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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Új központ
Kétszázhatmillió forint támo-
gatásból létesítenek új ügyele-
ti szolgálati központot, valamit 
egy felnőtt- és egy gyermek-
orvosi rendelőt az Ybl Miklós 
utca 1. szám alatt, ahol a jövő-
ben a védőnői szolgálat is helyet 
kap. → 3. oldal

Bartina-film
„Életem a tánc, szerelmem a 
Bartina” címmel forgat doku-
mentumfilmet Kindl Gábor a 
nagy múltú és fényes jelenű Bar-
tina Néptánc Egyesületről, mely 
megannyi szekszárdi és környék-
beli ember életére volt, illetve van 
nagy hatással. → 5. oldal

Nyugdíj
Az első nyugdíjrendszer kidol-
gozása óta alaposan megválto-
zott a világ, emiatt az időskori 
ellátás rendszere is változásban 
van – derült ki a Szekszár-
di Harmadik Kor Egyetemé-
nek előadásán, melyet dr. Ber-
ke Gyula tartott. → 6. oldal

Jégmadarak
Jól sikerült az elmúlt hétvégi 
szupermini (U8) torna a Szek-
szárdi Sportközpont jégkorong 
szakosztálya számára. A Szek-
szárdi Jégmadarak korosztályos 
csapata a lejátszott három mér-
kőzés mindegyikén több gólt is 
ütött az ellenfélnek. → 12. oldal

→ 5. oldal
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A magyar mézért lobbizik a képviselő
Hazánk Spanyolország és 
Románia után a harmadik 
legnagyobb méztermelő or-
szág, a méhészet azonban 
addig nem lehet versenyké-
pes ágazat, amíg olcsó kínai 
méz árasztja el Európát.

E tény a magyar méztermelőket 
markánsan érinti, hiszen a hazai 
termés közel 75 százalékát nyu-
gat-európai piacokra exportál-
ják. A magyar termelők védel-
mében Erdős Norbert, a Fidesz 
EP-képviselője nemrég egy a 
mézzel és a méhek természet-
ben betöltött nélkülözhetetlen 
szerepével foglalkozó „méz-je-
lentést” terjesztett elő, s fogad-
tatott el az Európa Parlament 
Mezőgazdasági Bizottságával.

A honatya mintegy húszezer 
(!) hazai méhész – köztük közel 
ezer Tolna megyei – védelmé-
ben tett javaslatait február 10-
én sajtóesemény keretében mu-
tatta be Szekszárdon – Horváth 
István, a választókerület par-
lamenti képviselőjének meghí-
vására. A jelentés unión belüli, 
azon kívüli és vegyes mézter-
mékek kategóriákra osztaná a 
piacon jelen lévő mézeket.

Erdős javasolja továbbá, hogy 
az iskolatej program mintájára a 

méznek is szorítsanak helyet az 
oktatási intézményekben. A Ma-
gyar Méhészeti Nemzeti Prog-
ramban a méhészképzést, kuta-
tást, kaptártelepítést támogatják 
uniós és magyar kormányzati 
összegekkel. Erdős kiemelte to-
vábbá: a méhek beporzásától 
függ a zöldség-gyümölcs ágazat 
termelésének 84 százaléka!

Horváth István felhívta a fi-
gyelmet: a méhész szakma – 
amely csaknem 80 ezer embert 
tart el – fontos ágazata a magyar 
gazdaságnak, épp ezért kellő oda-
figyeléssel szükséges kezelni a té-
mát a törvényhozás szintjén. A 
méhésztársadalomnak arra kel-

lene törekednie, hogy minél több, 
üvegben eladott méz hagyja el az 
országot, hisz így juthat nagyobb 
jövedelemhez egy-egy család.

A fogyasztás növelése érde-
kében indították el hazánkban 
a Mézes Reggeli Programot, 
amelyben tavaly Tolna megyé-
ben közel 8000 óvodás és kisis-
kolás étrendjébe épülhetett be a 
méz – erről már Kersák Róbert 
ejtett szót. Az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület helyi kép-
viselője elmondta:. Kiemelte: a 
rendszerváltás óta egyik kor-
mány sem nyújtott annyi se-
gítséget és forrást az ágazatnak, 
mint a jelenlegi.  Gy. L.
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NÉVNAP–TÁR
Február 18. (vasárnap) – Bernadett, Konrád
Bernadett: német-francia eredetű; jelentése: erős, mint a medve.
Konrád: német eredetű; jelentése: Merész + tanács.

Február 19. (hétfő) – Zsuzsanna, Eliza
Zsuzsanna: héber-görög-latin eredetű;  jelentése: liliom.
Eliza: héber eredetű; jelentése: Isten az én esküvésem.

Február 20. (kedd) – Aladár, Álmos
Aladár: germán eredetű; jelentése: mindenben hatalmas.
Álmos: magyar-török-latin eredetű; jelentése: álombeli, magasztos, álmos.

Február 21. (szedra) – Eleonóra, Zelmira
Eleonóra: arab eredetű; jelentése: Isten az én világosságom.
Zelmira: 1.)  olasz eredetű, Rossini és Gluck operáiból; jelentése: győze-

lem + híresé. 
2.) arab eredetű, jelentése: ragyogó, fénylő.

Február 22. (csütörtök) – Gerzson, Zétény
Gerzson: héber eredetű bibliai férfinév; jelentése: az idegen, a száműzött.
Zétény: magyar eredetű; jelentése: vő.
Február 23. (péntek) – Alfréd, Mirtill
Alfréd: germán eredetű; jelentése: tündér, tanács.
Mirtill: görög-francia eredetű; jelentése: mirtuszfa, áfonya.

Február 24. (szombat) – Mátyás, Jázmin
Mátyás: héber-latin eredetű; jelentése: Isten ajándéka.
Jázmin: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 18.
(vasárnap)

Február 19
(hétfő)

Február 20.
(kedd)

Február 21.
(szerda)

Február 22.
(csütörtök)

Február 23.
(péntek)

Február 24.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | kb. 1 mm zápor | 
hidegfront erős széllel
max. 6o , min. 1o

közepesen felhős
max. 6o , min. -5o

havas eső | kb. 3 mm havas eső | 
hidegfront erős széllel
max. 5o , min. -2o

hózápor | kb. 1 cm hó | szeles nap
max. 4o , min. -3o

közepesen felhős
max. 4o , min. -4o

hószállingózás
max. 3o , min. -5o

hózápor
max. 3o , min. -5o

Új ügyeleti központ létesül az Ybl utcában
Kétszázhatmillió forint támo-
gatásból létesítenek ügyeleti 
szolgálati központot és két 
orvosi rendelőt az Ybl Miklós 
utca 1. szám alatt, ahol a jö-
vőben a védőnői szolgálat is 
helyet kap. A kormányhivatal 
térítésmentesen biztosítja az 
ingatlan használati jogát az 
önkormányzat számára.

A város célul tűzte ki a belvá-
rosban található használatlan 
ingatlanok használatbavételét, 
ami városkép javítása és a funk-
cióváltás szempontjából egya-
ránt fontos. Ennek a munkának 
az első állomása – az állami 
tulajdonú, de a Tolna Megyei 
Kormányhivatal vagyonkeze-
lésében lévő – Ybl Miklós utca 
1. szám alatt található, évek óta 
kihasználatlanul álló ingatlan 
(volt BM Klub – a szerk.) újra-
hasznosítása – tudatta Ács Re-
zső polgármester.

A több mint 1700 négyzetmé-
ter területű épület első szintjén 
alakítják ki az új ügyeleti szol-
gálati központot, illetve egy 
felnőtt- és egy gyermekorvosi 

rendelőt. A második szinten a 
védőnői szolgálat végzi majd 
munkáját. Ezen a szinten hat 
védőnői szoba, négy kis tárgya-
lóhelyiség, valamint két vizs-
gálóhelyiség és egy nagyobb 
– oktatások, rendezvények le-
bonyolítására alkalmas – terem 
kap majd helyet – közölte a vá-
rosvezető.

Nemcsak az épület újul meg, 
az ügyelet, az orvosi rendelők és 
a védőnői szolgálat is teljes egé-

szében új eszközöket és búto-
rokat kap. A legkorábban 2019 
közepére lezáruló beruházás 
teljes értéke mintegy 206 millió 
forint. Ebből 180 millió forintot 
tesznek ki az épület felújításával 
járó munkák, míg az új eszkö-
zök és a bútorzat 26 millió fo-
rintba kerül – részletezte Ács 
Rezső.

