aki „savra szüretelt”, vagyis a 
savtartalom alapján határozta 
meg a szüret időpontját, ami 
a fehérborok esetében nagyon 
fontos. A kékfajták esetében 
pedig, aki nem kapkodta el a 
szüretet, az nagyon jó minő-
ségű termést takaríthatott be 
– tudatta a szakember.

A Vince-napi borünnep a 
kertbarátok kékfrankos újbora-
inak kóstolójával folytatódott, 
a rendezvényt pincejárás zárta.

 S. V.
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NÉVNAP–TÁR
Január 28. (vasárnap) – Károly, Karola
Károly: magyar-germán-latin-török eredetű név, jelentése: karvaly, turul.
Karola: latin-germán eredetű név, jelentése: legény, fiú.

Január 29. (hétfő) – Adél, Valér
Adél: német-francia eredetű név, a francia Adéle-ből, jelentése: nemes.
Valér: latin eredetű férfi név, jelentése: erős, egészséges.

Január 30. (kedd) – Martina, Gerda 
Martina: latin eredetű név, jelentése: merész, bátor, Mars hadistenhez hasonló.
Gerda: germán eredetű név, jelentése: karcsú mint a vessző, ág, dárda, védő kerítés.

Január 31. (szedra) – Marcella
Marcella:  latin eredetű; jelentése: határerdő, a határvidék védője.

Február 1. (csütörtök) – Ignác, Brigitta
Ignác: latin eredetű; jelentése: tűz.
Brigitta: kelta (óír) eredetű; jelentése: erős, erényes, magasztos.

Február 2. (péntek) – Karolina, Aida
Karolina: latin-német eredetű; jelentése: karvaly, turul.
Aida: latin eredetű, jelentése: segítő, ismétlődő vendég.

Február 3. (szombat) – Balázs, Oszkár
Balázs: latin-magyar eredetű; jelentése: királyi.
Oszkár: német-ír-kelta eredetű; jelentése: jó dárda, szarvast kedvelők.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Január 28.
(vasárnap)

Január 29.
(hétfő)

Január 30.
(kedd)

Január 31.
(szerda)

Február 1.
(csütörtök)

Február 2.
(péntek)

Február 3.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | melegfront
max. 9o , min. -2o

gyengén felhős | köd
max. 11o , min. 2o

gyenge eső | kb. 1 mm eső
max. 9o , min. 3o

zápor | kb. 2 mm eső
max. 9o , min. 4o

eső
max. 6o , min. 1o

havas eső
max. 5o , min. -1o

közepesen felhős
max. 4o , min. -2o

Új épület létesül a szülészeti és nőgyógyászati osztály számára
Mintegy három milliárd fo-
rintból új épület létesül a 
szülészeti és nőgyógyászati 
osztály számára a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház te-
rületén – jelentette be kedd 
délelőtt sajtótájékoztatón 
Horváth István államtitkár, a 
térség országgyűlési képvi-
selője.

Horváth István elmondta, mi-
előtt a döntés megszületett 
volna, a kórház vezetésével át-
tekintették az intézményben az 
elmúlt négy évben mintegy 6 
milliárd forintból megvalósult 
fejlesztéseket. Ennek részeként 
több nagy épületblokk újult meg, 
tömbösítést végeztek és nape-
lemparkot is telepítettek, ami évi 
30 millió forintos megtakarítást 
eredményez a kórháznak.

Az államtitkár tudatta: a kór-
házzal közösen arra jutottak, 
hogy a legnagyobb előrelépést 
az jelentené az intézmény szá-
mára, ha javítanának a szülé-
szeti és nőgyógyászati osztály 
infrastruktúráján. Mivel a je-
lenlegi épület nem felel meg a 
kor elvárásainak, és át sem ala-
kítható úgy, hogy modern kö-
rülményeket biztosítson, ezért 
egy teljesen új kórházi szárny 

megépítéséről született döntés. 
A jelenlegi épületben egészség-
ügyi centrum létesülhet.

A mintegy három milliárd 
forintból megvalósuló új, 50 
ágyas épület a gyermekkórház 
mellett, a jelenlegi helikopter 
leszállópálya helyén kap majd 
helyet – tájékoztatott Horváth 
István. Hozzátette, a tervek el-
készítésére 2017 végén 56 mil-
lió forint támogatást kapott 
a kórház. A tervezési szakasz 
2018 június végéig lezárul. Az 
építkezést előreláthatólag 2020 
elején kezdhetik el, így legko-
rábban 2021-ben készülhet el 
a szülészeti és nőgyógyászati 
osztálynak helyet adó új épület.

Dr. Németh Csaba főigazga-
tó arról szólt, hogy megérett a 
helyzet az alapos korszerűsítés-
re, mivel a jelenlegi épület 1965-
ben készült el. A főigazgató úgy 
fogalmazott, hogy az új épület-
be való költözés legalább akko-
ra változást jelent majd, mint 
amikor 53 éve az akkor szülé-
szetként szolgáló barakkokból 
átköltöztek a mostani épület-
be... Mint azt dr. Németh Csa-
ba elmondta, az új épületben 
az otthonok komfortosságát 
ötvözik a kórház által nyújtott 
biztonsággal.

Kiemelte, nemcsak az épület 
lesz új, de a betegápolási felsze-
relés és az orvostechnikai be-

rendezés is megújulhat. A kor-
szerűsítés nemcsak a betegek, 
de az osztályokon dolgozó 16 
orvos és 63 szakdolgozó munka-
körülményeit is javítja majd, és 
gazdaságosabban működtethető 
lesz majd a két osztály – tudatta 
dr. Németh Csaba. A főigazgató 
hozzátette: a helikopter leszál-
lópálya a kardiológiai osztály 
tetején kap majd helyet, így az a 
kórház diagnosztikai és műtőb-
lokkjának közvetlen közelébe 
kerül, ami az ellátás szempont-
jából előnyösebb.   S. V.

A Tolna Megyei Balassa 
János Kórház kötelező el-
látási területéhez a nőgyó-
gyászati szakmát tekintve 
200 ezren, a szülészetet 
tekintve pedig 170 ezren 
tartoznak. A kórházban 
évente 1200-1300 szülést 
vezetnek le, a szülészeti, 
nőgyógyászati osztályon 
fekvőbeteg ellátás kere-
tében 2600-2800 beteget 
látnak el. Emellett évi 13-
15 ezer beteg fordul meg a 
járóbeteg ellátáson, illetve 
az ambulanciákon és a 
szakrendeléseken.

Távol tartják a betelepítést szervező irodákat
Elfogadta a közgyűlés csü-
törtökön Ács Rezső polgár-
mester határozati javaslatát, 
mely elutasítja az illegális 
betelepítést szervező irodák 
Szekszárdra érkezését.

A javaslat elfogadására kilenc 
fideszes képviselő szavazott 
igennel, míg a két MSZP-s vá-
rosatya, az Együtt-PM és a köz-
gyűlés egyetlen független képvi-
selője nemmel voksolt.

A határozat értelmében a vá-
rosvezetés elutasítja az illegális 
betelepítést szervező irodák Szek-
szárdra érkezését és kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy szeretnék 
hosszú távon fenntartani a vá-

ros közbiztonságát. A határozat-
tal egyben felhívják a kormányt 
arra, hogy jogszabályok alkalma-
zásával mindent tegyen meg az 

illegális migrációval kapcsolatos 
folyamatok megszűntetéséért.

Ács Rezső az előzmények-
ről szerdai sajtótájékoztatóján 
elmondta, polgármesterként 
aggódva figyeli az illegális be-
vándorlással kapcsolatosan Eu-
rópából érkező híreket. Tudatta, 
az illegális migráció problémája 
Szekszárdot már csak azért is 
érinti, mert a város határában 
a közelmúltban többször fog-
tak el illegális bevándorlókat. 
Az utóbbi időben a városban 
is megjelentek olyan civil szer-
vezetek, amelyek eddig nem 
végeztek tevékenységet Szek-
szárdon, és olyan teherautók is 
feltűntek, amelyeken a migráció 

szervezésére utaló feliratok vol-
tak olvashatók – fogalmazott.

Ezen túlmenően arról is érke-
zett jelzés a városlakóktól, hogy 
más városokból érkezők szervez-
tek összejöveteleket Szekszárdon, 
amelyeken meghívott, kisebb 
részben helyi, nagyobb arány-
ban más településekről érkező 
civil szervezetek vettek részt. Volt 
olyan előadás is, melyen arról is 
szó esett, hogyan lehet támoga-
táshoz jutni, mellyel a bevándor-
lás szervezését lehet segíteni.

Ács Rezső kiemelte: Szekszárd 
büszke a városban működő civil 
szervezeteire, melyekkel az ön-
kormányzat szoros együttműkö-
désben dolgozik, és melyek te-
vékenysége segíti a városlakókat. 
Hozzáfűzte, ezeket a szervezeteket 
továbbra is támogatni fogják. S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A Dunántúl legnagyobb könyvgyártó nyomdája 
keres azonnali kezdéssel

érettségivel vagy technikusi végzettséggel
rendelkező, műszaki érzékkel bíró munkavállalót

BETANÍTOTT GÉPMESTER
munkakörbe, két műszakos munkarendbe.

