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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Megelőzhető a baj

Tizenhat érem

A szén-monoxid-mérgezés,
illetve lakástüzek veszélyeire hívta fel a figyelmet csütörtöki sajtótájékoztatóján a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság. A szakemberek
szerint kis odafigyeléssel megelőzhető lenne a baj.

→ 3. oldal

Sikeres évet zárt 2019-ben a
Szekszárdi Sportközpont Nkft
atlétikai szakosztálya, amelynek sportolói tizenhat érmet
gyűjtöttek tavaly. Az akadályfutó Szemerei Levente felnőtt
magyar bajnoki címet szerzett
klubnak.

→ 12. oldal
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Az alpolgármesternek továbbra is szíve csücske a körzete
Szekszárd város önkormányzatának közgyűlése 2019.
december 23-i ülésén Gyurkovics Jánost (Fidesz-KDNP)
választotta a megyeszékhely
új alpolgármesterévé.
A képviselő immár a második
ciklusban tagja Szekszárd közgyűlésének, miután a tavaly
őszi önkormányzati választásokon – a város egészét figyelembe véve – a legnagyobb fölénnyel, a szavazatok több mint
54 százalékát begyűjtve nyert a
III. körzetben.
A magát „csak” mezőgazdászként aposztrofáló szakember 1989 márciusában kezdett
dolgozni az akkori Aranyfürt
Szövetkeznél, ahol előbb növénytermesztési ágazatvezető,
majd termelési elnökhelyettes lett. A szövetkezet privatizációját követően egészen
nyugdíjazásáig a szántóföldi
növénytermesztést felügyelte a
mintegy 2000 hektáron gazdálkodó Kft-ben.
Munkámból adódóan már
a szövetkezi időszakban is
rengeteg embert megismertem, segítettem, ez a „kör” az
elmúlt két évtizedben a Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-

kus Társaskör tagjaival bővült
– fogalmaz Gyurkovics János.
Osztoztam örömeikben és egyre inkább magaménak éreztem
az itt élők gondjait, problémáit. Ez indított arra, hogy a civil
hivatásom mellett képviseljem
a körzet választóinak érdekeit.
A 2014-es önkormányzati voksoláson Ács Rezső polgármester úr korábbi választókörzetét
„vettem át”, s az általa megkezdett munkát igyekeztem
tovább vinni – elevenítette fel
a közelmúlt történéseit a képviselő.
Örömmel tölt el – de korántsem megelégedéssel –, hogy az
előző ciklusban sikerült több
fejlesztést is végrehajtani a III.

NÉVNAP–TÁR

Január 19. (vasárnap) – Sára, Márta, Márió

körzetben. Így például bővíteni tudtuk a parkolóhelyeket a
Zöldkert és Semmelweis utcában, illetve a Kadarka lakótelepen. Persze a problémákat ezzel is csak csökkentettük, de azt
látni kell, hogy amikor ezeket a
lakótelepeket tervezték és építették, még nem volt két-három
autó egy családban… Igyekeztünk a fejlesztések során a lakosság komfortérzetét növelő
beruházásokat megvalósítani.
E gondolat mentén újultak
meg utak és járdák, játszótér és
focipálya épült, és a közlekedés
biztonságának javítását is szem
előtt tartottuk.
A körzetem mindig is a szívem csücske marad, ezért sem-

miképp sem szeretném magára hagyni, mert felelősséggel
tartozom a választóimért –
szögezi le Szekszárd új alpolgármestere. Gyurkovics János
hozzáteszi, a képviselői munka
egész embert kíván, kellő felkészültséggel, ezért a „civilben” a
Szekszárd-Őcsényi Földtulajdonosi Közösség elnökeként,
a Baranya-völgyi Szövetkezet
ügyvezetőjeként, a Szekszárdi
UFC társadalmi elnökeként és
a megyei agrárkamara alelnökeként is tevékenykedő politikus 19 év után idén lemond az
újvárosi társaskör világi elnöki
posztjáról.
Alpolgármesterként az Ács
Rezső által „átadott” feladatok
ellátása mellett rendezvényeken képviseli majd a várost, de
részt vesz – többségében csak
tanácskozási joggal – a közgyűlés bizottságainak munkájában. „Minden feladatot
igyekszem a legjobb tudásom
szerint ellátni, tapasztalatomat
pedig a város fejlődése érdekében kamatoztatni” – foglalja
össze Gyurkovics János, akit
felesége, a véradásszervezőként dolgozó Edit asszony maximálisan támogat képviselői
munkájában. 
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Január 19.
(vasárnap)

borult | hidegfront erős széllel
max. 2o , min. -3o

Január 20.
(hétfő)

közepesen felhős | szeles nap
max. 5o , min. -2o

Január 21.
(kedd)

közepesen felhős
max. 4o , min. -5o

Január 22. (szerda) – Vince, Artúr

Január 22.
(szerda)

közepesen felhős | hidegfront
erős széllel
max. 5o , min. -3o

Január 23. (csütörtök) – Zelma, Rajmund, Emerencia

Január 23.
(csütörtök)

erősen felhős | szeles nap
max. 5o , min. -2o

Január 24. (péntek) – Timót, Xénia

Január 24.
(péntek)

havas eső
max. 5o , min. -2o

Január 25. (szombat) – Pál, Henrik

Január 25.
(szombat)

havas eső
max. 6o , min. -1o

Sára: héber eredetű; jelentése: hercegnő, uralkodónő, fejedelemasszony.
Márta: héber arameus eredetű; a jelentése: úrnő.
Márió: latin eredetű, a Marius névből ered; jelentése valószínűleg férfias.

Január 20. (hétfő) – Fábián, Sebestyén

Fábián: latin eredetű; jelentése: a Fabius nemzetséghez tartozó.
Sebestyén: görög-latin eredetű; jelentése: Sebastia városából való; magasztos,
felséges.

Január 21. (kedd) – Ágnes, Agnéta

Ágnes: görög eredetű; jelentése: szent, tiszta, szemérmes, érintetlen, szűzies,
tartózkodó, bárány.
Agnéta: az Ágnes kicsinyített formájából származik.
Vince: latin eredetű név, jelentése: győztes.
Artúr: kelta-angol eredetű név, jelentése: erős, mint a szikla, medve.
Zelma: héber-latin eredetű név, jelentése: Sion békéje, az Istenség védelme alatt álló.
Rajmund: német eredetű név, jelentése: okos, védő.
Emerencia: latin eredetű név, jelentése: érdemekben gazdag.
Timót: görög-latin eredetű név, jelentése: isten becsülője.
Xénia: görög eredetű név, jelentése: vendég, vendégszerető.
Pál: latin eredetű név, jelentése: kicsi, kis termetű férfi.
Henrik: német eredetű név, jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.

Forrás: idokep.hu/szekszard
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A város számláján van a fejlesztések 10,5 milliárd forintja
„A mostanihoz hasonló ros�sz közhangulatot még nem
tapasztaltam, pedig két évtizede veszek részt az önkormányzati munkában”
– fogalmazott „A jó gazda
gondosságával”
címmel
megtartott csütörtöki sajtótájékoztatóján Ács Rezső,
Szekszárd polgármestere.
A városházi sajtóeseményen a
megyeszékhely első embere szerint az önkormányzati választások lezárulta és a közgyűlés
megalakulása után most már az
érdemi munkának lenne itt az
ideje, de úgy érzékeli, az ellenzéki oldal mit sem változtatott
politikáján.
„Van egy érdekkör, amelynek
szándékai beárnyékolják a napi
közéletet” – tudatta Ács Rezső,
aki az elmúlt közgyűlések alapján nehéz évekre számít. Dacára annak, hogy a közgyűlésben
8:6 a képviselők aránya, az ÉSZ
frakció tagjai úgy alakították ki a
bizottsági struktúrát, hogy abból
a három legfontosabb – és valós
döntési jogkörrel bíró – testületben nincs Fideszes képviselő.
A polgármester szerint egyelőre
csak „ötletelés” zajlik a megemelt
számú bizottságokban.

