
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

XXX. évfolyam, 7. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                             2020. február 23.

MéhésznapMéhésznap
→ 9. oldalFOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Big Band
Hétfő este, a Babits Mihály 
Kulturális Központ színház-
termében tartotta hagyo-
mányos, év eleji koncertjét 
Szekszárd Big Band. A Pecze 
István dirigálta együttes idei 
nagyműsorának sztárvendé-
ge László Boldizsár opera-
énekes volt. → 5. oldal

Madár küldetése
A közelmúltban rendezett 
szekszárdi küzdősport expo 
vendége volt Erdei Zsolt, 
korábbi profi ökölvívó vi-
lágbajnok. A népszerű „Ma-
dár” nem protokoll szerepet 
vállalt, hanem nyílt edzésen 
avatta be az érdeklődőket a 
„bunyó” alapjaiba.
 → 13. oldal
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NÉVNAP–TÁRNÉVNAP–TÁR
Február 23. (vasárnap) – Alfréd, Mirtill
Alfréd: germán eredetű; jelentése: tündér, tanács.
Mirtill: görög-francia eredetű; jelentése: mirtuszfa, áfonya.

Február 24. (hétfő) – Szökőnap
Szökőnap: A szökőnap (24-e) utáni névnapok szökőévben hátrébb tolódnak.

Február 25. (kedd) – Mátyás, Jázmin
Mátyás: héber-latin eredetű; jelentése: Isten ajándéka.
Jázmin: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

Február 26. (szerda) – Géza, Cézár, Vanda
Géza: török-német-magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.
Cézár: etruszk-latin eredetű; jelentése: hosszú hajú, dús hajú, vág.
Vanda: lengyel eredetű; jelentése: vad nő.

Február 27. (csütörtök) – Edina
Edina: germán eredetű; jelentése: Hedin városából való, állatbőr, bunda.

Február 28. (péntek) – Ákos, Bátor
Ákos:  török-magyar eredetű; jelentése: fehér sólyom.
Bátor: török-magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

Február 29. (szombat) – Elemér, Oszvald
Elemér: finn-magyar eredetű; jelentése: vezető.
Oszvald: német eredetű; jelentése: istenség + hatalom.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSASZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 23.
(vasárnap)

Február 24.
(hétfő)

Február 25.
(kedd)

Február 26.
(szerda)

Február 27.
(csütörtök)

Február 28.
(péntek)

Február 29.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

borult
max. 13o , min. 3o

gyengén felhős | szeles nap
max. 10o , min. 3o

közepesen felhős | szeles nap
max. 14o , min. 1o

zápor | hidegfront erős széllel 
max. 11o , min. 4o

zápor
max. 10o , min. 3o

zápor
max. 12o , min. 3o

zápor
max. 12o , min. 3o

Elkészült a költségvetés tervezete
„Soha ilyen részletes anyag 
nem készült” – így jellemez-
te Szekszárd város 2020-as 
költségvetésének tervezetét 
Ács Rezső polgármester a 
múlt pénteken megtartott, 
immár szokásos hétértéke-
lőjén.

A városvezető csak néhány je-
lentősebb számot ismertetett 
az idei költségvetéssel kap-
csolatban, melynek üzenete 
a fejlődés és a kiszámítható 
biztonság. A büdzsé főösszege 
19,6 milliárd forint, ebből 7,7 
milliárd jut működésre, a többi 
fejlesztésre. Ács Rezső szerint 
soha ilyen részletes anyag nem 
készült, amelynek „melléklete” 
tartalmazza például a folya-
matban lévő beruházásokat, 
pályázatokat, és hogy ezek ép-
pen hol tartanak.

„Olyan javaslatot készített a 
hivatal, amelyet a bizottsági vé-
leményezések során még jobbá 
lehet tenni” – fogalmazott a 
polgármester. Ács Rezső büsz-
ke a szekszárdi vállalkozókra, 
hiszen tavaly is sikeres évet 
zártak, s ennek köszönhetően 
a város tervezett adóbevéte-
lei túlteljesültek. Újdonság a 
tervezetben az ötmilliós kép-

viselői keret, amelyet a saját 
körzetükben – a listán bejutott 
képviselő esetében az egész vá-
ros vonatkozásában – lehetne 
felhasználni.

 A városvezető szerint a szo-
ciális ellátórendszer vívmánya-
it – mint amilyen a csecsemők 
ingyenes ultrahangos szűrése 
– meg kell őrizni, a tervezett 
131 milliós keretből pedig jut 
a lakhatási és gyógyszertámo-
gatásra, de marad az idősek 
karácsonyi ajándékozása és a 
tűzifaprogram is.

A polgármester természete-
sen áttekintette a hét esemé-
nyeit – például az uszodával 
kapcsolatos döntés elnapolását 
–, de a választások óta eltelt 

időszakot is értékelte. Ács Re-
zső emlékeztetett, kampányá-
ban az ÉSZ két órás ingyenes 
parkolást ígért, de ez sem vált 
valósággá, mint ahogy a volt 
Gemenc Hotelből (képünkön) 
sem lett idősek otthona. A 
többségi frakció képviselőinél 
megakadt a Generációk Park-
ja, a Zöld város és a kerékpá-
rút-beruházás is...

A polgármester csalódott-
ságának adott hangot amiatt 
is, hogy a kilenc városi ren-
dezvényből csupán három, a 
Pünkösdi Hal- és Vadünnep, a 
Háry János Mesefesztivál és a 
Szekszárdi Szüreti Napok ma-
radt, a többire egyelőre nem 
biztosítottak forrást.    SZV

Bírálat
Az új szekszárdi önkormányzat 
eddigi működéséről tartottak 
sajtótájékoztatót a múlt pénte-
ken a Szekszárdi Városvédők. 
Szabó Balázs sajtómegbízott 
elmondta, nem csak a városve-
zetés és a lakosság, de akár két 
frakció között is szívesen köz-
vetítenek, ha ez előbbre viszi az 
ügyeket. Hozzátette, Ács Rezső 
polgármesterrel több dologról 
is tájékoztatta a Városvédőket.

Szabó Balázs kifejtette, az 
ÉSZ-es többségű közgyűlés je-
lentősen megemelte a képviselők 
és bizottsági tagok járandóságát. 
Harmincmillió forintnál is töb-
be kerülnek a városnak úgy, 
hogy közben az ÉSZ szerint az 
önkormányzat folyószámlahitel-
ből tengődik... A sajtómegbízott 
bírálta továbbá, hogy a közme-
ghallgatáson tett ígéretek elle-
nére jelentősen kevesebb lesz a 
városi rendezvény.

Lencz Sándor szerint az 
uszodaépítéssel kapcsolatban 
ugyan az előző közgyűlés hozott 
rossz döntéseket, de ezen már 
túl kellene lépni. Ahhoz, hogy 
a létesítmény mielőbb elkészül-
jön, nem közvéleménykutatást 
kell tartani a Facebookon, ha-
nem a megoldást keresve szak-
emberek segítségét kérni.   SZV
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Elindulhat az ügyeleti központ építése
A munkaterület átadásával 
megkezdődhet a háziorvo-
si ügyeleti központ építése 
Szekszárd belvárosában. A 
három rendeltetési egység 
egy helyre történő integrá-
lása magasabb színvonalú 
egészségügyi szolgáltatás 
nyújtását teszi lehetővé, és 
az üzemeltetés is gazdaságo-
sabb lesz. 

Az Ybl Miklós utcai irodaházat 
– amely állami tulajdonban, a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
vagyonkezelésében volt – négy 
éve felújították. Az energetikai 
rekonstrukció azonban nem 
érintette az épület belső szerke-
zeteit, az elavult épületvillamos-
sági rendszert, az épületgépészet 
víz- és szennyvízvezetékeit és 
kapcsolódó berendezési tárgyait. 

Az új funkciójú ingatlan föld-
szintjén házi gyermekorvosi 

rendelőt alakítanak ki külön ad-
minisztrációs helyiséggel, elkü-
lönítővel, valamint egy felnőtt 
ügyeleti rendelőt fektetővel, 
orvosi szobával, illetve külön 
bejárattal rendelkező gyermek 
ügyeleti rendelőt váróval, elkü-
lönítővel.

A három rendeltetési egység-
hez a személyzet és a betegek 

részére is külön szociális blokk 
épül: lesz akadálymentes WC, 
babakocsi-tároló, illetve felnőtt 
és gyermek várót létesítenek a 
szükséges közlekedőkkel. Az 
emeleten kap helyet a területi 
védőnői szolgálat több szobával, 
valamint védőnői tanácsadó he-
lyiséggel, vizsgálóval, kiszolgá-
lóhelyiségekkel.

– A védőnői szolgálat, tanács-
adás szakemberei számára mi-
nőségi előrelépést jelent majd 
az ügyeleti központ, hiszen a 
Vörösmarty utcában méltatlan 
körülmények között működött 
az egyéni és közösségi egész-
ségfejlesztési, egészségvédel-
mi program. Nem mellesleg 
a városképet is rontó épület 
újrahasznosítása valósul meg – 
jelentette ki Ács Rezső polgár-
mester.

Az új orvosi komplexum uni-
ós forrásból és városi önerőből 
valósul meg. A kivitelezés brut-
tó 252 millió forintba kerül, 
ehhez az önkormányzat 67,7 
millió forint önrészt biztosít. A 
projekt tervezője a Városfejlesz-
tési Kft., kivitelezője a szekszár-
di Ács- és Állványozó Kft. Az 
építkezés várhatóan tizenkét 
hónap alatt valósul meg.