ELVÁRÁSOK:
•  érettségi vagy technikusi

végzettség;
•  pontos, precíz, önálló 

munkavégzés.

 AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes kereset
•  utazási költségtérítés vagy 

lakhatási hozzájárulás.
• A betanítást a nyomda biztosítja.

HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ,
STABIL MUNKAHELY.

Fényképes önéletrajzokat a 
titkarsag@szekszardinyomda.hu e-mail címre,  

vagy személyesen a nyomda portáján 
(Széchenyi u. 44–46.) kérjük leadni, 
„GÉPTEREM” tárgy megjelölésével.

PÁLYAKEZDŐKIS!

(03005)

A Dunántúl legnagyobb könyvgyártó nyomdája 
keres tapasztalattal rendelkező

OFSZET GÉPMESTERT
azonnali kezdéssel, kétműszakos munkarendbe.
ELVÁRÁSOK:
•  szakirányú végzettség és/vagy

több éves tapasztalat;
•  pontos, precíz, önálló

munkavégzés.

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes kereset;
•  utazási költségtérítés vagy 

lakhatási hozzájárulás.

HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ,
STABIL MUNKAHELY.

Fényképes önéletrajzokat a 
titkarsag@szekszardinyomda.hu e-mail címre, 

vagy személyesen a nyomda portáján 
(Széchenyi u. 44–46.) kérjük leadni, 
„GÉPMESTER” tárgy megjelölésével.

(03006)

A Dunántúl legnagyobb könyvgyártó nyomdája 
keres azonnali kezdéssel jó műszaki érzékkel 

rendelkező

KÖTÉSZETI GÉPKEZELŐKET.
ELVÁRÁSOK:
•  pontos, precíz, önálló

 munkavégzés;
•  2 műszakos munkarend

vállalása;
• megbízhatóság.

AMIT KÍNÁLUNK:
• munkába járás támogatása;
• bérezés megegyezés szerint.

HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ,
STABIL MUNKAHELY
Fényképes önéletrajzokat a 

titkarsag@szekszardinyomda.hu e-mail címre,  
vagy személyesen a nyomda portáján 

(Széchenyi u. 44–46.) kérjük leadni, 
„KÖTÉSZET” tárgy megjelölésével.

(03007)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
január 29-től február 2-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03002)

MENÜ Január 29. Január 30. Január 31. Február 1. Február 2.

„A”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves Csontleves Karalábéleves Gombaleves Palócleves

Burgonyás 
tészta,

csemege 
uborka

Paradicsomos 
káposzta,
sertéssült

Bácskai 
rizseshús,

savanyúság

Zöldborsós 
csirkemáj,

sós burgonya

Rizsfelfújt,
erdei

gyümölcs 
öntet

„B”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves Csontleves Karalábéleves Gombaleves Palócleves

Sütőtökös 
csirkemáj

rizottó,
trappista sajt

Csirkepörkölt, 
tészta,

savanyúság

Ketchupos 
csirkecomb, 

petrezselymes 
burgonya

Mediterrán 
csirkemell,

cukkinis rizs

Füstölt sajttal 
töltött sertés-

borda,
kemencés 

parázs-
burgonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Mediterrán 
csirkemell 

roston,
hasáb-

burgonya

Mediterrán 
csirkemell 

roston,
hasáb-

burgonya

Mediterrán 
csirkemell 

roston,
hasáb-

burgonya

Mediterrán 
csirkemell 

roston,
hasáb-

burgonya

Mediterrán 
csirkemell 

roston,
hasáb-

burgonya

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Tilápia filé 
roston, 

ázsiai pirított 
zöldség,

csiperkés 
jázmin rizs

Tilápia filé 
roston, 

ázsiai pirított 
zöldség,

csiperkés 
jázmin rizs

Tilápia filé 
roston, 

ázsiai pirított 
zöldség,

csiperkés 
jázmin rizs

Tilápia filé 
roston, 

ázsiai pirított 
zöldség,

csiperkés 
jázmin rizs

Tilápia filé 
roston, 

ázsiai pirított 
zöldség,

csiperkés 
jázmin rizs

Teltházas gála a Magyar Kultúra Napján 
Az országszerte népszerű 
és egyedülálló „Csak tiszta 
forrásból” című gálaműsort 
láthatta a közönség idén a 
Magyar Kultúra Napján, Szek-
szárdon. A koncerten Bartók 
és Kodály zenekari és ének-
kari kompozíciói, népdalfel-
dolgozásai hangzottak el, az 
eredeti népzenei forrásokkal 
együtt.

„Csak tiszta forrásból – a gá-
laműsor címe Bartók Béla Can-
tata profana című művének 
befejező gondolata. Bartók Béla 
tiszta forrásnak az ősi, érintet-
len népzenét tartotta” – szól a 
műsor ismertetője, amelyet a 
Magyar Kultúra Napján most a 
szekszárdi közönség is láthatott. 
A január 22-i gálaműsoron Bar-
tók és Kodály, a „Kárpát-me-
dencei népzene felfedezői” által 
jegyzett zenekari és énekkari 
kompozícióik, népdalfeldolgo-
zások hangzottak el, az eredeti 
népzenei forrásokkal együtt. A 
nagy érdekélődésre jellemző, 
hogy nem maradt üres szék a 
kulturális központ színházte-
rében.

A műsor kezdetén a közön-
ség a Magyar Rádió Szim-
fonikus Zenekar kíséretével 
énekelte el a Himnuszt, majd 
Horváth István, megyei jogú 
városok fejlesztésének koordi-
nációjáért felelős államtitkár 
köszöntötte a nézőket. „A ma-
gyar kultúra a mi hatalmas erő-
forrásunk, amelyre építhetünk, 
építenünk kell. Más nemzetek, 
népek kultúrájának tiszteletére 
csak akkor válhatunk képessé, 
ha becsüljük a saját kultúrán-
kat, ha büszkék vagyunk rá, 
és azt senkinek nem hagyjuk 

elvitatni” – fogalmazott az ál-
lamtitkár.

Az est házigazdája Sebő Fe-
renc, Kossuth-díjas népzene-
kutató volt, aki ismertette a 
zeneműket. A népdalok és nép-
táncok autentikus tolmácsolás-
ban, népzenészek, néptáncosok, 
valamint a „Fölszállott a páva” 
népzenei tehetségkutató verseny 
győzteseinek közreműködésé-
vel jelentek meg a színpadon. 
A koncerten fellépett a Magyar 
Rádió Szimfonikus Zenekara 
és Énekkara, Madaras Gergely 
vezényletével. Közreműködött 

a Czifra Táncegyüttes Szalonna 
és Bandája kíséretével, továbbá 
Csizmadia Anna, Kubinyi Júlia 
és Zsikó Zoltán, valamint Zem-
lényi Eszter és Palerdi András. 
A műsor külön érdekessége 
volt, hogy Bartók és Kodály 
művei autentikus formában is 
megszólaltak, majd ezek zene-
kari kompozícióit is hallhatta a 
közönség. A zenészek így életre 
keltették a többek között Bartók 
Erdélyi táncát, illetve Kodálytól 
a Galántai táncokat is.  

 M. Wessely Judit

Fiatal tehetségeket segít a Rotary-bál bevétele
Az elmúlt szombaton este a 
PTE KPVK aulájában tartotta 
hagyományos jótékonysági 
bálját a Rotary Club Szek-
szárd.

A mintegy 150 bálozó részvé-
telével megtartott esten a házi-
gazda szekszárdi rotarysták és 
vendégeik mellett jelen volt Mé-
száros Zoltán, a magyarországi 
Rotary kormányzója és Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere is, 
de elfogadta a meghívást a bajai, 
a kaposvári, a kozármislenyi és 
a székesfehérvári klub elnöke is.

Köszöntőjében Mészáros Zol-
tán úgy fogalmazott: „nem az a 
fontos, hogy kik a rotarysták, 
hanem, hogy mit tesznek”. A 
kormányzó emlékeztetett, hogy 
az elmúlt tíz évben a magyar 

szervezet hatmilliárd forintnyi 
adományt juttatott el olyan he-
lyekre, ahol nagy szükség volt a 
pénzre. „A Rotary a jó szándékú 
emberek baráti közössége. Nem 
titkos társaság, hanem egy nyi-
tott közösség, amelynek tagjai 

ma úgy segítenek, hogy köz-
ben még jól is érzik magukat” 
– fogalmazott nyitó beszédében 
Mészáros Zoltán.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere azt hangsúlyozta, 
hogy a város életében nagyon 

fontosak a civilek szervezetek, 
s a Rotary ezek sorában is élen 
jár. „A klub számos akcióval 
járult hozzá az értékteremtés-
hez, amikben Szekszárd önkor-
mányzata mindig partner volt 
– emlékeztetett Ács Rezső. Dr. 
Murzsa András, a szekszárdi 
Rotary elnöke beszédében meg-
köszönte a bál résztvevőinek, 
hogy segítenek megvalósítani 
terveiket.

