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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL



→10. oldal

Télűzés

Aranykönyv

Taekwondo

A Szekszárdi Fősővárosi Kör
ötödik alkalommal szervezi meg március elsején télűző programját, melynek
csúcspontja a kiszebáb elégetése lesz. A Kápolna téren zsíros
kenyérrel, meleeg teával és forralt borral várják a látogatókat.

→ 2. oldal

Szekszárd város önkormányzata március 31-ig várja a szekszárdi polgárok, közösségek,
intézmények, gazdasági és társadalmi szervezetek javaslatait
Szekszárd Város Aranykönyvébe a 2019-es naptári év megörökítésre érdemes eseményeiről.

→ 6. oldal

Már hatvannál is több tagot
számlál a hét éve alakult Alisca Taekwondo Klub. A látványos harcművészeti sportot
Szekszárdon népszerűvé tevő
Rácz Petra tanítványai tavaly
novemberben országos bajnoki címeket szereztek.

→ 9. oldal
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Kiszebáb-égetés: elűzik a telet „fősővárosban”

A részletekről Toronyi Éva
elnökségi tag nyilatkozott lapunknak, aki kérdésünkre elmondta, az esemény családi
kikapcsolódást, nagy találkozásokat és beszélgetéseket kínál az
érdeklődőknek.
– Tavaly már úgy búcsúztunk
egymástól, hogy a gyerekek
minduntalan faggattak bennünket: ugye lesz a következő évben
is, mert nagyon jól érezték magukat. Élvezték a kiszebáb kitömésé, de a forró tea és zsíros
kenyér is ízlett mindenkinek, élményeiket pedig csillogó szemmel mesélték… Az efféle visszajelzések további erőt adnak, és
persze a gyerekek kérésének is
szeretnénk eleget tenni.
– A kicsik véleménye nyilván
döntő... Miként látják a szülők?
– Természetesen ők is szükségét
érzik a kikapcsolódásnak, hogy
találkozzanak barátaikkal, ismerőseikkel, akikkel szívesen jönnek
össze így tavasz elején is egy kis

FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV 2019.

A Szekszárdi Fősővárosi Kör
immár ötödik alkalommal
szervezi meg március elsején
télűző programját, melynek
csúcspontja a kiszebáb elégetése lesz.

forralt borozásra, beszélgetésre
a friss levegőn. Szóval folytatjuk,
mert van miért. Jól esik a sok pozitív visszajelzés, ez ad számunkra
bíztatást, hogy valamit jól csinálunk. Örülünk, ha gyerek, felnőtt
– ha csupán egy vasárnap délutánra is – jól érzi magát rohanó
világunkban a népi hagyományok
„becsempészésével”.
– Programok terén 2020-ban
sem kell csalatkoznia senkinek…
– A rendezvényt 13:30 és
17:30 óra közé hirdettük meg,
mi azonban már kint leszünk a
Kápolna téren 13:00 órától. Ha
nagy a jókedv, a meghirdetett
időnél kicsit tovább maradhatunk. A gyerekek idén is kitöm-

NÉVNAP–TÁR
Február16. (vasárnap) – Julianna, Lilla

hetik szalmával a kiszebábot, a
Mérey ovisok télűző énekekkel
készülnek és persze lesz sok
játék, traktorozás, hozzá zsíros
kenyér és forró tea – fázós felnőtteknek forralt bor. A végén
beleférhet egy kis nótázás is…
– Azért, gondolom, mindez
anyagiak nélkül aligha lenne kivitelezhető.
– A szervező Szekszárdi Fősővárosi Kör szeretettel fogadja az
adományokat, hogy a jövőben
minél több és minél nívósabb
programokat szervezhessünk a
Kápolna térre.
– Miként osztják fel a szervező
munkát?

– Tagjaink mellett a fősővárosi
családok is segítenek: közösen beszélünk meg, csinálunk mindent.
A férfiak végzik a bábépítést,
szállítást, míg a nők a báb varrásában, a zsíros kenyér készítésben jeleskednek. Idén a bábu fáit
Mancsi Dani ajánlotta fel, a szállítást Kocza Laci végzi, a szalma
beszerzése Kovács János munkája
lesz. Az 5–6 méteres bábu összeállítását Szollár Zoliék csinálják,
felállításában a fősővárosi férfiak,
legények veszik ki részüket. A borokat a fősővárosi termelők biztosítják, a tagságon kívüli fősővárosi lányok, asszonyok pedig finom
süteményekkel kedveskednek a
vendégeknek. Ezúton is köszönjük mindenkinek a munkáját,
felajánlását, így például Szabó Katalinét, aki ugyan nem fősővárosi
kör tag, mégis hat kisebb szalmabálát biztosít a rendezvényre.
– A rendezvény hamarosan
kinövi a Kápolna teret…
– Örömmel mondhatom, ez
így van! Vidékről is több helyről
érkeznek barátok, ismerősök és
mindig pozitív a visszajelzésük!
Idén is várunk minden korosztályt, március első napján. Űzzük el együtt a telet!

- gyimóthy -

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 16.
(vasárnap)

közepesen felhős | melegfront
max. 10o , min. 0o

Február 18. (kedd) – Bernadett, Konrád

Február 17.
(hétfő)

közepesen felhős | szeles nap
max. 15o , min. 3o

Február 19. (szerda) – Zsuzsanna, Eliza

Február 18.
(kedd)

zápor | hidegfront erős széllel
max. 12o , min. 6o

Február 20. (csütörtök) – Aladár, Álmos

Február 19.
(szerda)

zápor | szeles nap
max. 11o , min. 1o

Február 21. (péntek) – Eleonóra, Zelmira

Február 20.
(csütörtök)

erősen felhős
max. 9o , min. 1o

Február 21.
(péntek)

közepesen felhős
max. 9o , min. -1o

Február 22.
(szombat)

közepesen felhős
max. 10o , min. 0o

Julianna: latin eredetű; jelentése: ragyogó, Jupiternek szentelt.
Lilla: latin-görög-héber-magyar eredetű; jelentése: az ókori Lídiából való nő.

