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→ 7. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Székelyek
A Bukovinai Székelyek Szek-
szárdi Egyesületének tagjai 
január 7-én gyertyagyújtás-
sal, imával, énekkel és ko-
szorúzással emlékeztek a 
madéfalvi veszedelem 255. 
évfordulójára az újvárosi Bu-
kovinai Székelyek terén.
 → 3. oldal

Fiatal atléták
Az év első péntekén tartot-
ta hagyományos évadnyitó/
évadzáró ünnepségét a Szek-
szárdi Sportközpont atlétikai 
szakosztálya a Babits Mihály 
Kulturális Központban, ahol 
az elmúlt év legjobbjait is dí-
jazták.
 → 12. oldal

„Advent a Béla király téren” Szekszárd | Rajz: Varga Léna – Baka István Általános Iskola 3. osztályos tanulója

XVI. MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKNAP
2019. január 18., péntek

Szekszárd

→ Részletes program a 10. oldalon
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In memoriam
dr. Hulin István (1941–2018)

Súlyos veszteség érte a Tolna 
megyei és azon belül a szek-
szárdi közéletet: karácsony 
előtt két nappal, 77 éves korá-
ban elhunyt dr. Hulin István, 
a Balassa János Tolna Me-
gyei Kórház Traumatológiai 
Osztályának nyugalmazott 
osztályvezető főorvosa, kiváló 
jazz-zongorista, a Szekszárd 
Jazz Quartet együttesének 
vezetője.

Dr. Hulin István 1982-ben 
érkezett városunkba az addig 
több mint másfél évtizeden 
keresztül Szegeden – s eköz-
ben orvosi külszolgálaton öt 
esztendeig Etiópiában – dol-
gozó traumatológus. A főorvos 
22 évig volt a megyei kórház 
baleseti sebészetének vezető-

je. Magyarországon elsőként 
végzett „ragasztás nélküli” tér-
dprotézis-beültetést nagyobb 
számú betegnél. Egyike volt 
azon keveseknek, akik ha-
zánkban feltárás nélküli, ún. 
IDET-beavatkozást végeztek 
porckorong-sérvesedésben 
szenvedő betegeken. Nyugdí-
jazása után rendelőintézeti 
szakorvosként dolgozott. 

Orvosi munkája mellett na-
gyobb ismertséget és népszerű-
séget szerzett jazz-zenészként 
nemcsak városunkban, de 
megyénk, sőt országunk hatá-
rain túl is. Rövid ideig zenélt a 
B-Section nevű formációban, 
majd több mint három és fél 
évtizeden keresztül a Szek-
szárd Jazz Quartetben zon-
gorázott. Alapító tagja volt a 
korábban trióként működő 
együttesnek: dr. Kelemen End-
re, dr. Radnai Tibor és Lőrin-
czy Gyula mellé érkezve ala-
kult át az együttes kvartetté, s 
ekkor vette fel új nevét is. 

Az egykori legendás, sok 
sikert aratott négyes utolsó 
tagja távozott közülünk. 

 O. Gy.

NÉVNAP–TÁR
Január 13. (vasárnap) – Veronika, Vera
Veronika:  1.) görög-latin eredetű; jelentése: győzelmet hozó; 

2.) latin-görög eredetű; jelentése: igaz + ikon.
Vera:  1.) a Veronika becézőjéből önállósult; 

2.) a német Verena önállósult becézője; 
3.) szláv eredetű; jelentése: hit; 
4.) latin eredetű; jelentése: igaz, igazat mondó, igaz beszédű.

Január 14. (hétfő) – Bódog
Bódog: magyar eredetű; jelentése: boldog, gazdag.

Január 15. (kedd) – Lóránt, Lóránd
Lóránt: germán eredetű; jelentése: dicsőség + merész.
Lóránd: a Lóránt régies változata.

Január 16. (szerda) – Gusztáv
Gusztáv: skandináv-német eredetű; jelentése: a gótok támasza.

Január 17. (csütörtök) – Antal, Antónia
Antal: latin eredetű; eredeti jelentése ismeretlen. Női párja az Antónia.
Antónia: latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.

Január 18. (péntek) – Piroska
Piroska: a latin Prisca névből származik, eredeti jelentése: régi, ősi, tiszteletreméltó.

Január 19. (szombat) – Sára, Márta, Márió
Sára: héber eredetű; jelentése: hercegnő, uralkodónő, fejedelemasszony. 
Márta: héber arameus eredetű; a jelentése: úrnő. 
Márió: latin eredetű, a Marius névből ered; jelentése valószínűleg férfias.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Január 13.
(vasárnap)

Január 14.
(hétfő)

Január 15.
(kedd)

Január 16.
(szerda)

Január 17.
(csütörtök)

Január 18.
(péntek)

Január 19.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | szeles nap 
max. 6o , min. 2o

zápor | kb. 2 mm eső | hidegfront
erős széllel 
max. 6o , min. 2o

hózápor | kb. 1 cm hó | szeles nap 
max. 3o , min. -3o

közepesen felhős | melegfront
max. 4o , min. -4o

gyenge eső
max. 6o , min. 0o

havas eső
max. 4o , min. -1o

erősen felhős
max. 3o , min. -2o
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Emlékezni és emlékeztetni kell a székely sorsra
„A bukovinai székelyek mai 
generációja vajon meddig jut-
na az üldöztetés elől? Bírná-e 
egyáltalán a kemény időket?” 
– tette fel a kérdést a hallga-
tóságnak Szegedi Dezsőné, 
a Bukovinai Székelyek Szek-
szárdi Egyesületének vezetője 
a madéfalvi veszedelem 255. 
évfordulóján tartott hétfői 
megemlékezésen.

A maroknyi közösség szekszárdi 
„hírvivői” minden január elején 
megemlékeznek fájdalmas ese-
ményekben dús múltjukról… 
A 18. század végén a császáriak 
erőszakos módon kívántak szé-
kely ezredeket felállítani, csor-
bítva ezzel az addig évszázado-
kon át kialakult szokásjogot, 
megszüntetve különállásukat. 
Ezt a székelyek megtagadták. A 
császári hadsereg mintegy 1500 
katonával 1764. január hetedi-
kére virradóra mészárlást ren-
dezett soraikban. A vérengzés 
közvetlen áldozatait mintegy 
kétszáz főre lehet becsülni, a 
halottak között férfiak, nők és 
gyermekek egyaránt voltak.

E napot nem csupán tragédi-
aként, de a bukovinai székelyek 
születésnapjaként élik meg az 
utódok. A leszámolást köve-

tően ugyanis több ezer székely 
menekült Moldvába, ahol az ott 
élő csángók falvaiban találtak 
menedékre, megélhetésre. Az-
tán Hadik András gróf közben-
járására 1774-ben kegyelmet 
kaptak a bujdosó székelyek, és 
letelepítették őket a kietlen Bu-
kovina tartományban, ahol öt 
faluközösséget (Istensegíts, Fo-
gadjisten, Hadikfalva, Józseffal-
va és Andrásfalva) hozták létre.

A bukovinai székelyek a 19-
20. század folyamán „rajzottak 
szét” a világba. Egyes családok az 
Al-Duna vidékére költöztek, má-
sok Hunyad megyében találtak új 
otthonra, megint mások Kanadá-
ba, vagy az Egyesült Államokba 
emigráltak. Sorsukra nézve a 
legutolsó meghatározó esemény 

1941-ben történt, amikor Bácská-
ban 13 ezer embert telepítettek le 
a magyar hatóságok. Onnan 1944 
telén, a jugoszláv partizánok vé-
rengzései elől menekültek tovább, 
és leltek végső otthonra Magyar-
országon, közülük többen Tolna 
megyében.

Amint arra Szegedi Dezsőné 
január 7-én, a Bukovinai Széke-
lyek terén rávilágított, az ősök 
már tanúbizonyságot tettek, az 
utódok dolga az, hogy öröksé-
güket féltve őrizzék, méltóképp 
emlékezve az elődökre és csele-
kedeteikre. Ebben a szekszár-
diak élen járnak, hiszen az új-
városban 2013. január 5. óta áll 
az a kopjafás emlékpark, mely 
a városban élő leszármazottak 
adományaiból, munkájával 

született. Az egyesület elnöke 
aláhúzta: büszkeség töltheti el 
szívüket, hogy Szekszárdon is 
megadatott számukra a hazaté-
rés érzése.

„Maradjon meg lelkünkben 
és őrizzük meg azt a pillanatot, 
ami az őseinkre emlékeztet. 
Mindezt őrizzük meg gyerme-
keinknek, unokáinknak, hogy 
ők is méltóképpen tudjanak 
majd emlékezni! Ez legyen a mi 
hagyatékunk!” – fogalmazott 
Szegedi Dezsőné az emlékpark-
ban, ahol az ünnepség résztve-
vői gyertyagyújtással, imával, 
énekkel és koszorúzással rótták 
le kegyeletüket az áldozatok 
emléke előtt.  Gy. L.