 SZV

Új rendelők a Szabó Dezső utcában
Folytatódik az egészségügyi 
alapellátás komplex infra-
strukturális fejlesztése Szek-
szárdon. Megtörtént a mun-
katerület átadása a Szabó 
Dezső utcai új orvosi rendelő-
nél, kezdődhet a kivitelezés. 

Az elmúlt években négy orvosi 
rendelőt újítottak fel Szekszár-
don, most folytatódnak a fej-
lesztések. Szerdán megtörtént a 
munkaterület átadása a Szabó 
Dezső és Béri Balogh Ádám ut-
cák által határolt területen, ahol 
két új felnőtt háziorvosi rendelőt 
alakítanak ki EU-s forrásból. 

A III. számú körzet rendelője 
nem az önkormányzat tulajdo-
nában van. A XIV. számú felnőtt 
háziorvosi körzetet ellátó jelen-
legi orvosi rendelő elhelyezke-
dése pedig távol esik az ellátási 
területtől.  Az új intézmény el-
helyezkedésével közelebb kerül 
az egészségügyi szolgáltató a 
körzetéhez, könnyebben megkö-
zelíthető lesz. A két rendelő egy 
épületbe történő integrálásával 

az üzemeltetési költségek jelen-
tős része megtakarítható lesz és 
a szolgáltatás színvonala is nagy-
mértékben emelkedik, továbbá a 
XIV. számú körzet lakóihoz kö-
zelebb kerül az alapellátás.

– Az Egészséges Szekszárd 
Programnak nem ez az első 
eleme – mondta Ács Rezső 
polgármester. – A fejlesztésnek 
köszönhetően az alapellátásban 
dolgozók munkakörülményei, 
illetve a betegellátás színvona-

la jelentősen javul majd. A két 
körzetben több mint négyezer 
lakost látnak el, ez a beruházás 
biztos hátteret teremt az egész-
ségügyi szolgáltatásokhoz, az 
egészségmegőrzéshez.”

A 62,5 millió forint összegű 
projekt befejezése – szekszárdi 
tervezők és kivitelezők közös 
munkájának, együttműködésé-
nek köszönhetően – a munka-
terület átadásától számított 12 
hónap.   SZV

Lesz kötbér?
A szekszárdi közgyűlés gazdasági 
bizottsága abban az esetben hosz-
szabbítaná meg a szerződést az új 
uszoda kivitelezőjével, amennyi-
ben az önkormányzat fenn tudja 
tartani a jelenleg körülbelül 250 
millió forintos kötbért.

Bomba Gábor elnök vezette bi-
zottság hétfőn úgy döntött, arra 
tesz majd javaslatot a közgyűlés-
nek, hogy ha a június 30. hatá-
ridőhöz nem tartja a kivitelező, 
akkor érvényesítsék a követelésü-
ket. Azaz, ha július elsejére készül 
el a vállalkozó, akkor 250 millió 
forint plusz egy napnyi kötbér 
járna Szekszárdnak. Emellett 
bankgaranciát is kérnének a mi-
nőségre vonatkozóan, így ha ké-
sőbb derül ki valamilyen építési 
hiba, a vállalkozó akkor sem tud-
na kibújni a felelősség alól.

Ács Rezső polgármester sze-
rint a döntés lényegében az 
egyfős többséggel rendelkező 
ÉSZ-frakció kezében van, így 
nekik kell felelősen szavazniuk. 
(A közgyűlés később dönt az elő-
terjesztésről.)   SZV
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AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, 
Csapó Dániel MezőgazdaságiCsapó Dániel Mezőgazdasági

Szakgimnázium, SzakközépiskolaSzakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégiumés Kollégium

OM azonosító: 036410OM azonosító: 036410

Bővebb tájékoztatás:
Kovács Edit felnőttképzési felelős  
Telefon: 74/311–277 és +36–20/468–21–43
E-mail: info@csaposuli.hu és kovacse@csaposuli.hu 

OKJ és hatósági képzéseinkre most 90% támogatással jelentkezhet!

Képzés
megnevezése OKJ szám

A képzés
nyilvántartásba

vételi száma

Képzési 
idő

(óra)

A támogatott
képzés képzési
díja vizsgával 

együtt (Ft)

ARANYKALÁSZOS 
GAZDA 31 621 02 E-000053/2013/A006 480 32.200,-

MOTORFŰRÉSZ-
KEZELŐ 21 623 02 E-000053/2013/A001 140 9.900,-

FAKITERMELŐ 31 623 01 E-000053/2013/A009 320 21.740,-

FALUSI VENDÉGLÁTÓ 31 541 15 E-000053/2013/A010 560 38.770,-

MÉHÉSZ 32 621 02 E-000053/2013/A016 240 16.480,-

MEZŐGAZDASÁGI 
GÉPÉSZ 34 521 08 E-000053/2013/A018 960 65.900,-

ZÖLDSÉG- ÉS
GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ 31 541 12 E-000053/2013/A032 240 17.020,-

VÁGÓHÍDI MUNKÁS 21 541 03 E-000053/2013/A031 240 17.560,-

TEJTERMÉKGYÁRTÓ 34 541 10 E-000053/2013/A036 240 17.020,-

MEZŐGAZDASÁGI
VONTATÓ VEZETŐ
(T kategóriás jogosítvány)

hatósági
képzés

képzőszervi azonosító 
szám 3739 80 19.800,-
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Koncert hétfőn

A néhai legendás muzsikus, 
a Szekszárd Jazz Quartett 
egyik alapítója, dr. Kelemen 
Endre javaslatára tartot-
ta bemutatkozó koncertjét 
1980-ban február harma-
dik hétfőjén a Szekszárd Big 
Band. Az érdeklődés nagy 
volt, köszönhetően az új mű-
fajnak, valamint annak, hogy 
a tavaszi kerti munkák még 
nem kezdődtek el, és akko-
riban a hét első napján még 
nem volt tévéadás...

Big Band: negyven éve ragaszkodnak a februárhoz
Hétfő este, a Babits Mihály 
Kulturális Központ színház-
termében tartotta hagyo-
mányos, év eleji koncertjét 
Szekszárd Big Band. A Pecze 
István dirigálta együttes idei 
nagyműsorának sztárvendé-
ge László Boldizsár opera-
énekes volt.

A jubileumi alkalomra – a ta-
valy ősszel fennállása 40. évfor-
dulóját ünneplő nagyzenekar 
éppen negyven esztendeje, 1980 
februárjában adta első koncert-
jét – természetesen megteltek 
a színházterem széksorai. A 
Pecze István művészeti vezető 
által irányított együttes műso-
rában ezúttal is felcsendültek 
jól ismert klasszikusok, szten-
derdek, amelyek a zenekar és a 
közönség kedvencei is.

Míg korábban – a műfaj sajá-
tosságából fakadóan – kizárólag 
angol nyelvű dalok csendültek 
fel, addig ma már nem múlhat 
el úgy hangverseny, hogy ma-
gyar slágerek is megszólaljanak 
a Szekszárd Big Band és vendég-
művészei előadásában. Csepregi 
Péter például Cserháti Zsuzsa 
klasszikusát (Különös szilvesz-
ter) énekelte, míg Pecze Zsófia 
– többek között – a Macskafogó 
című rajzfilm betétdalaként is 
ismertté vált Postásy Juli slágert 

(Miú, mi újság?) adta elő. Pecze 
István szerint a zenekarnak és 
pedagógusként neki személy 
szerint is feladata, hogy a tehet-
ségeket felkaralja, ezért az est 
során fellépett Puskás Zsombor 
is. A „Gemenc Hangja” ének-
verseny győztese két számot is 
énekelt.

Az est sztárvendége, a pak-
si kötődésű László Boldizsár 
operaénekes – a Cotton Club 
Singers egykori tagja – az Er-
kel Színházban adott jubileumi 
koncertjéről hozott négy dalt a 
szekszárdi közönségnek. Ebből 
a „New York, New York” című 
Sinatra-slágert Pecze Zsófival 
duettben adták elő. László Bol-
dizsár egykor ifj. Véghelyi Mik-
lósnál tanult trombitálni, ennek 

emlékére hangszeres tudásáról 
is „számot adott”.

A koncert meglepetés ven-
dége volt Dránovits István és 8 
éves Zsófia lánya ének duettje. 
A Tolnatáj Televízió ügyvezető-

je és Pecze-tanítvány gyermeke 
Louis Armstrong egyik számát 
adták elő tapsra ragadtatva a 
közönséget.

A Szekszárd Big Band tag-
jai: Pecze Balázs, Gráf Ádám, 
Ducsai Szabolcs, Csepregi Pé-
ter és Szauer Gábor trombita, 
Plecskó László, Márkus István, 
György Bálint és Nagy Viktor 
Dániel pozan, Makovics Dénes, 
Ülkei Dávid, Mester Dániel, 
Orbán Roland és Juhász Tamás 
szaxofon, Birta Miklós gitár, Tá-
las Áron zongora, Fonay Tibor 
bőgő és Csízi László dob. Művé-
szeti vezető: Pecze István.

 SZV
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Baka iskolás diákok illusztrációit díjazták
A Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola két diákja 
részesült díjazásban a Koch 
Valéria verseihez kapcsoló-
dó illusztrációs verseny zsű-
rijének döntése nyomán. 