FOTÓ: SZV
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Ács Rezső elmondta, a közgyűlés öt bizottságának fenntartása az önkormányzat saját költségvetését terheli, arra
állami támogatás nem jár. Az
egyenként hét tagú bizottságok
a korábbinál jóval drágábban,
évente 32 millió forintból működnek, ami az öt éves önkormányzati ciklus alatt 160 millió
forintot jelent. „Csak összehasonlításként, ebből az összegből mintegy 16 ezer négyzetméternyi út és járda újulhatna
meg a városban” – tette hozzá a
polgármester.
Ács Rezső emlékeztetett, 1998
óta vesz részt az önkormányzat
munkájában. A gazdasági programok és a költségvetések ter-

vezésekor – közgazdász végzettségét is kamatoztatva – mind a
gazdasági, mind a pénzügyi bizottság tagjaként, majd később
alpolgármesterként és városvezetőként is mindig azt tartotta
szem előtt, hogy a fejlesztések
mellett a város napi működése is biztosított legyen. „Míg a
korábbi városvezetés ingatlanok eladásából tömögette be a
költségvetési lyukakat – ennek
ellenére előfordult, hogy a Garay gimnáziumban a tartozások
miatt kikapcsolták a telefont –,
mi viszont 2006 óta a jó gazda
gondosságával Szekszárd vagyonát 36-ról 50 milliárd forint
fölé növeltük” – fogalmazott a
polgármester.

Ács Rezső szerint nem ötleteket kellene gyártani, hanem
folytatni a megkezdett szociális,
egészségügyi, oktatási és sportcélú fejlesztéseket a szekszárdi
családok, a gazdasági és infrastrukturális beruházásokat pedig a vállalkozások érdekében.
Minden híresztelés ellenére a
fejlesztésekhez szükséges 10,5
milliárd forint az önkormányzat
számláján van – mutatta be az
egyenleget a polgármester, aki
hozzátette, december 31-én hitel nélkül zárták a pénzügyi évet.
A városvezető szerint valós
problémákra adott valós válaszokkal, strukturális elképzelésekkel kellene foglalkozni. Az új
uszoda építését be kell fejezni.
A régi fedettnek a gazdasági
bizottság ülésén felmerült újranyitása, ott emeletes parkolóház építése (lásd lenti írásunkat) szerinte légből kapott,
hozzárendelt forrás nélküli terv,
miként az önkormányzati tulajdonú földterületeken zöldséget
és gyümölcsöt termeszteni a diákétkeztetés kiszolgálására. Naponta ezres nagyságrendekről,
azonos minőségű élelmiszerekről van szó, amelyet a környék
gazdái sem tudtak garantálni.

SZV

A GVB újra nyitná a régi fedett uszodát
A bezárt uszoda újranyitásának lehetősége is napirendre került a Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság
legutóbbi ülésén.
A Bomba Gábor (ÉSZ) vezette
grémium határozati javaslata
alapján a GVB javasolja a közgyűlésnek, hogy bízza meg a
Mérnöki Szolgáltató Kft.-t: vizsgálja meg, a legrövidebb időn
belül milyen műszaki feltételekkel lehet megnyitni a régi fedett
uszodát. A GVB döntése alapján
a bezárt uszoda felújítása és kibővítése szükséges ahhoz, hogy
a lakosság számára használható
rekreációs, pihenő központ va-

lósuljon meg. A cég készítsen
megvalósíthatósági tanulmányt
a környékbeli adottságok és a
lakossági igények figyelembevételével.
Az új rekreációs központ az
elképzelések szerint úszómedencékkel, élménymedencékkel,
szaunaközponttal, török fürdővel és bérbeadható üzletekkel
épülhetne meg. Az épület mellett
a parkolást egy több szintes teremgarázzsal lehetne megoldani,
amelynek lenne kapcsolata a vasút- és buszállomással. Ugyanitt
megoldható lenne P+R parkolók
kialakítása is.
Döntés született az önkormányzati ingatlanok telekha-

tár rendezése kapcsán, hogy
3 ezer forint/négyzetméter
helyett négyzetméterenként
minimum 5 ezer forintos áron
kerülhetnek értékesítésre az
önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanrészek.
Ugyanennél a napirendi
pontnál született határozati
javaslat, hogy a Polgármesteri Hivatal – a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.-t is bevonva
– vizsgálja meg, hogy a bel- és
külterületi önkormányzati tulajdonban lévő területek közül
melyik alkalmas arra, hogy
azon a Kft. zöldség- és gyümölcsigényét biztosító gazdálkodás jöjjön létre a közétkeztetés

alapanyag-ellátására. Emellett a
Polgármesteri Hivatal az önkormányzati erdők tekintetében tegyen javaslatot szociális tűzifa,
brikett alapanyag megtermelésére, illetve ennek hosszú távon
fenntartható működtetésére.
A 2019. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet
módosítása a GVB kiegészítő
véleményével kerül majd a közgyűlés elé. A nagy összegű kintlévőség-állománnyal kapcsolatban azt a határozati javaslatot
szavazták meg a bizottság tagjai, hogy tíz legnagyobb adóssal szemben az önkormányzat
kezdje meg a behajtási eljárást.
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BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea
HELYE:

Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.
RENDELÉSI IDŐ:

kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

(04931)

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

06–20/443–7603

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04933)

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
(04945)

EGYÜTT AZ ÖN EGÉSZSÉGÉÉRT!
ÚJ EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
ÉS REKREÁCIÓS
PROGRAMOK

(04928)

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.:+36–75/830–830 • Fax: +36–75/519–447
www.paksigyogyfurdo.hu
A gyógyfürdő nyitvatartási ideje:
hétfő – péntek: 8:00 – 20:00
szombat – vasárnap: 9:00 – 20:00

MUNKA UTÁN
TÖLTŐDJÖN FEL
NÁLUNK!

területen csökken a fájdalom,
továbbá a kezelés helyreállítja a bor és az izomzat rugalmasságát. Izomlazító hatása
miatt az egyik legkedveltebb
terápiás mód. A masszázs
technika titka a simító, gyúró,
dörzsölő, ütögető és rezegtető fogásokban rejlik, illetve
abban, hogy a masszőr kezével olyan ingerületeket kelt a
szövetek érzékelő idegvég-

ződéseiben, amelyek ideiglenesen gátolják, csökkentik a
krónikus fájdalmi ingerületek
eljutását az agyba; illetve az
agyat endrofin kiválasztására ingerli, ami gyógyszerek
használata nélkül enyhíti a
fájdalmat. Kiváló szakemberekkel (gyógymasszőrök, fizikoterápiás asszisztensek, gyógytornászok) várunk minden
kedves gyógyulni és pihenni
vágyót!

A kommunista érában tabu volt a doni katasztrófa
A mínusz negyven fokos
hidegben végérvényesen
megpecsételődött a 2. magyar hadsereg sorsa a Don
folyónál. A II. világháború
tragikus ütközetében a mintegy 200 ezer magyar baka
fele odaveszett, a többiek
megsebesültek és évekre hadifogollyá váltak, de a visszavonuló hadtestek katonáiból
is sokan nem tértek haza.
A hadsereg 1943 januárjában
a Voronyezs körzetében vívott
harcok során rendkívül súlyos,
megsemmisítő veszteségeket
szenvedett. A Don-kanyarban vívott ütközetek a magyar
hadtörténelem legszomorúbb
fejezetei közé tartoznak: a
megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott
honvédek ezrei szenvedtek, és
vesztek oda a -40 fokos orosz
télben.
„Ez volt a borzalmak tele. Oly'
népnek vagyok gyermeke, kit
ezredéves átok ver: idegen kézben játékszer, hát kedve szerint
csűr-csavar. Ez az átok szült,
Don-kanyar” – idézett Bujdosó
Ágnes költeményéből Csillagné Szánthó Polixéna a 77 évvel
ezelőtt, 1943. január 12-én történt Doni áttörésre emlékezve a
Szent István téri II. világháborús mementónál.
Mint arra az önkormányzati
képviselő kitért, az elviselhetetlen hidegben a Vörös Hadsereg
áttörte a magyar védvonalat. Az
ütközet mintegy 125-130 ezer
áldozatot követelt, a magyar

