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A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

Fúvószene

→ 5. oldal

FOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

További részletek a →10. oldalon és a www.szekszardagora.hu oldalon.

Otthoni kúra

Íjász világbajnokság

„A szervezetet nem lehet kizsigerelni. A pihenés, a házi
ápolás jelentősége nagyon
fontos, szóval, tessék otthon
meggyógyulni!” – mondta a
hurutos megbetegedések kapcsán lapunknak adott interjújában dr. Antus Éva háziorvos.

→ 6. oldal

Augusztus 9-én, vagyis napra pontosan fél év múlva veszi kezdetét a HDH-IAA nemzetközi szövetség 3D-s íjász
világbajnoksága a Szekszárd
melletti Sötétvölgyben. Az év
legfontosabb versenyére 27
nemzet mintegy hétszáz sportolóját várják.
→ 9. oldal
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Elismerte a megye a közösségépítő munkát

Újabb három év

A Nagycsaládosok Tolnai
Egyesülete nyerte el az „Év
Tolna Megyei Civil Szervezete”
díjat, melyet a megyei önkormányzat minden évben a Civilek Napjához kötődően ad át.
Orbán Attila, a Tolna Megyei
Közgyűlés alelnöke a Vármegyeházán kedden megtartott ünnepségen arról szólt, ha nincs jól
szervezett közösség egy településen, akkor a fejlesztések, a jó utak
legfeljebb arra lesznek jók, hogy
az emberek tovább álljanak. „A
megtartó erő a közösségépítésben van” – hangsúlyozta az alelnök. Kiemelte, a megye fő feladata a területfejlesztés, ám csak
akkor van értelme a munkának,
ha erős, jól szervezett közösségeket kötnek össze. Ezért indította
útnak a megyei önkormányzat a
„Tolna 109” programot, melynek
fő eleme, hogy összekösse a megye minden települését és a tenni
akaró szervezeteket.
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, a civil szervezetek olyan
munkát végeznek, amelyet az állam, a hivatalos szervezetek nem
tudnak, vagy nem akarnak elvégezni. Kiemelte, minden módon
támogatni kell a civil szerveze-

NÉVNAP–TÁR
Február 9. (vasárnap) – Abigél, Alex

FOTÓ: SZV

A civil szervezetek működésének szakmai támogatása érdekében 2011-ben döntött úgy a
kormány, hogy civil információs centrumokat hoz létre és
működtet. A fővárosi és a 19
megyei iroda az új civil törvényben meghatározottak szerint jelentősen hozzájárul a civil
szervezetek megerősödéséhez.
A „Civil Információs Centrum” címet Tolna megyében a
program 2012-es indulása óta
a Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület viseli. A cím
újbóli elnyerésére beadott pályázatukat a Miniszterelnökség
államtitkársága támogatásra
érdemesnek ítélte, melynek értelmében az egyesület további
három évig, 2022. december 31ig jogosult a Civil Információs
Centrum cím viselésére.
Az egyesület ezúton is köszöni minden Tolna megyei civil
szervezetnek a támogatását, az
együttműködését, egyúttal ezúton is minden, a megyében
működő civil szervezetnek felajánlja az együttműködés lehetőségét, valamint biztosítja a
szervezeteket, hogy a vállalt feladatait továbbra is a megszokott
magas színvonalon látja el.

SZV

teket, hiszen azok a települések,
sőt az egész megye életét szervezik, teszik jobbá.
„A magyar közösségek életének fő szervezői a civilek, akik
nagyon sokat tudnak tenni azért,
hogy mi magyarok ne csak magyarul beszélő emberek halmazát alkossuk, hanem egy erős
magyar nemzet tagjai legyünk”
– mondta Potápi Árpád János.
Az államtitkár üdvözölte a
„Tolna 109” programot, mely
szavai szerint a megyét nem
csak földrajzi egységként kezeli, hanem közösségeire és az azt
alkotó emberekre is gondol.
Ezt követően Potápi Árpád
János államtitkár, Fehérvár Ta-