Február 17. (hétfő) – Donát

Donát: latin eredet; jelentése: Istentől ajándékozott.
Bernadett: német-francia eredetű; jelentése: erős, mint a medve.
Konrád: német eredetű; jelentése: Merész + tanács.
Zsuzsanna: héber-görög-latin eredetű; jelentése: liliom.
Eliza: héber eredetű; jelentése: Isten az én esküvésem.
Aladár: germán eredetű; jelentése: mindenben hatalmas.
Álmos: magyar-török-latin eredetű; jelentése: álombeli, magasztos, álmos.

Eleonóra: arab eredetű; jelentése: Isten az én világosságom.
Zelmira: 1.) olasz eredetű, Rossini és Gluck operáiból; jelentése: győzelem + híresé.
2.) arab eredetű, jelentése: ragyogó, fénylő.

Február 22. (szombat) – Gerzson, Zétény

Gerzson: héber eredetű bibliai férfinév; jelentése: az idegen, a száműzött.
Zétény: magyar eredetű; jelentése: vő.

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Illusztris vendégek a 24. Tolna Megyei Mérnökbálon

Mint az Palotásné Kővári Terézia, a Tolna Megyei Mérnök
Kamara elnöke megnyitó beszédében elhangzott, a kamara
2019-ben is mozgalmas évet
zárt, a szakmai programok
pedig szép számú résztvevőt
vonzottak. Örömmel osztotta
meg, hogy az elmúlt három
évben mintegy 7 százalékkal
gyarapodott a kamara taglétszáma, részben az atomerőmű
bővítésének köszönhetően.
Süli János, Paks II. beruházásért felelős tárca nélküli miniszter a bővítéssel kapcsolatos
fejleményekről megosztotta,
június végén tervezik beadni
a létesítési engedélykérelmet a
főépületre vonatkozóan. A tárca nélküli miniszter hozzátette,

FOTÓ: KISS ALBERT

Minden korábbinál többen
vettek részt a szombaton a
Babits Mihály Kulturális Központ Rendezvénytermében
megtartott 24. Tolna Megyei
Mérnökbálon.

ennek elbírálási ideje legfeljebb
15 hónap.
Süli János megosztotta, jelenleg is zajlik három épület építése és hamarosan felgyorsulhat
azoknak az engedélyeknek a
kiadása, melyek 119 műtárgy,
közte 80 épület megépítéséhez
szükségesek. Kiemelte, ezeket
magyar vállalkozók, vállalkozások részvételével akarják megépíteni. Ugyancsak
elmondta, a földkitermelési,

talajmegmunkálási munkákat
a tervezettnél előbb szeretnék
elindítani, a vállalkozók versenyeztetése már zajlik, hamarosan pedig eredmény is várható.
Ács Rezső polgármester kiemelte, a mérnöktársadalom
segítőkészségről tett tanúbizonyságot, amikor októberben
gázrobbanás okozott komoly
károkat Szekszárdon, több társasházat is érintve. Mint mondta, a mérnökök az első szóra

segítettek, a problémára pedig
kreatív megoldást találtak.
A város első embere arra is
felhívta a bálon résztvevő mérnökök figyelmét, hogy hosszú
előkészítő munka árán hamarosan több városi projekt, fejlesztés megy át a megvalósulás
szakaszába. Hangsúlyozta,
ezen projektek folyamán kiemelten számítanak a helybeli
szakemberek munkájára.
A Tolna Megyei Mérnökbálon részt vett dr. Hajtó Ödön,
a Magyar Mérnök Kamara
alapító elnöke, de jelen volt a
mérnök kamara Heves-, Nógrád- és Somogy megyei testvérszervezetének elnöke is,
továbbá több, az új blokkok
létesítése kapcsán már Pakson
dolgozó magas beosztású orosz
szakember, tisztségviselő. A bál
vendége volt Valerij Zorja, a
Paks II. atomerőmű létesítéséért felelős projekt igazgató vállalati ügyekért felelős helyettese is. 
S. V.

Nem döntött a közgyűlés az uszoda ügyében

A rendkívüli közgyűlés kezdetén
Bomba Gábor, az ÉSZ frakció
vezetője ismertette az uszodaépítés ellenőrzésére létrehozott
ideiglenes bizottság megállapításait, javaslatait. A bizottság
megállapította, hogy az uszoda
helyszínválasztása, tervezése
valószínűleg elhibázott, részben
mert a területen magas a talajvíz
szintje. Megállapították, hogy az
eddig elkészült munka minősége nem első osztályú, és az első
számlázás során nem lehetett
volna érvényesíteni az első osztályú munkát.
Az épület energetikai áttervezése kapcsán megállapították,
hogy nem valós a kivitelező

FOTÓ: KISS ALBERT

Nem született döntés a közgyűlés szerdai rendkívüli ülésén, melyet az uszodaberuházással kapcsolatosan hívtak
össze. A testület a jövő hét
elején újratárgyalja az ügyet.

azon hivatkozási alapja, hogy
azért volt szükség a tervek átdolgozására 2018-ban, mert a
szekszárdi vízmű szennyvíztisztító telepe másik helyre került,
ugyanis a költözés ténye már
2015-ben is ismert volt.
A bizottság megállapítása szerint az uszodaberuházás a teljes
projekt folyamán lassan haladt
és a kivitelezés folyamatában
jelenleg sem látható változás.