A polgármester elmondta: 
a tervezés folyamán az önkor-
mányzat végig kapcsolatban 

állt a felnőtt- és gyermek házi-
orvosokkal, hogy az épületben 
kialakítandó terek és funkciók 
a lehető legjobban szolgálják 
a használat célját. A helyszín 
kiválasztásával kapcsolatosan 
arról szólt, hogy az ingatlan 
könnyen megközelíthető helyen 
található, illetve, hogy a szüksé-
ges infrastruktúrát, parkolóhe-
lyeket is jól ki lehet alakítani. 
Ugyancsak elmondta, a beru-
házással, mely eleget tesz majd 
a 21. század követelményeinek, 
hosszú távú megoldás születik.

Dr. Horváth Kálmán kor-
mánymegbízott örömét fejezte 
ki, hogy 21. századi színvonalra 
juthat el az  ingatlan, ahol a vá-
ros és a környék lakosságát ki-
szolgáló egészségügyi centrum 
létesül. Hozzátette: az épület egy 
pályázatnak köszönhetően kül-
sőleg korábban már megújult.

A Tolna Megyei Kormányhi-
vatal ingyen adja használatba a 
városnak az ingatlant. Az ezzel 
kapcsolatos szerződést Ács Re-
zső polgármester és dr. Horváth 
Kálmán látta el  kedd délután 
kézjegyével.  S. V.

Sommelier versenyt rendeznek Szekszárdon
Szekszárdon rendezi meg a 
Magyar Sommelier Bajnokság 
elődöntőjét a hazai szakmai 
szervezet február 24-én. A Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
Rendezvénytermében meg-
tartandó nyílt versenyen há-
rom szekszárdi is indul.

A bajnokság célja, hogy magas 
szintű megmérettetési lehe-
tőséget biztosítson a somme-
lierek-nek (a borok és gaszt-
ronómia területén is jártas 
szakember), illetve mindazok-
nak, akik a vendéglátásban dol-
goznak és a sommelier szakma a 
munkakörük része – közölték a 
szervezők a Magyar Sommelier 
Szövetség honlapján.

A résztvevők az elődöntő-
ben tesztet töltenek ki, borokat 
dekantálnak, majd beszélnek 

ezekről a tételekről, melyekhez 
ételt is ajánlanak, végül pedig 
két bort párosítanak öt étellel. 
A verseny nyílt, azon nemcsak 
a szövetség tagjai, de bármely 
szakember részt. A döntőbe 
három versenyző jut, akikre hat 
gyakorlati feladat megoldása 
vár a nagyközönség előtt már-
cius 4-én Budapeseten, a Ger-
beaud Ház Átrium termében.

Mészáros Péter borász, a ver-
seny zsűrijének egyetlen szek-
szárdi tagja elmondta, a Magyar 
Sommelier Bajnokság olyan 
rangos verseny, mely nagyban 
növelheti a résztvevők szakmai 
elismertségét. A megméretteté-
sen három szekszárdi – Daum 
Lívia, Kern Ferenc és Letenyei 
Balázs – is indul.

A zsűri tagja felhívta a figyel-
met, hogy a rendezvény nyílt, 

azon szívesen látnak minden-
kit, aki érdeklődik a sommelier 
szakma, a borászat vagy maga 
megmérettetés iránt. Az elő-
döntőre várják a Szekszárdi SZC 
Vendéglátó Szakképző Iskola 
diákjait és oktatóit, valamint 
a PTE KPVK szőlész-borász 

mérnöki képzésén, illetve turiz-
mus-vendéglátás szakán tanuló 
hallgatókat is. Ők a versenynek 
köszönhetően szemtanúi lehet-
nek annak, hogy miként kell a 
borokat professzionális módon 
dekantálni, kóstolni. A jövő 
szakemberei a versenynek kö-
szönhetően olyan tapasztalatra 
tehetnek szert, melyre egyéb-
ként nem nyílik lehetőségük – 
tudatta a Mészáros Péter.

A kulturált borfogyasztás, a 
borkultúra iránt érdeklődők-
nek már csak azért is érdemes 
lesz ellátogatniuk a Magyar 
Sommelier Bajnokság szekszár-
di elődöntőjére (kapunyitás 13 
órától), mert a verseny végezté-
vel tizenegy szekszárdi borász 
tart kóstolót, de meg lehet majd 
ízlelni a Törley Pezsgőpincészet 
prémium pezsgőit is.   S. V.

Látogatási
tilalom

Látogatási tilalmat rendeltek el 
a Tolna Megyei Balassa János 
kórház valamennyi osztályán 
– tájékoztatott az intézmény. A 
közlemény szerint a tilalmat az 
influenza járványügyi adatainak 
ismeretében rendelték el február 
14-től. A kórház felhívta a járó-, 
fekvőbeteg ellátásra előjegyzési 
időponttal rendelkező betegek 
figyelmét: ha lázasak, légúti be-
tegségük, vagy hasmenéses tü-
neteket tapasztalnak, a gyógyu-
lást követően telefonon kérjenek 
új időpontot az ellátásra.  SZV

Nem lép vissza
„Senki javára nem lépek vissza” 
– reagált sajtótájékoztatóján az 
országos médiában megjelent 
„találgatásokra” Szabó Balázs, a 
Jobbik szekszárdi önkormány-
zati képviselője. Az ellenzéki 
párt parlamenti képviselőjelölt-
je elmondta: csak a helyi párt-
tagok, az ifjúsági tagozat és a 
Jobbik önkéntesei a támogatói. 
„A problémákat megoldani kell, 
nem elfutni előlük” - tette hozzá 
Szabó Balázs.  SZV
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
február 19-től február 23-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03064)

MENÜ Február 19. Február 20. Február 21. Február 22. Február 23.

„A”
1050 Ft

Bableves
gazdagon Lebbencsleves Csontleves Zellerkrém-

leves Zöldbableves

Burgonyás 
nudli,

baracklekvár

Parajfőzelék,
virslis

omlett

Rántott 
csirkemell,
1/2 adag

párolt rizs,
1/2 adag friss 
saláta öntettel

Genovai
halragu,

penne tészta

Natúr
sertésborda,

francia
rakott

burgonya

„B”
1050 Ft

Bableves
gazdagon Lebbencsleves Csontleves Zellerkrém-

leves Zöldbableves

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság

Sült oldalas,
fűszeres 
parázs-

burgonya,
savanyúság

Puszta-
pörkölt,

savanyúság

Székely-
káposzta,

tejföl

Lecsós
csirkemáj,
párolt rizs,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
jércemell,

steak 
burgonya 

savanyúság

Rántott 
jércemell,

steak 
burgonya 

savanyúság

Rántott 
jércemell,

steak 
burgonya 

savanyúság

Rántott 
jércemell,

steak 
burgonya 

savanyúság

Rántott 
jércemell,

steak 
burgonya 

savanyúság

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Csirkés-
zöldséges

curry,
kuszkusszal

Csirkés-
zöldséges

curry,
kuszkusszal

Csirkés-
zöldséges

curry,
kuszkusszal

Csirkés-
zöldséges

curry,
kuszkusszal

Csirkés-
zöldséges

curry,
kuszkusszal

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

szekszárdi telephelyekkel.

Cégünk munkatársakat keres

MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ munkakörbe.

FELADATOK: 
▶ kapcsolattartás ügyfelekkel,
▶  szakmai és kereskedelmi 

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

ELVÁRÁSOK:
▶ felsőfokú műszaki végzettség,
▶  pneumatika, elektronika 

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

ELŐNYT JELENT:
▶  hasonló munkakörben szerzett 

szakmai tapasztalat

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

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

jövedelem,
▶ prémium rendszer,
▶ béren kívüli juttatás.

JELENTKEZÉS:
pályázati anyagát (motivációs levél, önéletrajz) a 

beke@cphautomat.hu e-mail címre várjuk.

(03073)
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„Itt a farsang, áll a bál!” – játszóház a Babitsban
Hercegnők, macskák, Darth 
Vader és rohamosztagosai 
mellett a 101 kiskutya és 
Szörnyella de Frász is együtt 
volt a Babits Mihály Kultu-
rális Központ hagyományos 
farsangi játszóházában. A 
múlt vasárnapi mulatságon 
csaknem 250-en vettek részt.

Idén is vidám, farsangi játszó-
házba hívták a kulturális köz-
pont munkatársai a gyerekeket. 
Február 11-én délelőtt kézmű-
ves foglalkozások és színpadi 
produkciók, játszósarok, far-
sangi finomságok várták az 
évek óta hagyományos játszó-
házba a legifjabbakat és szüle-
iket. Az egészalakos jelmezbe 
öltözött résztvevők ingyen ve-
hettek részt a programon.

A résztvevők ízelítő kap-
hattak a Bartina Gyermekfar-
sang produkcióiból. A fiatal 
táncosok ezúttal dalmata ru-
hát öltöttek magukra: a 101 
kiskutya történetét idézték 

meg jelmezükkel, Szörnyella 
de Frász vezényletével. Őket 
a Bóbita zenekar nagysikerű 
műsora követte. A „Bolond 
bál” – a nevéhez hűen – való-
ban bolondosra sikeredett és 
alaposan megmozgatta a jel-
mezes sokaságot.