A magyarországi német költő-
nő születésének 70. évforduló-
jára kiírt országos rajzpályá-
zatra 800-nál is több pályamű 
érkezett. Az ötletgazda és lebo-
nyolító a Neue Zeitung, a ma-
gyarországi németek hetilapja 
volt. A pályázat célja volt, hogy 
a mai gyerekek is megismer-
kedjenek a fiatalon elhunyt 

költő alkotásaival. A zsűri az 
egyes versekhez külön, alsósok 
és felsősök számára hirdetett 
eredményt. Egyedüli szekszár-
di díjazottként két diák február 
14-én a Baka iskolában vehette 
át jutalmát és oklevelét Bach 
Dorottyától, a Neue Zeitung 
Junior mellékletének szerkesz-
tőjétől.

Deák Anna 3.a osztályos ta-
nuló a „Grün 2086” című mű-
höz készített illusztrációjával 
kategóriájában 1. helyezést ért 
el, míg Varga Panna (7.a) a fel-
sősök között lett második. 

 SZV
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Virág Ferenc: a plébános, akit eltanácsoltak a városból
Városunk kiváló plébánosa-
inak sorában Virág Ferenc 
igencsak előkelő helyet fog-
lal el. Ő volt ugyanis az első, 
akiből pécsi püspök lett.

Virág Ferenc 1869. augusz-
tus 2-án született Bonyhádon. 
Pécsett érettségizett, és tanul-
mányait a teológián folytatta. 
Pappá 1892 júniusában szen-
telték. Szekszárdra 1896-ban 
került, ahol a gimnázium hit-
tanári állását töltött be. Egy év 
után azonban Wlassics Gyula 
kultuszminiszter eltanácsolta 
Szekszárdról.

Történt, hogy az egyházköz-
ség szorult anyagi helyzete mi-
att a fiatal hittanárt csak nagyon 
kevés fizetés mellett tudták al-
kalmazni, és a miniszter sem 
volt hajlandó a szokásos álla-
mi fizetést megadni, mondván 

a gimnázium akkor még nem 
működött teljes létszámmal. 

A fiatal pap egy alkalommal 
diákjai előtt tett egy megjegy-
zést, hogy őt éhbérért foglal-
koztatják.  Kijelentése eljutott 
Wigand János igazgató fülébe, 
aki ezt azonnal jelentette a mi-

niszternek. A hír hallatán Wlas-
sics Gyula kultuszminiszter le-
velet írt Troll Ferenc püspöki 
helytartónak, melyben jelezte, 
nem engedélyezi, hogy fiata-
lokkal foglalkozzon. 

Virág Ferenc hivatali veze-
tője, Wosinsky Mór mindent 
megtett, hogy fiatal ambiciózus 
papját megtartsa, mert nagyra 
becsülte munkáját. Nemcsak 
diákjai szerették, elismert volt 
hívei körében is. A döntéssel 
Troll sem értett egyet, de meg-
hajolt a miniszter akarata előtt, 
és papját Dunaszekcsőre helyez-
te. Wlassics döntése nyomán a 
püspöki helytartó kijelentette, 
hogy addig nem biztosít a gim-
náziumnak hittanárt, míg nem 
kapják meg az állami fizetést. 
Számos levélváltás és több hó-
napos vita után a miniszter be-
adta derekát...

Virág Ferencről azonban nem 
feledkeztek meg: egy év múlva 
már a pécsi székesegyház kar-
káplánja lett, majd szemináriu-
mi hittanár. E tisztsége mellett 
nevezték ki a Katolikus Legény-
egylet országos elnökhelyette-
sévé. Tisztségében sokat tett az 
ifjúság vallásos nevelése érdeké-
ben. Tevékenysége során pápai 
kamarási tisztséggel tüntették 
ki, és esperesi rangra emelték. 
Paksi állomáshelyéről 1922-ben 
került városunkba plébánosnak.

Négy évet töltött Szekszár-
don, hivatali ideje alatt égett le 
a belvárosi templom tornya. A 
felújítást azonban már nem ő 
végezte, mert 1926-ban pécsi 
püspökké választották. Később 
is sokat járt városunkban. Virág 
Ferencet 89 évesen, 1958-ban 
érte a halál. 

 Dr. Ótós Miklós
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Szekszárd: urbanizáció és csőd közeli állapot
A fejlődés szempontjából 
vegyes képet mutatott vá-
rosunk az 1920-as évektől a 
második világháború végéig, 
illetve a kommunista hata-
lomátvétel időszakáig – de-
rült ki Ruzsa Éva beszámoló-
jából.

A Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtárban tartott előadásán 
a megyei levéltár igazgatóhe-
lyettese emlékeztetett, Vitéz 
Vendel István polgármester 
urbanizálódott megyeközpont 
képét kialakítva szerette volna 
vonzóvá tenni Szekszárdot, ám 
terve számos financiális aka-
dályba ütközött. Az 1900-as 
évek elejétől a mezőgazdaságra, 
szőlőtermesztésre épülő helyi 
gazdaságot ipartelepítési ötle-
tekkel kívánták erősíteni, nö-
velve a bevételeket.

Ez idő tájt sok állami kölcsönt 
vettek fel – például tisztviselői 
lakások építésére –, bevételek 
ellenben alig voltak. A kölcsö-
nöket folyószámla-hitelekkel 
próbálták „betömni”, így a vá-

ros jelentős tartozásokat hal-
mozott fel, 1933-ra pedig csőd 
közeli állapotba került. A hiány 
csökkentésére olykor 130–140 
százalékos pótadót, telekadókat 
is kivetettek, vagy kereskedelmi 
adókkal sarcolták a beérkezett 
árukat, amely az iparcikkek drá-
gulásához vezetett.

Az 1930-as évek derekán 
ugyan voltak kísérletek az ipa-
rosításra (dohány, feldolgozó, 
textil, cukorgyár), ám ezek ku-
darcba fulladtak. Az 1940-es 
években például a svájci Nestlé 

cég akart letelepedni Szekszár-
don, ám előbb a háború, később 
a kommunizmus szólt közbe… 
A város fejlődését a Séd szabá-
lyozása, a víz- és csatornaművek 
építése, út- és járdaépítések, il-
letve a Tüdőgondozó Intézet 
építése jelentette.

Az urbanizálódás a Garay téri 
mozi, a fasori Iparos Székház, a 
szintén itt felépült evangélikus 
templom, a ma óvodaként mű-
ködő Városi Mérnöki Hivatal, 
vagy a laktanya, a Levente szék-
ház (egykori Sportszékház), a 

Pénzügyi Igazgatóság, a Magyar 
Nemzeti Bank épülete megvaló-
sulásával volt tetten érhető. Új 
tisztviselői villanegyed is épült a 
vásártér helyén, a mai Ady – ko-
rábban Levente – utca területén.

Az 1944-es deportálás mély 
nyomot hagyott Szekszárdon, 
hiszen a zsidósággal a település 
kispolgári jellege is eltűnt. A 
német bevonulással bevezették 
a birodalmi márkát a városban, 
több középületet a hadsereg 
számára kellett fenntartani. A 
csatazaj elültével lassan visz-
szatért az élet a városba, ahol 
a pengő inflálódása idején – a 
forint bevezetéséig – a legnép-
szerűbb fizetőeszköznek Szek-
szárdon a gabona bizonyult.

A kommunista hatalomátvé-
tel újabb negatív fejezetet nyi-
tott a város életében: 1948-tól 
felszámolták a „fasisztának” 
bélyegzett városi egyesületeket, 
helyükbe „demokratikus” civil 
szervezeteket kreáltak, ami jó 
időre visszavetette a szabad köz-
életi kezdeményezéseket. 

 Gy. L.
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Olvasóvá nevel, a lokálpatriotizmust erősíti a bibliotéka
„Öröm számunkra, hogy ezt a 
minősítést vihetjük magunk-
kal a majdan megvalósuló 
Tudásközpontba” – fogal-
mazott Liebhauser János, a 
közelmúltban „Minősített 
Könyvtár 2020” címmel elis-
mert Tolna Megyei Illyés Gyu-
la Könyvtár igazgatója.

A bibliotéka vezetője lapunk 
kérdésére elmondta, a megye 
legnagyobb könyvtári köz-
gyűjteményével rendelkeznek, 
mintegy 360 ezer (!) dokumen-
tumot kezelnek. Ezek nagy ré-
sze könyv, de folyóiratokból, 
hanghordozókból, DVD-kből 
és kottákból is tekintélyes 
anyagot tudhat magáénak az 
intézmény. „Ötvenkilenc év-
vel ezelőtti átadásakor 60 ezer 
kötetre tervezték a könyvtár 
Széchenyi utcai épületét. Ért-
hető hát, miért várjuk, hogy az 
új Tudásközpontba költözhes-
sünk” – tette hozzá Liebhauser 
János.

Az Illyés Gyula könyvtár kül-
detésének tartja, hogy egységes 
és sokrétű nyilvános könyvtári 
és információs szolgáltatásokat 
nyújtson mindenkinek. Vagyis 
az általuk működtetett rendszer 
„végpontjaiban”, a megye 98 
(kis)településén is ugyanazokat 
a szolgáltatásokat tudja biztosí-
tani, mint Szekszárdon. Mindez 
komoly munkaszervezést igényel 
az intézmény 31 fős állományától.

Liebhauser János szerint a 
megyei könyvtár küldetése és 
feladata messze túlmutat már a 
könyvek kölcsönzésén. Gyűjtik 
a nemzeti és helyi kultúra írott 

és elektronikus dokumentuma-
it, és biztosítják annak kutatha-
tóságát, ezzel is erősítve a lokál-
patriotizmust. Támogatják az 
életen át tartó tanulást, az okta-
tási-nevelési tevékenységeket is.