Javasolják, hogy amennyiben a
rendszeres ellenőrzések azt tárják fel, hogy a munka nem éri el
a megfelelő készültségi fokot, a
kötbér összegével csökkentsék az
esedékes kifizetést. Amennyiben
a kivitelező a végső, június 30-i
határidőre elkészül a munkával,
akkor a korábban visszatartott
összeget is megkapná.
Kajos Nikolett aljegyző elmondta, a szerződés szerint a

megrendelő fenntartja a jogot
arra, hogy ha olyan döntés születik, akkor visszamenőleges
hatállyal, 2019. november 20-i
időponttal érvényesíthetik a
kötbért. Ám ez a jogfenntartás
csak arra az esetre vonatkozott
volna, ha a közgyűlés felmondja a szerződést.
Elmondta, hogy a módosított
szerződéstervezetet elküldték a
kivitelezőnek is, mely szerdán
megtette azzal kapcsolatos észrevételeit és bizonyos kérdésekben kéri annak módosítását,
kiegészítését.
Az aljegyző tudatta, amen�nyiben 2020 június végére elkészül a munka, akkor a próbaüzem augusztus közepére
várható és innentől már látogatható az uszoda. A fentiek
fényében a képviselők úgy határoztak, hogy a jövő hét elején újratárgyalják a napirendi
pontot.
S. V.
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Keresünk
Keresünk szekszárdi
szekszárdi munkavégzésre
munkavégzésre
25 év alatti, építőiparban jártas
• szakembereket,
• valamint építőipari segédmunkásokat,

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

kiemelt
kiemelt bérezéssel.
bérezéssel.

Kovács János Venesz-díjas mesterszakács osztja meg
kicsikkel és nagyokkal a kolbásztöltéssel kapcsolatos
trükköket, praktikákat, amik a szakácskönyvekből
kimaradtak.
IDŐPONT: 2020. február 22. (szombat) 09:00 óra
HELYSZÍN: Csokigyár (7100 Szekszárd, Bor u. 26.)
A rendezvény a korlátozott létszám miatt
regisztrációhoz kötött.
További információ:
74/512–048 vagy info@kek-madar.hu
(05032)
Szakképzett, gyakorlattal
rendelkező gondozó
– szükség esetén 24 órában is –
gondozást vállal.
Eltartási szerződés, gondozási
szerződés is lehetséges.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

(05021)

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján
pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és
Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési
Osztály Zöldfelület-karbantartó Csoportjába, zöldfelület-karbantartó munkakör
betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Polgármesteri Hivatal/Felhívások, aktualitások menüpontban
tekinthető meg.

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

február 17-től február 21-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

MENÜ

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

„A”
1250 Ft

Dr. Pere Tímea
HELYE:

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

kedd 15:30 órától

„B”
1250 Ft

BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

06–20/443–7603

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

(05016)

Napi
ajánlat
1150 Ft

Február 17.

Február 18.

Február 19.

Bableves
gazdagon

Lebbencsleves

Csontleves

Sajtostejfölös
tészta

Parajfőzelék,
virslis
omlett

Roston
csirkemell,
párolt rizs
friss saláta

Bableves
gazdagon

Lebbencsleves

Csontleves

Február 20.

Február 21.

Lengyeles árpaZöldbableves
gyöngyleves
Halrudacska,
francia
saláta

Natúr sertésborda
petrezselymes
burgonya,
savanyúság

Lengyeles árpaZöldbableves
gyöngyleves

Bőrös
Rántott csirkemalacsült,
combfilé, vajas
párolt lilapárolt zöldség,
káposzta, sós fűszeres parázsburgonya
burgonya

Pusztapörkölt,
savanyúság

Bolognai
spagetti,
trappista sajt

Lecsós
csirkemáj,
párolt rizs,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Roston
Roston
Roston
Roston
Roston
Fitness
csirkemell,
csirkemell,
csirkemell,
csirkemell,
csirkemell,
ajánlat
zöldborsópüré, zöldborsópüré, zöldborsópüré, zöldborsópüré, zöldborsópüré,
1350 Ft párolt köles
párolt köles
párolt köles
párolt köles
párolt köles

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

(05027)

Telefon:
+36–30/2888–458

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

(05019)

Érdeklődni:
06–20/315–42–36(05026)

(05020)

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

Megannyi titok, amelyek megfejtésében ki-ki saját érzéseire
hallgathat, lehetőséget biztosítva arra, hogy saját igazságainkat „bonthassuk ki” belőlük.
Az öreg, kiszáradt fák, sziklák,
hegyek formái kiváló közvetítőként járulhatnak hozzá a válaszkereső folyamathoz.
„Sokan a fecsegő felszínt kapargatják, mialatt a szunnyadó
mélység rejti a valódi titkokat.
Sándor képei ilyenek” – mondta
Lönhárd Ferenc, a Tolnai Bárka Művészeti Szalon vezetője a
tárlat megnyitóján. Hiszen lélekben, emberben, szellemiségben próbálta megfogalmazni az
életről kialakított elképzelését,
akit az ismeretlen megismerése

FOTÓ: KISS ALBERT

A természeti képződmények
közvetítésével felfakadó létigazságok „sugároznak” Erdélyi Sándor festményeiről,
amelyekből február 5-én nyílt
kiállítás a Babits Kulturális
Központ Bakta Galériájában.