Kézműves programok közül 
is választhattak a gyerekek: 
akadt, aki farsangi papír álar-
cot, színes kalapot készített a 
Humánszolgáltató Központ 

munkatársaival, mások ki-
szebábot csináltak Deichsler 
Margittal. A játszóházban ott 
volt a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum Varródoboz című 
programja, amelyre egyébként 
minden hónap első szerdáján, 
a Vármegyeházán várják az 
érdeklődőket. A Varródoboz 
csapata ezúttal textilek kaval-
kádját hozta. Díszek és csil-
lámok segítségével és némi 
varázslattal bárkiből király-

kisasszony, bagoly vagy pan-
da. Egy másik asztalnál kale-
idoszkópok, papír ujjbábok 
készültek Gulyás Évi kézmű-
vessel. Volt még arcfestés is, 
és bemutatkozott a Sióagárdi 
Általános Iskola.

A játék hevében megszom-
jazott farsangi sokadalom fi-
nom, meleg teát kortyolhatott. 
A nap a farsang elmaradhatat-
lan programjával, tombolahú-
zással zárult.  - mwj -
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Dokumentumfilm készül a Bartináról
„Életem a tánc, szerelmem a 
Bartina” címmel forgat doku-
mentumfilmet Kindl Gábor a 
nagy múltú és fényes jelenű 
Bartina Néptánc Egyesületről, 
mely megannyi szekszárdi és 
környékbeli ember életére 
volt, illetve van nagy hatással.

A film elkészítésének ötlete ta-
valy, a Szekszárdi Retro című 
dokumentumfilm forgatása 
közben fogant meg – mondta 
el Kindl Gábor producer. Hoz-
zátette, az egyesület története 
számos ponton illeszkedett 
volna tavaly elkészült doku-
mentumfilmjébe, ám mivel a 
Bartina története, tevékeny-
sége olyan kiterjedt és szerte-
ágazó, úgy döntött, hogy egy 
teljes filmet szentel Szekszárd 
legismertebb művészeti egye-
sületének. Kindl Gábor azért 
is szeretné elkészíteni a filmet, 
mert a számos elismerés, kü-
lönféle díj dacára még sosem 

forgattak dokumentumfilmet 
az egyesületről.

A film az indulástól kezdve 
egészen a jelenkorig mutatja 
be a Bartina történetét és tevé-
kenységét, melyben a hagyo-
mányápolással párhuzamosan 
nagy szerepet kap a következő 
generációk képzése, az utánpót-
lás biztosítása is.

Mint a producer fogalmazott: 
az idő megy, de a Bartina ma-

rad. Az egyesülettel fennállása 
során több ezer ember került 
kapcsolatba, az alkotás pedig az 
Ő bemutatásukon keresztül sze-
retné az egyesület monumentá-
lis lélekútját a néző elé tárni. A 
születőben lévő film, melyben a 
tervek szerint több mint ötven 
megszólaló lesz látható és hall-
ható, sok archív felvétellel és 
fotóval is „elkényezteti” majd a 
nézőt.

A dokumentumfilm két fő 
szál mentén fut és az egyesület 
története szempontjából meg-
határozó két kulcsfigura, illet-
ve az Ő elbeszéléseik köré épül. 
Egyikük az alapító Szabadi 
Mihály, Bessenyei- és Csoko-
nai díjas koreográfus, a másik 
pedig Matókné Kapási Julian-
na, az egyesület művészeti ve-
zetője. A filmben hallható és 
látható lesz többek között olyan 
70 évnél idősebb megszólaló is, 
aki már a tagtoborzásra is el-
kísérte az alapító-koreográfus 
Szabadi Mihályt.

Az első forgatást tavaly de-
cemberben, a Bartina Kará-
csonyváró nagyműsorán tartot-
ták, a legutóbb pedig az elmúlt 
szerdán forgattak Szabadi Mi-
hállyal és Matókné Kapási Ju-
liannával. A stáb a következő 
héten az egyesület négy korcso-
portjának próbájára látogat el. 
A filmet a tervek szerint még az 
idén bemutatják.  S. V.

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Elek László
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 
(Spirit Egészség Centrum)

Rendelési idő:
hétfő, szerda: 14:30 órától

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 16:00 – 18:00

Nincs várakozási idő!
Előjegyzés: +36-30/234-2572

(03069)

Építőiparban és
csőszerelésben

jártas 
szakembereket 

keresünk
Szekszárdra.

Építőiparban és
csőszerelésben

jártas 
szakembereket 

keresünk
Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/28–88–458

(03077)

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

(03060)

Az év minden napján, napi 
24 órában horgászhat 

Sötétvölgyben, ha tagunk lesz!

Egyesületi tagunk lehet 
2018-ban külön 

belépési díj nélkül!

INFORMÁCIÓK:
www.kozalkalmozottihe.hu

ÉRDEKLŐDNI:
Balogh István

horgászboltjában
7100 Szekszárd, Tinódi u. 13.

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

(03055)

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Módszerekben, eszközökben is megújul a Gyakorlóiskola
„Az ember többször átgon-
dolja, mire igent mond egy 
ilyen felelősségteljes fela-
datra” – mondja Bucsányiné 
Gréczy Gabriella, aki 2017 
júliusától látja el a PTE Gya-
korlóiskola, Alapfokú Művé-
szeti Iskola és Gyakorlóóvoda 
intézményvezetői feladatait.

– Tudatában vagyok annak, 
hogy egy váltás soha sem köny-
nyű egy iskola életében – fo-
galmaz az igazgató. – Az in-
tézmény iránti elkötelezettség, 
a kollégáim irántam tanúsított 
bizalma motivált, hiszen erős, 
összetartó, közös célokért küz-
dő tantestülettel rendelkezünk. 
Szerencsésnek érzem magam, 
hogy tizennyolc éve taníthatok 
a Gyakorlóiskolában.

– Honnan jött az indíttatás, 
hogy pedagógus pályára lépjen?

– Kiskorom óta óvónő szeret-
tem volna lenni, aztán a közép-
iskolát követően mégis tanítói 
pályára jelentkeztem. Amíg a 
főiskolán elméletet tanultunk, 
sokszor megfordult a fejemben, 
biztos-e ez az út, amit kijelöltem 
magamnak. Amikor aztán gya-
korlatra ide kerültünk, akkor 
tudatosult bennem: valóban 
ez az a hivatás, amit szeretnék 
csinálni.

– Miben áll a „gyakorlós lét”?
– A „gyakorlós lét” minden 

szinten áthatja az épületeket. 

Más intézmény ez, mint a töb-
bi, hiszen itt a jövő tanítóinak 
és óvónőinek képzése folyik. 
A korábbi időszakhoz képest 
nevelésbeli és módszertani 
megújuláson megyünk át. Ezen 
célok megvalósításához nemrég 
két EFOP-os (Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program) 
pályázatot is nyertünk. A ne-
velésbeli változás továbbképzé-
seket jelent, a tanítás módszer-
tanának újítása pedig elősegíti, 
hogy a gyerekek önértékelése 
reális legyen, vagyis ne egy kül-
ső kényszer hatására változza-
nak, hanem a változás belülről 
fakadjon.

– Úgy tudom, szakkörök terén 
is sokszínűbbé válnak.

– Valóban. A mindennapos 
testneveléshez kapcsolódva tú-
raszakkört indítunk, de alsós 
és felsős táboraink mellett ván-

dortáborba is mehetnek a gye-
rekek. Művészeti iskolánkban a 
képzőművészeti tanszak mellett 
táncművészeti tagozattal is ren-
delkezünk. Utóbbi képzés ke-
retében a balett alapú modern 
tánc különböző technikái, stílu-
sai színesítik profilunkat. A tánc 
tanszak sikere egy tavalyi ered-
ményben is visszaköszön: diák-
jaink Európa-bajnokok lettek.

– Mely tárgyakból jeleskednek 
még nebulóik?

– Szinte minden tantárgyban 
tehetséges gyerekekkel vagyunk 
megáldva. Matematikából és 
magyarból is országos döntőbe 
jutottak diákjaink. Ezek már az 
idei év „gyümölcsei”. Jól műkö-
dik tehetséggondozó progra-
munk is: már másodszor nyer-
tük el a „Kiváló Tehetségpont” 
címet. E téren négy szakkörünk 
is támogatást nyert. Sportered-

ményekben is bővelkedünk: az 
asztalitenisztől kezdve az úszó 
diákolimpiáig tanulóink ott 
vannak a legjobbak között.

– A módszertani megújuláson 
túl épületeik is korszerűsödnek...