A jól sikerült bál bevételét a 
fiatal tehetségek és az Ajándé-
kozz életet (Gift of life) progra-
mok támogatására fordítják. Az 
esten közreműködtek a Bartina 
Néptánc Egyesület táncosai, va-
lamint Kovács Gergő, Kövendy 
Eszter és Málinger Anita, a 
zenéről pedig a Color zenekar 
gondoskodott.   - fl -
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Három életet menthet meg, aki egyszer is vért ad
Dacára az orvostudomány ro-
hamos fejlődésének, az embe-
ri szervezet egy fontos eleme, 
a vér továbbra sem pótolha-
tó, vagy állítható elő mester-
ségesen. Ezért bír rendkívüli 
fontossággal a véradás, ami 
az európai normák szerint ön-
kéntes és térítésmentes.

Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátójá-
ban – bejárat az Ybl Miklós utca 
felől – találkozom a központ ve-
zetőjével. Bár az épület kívülről 
a régi arcát mutatja, belülről 
sokkal barátságosabb, mint az 
emlékeimben élt... „Igyekez-
tünk modern, kellemes kör-
nyezetet kialakítani a véradás 
lebonyolításához” – mondja 
dr. Pászthy Vera főorvos, aki 
Budapesten diplomázott, majd 
1999-től Pécsen dolgozott. A 
szekszárdi vérellátót 2016 janu-
árjától vezeti.

– Ki és mikor adhat vért?
– Minden magát egészséges-

nek érző, 50 kg-ot meghaladó 
testsúlyú, 18 és 60 év közötti 
ember adhat vért. A rendsze-
res véradóknál a felső korhatár 
65 év. Tevékenységünket éves 
terv alapján, hétfőnkénti inté-
zeti (08:00 – 17:00 óráig), más 
napokon jellemzően a megye 
területén végzett kiszállásos 
vérvételek formájában végez-
zük. A véradásra érkezőknek 
a személyes irataik közül egy 
fényképes igazolványt, a TAJ 
kártyájukat és lakcímkártyá-
jukat kell magukkal hozniuk. 
Fontos a véradás előtti étkezés 
és bő folyadékbevitel. A férfiak 
évente öt, a hölgyek legfeljebb 
4 alkalommal nyújthatják a 
karjukat, és két véradás között 
legalább 56 napnak el kell telnie.

– Hogyan zajlik a véradás?
– Először egy kérdőívet töl-

tenek ki a véradók az egészségi 
állapotukról. Fontos ugyanis, 
hogy a véradással ne ártsunk 
nekik, de ugyanolyan fontos, 
hogy a vérkészítménnyel se 
ártsunk a betegnek. A kérdé-

sek egyik része arra szolgál, 
hogy megállapíthassuk, a vé-
radó nem szenved fertőző be-
tegségben. Ezt erősíti meg az a 
vérkészítmények felhasználása 
előtti laborvizsgálat, amely a 
májgyulladás B és C típusára, a 
HIV-vírusra és szifiliszre szűr. 
Az első tűszúrást orvosi vizsgá-
lat előzi meg, ahol a vérszegény-
séget vizsgáljuk, az első véradók 
esetében pedig megállapítjuk a 
vércsoportot. Ha minden rend-
ben, akkor következik a véra-
dás, amely során 0,45 liter vért 
veszünk le.

– Mi történik a levett vérrel?
– Rendkívül szigorú, gyógy-

szergyári előírások mellett 

háromféle vérkészítményt: vö-
rösvérsejtet, vérlemezke kon-
centrátumot és plazmát állítanak 
elő belőle. Ezért szól úgy a szlog-
en, hogy „adj vért, és ments meg 
három életet”. Ezen készítmé-
nyek különböző hőfokon, külön-
böző ideig tarthatóak el. Azért 
kell körültekintően szervezni a 
véradásokat, hogy a készletek 
mindig elegendőek legyenek.

– Mennyi az elég?
– Az igény általában állandó, a 

nyári időszakban azonban csök-
kenő véradói aktivitást tapaszta-
lunk. Olyan tartaléknak mindig 
rendelkezésre kell állnia, hogy 
életmentő műtétek ne kerüljenek 
veszélybe, esetleg a tervezhető 

beavatkozások csúszhatnak egy-
két nappal. Nekünk napi 40–50 
egység vért kell levennünk, hogy 
„rendben” legyünk.

– A véradások zömét külső hely-
színen végzik...

– Igyekszünk a megye min-
den településére eljutni. Mű-
velődési házakban, iskolákban, 
cégekhez települünk ki, de 
rendszeresek például az egyik 
szekszárdi nagyáruházban 
tartott véradások is. Tavasztól 
őszig nem ritkán hétvégén is 
úton vagyunk. A vérellátó kicsi, 
de lelkes csapatát egy orvos és 
21 jól képzett asszisztens alkot-
ja. A véradások szervezését az 
Országos Vérellátó Szolgálat és 
a Magyar Vöröskereszt közösen 
végzi. A vérellátó saját szerve-
zőjeként Gyurkovics Jánosné 
segíti a munkánkat.

– Nehéz megnyerni az embere-
ket véradónak?

– Minden korosztályt más-
ként lehet megszólítani. Új 
módszerek kellenek, már a fa-
cebook-on is ott vagyunk. A 
18 éven aluli fiatalok figyelmét 
iskolai előadásokon hívjuk fel a 
véradás fontosságára. Könnyebb 
a helyzet, ha az ismeretségi kör-
ben már van véradó. A véradók 
helyzetét megkönnyítve igyek-
szünk „helybe menni”: február 
1-én a Vöröskereszt szekszárdi 
irodájában, valamint a Wun-
derland óvodában szervezünk 
véradást.   - fl -

Lábass Endre az idei Mészöly Miklós-díjas
A Mészöly Miklós Egyesület 
és Szekszárd város önkor-
mányzata immár tizenötödik 
alkalommal rendezte meg a 
Mészöly Miklós Emléknapot. 
Az egész napos rendezvény 
célja, hogy életben tartsa, to-
vább vigye a szekszárdi szü-
letésű alkotó szellemiségét, 
életművét. 

Mészöly Miklós – eredeti nevén 
Molnár Miklós – 1921. január 
19-én született Szekszárdon. 
A jogi diploma megszerzését 
követően szinte azonnal a há-
borúban találta magát, ahol a 
frontkatonai szolgálat során 
Szerbiában hadifogságba esett. 
Habár írásai megjelentek már 
a kora ’40-es években, irodal-
mi tevékenysége 1947 után 
kezdett kibontakozni, ekkor 
dolgozott ugyanis először lap-
szerkesztőként. Első kötetét 
csak 1948-ban foghatták kézbe 
az olvasók: a „Vadvizek” című 
könyv elbeszéléseket tartalmaz. 
Mészöly munkásságát már éle-
tében számos díjjal ismerték el: 
a Kossuth-díjas írót Szekszárd 
díszpolgárává is választották. 
Halála után özvegye, Polcz 
Alaine 2003-ban Szekszárdnak 
ajándékozta budapesti lakásuk 
könyvtárának és berendezési 
tárgyainak nagy részét, s ezzel 
megalapozta az Irodalom Háza 
- Mészöly Miklós Emlékház lét-
rejöttét. Tevékenysége nyomán 
szülővárosában 2004 óta emlé-
keznek meg Mészöly Miklósról.

A Művészetek Házában lezaj-
lott programon dr. Haag Éva, 

Szekszárd alpolgármestere kö-
szöntötte a résztvevőket, majd 
„Mészöly és a film I.” címmel 
kezdődött szakmai program. 
Ezt követően a közönség port-
réfilmet láthatott a 2010. évi Mé-
szöly-díjas Péterfy Gergelyről.

Az emléknap fontos pillanata 
minden évben a Mészöly-em-
lékplakett és a Mészöly-díj 

átadása. Dr. Haag Éva alpol-
gármester előbbit Szörényi 
László irodalomtörténésznek, 
a Mészöly Miklós Egyesület 
elnökének adta át. „Nekem ez 
a legkedvesebb kitüntetésem” 
– mondta a díjazott. Szörényi 
László irodalomtudományi 
munkássága kimagasló, tevé-
kenysége szerteágazó és mégis 
komplex.  Az MTA Irodalom-
tudományi Intézetének igaz-
gatója volt, kutatási területe a 

magyarországi humanizmus 
korától a 17–18. századi magyar 
és európai újlatin költészet alko-
tásain keresztül a 20. századi és 
a kortárs magyar irodalomig 
terjed – tudtuk meg Ódor Já-
nos Gábortól, a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum igazgatóját, 
aki a kitüntetett munkásságát 
ismertette.