iránti örökös kíváncsiság hajt,
mellőzve mindenfajta bonyolultságot.
Lönhárd szerint – már
amennyiben nem futunk el az
olyan képek kérdései elől, mint
amilyenek Erdélyi Sándor alkotásai –, azt a választ kapjuk,
ami pont nekünk szól. Merthogy többféle igazság létezik:
ezekből áll össze az univerzum,

a végtelen tér, idő, amelyek
rendre megfejtésre várnak, és
amelyeket Erdélyi Sándor művei közvetítenek – tette hozzá.
A művész képei által fogódzót
találunk a világ titkaihoz, egy
„nagy kaland” lehetőségéhez.
Erdélyi Sándor – a Független
Magyar Képzőművészeti Egyesület tagja – debütáló plasztikus
képe 1978-ban látott napvilágot,

amelyet aztán négy évvel később egy országos pályázaton
első díjjal jutalmaztak. Munkái
holland és osztrák gyűjtők galériáit gazdagítja, emellett több
hazai intézmény falain is visszaköszönnek.
Az alkotó – aki 1981 óta számos önálló és csoportos tárlaton szerepelt már – művészetéről szólva azt vallja, az utóbbi
időben „erőteljesebb irányba”
fordult festményeivel, amelyek
érzelemgazdagok, izzó színviláguk meghökkentenek, témái
elgondolkodtatnak.
„A realizmus és absztrakció”
című kiállítás megnyitóján Tóth
István énekes-gitáros, valamint
a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei működtek közre –
előbbi kortárs, utóbbiak reneszánsz dallamokkal emelték az
est hangulatát. Erdélyi Sándor
tárlata február 26-ig tekinthető
meg a kulturális központ nyitva
tartási idejében.

Gy. L.
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A Tolna Megyei Civil Információs Centrum a civilek napja
alkalmából „Kapcsolatot teremtünk” címmel tartott kerekasztal-beszélgetést a közelmúltban.
A rendezvény házigazdája a
megyei önkormányzat, résztvevői pedig azok a stratégiai partnerek voltak, akikkel a Centrum
a jövőben is együtt kíván működni. Így képviselte magát a
Tolna Megyei Kormányhivatal,
Szekszárd város Polgármesteri
Hivatala, a NAV Tolna Megyei
Adóigazgatósága, a Szekszárdi
Humánszolgáltató Központ és
több civil szervezet is.
A résztvevők megvitatták a
megyei civil szervezetek jövőbeni
fejlesztési lehetőségeit, a szektor
erősségeit, gyengeségeit, és kiértékelték a mintegy 14 ezer civil
szervezetnek kiküldött kérdőívek
országos eredményeit. A partnerek bemutatták a civil szektorral
kapcsolatos szakmai terveiket, és
egy új, szorosabb együttműködés
lehetőségeit. 
SZV

Így lehet(ne) megszerettetni a komolyzenét
Hidat verni könnyű- és komolyzene között: igazi kihívás ez ma is minden zenepedagógusnak.
Nem egyszerű feladat a fiatalok
zenei műveltségének fejlesztése.
Eljutni odáig, hogy a muzsika
szépségét emocionálisan képes
legyen megragadni egy átlagos
tanuló, és az internetes „zenei
szörfözése” közepette Brahmsot vagy Bartókot is hallgasson.
Akadnak erre egészen jó módszerek manapság, mint amilyen
a Magyar Filmharmónia által
„vezényelt” és egyetemi tanszékek által megvalósított országos
rendezvénysorozat. Egy alkalom
persze kevés, ébren kell tartani a
kíváncsiságot az ifjúságban.
Erre alkalmas például az Opera
Nagykövete program, amelynek
keretében Käfer György, a Magyar Állami Operaház klarinét
művésze járt a minap a Garay János Gimnáziumban. A tinédzserek körében népszerű zenepeda-

FOTÓ: SZV

Partnerek

gógus komolyzenei időutazásra
hívta hallgatóságát: a barokktól
indulva tartott audiovizuális ismeretterjesztést – elemeire bontva egy szimfonikus nagyzenekar
hangszereseit, az együttesekben
betöltött szerepüket – meghallgatva több világhírű zeneszerző
által írt darabot.
A művész otthon érezhette
magát, hiszen a „Játszunk operát” országos verseny 2015-ös
döntőjében már találkozott a
garays diákokkal, akik bizonyára jó benyomást tehettek rá,

hisz ő maga ajánlotta fel „opera
nagyköveti” látogatását – tudtuk meg Naszladi Judittól, a
Garay gimnázium tanárától.
Käfer György az előadás végén egy meglepetésnek szánt
produkcióval rukkolt elő: a
gimnázium 10. D osztályos diákjával, Sándor Zsigmonddal
– mint legújabb kamarapartnerével – játszotta el Bartók Béla
Három csíkmegyei népdalát,
hogy fiatal hallgatósága igazán
magyaros zenei élménnyel távozhasson a teremből.  B. Gy.

Aranykönyv: felhívás javaslattételre
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Szekszárd
Város Aranykönyvéről szóló
14/2011.(IV.12) önkormányzati rendeletére hivatkozva
(olvasható a Polgármesteri Hivatal honlapján) a következő
módon és az itt jelzett határidőre várja a város polgárainak, közösségeinek, valamint
intézményeinek, gazdasági és
társadalmi és egyéb szervezeteinek javaslatait a 2019-es naptári év megörökítésre érdemes
eseményeiről.
Az Aranykönyvbe való bejegyzés indoka lehet, olyan
• kiemelkedően fontos pozitív,
Szekszárdot érintő esemény,
amely méltó arra, hogy a város
történetének részévé váljon,
• kiemelkedő – szekszárdi személyhez, közösséghez, intézményhez kötődő – teljesítmény,
• neves személyiség látogatása,

• természeti jelenség, amelynek
jelentős kihatása volt a város
életére,
• események és teljesítmények
– a reál és a humán szférában
– amelyek új értéket teremtettek, illetve a város hírnevét
jelentősen emelték, vagy a városban lakók életminőségét
pozitívan befolyásolták,
• kitüntetések – Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése
vagy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
Közgyűlése által alapított, valamint a köztársasági elnök,
illetve országos hatáskörű
szervek kitüntetettjei,
•
a rendszeresen ismétlődő
események, megemlékezések,
nagyrendezvények esetén a
javaslatban a jubileumi alkalmakon kívül felterjeszthető az
adott évben különösen kitűnt
rendezvény (illetve annak eleme) is,