A szerkesztő levele
Kedves Olvasó! A Szekszárdi 
Vasárnap 29. évfolyamának első 
számát tartja a kezében, melyet 
kollégáimmal együtt ezúttal is 
igyekeztünk színes, változatos 
tartalommal megtölteni. A friss 
hírek mellett visszatekintünk az 
elmúlt hetek történéseire is, hi-
szen a 2018-as esztendő utolsó 
Vasárnapjának megjelenése óta 
eltelt időben sok eseményeire 
történt a városban, melyekről 
ezúttal (utólag) számolunk be 
hosszabb terjedelemben.

Ezek többsége a karácsonyi 
ünnepekhez, az ajándékozáshoz 
és a szilveszteri mulatságokhoz 

köthető. A szekszárdi és kör-
nyékbeli emberek nagylelkű-
ségének hála adományozás-
ból akadt bőven, így a segítők 
megannyi rászoruló család és 
gyermek karácsonyát tehették 
szebbé.

Azt már csak remélni tudom, 
hogy az újévben is sokan gon-
dolnak majd a nehezebb körül-
mények között élőkre – és nem 
csak az ünnepek táján...

Ennek reményében kívánok 
minden olvasónak boldog, 
egészségben és sikerekben bő-
velkedő 2019-es esztendőt!

 Fekete László főszerkesztő

Elismerés a PTE KPVK-nak
A hazai felsőoktatási intézmé-
nyek rangsorát ismertető Diplo-
ma 2019 című kiadvány szerint 
az oktatói kiválósági mutatók 
alapján az ország második leg-
jobb pedagógusképző intézmé-
nye a Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudomány, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Kara 
(PTE KPVK).

Az oktatói kiválósági mutatók 
megállapításakor többek között 
figyelembe vették az intézmény-

ben tudományos fokozattal ren-
delkező oktatók arányát, vala-
mint az egy minősített oktatóra 
jutó hallgatók számát is.

Mint azt prof. dr. Szécsi Gábor 
dékán elmondta, a PTE KPVK 
a jövőben is kiemelt figyelmet 
szentel a magas színvonalú okta-
tói, kutatói munka feltételeinek 
megteremtésére. Ezt a célt szol-
gálják a karon nemrégiben meg-
alapított új kutatóközpontok is.  
 Forrás: PTE KPVK

Super 12: három szekszárdi vörösbor szerepel a listán
A Magyar Borszakírók Köre 
harmadik alkalommal tette 
közzé azoknak a magyar ter-
melők által készített száraz 
és félszáraz, fehér és vörös 
boroknak a Super 12 listáját, 
amelyeket tagjai az elmúlt évi 
kóstolási tapasztalataik alap-
ján a legjobbaknak ítéltek.

A verseny keretében a borsza-
kírók először szavazataikkal 
rangsorolták az elmúlt öt évjárat 
olyan borait, amelyek kiemelke-
dő minőségűek és nemzetközi 
összehasonlításban is verseny-
képesnek, majd a tizenkettes 
listákra felkerült fehér és vörös 
borokat két bizottság kóstolta és 

pontozta. A szakmai szervezet a 
2018-as Magyar Bor Nagydíjat 
Az egri Tóth Ferenc Pincészet 

2016-os Leányka Superior és a 
soproni Luka Enikő Pincészet 
2015-ös Kékfrankos borainak 
ítélte.

A Super 12 listákon ezúttal 
összesen tizenegy borvidék 
képviselteti magát, a legtöbb 
borral Eger (6) és Tokaj (4). 
Szekszárdról három pincészet 
vörösbora került a legjobb 12 
közé: az Eszterbauer Borászat 
2017-es Nagyapám Kadarká-
ja, a Mészáros Borház 2015-ös 
Bodzási Kékfrankos Prémium 
bora, valamint a Schieber Pin-
cészet 2013-as Patina Cabernet 
Franc tétele. A díjakat január 
26-án a debreceni Déri Múze-
umban adják át.  MTI

Civil-díj
A megyei civil ismét elnyerhetik 
a Tolna Megyei Önkormányzat-
tól az „Év Tolna Megyei Civil 
Szervezete” kitüntető címet, de a 
„Bazsonyi Arany Mecénás” díjra 
is lehet javaslatot tenni.

A megyei önkormányzat ja-
nuár 14-ig várja a székhelyére 
személyesen, vagy postai úton 
benyújtott javaslatokat. A díjá-
tadásra február 1-jén, a Civilek 
Napján kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos 
részletekről Ótós Réka kom-
munikációs és civil referens ad 
tájékoztatást a megyei önkor-
mányzat hivatalában (Szekszárd, 
Szent István tér 11–13.), vagy a 
74/505–617-es telefonszámon.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ

A Szekszárdi Nyomda Kft.
gépjavító és karbantartó csoportjába

munkatársat keres.
Feladatok:

•  Elektromos gépjavítási, gépkarbantartási munkák végzése
•  Esetleges elektromos-mechanikus gépi meghibásodások 

szakszerű javítása
•  Elektromos hibafeltárás- hibaelhárítás

Elvárások:
• Szakirányú elektromos szakmunkás végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Elektromos rajzolvasás
• Kétműszakos munkarend vállalása

Jelentkezni:
schweitzer@szekszardinyomda.hu vagy a

titkarsag@szekszardinyomda.hu
e-mail címeken.

(03931)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Január 14-től január 18-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03916)

MENÜ Január 14. Január 15. Január 16. Január 17. Január 18.

„A”
1150 Ft

Frankfurti 
leves Kertészleves Burgonyaleves Grízgaluska 

leves Kar� olleves

Ízes
derelye

Budapest 
ragu, 

párolt rizs

Sült csirkecomb, 
1/2 adag 

franciasaláta, 
1/2 adag bulgur

Zöldbab-
főzelék, 
vagdalt

Bolognai 
spagetti,

sajt

„B”
1150 Ft

Frankfurti 
leves Kertészleves Burgonyaleves Grízgaluska 

leves Kar� olleves

Csülök pékné 
módra,

savanyúság

Roston 
csirkemell, 
mediterrán 
tésztasaláta

Rakott 
karfiol

Rántott 
trappista sajt, 

párolt rizs,
tartármártás

Sertéspörkölt 
tarhonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
1050 Ft

Rántott sertés-
karaj, karottás 

jázmin rizs,
savanyúság

Rántott sertés-
karaj, karottás 

jázmin rizs,
savanyúság

Rántott sertés-
karaj, karottás 

jázmin rizs,
savanyúság

Rántott sertés-
karaj, karottás 

jázmin rizs,
savanyúság

Rántott sertés-
karaj, karottás 

jázmin rizs,
savanyúság

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Pulykamellfilé 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt bulgur

Pulykamellfilé 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt bulgur

Pulykamellfilé 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt bulgur

Pulykamellfilé 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt bulgur

Pulykamellfilé 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt bulgur

Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium
TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GYÖNK

Cím: 7064 Gyönk, Rákóczi u. 555.
Telefon: +36 74 / 448 012

www.tlgimi.hu / hegyhat@hisk.hu
facebook.com/tlgimi

OM azonosító: 036360

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMÁK:
• német nemzetiségi nyelvoktató (kód: 0001)
• általános tantervű (kód: 0002)
• tanulási nehézségekkel küzdő tanulók részére (kód: 0003)

Kollégiumi férőhelyet biztosítunk!
Sportolási lehetőségek színes kínálata!

Tanulóink ingyenesen szerezhetnek nálunk
német nyelvvizsgát (ÖSD, DSD)!

Egyéni és csoportos fejlesztések a sajátos nevelési igényű és
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára.

(03934)

A korábbinál is többen szilvesztereztek a Béla király téren
A bevált recept szerint a Béla 
király téren köszöntötték az 
új esztendőt a szekszárdiak, 
talán még az ezt megelőző 
évekhez képest is nagy lét-
számban.

Ehhez hozzájárult Kindl Gábor 
a 22:00 órakor kezdődött Retro 
Discoja is. A jelenlévők összetéte-
léből nyilvánvaló volt, hogy a fia-
talok is kedvelik a már klasszikus-
sá vált dalokat. Sokan táncoltak a 
tömegben. Volt, aki egyedül mu-
latott, akadt, aki barátokkal, má-
sok meg csak egymásra figyelve, 
tudomást sem véve a többiekről.