A Mészöly Miklós-díjat idén 
Lábass Endre vehette át (vezető 
képünkön) az „Árnyékkereske-
dő” című, háromkötetes alko-
tásáért. „Letehetetlen. Olyan, 
mint az Ezeregyéjszaka vagy 
a Dekameron” – méltatta az 
író-képzőművész kötetét a má-
sik díjazott, Szörényi László iro-
dalomtörténész. Az ünnepsé-
gen közreműködtek a Mészöly 
Miklós vers- és prózamondó 
verseny díjazottjai, a Szekszárdi 

Madrigálkórus, Lozsányi Tamás 
orgonaművész, Szabados Balázs 
(zongora), Szeri Viktória és Mil-
ler Conran (gitár duó), Lozsányi 
Tamás és Sándor Sebestyén Ábel 
(trombita-orgona kettős). A mű-
sorközlő Pócs Margit volt.

A díjátadót követően a részt-
vevők elhelyezték az emlékezés 
koszorúit Mészöly Miklós Be-
zerédj utcai szülőházán talál-
ható emléktáblánál. Később, az 
Irodalom Házában beszélgető, 
emlékező délutánra várták az 
érdeklődőket, ahol a friss kitün-
tetettel Jankovics József és Szká-
rosi Endre, illetve N, Horváth 
Béla irodalomtörténész beszél-
getett. A „Mészöly és a film II.” 
címmel az író műveiből készült 
filmekről beszélgetett Ragályi 
Elemér, Báron György, Surányi 
András és Sólyom András, és 
levetítették utóbbi „Tengerpart, 
alkony, kis postahivatal” című 
Mészöly-filmetüdjét is.  

 M. Wessely Judit
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Mészöly és a fiatalok
A fővárosból is érkezett ver-
senyző az idei Mészöly Mik-
lós Vers- és Prózamondó 
Versenyre, amelyet Szekszárd 
önkormányzata és a Mészöly 
Miklós Egyesület immár 
nyolcadszor rendezett meg a 
PTE KPVK-n, január 18-án. 
A tizennégy versmondó kö-
zül Joó László (Petőfi gimná-
zium, Bonyhád) nyerte a ver-
senyt Mészöly „Szemle” című 
művével, megelőzve Korsós 
Gergőt (Garay J. Gimnázi-
um, Szekszárd) és Jankura 
Lenkét (Szent István Gimná-
zium, Budapest). Különdíja-
sok: Oláh Péter (Garay János 
Gimnázium), Lekics Mátyás 
Jenő (Kolping Szakképző Is-
kola), Schwara Anna (Bony-
hád, Petőfi gimnázium), 
Godó Gabriella (Wosinsky 
múzeum, dráma-játékos 
szakköre). A díjazottak ér-
tékes könyvutalvány mellett 
meghívást nyertek másnapi 
ünnepségre is.

Tolna megyében szervezett 
vérellátásról 1953 óta beszél-
hetünk, akkor alakítottak ki 
a megyei kórház „B” épüle-
tében egy helyiséget erre a 
célra. A személyzet akkor 
félmunkaidős orvosból, egy 
asszisztensből és egy takarí-
tóból állt. A véradás „zenit-
jén”, a ’70-es évek közepén 
a vérvételek száma elérte az 
évi 12 ezer egységet, és a Vé-
radó Állomás is ekkor költö-
zött ma is használt épületbe.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(02990)

HUN-CUCC
Helyi termék, kézműves, termelői bolt

TESCO üzletsoron

• Gyümi gyümölcslé
• Huncut pálinka
• Homoktövis velő
• Fonott kosarak
• Jan chili
• Lovász méz
• Kissler házisör
• Fűszerek
• Solio olajok
• Fácánkerti tészták
• Csató kerámiák
•  Decsihegyi finom-

ságok (szörp, lekvár)
• Mözsi liszt
• Balogh kecskesajt

BORÁSZOK:
• Dúzsi,
• Fekete,
• Mauthner,
• Neiner,
• Schieber,
• Tüske,
• Vesztergombi,
• Virághegyi.

• Alma 200,- Ft/kg
• Birsalma

Termelők
jelentkezését

várjuk! (03009)

Az év minden napján, napi 
24 órában horgászhat 

Sötétvölgyben, ha tagunk lesz!

Egyesületi tagunk lehet 
2018-ban külön 

belépési díj nélkül!

INFORMÁCIÓK:
www.kozalkalmozottihe.hu

ÉRDEKLŐDNI:
Balogh István

horgászboltjában
7100 Szekszárd, Tinódi u. 13.

Telefon: +36–74/411–494 
Mobil: +36–20/922–8918

(02999)

(03004)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
7100 Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: +36–74/412–899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

Sajátos misztérium árad Aknay János képeiről
„Új Kossuth-díjas” művész 
tárlatára sereglettek össze az 
Agóra Művészetek Házában 
múlt vasárnap. Aknay János 
útja kezdetben hasonlított a 
megyénkből indult Bazsonyi 
Arany festőművészéhez: az ő 
karrierjét is mostohagyermek-
ként kezelte a kádári hatalom.

Aknay hazánk északkeleti szeg-
letéből, Nyíregyházáról szár-
mazik, és a debreceni Veress 
Géza pártfogásában indult el 
a festészet útján. A budapesti 
Képző- és Iparművészeti Gim-
názium után – a szülői háttér 
miatt – nem nyerhetett felvételt 
a Képzőművészeti Főiskolára... 
A ma 68. évében járó művész 
pályája – rendíthetetlen hite 
miatt – szerencsére nem tört 
ketté. Tagja lett egy igen agilis, 
kreatív csoportnak: a szentend-
rei Vajda Lajos Stúdióban olyan 
művészekkel hozta össze a sors, 
mint ef Zámbó István, Lugossy 

László vagy Wahorn András. 
A rendszerváltás idején bará-
ti-üzleti viszonyt alakított ki 
Horváth László műgyűjtővel, ő 
realizálta később a legátfogóbb 
Aknay gyűjteményt a Nagycen-
ken létrehozott Horváth & Lu-
kács galériában.

Aknay János munkáira minő-
ségi folyamatosság, sokrétűség 
jellemző. Konstruktív geomet-
rikusság és szürrealizmus az a 
vonal, amelyet követett. Amint 
Baki Péter festőművész, a tárlat 
kurátora a január 21-i megnyi-

tón érzékeltette: művein „falak 
közt csukott szemmel is lehet 
észlelni az angyalok szárny-
suhogását”. Merthogy angyali 
geometriával dolgozik – több 
tárlata is e címmel nyitott. Vá-
rosképei mellett jellemző rá 
az ember és ember feletti világ 
halandók felé közvetítése. El-
képzelései figurák nélkül vál-
nak figurálissá, meghökkentő 
megoldásokat felvonultatva, 
miközben szigorú, konstrukti-
vista absztrakcióval érintkeznek 
a szemlélővel.

Aknaynál az idő, mint fizikai 
létező jelentőségét veszti – an-
nak fonala leválik egy képze-
letbeli rokkáról. Nála egyik mű 
szerves folytatása a másiknak. 
Alkotásairól „sajátos Aknay-s 
misztérium” árad, amelyek oly-
kor harsány színhasználatát a 
felület tördelésével képes tom-
pítani. Valamennyi műve „ki-
követel egy másikat”, újabb ér-
zelmi-értelmi talányokat tárva 
elénk, mintegy „önálló felfede-
zésre buzdítva, bíztatva a befo-
gadót” – avatta be hallgatóságát 
Baky Péter a Kossuth-díjas festő 
világába.
A tárlatnyitón, amelyen Erős 
Edina fuvolán, Lozsányi Tamás 
orgonán működött közre, az 
alkotót és a galériatulajdonost 
Csillagné Szánthó Polixéna, a 
közgyűlés humán bizottságá-
nak elnöke és dr. Máté István 
képviselő szekszárdi borokat 
tartalmazó ajándékcsomaggal 
köszöntötte.  Gy. L.
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HÚSZ ÉVE AZ ÉPÍTŐIPARBAN AZ SZ+C STÚDIÓ KFT.
Az 1997 novemberében ala-
pított családi vállalkozás fo-
lyamatosan fejlődik, renge-
teg újdonság történt a cég 
háza táján az elmúlt évtize-
dek során. Az újabb 10 év el-
teltének talán legfontosabb 
történése, hogy már két te-
lephelyen várják meglévő és 
új ügyfeleiket!

A cég folyamatosan fejlődik, 
2014 óta 600 m2-en kiala-
kított fürdőszobaszalon is 
megtalálható a központi üz-
letház-irodában, Szekszárdon 
a Tartsay V. u. 30. szám alatt. 
A fürdőszobaszalonban pré-
mium terasz- és padlóburko-
lók, csaptelepek, fürdőszoba 
berendezések, szaniterek, va-
lamint csempék széles kínála-
tából válogathatnak az érdek-
lődők. Számos olasz gyártóval 
is kapcsolatban állnak, akiktől 
termékeiket közvetlenül szer-

zik be, és amely lehetővé teszi a 
magas minőségű, exkluzív für-
dőszobák kialakítását. Önálló 
raktárkészletüknek köszönhe-
tően a kiszolgálás akár azonnal 
megoldható. A szolgáltatások 
köre folyamatosan bővül, lak-
berendező munkatárs segít 
az igényekhez, a stílushoz és 
a pénztárcához leginkább illő 
megoldásokat találni a vásárlók 
számára, amiről 3D látványter-
vezést is készítenek.