• az általános és a középiskolák
diákjainak tanulmányi, sport,
művészeti, kulturális versenyein a nemzetközi, országos
I–III. helyezettek, ill. az Arany,
Ezüst, Bronz éremmel, fokozattal kitüntetettek, az OKTV
és az OSZTV versenyeken az
országos I–III. helyezettek kerülhetnek az Aranykönyvbe.
A bejegyzésre javaslatot tehetnek szekszárdi polgárok,
közösségek, intézmények, gazdasági, társadalmi és egyéb
szervezetek.
A javaslathoz szükséges űrlap
letölthető a www.szekszard.hu
honlapról, illetve hivatali időben átvehető az ügyfélszolgálati
irodában.
Kérjük, éljenek javaslattételi
lehetőségükkel, és az aranykönyvi rendelet követelményeinek megfelelő eseményekről,
teljesítményekről, személyekről küldjenek kellően indokolt

javaslatokat szerkeszthető
(Word) formátumban 2020.
március 31-i határidőig a következő e-mail címre: aranykonyv@szekszard.hu, vagy
papír alapon a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humánszolgáltatási
Igazgatóság Humán Osztály,
7100 Szekszárd, Béla király tér
8. címre. A borítékra írják rá:
Aranykönyvi javaslat.
A Mecénás díjazottak és a
Szekszárd Büszkesége eredményeit a bizottság már feldolgozta, ezért kéri, hogy újból ne
történjen meg esetükben a felterjesztés.
A határidő után érkezett jelzéseket a bizottság nem tudja
fogadni.
A közgyűlés által jóváhagyott
Aranykönyv a Szekszárdi Vasárnap 2020. augusztusi számában
jelenik meg.

SZMJV Önkormányzata
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Előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületének következő
előadása 2020. február 25-én
(kedd) 13:30 órai kezdettel lesz
Szekszárdon. A Kórház Lila épületében Szigeti Mirko „Természetes alapú édesítőszerek bemutatása” címmel tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel
várnak!

Használtruha
A Tolna Megyei Vöröskereszt
használtruha adományozást tart
2020. február 17-én (hétfő) 8:00
és 9:00 óra között Szekszárdon,
a Dózsa György u. 1. szám alatt.
(Rossz idő esetén a következő hétfőn.) Ugyanitt a 2020. évi tagdíj
befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat
és minden rászorulót.

Február 9-ei rejtvényünk megfejtése: Karády Katalin, Halálos tavasz.

A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Mercsényi Gyuláné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését február 20-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Együttműködés
Együttműködési megállapodást kötött a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kara és a Tolna
Megyei Egészséges Iskolák és
Diákjaikért Alapítvány, hogy a
megyében tanuló diákok olyan
új információkhoz jussanak,
melyekkel megalapozottabban
választhatnak a továbbtanulási
lehetőségek közül.
Az alapítvány főmunkatársa,
Fehér Tünde szerint a megállapodás különösen fontos az
iskolás gyermekek és fiatalok
egészséges életmódra nevelése,
testi és lelki egészségük megteremtésének elősegítése szempontjából.  Forrás: PTE KPVK

EVANGÉLIUM

Mi van a tárcánkban?
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem
tőletek van: Isten ajándéka...”

(Ef 2, 8)
Andrian Plass meséli önéletrajzi írásában, hogy élete derekán,
amikor minden összeomlott körülötte és benne, azon gondolkodott, hogy vajon mi az, amit
azért magáénak mondhat, amivel még büszkélkedhet. Miként
(abban az időben) sok embernek a pénztárcájában voltak
fényképek szeretteiről, esetleg
házi kedvencekről, hobbi telké-

ről, hogy az asztalra kitéve megmutathassa az érdeklődőknek,
úgy ő is gondolatban kinyitotta
a saját tárcáját, hogy szemügyre
vegye összegyűjtött „vagyonát”,
hogy tisztába tegye, mit is tudna Isten pultjára kiteríteni. Egyszerre volt ijesztő és gyönyörűséges, amit talált: egy Jézus portré,
csak Krisztus arca – és semmi
más... Ebből a helyzetből kezdett vele új életet a Szentlélek,
és lett milliók számára áldást
közvetítő keresztény író.
Valahogy újra és újra teret
nyer az a gondolat bennünk,

hogy mentális tárcánkban van
annyi kisebb-nagyobb címletű
mennyei valuta (fáradozás, jó
szolgálat, jótett, vallásos gyakorlat), hogy amikor Isten előtt
kell kinyitni tárcánkat, majd
tudunk fizetni szeretetéért, kegyelméért, örök életért. De semmink sincs, koldusok vagyunk!
Egyetlen kincsünk csak az a
szent portré: Krisztus!
Hozzá fordulva, hittel befogadva lesz a miénk, és ha ő a
miénk az elég nekünk, mert „...
kegyelemből van üdvösségetek
hit által, és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka”.

Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész
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Értékes siker a fővárosban A DZ Hűtéstechnika a bajnok
Február 2-án rendezték a 17.
Téli Kispályás Teremlabdarúgó Kupa döntőjét és helyosztóit a városi sportcsarnokban.
A torna fináléjában a rutinosabb játékosokból álló DZ Hűtéstechnika csapata magabiztosan, 6–2-re nyert a Szekszárdi
Roma Önkormányzat együttese
ellen. A bronzéremért a Tomagro csapata szerezte meg, miután

szoros mérkőzésen 5–4-re verte
a Long Step gárdáját.
Végeredmény: 1. DZ Hűtéstechnika, 2. Szekszárdi Roma
Önkormányzat, 3. Tomagro, 4.
Long Step, 5. Brasil, 6. Sióagárd, 7.
Lengyel Akadémia, 8. Hano-Vill,
9. Mikteam 2019., 10. Kis Dankó.
A torna gólkirálya Wirth Dániel (Long Step) lett 14 találattal, míg
a legjobb kapusnak Bogáncs Gergőt (Tomagro) választották.  SZV

FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV 2019.