Éjfél felé közeledvén újabb 
csoportok érkeztek, hogy együtt 
köszöntsék az új esztendőt. 
Nem is csalódtak, mert minden 
korábbinál színpompásabb, 
izgalmasabb tűzijáték várta a 
szekszárdiakat. Ács Rezső pol-
gármester köszöntőjében úgy 
fogalmazott, hogy nehéz, de si-
keres évet zárt a város, és meg-

köszönte mindenkinek a mun-
káját. A folytatáshoz boldog új 
évet, jó egészséget és örömmel 
végzett munkát kívánt.

Akik nem a szabadlevegőn 
táncolva, mulatozva szerették 
volna búcsúztatni az óévet, több 
szilveszteri programból válo-
gathattak a megyeszékhelyen. 
Ezek egyike volt a Babits Mihály 
Kulturális Központ exkluzív szil-
veszteri mulatsága. Az alkalom-
hoz feldíszített Rendezvényte-
remben a svédasztal roskadozott 
az ínycsiklandó finomságoktól. 
Az igényes közönség norvég 
lazacot, füstölt kacsamellet és 
konfitált malaccsülköt is kóstol-
hatott. Az éjféli pezsgős koccin-
tás után természetesen nem ma-
radhatott el az újévi lencseleves 
és a székelygaluska sem.

A vendégek egybehangzó vé-
leménye és Zsikó Zoltán, a kul-
turális központ igazgatója sze-
rint is jól sikerült a rendezvény, 
melyen a zenét a dunaszerda-
helyi Black and White zenekar, 

majd DJ Táborfy szolgáltatta. A 
jó hangulatot a muzsika mellett 
többek között kiváló Bodri, Mé-
száros, Prantner és Sebestyén 
borok alapozták meg. 

 SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Képeslapra került a pályázat nyertes rajza
A polgármesteri hivatal dísz-
termében adták át karácsony 
előtt a szekszárdi adventi 
rajzpályázat díjait.

A város valamennyi általános is-
kolájából szebbnél szebb alkotá-
sok érkeztek, összesen százhúsz 
pályaműből választhatott a zsűri. 
A négytagú bíráló bizottságnak 
– dr. Haag Éva alpolgármester, 
Csillagné Szánthó Polixéna, a 
humán bizottság elnöke, Majnai 
Gábor humán osztályvezető és Si-
pos Gergő, sport- és ifjúsági refe-
rens – nem volt könnyű dolga. A 
3–4. osztályosok alkotásaiból vé-
gül tizenegyet választottak ki, de 
nem hirdettek sorrendet, viszont 
egyet kiválasztottak, amely az ön-
kormányzat karácsonyi üdvözlő 
képeslapján szerepel. Dr. Haag 

Éva alpolgármester megjegyezte, 
értékelési szempont volt a témá-
nak való megfelelés, amely ezúttal 
az advent és a Béla király tér volt.

A nyertes alkotást Varga Léna, 
a Baka István Általános Iskola 

3. osztályos tanulója készítette 
(a rajz eheti számunk címlapját 
díszíti), akinek nővére két évvel 
ezelőtt szintén a legjobbnak bi-
zonyult a pályázaton.

 SZV
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Sok családnak jutott egy (cipős)doboznyi szeretet
El sem hinnénk, mennyi min-
den elfér egy cipősdobozban. 
Különösen, ha a dobozok a 
rászoruló gyermekeknek ka-
rácsonyra szánt ajándékokat 
rejtenek.

Idén 404 (!) ajándékkal teli do-
boz érkezett a Babits Mihály 
Kulturális Központ felhívásá-
ra az intézmény karácsonyfája 
alá. Ötvennel több, mint tavaly. 
A dobozokban játékok, mese-
könyvek, színezők, iskolai és hi-
giéniai eszközök, de ruhaneműt 
is voltak. Persze a felajánlott 
tárgyak mellett leglényegesebb, 
hogy szeretettel adták.

Az ajándékokat a Humánszol-
gáltató Központ részlegei – így a 
Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat, a Családsegítő és Gyer-

mekjóléti Központ, a Családok 
Átmeneti Otthona, valamint a 
Hajléktalansegítő Szolgálat – to-
vábbították az általuk pártfogolt 
szekszárdi gyermekek számára. 
A rászorulók családok legifjabb 

tagjai még Szenteste előtt kéz-
hez kapták ajándékaikat.

A csomagok december 19-i 
átadóján Tolácziné Varga Zsu-
zsanna, a Humánszolgáltató 
Központ vezetője elmondta, 

hogy a Családok Átmeneti Ott-
honában és a Hajléktalansegítő 
Szolgálatnál több olyan ember 
is van, aki nem találkozik gyer-
mekeivel, ám karácsonykor 
ajándékkal kedveskedne nekik...

A központ vezetője méltat-
ta a kulturális központ és az 
önkormányzat partnerségét e 
nemes ügyben, és jelképesen 
karácsonyi képeslappal fejezte 
ki köszönetét Ács Rezső polgár-
mester és Zsikó Zoltán igazgató 
irányába. A város első embere 
hangsúlyozta: a jótékonysági 
akciósorozat nem fejeződött be 
a cipősdobozok eljuttatásával, 
hiszen az ünnepek előtt még 
városszerte szerveznek ajándé-
kosztást, a Béla király térre a 
nagycsaládosokat várják. 

 Gy. L.
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Ajándék és műsor is járt
Közel száz karácsonyi cso-
maggal örvendeztette 
meg a város önkormányza-
ta a Szekszárd-Újvárosi Ró-
mai Katolikus Társaskörrel 
karöltve városrész időseit. 

A zömmel hetven feletti 
szépkorúak az ajándék mel-
lett a Szent Rita Katolikus 
Óvoda csöppségei előadá-
sában betlehemes műsort 
is láthattak. A Szent István 
Házban december 18-án 
megtartott ünnepi alkal-
mon Ács Rezső polgármes-
ter méltatta a társaskörben 
tapasztalt összefogást, áldo-
zatvállalást, kiemelve annak 
családias légkörét. Emlé-
keztetett: a közösség egész 
évben programokat szervez, 
így nem csupán az ünnepi 
időszakban, hanem a hét-
köznapokban is foglalkoznak 
a tagsággal.

Ács Rezső a karácsonyi 
csomagosztás kapcsán hang-
súlyozta: fontos, hogy egy 
kis műsorral és ajándékkal 
köszönetüket fejezzék ki a 

társaskörben tevékenyke-
dőknek. A polgármester 
jókívánságait fejezte ki ka-
rácsony és újév kapcsán, 
egyúttal jó egészséget kívánt 
a jelenlévőknek. 

A Társaskör világi elnöke, 
a város önkormányzati kép-
viselője, Gyurkovics János az 
óvodások immár hagyomány-
nyá vált karácsonyi műsoráról 
szólva aláhúzta: az idősek év-
ről évre ragaszkodnak hozzá, 
hogy azt a legkisebbek tart-
sák, hiszen ők okoznak igazán 
megható perceket számukra. 
A katolikus óvoda apróságai 
műsorában elhangzott Ady 
Endre: Kis karácsonyi éneke, 
a „Juhászok, pásztorok, de el-
aludtatok” kezdetű gyermek-
dal, valamint a „Mennyből az 
angyal”, a „Kis Jézus megszü-
letett, örvendjünk”, de a „Ka-
rácsonynak délutánján sötét 
még a nagyszoba” című Gryl-
lus Vilmos dal is felcsendült.

A Szent István Házban 
december 27-én János napi 
borszentelőt tartottak. 

 Gy. L.

Tűzifát kaptak a rászorulók
Száznyolcvanegy rászoruló 
család számára szállítottak 
ki tűzifát az önkormány-
zat jóvoltából Szekszárdon.

A város a szociális rendeletben 
megszabottnak megfelelően 
biztosítja a tűzifát azon rászo-
ruló családok részére, akik szep-
tember végéig jelezték igényüket 
az önkormányzatnál – mondta 
el Ács Rezső polgármester még 
karácsony előtt a Jácint utcában, 
ahol egy idős asszony átvet-
te a részére kiszállított tűzifát.

A városvezető tudatta, az 
önkormányzatnál 181 család 
jelezte tűzifa iránti igényét. 

Családonként 15 mázsa tűzifát 
biztosítanak, így összesen mint-
egy 300 tonna tűzifával segítik 
a rászorulókat. A mintegy 12 
millió forintos költséget a vá-
ros költségvetéséből fizetik ki.

Ács Rezső arról tájékoztatott, 
hogy az igénylők többsége még 
az ünnepek előtt megkapja az 
igényelt tűzifát, a fennmaradó 
családok számára pedig legké-
sőbb január elejéig kiszállítják 
azt. Hozzáfűzte, a tűzifa csalá-
donként néhány hétre biztosítja 
a meleget, az önkormányzat re-
méli, hogy ezáltal a rászorulók 
karácsonya is kicsit meghitteb-
bé válik.   S. V.