Közösségi színtérként ren-
dezvényekkel népszerűsítik az 
olvasáskultúrát, de a hátrányos 
helyzetű használók esélyegyen-
lőségét is elősegítik. Az igazgató 
példaként említette a megyei kór-
ház pszichiátriai osztályán, illetve 
a büntetés-végrehajtási intézetben 
működő nyitott fiókkönyvtárakat.

Igyekeznek minden korosz-
tályt a maga érdeklődési köre 

szerint megszólítani. A még 
olvasni sem tudó gyerekeknek 
és szüleiknek meseesteket szer-
veznek a Gyermekkönyvtárban.

A megyei könyvtár nyilvános 
közgyűjteményként a törvényi 
előírásokkal, a közönség elvá-
rásaival, valamint az országos 
könyvtári stratégia céljaival és a 
minőségbiztosítás elveivel össz-
hangban látja el feladatait. Hogy 
mindezt jól és magas színvona-
lon teszi, jelzi a január végén 
elnyert „Minősített Könyvtár 
2020” díj is.

– Büszkék vagyunk az elis-
merésre, ami egyfelől kötelez 
bennünket, hogy folytassuk a 
megkezdett utat, ugyanakkor 
érezzük a felelősség súlyát is, 
hiszen ez az elkötelezettség bár-
mikor joggal kérhető számon 
rajtunk. Mindent összegezve, 
öröm számunkra, hogy ezt a 
minősítést vihetjük magunkkal a 
majdan megvalósuló Tudásköz-
pontba – jelentette ki az igazgató.
 - fl -

,,Könyvtárbarátságot” kötöttek a Széppróza Napján
Jókai Mór a magyar széppró-
za egyik legjelentősebb alak-
ja, ezért is lett a nagy mesélő 
születésnapja (1825. február 
18.) a magyar széppróza nap-
ja is. Az eseményhez kapcso-
lódva az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtárban tartottak meg-
emlékezést.

Jókai alkotásai megkerülhetet-
lenek, identitáserősítő szerep-
pel bírnak, ha csak a nemzeti 
irodalomban betöltött szerepét 
vesszük górcső alá. Munkái kül-
földön is népszerűek, számtalan 
példányban keltek el, regényeit 
több nyelvre fordították.

A Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtárban Kovács Norbert, 
az intézmény helytörténeti 
munkatársának az írónak szen-
telt előadásában elhangzott: je-
lenségként, a nemzet lelkeként 
tekintettek rá, éppúgy, mint 
Aranyra, vagy Petőfire. Noha 

újrafelfedezése az irodalom-
történet részéről elindult, ám 
az új generáció már nem képes 
Jókaival „párbeszédre”, műveit 
kihívásként kezeli.

A hazai széppróza „kályhá-
jaként” is emlegetett művész 
virtuozitását növelte, hogy szö-
vegeihez mind az ősrégi mí-
tosz-motívumokból, mind pedig 
az aktuális napi sajtóból merített. 

Mint elhangzott, első, nemzetkö-
zileg is jegyzett magyar írónkra 
egyes szakmabeliek egyrészt a 
nemzeti irodalmunk megte-
remtőjeként, másrészt a magyar 
posztmodern irodalom kiindu-
lópontként is tekintenek.

A Széppróza Napja alkalmat 
adott arra is, hogy a jelenlévők 
megalapítsák a Tolna Megyei 
Könyvtárbarát Egyesületet. Az 

alapítók úgy érezték, olyan szer-
vezeti formát kell teremteniük, 
amelyben a civil közösségekkel 
eredményes kapcsolatot épít-
hetnek.

Az egyesület céljáról Lieb-
hauser János igazgató kiemelte: 
szeretnének Szekszárd és a me-
gye kulturális életében aktívan 
részt vállalni, erősítve a lokál-
patriotizmust éppúgy, mint a 
határon túli magyarsággal, vagy 
a hátrányos helyzetű csoportok-
kal való kapcsolattartást a kultú-
ra terén. Mindemellett az élet-
hosszig tartó tanulás szerepének 
növelésére, a fiatalok aktivizálá-
sára, helyi művészek és irodal-
mi alkotásaik megjelenésének 
támogatására, a zöld könyvtári 
szolgáltatások meghonosításá-
ra, továbbá az ismeretek iskola-
rendszeren kívüli terjesztésére 
és – természetesen – az olvasás 
népszerűsítésére is kellő hang-
súlyt helyeznének.  Gy. L.
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25 év alatti, építőiparban jártas 
• szakembereket, 
• valamint építőipari segédmunkásokat, 

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

Jelentkezni a gyorsszerviz77@gmail.comgyorsszerviz77@gmail.com e-mail 
címre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni a 06–30/268–077706–30/268–0777 telefonszámon.

Keresünk szekszárdi munkavégzésreKeresünk szekszárdi munkavégzésre

kiemelt bérezéssel.kiemelt bérezéssel.

(05043)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
február 24-től február 28-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(05047)

MENÜ Február 24. Február 25. Február 26. Február 27. Február 28.

„A”
1250 Ft

Májgombóc-
leves

Tarhonya-
leves

Marhahús-
leves

Tejfölös
gombaleves

Fokhagyma-
krémleves

Burgonyás
nudli,

házi barack-
lekvár

Mézes-
mustáros

csirkecombfilé,
karottás rizs

Főtt marhahús,
paradicsom-

mártás,
főtt burgonya

Zöldborsós 
csirkemáj,
párolt rizs

Rántott
sertésborda,

zöldséges 
bulgur

„B”
1250 Ft

Májgombóc-
leves

Tarhonya-
leves

Marhahús-
leves

Tejfölös
gombaleves

Fokhagyma-
krémleves

Sólet,
füstölt-főtt

tarja

Hentes tokány,
tészta

Rakott
karfiol

Mediterrán 
jércemell,

petrezselymes 
burgonya

Székely-
káposzta,

tejföl

Napi
ajánlat
1150 Ft

Rántott 
jércemell,
csiperkés 

jázminrizs,
friss saláta

Rántott 
jércemell,
csiperkés 

jázminrizs,
friss saláta

Rántott 
jércemell,
csiperkés 

jázminrizs,
friss saláta

Rántott 
jércemell,
csiperkés 

jázminrizs,
friss saláta

Rántott 
jércemell,
csiperkés 

jázminrizs,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Indiai lencse 
curry,

szezámmagos 
csirkefalatokkal

Indiai lencse 
curry,

szezámmagos 
csirkefalatokkal

Indiai lencse 
curry,

szezámmagos 
csirkefalatokkal

Indiai lencse 
curry,

szezámmagos 
csirkefalatokkal

Indiai lencse 
curry,

szezámmagos 
csirkefalatokkal
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Tavaszváró Méhésznap: biztató jelek a termelőknek
Szombaton tartották meg a 
XVI. Szekszárdi Tavaszváró 
Szakmai Napot a Tolna Me-
gyei Méhész Egyesület szer-
vezésében, a Babits Mihály 
Kulturális Központban. Az 
érdeklődőket az eszközvásár 
mellett szakmai előadásokkal 
is várták. 

A rendezvényen előadást tar-
tott Bross Péter, az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület 
elnöke is. Nagyernyei Attila, a 
szervező megyei egyesület ve-
zetője elmondta, Bross Péter, 
aki érdekképviseleti aktualitá-
sokról számolt be tudatta, hogy 
egy brüsszeli döntés nyomán 
végre hamarosan a mézesü-
vegekre is rákerülnek azok a 
címkék, melyeken feltüntetik 
a származási ország nevét és 
az üvegben lévő méz keverési 
arányát. Ez alapján a fogyasztó 
végre pontosan tudhatja majd, 
hogy hol készült az adott méz. 
Jelenleg ugyanis csak azt kel 
feltüntetni, hogy az adott méz 
az unióból, vagy azon kívülről 
származik.

Nagyernyei Attila mindezt 
óriási áttörésnek nevezte. Tu-
datta, hogy a bizottsági döntést 
követően még az idén  rákerül-
hetnek a címkék az üvegekre. 
Felidézte, mindezt hosszú évek 
munkája árán sikerült elérni, 

ráadásul magyar kezdeménye-
zés nyomán. Ugyancsak felidéz-
te, hogy míg Bross Péter öt évvel 
ezelőtt azt mondta Szekszárdon, 
hogy a méhészek a gödör alján 
vannak, addig most  úgy nyilat-
kozott, hogy már érezni a poli-
tika részéről a támogatást.

Ugyancsak biztató, hogy tíz 
ország részvételével megalakult 
az Európai Méhész Egyesület, 
mely egységes logót, védjegyet 
használva kíván küzdeni Kína 
és más mézhamisítók ellen. Az 
is bizakodásra ad okot a mé-
hészek számára, hogy ettől az 
évtől a duplájára emelkedik az 
úgynevezett beporzási támoga-
tás, valamint, hogy jelentősen 
emelkedhet a Magyar Méhé-

szeti Programban igényelhető 
támogatás mértéke. Nagyer-
nyei Attila úgy látja, hogy Ma-
gyarország és az Európai Unió 
most megpróbál mindent meg-
tenni, hogy kedvezőbb hely-
zetbe hozza az elkeseredett, a 
jövőt illetően pesszimista méz-
termelőket.