A remek formában lévő Marie
Ruzicková (24 pont, 11 lepattanó, 5 gólpassz) vezérletével
húsz pontos győzelmet aratott
az Atomerőmű KSC Szekszárd
a TFSE-MTK otthonában.
A válogatott összetartása miatti bajnoki szünetet követően a
fiatal magyar játékosok és két
remek amerikai légiós alkotta
TFSE vendégeként folytatta az
alapszakaszt a KSC. Djokics
Zseljko együttese jó védekezéssel már a nagyszünetig 13
pontos előnyt gyűjtött, amelyet
a harmadik negyedben a támadólepattanók begyűjtésével 20
egység fölé növelt. A záró tíz
percben még egyszer közelebb
jöttek Jenkinsék, de a végére
visszaállt a 20 közte.

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

Ezen a találkozón öltötte magára 350. alkalommal a KSC
Szekszárd mezét a csapat saját
nevelésű kosarasa, Bálint Réka
(képünkön). A játékos ezúttal 5
ponttal, közte egy triplával segítette együttesét.
Eredménye. Női NB I, alapszakasz, 18. forduló: TFSEMTK – Atomerőmű KSC Szekszárd 68–88 (19–25, 10–17,
17–26, 22–20). Városmajor, 150
néző. Vezette: Győrffy, Söjtöry,
Kulcsár. KSC: STUDER Á. 8/6,
DOJKIC 19/6, Miklós 4, Bálint
5/3, RUZICKOVÁ 24/3. Csere:
McCall 8, Krnjics 4, Theodoreán 3/3, MARSHALL 13. Edző:
Djokics Zseljko. A TFSE legjobbjai: A. Jenkins 27/6, Ch.
Jenkins 21/9, Süle 12/3.

SZV

FOTÓ:SZV

Ezüst az emlékversenyről
Huszonötödik alkalommal
rendezte meg a hétvégén a BVSC-Zugló asztalitenisz-szakosztálya egykori játékosa, az
1995-ben 13 évesen tragikus
balesetben elhunyt Molnár János emlékére kiírt nemzetközi
utánpótlás viadalt. A versenyen
a szekszárdi Kizakisz Nikolaosz

az összevont U13-as korosztályban a második helyen végzett.
A Yorgos SE fiatalja a döntőben
Lei Balázstól szenvedett vereséget (3:1). Címvédés ezúttal
elmaradt, Nikosz azonban már
így is kétszeres bajnoka a korosztályos emlékversenynek.

SZV
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Sikersportággá válhat Szekszárdon a taekwondo

Rácz Petra, az Alisca Taekwondo Klub egyesület vezetője és
edzője népszerűvé tette a megyeszékhelyen ezt a többitől
sok mindenben különböző, kőkemény és látványos harcművészeti sportot. Az elmúlt hathét év munkájának gyümölcse
tavaly érett be igazán, amikor
három aliscás versenyző formagyakorlatban, illetve küzdelemben aranyérmet szerzett
az országos bajnokságon. A
siker jelzi, a tehetséggondozás,
a fiatalok képzése még hangsúlyosabbá válik az Alisca Taekwondo Klubnál, mint eddig
volt. Annál is inkább, mert az
országos összevetésben az igen
előkelő, hatodik helyen állnak.
Habár Rácz Petra a felvetéssel
kapcsolatban fontosnak tartja
megjegyezni: „nem fogunk át-

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

A mennyiségi és a minőségi
mutatók alapján kijelenthető: az időközben olimpiai
sportággá vált küzdősport, a
taekwondo meghonosodott
Szekszárdon.

esni a ló túlsó oldalára. Továbbra is fontosak lesznek azok is,
akik csak a mozgáskultúrájuk
fejlesztése, a taekwondo nyújtotta életérzés, a közösség okán
járnak edzésre.” A klubnál nem
felejtik el, hogy a sportág széleskörű elterjesztése, generációról
generációra való átadása miatt
kezdték el az egészet.
Az egyik edzéslátogatásunk
során komoly munkába csöppentünk: a szekszárdiak közösen edzettek a sportágban meg-

határozó Újpesti TE idősebb
versenyzőivel. „Kitűnő tanulási
lehetőség volt. Élni fogunk vele
ismét, amint erre lehetőség adódik” – tette hozzá az egyesület
vezetőedzője, Rácz Petra. A 3.
danos mester 18 éve foglalkozik
a sporttal. Edzett és versenyzett
Hollandiában, de tréneri képességeit a sportág őshazájában,
Koreában is csiszolta.
Örült a lehetőségnek a küzdelemben kadet országos bajnok
Bánki Lilien is, aki magabiztos

technikai tudásával mindhárom meccsét megnyerte az év
legfontosabb versenyén.
„Az elsőn könnyedén, kipontozással győztem, hiszen már
húsz pont volt a különbség... A
következő meccs elejét elizgultam, így hátrányból kellett fordítanom – végül 16–14-re nyertem. A harmadikon is kedvenc
technikámmal, a forduló rúgásokkal dolgoztam, és ipponnal
győztem” – mondta Lilien.
A szabadidősport és a versenysport még elfér egymás
mellett, bár olyan sokan járnak
az edzésekre – a hét éve alakult
klub ma hatvannál is több tagot számlál –, hogy egyszerre
már nem is férnének el a városi
sportcsarnok edzőtermében. A
vezetőedzőt – aki egyedül már
aligha boldogulna az edzések
vezetésével – Szabó János segíti, aki amellett, hogy övvizsgára
készül, nem mondott le róla,
hogy kedvenc versenyszámában, a küzdelemben – immár a
veteránok között – versenyeken
is induljon.
B. Gy.