Betegeknek gyűjtött a KSC
Adományokat gyűjtött az 
Atomerőmű KSC Szekszárd a 
Tolna Megyei Balassa János 
Kórház részére. A szurkolók-
tól és játékosoktól összegyűlt 
adományokat karácsony 
előtt adták át az intézmény 
karácsonyfájánál.

Szabó Noémi a KSC Szekszárd 
szakmai igazgatója elmondta, a 
kosárlabda klub fontosnak érzi 
a társadalmi felelősségvállalást, 
ezért kezdtek az idén is gyűjtés-
be. Hozzátette, a kórházzal tör-
tént egyeztetés alapján főként 
tisztálkodási szereket, fogkré-
met, tusfürdőt, evőeszközöket, 
ruhákat és egészségügyi papírt 
tartalmazó adománycsomag állt 
össze.

Szabó Noémi kiemelte, büsz-
ke az őket támogató, segítő 
szurkolókra, akik nem csak a 
csapat biztatásából veszik ki 
részüket, de támogatták az ado-
mánygyűjtő akciót is, amelyet a 
jövőben is szeretnék folytatni.

Dr. Németh Csaba főigazgató 
arról szólt, hogy sok a rossz szo-
ciális körülmények közül érke-
ző beteg, aki híján van a kórházi 

mindennapokhoz szükséges hi-
giénés termékeknek vagy ruhá-
zatnak. Az ilyen adományokra 
éppen ezért mindig nagy szük-
ség van, azok hatalmas segítsé-
get jelentenek.

A főigazgató szerint az, hogy 
a klub és szurkolói adomány-
nyal segítik a kórházat, emberi 
nagyságról tanúskodik. Mint 
mondta, manapság, amikor 
egyre jellemzőbb az elidegene-
dés, fokozottan megbecsülen-
dő az ilyesfajta segítségnyújtás, 
melyet a betegek és a dolgozók 
nevében egyaránt megköszönt. 
 Forrás: kadarka.net

Gyerekeket lepett meg „Némó”
Az észak-amerikai profi lab-
darúgó ligában szereplő 
Sporting Kansas City magyar 
válogatott csatára, Németh 
Krisztián tette szebbé né-
hány szekszárdi kisgyermek 
karácsonyát.

A 29 éves futballista szekszárdi 
barátja, Bakalár László közben-
járásával hozott ajándékokat a 
Családok Átmeneti Otthoná-
ban élő gyermekeknek. Az ott-
hont egy vadonatúj televízióval 
és egy népszerű konzoljáték 
legújabb verziójával lepte meg, 
a gyerekek pedig babákat, tár-
sasjátékot, dedikált focilabdát 

és sok-sok édességet kaptak a 
minden évben jótékonykodó 
válogatott támadótól.

Németh Krisztián, akit pár 
éve lovaggá ütött az Alisca Bor-
rend, nagyon kedveli a szek-
szárdi borokat, így nem is volt 
kérdés, hogy a tolnai megye-
székhelyen élőket is megaján-
dékozza. A „Némó” becenevű 
sportoló az otthon lakóinak 
távozás előtt megígérte azt is, 
hogy tavasszal részt vehetnek a 
Mol Vidi FC egyik hazai bajno-
kiján, ahová a szintén szekszárdi 
borlovag fehérvári labdarúgó, 
Juhász Roland révén juthatnak 
majd el.  SZV

Díjazottak:
Első díj: Varga Léna (Baka 
István Általános Iskola, 3.c).
Az iskolák legjobbjai: Babits 
Mihály Általános Iskola: Ak-
kermann Dániel (4.a) és Fa-
zekas Gerda (4.b). Baka Ist-
ván Általános Iskola: Bicskei 
Bianka (3.a) és Radó Sára 
(3.c). Dienes Valéria Általá-
nos Iskola: Lakatos Levente 
(3.b). Garay János Általá-
nos Iskola: Szabó Viktória 
Sarolta (4.a). PTE Gya-
korlóiskola: Varga Nándor, 
Fülöp Vanda és Deli Nóra 
(valamennyi 4.a). Waldorf 
Óvoda és Iskola: Kapitány 
Kisanna (4. o.).

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



2019. január 13. 2019. január 13. 98

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

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(03930)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

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

(03919)

Köszönjük a decemberi 
érdeklődést!

A szekszárdi
 Szeretet Gyülekezet

januári programja:

Január 13-án, vasárnap 16:00 órakor
„A hét híre”: Zenés istentisztelet!

Január 20-án, vasárnap 16:00 órakor
„Most aktuális”: Zenés istentisztelet!

Január 27-én, vasárnap 16:00 órakor
„Múlt és jövő”: Zenés istentisztelet!

Nézz be hozzánk, szívesen 
látunk!

GOSPEL CENTRUM
RENDEZVÉNYTEREM
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 26.

(03924)

Mit szólnál egy korcsolyázós bulihoz? A Magyar Jégkorong Szö-
vetség január 19-re (szombat) ismét meghirdette a Jégpályák Éj-
szakáját, amihez a Szekszárdi Műjégpálya természetesen idén is 
csatlakozik.

Az éjszakába nyúló korizást 18:00 órától Jégdiszkó színesíti, hogy 
igazán tuti legyen a szombat este! A pénztár 22:00 óráig tart nyitva. 
További információk: www.szekszardisport.hu.

Január 19-én, szombaton im-
már 20. alkalommal rendezi 
meg Bartina teljesítménytú-
rát az Ifjúsági Unió Szekszárd 
csapata.

1999 óta minden év januárjának 
harmadik szombatján kirándu-
lók százai lepik el a Szekszár-
di-dombságot, hogy végig gyalo-
golják a Bartina teljesítménytúra 
valamelyik távját. Vannak, akik 
kihívásként fogják fel, mások 
„csak” a természet szeretete mi-
att jönnek el újra és újra.

Tizenkilenc év, 11.500 résztve-
vő, 823 önkéntes – ez a hagyomá-
nyos gyalogtúra eddigi története 
számokban. Ám az élmény, me-
lyet a túrázók kapnak, számokkal 
nem leírható. A Szekszárd kör-
nyéki téli táj szépségét már sokan 
felfedezték, így a Bartina minden 
évben több és több résztvevőt 
vonz a tolnai megyeszékhelyre. 
A tavalyi túrán rekordot jelentő 
1411 résztvevő túrázott együtt.

A szervezők idén is gon-
doltak a családokra is, így a 
hagyományos maratoni (42 
km), valamint a 30 és 15 km-
es távok mellett lehetőség lesz 
nevezni a Bartina Light (8,7) 
és Extra Light (3,3) távokra is, 
melyeknek nem csak a hossza, 
de szintemelkedése is „baráti”. 
A rendezők csokit, teát, forralt 
bort, gyümölcsöt biztosítanak 
az ellenőrző pontokon. A sike-
res teljesítők bronzjelvényt és 
oklevelet kapnak, a célban pedig 
teát, forralt bort, zsíros- és lek-
város kenyeret fogyaszthatnak.

A túra központja – rajtja és 
célja – idén is a Baka István Ál-
talános Iskolában lesz (nevezni 
is itt lehet), a részletes infókat a 
bartinatura.hu honlapon talál-
hatnak. A szervezők szeretettel 
várnak mindenkit, aki egy kis 
mozgásra vágyik, szeretne ki-
kapcsolódni a téli tájban. A jó 
hangulat garantált. 

 SZV
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Jubilál a Bartina túra Múzeumi foglalkozások
A néphagyomány szerint a malac 
szilveszteri/újévi szerencseszim-
bólum, amely orrával előre túrja 
ki nekünk a szerencsét. Nos, ilyen 
szerencsehozó újévi kismalacok 
készültek a Varródobozban. A 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
népszerű kézműves sorozatának 
január 9-i eseményének részt-
vevői – ott jártunkkor a Dienes 
Valéria Általános Iskola 4. osz-
tályosai is – a megyei múzeum 

vármegyeházi kiállítóterének 
munkatársai segítségével varrták 
ügyesen a kismalacokat.

Ugyanezen a napon a múze-
um főépületében, a „Régi ésszel 
– gyermekkézzel” tematikus 
sorozat foglalkozásán cukorkás 
dobozt készítettek a gyerme-
kek a „Képes várostörténet…” 
időszaki kiállítás szatócsboltot 
bemutató „egységéhez” kapcso-
lódva.   SZV

Meghívó 
Tisztelettel meghívjuk a Magyar 
Rákellenes Liga Szekszárdi Alap-
szervezete szervezésében A mo-
dern patológia szerepe a dagana-
tos betegségek diagnózisában és 
kezelésében című előadásra.