bakák közül sokan kerültek hadifogságba.
Az itthon maradt családtagoknak sem jutott jobb sors.
Nem lehet szavakkal kifejezni
a gyászt, ami őket sújtotta. A
katasztrófa a kommunista hatalomátvételt követően tabutémává vált, arról először 1972-ben
jelent meg kötet Nemeskürty
István író, irodalomtörténész
tollából, „Requiem egy hadseregért” címmel.
Később Sára Sándor vitte
filmre a túlélőkkel folytatott
beszélgetéseket, amelyet 1982ben kezdett sugározni a Magyar
Televízió. A sorozatot – szovjet
nyomásra – hamar levették a
műsorról – emlegette fel a közelmúltat Csillagné Szánthó Polixéna. Az események Tolna megyei vonatkozásairól – vagyis a
12. könnyű hadosztály 13 ezer
katonájának sorsáról – elsőként
Szabó Péter és Szilágyi Mihály
írt, később pedig Aradi Gábor
és Szabó Péter emlékezett meg.
Tíz évvel ezelőtt egy túlélő, a
mözsi Doszpod József is részt
vett az akkori szekszárdi megem-

lékezésen. Ő maga így emlékezett a Don-kanyar borzalmaira:
„Kétféle ember volt a fronton, az
egyik félt, a másik nagyon félt.” A
történelem élő tanúiból mára alig
maradtak, (magnószalagra) rögzített emlékek maradtak csak. A
2. magyar hadsereg katonáit családjukba, hazaszeretetükbe Istenbe vetett hitük és az összetartozás
segítette, amíg tudta…

„Reményem ég s hitem bíztat: tanulni még nem késő. Ezt
a nemzetet múltra építve menti
meg a nép, mely él s jövőt akar!
Mementó maradsz, Don-ka-

nyar” – zárta beszédét Bujdosó
Ágnes gondolataival a képviselő.
A béke a szívekben, a családokban kezdődik: nem a fegyverkezés korlátozásában – erről már
Fekete Zoltán beszélt. A római
katolikus káplán hangsúlyozta, a
békét is kérni kell, mert aki nem
kér, nem kap. Az ember tragédiája, hogy mindent maga akar
megoldani – tette hozzá. Mint
megjegyezte, a Don-kanyarnál
odaveszett emberek még tele voltak hittel. Sokan felajánlották életüket szeretteikért, ellenségeikért.
A káplán nagyapja is megjárta
a háborút. Szerettei Szent Antalhoz imádkoztak a misén, s éppen
a liturgia alatt ért haza családtagjuk a fogságból. „Ebből is kiviláglik, a régieknek mekkora hite
volt” – magyarázta Fekete Zoltán.
Rávilágított: napjainkban is pattanásig feszült helyzet uralkodik
a világban. A káplán Európát
esetlegesen elérő háború kitörése ellen kérte a Magyarország
Nagyasszonya segítségét, egyúttal áldást mondott az életüket a
hazáért feláldozó katonákért.
A Babits Mihály Kulturális
Központ, a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete
és Szekszárdi város közös rendezvényén díszsortűz dördült
az elhunyt katonák emlékére,
majd az ünnepség részvevői virágokat, koszorúkat helyeztek el
az emlékműnél. A megemlékezésen – melynek végén felvételről felcsendült a „Don kanyar
felől halál szele söpör” című
dal – Kovács Zsolt és a Honvéd
Hagyományőrző Egyesület tagjai működtek közre. 
Gy. L.
Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

(04939)

A frissítő kezelések és aromaterápiás masszázsok orvosi beutaló nélkül is igénybe vehetők!
A masszázs az emberiség
egyik legrégebbi gyógyító
eljárása. Feladata az adott
testrész feszes, kötött izomzatának fellazítása. Hatására
Egészséges fogyás és alak- javul a vérkeringés, a kezelt
formálás- mozgásprogramtól
a komplex programig négy
szinten:
Komplex szolgáltatásként
egy szakértői team (koordinátor, dietetikus, mozgástréner)
egészséges fogyás és alakformálás programot dolgozott ki.

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
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Odafigyeléssel megelőzhető a baj

Szén-monoxid-mérgezéses esetek egész évben történnek, de
ezek száma a fűtési szezon idején megemelkedik – mondta el
Boros Brigitta. A Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivője tudatta, az ilyen esetek
három okra vezethetők vissza:
a nem megfelelő, nyílt lánggal
égő berendezés műszaki kialakítására, a nem megfelelő levegő utánpótlás biztosítására és a
karbantartás hiányára. Hozzátette, az ilyen esetek kis odafigyeléssel megelőzhetőek.
Bán Attila, megyei tűzoltósági
főfelügyelő tudatta, a katasztrófavédelem 2012 óta gyűjti a
szén-monoxid-mérgezéssel
kapcsolatos adatokat. Az esetek száma ez idő alatt emelkedő

FOTÓ: KADARKA.NET

A szén-monoxid-mérgezés,
illetve lakástüzek veszélyeire
hívta fel a figyelmet csütörtöki szekszárdi sajtótájékoztatóján a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

tendenciát mutatott. Az elmúlt
8 évben 21 ember szenvedett
szén-monoxid-mérgezést Tolna
megyében, haláleset pedig egy
történt, még 2015-ben. Tavaly
szén-monoxid miatt összesen
15 esetben riasztották a katasztrófavédelmet és nyolcan szorultak kórházi ellátásra.
Bán Attila felhívta a figyelmet, aki teheti, feltétlenül szerezzen be szén-monoxid érzékelőt és telepítés előtt feltétlenül

Öten a legjobbak között
A Pécsi Borozó minden évben
négy alkalommal teszteli az
éppen piacra került borokat. A
beküldött tételeket huszonöt
zsűritag (szőlészek-borászok,
borkereskedők, borszakírók,
kutatók és borkedvelők) bírálták, a szakértők négy országot képviseltek.
A szaklap szerkesztősége most
a 2019-es esztendő legjobb
húsz borát gyűjtötte össze –
pontosabban huszonegyet,
merthogy holtverseny volt
az élen. Az elmúlt évben 14
borvidék 388 borát küldték be a mustrákra. A
legjobb 20 közé azok kerültek, amelyek legalább
91 pontot szereztek. Ez
négy borvidék 21 borának sikerült: a legeredményesebb a Villányi
borvidék volt tíz tétellel,
a szekszárdi borászok hat

kiemelkedő bort küldtek be, míg
Tokajból három, Sopronból pedig két tétel lett toplistás.
A szekszárdi borvidékről a
Takler Borbirtok – Szekszárd palackba töltött – 2016-os Bikavére
kapta a legmagasabb pontszámot (93) a borszakíróktól. A 92
pontos tételek közé került a Fritz
Borház Két Dudás 2016 bora,
amely kékfrankos és cabernet franc házasítása. Négy
szekszárdi pince bora kapott
91 pontot az ítészektől: a
Pálinkás Pince mindjárt két
tétellel, az egyaránt 2016-os
évjáratú kékfrankossal és
cabernet sauvignon-val
szerepel a legjobbak
között, de ugyanennyi
pontot kapott Sebestyénék 2015-ös Grádus
bora és a Vesztergombi
pince 2016-os Csaba
cuvée-je is.
Forrás: Pécsi Borozó

olvassa el a használati utasítást.
Mint mondta, a katasztrófavédelem honlapján megtalálható
azon készülékek listája, melyek
egészen biztosan megbízhatóak.
Dr. Balázs Gábor, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője arra hívta fel a
figyelmet, hogy szinte naponta
történik egy-egy halálesettel
végződő tűzeset az országban.
Decemberben, a megyében is két
haláleset történt lakástűzhöz köt-