– A már említett pályázatok 
keretében az iskolában a komp-
lett világítást és fűtésrendszert 
korszerűsítik, a folyosókon 
padlózatcsere várható, tor-
natermünk pedig új szellőző 
berendezést kap. Informatikai 
eszközparkunk és testnevelési 
szertárunk is korszerűsödik, 
sőt, egy-két új udvari játékot is 
kapunk. Pár éve szülői felaján-
lásból valamennyi mosdóhe-
lyiségünk renováláson esett át, 
amit ismételten köszönünk. Az 
óvodában idén szeretnénk a te-
tőt felújítani, lehetőség szerint 
festeni és a fektetőket kicserélni.

– Főiskolai munkatársak se-
gítségével társasjáték-fejlesztés-
ben is gondolkodnak...

– Ezt a „tanítás „játékosítá-
saként” definiáljuk: az első és 
második évfolyamra kollégáink 
táblajátékokat fejlesztenek, míg 
a harmadik-ötödik évfolyamra 
új társasjátékokat dolgoznak ki. 
A 6-8. évfolyamon már interak-
tív eszközökkel (tablet, okostele-
fon) hozzák be a digitális világot. 
Emellett természetesen figyelünk 
a fejlesztésre, felzárkóztatásra 
szoruló tanulóinkra is. 

 - gyimóthy -

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T
FO

TÓ
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

Előadás a nyugdíj jelenéről és jövőjéről
Az első nyugdíjrendszer 
kidolgozása óta alaposan 
megváltozott a világ, ennek 
következtében pedig az 
időskori ellátás rendszere 
is folyamatos változásban 
van – derült ki a Szekszárdi 
Harmadik Kor Egyetemének 
hétfői előadásán, melyet dr. 
Berke Gyula tartott „A nyug-
díjról jelen és jövő időben” 
címmel.

A nyugellátással kapcsolato-
san felmerülő kérdések tár-
sadalmi, politikai és gazdasá-
gi problémákat is felvetnek. 
Azért is érzékeny téma ez, 
mert a népesség nagy részét 
érinti, emellett a nyugdíjrend-
szer apró változtatása esetén is 
jelentős pénzügyi, költségve-
tési hatásokkal lehet számol-
ni – mondta előadásában dr. 
Berke Gyula, a PTE rektorhe-
lyettese.

A terület szakértője felidéz-
te, hogy az első nyugdíjbizto-
sítási törvényt 1889-ben ve-
zették be Németországban. A 
rendszert úgy finanszírozták, 
ahogy nagyrészt ma is: a mun-
kavégzők béréből levontak egy 
előre meghatározott százalé-
kot, a pénzt pedig különböző 
alapokba fektették. Ezt neve-
zik járulékalapú rendszernek.

Csakhogy, mint dr. Berke 
Gyula fogalmazott, mostanra 
jelentősen változott az egyes 
országok demográfiai helyze-
te: nőtt a várható élettartam. 
A fejlett országokban meg-
figyelhető tendencia szerint 
egyre szűkebb munkavállalói 
réteg tart el egyre több nyug-
díjast. Mindennek messzeme-
nő következményei lesznek a 

nyugdíjrendszerre – véli a rek-
torhelyettes.

Magyarországon ma mint-
egy 2 millióan kapnak öregségi 
nyugdíjat, az egyéb nyugellá-
tásszerű ellátásban részesülők 
száma mintegy 650 ezer, míg 
özvegyi nyugdíj 84 ezer em-
bernek jár. A nyugellátásra évi 
3400 milliárd forintot, vagyis 
az ország GDP-jének 10 száza-
lékát költi az állam, amiből ma 
mintegy 65 milliárd forintot a 
saját költségvetése terhére biz-
tosít – tudatta dr. Berke Gyula. 

A szakember kijelentette: 
biztos abban, hogy a nyugel-
látás járulékalapú finanszíro-
zása várhatóan nem tartható 
fenn. A rektorhelyettes szerint 
a jelenlegi rendszer legfeljebb 
a 2020-as évek végéig lesz mű-
ködőképes. Az előadó felhívta 
a figyelmet: újra kell gondolni 
az öngondoskodás szerepét.  
 S. V.

Istennek tulajdonítja sikereit a neves operaénekes
Gulyás Dénes, a hazai és 
nemzetközi komolyzenei élet 
egyik kiválósága, Kossuth-dí-
jas operaénekes vendégeske-
dett február 12-én a dr. Tóth 
Csaba Attila által szervezett 
Léleképítő sorozatban.

A neves művész elöljáróban nyo-
matékosította: sikereit Istennek 
tulajdonítja, sokáig ugyanis el 
sem hitte, a kőbányai munkás-
negyedből miként juthatott el 
olyan színpadokra, mint a New 
York-i Metropolitan, a londo-
ni Covent Garden, vagy a bécsi 
Staatsoper. Közismert történet, 
hogy egy 1981-es nemzetközi 
versenyen – miután sikerrel vette 
a viadal első, veronai fordulóját 
– a híres olasz operaénekes, Lu-
ciano Pavarotti intézte el, hogy 
az ekkorra már Zeneakadémiát 
végzett Gulyás a philadelphiai 
fordulóra „elkérhesse magát” 
aznapi hamburgi fellépéséről. Jól 
tette, hogy az amerikai versenyt 
választotta, hiszen – Polgár Lász-

ló operaénekessel együtt – végül 
megnyerte azt.

A világ legjelentősebb opera-
házainak színpadáig vezető út 
eleinte nem tűnt ennyire simá-
nak. A géplakatosként végzett 
kőbányai fiú ugyanis nem készült 
tudatosan erre a pályára. Gyön-
gyösi nagyapja, Gulyás Sándor 
– aki a helyi legényegyletben 21 
éves korára már százszor éne-
kelte Strauss „Cigánybáróját” 
– fedezte fel unokája kristály-

tiszta hangját. Aztán az akkor 
17 éves fiú 1971-ben a Honvéd 
Művészegyüttesbe került, ahol 
kiskatonáknak énekelt bakada-
lokat. Hiába a jó hang, ha nem 
követi siker. Ezt érezhette a bajai 
laktanyában tartott fellépésekor, 
és se szó se beszéd, az előadás 
közepén otthagyta a közönsé-
get... Felettese tehetségtelennek 
nevezte, ő mégis jelentkezett a 
Zeneakadémiára – a többi pedig 
már történelem.

Gulyás Dénes szerint fontos, 
hogy az ember körülnézzen a 
világban: mi az, ami valóban 
érték, ami embert, emberséget 
formál, és mi az, ami pusztítja a 
kultúrát. Mint vallja, valameny-
nyi gyönyörűség, amelyben 
része lehetett, a Teremtő által 
adatott meg. Az eltelt évtizedek-
re visszatekintve úgy érzi, akkor 
is rajta volt Isten tenyerén, ha 
néha úgy is hitte, lekerült róla. 
Ezt példázza zongorista ex-fe-
leségének tragikus autóbalese-
te, amelynek nyomán a művész 
összeroppant. Tüdőgyulladá-
sából és súlyos asztmájából, 
valamint másfél évig húzódó 
hangszálproblémáiból egy fül-
orr gégész hölgy akupunktúrás 
kezelése gyógyította ki – szinte 
csodaszámba menően.

Isten kifürkészhetetlen útjait 
bizonyítja számára az is, hogy 
karrierje immár 47 éve töretlen: 
Gulyás Dénes ma a Pécsi Nem-
zeti Színház opera tanszakát 
igazgatja.  Gy. L.

A honvédelmi nevelésben segít a tervezett új lőtér
Lőteret, közösségi teret és 
fegyverteret is magában fog-
laló Honvédelmi Sportköz-
pont létesülhet a jelenlegi vá-
sártér helyén, Szekszárdon.

A közgyűlés támogatta, hogy 
állami beruházás keretében 
Honvédelmi Sportközpont lé-
tesüljön a városban. A lőteret, 
közösségi teret és fegyverteret 
is magában foglaló sportköz-
pont a jelenlegi vásártér terüle-
tén kap majd helyet, amelyet az 
önkormányzat ingyen adja át az 

államnak. A kirakodóvásárnak 
új helyet keresnek.

Magyarország kormánya ha-
zánk önvédelmi képességének 
fenntartása és erősítése érdeké-
ben meg kívánja teremteni annak 
lehetőségét, hogy a társadalom 
honvédelem iránt fogékony tag-
jai önkéntes alapon, a rendszeres 
testmozgásra épített honvédelmi 
nevelési programon keresztül 
– szervezett keretek között – 
honvédelmi szempontból hasz-
nosítható tudást sajátíthassanak 
el. Ennek érdekében a kormány 

országszerte olyan – lőterekkel is 
rendelkező – multifunkcionális 
szabadidős sportlétesítmények 
(honvédelmi sportközpontok) 
építésének támogatását tervezi, 
amelyek a sportlövészet kiszolgá-
lásán túl alkalmasak a honvédel-
mi neveléshez kapcsolódó közös-
ségi funkciók ellátására is.