Előadó: Dr. Cifra János főor-
vos (Tolna Megyei Balassa János 
Kórház – Patológia)

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala pályá-
zatot hirdet a Városfejlesztési és 
Üzemeltetési  Osztályra, útügyi 
referens munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás a www.
szekszard.hu honlapon, a Köz-
ügyek/Állás menüpontban.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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December 16-ai rejtvényünk megfejtése: John Steinbeck, Édentől keletre
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Sütkei Gábor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését január 17-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Ekkor történt, hogy amikor a 
nép keresztelkedni ment, Jé-
zus is megkeresztelkedett. Mi-
közben imádkozott, megnyílt 
az ég, és a Szentlélek leszállt rá 
látható alakban, mint egy ga-
lamb. Szózat is hallatszott az 
égből: Te vagy az én szeretett 
Fiam, benned telik kedvem.” 
 (Lk 3,21-22) 

Jézus beállt az emberek közé a 
sorba, és megkeresztelkedett. 
Így kezdi küldetését. Majd föl-
di küldetése végén, a keresztre 
megy az Isten Fia. Így szeret! 
Nem kívülálló. Valóságos ember. 
Mi, emberek pedig, oly gyakran 
messze keressük az Istent. Tá-

vol. Azt gondoljuk, csak a nagy 
dolgokban található meg. Sokan 
azért maradnak távol, vagy tá-
volodnak el, mert úgy értelme-
zik, hogy ők nem elég nagyok, 
jók az Istennek, vagy nem tud-
nak kapcsolódni hozzá, mert 
életüktől távolinak tartják Isten 
világát. Vannak, akik azt gon-
dolják, Isten számon kérő, ítélő 
és büntető. Azt feltételezik, nem 
lehet neki megfelelni, mert kép-
telenség teljesíteni parancsait, 
követni őt. Távoli, elérhetetlen. 
Minden szinten.

Isten messze van? A felhők, 
csillagok, végtelenségek között? 
Téli erdő szépségét szemléltem: 
a fák levetkezték leveleiket. A 

legnagyobb hidegben lemezte-
lenedik az erdő. Megmutatja 
szépségét, sebeit, kincseit, tit-
kait. Így lett megalkotva. Így 
él. Így működik. Így vigyázza a 
rábízottakat.

Megtaláltam az Istent az 
egészen kicsi dolgokban, vélet-
lennek tűnő történésekben, je-
lentéktelenségekben. Azokban 
a pillanatokban, amikor rácso-
dálkozok valamire, valakire. 
Amikor így jelen tudok lenni, 
akkor valamit megértek, amit 
eddig nem értettem, a min-
dennapok küzdelmei, kihívá-
sai, örömei között. Ezt, az élet 
sivatagjai és szakadékai között 
vándorolva nem értettem, nem 

láttam, nem fogtam fel. Ez az 
evangéliumi pillanat, amikor 
egyszerű és világos lesz valami, 
ami eddig homályos, sötét volt, 
érthetetlen. Ebben a pillanat-
ban fölém hajol az Isten. 

Tizenkilenc voltam, amikor 
megkeresztelkedtem. Hiszek-e 
Istenben? Olykor azt hiszem, 
szegény a szó, a gondolat, a leg-
nagyobb tett is, hogy erre választ 
adjon. Kicsiség és túlbuzgóság 
hinni benne? Több és más Ő an-
nál, minthogy a hitem, tagadá-
som eldöntené kettőnk kapcso-
latát. Huszonhárom éve fölém 
hajolt az Isten. Hálás vagyok 
ezért, minden nap.

 v. Kovács Ferenc a.
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Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Mészöly 
Miklós Egyesület tisztelettel 
meghívja Önt és hozzátarto-
zóit 2019. január 18-án pén-
teken A XVI. Mészöly Miklós 
Emléknap Rendezvényeire.

A Mészöly Miklós Emléknap 
programja:
09:00 Regisztráció
Helyszín: Babits Mihály Kulturá-
lis Központ – Agóra Művészetek 
Háza (Szent István tér 28.) 
09:30 köszöntők
•  Ács Rezső Szekszárd Megyei 

Jogú Város polgármestere
•  Szörényi László irodalomtörté-

nész, a Mészöly Miklós Egyesü-
let elnöke, a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja és a Sze-
gedi Tudományegyetem emeri-
tus professzora.

09:40 Írói pályakezdések egykor 
és ma I. 
•  Szolláth Dávid: A Vadvizektől 

a Sötét jelekig 
•  Ódor János Gábor: Szekszárdi 

helyszínek a Vadvizek novel-
láiban 

• Németh Gábor: Koldustánc
10:40 Filmvetítés
Portréfilm a 2006. évi Mészöly 
Miklós-díjas Darvasi Lászlóról
11:30 Szünet
11:50 A Mészöly Miklós Emlék-
plakett átadása
A plakettet átadja Ács Rezső 
SZMJV polgármester
A Mészöly Miklós-díj átadása
•  A díjat átadja Jankovics József 

irodalomtörténész a Mészöly 
Miklós Egyesület tiszteletbeli 
elnöke

•  Laudál Szörényi László iroda-
lomtörténész a Mészöly Miklós 
Egyesület elnöke

•  Az ünnepségen közreműköd-
nek a Mészöly Miklós vers- és 
prózamondó verseny díjazott-
jai Sági Róbert és Kovács-Sza-
bó Áron trombita kettőse zon-
gora kísérettel Hájas Kristóf, 
Szabados Balázs (zongora 
négykezes) Farkas Gréta, Loz-
sányi Tamás (fuvola orgona 
kísérettel)

Műsorközlő: Pócs Margit

13:00 Mészöly Miklós emléktáb-
lájának megkoszorúzása
Közreműködik Szörényi László a 
2018. évi Mészöly Miklós Emlék-
plakett kitüntetettje. Helyszíne az 
író szülőháza (Bezerédj u. 2.).
15:00 Beszélgető, emlékező dél-
után Az Irodalom Háza – Mé-
szöly Miklós Emlékházban (Ba-
bits u. 15.)
Beszélgetés A Mészöly Mik-
lós-díjassal
•  Vezetik Szörényi László, a Mé-

szöly Miklós Egyesület elnöke 
és Szkárosi Endre, a Mészöly 
Miklós Egyesület alelnöke

Beszélgetés A Mészöly Miklós 
emlékplakett kitüntetettjével
•  Vezeti: Dicső Zsolt költő, a 

„Pad” Egyesület elnöke 
Írói pályakezdések egykor és 
ma II. 
Beszélgetés a pályakezdés érde-
kességeiről Márton László és 
Németh Gábor íróval
•  A beszélgetést vezeti: Szkárosi 

Endre
Alaine tombolája

A Mészöly Miklós emléknap elő-
rendezvényei

2019. január 17-én (csütör-
tök) 
•  10:00 órától a PTE Kultúratudo-

mányi, Pedagógusképző és Vidék-
fejlesztési Karán (Szekszárd, Rá-
kóczi u. 1.) Mészöly Miklós Író, 
drámaíró születésének 98. évfor-
dulójára vers- és prózamondó 
verseny a fiatalok számára

•  16:30 órától a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeumban (Szekszárd, 
Szent István tér 26.) Polcz Alaine: 
Gyermekkorom című új könyvét 
bemutatja Ablonczy Anna

•  19:00 órától a Babits Mihály 
Kulturális Központ – Agóra 
Művészetek Házában Kovács 
Viktor – Kovács Dominik: 
A téglaégető dala. Korai Mé-
szöly-írások felolvasó-színházi 
adaptációjának ősbemutatója

További információk
•  Szekszárd: Pócs Margit 74/504–

119, 30/632–3266
•  Budapest: H. Nagy Boglárka 

20/280–8631

A Mészöly Miklós Emléknap rendezvényei ingyenesek

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2019. január 1–31-ig tart.
(03920)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

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

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

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (03922)

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(03921)

Ökumenikus imahét
Az immár hagyományos ökume-
nikus imahét eseményeit január 
21. és 26. között tartják Szekszár-
don. A keresztény gyülekezetek 
tagjait megszólító programsoro-
zat központi igéje: „Az igazság-
ra és csakis az igazságra töre-
kedj…” (5Móz 16,18–20).

Az érdeklődőket január 21-
én (hétfőn) a belvárosi római 
katolikus, 22-én (kedden) a 
református, 23-án (szerdán) az 
evangélikus templomban vár-
ják, míg 24-én (csütörtökön) 
a metodista, 25-én (pénteken) 
pedig az újvárosi római kato-
likus templomban szolgálnak 
a város lelkészei. Az alkalmak 
minden nap 17:00 órakor kez-
dődnek.   SZV

Fenyőgyűjtő járatok
Az Alisca Terra Nonprofit Kft. 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 
szolgáltatási területén januárban 
fenyőgyűjtő járatokat indít, ame-
lyek során kifejezetten a fenyőfá-
kat gyűjtik. A szolgáltató kéri a 
lakosságot, hogy az elszállítandó 
fenyőfákat díszítőelemektől és 
egyéb hulladékoktól mentesen 
helyezzék ki az ingatlanok elé oly 
módon, hogy az tehergépjármű-
vel megközelíthető legyen, és a 
közlekedést ne akadályozza.