hetően. A lakástüzek okai között
szerepel a tüzelőberendezés helytelen elhelyezése és az odafigyelés hiánya. Utóbbival kapcsolatos
példaként említette, amikor valaki elalvás előtt megpakolja a kandallót és a kipattanó parázs tüzet
okoz, de előfordul, hogy valaki a
gázkonvektorra teszi száradni a
ruhát. Szintén tüzet okozhat, ha
valaki túl közel teszi a tüzelőanyagot a fűtőberendezéshez, a nem
megfelelő tüzelőanyag használata pedig kéménytűzhöz vezethet.
A megyei igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a füstérzékelő berendezések használatával
csökkenthető a tűz keletkezése
és észlelése közötti időtartam.
Így a tűzoltók is gyorsabban a
helyszínre érhetnek, ami fontos
tényező a tűz továbbterjedésének
megakadályozásában. Tudatta,
ha szükséges, a katasztrófavédelem igény esetén díjmentesen
nyújt segítséget a szén-monoxid,
illetve füstérzékelő berendezések
helyes elhelyezésében. További
információért az ügyfélszolgálatot vagy a kéményseprő csoportot lehet keresni. 
S. V.
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Amikor még fattyúnak hívták a leányanyák gyermekét
Dr. Varga István, egyetemi
adjunktus tartott előadást
„Leányanyától az egyedülálló
szülőig – a házasságon kívüli
születés Magyarországon”
címmel szerda délután a PTE
KPVK Család Akadémia előadássorozatának részeként.
Amióta a házasság intézménye
létezik, azóta három módon
lehet valaki egyedülálló szülő.
Ez a három státusz a következő:
özvegy, elvált, illetve leányanya
– mondta előadásában dr. Varga István. Hozzátette, Magyarországon 1895 óta van polgári
házasság és azóta lehetséges a
válás is. Mint azt az egyetemi
adjunktus mondta, amióta létezik a házasság, azóta voltak
olyan esetek is, amikor házasságon kívül született a gyermek.
A törvénytelen gyermeket
régen a köznyelvben többek
között lelenc gyereknek, potyagyereknek, zabi gyereknek,
vagy éppen fattyúnak nevezték,
vagyis nem éppen szép jelzőkkel illették. Hazánkban 1946
óta nincsenek törvénytelen
gyermekek, egy törvény ugyanis akkor mondta ki, hogy a házasságból és a házasságon kívül
született gyermekeknek ugyanolyanok a jogai és kötelezettségei vannak – fogalmazott dr.
Varga István. Hozzáfűzte, bár a
törvényt 1946-ban bevezették,
a társadalom tagjai még sokáig,
használták a fent említett jelzőket a házasságon kívül született
FOTÓ: SZV

FOTÓ: KISS ALBERT
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gyermekekre, sőt a mai napig
hallani a zabigyerek kifejezést.
A családjogi kérdések Magyarországon 1946-ig a magánjog körébe tartoztak, így volt ez
a törvénytelen gyermekek „kérdésével” is. A házasságon kívül
született gyermek az anyja leánykori nevét viselte, állampolgárságát és vallását kapta, csak
az anyjával és az ő vérrokonaival volt rokonságban és örökölni is csak utánuk tudott. Az
apát pedig csak tartásdíj fizetési
kötelezettség terhelte.
Dr. Varga István kutatásai
nyomán tudatta, 1926-ban 236
ezer gyermek született Magyarországon, ebből mintegy 19 ezer
(!) volt a törvénytelen gyermek.
Vagyis hazánkban, egy időben
akár több százezer törvénytelen
gyermek élt, ami jelentős társadalmi tömeget jelentett. Míg
az összes született gyermek 8–9
százaléka volt törvénytelen, addig a menhelyi gyermekek köré-

ben ez az arány 50 százalék volt.
Minél nagyobb településen élt
egy nő, annál nagyobb eséllyel
szült törvénytelen gyermeket.
Persze gyakran megesett,
hogy az anyák pert indítottak a
tartásdíj megállapítására. A tartásdíj megállapításakor az anya
társadalmi állása számított, tehát egy középosztálybeli anya
magasabb tartásdíjra számíthatott, mint egy cseléd, vagy nap-

a pereken, ugyanis – a dr. Varga
István által vizsgált – 65 peres
esetből 47 esetben ítélték meg a
tartásdíjat.
1946 után aztán változott a
törvénytelen gyermekek társadalmi megítélése. Ezt követően
ugyanis már szinte dicsőség
volt leányként szülni – mondta
el dr. Varga István. Hozzátette,
mára már nem érheti jogi hátrány az egyedülálló szülőket, és
gyermekeiket. Sőt az egyedülálló szülők valamivel magasabb
családi pótlékra jogosultak.
Az előadással lezárult a Család Akadémia aktuális szemesztere is. Azok pedig, akik részt
vettek az előadásokon, oklevelet
és emléklapot vehettek át prof.
dr. Szécsi Gábortól, a KPVK
dékánjától és Gyurkovics Jánostól. Szekszárd alpolgármesterétől. Utóbbi elmondta, a város
továbbra is támogatni fogja a
rendezvénysorozat megtartását.

S. V.

FOTÓ: SZV

számos. A bíróság azonban –
modern eljárások híján – nehéz
helyzetben volt, amikor az apa
személyét kellett megállapítani,
ugyanis csak tanúvallomásokra hagyatkozhattak. Az anyák
többek között ilyenkor elmondhatták, az adott férfi szüleitől
is megkérte kezét, vagy éppen
azzal, hogy az illető eljegyezte
őt. Az alperesek, tehát a férfiak
pedig sok esetben azzal igyekeztek bizonyítani, hogy a gyermek
nem az övék, hogy a nő feslett
életű, netán egyenesen prostituált volt. A lányok mindazonáltal
elég jó eséllyel indultak ezeken

Szabóné Kedves Ágnes német nyelvtanár „Bal-parti
mesék: Jordánia közelről és
távolról” címmel tartott előadást a Szekszárdi Harmadik
Kor Egyeteme sorozatban.
Eredetileg Imre Péter szobrászművész, mesteroktató
tartott volna szemeszterzáró
előadást „Szekszárdi szobrok
története” címmel, ám betegsége miatt végül nem tudta
vállalni a „fellépést”. Imre
Péter várhatóan februárban
tartja meg előadását.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

január 20-tól január 24-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

MENÜ

„A”
1250 Ft

Január 21.

Január 22.

Január 23.

Január 24.

Lencseleves
gazdagon

Zöldborsóleves

Erdei
gyümölcsleves

Citromos halgaluska leves

Brokkoli
krémleves

Burgonyás
nudli,
házi baracklekvár

Rakott
burgonya,
savanyúság

Kapros
tökfőzelék,
pulykapörkölt

Rántott
sertésborda,
kukoricás rizs,
savanyúság

Hentes
tokány,
párolt bulgur

Lencseleves
gazdagon

Zöldborsóleves

Erdei
gyümölcsleves

Citromos halgaluska leves

Brokkoli
krémleves

Carbonara
penne

Paradicsomos
húsgombóc,
főtt burgonya

Rántott
Cigánypecseny,
csirkecombfilé,
fűszeres
Pusztapörkölt, fél adag párolt
parázsrizs, fél adag
savanyúság
burgonya,
vajas párolt
savanyúság
zöldség
Rántott

savanyúság

Rántott
sertésborda,
fűszeres héjas
burgonya,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
fűszeres héjas
burgonya,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
fűszeres héjas
burgonya,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
fűszeres héjas
burgonya,
savanyúság

Baszk
sült rizs,
jércemellel

Baszk
sült rizs,
jércemellel

Baszk
sült rizs,
jércemellel

Baszk
sült rizs,
jércemellel

Baszk
sült rizs,
jércemellel

sertésborda,
Napi
ajánlat fűszeres héjas
1150 Ft burgonya,

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Országos Állat- és
Kirakodóvásár, Autóvásár

JANUÁR ....................................... 26.
FEBRUÁR ................................. 9., 23.
MÁRCIUS ................................. 8., 22.
ÁPRILIS ..................................... 26.
MÁJUS ................................... 10., 24.
JÚNIUS .................................. 14., 28.

JÚLIUS ................................... 12., 26.
AUGUSZTUS ........................... 9., 23.
SZEPTEMBER ........................ 13., 27.
OKTÓBER .............................. 11., 25.
NOVEMBER ............................. 8., 22.
DECEMBER ........................... 13., 20.

Keresünk
Keresünk szekszárdi
szekszárdi munkavégzésre
munkavégzésre
25 év alatti, építőiparban jártas
• szakembereket,
• valamint építőipari segédmunkásokat,

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

Jelentkezni a gyorsszerviz77@gmail.com e-mail
címre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni a 06–30/268–0777 telefonszámon.