Az Sz+C Stúdió hagyományos 
építőanyag kínálata az évek so-
rán az igényekhez és a trendek-
hez mérten folyamatosan bővül 
és változik. Minden megtalál-
ható egy helyen, ami szükséges 
egy új otthon megteremtéséhez! 
2017-ben kialakított beltéri ajtó 
bemutatóteremben az ajtók szé-
les típus-, szín-, és stílusválaszté-
kát, valamint a hozzá kapcsoló-
dó termékeket mutatják be.

A 2012-es évben a közpon-
ti telephelyen kívül egy 8 500 
m2-es épületfa, tűzifa, fém- és 
műanyagkereskedelmi telep-
hellyel bővültek, melyet Metal-
lo-Pont Áruház néven nyitot-
tak meg a Palánki út 11. szám 
alatt. Az áruház színesfém és 
ipari műanyag kínálata egye-
dülálló a Dél- magyarországi 

régióban. Az áruház tevékeny-
ségi köréhez tartozik továbbá 
az épületfa értékesítés, és ezen 
anyagok teljes megmunkálása.

Az Sz+C Stúdió Kft. életében 
meghatározó szerepet tölt be 
az építőipari kivitelezés. Jelen-
leg Szekszárdon több új építésű 
társasház megvalósítási pro-
jektjük fut, melyekre nagy az 
érdeklődés, ugyanakkor még 
vannak szabad ingatlanok.

A cég társadalmi és munka-
helyi felelősségvállalásáról az 
évek alatt elnyert díjak is árul-
kodnak. Legutóbb a Családba-
rát Vállalat címet nyerték el, de 
részesültek már többek között 
Legjobb Munkahely, Legjobb 
Női Munkahely, és Magyar Ter-
mék Nagydíjban is.

Legfontosabb célkitűzésük 
közé tartozik, hogy ügyfeleik 
számára teljes körű szolgáltatást, 
minőséget biztosítsanak az épí-
tőipar teljes szegmensében. (03003)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/
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Január 21-ei rejtvényünk megfejtése: Cseh Tamás, Levél nővéremnek
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Tarnóczi Józsefné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését február 1-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Is-
tent szeretik, azoknak minden 
javukra szolgál, azoknak, aki-
ket örök elhatározása szerint 
elhívott.” 
 (Római levél 8:28)

Teremtő mennyei Édesatyánk 
hívása mindenkinek szól, hiszen 
Jézus Krisztus által mindenki 
számára érthetően fogalmazott: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok…” (Máté, 
11:28). Az „elhívottak” közös-
ségét csupán azok jelentik, akik 
meghallják és elfogadják a Jézus 
Krisztussal való közösségre, kap-
csolatfelvételre szóló meghívást. 
Mindazok pedig, akik hit által 
boldog szeretetkapcsolatban élnek 
Vele, örömmel tapasztalják, hogy 
valóban: „akik Istent szeretik, 
azoknak minden javukra szolgál”.

Észak-Magyarországon, Pányok 
községben élt az a hívő család, akik 
örömkönnyeket hullatva számoltak 
be nekem sok éven át Isten szerető, 
megtartó, gondviselő kegyelméről, 
amelyet szüntelenül tapasztalt a 
hattagú család. A 2. világháború 
után különösen nehéz idők köszön-
töttek a négy kisgyermeket nevelő 
családra, de a családfő rendületlen 
hittel és bizalommal épített Jézus 
Krisztus szeretetére, ígéreteire, még 
akkor is, amikor a két kis tehénbor-
jú közül az egyik elpusztult. Pali 
bácsi csak ennyit mondott a fele-
ségének: „ne sírj, Boróka, a jó Atya 
majd kiparancsolja!”

Azon a hétvégén disznótorra 
készült a rokonság. Sok imád-
sággal kérték Istent, hogy legyen 
áldás és jó időjárás is azon a na-
pon. Az egész falu népe kíváncsian 
leste, vajon mennyit ér a J. család 

imádsága, amelyben jó időt kértek 
a Mindenhatótól. A kitűzött na-
pon olyan rettenetes szélviharra 
ébredtek, hogy még a Szlovákiából 
érkező rokonságnak is dolgavége-
zetlenül kellett hazatérnie. Mivel 
akkoriban szalmával perzselték a 
megszúrt malacot, azt mondták 
a szlovákiai rokonok: „Jaj, sógor, 
nem szúrhatunk, mert kigyújtjuk 
az egész falut!” Ezért aztán a falu 
népe is tette a megjegyzéseket: 
„No, ennyit ér a J. család hite, 
hogy meghiúsult a terv!”

Pali bácsi csak mosolygott, és 
továbbra is bízott Isten szavában, 
mondván: „A jó Atya tudja, hogy 
mit miért tesz. Aki Istenben bízik, 
az nem csalódik, ha nem is értjük 
mindig Isten válaszát, akaratát.” 
Egy hét múlva újból jött a rokonság 
a disznótorra, ezért még több imád-
sággal készültek. A szúrásra indult 

sógorék megint csak dolgavégezetle-
nül jöttek vissza az ól felől: „Jaj, só-
gor, nem szúrhatunk, mert valami 
malacnyívást hallok!” Megellett a 
jószág, amire nem számítottak: ki-
lenc kismalac nyüzsgött a leszúrásra 
szánt anya oldalán.

Ha egy héttel korábban nem ér-
kezik a nagy szélvihar, leszúrták 
volna ellés előtt a jószágot. Isten 
tehát nem úgy hallgatta meg az 
imát, ahogy várták, hanem min-
den képzeletet meghaladó módon 
gondoskodott a hívő családról. 
Most már a falu népe is elhallga-
tott, csak Pali bácsi mosolygott: 
„Ugye, mondtam, hogy a jó Atya 
majd kiparancsolja!”

„Bízzál az Úrban teljes szíved-
ből” (Példabeszédek 3:5), mert 
a Krisztust követők életén áldás 
nyugszik!   Fodor Péter

 baptista lelkipásztor

Kolpingos diákok sikere

A szekszárdi Kolping Katoli-
kus Szakképző Iskola és AMI 
csapata nyert az Italos Karton 
Környezetvédelmi Egyesülés 
országos videó-pályázatán.

Az „Aktiváld a környezeted” 
című környezetvédelmi vi-
deó-pályázatra – amely a kar-
tondoboz szelektív gyűjtésének 
fontosságára és újrahasznosí-
tására hívja fel a figyelmet – 73 
alkotással neveztek a diákok. A 
Kolping iskola „Szelektív kom-
mandó” nevű csapatának „Gyűjts 
szelektíven, ha jót akarsz…” című 
kisfilmjét a háromfős zsűri maga-
san a többi pályázat elé helyezve 
választotta meg nyertesnek .

A győztes csapat tagjai – Szá-
raz László Kevin (11.c, asztalos), 
Wágensommer Klaudia és Izer 
Patrik Andor (9.b, szakács), Ba-
logh Vivien és Taba Fanni (11.c, 
szociális gondozó és ápoló), 
Végh Máté (13.b, szakközépis-
kola), valamint Ömböliné Fá-
bián Márta és Kovács Zita – az 
elismerő oklevél mellett egy 150 
ezer forintos vásárlási utalványt 
vehettek át, és egy kirándulást 
is nyertek a dunaújvárosi papír-
gyárba.

A film szervesen kapcsolódik 
a Kolping által elnyert Ökoisko-
la címhez, mely szerint az intéz-
mény a környezettudatos gon-
dolkodást helyezi előtérbe.  S. V.

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!
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•  Karpathos, Kréta, Rhodos és Zakynthos 
repülővel már 65.920,- Ft/fő + ill.  

•  Valentin nap Párizsban február 14–17.,
repülővel 69.900,- Ft/fő + ill

•  Törökország 4* Hotelben All. Inn. 
ellátással, repülővel 87.900,- Ft/fő + ill.

Irodánkban már elérhetőek a 2018-os 
nyári nyaraló és körutaskatalógusok.

Vegyes ajánlataink:

A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete 

Véradást szervez
2018. február 1-én ,csütör-
tökön 10:00 – 13:00 óráig.
Helye: Magyar Vöröskereszt 

Tolna Megyei Szervezet 
Székháza (7100 Szekszárd, 

Dózsa Gy. u. 1.)
Véradóinkat sörrel és virsli-

vel várjuk.
Kérjük, személyigazolvá-
nyát, lakcímkártyáját és 

TAJ-kártyáját 
hozzamagával.
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Akikről példát vehet a társadalom
A szekszárdi Twickel-Zichy 
Mária Terézia Alapítvány ja-
nuár 24-én rendhagyó mó-
don emlékezett meg névadó-
jának születésnapjáról. 