A Szekszárdi Gyermek Kosárlabda SE együttese a felsőházában kezdte meg szereplését
2004–2005-ös születésű fiúknak kiírt Nemzeti Kadet Regionális bajnokságban, ahol
a 2019/2020-as szezonban a
Kozármisleny, az Atomerőmű
SE, a Bajai Bácska és a Nemzeti Kosárlabda Akadémia/C
csapatai voltak az ellenfelei.
Az első alapszakasz kört hibátlan mérleggel, 8 győzelemmel
zárta Juhász Gábor edző csapata, amely az ország legjobb
16 csapata közé kerülésért
a Kaposvári SI korosztályos
gárdájával mérkőzött meg az
elmúlt héten. Nagy siker a
szekszárdi fiú kosárlabdának,
hogy Heimann Gergőék kettős
győzelemmel jutottak a kiemelt
bajnokságba.

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

A legjobb 16 között a GYKSE kadet csapata

Eredmények. GYKSE Szekszárd – Kaposvári SI 72–54 (19–
8, 24–15, 16–11, 13–20). GYKSE:
Heimann 24/6, Ábrahám 15/6,
Léhmann 8, Héjjas 4, Sáfrán 15/3.
Csere: Ganczer 2, Inalegwu 4. Kaposvár – GYKSE 59–64 (14–13,
10–20, 11–21, 24–10). GYKSE:
Heimann 17/3, Ábrahám 12, Léhmann 6, Héjjas 14, Sáfrán 8. Csere: Ganczer 2, Villányi, Inalegwu

5, Orbán, Arató, Szabó, Baka.
Edző: Juhász Gábor.
„Minden
játékosomnak
gratulálok, mert nagyon céltudatosan játszottak az egész
bajnokságban, megőrizve a veretlenségünket és elérve a közösen kitűzött célt. A mérkőzések
statisztikái pedig önmagukért
beszélnek” – értékelt Juhász
Gábor edző. 
SZV

A GYKSE Szekszárd kadet
csapatának bajnoki sikeréhez a tavalyi év végén, egy
nemzetközi viadalon (Plzen
Christmas Cup) szerzett tapasztalat is hozzájárult. A
csehországi tornán tizenöt
U16-os fiú gárda mérte ös�sze erejét. A szekszárdiak a
csoportkört két győzelemmel
és egy vereséggel a második
helyen zárták. A négy közé
jutásért vereséget szenvedtek
egy belga csapattól, így az
5-8. helyért folytathatták. A
szekszárdiak a helyosztókon
mindkét ellenfelüket legyőzték, így végül az előkelő 5.
helyen végeztek.
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Meghívó
A Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör FARSANGI BÁL-t rendez a Szent István
Házban (Szekszárd, Rákóczi u.
69–71.) 2020. február 22-én,
szombaton 18:00 órai kezdettel.
A belépő díj a Társaskör tagjainak 700,- forint, nem tagoknak
pedig 1.000,- forint. Italról, ételről
mindenki maga gondoskodjék!
Érdeklődni és asztalt foglalni lehet:
•
kedden 16:00 és 18:00 óra
között a Szent István Házban
vagy
•
Gadácsiné Steiner Julianna
(30/599–4391).

Irodavezető
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. §
(1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatal

AGÓRA MOZI
Február 16., vasárnap
15:00 | M
 ancs őrjárat:
Vigyázz, kész, mancs!
17:00 | K
 isasszonyok
20:00 | Á
 rok
Február 17., hétfő
– február 19., szerda
17:00 | K
 isasszonyok
20:00 | Á
 rok
Február 20., csütörtök
17:00 | M
 ancs őrjárat:
Vigyázz, kész, mancs!
19:00 | A
 z ír
Február 21., péntek
– február 22., szombat
15:00 | S arkvidéki akció
17:00 | M
 ancs őrjárat:
Vigyázz, kész, mancs!
19:00 | A
 z ír
Jogi és Hatósági Igazgatóság
Önkormányzati Osztályára,
ÉSZ frakció irodavezető munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Polgármesteri Hivatal/Felhívások, aktualitások menüpontban
tekinthető meg.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2020. február 17. (szombat)
17:30 – Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem
A „belülről vezérelt” alkotó folyamatok. Az expresszionizmus.
Előadó: dr. Aknai Tamás művészettörténész.
Jegyárak: 1.000,- Ft, nyugdíjas/
diák: 500,- Ft.
2020. február 17. (szombat)
19:00 – Színházterem
Szekszárdi Big Band koncert
Művészeti vezető: Pecze István.
Sztárvendég: László Boldizsár.
Közreműködik: Csepregi Péter
(ének), Pecze Balázs (trombita),
Pecze Zsófi (ének), Puskás Zsombor (ének).
Jegyár: 2.600,- Ft.

2020. február 19. (szerda) 10:00
– Színházterem
Mátyás király mézbora
Óvodás bérlet.
2020. február 19. (szerda) 14:30
– Színházterem
Mátyás király mézbora
Kisiskolás Plusz bérlet.