Még van lehetősége intenzíven
szakmát szerezni a KISOSZNÁL
• Élelmiszer-,
vegyi áru eladó
• Boltvezető
• Vendéglátó eladó
• Szakács
• Pincér
• Cukrász

34 341 05
35 341 01
34 811 05
34 811 04
34 811 03
34 811 01

• Konyhai kisegítő
221 811 01
• Tisztítási-technológiai 32 853 03
szakmunkás
• Logisztikai és
54 941 11
szállítmányozási ügyintéző
• Kézápoló és
32 815 01
műköröm építő

A fenti képzések 10–12 jelentkező esetén folyamatosan indulnak.
A képzések díjáról, időtartamáról érdeklődjön munkatársainknál:
• személyesen: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21., 23-as iroda
• telefonon: 74/312–847, 06–30/637–00–71
• e-mailben: kisosztolna@gmail.com
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000230/2014 (04940)

A Szekszárdi Nyomda Kft.
Gépjavító és karbantartó csoportjába

gépszerelő és villamosgépés készülékszerelő
munkatársakat keres.

Feladatok:
• Nyomdagépek mechanikus és erősáramú egységeinek hibaelhárítása.
• Egyéb nyomdai berendezések pneumatikus egységeinek és elektronikájának javítása.
• Tervszerű, megelőző és állapot fenntartó karbantartás az üzemi
gépeken.
• Géptelepítések végrehajtása, elektromos bekötések kiépítése.
Elvárt végzettség villamos szakirány:
• Erősáramú villanyszerelő, villamos gépszerelő
• Elektroműszerész
Elvárt végzettség gépész szakirány:
• Gépész vagy mechatronikai műszerész.

Kétműszakos munkarend vállalása.

Jelentkezés:

schweitzer@szekszardinyomda.hu

(04939)

Akciós vásár

Diabetes

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége és a Tolna
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszervezete értesíti tagjait, hogy 2020. január 27-én
06:30–08:00 óra között füstöltáru és fűszer árusítást tart a
Hunyadi u. 4. szám alatt, valamint ez idő alatt használt ruhák
osztását is végzi.

A Tolna megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületének következő előadása 2020. január 28-án,
kedden 13:30 órakor Szekszárdon, a kórház „lila épületében”
kerül megrendezésre. Napirenden a 2020. évi előadások és diabétesz rendezvények tervezése
szerepel. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!

kiemelt
kiemelt bérezéssel.
bérezéssel.

(04937)

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

Szekszárdi
Vásár
2020. ÉVI VÁSÁRNAPTÁR

(04932)

„B”
1250 Ft

Január 20.
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Opera Nagyköveti
Program
a Garay Gimnáziumban

2020. január 22. (szerda) 12:30 – 14:00
Garay János Gimnázium, Díszterem

Az előadás témája: A zenekar hangszerei
Előadó:
Käfer György klarinétművész, tanár, a Magyar Állami
Operaház zenekarának tagja, Opera Nagykövet, a Szent
János Apostol Katolikus Általános Iskola igazgatója.
Közreműködik:
Sándor Zsigmond (zongora, 10. D)
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A „VIP Lányok” nyerték az országos flambé versenyt

Kemény és – ha már tűzzel dolgoztak – izzasztó küzdelemben
a szervező szekszárdi vendéglátó
iskola csapata, a „VIP Lányok”
nyerte az először megszervezett
meghívásos szakmai versenyt.
A megmérettetés fővédnöke az
Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős
helyettes államtitkára, Pölöskei
Gáborné volt. A verseny megszervezésével a Szekszárdi SZC
Vendéglátó Szakképző Iskolájának nemcsak egy nívós, országos
megmérettetés létrehozása volt a
célja, de a klasszikus gasztronómiai hagyományok felelevenítése is.

FOTÓ: BADICS GÁBOR

A gasztronómiai szakemberekből álló zsűri a Szekszárdi
SZC Vendéglátó Szakképző
Iskola „VIP Lányok” nevű csapatának versenymunkáját
tartotta a legjobbnak a Donautica Étterem és Hotelben
január 15-én megrendezett
nívós női flambé versenyen.

A versenyen hat csapat vett
részt az ország több pontjáról.
A csapatokra összetett és nehéz feladatok vártak, ugyanis a
flambírozás – az eljárásnál alkohollal locsolják az ételt, majd
meggyújtják – nagy szakmai
tudást, gyakorlatot, jó ízlést és
szépérzéket követel. Ezt a munkafolyamatot a felszolgáló végzi
a vendég – jelen esetben a szak-

mai zsűri – előtt, ami nagyban
hozzájárul az éttermi élményekhez, így a dr. Kovács Mihályné,
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Életműdíjasa
által elnökölt zsűri nemcsak
az ízek harmóniáját értékelte,
de pontozták az elkészített étel
kompozícióját, a legszakszerűbben kivitelezett flambírozást és
a borbemutatást is.

Szép sikert könyvelhettek
el a Szekszárdi SZC Bezerédj
István Szakképző Iskolájának
turizmus szakirányú, végzős
diákjai. Négy ifjú hölgy alkotta csapat első díjat szerzett a
Pannon Egyetem turizmusversenyén egy az óceán közepére
tervezett szállodával.
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Turizmus Intézeti Tanszékének kiírása szerint
a csapatoknak egy olyan hotel
terveit kellett prezentációjukban bemutatniuk szakértő zsűri előtt, amelynek paramétereit
közvetlenül a verseny napján
ismertették az indulókkal. A
„keris” diákok – Blézer Barbara,
Farkas Dorina, Rákos Krisztina
és Rózsa Eszter (12. B) – dolga
tehát koránt sem volt könnyű.
– A „jövő szállodáját” kellett
megalkotnunk – mondja Rákos
Krisztina. – Ki kellett találnunk,
hogyan építenénk fel, milyen

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Győztes szállodatervezők a „Keriből”

szolgáltatások lennének benne.
Úgy gondolom, az vezetett sikerre, hogy a prezentációnkban
nagy figyelmet fordítottunk
például az innovációra, a fenntarthatóságra, a kutatásokra,
fejlesztésekre, tudományos kérdésekre, a piackutatásra, hiszen
ezek mind fontosak egy szálloda tervezésénél. A tanszék minden csapatnak összeállított egy
útmutatót, egy segédanyagot,
amelyben részletesen kifejtették, hogy mit miért kell csinál-

ni, milyen gazdasági-fejlesztési
vonulatai vannak egy szállodának – mindez nagy segítség volt
a feladat teljesítése során.
– Utólag kiderült, azzal nyertük el a bírálók tetszését, hogy a
tervezésbe bevontuk a kutató eljárásokat 10 évre előre tekintve –
teszi hozzá Blézer Barbara. – Egy
„öko-szállodát” terveztünk egy
szigetre, egy kubai hotelhez hasonlót. Egy új sziget „felhúzása” az
óceánon azért eléggé megbolygatja a környezetet, és mi bevontuk a

A szerda délelőtti megmérettetésen végül a flambírozó Forgó Gabriella, a bort bemutató
Nagy Zsófia és az asztaldíszt
készítő Horváth Bettina alkotta
„VIP Lányok” csapata diadalmaskodott, megelőzve egy-egy
győri és veszprémi triót. Az
olaszországi Grado városában megrendezésre kerülő „Le
Donne nell’Arte del Flambè”
2020 – Nemzetközi Női Flambè
Versenyen így ők képviselhetik a magyar színeket a tavaly
ugyanott harmadik helyezést elért vendéglátós csapattal együtt,
akiken a versenyen megjelent
olasz vendégek szintén meghívtak.
A szekszárdiak két további
különdíjat is elnyertek: a legjobb felkészítő tanárnak járó
elismerést Sáfrány Szabolcs érdemelte ki, míg a közönségdíjat
a szekszárdi „VIP Lányok” csapata (képünkön) hódította el.