Twickel György, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke egy 
exkluzív borkóstolóval és a 
Szász Étteremben rendezett 
díszvacsorával köszöntötte a 
Szekszárdi Humánszolgáltató 
Központ mintegy 50 szociális 
munkását. 

Mint köszöntőjében fogalma-
zott, olyanokkal szeretett volna 
megemlékezni néhai édesany-
ja születésnapjáról, akik az ő 
örökségének legméltóbb köve-
tői. Édesanyja ugyanis szociá-
lis munkásként – és Szekszárd 

díszpolgáraként –  egész életét 
a rászorulók megsegítésének 
áldozta, csakúgy, mint azok a 
szekszárdi szociális munkások, 
akik napról napra ott állnak az 
elesettek mellett és a mindenna-

pokban helyettünk is cseleksze-
nek értük.

Twickel György örömét fejez-
te kis, hogy a szociális munka 
elismerésén keresztül, közös 
erővel saját környezetüket is 

több odafigyelésre, toleranci-
ára és cselekvő szeretetre ösz-
tönözhetik. Mint mondta, mi 
szekszárdiak és az egész társa-
dalom példát vehet a szociális 
munkások állhatatosságáról és 
kitartásáról, akik a nehéz körül-
ményektől sem riadnak vissza, 
és napról napra segítik azokat, 
akikről a többségi társadalom 
sokszor már lemondott.

A humánszolgáltató vezetője, 
a közelmúltban állami elismerés-
sel jutalmazott Tolácziné Varga 
Zsuzsa elmondta: hálás azért, 
hogy az alapítvány egész évben 
igyekszik segíteni a rászorulókat, 
különös tekintettel a gyerekekre. 
Külön megköszönte, hogy segít 
felhívni a szociális munkások 
figyelmét arra, hogy néha ők 
maguk is megérdemlik, hogy 
megállhassanak egy percre és 
közösen ünnepelhessenek.  SZV

Három szekszárdi díjazott
Az öt átadott „Tolna megye 
művészetéért” plakettből hár-
mat szekszárdiak vehettek át 
a magyar kultúra napján, hét-
főn a tolnai MAG-Házban.

A Bárka szalon, a Kézjegy Klub 
és a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége 2000-ben alapította 
a „Tolna megyei művészetért” 
plakettet a megyei művészek és 
művészetpártolók jutalmazásá-
ra. A díjat idén Biszák László 
festő alkotói és művészetszer-
vezői munkásságáért kapta 
meg. Televíziós munkásságáért, 
az „Obsitos” című film forgató-
könyvéért szintén elismerésben 
részesült Kindl Gábor producer, 
forgatókönyvíró. Ugyancsak 

„Tolna megye művészetéért” 
plakettel ismerték el a Szekszár-
di Gitárkvartett munkásságát, 
melynek nevében Csele Lajos 
zenekarvezető vette át az elis-
merést. A gitárkvartett a hazai 
és határainkon túli magyarlak-
ta területeken való fellépéseivel 
érdemelte ki a plakettet. A szek-
szárdi díjazottakon kívül Kozák 
Éva gerjeni fazekas és Beregnyei 
Miklós paksi üzemtörténész ve-
hette át az elismerést.

A plaketteket dr. Saramó 
Márta, a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége elnöke, Wessely 
Gábor, a Kézjegy Klub elnöke, 
valamint Lönhárd Ferenc, a 
Bárka Művészeti Szalon Egye-
sület elnöke adta át.  S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Kitűnően teljesítettek 2017-ben a szekszárdi úszók
A nem éppen ideális körül-
mények ellenére is kiváló tel-
jesítményt nyújtottak tavaly 
a Szekszárdi Sportközpont 
Úszószakosztályának sporto-
lói, akik országos és vidékbaj-
nokságokon, valamint hazai 
és külföldi meghívásos ver-
senyeken is remekeltek.

A Szekszárdi Vízmű Sportegye-
sületből 2017. január elsejével 
igazoltak át a sportolók és edzők 
a Sportközpont szakosztályába, 
ahol a szakmai struktúrát meg-
tartva, 60 sportolóval és félszáz 
úszásoktatásra járó gyermekkel, 
valamint három edzővel és két 
úszásoktatóval kezdték meg a 
munkát. Pozitív változás volt, 
hogy szeptembertől az úszóis-
kolás oktató csoportok számát 
nyolcra tudták emelni, ezekben 
közel száz fiatalt foglalkoztat-
nak. A sportolói csoportok lét-
számát azonban nem sikerült 
megtartani, miután az optimá-
lis uszodai körülmények hiánya 
miatt a szülők több esetben nem 
íratták be gyermekeiket a ver-
senyző csoportokba, de a már 
úszócsoportosok közül is töb-
ben abbahagyták az úszást, vagy 
választottak más sportágat.

A felkészülés körülményei 
az uszoda reggeli és délutáni 
állandó használatával javul-
tak, s az edzésmunka bizony-
talanságának megszűnése már 
az év elején éreztette hatását. 
Az elmúlt évben a szekszárdi 
szakosztály úszói 28 versenyen 
vettek részt: két-két országos és 
vidékbajnokság mellett három 
külföldi meghívásos viadalon 
is rajtkőre álltak. A 25 m-es és 
50 m-es versenyeken is jól sze-
repeltek a Sportközpont ver-
senyzői. A zombori Polet Kupát 
Hild Zsanett nyerte korosztálya 
legjobb teljesítményével, és Ka-
locsán is nagy fölénnyel nyert 
a szekszárdi csapat. Az EMEL 
Kupán Handa Dóra lett korosz-
tálya legeredményesebb ver-
senyzője, a bajai Halászlé Kupán 
pedig ismét Hild Zsanett lett 
korosztálya összetett győztese. 
Horváth Luca a zentai nemzet-

közi viadalon lett a legjobb női 
versenyző, és a nagypályás (50 
m) vidékbajnokságokon is az 
első nyolc közé kerültek a szek-
szárdiak.

A nyári országos bajnok-
ságokra tovább javultak az 
eredmények: Hild Zsanett két 
számban is döntőbe jutott kor-
osztályában, amire utoljára 
2011-ben volt példa. Az év végi 
rövidpályás vidékbajnokságon 
is remekül szerepeltek a szek-
szárdi úszók. A 4x100 méteres 
gyorsváltó (Hild Zsanett, Han-
da Dóra, Főglein Liza, Horváth 
Luca) bajnoki címet szerzett, 
míg egyéniben Liszkai Péter és 

Horváth Luca 3. helyezett lett. A 
Sportközpont szakosztályának 
még gyermekkorú versenyzői 
több felnőtt egyesületi csúcsot 
is megdöntöttek. Hild Zsanett 
400 gyorson Szilágyi Edit 24 
éve fennálló rekordját, Hor-
váth Luca pedig Varga Rita 25 
éves csúcsát adta át a múltnak, 
de tizedmásodpercekre volt a 
rekorddöntéstől Kollár Adrián 
(50 m pillangón) és Főglein Liza 
(200 pillangón) is.

A Sportközpont úszói 9 
arany-, 17 ezüst- és 34 bronz-
jelvényes minősítést szereztek 
tavaly, és a régiós válogatottnak 
Hild Zsanett és Liszkai Péter 
személyében két szekszárdi 
tagja is van. Előbbi 25 m-es 
medencében országos ranglis-
tavezető a korosztályában 50 

és 100 m gyorsúszásban, míg 
200 és 400 m gyorson második. 
Az 50 m-es országos ranglistát 
100 m-es gyorsúszásban vezeti.  
 SZV

A Sportközpont úszói közül egyedül Hild Zsanett tudta 
megúszni korosztálya országos bajnokságának nevezési szint-
jét, igaz ő mindjárt 7 versenyszámban. A népes és rendkívül 
erős mezőnyben Hild ragyogó versenyzéssel és remek időket 
úszva túlteljesítette edzői elvárását, és két számban is döntőbe 
jutott. Ezek közül 200 m gyorson (2:22,95) az ötödik, míg 100 
m gyors (1:05,92) a hatodik helyen végzett. A miskolci viada-
lon összességében két arany-, négy ezüst és egy bronzjelvényt 
szerzett.

Futsal. Szomszédvári rangadót 
nyert Tolnán az Agenta Girls 
Szekszárd FC együttese a női 
futsal NB I 14. fordulójában. 
Micskó Márk csapata – a 3–2-re 
megnyert szekszárdi találkozót 
követően – ezúttal is egy góllal 
bizonyult jobbnak riválisánál. 
A gólnélküli első félidőt köve-
tően Buchmüller Petra szerzett 
vezetést a vendégeknek, ám 
hat perccel később Varga Adél 
egyenlíteni tudott. Sokan talán 
már elkönyvelték a döntetlent, 
amikor az utolsó percben, egy 
szabadrúgás után lepattanó 
labdát Megyes Ágnes vágott 
be a tolnai kapuba. Sikerével a 
Szekszárd továbbra is második 

az éllovas Hajdúböszörmény 
mögött, míg a harmadik Tolna 
előtt immár 10 ponttal vezet.