2020. február 20. (csütörtök)
13:30 – Csatár terem
Hollós László versmondó verseny
A szekszárdi születésű, világhírű botanikus és mikológus Hollós
László emlékére szervezett versmondó versenyen általános iskolások vetélkednek három korcsoportban. Az előadásokat szakértő zsűri
értékeli, a legjobbak tárgyjutalom2020. február 18. (kedd) 14:30 ban is részesülnek.
– Színházterem
Kiállítás
Mátyás király mézbora
Kisiskolás bérlet. Mesejáték a Realizmus és absztrakció
Erdélyi Sándor kiállítása a
Nektár Színház előadásában. A
Bakta
galériában. A tárlat megtemesét korhű középkori zene és
tánc színesíti, a látványt pedig a kinthető február 26-ig, hétköznap
részben három dimenziós vetített 08:00 – 20:00 óráig, szombaton
08:00 –18:00 óráig.
háttér teszi még élvezetesebbé.
Jegyár: 1.000,- Ft.
A belépés díjtalan.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
2020. február 3-án, hétfőn tartotta, előzetes bejelentkezés
alapján. Polgármesteri Hivatal,
polgármesteri tárgyaló (Béla király tér 8.).

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

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

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

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

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

ILLÉS TAMÁS képviselő 5. vk.
2020. március 10. (kedd) 17:00
– 18:00 óráig, Baka István Általános Iskola, 5-ös terem (Béri
Balogh Á. u. 89.).
MURVAI ÁRPÁD képviselő 6. vk.
A hónap első keddjén 17:00 –
18:00 óráig Iparkamara, I. emelet
102-es iroda (Arany J. utca 23–25.).
tesíti tagjait, hogy 2020. február 24-én (hétfő) 6:30 és
8:00 óra között füstöltáru és
fűszer árusítást tart a Hunyadi u. 4. szám alatt, illetve ebben az időben használt ruhák
osztását is végzi.

Pataki-emléktúra
A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség és a Szekszárdi
Kórház Sportkör Természetbarát Szakosztálya immár 35.
alkalommal rendezi meg 2020.
február 22-én (szombat) a Dr.
Pataki József emléktúrát.
A csillagtúra keretében az
Óbányai-völgyben található
dr. Pataki József kulcsosház
több útvonalon is elérhető. A
mecseknádasdi kápolnától a
„zöld sáv” jelzésen a Skóciai
Szent Margit keresztig, majd
„kék sáv”-on tovább a kulcsosházig (6 km), vagy Pécsváradról a „sárga sáv”, „piros kereszt”
és „kék négyszög” jelzéseken
SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

a kisújbányai Béke-forrásig,
onnan a „kék sáv”-on (8 km),
illetve Pécsváradról a „zöld kereszt”-en Óbányáig, Óbányától
pedig a „kék sáv”-on a kulcsosházig (8 km).
Megemlékezés: 13:00 órakor
a dr. Pataki József kulcsosház
előtti kopjafánál. A résztvevőknek 11:00 és 14:00 óra között
forró teát és lángost biztosítanak a kulcsosháznál (a teához
poharat hozzanak magukkal).
Csoportok (5 fő felett) részvételét kérik telefonon előre jelezni (Loridon Angéla 06–30/418–
8354). A túrán mindenki saját
felelősségére vesz részt!

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

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő
a Szekszárdi Sportközpont

DR. HAAG ÉVA képviselő
2020. február 18. (kedd) 16:00
– 17:00 óráig, Polgármesteri
Hivatal, polgármesteri tárgyaló
(Béla király tér 8.).
KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első hétfőjén 18:00 –
19:00 óráig, Babits Mihály általános Iskola (Kadarka u. 17.).
BOMBA GÁBOR képviselő
2020. február 26. (szerda) 16:30
– 17:30 óráig, Garay ÉlményPince (Garay tér 19.).
ZAJÁK RITA képviselő
A hónap első szerdája 16:30 –
17:30 órától, Garay János Általános Iskola (Zrínyi u. 72.)
Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatói állásának betöltésére.
A részletes pályázati felhívás
a www.szekszard.hu honlapon,
a Polgármesteri Hivatal/Felhívások, aktualitások menüpontban tekinthető meg.
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

SZEKSZÁRDI
pályázatot hirdet az önkormányzat
VAGYONKEZELŐ tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
KFT.

bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 71. III. em
1 db 50 m alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Alisca u. 13. fsz.
1 db 61 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Tartsay ltp. 28. fsz.
1 db 38 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás
2

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

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
5 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 28. (péntek) 12:00 óra
Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter
• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,
az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.
Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

Eng. szám: E-000304/2014

(05028)

(05015)

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

www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft.eu

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,

GYORSSZERVÍZ!

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

Dugulás
elhárítás!

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • Tel.: 74/413–004
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780

(05014)

MŰSZAKI
V I Z S G Á Z TATÁ S
– MOTORKERÉKPÁR
– SZEMÉLYGÉPKOCSI
– kisteher-gépkocsi 3,5 t-ig
– pótkocsik 3500 kg-ig
– mezőgazd.-i vontatók- és lassújárművek
– TEHERGÉPJÁRMŰVEK 12 tonnáig

• Élelmiszer-, vegyi áru eladó
• Boltvezető
• Vendéglátó eladó
• Szakács
• Pincér
• Cukrász

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

Tel.: 74/419–190, Fax: 74/419–559
e-mail: takacsauto@tolna.net

(05030)

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

• személyesen: 7100 Szekszárd,
A fenti képzések 10–12 jelentkező
Arany J. u. 17–21., 23-as iroda
esetén folyamatosan indulnak.
• telefonon: 74/312–847, 06–30/637–00–71
A képzések díjáról, időtartamáról érdeklődjön
• e-mailben: kisosztolna@gmail.com
munkatársainknál:
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000230/2014
(05031)
(05029)

– AUTÓBUSZOK 20 főig

7100 Szekszárd, Ebes puszta 2.

(05023)

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

(emelőhátfalas, hűtős, önrakodós, konténerszállító)

TAKÁCS Autószerviz Kft.

metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS
MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725
Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu
e-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:

Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémiparigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

Mi a webjogsi?

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

(05025)