A méz ára a főként Kínából 
érkező hamisítványok miatt az 
utóbbi tíz évben drasztikusan 
csökkent. A vegyes virágméz 
ára például 2009-hez mérten 
a felére esett. Ezzel párhuza-
mosan, míg 2008 környékén 
mintegy 600 ezer, 2015-re pe-
dig már 1,2 millió méhcsalád 
volt Magyarországon, addig 
az elmúlt hét évben megfor-

dult a folyamat, és – a növekvő 
költségek miatt – egyre keve-
sebb a méhcsalád hazánkban. 
Lassan már nem éri meg mé-
hészkedéssel, méztermeléssel 
foglalkozni. Részben emiatt az 
idősek helyébe nem lépnek új 
méhészek, jelenleg a méhészek 
mintegy 40 százaléka 60 évnél 
is idősebb. Ha pedig nem lesz-
nek méhészek, a virágokat be-
porzó méhek nélkül gyümölcs 
sem terem, ami komoly negatív 
hatással lehet más mezőgazda-
sági termelőkre is... 

Nagyernyei Attila kérdésünk-
re arról is beszámolt, hogy a 
megtartott szakmai napot ket-
tősség jellemezte. Az eszköz-
vásárt sokan látogatták, ám a 
szakmai előadásokon kevesen 
voltak. Hozzátette, ennek rész-
ben az is lehet az oka, hogy a 
közelmúltban több előadást is 
tartottak a méhészek számára. 
Mindemellett bizonyosan so-
kan kihasználták a napsütéses 
időt és méheik körül tevékeny-
kedtek.

A megyei méhész egyesület 
elnöke ugyanakkor bizakodó. 
Mint mondta, felfelé ívelő ten-
denciát érez. A vásárlók keresik 
a mézet és kialakult az a tuda-
tosan vásárló réteg, mely ra-
gaszkodik a minőségi mézhez 
és hajlandó is arra áldozni. 

  S. V.
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EGÉSZSÉGFELMÉRÉS
•  Testanalízis végzése: testzsír, zsigeri

zsír, vázizom és biológiai életkor 
mérés (AJÁNDÉK!)

•  Egészségmegőrző programok
•  Személyre szabo�  programbeállí-

tás, gondozás
•  Egészséges testsúly elérése, meg-

őrzése

Ergonom K� . épülete
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.

Bejelentkezés: +36–30/232–5072
Minden kedden: 16:00 – 19:00 óráig

Dr. Tumpekné Gombay Tímea
Független Herbalife Tanácsadó

www.egeszseg-egyensuly.hu
Facebook: Egészség-Egyensúly

(05050)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05044)

ANHUR TEMETKEZÉSANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(05038)

Szeretettel meghívjukSzeretettel meghívjuk
az óvodába készülő kedves gyermekeket és szüleiketaz óvodába készülő kedves gyermekeket és szüleiket

a szekszárdi Gyermeklánc Óvodaa szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
OVI-VÁRÓ FARSANGI JÁTSZÓHÁZÁBAOVI-VÁRÓ FARSANGI JÁTSZÓHÁZÁBA
Időpont: Időpont: 2020. február 28. (péntek) 10:00 óra2020. február 28. (péntek) 10:00 óra

Vidám farsangi hangulat:
•  a gyermekek kipróbálhatják a különböző 

mozgásfejlesztő eszközöket,
• megtekinthetik óvodáink helyiségeit,
•  megismerkedhetnek a leendő kiscsopor-

tos óvó nénikkel, dadus nénikkel.
 (Kérjük váltócipőt szíveskedjenek hozni!)

Elérhetőségek:
Perczel Óvoda 
Perczel  Mór u. 2.
Tel.: 74/512–251

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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FOTÓ: GEMENC ZRT.

Újjáéled a Millennium Pavilon
Az egyedülálló építészettör-
téneti értéket nemcsak meg-
újítja, hanem egy interaktív 
kiállítás segítségével élővé is 
teszi a Gemenc Zrt.

A végéhez közeledik az 1896-
os Millenniumi Országos Ki-
állításra Habsburg Albrecht és 
örököse, Frigyes főherceg által 
építtetett egyedülálló szépségű 
pavilon megújítása. A Gemenc 

Zrt. az igen népszerű Ökotu-
risztikai Központjában állította 
fel a korábban Bárányfokon ta-
lálható épületet.

A már több helyszínen felépí-
tett impozáns, vörös fenyőből 
készült, vadászkastélyt mintázó 
épület 2019-ben került Pör-
bölyre. Stílusa ötvözi a svájci 
alpesi faházak és a magyar népi 
építészet egyes elemeit. A társa-
ság reményei szerint a felújított 

épület jövőre az „Egy a Termé-
szettel” Vadászati és Természeti 
Világkiállítás fontos vidéki cél-
pontja lesz.

A pavilon egyedülálló műem-
lék. Habsburg Frigyes főherceg 
uradalmainak terményeit, bá-
nyaüzemét és trófeakiállítását 
mutatta be az 1896-os Millen-
niumi Országos Kiállításon. A 
pavilont az 1971-es budapesti 
Vadászati Világkiállítás egyik 

fő vidéki elemeként a Gemen-
ci erdő északi kapujában, Ke-
selyűsben állították fel újra, és 
megnyitottak benne egy trófea 
múzeumot. Később Bárányfok-
ra helyezték át, ahol a kiállítást 
rövidesen bezárták, majd sokáig 
üresen állt. Az épületet utoljára 
2002-ben újították fel az „Élet 
az ártéren” című kiállítás szá-
mára. 

  Forrás: Gemenc Zrt.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

Pályázható lakások:
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 71. III. em

1 db 50 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Alisca u. 13. fsz.

1 db 61 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Tartsay ltp. 28. fsz.

1 db 38 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás
Kizárólag nyugdíjasok számára

Idősek Garzonházában – 7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz. 
1 db 23 m2 szociális garzonlakás

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

5 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 28. (péntek) 12:00 óra

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

Szabó Dezső ösztöndíj 2020
A Víz'P'Art Közalapítvány ki-
lencedik alkalommal hirdeti 
meg a Szabó Dezső festőművész 
emlékére létrejött művészeti 
alap hozamaiból, és egyéb tá-
mogatásokból létrehozott Szabó 
Dezső Művészeti Ösztöndíjat.

Az ösztöndíj célja: évente egy 
Tolna megyei, illetve más módon 
a megyéhez kötődő fiatal képző- 
vagy iparművész támogatása al-
kotói tevékenységének fejlesztése, 
kiteljesítése, szakmai elképzelése-
inek megvalósítása érdekében.

A Szabó Dezső Művészeti 
Ösztöndíj összege a 2020. év-
ben: 200.000,- Ft.

Részletes pályázati kiírás: 
www.tolnaart.hu

Pályázati határidő: 2020. 
március 1.
A pályázatokat az alábbi cí-
mekre várják
•  nyomtatott formában: Víz'P'Art 

Közalapítvány 7100 Szekszárd, 
Babits Mihály u. 15.

•  elektronikusan a lovascs@
wmmm.hu, vagy a ruhlg@ 
tolnaart.hu email címre

A pályázattal kapcsolatban a fen-
ti e-mail címeken, illetve Lovas 
Csilla titkárnál (74/410–783) vagy 
Rühl Gizella alelnöknél (30/3853–
477) lehet információt kérni.

Emberéletet követelt a tűz

Több tűzeset adott munkát a 
tűzoltóknak a múlt hétvégén.

Boros Brigitta, a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szóvivője tájékoztatása szerint 
február 14-én, pénteken éjjel 
egy lakóépületként használt ta-
nya tetőszerkezete gyulladt ki 
Szekszárd-Hosszúvölgyben. A 

lángok megfékezésére a szek-
szárdi és bonyhádi hivatásos 
tűzoltókat riasztották, akik oltás 
közben két gázpalackot hoztak 
ki az épületből. Az ingatlanban 
két nő és egy férfi élt, ketten ki 
tudtak menekülni, egy idős nőt 
a tűzoltók hoztak ki a házból, az 
ő életét azonban már nem tudták 
megmenteni.   Forrás: TMKI

FOTÓ: TMKI

Az Országos Tűzmegelőzési Bi-
zottság 2020-ban immár hete-
dik alkalommal hirdet alkotói 
pályázatot gyerekeknek. Idén a 
tűzmegelőzés, a tűzvédelem és a 
tűzoltói hivatás a téma. Az óvo-
dásoktól egyénileg készített sza-
badkézi rajzokat vagy csoportos 
alkotásokat, illetve kézműves 
remekműveket várnak. Az is-
kolások három korcsoportban 
(6–10, 11–14, 15–18 évesek) pá-

lyázhatnak szabadkézi rajzzal, 
egyéb kézműves alkotással, de 
írhatnak verset vagy mesét is, 
esetleg számítógépes programot.

A pályaműveket 2020. március 
31-ig lehet benyújtani személye-
sen és postai úton (Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
7100 Szekszárd, Wesselényi u. 
15.) vagy a megyei igazgatóság 
e-mail címén (tolna.titkarsag@
katved.gov.hu).
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Február 16-ai rejtvényünk megfejtése: Földes László, Hobo Blues Band, Hobo.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Taksonyi Géza. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését február 27-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Nyitott szívvel és örömmel fogadták az üzenetet, amelyet Pál 
hirdetett. Naponta tanulmányozták az írásokat, és gondosan 
megvizsgálták, hogy valóban igaz-e amit Páltól hallottak. En-
nek az lett az eredménye, hogy sokan hittek Jézusban.”
 (Apostolok cselekedetei 17,11)

A nyitottság nemes lélekre vall. 
Legyünk mindenre nyitottak. 
Ugyanakkor a mindenre nyitott 
kultúránkban van egyfajta bizal-
matlanság is – inkább mindenki 
a sajátjához hasonló véleményre 
és meggyőződésre nyitott. 