A beruházás tervezett költ-
ségkerete többek között magá-
ba foglalja az általános építési 
költségeket és a lőterek speciális 
technológiai költségeit, a beren-
dezések és felszerelések, vala-

mint a területrendezés költsége-
it. A Nemzeti Sportközpontok 
által megvalósított beruházások 
a Honvédelmi Minisztérium ál-
tal kijelölt szervezet vagyonke-
zelésébe kerülnek, és bázisául 
szolgálnak a sporton keresztül 
megvalósuló honvédelmi ne-
velésnek. A cél, hogy a lakosság 
legszélesebb rétegei kapcsolatba 
kerülhessenek a korosztályuk-
nak és érdeklődésüknek meg-
felelő, honvédelmi ismereteket 
nyújtó sportágakkal, szabadidős 
tevékenységekkel.   S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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SZENT JÓZSEF
ISKOLAKÖZPONT

7100 Szekszárd, Garay tér 9.

Kedves Szülők!
Szeretett el hívjuk és várjuk Önöket gyermekeikkel 

együtt  iskolánk nyílt napjára.
Időpont: 2018. február 21., szerda

08:00 – 10:00 óráig

1. osztály 2. osztály 4. osztály 5. osztály

1. óra
800 – 845

matemati ka
Palla Erika

dráma
Bertáné 
Hargitai 

Margaréta

magyar
Dóczi Anikó

történelem
Tövisháti  Lilla

2. óra
855 – 940

magyar
Bakonyi

Györgyné

hitt an
Nyisztorné

Mihola
Zsuzsanna

matemati ka
Brunner
Gáborné

természet-
ismeret

Deli János
(03075)

Az Alisca Terra NKft.
lakossági tájékoztatója

A Dél-dunántúli régióban mű-
ködő szolgáltatók a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenységet összehangolva 
kívánják megvalósítani. Ennek 
érdekében 2017. április 1-től 
a Vertikál Nonprofit Zrt. és az 
Alisca Terra Nonprofit Zrt. kon-
zorciumi megállapodást kötött.

A számlakibocsátást továbbra 
is egy központi cég, az NHKV 
Zrt. végzi, a közszolgáltató a 
Vertikál N. Zrt., a szolgáltató 
pedig változatlanul az Alisca 
Terra Nonprofit Kft. 

A Vertikál Zrt. kiküldte az 
általa kibocsátott, 2018. évre 
vonatkozó matricákat. Kérjük a 
lakosságot, ezeket ragasszák fel 
a kommunális (hagyományos) 
kukájukra. Ez szükséges ahhoz, 
hogy a szolgáltató a szállítást 
elvégezze. Azon ügyfeleinktől, 
akik nem, vagy nem megfelelő 
tartalmú matricát kaptak, to-
vábbra is türelmet kérünk, ter-
mészetesen az ellenőrzési idő-
szak csak akkor kezdődik meg, 
amikor mindenki számára pó-

tolni a tudtuk a szerződésének 
megfelelő matricát. 

Piros zsák: a többlethulladék 
elszállítására az Alisca Terra 
NKft. által forgalmazott piros 
zsák továbbra is használható. 
A zsák megvásárolható az In-
tersparban (Szekszárd, Tartsay 
u. 9.) található ügyfélszolgálati 
irodában, ára: 457,- Ft/db.

Azon ügyfeleink, akik számá-
ra az Alisca Terra NKft. a szol-
gáltatás kiegészítéséhez bizto-
sítja a piros zsákot, ez továbbra 
is az eddigi rend és gyakorlat 
szerint történik.

Huszonketten vehették át
diplomájukat a KPVK-n

Keresztféléves képzésben 
részt vett hallgatók vehették át 
oklevelüket a Pécsi Tudomány-
egyetem Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Karán.

Huszonk ét hallgató vehette át 
oklevelét február 10-én, szom-
baton a PTE KPVK ünnepségén. 
A tanulók többsége az egyetemi 
karon megszerzett tudásával a 
turisztikai ágazatot erősítheti. Az 
ünnepélyes diplomaátadón dr. 
Nagy Janka Teodóra köszöntöt-
te a frissen végzett hallgatókat. A 
dékánhelyettes kiemelte: az ok-
levél több éves munka eredmé-
nye, mely alatt öröm és nehézség 
egyaránt formálta a tanulók tel-
jesítményét. A nagybetűs életbe 
kilépve, versenyképes tudással 
indulhatnak el választott szak-
májukban.

Az ünnepségen kimagasló 
teljesítményéért négy turiz-
mus-vendéglátás szakon végzett 
hallgató is oklevelet, jutalmat ve-
hetett át. Farkas Gellért az Illyés 
Gyula Szakkollégium keretében 
végzett kutatómunkájáért és az 
Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián való szerepléséért, 
Komáromi Adél és Kis Mercédes 
a Borkultúra Szabadegyetem és 
az intézet egyéb rendezvénye-
inek lebonyolításában végzett 
rendszeres és aktív részvétel-
ért kapott elismerést. A KPVK 
Hallgatói Önkormányzata 
Barnaki Bernadettet részesítet-
te jutalomban, aki a Hallgatói 
Önkormányzat munkatársaként 
tanulmányi ideje alatt mindvégig 
a Kar közösségi életének kiemel-
kedő szereplője volt. 

 - mwj -

FOTÓ: KISS ALBERT

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Február 11-ei rejtvényünk megfejtése: Barabás Miklós, Bittó Istvánné arcképe
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Dr. Józsa Csaba. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését február 22-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Az ember ezért elhagyja apját 
és anyját, és ragaszkodik fele-
ségéhez, és lesznek ketten egy 
testté. Nagy titok ez, én pedig 
ezt Krisztusról és az egyházról 
mondom. De ti is, mindenki 
egyenként úgy szeresse a fe-
leségét, mint önmagát, az asz-
szony pedig tisztelje a férjét.” 
 (Efezus 5, 31-33)

Ebben az évben is eltelt a Há-
zasság Hete. Közel két évtizede 
Angliából indult ez a mozga-
lom, amely a Valentin-nap kör-
nyékén minden évben egy héten 
át a házasság és a család fon-
tosságára irányítja a figyelmet. 
A házasságot ünnepeljük ezen a 
héten, amely nem egy társadal-
mi megszokás, egy régimódi, a 

szabad szerelmet korlátozó kö-
telék. A házasság egy férfi és egy 
nő közötti legmélyebb szeretet-
kapcsolat, amikor két test, két 
személyiség egy egésszé kapcso-
lódik úgy, hogy nem olvadnak 
fel egymásban, nem emésztik 
fel egymást, hanem kölcsönös 
tiszteleten és önzetlen szere-
teten épülő közösségben élnek 
egymással.

Ezen a héten volt öt éve, 
hogy elkezdődött a kapcsola-
tunk a feleségemmel, Panká-
val. Két és fél éve házasodtunk 
össze. Sokszor okozott feszült-
séget a kapcsolatunkban, hogy 
én a saját véleményemhez 
ragaszkodtam, azt kerestem, 
védtem, követeltem, ami szá-
momra fontos volt, ő pedig a 

sajátját képviselte ugyanilyen 
erélyesen. Kis időbe telt, mire a 
fenti igeszakasz hatására ráéb-
redtünk, hogy ennek pont for-
dítva kellene történnie. Ha úgy 
szeretem őt, mint a saját tes-
temet, akkor fontos számomra 
az ő véleménye. A feleségemre 
figyelek, mint saját magam-
ra, tudatosan törekszem arra, 
hogy ő elsőbbséget élvezzen, 
erre pedig ő azzal a tisztelet-
tel felel, hogy az nekem fontos 
dolgokat sajátjaként képvise-
li. Elképesztő, hogy mennyire 
megsokszorozódik a szeretet, 
ha kevesebbet gondolok ma-
gamra és többet a másikra.

Ebben is Jézus Krisztus a 
példánk – mondja Pál apostol. 
Jézus nem magának kedvezett, 

gazdag volt, mégis szegény-
nyé lett miértünk, emberekért, 
hogy az Ő szegénysége által mi 
meggazdagodjunk. Krisztushoz 
tartozni azt jelenti, hogy az a 
tudat mozgat: Jézus értem adta 
életét, egészen közel jött hoz-
zánk és vállalta a halált is az 
elrontott, félrement életemért. 
Az Ő szeretete az alapja an-
nak, hogy szeretjük Őt, ragasz-
kodunk Hozzá, érteni, tenni 
akarjuk az akaratát, fontos ne-
künk, ami számára fontos. Jé-
zus Krisztus példája arra moz-
dít, hogy szeressük és tiszteljük 
egymást: a férj a feleségét, mint 
a saját testét, a feleség pedig a 
férjét.  

 Gyurkó Donát
 metodista lelkész

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

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

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

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

•  Málta március 15–20-ig 3*-os 
hotelben félpanzióval 64.900,- Ft/fő + ill.