Forrás: Szekszárdi SZC
kutatókat, tudósokat, ami rokonszenves volt a zsűri számára.
A felkészülésről szólva Farkas
Dorina elmondta, nagyon sok
szálláshelyismerettel kapcsolatos szakmai tudásanyagot fel
tudtak használni a versenyen. A
nyitóelőadáson jószerivel semmi újat nem hallottak, annyira
részletesen tanulták mindazt az
iskolában. A gazdasági részben
viszont utána kellett nézniük a
dolgoknak.
– Meglehetősen életszerű volt a
feladat – teszi hozzá Rózsa Eszter.
– Adottak voltak bizonyos pontok, amelyek alapján haladnunk
kellett. A verseny előtt alaposan
felkészültünk Boczné Drégely
Judit tanárnővel, aki segédanyagokat, marketinges könyveket is
adott nekünk, és azokból készítettünk vázlatokat.
Blézer Barbara elárulta, a közös
munkával azért adódtak problémáik. A vége felé úgy érezték,
hogy a feladatot nem oldották
meg kellőképpen, a prezentáció
szét fog esni. Végül azonban az
eredmény minderre rácáfolt.  O.
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Ökumenikus
Imahét
Mottó: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…”
„…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2)
Az alkalmak minden nap 17:00
órakor kezdődnek.
• Január 20. (hétfő):
Belvárosi római katolikus templom
(Béla király tér) – igehirdető dr.
Kaszó Gyula református lelkész.
• Január 21. (kedd):
Református templom (Kálvin tér)
– igehirdető: Fodor Péter baptista lelkipásztor.
• Január 22. (szerda):
Evangélikus templom (Luther
tér) – igehirdető: Gyurkó Donát
metodista lelkipásztor.
• Január 23. (csütörtök):
Metodista imaház (Munkácsy
utca) – igehirdető: Kárász Gábor
római katolikus kisegítő lelkész.
• Január 24. (péntek):
Újvárosi római katolikus templom (Pázmány tér 6.) (baptista
szolgálat) – igehirdető: Sefcsik
Zoltán evangélikus lelkész.
Az ökumenikus imahét bevezetéseként, január 19-én (vasárnap)
közvetlenül a 11:00 órai szentmise után a Pannon Filharmonikusok kamarazenekar ad hangver-

Január 12-ei rejtvényünk megfejtése: Latabár Kálmán, Fel a fejjel.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Posta Flóra. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését január 23-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

senyt a belvárosi templomban.

EVANGÉLIUM
„Közel van mindennek a vége.
Legyetek hát okosak és éberek,
és imádkozzatok!”

(1 Péter 4,7)
Január közepén minden évben
megrendezésre kerül az Ökumenikus Imahét a Krisztus-hívők egységéért. Nagyon áldott
lehetőségnek tartom ezt a hetet,
hiszen azon túl, hogy megismerhetjük egymás hitbeli gondolatait, imádkozó közösséggé
is válhatunk Urunk előtt. S különös ajándék ez így az esztendő
elején!
Sokáig éltem meg hitemet úgy,
hogy miután elvégeztem dolgaimat, megköszöntem Istennek
áldásait, segítségét. Egyre job-

ban terelget Istennek Szentlelke
azonban egy más sorrend felé:
miután imádságban mindent
Isten elé vittem, indulok el dolgaimat végezni. Hadd fogalmazzak pontosabban: először a hálaadás, utána az aktivitás.
Anyukám mindig úgy indított
el versenyekre, hogy előtte jól
megölelgetett, megszeretgetett –
így erőt, hitet, lelkesedést és önbizalmat nyertem a küzdelemhez. Hiszem, ennek bölcsessége
ragyog át a januári közös meghívásban: jöjj és imádkozz velünk;
s ez csillan meg drága Igénk szavaiban is: legyetek hát okosak és
éberek, és imádkozzatok!
Imádkozni pedig nem jelent
mást, mint beszélgetni valaki-

vel. Így az imádságnak értelmét
az adja – egyben feltételét is –,
hogy:
1. Bizonyos vagyok abban,
hogy ez nem az én monológom.
Kapcsolatban, élő és személyes találkozásban lehetséges a
beszélgetés, egyébként valami
beteges dolog lenne az. Vagyis
hiszem, hogy akihez szólok, az
hall és meghallgat engem, fontos
vagyok neki.
2. Akihez szólok, annak válaszára is kíváncsi vagyok, hiszen
ettől beszélgetés, ettől kapcsolat.
3. Bízom a kapcsolat erejében.
Nem üres ventilláció vagy lelkizés az imádság, hanem valóban
érzelmekkel, bölcsességgel, élettel
teli kapcsolat, melyben adni és

kapni lehet, s melyben a másik
fél szava, teremtő erő.
Kapcsolat, bizalom és erő
nélkül üres időtöltés lenne az
imádság. Péter apostol viszont
arra figyelmezteti a gyülekezeteket, hogy az idők gonoszsága miatt, a Vég jelenléte miatt
igazán nagy bölcsességre van
szükségünk, okosságra és éberségre. S ennek kezdete – ahogy
a Példabeszédek is mondja – az
Úrnak félelme. Az Istennel való
erős kapcsolat az egyedüli igazán bölcs előrelátás, „befektetés”. Éljünk hát vele – kis és nagyobb közösségben és egyénileg
egyaránt! Ámen!
 Kaszóné Kovács Karola,

református lelkipásztor

Tizenhat éremmel zárták az óévet a szekszárdi atléták
gatójától. (Az egyéni díjazottak
közül Lovas Lőrinc nem tudott
részt venni az ünnepségen.)
Az este során az egyesület valamennyi versenyzőjének jutott
az ajándékokból, de a sportolókat felkészítő edzők (Szőke
Gergő, Péterbencze Csilla, Gaál
László és Scherer Tamás, illetve a
kölyökatlétikai csoportokat vezető Hammer Mária, Somogyvári
Klára és Póth Gábor) munkáját is
elismerték. A versenyeken készített kiváló fotóiért járt az ajándék
Budai Aladárnak is. 
SZV

Tizenhat bajnok érmet szereztek tavaly a megyeszékhely atlétikai szakosztályának sportolói,
éppen annyit, mint 2018-ban,
ám ezúttal a legfényesebb medáliából kétszer annyit gyűjtöttek. Ez is kiderült a Babits
Mihály Kulturális Központban
január 10-én este megtartott
ünnepségen, amelyen jutalmakat is átadtak.
A tizenhat megszerzett éremből négy volt arany, nyolc ezüst
és ugyancsak négy bronzérem
– összegezte a 2019-es esztendő eredményeit Scherer Tamás
edző, szakosztályvezető. A szak-

FOTÓK: KISS ALBERT

Sikeres évet zárt 2019-ben a
Szekszárdi Sportközpont Nkft
atlétikai szakosztálya, amely
Szemerei Levente révén – hos�szú idő után – ismét felnőtt
magyar bajnoki címet szerzett.

ember kiemelte, hogy az egyesület történetének egyik legsikeresebb évét hagyták maguk
mögött.
A több kiváló eredmény közül
is kiemelkedik Szemerei Levente felnőtt bajnoki címe, amelyet
3000 méteres akadályfutásban

szerzett. A 20 éves atléta az U20as Európa-bajnokságon – kevéssel lemaradva a dobogóról – az
előkelő negyedik helyen zárt, a
csapat Európa-bajnokságon pedig egyéni csúcsot futott. Teljesítményét elismerve az év végén
a magyar szövetség őt választotta
a legjobb juniorkorú atlétának.
Szemerei mellett Németh
Mátyás, Péceli Tamás, Kiss Kata
Ramóna, az egyesület egyetlen
női érmese, Istlstekker Balázs és
Merk Bálint, valamint az U16os fiú távolugró csapat, az U14es fiú 4×600-as váltó, az U16-os
fiú magasugró csapat és az U14es 4×800-as váltó tagjai vehettek
át jutalmat Gyurkovics János
alpolgármestertől és Csillag
Balázstól, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető-igaz-