más, a Tolna Megyei Közgyűlés
elnöke, illetve Orbán Attila alelnök átadta a díjakat. Az idén
az „Év Tolna Megyei Civil Szervezete” díjat a Nagycsaládosok
Tolnai Egyesülete nyerte el, az
elismerést Baksainé Kenessei
Éva elnök vette át (képünkön).
Különdíjat kapott a Sárszentlőrinc-Uzdért Egyesület, míg a
Bazsonyi Arany Mecénás díjat
a kakasdi Sebestyén Lajosnak
ítélték oda.
A rendezvényen közreműködött a Bogyiszlói Hagyományőrző együttes, melyet tavaly az „Év Tolna Megyei Civil
Szervezetének” választottak.

S. V.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 9.
(vasárnap)

derült | szeles nap
max. 8o , min. -6o

Február 10.
(hétfő)

gyenge eső | kb. 3 mm eső |
viharos szél
max. 12o , min. 3o

Február 11. (kedd) – Bertold, Marietta

Február 11.
(kedd)

zápor | kb. 2 mm eső | hidegfront erős széllel
max. 10o , min. 4o

Február 12. (szedra) – Lívia, Lídia

Február 12.
(szerda)

zápor | szeles nap
max. 8o , min. 2o

Február 13. (csütörtök) – Ella, Linda

Február 13.
(csütörtök)

közepesen felhős
max. 8o , min. 1o

Február 14. (péntek) – Bálint, Valentin

Február 14.
(péntek)

zápor
max. 7o , min. 1o

Február 15.
(szombat)

közepesen felhős
max. 8o , min. 0o

Abigél: héber eredetű; jelentése: az apa öröme, ujjongás.
Alex: görög eredet; jelentése: harcra kész férfi.

Február 10. (hétfő) – Elvira, Ella

Elvira: gót-arab-spanyol eredet; jelentése: akit az ereklye megvéd.
Ella: 1
 .) az Erzsébet (Elisabeth) és a Heléna női nevek önállósult becézője;
2.) az -ella végű magyar női nevek önállósult becézője.
Bertold: német eredetű; jelentése: pompával uralkodó.
Marietta: héber-latin-olasz eredetű ; jelentése: ellenálló, lázadó, fegyelmezetlen,
zabolátlan.

Lívia: latin eredetű; jelentése: nemzetségnév, ólomszínű, kékes.
Lídia: görög eredetű; jelentése: az ókori Lídiából való nő.
Ella: német-magyar eredetű; jelentése: több név önállósult becézője.
Linda: német eredet; jelentése: hársfából készült pajzs; kígyó.
Bálint: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.
Valentin: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.

Február 15. (szombat) – Kolos, Georgina

Kolos: német-latin-magyar eredetű; jelentése: nemzetségnév, tanító, tanuló.
Georgina: görög-latin eredetű; jelentése: földműves, gazdálkodó; dália, gyöngyike.

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Önkormányzati cégek vezetőit mentette fel a közgyűlés

A közgyűlés Csillag Balázsnak, a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
és Bálint Zoltánnak, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjének munkaviszonyát
közös megegyezéssel, február
29-i hatállyal szüntette meg. A
javaslatot a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság terjesztette
elő, s az Éljen Szekszárd Egyesület nyolc tagú képviselőcsoportja szavazta meg. Bomba Gábor
frakcióvezető sem az ülésen,
sem később, az MTI kérdésére
nem indokolta a döntést.
Fura helyzetet teremtett,
hogy Csillag Balázsnak közvetlenül menesztése után még
a polgármester mellett ülve
kellett maradnia, amikor a testület a sportközpont 2020. évi

FOTÓ: KISS ALBERT

Közel negyven napirendet
tárgyalt január 30-i ülésén a
megyeszékhely közgyűlése.
Az ellenzéki többségű testület két önkormányzati cég
vezetőjének munkaviszonyát
szüntette meg, de rendeletet
fogadott el a társaságok szerződéseinek közzétételéről is.

feladatainak ellátásához szükséges összegről tárgyalt. Végül
az a döntés született, hogy a
sportkoncepció és az idei költségvetés elkészültéig az önkormányzat a tavalyi összegnek
megfelelő havi hozzájárulást
adja. Hasonló határozat született a Babits Mihály Kulturális
Központot működtető Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató NKft. esetében is.
A közgyűlés döntött a korábban több európai uniós projekt
előkészítésében közreműködő
Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató

Kft. végelszámolással történő
megszüntetéséről is. Konszolidálják ugyanakkor a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft.-t,
amelynek az önkormányzat felé
fennálló tartozását tőketartalékba helyezik.
A közgyűlés rendeletet fogadott el a többségi önkormányzati tulajdonú cégek szerződéseinek közzétételéről. E szerint a
társaságoknak 2014. január 1-ig
visszamenően – a magánvállalkozók esetében anonim módon
– nyilvános adatbázisban közzé
kell tenniük az egymillió forin-

tos értékhatárt elérő szerződéseiket.
A testület támogatta a Zöld
Jég Egyesület jégpálya építésére vonatkozó kérelmét. Az
Elektrolit Kft. segítségével és
TAO-támogatást felhasználva
épülő jégcsarnoknak helyet adó
Sport utcai ingatlant (a teniszpályák melletti területet) az önkormányzat ingyen, de feltételekkel biztosítja a fejlesztéshez.
A közgyűlés szociális bizottságának javaslatára döntés született arról is, hogy az önkormányzat megvizsgálja, a „Zöld város
kialakítása” című TOP-os pályázatba beilleszthető-e a Mikes
utcai idősek háza karbon-semlegessé (nulla szén-dioxid kibocsátásúvá) alakítása. Az ÉSZ frakció
azt is vizsgálnál – határozatot is
hoztak róla –, hogy a régi uszoda
hasznosítható-e az új rekreációs
központ feladataira.
A képviselők részlegesen módosították a településrendezési
tervet: a Babits iskola udvarán
épülő, áttervezett kézilabda
csarnok megvalósítása okán 5
százalékkal növelték a terület
beépíthetőségét.
SZV/MTI

Második alkalommal tartott
Ács Rezső, Szekszárd polgármestere hétértékelő sajtótájékoztatót az elmúlt pénteken.
A reméltnél is sikeresebb volt az
önkormányzat által tavaly indított, a szekszárdi csapvíz fogyasztását népszerűsítő program. A
polgármester elmondta, hamarosan egy újabb kampány startol:
tavasztól új egészségmegőrző
programot indítanak, amelybe
minden korosztály be tud majd
csatlakozni, hiszen a szűrővizsgálatok, valamint a mozgást
népszerűsítő és dohányzásellenes események mellett a diákok
egészségtudatosságra nevelését is
„zászlójukra tűzték”.
A hétértékelő aktuális témái
között közgyűlési napirendek

is szerepeltek. Ács Rezső ezek
közül kiemelte azt a döntést,
amellyel az ÉSZ-es többség elutasította, hogy a Tolnatáj Televízió – a közgyűlések mellett
– élő egyenesben közvetítene öt
bizottsági ülést, nem pedig ös�szefoglalót sugározna róluk. A
városvezető utalt arra a november 28-án az ÉSZ javaslatára és
többségével megszavazott határozatra, amely a nyilvánosság
biztosítására vonatkozik. Ács
Rezső szerint a többségi frakció
most visszalépett az ebben foglaltaktól.
A polgármester nem ment
el szó nélkül Csillag Balázs, a
sportközpont és Bálint Zoltán, a
Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjének menesztése mellett sem. Azt
mondta, az ÉSZ frakció eldönt-

FOTÓ: KISS ALBERT

Hétértékelő: egészségügyi programot indít a város

heti, kivel akar együtt dolgozni,
de az eljárás szerinte méltatlan
volt. Arra utalt, hogy a döntés
lényegében a csak ÉSZ-tagokból
álló gazdasági bizottság ülésén
megszületett úgy, hogy azt előre