Kézilabda. Felkészülési tornát 
rendez vasárnap a Szekszárdi 
FGKC NB I/B-s női kézilabda 
csapata. A Téli Kupán a házi-
gazda Fekete Gólyák mellett a 
Pécs, a Nagyatád és Marcali lép 
pályára, az együttesek körmér-
kőzéses rendszerben döntik 
el a helyezéseket. Kezdés 9:30 
órakor, az utolsó, Szekszárd–
Nagyatád találkozó várható-
an 16:00 órakor kezdődik. Az 
FGKC ezzel a tornával hangol 
a február 4-ei bajnoki rajtra, 
amikor a Győri ETO második 
csapatát fogadják Horváth Szi-
monetta és Mészáros Melinda 
tanítványai.

Labdarúgás. Az NB I-ben 
listavezető Ferencvárosi FC 
mintegy ezer néző előtt ját-
szott edzőmeccset az elmúlt 
szombaton, Szekszárdon. Az 
NB III-as UFC egy félidőn át 
jól tartotta magát, a szünetben 
még csak egy góllal vezetett a 
Fradi. A fordulást követően 
már kiütközött a két gárda kö-

zötti különbség – igaz, Thomas 
Doll a szünetben sort cserélt –, 
és a zöld-fehérek végül Gorri-
aran (2), Varga R. és Spirovski 
góljaival 4–0-ra győztek. Saj-
nos, a szekszárdi sérültek listája 
is tovább gyarapodott, miután 
Turi Tamás egy fejpárbaj után 
rosszul fogott talajt, és szárka-
pocscsonttörést szenvedett.

SPORTHÍREK
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Fantasztikus hangulatú, lát-
ványos és fordulatokban 
gazdag mérkőzést játszott az 
Atomerőmű KSC Szekszárd és 
a török Hatay BB együttese a 
női kosárlabda Európa Kupa 
negyeddöntőjének első fel-
vonásán. A találkozó végén 
ugyan a vendégek örülhettek, 
a párharcnak még nincs vége.

Hatalmas érdeklődés előzte meg 
a második számú európai kupa-
sorozat legjobb nyolc együttese 
közé jutott szekszárdiak újabb 
hazai mérkőzését. Akadt, aki már 
másfél órával (!) a kezdés előtt el-
foglalta a helyét a lelátón (biztos, 
ami biztos), s amikor 20 perccel 
a feldobás előtt az Atomerőmű 
KSC Szekszárd játékosai kifutot-
tak a pályára, szinte felrobbant a 
zsúfolásig telt csarnok. Fantaszti-
kus hangulatban – és a magánéleti 
okok miatt szerződése szünetelte-
tését kérő Maja Erkic nélkül – kez-
dődött az összecsapás, melynek 
elején a török sztárcsapat igazolta 
félelmetes hírét. Már tíz ponttal 
is vezettek a vendégek, amikor 
Teja Oblak „riadót” fújt. A KSC 
felvette a találkozó ritmusát, és a 
fergeteges hazai publikum nagy 
örömére az első negyed végére 
öt egységre felzárkózott. A szek-
szárdiak a második tíz percben 
sem veszítettek lendületükből, 

és a játékrész közepén átvették a 
vezetést (16. perc: 30–29). A Ha-
tay azonban nem hagyta ellépni 
ellenfelét, ám a nagyszünetre így 
is három pontos KSC-előnnyel 
vonultak a csapatok.

Ami a harmadik tíz perc elején 
történt, az maga volt a varázslat: 
a találkozó legjobbja, a végül 
21 pontig jutó Oblak mellett 
McCall, Theodoreán és a fiatal 

Gereben is beszállt a pontgyár-
tásba, és a Szekszárd egy 10–0-
ás rohammal faképnél hagyta 
riválisát (23. p.: 48–35). Elég 
volt azonban néhány percnyi 
„puha védekezés” hazai oldalon, 
a vendégek óriása, Courtney 
Paris palánk alatti kosaraival 
és Abdelkader betörésből szer-
zett pontjaival a törökök máris 
újra ott loholtak az atomosok 

nyakán. Hatalmas fizikai csata, 
igazi háború zajlott a pályán, 
melyben hol a KSC, hol a Hatay 
állt jobban. A 39. percben még 
a szekszárdiak tartottak előbbre 
(71–70), ám a törökök – a hazai 
szurkolók nemtetszését kiváltó 
játékvezetői ítéleteknek is kö-
szönhetően – egy 6–0-s sorozat-
tal fordítottak. A 74–76-os vég-
eredményt Studer Ágnes utolsó 
másodpercben dobott triplája 
állította be.

A csatát, a negyeddöntő első 
mérkőzését tehát a Hatay nyer-
te, de KSC már Lengyelország-
ban is bizonyította, hogy képes 
hátrányból indulva, idegenben 
is csodát tenni. Miért ne sike-
rülhetne megint? 

 - fl -

Európa-Kupa negyeddöntő, 
1. mérkőzés: Atomerőmű 
KSC Szekszárd–Hatay BB 
74–76 (18–23, 20–12, 17–17, 
19–24). Szekszárd: Studer Á. 
9/3, OBLAK 21/6, Theodore-
án 6, Bálint 8, MCCALL 14/9. 
Csere: Mansaré 2, GEREBEN 
10, Krnjics 4. Edző: Djokics 
Zseljko. A visszavágót január 
31-én rendezik.

Európa Kupa: csak csatát nyertek a törökök
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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
Az időpontot később közöljük! 
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–74/504–102. Polgármeste-
ri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(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
Az időpontot később közöljük! 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 72.).

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

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

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály 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
Január 28., vasárnap

17:00 –  A viszkis

19:30 –  A legsötétebb óra

Január 29., hétfő

17:00 –  Floridai álom

19:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik

Január 30., kedd

17:00 –  Floridai álom

19:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik

Január 31., szerda

17:00 –  Floridai álom

19:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik

Február 1., csütörtök

17:00 –  The Commuter – 

Nincs kiszállás

19:00 –  Az útvesztő: Halálkúra
Február 2., péntek

17:00 –  The Commuter – 

Nincs kiszállás

19:00 –  Az útvesztő: Halálkúra
Február 3–4., 

szombat – vasárnap

10:30 –  Coco 2D

15:00 –  Manifesztum

17:00 –  Aurora Borealis – 
Északi fény

19:00 –  Én, Tonya

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Január 27. (szombat) 16:00 
– Színházterem
Ifjúsági Fúvószenekar jubileu-
mi koncertje

A Szekszárdi Ifjúsági Fúvó-
szenekar jubileumi nagykon-
certje megalakulásának 30. év-
fordulója alkalmából. Karnagy: 
Kovács Zsolt. 

A belépés díjtalan.

Január 27. (szombat) 18:00 – 
Művészetek Háza
A Szekszárdi Madrigálkórus 
koncertje

A Szekszárdi Madrigálkórus 
előadásában olyan darabokat is 
hallhat a közönség, amelyek a kó-
rus számára íródott fennállásának 
több mint 50 éve alatt, vagy kife-
jezetten Jobbágy Valér Liszt-díjas 
karnagy tiszteletére született.

Január 30. (kedd) 14:30 
– Rendezvényterem
M.É.Z. együttes koncertje

Ifjúsági Hangverseny Bérlet 
II. előadás. A M.É.Z. együttes 
az ír és skót népzene világába 
kalauzolja a hallgatókat. 

Jegyár: 600,- Ft.

Január 31. (szerda) 19:30 
– Rendezvényterem
Boomerang Baby – komédia 
dalokkal

Pódium bérlet, 2. előadás (Or-
lai Produkció Budapest). Marle-
ne Dietrich német színésznő da-
laival, személyiségével nem csak 
a fronton harcoló katonákat, de 
az egész világot meghódította. 
Világnézetét, dinamizmusát, a 
férfiakról és nőkről alkotott véle-
ményét, és természetesen világ-
hírű dalait tolmácsolja Fullajtár 
Andrea egy háromfős jazz-zene-
kar kíséretével. Rendező: Novák 
Eszter. Jegyár: 2.000,- Ft.

2018. február 2–4. (péntek – 
szombat)
Kultúrházak éjjel-nappal

Immár 12. alkalommal 
rendezik meg a Kultúrházak 
éjjel-nappal országos közmű-
velődési eseménysorozatot, 
melyhez a Babits Mihály Kul-
turális Központ idén is kap-
csolódik. Péntektől vasárnapig 
sokszínű programokkal várják 
az érdeklődőket.

Nyílt órák, február 2. (pén-
tek): 14:00 – 16:00 Szekszárd 
Jazz Quartet, 16:00 – 21:30 
Bartina Néptánc Egyesület, 
16:30 – 18:30 Sakk szakkör, 
18:00 – 21:00 Szekszárdi Mad-
rigálkórus. Február 3. (szom-
bat): 09:00 – 11:00 „Ifjú Szív” 
Magyarországi Német Nemze-
tiségi Néptáncegyüttes, 11:00 
– 13:00 Tücsök Zenés Színpad, 
09:00 – 12:30 Bartina Néptánc 
Egyesület, 09:00 – 17:00 HÉR-
OSZOK Szerepjáték Klub.