Némethé a Vaszkó-díj
Az évzárót hagyományosan
a Sportélmény Alapítvány
szervezte. A 15 éves szervezet öt atlétát külön is jutalmazott: a legjobb U16-os
sprinter Kiss Kata Ramóna,
a legjobb U16-os dobóatléta
Hamar János, a legjobb U16os középtávfutó Istlstekker
Balázs, a legjobb U16-os
ugróatléta pedig Merk Bálint
lett. A korábbi kiváló edző,
Vaszkó Judit emlékére 2008ban alapított vándordíjat
pedig a fedett pályás junior
magasugró bajnok Németh
Mátyás vehette át, aki szabadtéren és fedett pályán is
megugrotta a 200 cm-t.
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Védekezését tenné stabilabbá az UFC
Dienes Pál vezetőedző január 13-án megtartotta az idei
első edzést a Szekszárdi UFC
NB III-as labdarúgó csapatának, amely a Közép-csoport
12. helyéről várja a tavaszi
folytatást.
Csendben teltek az ünnepek a
Szekszárdi UFC felnőtt csapatánál. A sárga-feketék a bátaszéki Fenyő Kupán villogtak,
s szerezték meg a népszerű teremfocitorna második helyét.
Dienes Pál vezetőedző január
13-án, hétfőn megtartotta az
első edzést, amely inkább a csapat és a szurkolók szórakoztatásáról szólt.
Egy olyan csapatot szeretnék
tavasszal a pályán látni, amelyik
erőt és magabiztosságot képes
sugározni – mondta Dienes
Pál. – Nem kell feltétlenül nagy
dolgokra gondolni. Legyen az a

célunk minden meccsen, hogy
ne kapjunk gólt, s ha az ellenfél
kapuja előtt is jó döntéseket hozunk, akkor sikeresek leszünk.
Az előttünk álló hetekben azért
kell dolgoznunk, hogy a bajnokság három hónapjában a spiccen tudjunk lenni – tette hozzá
a szakember.

A vezetőedző kiemelte, hogy
hazai pályán az őszinél feltétlenül jobb teljesítményt kell
nyújtani, s ez a játékoskeret
összetételét tekintve benne is
van a csapatban. „Négy pontra
vagyunk a kieső helytől, de öt
pontra vagyunk a hetediktől is.
Azt mondom, hogy akkor cé-

lozzuk meg a hetedik helyet!”
– fogalmazta meg elvárását a
szakvezető.
Változás a szekszárdiak keretében, hogy Kozármislenyből visszatért Turi Tamás. A 27
éves középpályás korábban két
szezont már töltött az UFC-nél.
Lékó Roland és Arena Ármin
viszont nem volt ott a többiekkel az első tréningen. Előbbi jó
esetben is csak nyár végén térhet vissza keresztszalag-szakadása után, utóbbit pedig porccal
műtötték, így talán a felkészülés
utolsó hetében kapcsolódhat be
a munkába.
Fejesék a március 8-i bajnoki
rajtig nyolc edzőmérkőzést játszanak NB III-as és megyei I.
osztályú csapatok ellen. Az első
felkészülési találkozón január 24-én, pénteken a Paksi FC
U19-es együttese ellen lépnek
pályára. 
Forrás: szufc.hu

Az álmok útján: egy ifjú szekszárdi focista Barcelonában
A szekszárdi ifjabb Pálfi Gábor már óvodásként kijelentette: ő bizony híres futballista lesz, ha majd megnő. Nem
párját ritkító gyerekkori álom,
amely az esetek többségében
idővel elhalványul, vagy végleg szertefoszlik. Gáborral
éppen az ellenkezője történt.
Az édesapa, id. Pálfi Gábor (a
Gerjen és a Szekszárdi UFC egykori elnökéről, szponzoráról van
szó – A szerző.) sport- és futballszeretet ide vagy oda, eleinte
nem örült felhőtlenül fia megszállottságának. Az idő múlásával azonban úgy érezte, minden
támogatást meg kell adnia neki,
hogy a már 8-9 évesen jóval a
magyar átlag feletti tehetséget eláruló fiú megvalósíthassa álmait.
Gábor első lépésként Szekszárdról a Ferencvároshoz került, ami sok magyar tehetséges
focistának akár végállomás is
lehet. A kis Pálfiban azonban
már 11–12 évesen megfogalmazódott a nyugat-európai

futballkultúrákban való pallérozódás gondolata. A család
megragadva az első komolyabb ajánlatot, három évvel
ezelőtt Franciaországba költözött, a fiú pedig a nizzai akadémián folytatta pályafutását.
Egyik edzője javasolta, érdemes lenne elvinni a 15. életévében járó srácot a Barcelona egyik
leghíresebb futballakadémiájának két hetes edzőtáborába.
Ezen a nyáron mintegy ötszáz
gyerek kapott lehetőséget a Marcet-ben, hogy megmutassa tudását. Közülük mindössze háromnak ajánlották fel, ha szeretnék,
itt folytathatják pályafutásukat.
Az egyik ifjabb Pálfi Gábor volt.
„Az edzőtábor végén odajött
hozzám az intézmény igazgatója, és közölte a jó hírt. Mi pedig
örömmel álltunk neki a költözködésnek, teljesítve korábbi
fogadalmunkat: mindenben segítjük Gábort, hogy nagy álma
megvalósulhasson. Szeptember
másodikán már ott volt Spanyolország egyik leghíresebb

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP
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akadémiája U15-ös csapatának
edzésén” – mondta el érdeklődésünkre id. Pálfi Gábor telefonon.
Az ifjú szekszárdi tehetségnek
könnyen ment a beilleszkedés,
hiszen a spanyol nyelv alapjait
már Franciaországban elsajátította, de még folyamatosan
tanulja. Gábor angolul és franciául is jól beszél, de szeretne
még két nyelvet, az arabot és az
oroszt is elsajátítani. Vagyis ha
a fociban nem lenne kimagasló

tehetség, más területen is lehetnének érvényesülési lehetőségei.
Ám ilyesmiről hallani sem akar.
Egy cél lebeg csak előtte: fellépni
a profi futball színpadára, nemzetközileg ismert csapat játékosa
lenni. Például a Barcelonáé…
„Nem csak álmodik, de tesz
is érte. Így kell készülnie egy
olyan céltudatos kis focistának,
mint ő” – jegyzi meg az édesapa, aki Messiék szinte minden
hazai meccsét együtt nézi meg
a fiával a Camp Nou stadionban. Érdekesség, hogy nem is
olyan régen még mindketten
Real Madrid szimpatizánsok voltak, na de ezek után...
Az álmok megvalósulásának
útján 2020 újabb fontos állomás
lehet a fiú számára: az ifjú tehetségek a FIFA szabályai szerint 16 évesen írhatják alá első
profi szerződésüket. Egy Szekszárdról induló srác a világfutball vonzásában. Mesébe illő
„kezdés” után kíváncsian várjuk, milyen magaslatokig vezet
a kis Pálfi karrierje?
B. Gy.
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AGÓRA MOZI
Január 19., vasárnap
15:00 | Clara – Egy tündéri
kaland

FOTÓ: PORT.HU

17:00 | Judy
19:30 | A
 z átok háza
Január 20., hétfő
– január 22., szerda
17:00 | Judy
19:30 | A
 z átok ház
Január 23., csütörtök
– január 25., szombat
15:00 | Dolittle
17:00 | Botrány
19:30 | Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2020. január 20. (hétfő) 19:00
– Rendezvényterem
Mengele bőröndje
Pódium bérlet. Gyurkovics
Tamás: Mengele bőröndje – Josef M. két halála. Spirit Színház
(Budapest) előadása, monodráma 2 részben.
Jegyár: 2.000,- Ft.
2020. január 22. (szerda) 18:00
– Művészetek Háza
Ünnepi Hangverseny a Magyar
Kultúra Napján
Közreműködik: Szekszárdi
Kamarazenekar (Művészeti
vezető: Kovács-Buzás Márta), Szekszárdi Madrigálkórus
(Művészeti vezető, karnagy: dr.
Jobbágy Valér), Halasi Lőrinc
versmondó (felkészítő: Csizmazia Ferencné).
A belépés díjtalan.
2020. január 23. (csütörtök)
18:00 – Művészetek Háza
Életemnél is jobban

Nyáry Krisztián néhány évig
költészettörténetet tanított a
pécsi egyetemen, s bár a ’90-es
évek közepén otthagyta a katedrát, hobbija az irodalom- és
művelődéstörténet maradt. Legújabb könyve 2019 novemberében látott napvilágot „Életemnél
is jobban” címmel, ebben 115
újabb szerelmes levél és történet
olvasható. A válogatásban mások mellett Szabó Magda, Mészöly Miklós, Kölcsey Ferenc,
Vörösmarty Mihály, Kossuth
Lajos, Rákóczi Ferenc, Jászai
Mari, Liszt Ferenc, Kosztolányi Dezső, József Attila, Babits
Mihály, Erzsébet királyné vagy
éppen Frida Kahlo leveleibe
pillanthatunk bele. Közreműködik: Hevesi Judit költő, a Corvina Kiadó szerkesztője.
Jegyár: 2.300,- Ft.