Családosan búcsúztatták az évet
Tizennégy szekszárdi család 
teremtett magának felhőtlen 
hangulatot szilveszter esté-
jén egy gyerekzsivajtól han-
gos batyus bál keretében. 

A 2017-es év megyei önkéntese, 
Janó Attiláné szervezésében ösz-
szesereglett családok a Tolna Me-
gyei Civil Információs Centrum 
Béla király téri épületének termé-
ben töltötték felhőtlen beszélgetés 
közepette az év utolsó óráit. A 
programot különböző izgalmas 
vetélkedők és a ’90-es éveket idé-
ző zenei repertoár színesítette. A 

családok éjfélkor kisétáltak a tér-
re is, hogy együtt köszöntsék az 
újévet több száz szekszárdi város-
lakóval, majd hajnalig táncmulat-
sággal töltötték az időt.

A szervező azokat a családo-
kat invitálta az eseményre, akik-
kel korábban Szálkán, illetve 
Sötétvölgyben már együttmű-
ködött önkéntes- és diákprogra-
mok megvalósításában. Olyan, 
hittan oktatásban résztvevő ta-
nulók és szüleik is jelen voltak, 
akik a karácsonyi műsor alatt 
a Béla király téri Szeretetfalnál 
segédkeztek.  Gy. L.

Berta Zoltánt jelölik
Az óesztendő utolsó heteiben sú-
lyos veszteség érte a megye köz-
életét. Novemberben Pirgi József 
önkormányzati képviselő, Tolna 
város korábbi alpolgármestere, a 
megyei közgyűlés tagja hunyt el 
70 éves korában, december ele-
jén pedig Hirt Ferenc országy-
gyűlési képviselő távozott el 51 
esztendősen. Pirgi József helyét 
a megyei közgyűlésben Fülöp Já-
nos, Fadd polgármestere foglalta 
el, Tolnán azonban időközi ön-
kormányzati képviselőválasztást 
kell tartani március 3-án.

Horváth István, a térség or-
szággyűlési képviselője (Fidesz- 
KDNP) január 9-én, Szekszár-

don megtartott sajtótájékozta-
tóján Tolna polgármesterével, 
Appelshoffer Ágnessel jelentette 
be, hogy a város külsős alpolgár-
mesterét, Berta Zoltánt kérték 
fel, induljon Pirgi József egyéni 
körzetében képviselőjelöltként.

A közgazdász diplomás Berta 
Zoltán háromgyermekes édesa-
pa, 2001 óta egyéni vállalkozó, 
2013-tól a Tolnai Intézmény-
működtető Központ vezetője, 
2014-től a város alpolgármeste-
re. Munkaköréhez tartoznak a 
városüzemeltetési tevékenysé-
gek, valamint az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok 
átvilágítása, felügyelete.  Gy. L. 
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Horvát hátvéddel vágott neki az új évnek a KSC
Győzelemmel zárta az óévet 
és győzelemmel kezdte az 
új esztendőt az Atomerőmű 
KSC Szekszárd női kosárlabda 
csapata, amely nem csak NB I 
A-csoportos bajnokságban, de 
az Európa Kupában is menetel.

Az élvonalbeli magyar pontva-
dászatban két sikerrel megví-
vott összecsapással búcsúztatta 
2018-at a KSC. Djokics Zseljko 
vezetőedző csapata december 
16-án (tavalyi utolsó lapszá-
munk megjelenésének napján) 
a 26 pontot és 10 lepattanót 
jegyző Abby Bishop vezérleté-
vel, tíz ponttal győzte le a harcos 
Ceglédet (87–77). Négy nappal 
később pedig, az óév utolsó 
bajnokiján az MTK otthonában 
nyertek Theodoreán Alexand-
ráék (60–74).

A rövid karácsonyi pihenőt 
követően újra edzésbe álltak az 
atomosok, akik immár a január 
6-i, PEAC elleni pécsi rangadó-

ra készültek. A szekszárdiak ke-
retében a téli szünetben válto-
zás történt: Nevena Jovanovics 
teljesítménye támadásban és 
védekezésben is elmaradt attól, 
amit előzetesen vártak tőle, így 
a klubvezetés december 28-án 
felbontotta a szerb légiós szer-
ződését.

Jovanovics helyére a 21 éves 
Ivana Dojkic személyében hor-

vát válogatott kosarast igazolt 
a KSC. A 180 centi magas hát-
véd fiatal kora ellenére jelentős 
nemzetközi tapasztalattal ren-
delkezik, hiszen az Adria-ligá-
ban és az Európa-kupában is 
bemutatkozott már. Ivana az 
előző évadban az orosz bajnok-
ság legjobb védőjátékosának bi-
zonyult, és bekerült a liga má-
sodik legjobb ötösébe is. Mivel 
a horvát kosaras utoljára április 
végén játszott tétmeccset, egy 
hónapos próbaidővel szerződ-
tették a szekszárdiak. Ugyan-
csak a keretet érintő hír, hogy a 
gárda saját nevelésű bedobója, 
Bálint Réka két évvel meghosz-
szabbította a szezon végén lejá-
ró szerződését.

Jól kezdte az évet a KSC, 
amely a 2019-es esztendő első 

bajnoki mérkőzésén fölényes 
sikert aratott a PEAC ottho-
nában (58–88). Az Eldebrink 
(képünkön, 24 pont), Bishop 
(20), McCall (15) trió vezé-
relte szekszárdiaknál Dojkic 
bemutatkozása is jól sikerült, a 
horvát hátvéd 5 pontot, közte 
egy triplát „tett be a közösbe”. 
Studerék ezen a hétvégén, ha-
zai pályán fogadják az idény 
egyik meglepetés csapatát: az 
NKE-Csata elleni összecsapás 
vasárnap 17 órakor kezdődik a 
városi sportcsarnokban.  - fl -FO
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Legjobbjait díjazta a Sportközpont atlétikai szakosztálya
Az év első péntekén tartot-
ta hagyományos évadnyitó/
évadzáró díjátadó ünnepsé-
gét a Szekszárdi Sportköz-
pont atlétikai szakosztálya a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Csatár termében.

A rendezvényhez csatlakozott 
a Sportélmény Alapítvány is, 
amely négy szakágban nevezte 
meg a város legjobb serdülő at-
létáját, akik közül többen orszá-
gos bajnokságokon is remekeltek 
versenyszámukban. Kiemelten 
díjazták az korosztályos bajnok-
ságok és diákolimpiák valame-
lyikén dobogón végzett atlétákat, 
de azokat is, akik a váltó-, illetve 
csapatversenyek során fontos 
láncszemei voltak a sikeresen sze-
replő szekszárdi együtteseknek.

Tizenegy lányt, illetve fiút 
szólítottak ki a díjátadón, mint 
a szekszárdi atlétika pillanatnyi 
legjobbjait (képünkön). Ha kö-
zülük ki kellene emelni néhány 
ígéretes versenyzőt, akkor a ser-
dülőkorú Barabás Kata, fedett 
pályás országos bajnok és diáko-
limpia bronzérmes magasugró 
biztosan köztük lenne, miként 
a sprinttávokon jeleskedő, 300 
m-en győztes, 80 méteren ezüs-
térmes Frei Nóra is. A fiúk közül 
a középtávfutásban háromszoros 
országos ezüstérmesként az egyik 
legjobbnak számító Szemerei Le-

vente, aki Szőke Gergő edző irá-
nyításával szépen fejlődik, tagja a 
magyar junior válogatottnak.

A klub kevés felnőtt korú 
versenyzőjének egyike, Erdélyi 
Zoltán példaképként is állítható 
az utánpótláskorú versenyzők 
elé. Zoli ugyanis nem zárta le 
pályafutását akkor sem, amikor 
munkába állt. Sőt, a nehézsége-
ket leküzdve újabb fejlődési ívet 
vett Scherer Tamás edző tanít-
ványa: több év kitartó munkája 
után tavaly a felnőtt országos 
bajnokságon javította meg ma-
gasugró egyéni csúcsát, amivel 
szerzett egy ötödik helyet. El-
tökélt szándéka, hogy mihama-
rabb a 210 centit is átvigye, de 
közben távol- és hármasugrás-
ban is a szakállas megyei csú-
csok megdöntésére készül.