Azt olvassuk a Béreában lakó 
vallásos zsidó emberekről, hogy 
nyitottan fogadták azt, amit Pál 
apostol mondott nekik Jézusról, 
de ugyanakkor gondosan meg-
vizsgálták, hogy igaz-e. Naponta 

fordítottak figyelmet arra, hogy 
a hitük jól megalapozott állítá-
sokon és ne egyvalakinek a sze-
mélyes meggyőződésén nyugod-
jon. A személyes Jézusban való 
hitük ennek lett az eredménye.

A nyitottság mellett tehát fon-
tos az, hogy legyen bennünk igé-
nyesség a lelki dolgokban. Amit 
Jézusról, a hitről gondolunk és 
tudunk, az legyen megalapo-
zott. Ehhez a nyitott érdeklődés 
és gondos igényesség szükséges. 

Ha tudjuk valamiről, hogy az az 
igazság, még nem zárja ki azt, 
hogy nyitottan forduljunk a má-
sik ember felé, ugyanakkor gon-
dosan megvizsgáljuk a hozzánk 
érkező gondolatok tartalmát és 
eredetét. Ezek a zsidó emberek a 
Tóra tanulmányozása kapcsán 
értik meg, hogy kicsoda Jézus és 
hogy valóban igaz az, amit Pál 
mond róla.

A személyes, hiteles tudás és 
a biztos forrás nagyon lényeges 
kérdés a mai korban. Az pedig 
óriási biztonságot ad, hogy a hi-
tünknek szilárd alapja van. Ér-
demes nyitottnak lenni és folya-
matosan fejlődni a hitünkben, 
ugyanakkor gondosan vizsgálni 

és kutatni, hogy valóban igaz le-
gyen az, amit elfogadunk.

Jézus Krisztus megismerése és 
a keresztény hit nem magánügy, 
és nem egyéni ízlés és meggyőző-
dés kérdése. A hittel kapcsolatos 
beszéd, igehirdetés és személyes 
élmények hallgatása, a Bibliaol-
vasás és a közös tanulás teszi kö-
zösségivé. Nagy ereje van annak, 
amikor megtapasztaljuk, hogy 
amiben hiszünk, az valóban igaz. 
Nem csak azért igaz, mert hiszünk 
benne, hanem a Biblia több ezer 
éves emberi tapasztalata Istenről, 
a keresztény közösség tanítása és a 
mindennapi életünk tapasztalata 
igazolja.  Gyurkó Donát Sámuel 
 metodista lelkész

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ/KADARKA.NET

Meseest

A Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár Gyermekkönyvtárá-
ban szeretettel várnak minden 
kedves érdeklődőt egy vidám 
farsangi Családi Meseestre!

Időpont: 2020. február 24-én 
(hétfőn) 16:45 óra

Helyszín: Gyermekkönyvtár 
(Szekszárd, Augusz I. u. 5.)

Vendégünk lesz Németh Já-
nosné, aki állatokról szóló tör-
ténetet mesél a gyerekeknek. 

A mesét diavetítés követi, zá-
rásként pedig ügyességi játékot 
készíthetnek el a résztvevők.
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ÚJ EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ 
ÉS REKREÁCIÓS

PROGRAMOK

Egészséges fogyás és alak-
formálás- mozgásprogramtól 
a komplex programig négy 
szinten: 

Komplex szolgáltatásként 
egy szakértői team (koordiná-
tor, dietetikus, mozgástréner) 
egészséges fogyás és alakfor-
málás programot dolgozott ki. 

MUNKA UTÁN 
TÖLTŐDJÖN FEL

NÁLUNK! 
A frissítő kezelések és aromate-
rápiás masszázsok orvosi beu-
taló nélkül is igénybe vehetők!

A masszázs az emberiség 
egyik legrégebbi gyógyító 
eljárása. Feladata az adott 
testrész feszes, kötött izom-
zatának fellazítása. Hatására 
javul a vérkeringés, a kezelt 

területen csökken a fájdalom, 
továbbá a kezelés helyreállít-
ja a bor és az izomzat rugal-
masságát. Izomlazító hatása 
miatt az egyik legkedveltebb 
terápiás mód. A masszázs 
technika titka a simító, gyúró, 
dörzsölő, ütögető és rezeg-
tető fogásokban rejlik, illetve 
abban, hogy a masszőr kezé-
vel olyan ingerületeket kelt a 
szövetek érzékelő idegvég-

ződéseiben, amelyek ideigle-
nesen gátolják, csökkentik a 
krónikus fájdalmi ingerületek 
eljutását az agyba; illetve az 
agyat endrofin kiválasztásá-
ra ingerli, ami gyógyszerek 
használata nélkül enyhíti a 
fájdalmat. Kiváló szakembe-
rekkel (gyógymasszőrök, fizi-
koterápiás asszisztensek, gyó-
gytornászok) várunk minden 
kedves gyógyulni és pihenni 
vágyót!

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.:+36–75/830–830 • Fax: +36–75/519–447Tel.:+36–75/830–830 • Fax: +36–75/519–447

www.paksigyogyfurdo.huwww.paksigyogyfurdo.hu
A gyógyfürdő nyitvatartási ideje:A gyógyfürdő nyitvatartási ideje:

hétfő – péntek: 8:00 – 20:00hétfő – péntek: 8:00 – 20:00
 szombat – vasárnap: 9:00 – 20:00 szombat – vasárnap: 9:00 – 20:00

(05045)

EGYÜTT AZ ÖN EGÉSZSÉGÉÉRT!

Ob-érmek
A közelmúltban Pécsett ren-
dezték az 3D-s és történelmi 
teremíjász országos bajnoksá-
got, melyen mindkét szekszárdi 
klub sportolói lővonalra álltak.
A 3D-s bajnokságon a Tolnai 
Tájak Íjász Egyesület versenyzői 
közül Nagyné Dörmer Orsolya, 
Nagy Attila és Péterbencze Ist-
ván szerzett aranyérmet, míg az 
Alisca Nyilai ÍE sportolói közül 
Andrékovics Balázs, Dózsa Ale-
xandra és Wehovszky Kíra Tícia 
bajnok lett, míg Barta Nikolett, 
Barta Viktória, Takács Tamás, 
Török István Szilárd és Varga 
György ezüst-, Juhász Márton 
és Török Hanna Vanda pedig 
bronzérmet szerzett.

Az aliscások a történelmi or-
szágos bajnokságon is kitűnően 
szerepeltek, hiszen Andrékovics 
Balázs, Barta Viktória és We-
hovszky Kíra Tícia a dobogó leg-
felső fokára állhatott, míg Barta 
Nikolett a második, Berek Hu-
nor pedig az 5. helyen zárt. SZV

Magabiztos KSC-siker a BEAC otthonában
Zsinórban a harmadik ide-
genbeli sikerét könyvelhet-
te el az elmúlt hétvégén az 
Atomerőmű KSC Szekszárd, 
amely az NB I-es női bajnok-
ság 19. fordulójában hu-
szonnyolc pontos győzelmet 
aratott az ELTE BEAC Újbuda 
vendégeként.

A KSC azonnal magához ragad-
ta a játék irányítását. A szek-
szárdiak ponterősen támadtak: 
Ruzicskova és McCall korlátlan 
úr volt a palánkok alatt, a 16 
éves Miklós Melinda (képünkön 
jobbról) pedig bátor játékkal és 
három triplával ragadtatta taps-
ra a vendégdrukkereket. Bálint 
távolija után már 30–15-re ve-
zetett a KSC, amely a második 
és harmadik játékrészben szigo-
rított védekezésén, és eldöntötte 
a mérkőzést.

A találkozón pályára lépett a 
mindössze 15 esztendős Holcz 
Rebeka is, aki egy triplával és 

egy kétpontossal – karrierje 
során először, de bizonyosan 
nem utoljára – NB I-es felnőtt 
mérkőzésen is feliratkozott a 
pontszerzők közé. A KSC-ből 
ezúttal Erica McCall (23 pont, 

8 lepattanó, 3 gólpassz, 3 lab-
daszerzés) nyújtotta a legjobb 
teljesítményt.

– A csapatom mind véde-
kezésben, mind támadásban 
nagyon jól játszott a feljövő-
ben lévő BEAC ellen – értékelt 
Djokics Zseljko vezetőedző. – 
Külön öröm két saját nevelésű 
fiatal játékosunk remek játéka. 
Miklós Melinda ezúttal táma-
dásban is azt nyújtotta, amire 
képes, a mindössze 15 éves 
Holcz Rebeka pedig most dobta 
első élvonalbeli pontjait.

Eredmény. ELTE-BEAC Új-
buda – Atomerőmű KSC Szek-
szárd 63-91 (19-32, 10-18, 11-
26, 23-15). KSC: Studer Á. 5/3, 
Dojkic 7/3, MIKLÓS 13/9, MC-
CALL 23/3, RUZICKOVÁ 12. 
Csere: Theodoreán 2, Krnjics 
9, Bálint 9/3, Marshall 6, Holcz 
5/3, Studer Zs. Edző: Djokics 
Zseljko. A BEAC legjobbjai: 
Mérész 12, Dusanics 9/3. 

 SZV
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Futsal. Nem sikerült jól a Szek-
szárdi UFC élvonalbeli női fut-
sal csapatának kupa-főpróbája, 
miután Volodimir Kolok edző 
fiatal együttese 5–1-es veresé-
get szenvedett a hajdúböször-
ményi alsóházi rangadón. Az 
UFC gólját Kiss G. szerezte. 
Az NB I-ben sereghajtó szek-
szárdiak ezen a hétvégén a Ma-
gyar Kupa négyes döntőjében 
lépnek pályára Szombathelyen, 
ahol a Budaörs legyőzésével 
akár fináléba is juthatnak.