•  CITROMFESZTIVÁL Cinque Terre és 
Elba-szigete 5 nap a pünkösdi hétvégén 62.900,-Ft/fő

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

Ajánlataink:

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. (03076)

KT Dinamic NKFT.
Foglalkoztató állást hirdet 

megváltozott
munkaképességű dolgozóknak 

kisegítő kertész 
munkakörbe.

Jelentkezés: 
+36–74/315–103

Munkavégzés helye:
Szekszárd (03063)

App a pénzügyi tudatosságért

Osztályfőnöki óra keretében 
ismerhették meg a diákok a 
Magyar Államkincstár „Játé-
Kincstár” nevű applikációját 
február 13-án, a Garay János 
Gimnáziumban.

Balatoni Ildikó, a Magyar Ál-
lamkincstár pénzforgalmi el-
nökhelyettese és Fehér János 
megyei igazgató köszöntötte az 
iskola tanulóit, hangsúlyozva „a 
pénzügyi kultúra fejlesztését, a 
gyermekek pénzügyi ismere-
teinek bővítését célszerű már 
iskolás korban elkezdeni. A 
JátéKincstár alkalmazás (app) 
játékos és szórakoztató formá-
ban, közérthető nyelven segíti a 
Magyar Államkincstár ezirányú 
küldetését.”

A Magyar Államkincstár 2013 
decemberében nagy sikerrel in-

dította el az okostelefonon el-
érhető állampapír-forgalmazási 
elektronikus csatornáját. A Mo-
bilKincstár alkalmazás elsőd-
leges célja az állampapírokhoz 
kapcsolódó online tranzakció 
kezdeményezési és lekérdezési 
funkciók biztosítása, amelyet 
2016 decemberében a JátéKincs-
tár modullal egészítettek ki a fej-
lesztők. Kialakításában fontos 
cél volt, hogy a játék egyszerre 
mutassa be a kincstár szolgálta-
tó funkcióját, és az állampapírok 
tulajdonságait.

A gimnázium dísztermében, 
öt csapatban zajlott vetélke-
dő során tabletek segítségével 
haladtak a tanulók a különbö-
ző kérdésköröket érintve: az a 
csapat diadalmaskodott, amely 
húsz perc alatt a legtöbb „arany-
tallért” gyűjtötte össze.   Gy. L.

Elment a gyúrólegenda
Egy gyúró – hivatalosan 
sportmasszőr – akkor válik is-
mertté, mi több népszerűvé, 
ha nem csak közmegelége-
désre teszi a dolgát, hanem 
egyéniség is. Alighanem a 
héten súlyos betegség kö-
vetkeztében elhunyt Farkas 
Dezső ilyen volt.

Minden idők legjobb szekszár-
di csapatánál, a Török, Freppán, 
Zielbauer, Szántó, Csordás, Si-
mon nevekkel fémjelzett, az NB 
I/B-be anno feljutó Szekszárdi 
Dózsánál szerzett magának te-
kintélyt, megalapozva hosszú 
évekre a másodállását. Olyan 
edzők mellett dolgozhatott, 
mint Nagy János, Kormos Mi-
hály, Palovecz Béla, Magasházi 
József, Formaggini Károly, vagy 
Teszler Vendel. Még kilencve-
nes években is tevékenykedett 
a szekszárdi focicsapat mellett, 
de az akkor NB II-es paksi lab-
darúgóknál, és az élvonalbeli 
kosarasoknál is szükség volt rá. 
A legtöbben a sportpályákról is-
merik őt, de civil foglalkozásá-
val, fodrászként is elismert volt.

A szó minden értelmében 
kisnyugdíjasként élte szerény, 
mégis boldog életét feleségével 
a Battyhányi utcai kis családi 
házban. Valóban boldog és elé-
gedett volt: örülni tudott egy 
finom ételnek, egy jó sörözés-

nek, egy napsütéses délutánnak, 
a barátok sikereinek, miként a 
sok jó hangulatú családi ösz-
szejövetelnek, amelyeken már 
a dédnagypapa szerepét is be-
töltötte. Örült annak is, hogy 
a környékbeli kiscsapatok 
még igényt tartottak masszőri 
munkájára, és frizuraigazításra 
be-betértek hozzá az újvárosiak.

Hetvenkét év jutott neki a 
sorstól, pedig bizony szeretett 
volna még élni. Magam is ezt ta-
pasztaltam, amikor kerékpárral 
hazafelé tartva az Újvárosban 
többször is szóba elegyedtem 
a szép időben a háza elé kiülő, 
életvidám Farkas Dezsővel.

A közismert masszőrt és fod-
rászt február 20-án, kedden 13 
órakor kísérik utolsó útjára az 
újvárosi temetőben.   

 B. Gy.

FOTÓ: KISS ALBERT

Farsangoltak az újvárosiak
Nincs igazi, hangulatos farsangi 
bál jelmez nélkül. Igen ám, de en-
nek megvalósítása egy olyan kö-
zösségben, mint az Szekszárd-Új-
városi Katolikus Társaskör, ahol 
az átlagéletkor a nyugdíjas kor 
határán mozog, bizony nem egy-
szerű. Február 10-én a kör erre 
hajlandóságot érző tagjai – hall-
gatva tagtársuk, Fehérné Verseghy 
Zsuzsa ötleteire – vették a bátorsá-
got, és beöltöztek. A bohóc, udvari 
bolond, kertész, nővér és szakács 
jelmezbe bújtak között a társaskör 
lelkének számító népdalkörösö-
ket fedezhettük fel, akik tánccal is 
kedveskedtek a közönségnek.

A taps kijárt az új oldalukról 
megmutatkozó szép korúaknak, 
de ezzel még nem ért véget a 
„mutatvány”. Következett egy 
szituációs játék Antónia nővér 
főszereplésével, aki előtt hét-
nyolc „kórházi beteg” jelent 
meg a maga gondjaival. Antónia 
valójában Tóni volt, a társaskör 
egészségügyi programjainak 
szervezésében is roppant aktív 
tagja, aki civilben ápoló...

A bál ezt követően éppúgy zaj-
lott, mint az ezen a szombaton 
Szekszárdon tartott másik öt: 
zene, tánc és éjfélkor tombola.  

 B. Gy.
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Billiárdfoci-pálya épülhet a sportbál bevételéből
Könnyen megeshet, hogy a 
Szekszárdi UFC nyár eleji csa-
ládi napján – sokak örömére 
– egy új pályával, s vele egy új 
„sportággal”, a billiárdfocival 
gazdagodik a komplexum.

Az ötletadó a Hor-Fer Serleg 
Kft.-ben családtagként dolgozó 
Kőfalvi Adél, aki a közelmúlt-
ban az elsők között próbálhatta 
ki a billiárdfocit egy szabványos 
budapesti pályán. Miután meg-
tudta, hogy egy ilyen játéktér 
létrehozása nem egy vagyon, 
arra gondolt: miért ne lehetne 
Szekszárdon is egy. Az ötletet 
pozitívan fogadták a helyi fut-
ballklubnál, s az eredményjelző 
környékén mindjárt a helyét is 
kijelölték. Időközben még két 
hölgy állt a jó ügy mellé: a mar-
ketingben járatos Szűcs Anita, 
és a több sikeres jótékonysági 
akciót szervező Vizdárné Lőczi 
Gizella, akik családjuk révén 
amúgy is kötődnek az UFC-hez.

A három „grácia” nem kilin-
cselt a pálya megvalósításához 
szükséges pénzért, mert úgy 
gondolták: egy sikeres futball 
bál önmagában előteremtheti 
az anyagi forrást. A szervezés-
ből, mozgósításból nem volt 
hiány: Adél, Anita és Gizella 
napjainak jelentős része tele-
fonálással, emailezéssel telt az 
elmúlt hónapokban. Igyekeztek 

minden kapcsolati tőkét kihasz-
nálva a megyei és vidéki egye-
sületeket, sportszervezeteket is 
elérni, akiknek képviselői baráti 
társaságban érkezve – egy jó kis 
buli reményében (a Bravó ze-
nekar játszott) – a belépőjegyek 
és tombolák vásárlásával egy jó 
ügy mellé állnak.

A városi sportcsarnokban 
február 10-én megtartott bál-
ra eljött többek között Garami 
József, az MTK mesteredzője a 
labdarúgó szakosztály korábbi 
vezetője, a szekszárdi szárma-
zású Domonyai László társasá-
gában, de dr. Csötönyi Sándor, 
a Magyar Ökölvívó Szövetség 
egykori karizmatikus elnöke 
mellett Horváth István állam-
titkár és Ács Rezső, Szekszárd 

polgármestere is tiszteletét tette 
az esten.