A néhai atlétaedző, Vaszkó Ju-
dit emléke előtt tisztelgő díjat az 
idén az országos junior bajnok-
ságon távolugrásban és hármas-
ugrásban bronzérmes Őry Balázs 
kapta, aki teljesítményével helyet 
követelt magának az U23-as ma-
gyar válogatottban is. Kár, hogy 
civil élete úgy alakul, hogy már 
jövőre nem tud az élsportra kon-
centrálni. „Alighanem a csúcson 
kell abbahagyni” – jegyezte meg 
az ünnepi pillanatokban a vissza-
vonulás gondolatával foglalkozó 
Vaszkó-díjas szekszárdi atléta.

Az atlétikai szakosztályt is 
működtető Szekszárdi Sportköz-
pont igazgatója, Csillag Balázs 
lapunk érdeklődésére elmondta, 
örülök, hogy az eredményes sze-
repléshez szükséges versenyzői 
bázis szinte minden szakágban 

adott, a tehetségek ambiciózus 
edzők irányításával bontogathat-
ják szárnyaikat. „Úgy érzem, a 
körülmények, a feltételek is adot-
tak ahhoz, hogy legalább ilyen, 
vagy ennél is jobb eredményeket 
érjenek el atlétáink az elkövetke-
zendő években” – tette hozzá az 
ötezres magyar csúcstartó.

Az országos bajnokságon 
szerzett aranyérmek tekinte-
tében ugyan a klub elmaradt a 
2017-estől, ám ennek hátteré-
ben elsősorban a legeredmé-
nyesebb versenyzők többségé-
nek korcsoportváltása áll. Ami 
a dobogós, valamint az 5–8. he-
lyeket, illetve a döntőbe kerülést 
illeti, nos, ebből a szempontból 
a tavalyi év jobb volt az azt meg-
előzőnél, s ez mindenképpen bi-
zakodásra ad okot.  B. Gy.

Az Európa Kupa csoportkörének utolsó fordulójában a cseh 
Nymburk otthonában december 13-án aratott fölényes sikerének 
(49–72) köszönhetően a Szekszárd az első helyen zárta a H-cso-
port küzdelmeit. Az öt győzelem mellett mindössze egy vereséget 
számláló KSC remek teljesítményével egyenes ágon jutott az EK 
legjobb 16 csapata közé. A kék-fehérek a második számú kupa-
sorozatban legközelebb január 24-én lépnek pályára a lengyel 
Bydgoszcz és a cseh Nymburk párharcának győztese ellen.

Kedd délelőtt tartotta az idei 
Killik László Női Magyar 
Kupa nyolcas döntőjének 
sorsolását az MKOSZ. A 
március 1. és 3. között Győr-
ben megrendező fináléban az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
az NKE-Csatával mérkőzik 
a negyeddöntőben. Ameny-
nyiben a címvédő KSC si-
kerrel veszi az első akadályt, 
úgy az elődöntőben a ZTE–
BEAC párharc győztesével 
találkozik. Az MK-döntő 
másik ágán Győr–Sopron és 
PEAC–Diósgyőr negyeddön-
tőket rendeznek. Az elődön-
tőket március 2-án, a finálét 
pedig másnap játsszák.

Szekszárd város legjobb 
serdülő (U16) atlétái: Frei 
Nóra (sprinter), Felkl Ben-
jamin (középtávfutó), Bara-
bás Kata (ugró), Sipos Kata 
(dobó). Vaszkó Judit emlék-
díj: Őry Tamás.

A szakosztály kiemelt 
díjazottjai: Barabás Kata, 
Frei Nóra, Szemerei Leven-
te, Németh Mátyás, Zsiga 
Levente, Barna Tamás, Őry 
Tamás, Angyal Balázs, Felkl 
Benjamin, Veress Zsombor, 
Binder Zsombor.

(03929)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

TÉLI VÁSÁR!
Női téli cipők

34–44-es méretig
Férfi téli cipők
38–47-es méretig

20–30%
engedménnyel!

SZAMOS
téli gyermekcipők

50% engedménnyel!
Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:

09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Kiválóan zárták az évet úszóink
December 22-én első alka-
lommal került rendezték 
meg a Kecskeméti Cikluszáró 
Úszóversenyt, ahol 20 egye-
sület fiatal úszói mérték össze 
tudásukat a medencében.

A Szekszárdi Sportközpont ver-
senyzői kiválóan zárták az évet: 
két aranyjelvényes szint mellett 
hat egyéni csúcsot döntve 14 ér-
met szereztek, így az előkelő 6. 
helyen zártak az éremtáblázaton. 
Hild Zsanett, Liszkai Péter, Szabó 
Dorka, Handa Dóra és Horváth 
Luca igazán kitettek magukért.

Eredmények, lányok: 50 m 
gyors: 1. Hild Zsanett 29,04. 50 
m pillangó: 1. Hild Zs. 32,03. 
50 m hát: 2. Handa Dóra 33,37, 
3. Horváth Luca 31,97. 100 m 
gyors: 1. Hild Zs. 1:01,89. 100 m 
pillangó: 3. Szabó Dorka 1:17,66. 
200 m hát: 1. Horváth L. 2:25,50, 
2. Handa D. 2:34,95. 200 m ve-
gyes: 3. Hild Zs. 2:35,88. 400 m 
gyors: 2. Hild Zs. 4:44,07.

Fiúk: 50 m hát: 1. Liszkai Péter 
30,08. 200 m gyors: 1. Liszkai P. 
2:04,68. 200 m hát: 2. Liszkai P. 
2:25,47. 200 m vegyes: 2. Liszkai 
P. 2:24,61.  SZV

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. A magyar válo-
gatott színeiben bizonyított a 
szekszárdi Kizakisz Nikolaosz 
(Yorgos SE), aki a szarvasi Szán-
tosi Dáviddal párban megvédte 
címét a január 5-én, Budapes-
ten megrendezett nemzetközi 
újonc viadalt. A duó az U13-
as fiú csapatverseny főtábláján 
angol, dán, szlovák és francia 
páros legyőzésével diadalmas-
kodott. „Szerettük volna meg-
védeni a címünket, már csak 
azért is, mert jövőre már nem 
indulhatok egy csapatban Dá-
viddal, mivel kiöregszik ebből a 
korosztályból” – beszélt legfőbb 
motivációjukról Kizakisz Ni-

kolaosz, aki egyéniben a legjobb 
négy közé jutásért búcsúzott.
Íjászat. Három arany- és egy 
ezüstérmet nyertek az Alisca 
Nyilai Íjász Egyesület verseny-
zői a DDR Teremíjász OB kva-
lifikációs viadalon, Marcaliban. 
Az egyesület mindhárom ser-
dülő korú versenyzője a do-
bogó legfelső fokára állhatott 
fel: Wehovszky Kíra Tícia és 
Juhász Márton történelmi kate-
góriában, Török István Szilárd 
vadászreflex kategóriában győ-
zött. Az ifjúsági korosztályban 
Bencze Gábor csigás íjjal ezüs-
térmet szerzett.
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AGÓRA MOZI
Január 13., vasárnap
15:00 |  Asterix: A varázsital 

titka
17:00 |  Ragadozó városok
19:30 |  Creed II
Január 14., hétfő
15:00 |  Asterix: A varázsital 

titka
17:00 |  Ragadozó városok
19:30 |  Creed II
Január 15., kedd
15:00 |  Asterix: A varázsital 

titka
17:00 |  Ragadozó városok
19:30 |  Creed II

Január 16., szerda
15:00 |  Asterix: A varázsital 

titka
17:00 |  Ragadozó városok
19:30 |  Creed II
Január 17., csütörtök
15:00 |  Egy kutya hazatér
17:00 |  Ralph lezúzza a netet
19:30 |  Végtelen útvesztő
Január 18., péntek
15:00 |  Egy kutya hazatér
17:00 |  Ralph lezúzza a netet
19:30 |  Végtelen útvesztő
Január 19., szombat
15:00 |  Egy kutya hazatér
17:00 |  Ralph lezúzza a netet
19:30 |  Végtelen útvesztő

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. január 19. (szombat) 16:30  
– Bödő terem
Táncház: zenél a Csurgó zenekar
16:30 – 17:00 Babázó (1,5–3 
év) – Matókné Kapási Julianna 
és Huszárikné Böröcz Zsófia
17:00 – 18:00 Játszó (3–6 év) 
– Nyemcsokné Kárpáti Katalin, 
Varga-Szűcs Alexandra és Var-
ga János
18:00 – 19:30 Gyermek-
táncház (6–12 év) – Tóth-Mi-
hó Erika és Tóth Zoltán
20:00 – 23:30 Felnőtt táncház 
– Nyemcsokné Kárpáti Katalin 
és Nyemcsok Pál

Rendező: Bartina Néptánc 
Közhasznú Egyesület és a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ.

A belépés díjtalan.

2019. január 19. (szombat) 16:00 
– Színházterem
Szekszárdi Ifjúsági Fúvószene-
kar koncert

Karnagy: Kovács Zsolt. 
A belépés díjtalan.