Kézilabda. Második tavaszi 
mérkőzését is megnyerte a 
Szekszárdi FGKC NB II-es 

női gárdája, amely Balaton-
bogláron aratott hatgólos győ-
zelmet (30–36). Sokkal több 
pozitívum nem is mondható 
el a mérkőzésről, amelyet a Fe-
kete Gólyák fegyelmezettebb 
játékkal és jobb védekezés-
sel, nagyobb különbséggel is 
megnyerhettek volna. Tabajdi 
Ferenc együtteséből a 9 akció-
gólig jutó Bíró Fanni nyújtott 
átlagon felüli teljesítményt.

Labdarúgás. Edzőmérkőzé-
sek sorával készül a márciusi 
bajnoki rajtra a Szekszárdi 

UFC NB III-as együttese, 
amelynek keretébe visszatért 
a középpályás Turi Tamás, 
de csatlakozott a szekszárdi-
akhoz a szegedi Forró Attila 
is. Ugyancsak új fiú Dienes 
Pál csapatában Fejős Áron: 
a 22 éves középpályás tizen-
két mérkőzést játszott az NB 
I-ben, a PFC színeiben. Leg-
utóbb a másodosztályú Bu-
daörsben szerepelt, ahol 24 
meccsen 4 gólt szerzett. A 
szintén 22 éves Zachán Péter 
22 élvonalbeli mérkőzésen 
szerepelt a Paksi FC-ben. A 
védő legutóbb az NB III-as 
Veszprémben futballozott.
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Erdei Zsolt alelnökként vállalt kettős küldetése
A közelmúltban rendezett 
szekszárdi harcművészeti és 
küzdősport expo vendége 
volt Erdei Zsolt, korábbi profi 
ökölvívó világbajnok, sokszo-
ros címvédő.

Az ország népszerű „Madara” 
nem mosolygós, jópofizós pro-
tokoll szerepet vállalt, hanem 
aktívat. Megtudhattuk, milyen 
egy ökölvívó óra az általa veze-
tett Madár Fészek nevű fővárosi 
klubban. A városi sportcsarnok 
küzdőterén megtartott foglalko-
zás alatt megtanított néhány dol-
got a sportág „ábécéjéből”. Nagy 
szenvedéllyel mutatta meg, mi-
ként kell kivédeni az ütéseket, az 
óra vége felé pedig már a balegye-
nes-balfelütés-jobbhorog kombi-
nációig is eljutott a tanfolyam.

Nehéz leírni azt az örömet, 
amely „Madár” arcára kiült, amint 
visszaköszöntek a helyes mozdula-
tok egy a nézőtérről érkező hölgy-
nél. Meg is jutalmazta gyorsan, és 
kérte, tesztelje rajta élesben most 
megszerzett tudását. Erdei persze 
„benyelt” egy ütést, s amikor az 
edzőpartner bocsánatkérően fel-
szisszent, a mester így reagált: „ne 
tessék engem sajnálni, kaptam én 
már ennél nagyobb pofonokat”.

– Igen, ezekkel az órákkal a 
toborzás mellett népszerűsíteni 
akarom a bokszot, mert olyan 
helyzetbe került itthon – főleg 

az amatőr kategóriában –, hogy 
erre nagy szüksége van a sport-
ágnak – mondta a bemutató 
edzés után a kérdésünket meg-
előzve Erdei Zsolt.

– Három éve került a Magyar 
Ökölvívó Szövetség elnöki szé-
kébe. A sportág hívei Öntől és 
az új elnökségtől várják az el-
mozdulást arról a mélypontról, 
ahová versenysport- és annak 
meglehetősen szűkös hátországa 
miatt jutott a magyar amatőr 
ökölvívás. Immár szakmai alel-
nökként miként látja, hogy ál-
lunk időarányosan?

– Elindultunk a göröngyös 
úton... Járom az országot, eljutot-
tam már sok klubhoz. Azokhoz, 
ahol van gyerek, van edző, van 
terem, van némi felszerelés. Ahol 
látok munkát, ott tudunk segíte-
ni, valamilyen formában támo-
gatást adni. Ez mindenképpen 

előrelépés ahhoz képest, ami ed-
dig volt – pontosabban nem volt.

– A kormány által megte-
remtett létesítményfejlesztéshez 
komoly források állnak rendel-
kezésre, aminek elnyeréséhez 
helyi szándék, illetve összefogás 
kell. Ha ez nem jön össze, de van 
létszám, van jól látható, értékel-
hető szakmai munka, akkor az 
edzőtermek bérleti díjainak át-
vállalásával is tudunk segíteni. 
Meg kell teremtenünk azt a há-
tországot, ami a sportág további 
stabil létezéséhez szükséges. Ez 
talán fontosabb a sportág szem-
pontjából, mint a küszöbön álló 
olimpiai kvalifikáció sikeressége.

– A szűkebb elit a korosztályos 
válogatottaktól a felnőttekig meg-
kapott mindent az elmúlt néhány 
évben, amire szüksége volt az 
eredményes szerepléshez. Még se 
lehet felsorolni olyan versenyző-

ket, akik biztosan sikerrel veszik 
az olimpiai kvalifikációt…

– Azzal kell főznünk, ami van. 
A mostaniakból kell mind a fi-
úknál, mind a lányoknál kihozni 
a lehető legjobbat. Való igaz, két 
olimpia kvótánál több nincs ben-
ne a „pakliban”, kis szerencsével 
lehet három. Ám akár az is meg-
történhet, hogy egy indulónk sem 
lesz Tokióban. Ami persze nekünk 
vezetőknek is nagy pofon, mert 
ebben az esetben a szövetség nem 
kevés állami támogatástól esne el...

– Sokszor hangoztatja: nem csak 
azért vállalt vezető szerepet a 
szövetségben, hogy újra legyenek 
eredmények.

– Vallom, hogy az ökölvívás, 
az abba bevonható hátrányos 
helyzetű gyerekekkel, azok 
sportolóvá és emberré neve-
lésével társadalmi problémák 
megoldásának fontos eszköze. 
Így az érmek, helyezések mel-
lett azt is számon tartom, mikor, 
hol, hány gyereknek, családnak 
segítünk, illetve már segítettünk 
azzal, hogy a gyerek közénk állt. 
Büszke vagyok arra, amikor 
visszahallom, vagy éppen ma-
gam megtapasztalom, hogy ez 
vagy az srác, aki nálunk pallér-
ozódott, felnőttként megtalálta 
a helyét a nagybetűs életben. 
Húzom a strigulákat…  B. Gy.

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(05042)

Sporthírek
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AGÓRA MOZIAGÓRA MOZI
Február 23., vasárnap  
15:00 |  Sarkvidéki akció
17:00 |  Mancs őrjárat:  

Vigyázz, kész, mancs!
19:00 |  Az ír
Február 24., hétfő  
– február 26., szerda
17:00 |  Ne játssz a tűzzel
19:30 |  Házassági történet
Február 27., csütörtök  
– február 29., szombat 
15:00 | Sonic, a sündisznó
17:00 |  Ne játssz a tűzzel
19:30 |  Ragadozó madarak (és 

egy bizonyos Harley Qu-
inn csodasztikus felsza-
badulása)

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánljaA Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2020. február 24. (hétfő) 17:30  
– Csatár terem
Művészettörténeti Szabad- 
egyetem

Az expresszionizmus: stílus 
és jelentésváltozatok. Előadó: dr. 
Aknai Tamás, művészettörténész.

Jegyárak: 1.000,- Ft, nyugdí-
jas/diák: 500,- Ft.

2020. február 27. (csütörtök) 
10:30 – Rendezvényterem
Kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapja

A kommunista diktatúrák 
áldozataira előadással emléke-
zünk. Előadó: dr. Szerencsés 
Károly.

2020. február 28. (péntek) 
18:00 – Színházterem
Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása

A család jövője, a jövő családja. 
Jegyár: 3.200,- Ft.

2020. március 01. (vasárnap) 
10:30 – Rendezvényterem
Kisvakond – bábjáték

A Kisvakond című bábjáték 
az eredeti cseh meséből került 
színpadi alkalmazásra a köz-
kedvelt Kalap Jakab produkció-
jában. A Kisvakond bábjátékot 2 
éves kortól 8 éves korig ajánljuk. 

Jegyár: 1.500,- Ft.

Kiállítás
Realizmus és absztrakció

Erdélyi Sándor kiállítása 
a Bakta galériában. A tárlat 
megtekinthető február 26-ig, 
hétköznap 08:00 – 20:00 óráig, 
szombaton 08:00 –18:00 óráig. 

A belépés díjtalan.

Füstöltáru
A Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége és 
a Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Alapszervezete ér-

tesíti tagjait, hogy 2020. feb-
ruár 24-én (hétfő) 6:30 és 
8:00 óra között füstöltáru és 
fűszer árusítást tart a Hunya-
di u. 4. szám alatt, illetve eb-
ben az időben használt ruhák 
osztását is végzi.

Előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Dia-
betesesek Egyesületének kö-
vetkező előadása 2020. feb-
ruár 25-én (kedd) 13:30 órai 
kezdettel lesz Szekszárdon. A 
Kórház Lila épületében Szige-
ti Mirko „Természetes alapú 
édesítőszerek bemutatása” 
címmel tart előadást.

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak!