A teltházas, mintegy négyszáz 
résztvevőt vonzó „futbállal” 
a billiárdfoci-pálya pénzügyi 
háttere megteremtődött. Kez-
dődhet a munka!   B. Gy.
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Eb- és vb-éremből is jutott tavaly a szekszárdi kajakosoknak 
Az elmúlt pénteken – immár 
hagyományosan – a Fritz Pin-
cészetben tartotta évnyitó 
eseményét a Szekszárdi Ka-
jak-Kenu SE.

A klub sportolói és szülei, va-
lamint az egyesület támoga-
tói töltötték meg február 9-én 
délután a pincészet impozáns 
kóstolótermét, ahol Jámborné 
Inger Nikoletta köszöntötte a 
vendégeket – köztük Schmidt 
Gábort, a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség elnökét, Hüttner 
Csaba szövetségi kapitányt és 
Ács Rezső polgármestert.

Részletes évértékelőjében 
Jámbor Attila klubigazgató – a 
Dombori edzőközpont fejlesz-
tésének ismertetését követően 
– az elmúlt esztendő eredmé-
nyeit vette sorba. A szekszárdi 
kajakosok 2017-ben tizennégy 
hazai versenyen (országos és 
vidékbajnokságok, válogatók) 
vettek részt, míg négy ifjúsági 
válogatott sportolójuk a mara-
toni világ- és Európa-bajnoksá-
gon is vízre szállt.

A portugáliai kontinensvia-
dalon – a Kolonics György Ala-

pítvány Jövő Reménysége prog-
ramjába is beválasztott – Nagy 
Viktória K1-ben ezüstérmes lett, 
míg Korsós Zsófiával párban Eu-
rópa-bajnoki címet szerzett. A 
fiúk mezőnyében a Bodnár Ba-
lázs, Horváth Ádám páros – élete 
első nagy nemzetközi versenyén 
– a dobogó harmadik fokára áll-
hatott fel. A világbajnokságon is 
jutott érem a szekszárdiaknak: a 
Nagy, Korsós kettős ezüstérmet 
szerzett Dél-Afrikában, míg a 
Bodnár-Horváth duó hetedik 
lett ugyanitt.

A magyar bajnokságokon há-
rom arany-, nyolc ezüst- és hét 
bronzérem volt az SZKKSE ter-
mése. A szekszárdi klub a 152 
tagszervezet közül 281 ponttal 
a 24. helyen zárta a tavalyi évet, 
ami a 2016-os 14. pozícióhoz 
képest visszaesést jelent. „Nem 
ért váratlanul, hiszen a velünk 
kezdő első generáció tagjaiból 
többen továbbtanultak, vagy 
abbahagyták a sportot. Idén 
szeretnénk legalább megtartani 
az idei pontszámot, s erre tehet-
séges sportolóinak elnézve reá-

lis esélyünk van” – fogalmazott 
a 2017-ben Sipos Márton-díjjal 
kitüntetett Jámbor Attila.

A vezetőedző – aki a kemény 
és kitartó munkát tartja a si-
ker zálogának – szokás szerint 
értékelte az elmúlt évi edzés-
látogatottságot, s a legszor-
galmasabbaknak ajándékkal 
kedveskedett. Ugyancsak jutal-
mat vehetett át Nagy Viktória, 
Korsós Zsófia, Bodnár Balázs 
és Horváth Ádám, valamint a 
serdülő válogatottba bekerült 
Csizmazia Dóra és a tanulmá-
nyait a TE edzői szakán folytató 
Szekeres Zsolt is.

Az esemény végén Schmidt 
Gábor, a szövetség elnöke és Ács 
Rezső is méltatta a szekszárdi ka-
jakosok eredményeit és a klub-
ban folyó magas szintű szakmai 
munkát. A polgármester emlé-
keztetett: a megye és Szekszárd 
önkormányzata konzorciumban 
az egyesülettel jelentős infra-
struktúra fejlesztést valósít meg 
a következő években a Sión és a 
palánki bázison, aminek a vízi- 
és kerékpárosi turizmus mellett 
végső soron a klub sportolói 
lesznek a nyertesei.  - fl -

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

Sok értékes ajándék talált 
gazdára a tombolasorsolá-
son. Ezek egyike a korábbi 
válogatott kapus, Király 
Gábor egyik legendás szür-
ke mackónadrágja volt, 
amelyet a Szombathelyi 
Haladás játékosainak alá-
írása díszít. A szerencse 
Ács Rezső polgármester-
nek kedvezett, aki azonnal 
felajánlotta a relikviát az 
UFC-nek. A mackóalsó 
átadása kedden délután 
meg is történt: a gyerekek 
körében Kárpáti Zoltán 
egyesületi elnök vette az át 
a városvezetőtől.

Az adhat vért, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 
éves (első véradóként 60 év a felső korhatár) és testsúlya meghaladja az 
50 kg-ot. A nők évente 4-szer, a férfiak 5-ször adhatnak vért és két véadás 
között minimum 56 napnak kell eltelnie. Egy véradás 30–45 percet vesz 
igénybe. Az adatfelvételhez személyigazolványra, TAJ-, és lakcímkártyára 
van szükség.

Remekeltek a Szekszárdi Jégmadarak
Február 11-én, vasárnap a 
szekszárdi műjégpálya adott 
otthont a szupermini (U8) or-
szágos jégkorong bajnokság 
fordulójának. A tornán négy 
csapat vett részt: a Kaposvási 
SI, a Szigeti Bikák, a Balu-t SE 
és a Szekszárdi Jégmadarak 
léptek jégre.

Ebben a korosztályban még 
nem számolják az eredményt, 
hiszen ebben a korban még a 
jégkorong, a mozgás megsze-
rettetése a legfőbb szempont 
és cél. Ennek ellenére a gyer-
mekek természetesen nagyon 
komolyan veszik a mérkőzé-
seket, minden összecsapáson 
győzni szeretnének – és ma-
gukban persze számon tartják 
az eredményt.

Ez a hétvége rendkívül jól 
sikerült a Szekszárdi Sportköz-
pont jégkorong szakosztályá-
nak, mivel a lejátszott három 
mérkőzés mindegyikén több 
gólt sikerült lőniük az ellenfél-
nek. A torna végén mindenki 
boldogan vette át a megérde-

melt oklevelét és érmét, amely 
teljesen egyforma volt minden 
résztvevő gyermek számára.

A Szekszárdi Sportközpont 
jégkorong szakosztályában – 
Kakas Krisztián vezetőedző 
irányításával – jelenleg közel 70 
gyermek sportol négy külön-

böző korosztályban (U8, U10, 
U12, U14) és öt különböző baj-
nokságban. Az U8-tól az U12-
es korosztályokig még nem az 
eredmény a fontos, az U14-es 
országos kispályás bajnokság 
viszont már komoly küzdelme-
ket hoz, mivel a sorozat végén 
bajnokot hirdetnek. Ebben a 
korosztályban a Szekszárdi Jég-
madarak csapata jelenleg a má-
sodik helyen áll. 

Óriási eredménye a szak-
osztálynak, hogy az idei évben 
négy szekszárdi játékos igazolt 
Dunaújvárosba, hogy az ország 
egyik legnagyobb utánpótlás 
nevelő egyesületében folytassák 
pályafutásukat. A nevelő egye-
sület nagy örömére a fiatalok 
stabil csapattaggá tudtak válni 
korosztályukban, sőt hárman a 
korosztályos válogatott bő kere-
tében is helyet kaptak! 

 - rip -

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

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (Szekszárd, Béla király tér).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később kö-
zöljük. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGÓRA MOZI
Február 18., vasárnap
15:00 –  Ősember
17:00 –  Valami Amerika 3.
19:00 –  A szabadság ötven  

árnyalata
Február 19., hétfő
17:00 –  Valami Amerika 3.
19:00 –  A szabadság ötven 

árnyalata
Február 20., kedd
17:00 –  Valami Amerika 3.
19:00 –  A szabadság ötven 

árnyalata
Február 21., szerda
17:00 –  Valami Amerika 3.
19:00 –  A szabadság ötven 

árnyalata

Február 22., csütörtök
15:00 –  Hihetetlen történet  

az óriás körtéről
17:00 –  A pentagon titkai
19:30 –  Fekete párduc 3D
Február 23., péntek
15:00 –  Hihetetlen történet  

az óriás körtéről
17:00 –  A pentagon titkai
19:30 –  Fekete párduc 3D
Február 24., szombat
15:00 –  Hihetetlen történet  

az óriás körtéről
17:00 –  A pentagon titkai
19:30 –  Fekete párduc 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. február 19. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Szekszárd Big Band Koncert

Sztárvendég: Gájer Bálint. 
Közreműködik: Buzás Pan-
na Napsugár (ének), Csepregi 
Péter (ének), Nagy Balázs (alt-
szaxofon), Pecze Zsófia (ének). 
Művészeti vezető: Pecze István. 

Jegyár: 2.500,- Ft.