nem bejelentett napirendi pontként, zárt ülésen tárgyalták.
A Vagyonkezelő Kft. ügyvezetői posztjára a közgyűlés ÉSZ
frakciója – ugyancsak zárt ülésen – máris új vezetőt nevezett
ki, méghozzá pályáztatás nélkül.
Ács Rezső emlékeztetett, Bálint
Zoltánt annak idején három
pályázó közül választották ki,
2016-ban pedig az ellenzék is
megszavazta szerződésének
meghosszabbítását.
A Modern Városok Programban tervezett rekreációs központ ügyét a polgármester szerint szintén hosszú hónapokra
megakasztotta az ÉSZ-frakció
azzal, hogy most kezd el vizsgálódni a lehetséges helyszín
(a régi városi uszoda területe)
ügyében.
SZV
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Művészetterápiás, életvezetési tanácsadás
Családi és párkapcsolati mediáció
Nevelési tanácsadás, fejlesztés

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

SZEKSZÁRDON

HELYE:

Komplex művészeti terapeuta,
Mentálhigiénés szakember-jelölt,
Párkapcsolati- és családi mediátor,
Német műv.ter.tanító

Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

kedd – péntek: 10:00–18:00 óráig

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

RENDELÉSI IDŐ:

kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

BEJELENTKEZÉS:

(05000)

(05006)

06–20/536–7848

06–20/443–7603

ANHUR TEMETKEZÉS

Telefon:
+36–30/2888–458

www.anhurtemetkezes.hu

Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Dr. Pere Tímea

BOZZAY CECÍLIA

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

(04996)

(05002)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13.
Telefon: +36–74/510–134

Még tart
a téli vásár

20–30%

engedménnyel!
ESTRELLA tavaszi
női cipők 30%
engedménnyel!
Bankkártyás fizetési lehetőség!

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

(05009)

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

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

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

kiemelt
kiemelt bérezéssel.
bérezéssel.

FIGYELEM!

A Közalakalmazotti He
belépési lehetőséget
hirdet a Sötétvölgyi
horgásztóra!

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

(05001)

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

február 10-től február 14-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.
MENÜ

Február 10.

Február 11.

Február 12.

Február 13.

Február 14.

Sertésgulyás
leves

Grízgaluskaleves

Paradicsomleves

Vegyes
gyümölcsleves

Karfiolleves

Túrós
derelye,
édes tejföllel

Csirkehússal
rakott
brokkoli

Tejfölös
burgonyafőzelék,
házi vagdalt

Tavaszi
rizses hús,
savanyúság

Vadas
pulykaragu,
krokett

Sertésgulyás
leves

Grízgaluskaleves

Paradicsomleves

Vegyes
gyümölcsleves

Karfiolleves

Erdélyi rakott,
káposzta

Sertéspörkölt,
tarhonya,
savanyúság

Rozmaringos
sült csirkecomb, mexikói
saláta

Lasagne

Cigánypecsenye, tepsis
burgonya,
savanyúság

Trappista sajt

Trappista sajt

Trappista sajt

Trappista sajt

Trappista sajt

Fitness Sertésborda
brokkolival
ajánlat
csőben sütve,
1350 Ft kuszkusszal

Sertésborda
brokkolival
csőben sütve,
kuszkusszal

Sertésborda
brokkolival
csőben sütve,
kuszkusszal

Sertésborda
brokkolival
csőben sütve,
kuszkusszal

Sertésborda
brokkolival
csőben sütve,
kuszkusszal

„A”
1250 Ft

„B”
1250 Ft

INFORMÁCIÓK:
www.kozalkalmozottihe.hu
(aktuális/tagfelvétel)

Napi rántva, mexikói rántva, mexikói rántva, mexikói rántva, mexikói rántva, mexikói
ajánlat jázmin rizs,
jázmin rizs,
jázmin rizs,
jázmin rizs,
jázmin rizs,
1150 Ft tartármártás
tartármártás
tartármártás
tartármártás
tartármártás

JELENTKEZÉS:
(04998)

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

(05005)

7100 Szekszárd,
Munkácsy M. u. 19.
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Fúvószene töltötte be a Babits színháztermét