Baba-mama programok, 
február 3. (szombat): 
09:30 – 10:00 Ringató, 10:15 
– 10:45 MaminBaba, 11:00 
– 11:30 Kanga tréning (szü-
lés utáni regenerációs torna). 
09:00 – 12:00 Logikai- és tár-
sasjátékok - Diótörő játékbolt. 
09:00 – 12:00 Ügyeskedők 
– kézműves játék kicsiknek. 
10:00 – 11:00 Családon belüli 
szerepek: anya, apa, nagyszü-
lők – interaktív beszélgetés. 
Fenyvesiné Szűcs Zsuzsanna 
védőnő.

Állandó kiállítások: Forster 
Jakab festőművész kiállítása, 
Év természetfotósa kiállítás, 
Aknay János festőművész ki-
állítása.

Február 5. (hétfő) 19:00 
– Színházterem

Móricz Zsigmond: Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül

Múzsa bérlet, 2. előadás (Új 
Színház Budapest), vígjáték két 
részben.

Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

MEGHÍVÓ
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Klubdélutánt 
szervez 2018. február 1-én csütörtökön 13:00 órától, Szekszár-
don a Hunyadi u. 4. szám alatti irodaház nagytermében, amelyre 

szeretettel meghívja a kedves tagtársakat és az érdeklődőket! A 
program első felében „Sorsok” címmel riportbeszélgetést hallhat-

nak vak emberek életéről, rehabilitációjáról, mindennapi életükről. 
A következő program a Civilek Napja alkalmából a „Civilek hely-
zete hazánkban” című előadás lesz. A rendezvény második felében 

batyus jelmezes farsangi vigasságot tartunk. A program nyitott. 
Mindenkit várunk szeretettel! Honlap: www.tolnamegyeivakok.hu.
Telefonos elérhetőségeink: +36–74/512–355 és +36–30/7897–480.

Szeretettel hívjuk 
a szabadegyetem 
VI.évfolyamának 

1. előadására és beszélgeté-
sére, melynek témája:

Kezedben a gyógyító erő- 
a Su jok koreai kézterápi-

ás módszer ó.
Előadó: Bors Éva,

természetgyógyász.
Időpont: 2018. január 31. 

(szerda) 17:00 óra.
Helyszín: Babits Mihály 

Kulturális Központ  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)   

Csatár terem (I. emelet) 
Az ingyenes est 

háziasszonya: Pócs Margit, 
a Mentálhigiénés Műhely 

elnöke.
Információ: +36–20/473–

0644, +36–74/511–721,  
www.mentalmuhely.hu.

Rekord a Bartina Teljesítménytúrán
Újra rekorddal zárult az Ifjú-
sági Unió Szekszárd (IFU) 
által szombaton megtartott 
19. Bartina Teljesítménytúra, 
amelyen összesen 1411-en 
vettek részt.

A Dél-Dunántúl legnagyobb 
ilyen jellegű rendezvényén a ta-
valyihoz hasonlóan négy távon 
indulhattak a résztvevők. A leg-
többen, több mint nyolcszázan a 
17,5 km-es túrán indultak, a 33,6 
km-es útvonalat több mint há-
romszázan, míg a 9,7 km-es távot 
mintegy kétszázan, a maratoni, 
44,1 km-es távot pedig száznál is 
többen választották – mondta el 
Butschli Péter, az IFU önkéntese.

A teljesítménytúra résztvevői 
ezúttal sem csak Tolnából jöttek: 
sokan érkeztek a szomszédos me-
gyékből és a fővárosból is, de egy 
84 fős, zömében magyarokból 
álló csoport jött a Vajdaságból is. 
Az indulók kora is széles skálát 
ölelt fel, a legfiatalabb résztvevő 
5 éves volt, míg a legidősebb in-

duló már 89 éves is elmúlt. A ma-
ratoni távot teljesítő legfiatalabb 
résztvevő 13 éves volt.

A két rövidebb távon jellem-
zően baráti társaságok, családok 
indultak, míg a két hosszabb út-
vonalat inkább egyéni túrázók 
választották. A résztvevőket a 
frissítő pontoknál csokival, al-
mával, forralt borral és teával, 
míg a katasztrófavédelemnek kö-
szönhetően a Bati-Kereszt kilátó-
nál és Sötétvölgy, illetve Grábóc 
között gulyáságyúval is várták. A 
túra lebonyolítását összesen közel 
száz önkéntes segítette.

Butschli Péter szerint jól sike-
rült a túra, amiben a kellemes 
időjárás is közrejátszott. Az IFU 
önkéntese megjegyezte, előzete-
sen 1370 fő regisztrált, a hely-
színi nevezések száma azonban 
elmaradt a várakozásoktól. En-
nek feltehetően az volt az oka, 
hogy a pénteki esőzés, illetve az 
annak nyomán keletkezett sár 
sokakat elriasztott az indulástól.  
 Forrás: kadarka.net

Köszönet
A Szent Erzsébet Caritas 
Alapitvány ezúton mond 
köszönetet a 2017. évben 
nyújtott támogatásért: a Tol-
na Megyei Kormányhivatal, 
a Szekszárdi Járási Hivatal, 
illetve Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányza-
ta vezetésének és munka-
társainak, a Tolna Megyei 
Civil Információs Centrum 
és a Tolna Megyei Család, 
Esélyteremtési És Önkén-
tes Ház munkatársainak, a 
Szekszárdi Tesco Áruház 
vezetőségének és dolgozói-
nak, az Idesüss Pékségnek, 
a Garay János Gimnázium 
igazgatójának, tanárainak 
és diákjainak, a civil szerve-
zeteknek és vállalkozóknak, 
a sajtó munkatársainak, a 
személyi jövedelemadó-
juk 1 %-át felajánlóknak, 
valamint mindazoknak a 
magánszemélyeknek, akik 
bármilyen módon hozzájá-
rultak ahhoz, hogy rászo-
ruló embertársainkat élel-
miszerrel, ruhával és egyéb 
módon segíthették. Az ala-
pítvány köszöni önkéntesei 
önzetlen munkáját is!

K Ö Z L E M É N Y
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jog-
szabályváltozás miatt szükségessé 
vált a szekszárdi zártkerti és kül-
területi közterületek elnevezése, 
mivel az ezek mentén található 
ingatlanokat sokan lakóhelyként 
használják, de hivatalosan beje-
lentett lakcímet csak elnevezett 
közterülettel határos ingatlan-
ban lehet létesíteni. A nagysza-
bású feladat ellátására többéves 
ütemterv készült, melyet a szek-
szárdi Közgyűlés hagyott jóvá.

Az önkormányzat ezúton 
felkéri az érintetteket, hogy a 
közterület-elnevezés iránti eljá-
rásban minél szélesebb körben 
vegyenek részt. A közterületek 
elnevezése során kiemelt figyel-
met kívánunk fordítani az adott 
terület jellegére, hagyományai-
ra, a helyben ismert – nem hi-
vatalos, de szélesebb körben 
elterjedt – elnevezésére. 

Jelenleg a Palánki hegy és 
környéke közterületei elneve-
zése iránti eljárások zajlanak. 

Ennek során kollégáink a terü-
letet bejárták, az elnevezni szük-
séges közterületek körét beazo-
nosították, a nevekre vonatkozó 
javaslatokat elkészítették. Ebben 
a szakaszban huszonnyolc köz-
terület elnevezéséről kell dön-
tenie a Közgyűlésnek. 

Annak érdekében, hogy a szek-
szárdiak véleményét a kidolgozott 
javaslatokkal kapcsolatban meg-
ismerjük, felhívásban ismertet-
jük a közterületeket, a nevükre 
vonatkozó javaslatokat és azokat 
az elérhetőségeket (telefonszám; 
ügyintéző; e-mailcím), amelyek-
re – 2018. február 6-ig – várjuk 
segítő észrevételeiket, javasla-
taikat. A felhívás 2018. január 
26-tól elérhető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán, vala-
mint Szekszárd Város honlapján 
(www.szekszard.hu).

Előre is köszönjük, hogy a 
megalapozott döntéshozatal 
érdekében munkánkhoz segít-
séget nyújtanak!
 Dr. Molnár Kata jegyző



2018. január 28.16

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(02988)

Trend Minőség Szakértelem

Fehér hetek a
Gardénia Függönyüzletben!

Téli paplanok
25% kedvezménnyel.

Naturtex nyári paplanok, párnák,
ágyneműk, memory termékek, törölközők

15% kedvezménnyel!
Az akció ideje:

2018. január 29. – február 10.
NYITVA TARTÁS:

hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 • szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15. • Telefon: +36–74/312–234 9 facebook.com/fuggonyvilag

(02998)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02989)

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

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  (02997)

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!

(02996)