2019. január 20. (vasárnap) 10:30  
– Művészetek Háza
Vasárnapi matiné: Mazsola

Mazsola, a gazdájától elker-
getett induri-pinduri malac és 
a melegszívű Manócska felejt-
hetetlen történetei elevened-
nek meg a bábszínpadon. Az 
előadás Bálint Ágnes eredeti 
meséjéből íródott, sikerét az 
emlékezetesen kedves bábfigu-
rák garantálják. (3 éves kortól 
ajánlott.) Előadják: F. Nagy Esz-
ter és Felszeghy Tibor. 

Jegyár: 1.500,- Ft/fő.

2019. január 22. (kedd) 17:30  
– Művészetek Háza
„Új Kossuth-díjasok” – Hom-
mage á Hencze Tamás

Köszöntőt mond: Baky Péter 
festőművész, a kiállítás kurá-
tora. A tárlatot megnyitja: dr. 
Aknai Tamás művészettörté-
nész. Közreműködik: Lozsányi 
Tamás orgonaművész.

Hencze Tamás, Kossuth-dí-
jas neoavantgárd festőművész 
Szekszárdon született 1938. 
március 6-án. Számos kollektív 

és önálló kiállításon szerepelt, 
egyebek mellett az Ernst Mú-
zeumban, a Magyar Nemzeti 
Galériában, a Műcsarnokban, 
míg külföldön Berlin, Mün-
chen, Stockholm, Bázel, Bécs, 
London, Amszterdam, Róma, 
Szöul, Tokió, Mexikó galéri-
áiban állították ki alkotásait. 
1980-ban részt vett a velencei 
biennále magyar pavilonjának 
tervezésében is. Munkáit őrzi 
a bécsi Albertina, valamint a 
Ludwig Alapítvány, gyűjtemé-
nyek Essenben, a szöuli Natio-
nal Museum of Contemporary 
Art, Magyarországon pedig a 
székesfehérvári Szent István 
Király Múzeum, a békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeum, a 
Szombathelyi Képtár, Budapes-
ten a Kassák Lajos Múzeum, a 
Ludwig Múzeum és a Magyar 
Nemzeti Galéria. Hencze Tamás 
1989-ben érdemes művész lett, 
majd 2004-ben Kossuth-díjjal 
tüntették ki és a Széchenyi Iro-
dalmi és Művészeti Akadémia 
is a tagjai közé választotta.

A rendezvény támogatói: 
Vékony Péter műkereskedő és 
a pécsi Janus Pannonius Mú-
zeum Modern Magyar Képtár.

A kiállítás február 24-ig lá-
togatható keddtől vasárnapig 
09:00 és 17:00 óra között. Belé-
pőjegy: 500,- Ft, diák/nyugdíjas: 
300,- Ft.

Kiállítás
Életre kelt könyvek – Farkas 
Péter könyvszobrász kiállítása.
Precíz tervezéssel és hajtogatás-
sal a megunt és nem használt 
könyvek új életet kapnak. A 
szemet gyönyörködtető lakbe-
rendezési tárgyak szoborként 
emelkednek ki a könyvespolc 
többi könyve közül. A kiállított 
alkotások lapjai között számok, 
formák és feliratok jelennek 
meg, ezáltal a könyveket új né-
zőpontból csodálhatjuk meg.

A kiállítás megtekinthető 
2019. február 1-ig, hétfőtől pén-
tekig 08:00 – 20:00 óra között, 
szombaton 08:00 – 18:00 óra 
között a Bakta Galériában. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük.  
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–74/504–102. Polgármeste-
ri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Béla király tér 8.).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2019. január 15. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 

– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Dó-
zsa Gy. u. 4.).

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

Meghívó!
A „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör 
és az Alisca Borrend nagy szere-
tettel hívja és várja az érdeklődő-
ket Vince napi borünnepre (a 
kékfrankos ünnepére) 2019. ja-
nuár 19-én (szombat) 14:00 órá-
tól, az Istifángödrei pincesoron.
PROGRAM:
14:00 Megnyitó és Vince napi 
vesszővágás – Ferenc Vilmos 
elnök
14:30 Vince napi vesszőszente-
lés – Fekete Zoltán római kato-
likus káplán
15:00 Vince napi kékfrankos 
kóstoló a résztvevők 2018-as 
boraiból dr. Kozma Pál szakmai 
vezetésével
16:00 Vince napi pincejárás 
a Ribling, a Tokaji és Toronyi 
pincében

„Ha megcsordul Vince,
tele lesz a pince.”

ÁLLÁSHIRDETÉS
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Egészségügyi 
Gondnoksága a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. alap-
ján pályázatot hirdet 11. számú 
felnőtt háziorvosi szolgálat 
körzeti ápoló munkakör betöl-
tésére.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozott 
idejű közalkalmazotti jogvi-
szony (Amíg a házi-orvosi kör-
zetet az Egészségügyi Gond-
nokság működteti. Ezt követően 
a praxist üzemeltető vállal-kozó 
háziorvos foglalkoztatja az ápo-
lónőt.)

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő

A munkavégzés helye: 7100 
Szekszárd, Csatári u. 1.

A munkakörbe tartozó lé-
nyeges feladatok: Szekszárd 
11. számú felnőtt háziorvosi 
körzetben a há-ziorvos melletti 
körzeti ápolói feladatok ellátása 

a 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet 
szerint.

Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásá-ról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók, kiegészítve mun-
káltatói döntésen alapuló illet-
ménykiegészítéssel.

Pályázati feltételek: Ápoló 
(54)
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•  30 napnál nem régebbi erköl-

csi bizonyítvány,
•  végzettséget, szakképzettséget 

igazoló okiratok másolata,
•  részletes szakmai önéletrajz,
•  pályázó nyilatkozatát arról, 

hogy hozzájárul a pályázati 
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez,

•  a pályázó nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy a pályázat 
tartalmának és személyes ada-

tainak a pályázat elbírálásában 
résztvevők általi megismeré-
séhez hozzájárul,

•  a működési nyilvántartásban 
való részvételt igazoló doku-
mentum, vagy a nyilvántar-
tásba vétel vállalása
A munkakör betölthetőségé-

nek időpontja: 2019. március 1.
A pályázat benyújtásának 

határideje: 2019. február 15.

További információ: Lovrity 
Attiláné (+36–30/458–6344).

A pályázatok benyújtásának 
módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Egészségügyi 
Gond-noksága címére történő 
megküldésével (7100 Szek-
szárd, Vörösmarty u. 5.)

vagy
•  Elektronikus úton Lovrity 

Attiláné intézményvezető ré-
szére az eugond01@tolna.net 
e-mail cí-men keresztül.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet a 
Polgármesteri Hivatal Jogi és 
Hatósági Igazgatóság Építési 
Osztályára építésigazgatási 
ügyintéző munkakör betöl-
tésére.

A részletes pályázati felhí-
vás a www.szekszard.hu hon-
lapon, a Közügyek/Állás me-
nüpontban tekinthető meg.

Értesítés vízmérők
leolvasásáról

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 
értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy 
a szekszárdi társasházakban 
2019. január 02. és 24. között 
vízmérő leolvasást és ellenőr-
zést végez.

A leolvasás ütemezése megta-
lálható az E.R.Ö.V. Víziközmű 
Zrt. honlapján a Leolvasások 
– 2019. január menüpont alatt 
(http://www.erovzrt.hu/doc/ol-
vasas/201901_olvasas.pdf ).

A Szolgáltató kérése, hogy a 
tájékoztatóban megadott idő-
pontban biztosítsák a lakásba 
történő bejutást és a vízmé-
rő(k) hozzáférhetőségét a le-
olvasás elősegítése érdekében.

Együttműködésüket
köszönjük!
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Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(03927)Eng. szám: E-000304/2014

Vállalkozásunk közel 15 éves szakmai 
tapasztalattal vállal homlokzati hőszi-
getelést, gipszkartonozást, festést, má-
zolást, burkolati díszkövek rakását.

CSONKASZIG
Telefon:

06–20/372–85–84

(0
39

12
)

Sárhidi Balázs
20/450–77–84, 30/944–90–09

Ingyenes kiszállítás!

(03911)

•  Építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés)
• Transzportbeton gyártás, kiszállítás,pumpálás

• Gépi földmunka, gépbérlet, bontási munkák, betontörés
• Közúti áruszállítás, trélerezés

• Építőanyag kereskedelem: zsákos cement, namal, kavics 
és zúzaléktermékek, - betonelemek stb. értékesítése

7090 Tamási, Nyírfa sor 11.
Tel./fax: 74/573–980, 74/573–984

Telefon: 74/573–985, Mobil: 30/474–71–86
E-mail: info@tambaukft .hu 

www.tambaukft .hu

(03933)

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!

(03909)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (03913)