Évtizednyitó hangversen�nyel várta a zenekedvelőket
az Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar a Babits Mihály
Kulturális Központ színháztermében február elsején. Az
1988-ban alakult együttes –
az esztendő hónapjaihoz hasonlóan – 12 egységből álló
műsort adott elő.
A jelentős érdeklődéssel kísért koncert indításaként egy,
a 18. század második felében,
a magyar nemzet öntudatra ébredésének korszakában
született mű Zempléni László
általi feldolgozását, a Saltus
Hungaricust mutatták be. A
magyar szerzők művei közül
felcsendült még Balázs Árpád:
Régi magyar táncok Gömörből

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS
• Testanalízis végzése: testzsír, zsigeri
zsír, vázizom és biológiai életkor
mérés (AJÁNDÉK!)
• Egészségmegőrző programok
• Személyre szabo� programbeállítás, gondozás
• Egészséges testsúly elérése, megőrzése

Ergonom K�. épülete

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.

(05011)

Bejelentkezés: +36–30/232–5072
Minden kedden: 16:00 – 19:00 óráig
Dr. Tumpekné Gombay Tímea
Független Herbalife Tanácsadó
www.egeszseg-egyensuly.hu
Facebook: Egészség-Egyensúly

című műve és Figed Sándor:
Simonyi óbester lovassági indulója is.
A Kovács Zsolt karnagy
dirigálta fúvósok a könnyűzenei repertoárból az egykori
ABBA sláger, a „Thank you for
the music” (Köszönet a zenéért)
feldolgozását, az Oroszlánkirály
című mese betétdalát és Presser
Gábor Katona Klárinak írt „Vigyél el” című dalát is előadták.
A Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Liszt Ferenc Zeneiskolájának Fúvószenekara kiváló kapcsolatot
ápol több külföldi csoporttal, így
a bietigheim-bissingeni testvérváros zeneiskolájának fúvósaival,
valamint Bautzen ifjúsági fúvószenekarával. A csapat májusonként hagyományosan összegyűlik

a Sötétvölgyi Gyermektáborban,
az itteni események életképeiből
egy csokorra valót láthattunk is a
műsor folyamán.
A fiatalokból álló formáció
évente 20–25 koncertet ad, a
szekszárdi rendezvények és környékbeli fúvósfesztiválok rendszeres fellépője. A város kiemelkedő művészeti együttese több
regionális és országos minősítőn
szerzett már arany, illetve kiemelt
arany diplomát. A zenekarban az
elmúlt több mint három évtized
alatt megfordult fiatalok közül
mára többen a Szekszárdi Junior
Stars-t, az Alisca Brass Band-et
vagy a Szekszárd Big Band sorait gyarapítják. A zenekar – a
Szekszárdi Tankerületi Központ
támogatásával – nemrég több
millió forint értékben szerzett be

fúvós és ütős hangszereket, amelyekért a szombati koncerten is
köszönetüket fejezték ki.  Gy. L.
A zenekar 1988-ban alakult
Thész László, a Zeneiskola
akkori igazgatója indíttatására. Az első időkben Falussy
Mária fafúvós, valamint Szily
Lajos és Pecze István rézfúvós
tanárok nyújtottak nélkülözhetetlen segítséget a zenekar
működésében, a gyerekek betanításában. A mai zenekar
tagjainak felkészítő tanárai:
Ágostonné Béres Kornélia¸
Töttős-Erős Edina (fuvola),
Kovács Zsolt, Szily Lajos és
Pecze István (rézfúvós), Kun
Gábor Zsolt (ütős) és Papp
Máté (klarinét, szaxofon).

Civil kontrollt gyakorolnak a városvédők
Sajtótájékoztatón mutatkoztak be január 31-én a
Szekszárdi Városvédők, akik
közvetítő szerepet kívánnak
betölteni a megyeszékhely
irányítói és lakói között.
Szabó Balázs, a szervezet sajtómegbízottja arra bíztatta a
politikával jobbára csak kampányidőszakokban foglalkozó
szekszárdiakat, igenis érdeklődjenek a közélet iránt, hiszen
ez nem csupán joguk, de kötelességük is.
A Szekszárdi Városvédők ebben lennének a megyeszékhe-

lyen élők segítségére: egyfajta
mediátor (közvetítő) szerepet
töltenének be a városlakók és
a helyi politika között. Ennek
megfelelően ott lesznek a közgyűléseken, a bizottsági üléseken, és az ott elhangzottakról,
a döntésekről fórumokon, a
sajtóban és a közösségi médián
keresztül informálják a szekszárdiakat, osztják meg észrevételeiket.
Szabó Balázs szerint erre azért
van szükség, mert jelenleg az
ÉSZ frakció nyolc tagján múlik
a város jövője. Az általuk a kampányban programként felvázolt