Árgyélus királyfi és Tündérszép
Ilona
A Bóbita Bábszínház előadása. Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona egymás után vágyakoznak – s az Ilona könnyéből
sarjadt aranyalmafa tövénél
végre találkoznak. Ilona tündéranyja leányát félti, s minden
bűbájt bevet, hogy a csalódástól
megvédje gyermeket. Árgyélus
útra kel Ilonához, bumfordi ördögöktől csellel varázseszközt
szerez, repül a Hold sötét oldaláig… Az előadás megtekintése
4 éves kortól ajánlott.
Jegyár: 1.500,- Ft.

KIÁLLÍTÁS
• Idő-Tér-Kép
Alexandra Manea és Biszák
László kiállítása a Bakta galériában. A tárlat megtekinthető
2020. február 1-ig, hétköznap
8:00 és 20:00 óra között, szom2020. január 26. (vasárnap) baton 8:00 és 18:00 óra között.
A belépés díjtalan.
10:30 – Színházterem
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A hónap első hétfőjén 14:00
órától, előzetes bejelentkezés
alapján: +36–74/504–102. Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló (Béla király tér 8.).

CSÖTÖNYI LÁSZLÓ
képviselő 2. vk.
A hónap első péntekje 16:00 –
17:00 óráig, 160 lakásos alatti
iroda (Kölcsey ltp. 1.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00
óráig, Polgármesteri Hivatal
(Béla király tér 8.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ
POLIXÉNA képviselő 4. vk.
A hónap második keddjén 16:00
– 17:00 óráig, Babits Mihály általános Iskola (Kadarka u. 17.).

GYURKOVICS JÁNOS
alpolgármester 3. vk.
A hónap harmadik szerdáján,
17:00 – 18:00 óráig, I. Béla Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).
GRÉCZY-FÉLEGYHÁZI
GYÖNGYVÉR képviselő 1. vk.
A hónap első keddjén, 16:00 –
17:00 óráig, Garay János Általános Iskola (Zrínyi u. 72.).

ILLÉS TAMÁS képviselő 5. vk.
2020. február 11. (kedd) 17:00
– 18:00 óráig, Baka István Általános Iskola, 5-ös terem (Béri
Balogh Á. u. 89.).
MURVAI ÁRPÁD képviselő 6. vk.
A hónap első keddjén 17:00 –
18:00 óráig Iparkamara, 102-es
iroda (Arany J. utca 23-25.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő 7. vk.
A hónap első szerdáján 17:00
– 18:00 óráig, Civil Pont (Bajcsy-Zsilinszky utca 1.).
FARAGÓ ZSOLT képviselő 8. vk.
A hónap első szerdája 18:00 –
20:00 óráig. VIII. választókerületi iroda (Vasvári utca 1.)
GULYÁS RÓBERT
képviselő 9. vk.
A hónap első szerdája 17:30
– 18:30 óráig, Baka István Általános Iskola földszint (Béri
Balogh Á. u. 89.).
MÁTÉ PÉTER képviselő 10. vk.
A hónap harmadik hétfője 17:00
– 18:00 óráig, Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Á. u.
89.).

Értesítés a januári vízmérő leolvasásról
2020. január 20. (hétfő)
08:00–12:00 óráig
Kölcsey ltp. 1–14., 26–27.
2020. január 20. (hétfő)
12:00–16:00 óráig
Csokonai u. 3., 5., 7., 9., 11., 13.;
Kinizsi u. 18.; Szent I. tér 18.;
Tinódi utca 10–13.; Toldi utca
1–5., 8., 10.

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

2020. január 21. (kedd)
08:00–12:00 óráig
Kőrösi Cs. S. u. 4., 6., 8., 10–14.,
16., 18., 39., 41.
2020. január 21. (kedd)
12:00–16:00 óráig
Herman O. u. 1–7., 12., 27., 29.,
31., 33., 35., 37.
2020. január 22. (szerda)
08:00–12:00 óráig
Dienes V. u. 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14.,
16., 18., 20.; Semmelweis u. 2–3.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első hétfőjén 18:00 –
19:00 óráig, Babits Mihály általános Iskola (Kadarka u. 17.).
BOMBA GÁBOR képviselő
2020. január 29. (szerda) 16:30
– 17:30 óráig, Garay ÉlményPince (Garay tér 29.).
ZAJÁK RITA képviselő
A hónap első szerdája 16:30 –
17:30 órától, Garay János Általános Iskola (Zrínyi u. 72.)

Friss hírekért,
képgalériáinkért
látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/
szekszardivasarnap/

2020. január 23. (csütörtök)
08:00–12:00 óráig
Csalogány u. 1–14.; Csatári u.
1., 3., 47–52.; Dr. Hirling Á. u.
1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15.
2020. január 23. (csütörtök)
12:00–16:00 óráig
Árnyas u. 3.; Árok u. 1., 3., 5.;
Csalogány u. 15–24.; Dr. Nagy I.
u. 8.; Dr. Tóth L. u. 9.; Fagyöngy
u. 7.; Magyar S. u. 5.; Otthon u.
37.
2020. január 24. (péntek)
08:00–12:00 óráig
Szent-Gy. A. u. 2., 4., 6.; Wesselényi u. 2–13.

Utazzon velünk…

Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Ajánlataink:
• Hainan, egzotikus nyaralás, reggelivel,

171.400,- Ft + ill./fő

• Málta repülővel, reggelivel

109.900,- Ft + ill./fő

• Zöld-foki-szigetek

338.900,- Ft + ill./fő

JÁRATNYITÁSI AKCIÓ

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban
vagy keresse
oldalunkon!
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

(04942)

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az E.R.Ö.V.
Víziközmű Zrt. az alábbi Szekszárdi társasházakban vízmérő
leolvasást és ellenőrzést végez
a mellékelt olvasási ütemezés
szerint.
A Szolgáltató kérése, hogy a
tájékoztatóban megadott időpontban biztosítsák a lakásba
történő bejutást és a vízmérő(k)
hozzáférhetőségét a leolvasás
elősegítése érdekében.
Együttműködését köszönjük!

2020. január 22. (szerda)
12:00–16:00 óráig
Bartina u. 3.; Erkel F. u. 6., 8.; Jedlik Á. u. 1–8.; Létay M. u. 9–10.;
Liszt F. tér 2.; Palánki út 3.; Pollack M. ltp. 1–10., 22., 26., 28., 32.

DR. HAAG ÉVA képviselő
2020. január 21. (kedd) 16:00 –
17:00 óráig, Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló
(Béla király tér 8.).

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-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.
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(04927)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755
• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376

www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft.eu
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

Mi a webjogsi?

A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely
a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind
a tanulásban, mind az ügyintézésben – a lehető legtöbb
internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb
rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.
Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató
(04934)

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

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

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

(04926)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8.

SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN!

• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval
borított pályával, és ízléses büfével várunk!
• Nálunk egy óra fallabdázással a tested egy heti mozgásigényét
kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!
• És ha már kellőképp elfáradtatok: izzadjatok igényesen kialakított
wellnes részlegünk szaunájában, vagy hűsöljetek a jacuzziban!
• Jöhetsz egyedül, barátokkal, vagy akár még a céges csapatépítésben
is segítünk: 30 főig zártkörű, csoportos rendezvények lebonyolítását is
vállaljuk!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
HONLAP: www.fallabdatolna.hu
7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: +36–70/392–68–61
NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 16:00 – 21:00
szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők
CR7 (Cristiano Ronaldo)
férﬁ fehérneműk
(04936)

(04944)

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

Eng. szám: E-000304/2014

(04941)