Előadás
A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata 
következő rendezvényén dr. 
Al-Farhat Yousuf onkológus 
főorvos „A szűrés szerepe a da-
ganatos betegségben” címmel 
tart előadást 2020. március 3-án 
(kedd) 14:00 órakor a Babits 
Mihály Kulturális Központban. 

Szeretettel várnak minden 
kedves érdeklődő nyugdíjast.

Meghívó

Szeretettel hívjuk a szabadegye-
tem VIII. évfolyamának máso-
dik előadására és beszélgetésé-
re, melynek témája: Egészség 
és táplálkozás megváltozott 
világunkban.

Előadó: Mester Károly agrár-
mérnök (Szarvas)

Időpont: 2020. február 26. 
(szerda) 17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Csatár terem 
(Szent István tér 10.), 

Az ingyenes est háziasszo-
nya: Pócs Margit, a Mentálhigi-
énés Műhely elnöke. Információ: 
+36–20/473–0644, 74/511–722; 
www.mentalmuhely.hu

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény alapján pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Üzemelteté-
si Igazgatóság Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Osztály Zöld-
felület-karbantartó Csoport-
jába, zöldfelület-karbantartó 
munkakör betöltésére. 

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Polgármesteri Hivatal/Felhívá-
sok, aktualitások menüpontban 
tekinthető meg.
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
2020. március 2. (hétfő) 14:00 
órától, előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármes-
teri tárgyaló (Béla király tér 8.).

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

GYURKOVICS JÁNOS
alpolgármester 3. vk.
A hónap harmadik szerdáján, 
17:00 – 18:00 óráig, I. Béla Gim-
názium (Kadarka u. 25–27.).

GRÉCZY-FÉLEGYHÁZI
GYÖNGYVÉR képviselő 1. vk.
A hónap első keddjén, 16:00 – 
17:00 óráig, Garay János Általá-
nos Iskola (Zrínyi u. 72.).

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

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

ILLÉS TAMÁS képviselő 5. vk.
2020. március 10. (kedd) 17:00 
– 18:00 óráig, Baka István Ál-
talános Iskola, 5-ös terem (Béri 
Balogh Á. u. 89.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő 6. vk.
A hónap első keddjén 17:00 – 
18:00 óráig Iparkamara, I. emelet 
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 u. 1.).

FARAGÓ ZSOLT képviselő 8. vk.
A hónap első szerdája 18:00 – 
20:00 óráig. VIII. választókerü-
leti iroda (Vasvári utca 1.)

GULYÁS RÓBERT
képviselő 9. vk.
A hónap első szerdája 17:30 
– 18:30 óráig, Baka István Ál-
talános Iskola, földszint (Béri 
Balogh Á. u. 89.).

MÁTÉ PÉTER képviselő 10. vk.
A hónap harmadik hétfője 17:00 
– 18:00 óráig, Baka István Ál-
talános Iskola (Béri Balogh Á. u. 
89.).

DR. HAAG ÉVA képviselő
A következő időpontot később 
közöljük. Polgármesteri Hiva-
tal, polgármesteri tárgyaló (Béla 
király tér 8.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első hétfőjén 18:00 – 
19:00 óráig, Babits Mihály álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

BOMBA GÁBOR képviselő
2020. február 26. (szerda) 16:30 
– 17:30 óráig, Garay Élmény-
Pince (Garay tér 19.).

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap első szerdája 16:30 – 
17:30 órától, Garay János Álta-
lános Iskola (Zrínyi u. 72.)

Aranykönyv: felhívás javaslattételre
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Szekszárd 
Város Aranykönyvéről szóló 
14/2011.(IV.12) önkormány-
zati rendeletére hivatkozva 
(olvasható a Polgármesteri Hi-
vatal honlapján) a következő 
módon és az itt jelzett hatá-
ridőre várja a város polgárai-
nak, közösségeinek, valamint 
intézményeinek, gazdasági és 
társadalmi és egyéb szervezete-
inek javaslatait a 2019-es nap-
tári év megörökítésre érdemes 
eseményeiről.

Az Aranykönyvbe való be-
jegyzés indoka lehet, olyan
•  kiemelkedően fontos pozitív, 

Szekszárdot érintő esemény, 
amely méltó arra, hogy a város 
történetének részévé váljon,

•  kiemelkedő – szekszárdi sze-
mélyhez, közösséghez, intéz-
ményhez kötődő – teljesít-
mény, 

•  neves személyiség látogatása,

•  természeti jelenség, amelynek 
jelentős kihatása volt a város 
életére,

•  események és teljesítmények 
– a reál és a humán szférában 
– amelyek új értéket terem-
tettek, illetve a város hírnevét 
jelentősen emelték, vagy a vá-
rosban lakók életminőségét 
pozitívan befolyásolták,

•  kitüntetések – Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 
vagy Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Közgyűlése által alapított, va-
lamint a köztársasági elnök, 
illetve országos hatáskörű 
szervek kitüntetettjei, 

•  a rendszeresen ismétlődő 
események, megemlékezések, 
nagyrendezvények esetén a 
javaslatban a jubileumi alkal-
makon kívül felterjeszthető az 
adott évben különösen kitűnt 
rendezvény (illetve annak ele-
me) is, 

•  az általános és a középiskolák 
diákjainak tanulmányi, sport, 
művészeti, kulturális verse-
nyein a nemzetközi, országos 
I–III. helyezettek, ill. az Arany, 
Ezüst, Bronz éremmel, foko-
zattal kitüntetettek, az OKTV 
és az OSZTV versenyeken az 
országos I–III. helyezettek ke-
rülhetnek az Aranykönyvbe.
A bejegyzésre javaslatot te-

hetnek szekszárdi polgárok, 
közösségek, intézmények, gaz-
dasági, társadalmi és egyéb 
szervezetek.

A javaslathoz szükséges űrlap 
letölthető a www.szekszard.hu 
honlapról, illetve hivatali idő-
ben átvehető az ügyfélszolgálati 
irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi 
lehetőségükkel, és az arany-
könyvi rendelet követelménye-
inek megfelelő eseményekről, 
teljesítményekről, személyek-
ről küldjenek kellően indokolt 

javaslatokat szerkeszthető 
(Word) formátumban 2020. 
március 31-i határidőig a kö-
vetkező e-mail címre: arany-
konyv@szekszard.hu, vagy 
papír alapon a Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humánszolgáltatási 
Igazgatóság Humán Osztály, 
7100 Szekszárd, Béla király tér 
8. címre. A borítékra írják rá: 
Aranykönyvi javaslat.

A Mecénás díjazottak és a 
Szekszárd Büszkesége eredmé-
nyeit a bizottság már feldol-
gozta, ezért kéri, hogy újból ne 
történjen meg esetükben a fel-
terjesztés.

A határidő után érkezett jel-
zéseket a bizottság nem tudja 
fogadni. 

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasár-
nap 2020. augusztusi számában 
jelenik meg.

 SZMJV Önkormányzata
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Adószám:
18864858–1–17

Csak egyet kérünk!Csak egyet kérünk!
A látássérültekért!A látássérültekért!

Kérjük válasszon Bennünket!Kérjük válasszon Bennünket!
Támogassa egyesületünket 2020-ban is!Támogassa egyesületünket 2020-ban is!

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. 
www.tolnamegyeivakok.huwww.tolnamegyeivakok.hu

(05055)

(05052)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

KIÁRUSÍTÁS!
Raktáron lévő GT

sportcipő készletünket
24.990,- Ft/pár

helyett
19.990,- Ft/pár

áron kínáljuk.
Női- és férfi téli cipők
50% engedménnyel

kaphatók.
Bankkártyás fizetési lehetőség!

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

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!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(05036)

DKC Ungheria K� . tolnai te-
lephelyére önálló munkavég-
zésre alkalmas munkatársakat 
keres az alábbi munkakörök 
betöltésére:

•  gépkezelő (hajlító gépek);
•  porfestő, festő;
• hegesztő (inox);
•  betaníto�  csomagoló.

AMIT ELVÁRUNK:
• pontos munkavégzés,
• 18. betöltö�  életév,
• szakmunkás bizonyítvány,
• 1–2 műszak vállalása.

AMIT NYÚJTUNK:
• azonnali munkakezdés,
•  ú� költség térítés (bérlet-

támogatás vagy 15,-Ft/km),
• versenyképes jövedelem,
• rendszeres havi jutalom,
• teljesítménybérezés (csomagoló)
•  órabér (gépkezelő, festő, por-

festő, inox hegesztő),
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.

ELŐNY:
• targoncavezetői engedély,
•  hasonló területen szerze�  

tapasztalat.

JELENTKEZÉS:
önéletrajzzal az ildiko.balone@dkcungheria.com e-mail címre 

vagy személyesen a 7130 Tolna, Belterület 970/110 ala� . (05053)

AKCIÓ
25–50% engedménnyel

Sí és snowboard
KÖLCSÖNZÉS

VB SPORTÚj cím: Szekszárd, Mátyás király u 4/c. • tel.: 20/9269–535
(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara) (05040)

MÉG SZEREZHET A 2020-AS ÉVBEN A KISOSZ-NÁL
OKJ-S VÉGZETTSÉGET

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

•  Élelmiszer-, vegyi áru eladó 34 341 05
• Boltvezető 35 341 01
• Vendéglátó eladó 34 811 05
• Szakács 34 811 04
• Pincér 34 811 03
• Cukrász 34 811 01

• Konyhai kisegítő 221 811 01
•  Tisztítási-technológiai szakmunkás 32 853 03
•  Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 941 11
• Társasház kezelő  52 814 01
• Ingatlanközvetítő  52 341 02
• Kézápló és műkörömépítő  32 815 01

(05049)