2018. február 22. (csütörtök) 
10:30  – Rendezvényterem
Kommunista diktatúrák áldo-
zatainak emléknapja

A diktatúra kemény és puha 
változata, Magyarország a 
szovjet táborban – Romsics Ig-
nác történész előadása. 

A belépés ingyenes.

2018. február 24. (szombat) 
18:00 – Művészetek Háza
Fiatal magyar tehetségek a 
Szekszárdi Kamarazenekarral

Közreműködnek: Bognár 
Szonja (hegedű), Fodor Bonita 
(hegedű), Józsa Dalma (hege-
dű), Mákszem Fanni (hegedű). 
Művészeti vezető: Földesi Lajos 
hegedűművész. 

Jegyár: 2.000,- Ft, nyugdíjas/
diák 1.500,- Ft.

2018. február 27. (kedd) 19:00 
– Színházterem
Zilahy Lajos: Az utolsó szerep

Múzsa bérlet, 3. előadás. A 
Turay Ida Színház bemutatója. 
Klementina tündökletes te-
hetségű, gyönyörű színésznő, 
aki szenvedélyes, sodró életet 
él fiatalabb szerelme, Raul ol-
dalán. Egy ideje nem érzi jól 
magát, s fölkeresi Kada profesz-
szort, a híres belgyógyászt. Az 
orvos fölismeri a halálos kórt, 
de eltitkolja szépséges betege 

előtt az igazságot. Klementina 
gyanakszik, s elhatározza, hogy 
külsejét álcázva, mint saját any-
ja fogja kifaggatni a profesz-
szort. A „játék” túl jól sikerül, 
s így megállíthatatlanul elindul 
az utolsó szerep életrekeltése. 
Szereplők: Détár Enikő, Sepre-
nyi László, Győri Péter, Benkő 
Péter, Hűvösvölgyi Ildikó, Xan-
tus Barbara. Rendező: Koltay 
Gábor. 

Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2018. március 2. (péntek) 
19:00 – Rendezvényterem
Testről és Lélekről 

A Testről és lélekről című ma-
gyar filmet Oscar-díjra jelölte a 
legjobb idegen nyelvű alkotások 
között az amerikai filmakadé-
mia. Enyedi Ildikó filmje egy 
chilei, egy libanoni, egy orosz 
és egy svéd alkotással lesz ver-
senyben a díjért. Főszereplők: 
Borbély Alexandra, Morcsányi 
Géza, Schneider Zoltán, Nagy 
Ervin, Tenki Réka. 

Jegyár: 850,- Ft (nagytermi 
vetítés).

2018.  március 2. (péntek) 17:00  
– Bakta galéria
Szabó Dezső Művészeti Ösz-
töndíj

Az ösztöndíjasok 5. bemu-
tatkozó kiállítása és az ösz-
töndíj pályázat 2018. évi ered-
ményhirdetése. Kiállító: Jánosi 
Kata festőművész, a 2017-es 
és Könyv Kata festőművész, a 
2014-es ösztöndíjas. A tárla-
tot megnyitja: Fusz György, a 
Víz'P'Art Közalapítvány elnö-
ke. Közreműködik: Németh 
Judit előadóművész. 

A kiállítás megtekinthető: 
2018. március 29-ig.

A Tolna megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete
szeretettel meghívja a „Botra fel!” – Nordic Walking séta a 

cukorbetegekért című előadásra. 
A rendezvény szervezése, a mozogni vágyók toborzása

lesz az előadás témája!
Időpont: 2018. február 27. (kedd) 13:30 óra

Helyszín: a Kórház Lila épülete (Béri B. Á. u. 5–7.)
Minden érdeklődőt, nem csak cukorbetegeket

szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 
a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitün-
tetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével 
„Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címet alapított.

A rendelet szerint a kitüntető cím az adományozást megelőző 
évre vonatkozik. 

A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím annak a személynek 
adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állomány-
ban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd 
Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot és az adományo-
zás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műsza-
ki mentés és a katasztrófa elhárítás területén olyan kimagasló 
tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos 
Tűzoltósága működési területének közbiztonsága javításához, 
a tűzesetek számának csökkentéséhez. 

A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím adományozására 
javaslatot tehet: 
•  a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, 
•  a Közgyűlés állandó bizottságai, önkormányzati képviselők, 
•  valamint bármely civil szervezet és természetes személy.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írás-
ban a polgármesterhez kell benyújtani 2018. március 1. napjáig. 
A javaslattételi űrlap a www.szekszard.hu oldalról letölthető. 

A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő cso-
port készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgár-
mester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 
a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitün-
tetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével 
„Szekszárd Év Rendőre” kitüntető címet alapított.

A rendelet szerint a kitüntető cím az adományozást megelőző 
évre vonatkozik. 

A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím annak a személynek 
adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állomány-
ban a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgála-
tot és munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon 
végzi.

A kitüntetésben az adott évben a bűnügyi és a közbiztonsági 
szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető.

A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím adományozására 
javaslatot tehet:
•  Szekszárd Város Rendőrkapitánya, 
•  a Közgyűlés bizottságai, önkormányzati képviselők, 
•  bármely természetes személy, civil szervezet.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írás-
ban a polgármesterhez kell benyújtani 2018. március 1. napjáig. 
A javaslattételi űrlap a www.szekszard.hu oldalról letölthető. 

A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő cso-
port készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgár-
mester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.

Kerbarátok borversenye
A „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör idén is megtartja hagyo-
mányos borversenyét, amelyre a kertbarátok február 19-én 
(hétfő) 8:00 és 17:00 óra között, a Babits Mihály Kulturális 

Központban (Szent István tér 10.) adhatják le a mintákat. 
A nevezett fajtánként 2 darab, 0.75 literes palackon fel kell 
tüntetni a bor fajtáját, évjáratát és egy jeligét, továbbá egy 
lezárt borítékban a termelő nevét, pontos címét, a jeligét, 

valamint a bor fajtáját és évjáratát.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetését március 3-án 

(szombat) 18:00 órakor tartják a kulturális központban. 
Előtte, 17:00 órától „Növényvédelmi tervkészítés 2018  
– a leghatékonyabb növényvédelmi eljárások” címmel 

Varga Katinka szaktanácsadó tart előadást.
A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.
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(03074)

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

Cégünk PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ismeretekkel rendelkező munkatársat keres.
JELENTKEZÉS:

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

Február 22., csütörtök 17:30
Egy megnyugtató válasz

az elmúlásra
Előadó:

Morvainé Bíró Ildikó
tanár

Március 08., csütörtök 17:30
Miért szenvednek olyan 

sokan a párkapcsolatukban?
Előadó: Pongrácz Róbert
protestáns és katolikus 

teológiát
végzett lelkész

Szervező: A Keresztény Nevelésért Alapítvány
Helyszín: Scarabeus rendezvényterem, 

Szekszárd, Béla király tér 5.
A belépés ingyenes, terembérleti

hozzájárulást elfogadunk.

(03056)

MEGHÍVÓ
„Kapaszkodók a változó 

világban”– Bibliai előadás-
és beszélgetés-sorozat

ÚJDONSÁG! – KRAKKÓ - AUSCHWITZ 2 nap / 1 éj
 – busz + hotel **/*** + reggeli, idegenvezetés
 03. 16–17. – 39.900,- Ft / fő 
BÉCS SCHÖNBRUNNI KASTÉLY ÉS ÁLLATKERT
 – busz + idegenvezetés 
 03.17. – 8.900,- Ft / fő 

PLITVICEI-TAVAK NON STOP KIRÁNDULÁS
  – busz + idegenvezetés
 03.31. – 10.900,-Ft-tól / fő
MELK, MARIAZELL – busz + idegenvezetés
 03.31. – 11.900,-Ft / fő 
ÚJDONSÁG! – ARANY PRÁGA 2 nap / 1 éj
 – busz + hotel **/*** + reggeli, idegenvezetés
 03. 31. – 04.01. – 34.900,- Ft / fő 
POSTOJNAI CSEPPKŐBARLANG ÉS BLED
 – busz + idegenvezetés 
 04.28. – 10.900,- Ft / fő 
ÚJDONSÁG! – ARANY PRÁGA 2 nap / 1 éj
 – busz + hotel **/*** + reggeli, idegenvezetés
 04. 28–29. – 34.900,- Ft / fő 
ÚJDONSÁG! – VELENCE A GONDOLÁK VÁROSA 
 2 nap / 1 éj
 – busz + hotel **/*** + reggeli, idegenvezetés
 04. 28–29. – 35.900,- Ft / fő

(03072)
Felszállóhelyinket kibővített ük, már

11 helyen csatlakozhat a programokhoz!
FELSZÁLLÁSI HELYEK:

Szekszárd – Tolna – Paks – Kalocsa – Baja 
– Bátaszék – Bonyhád – Pécs – Komló – 

Dombóvár – Kaposvár

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03058)

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