19 pont betartását pedig egyelőre a Szekszárdi Városvédők nem
látják biztosítottnak.
„Ők vállalták ezt a terhet, mi
pedig – egyfajta civil kontrollt
gyakorolva – számon fogjuk
kérni őket” – hangsúlyozta a
sajtómegbízott.
Lencz Sándor, a Szekszárdi
Városvédők tagja hozzátette,
ott lesznek, és segítenek a város
kulturális és sporteseményein,
de karitatív tevékenységet is
folytatnak majd. Egyúttal üdvözölte, hogy az Elektrolit Kft.
a jégcsarnok építés mellé állt.

SZV
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Légúti betegségnél (is) fontos az otthoni kúra

A témában dr. Antus Éva háziorvost faggattuk – egyebek mellett arról, van-e köze a téli hideg
időszaknak a megfázáshoz?
– A gyengébb immunrendszerűek könnyebben megfázhatnak
ilyenkor. Az idősek, kismamák,
onkológiai betegek, vagy a túlhajszolt, kimerült emberek hamarabb megbetegedhetnek. Tapasztalatom, hogy helytelen életvitel
mellett esendő a szervezet.
– Érdemes orvoshoz mennünk, ha
már „elkapott” minket a nátha?
– A téli időszak velejárója az
alacsony D-vitamin ellátottság,
ezért az életvitelünket ennek
megfelelően kell alakítani. Nem
győzöm hangsúlyozni, mennyire
fontos a megelőzés, a friss levegőn
való mozgás. A nátha, meghűlés
pihenéssel, tüneti szerekkel – például orrspray-vel – gyógyítható.
Amennyiben pár nap múlva sincs
javulás, orvoshoz kell fordulni.
Különösen akkor, ha a köhögéshez levertség, elesettség, nem
szűnő láz is társul. A köhögéssel köpet is felszakad, amelynek
hátterében hörghurut is állhat.
Ebben az esetben antibiotikumot

FOTÓ: KISS ALBERT

Forgalmasak a rendelők, egyre
többen fordulnak háziorvosukhoz influenzaszerű tünetekkel.
A hurutos megbetegedések a
szekszárdiak immunrendszerét
is próbára teszik.

ír fel az orvos, aminek „gyógytartama” akár 2–3 hét is lehet.
– Gyakoribbak voltak az elmúlt
hetekben az influenzás tünetekkel jelentkezők?
– Ugyan magasabb a rendelőnk forgalma, de ez nem
rendkívüli, az évszaknak megfelelőnek mondanám. Évek óta
nem találkoztam klasszikus
influenzajárvánnyal, azonban
influenza-szerű tünetekkel
bőséggel. Ezeket sokféle vírus
okozhatja. Az utóbbi hónapokban jórészt felső légúti panaszokkal jártak nálam, a szövődményes eset kevesebb volt
– kevés antibiotikum is fogyott.
– Milyen a hörghurut lefolyása,
illetve milyen tünetekkel jár?
– Megkülönböztetünk száraz
köhögést, amit vény nélküli sze-

Az út másik felén

FOTÓ: WIKIPEDIA.HU

Révész Sándor, az egykori Generál és Piramis zenekarok
frontembere lesz a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum „Gúzsba
kötve táncolni: a Kádár-rend-

szer könnyűzenei legendái”
pódiumsorozat következő vendége.
„Az út másik felén” címet viselő esten dr. Csatári Bence rocktörténész beszélget a Szálkán
élő énekes-dalszerzővel 2020.
február 12-én (szerda) 18:00
órai kezdettel a megyei múzeum könyvtártermében. Az 500
Ft-os belépőjegyek elővételben
vásárolhatók a múzeum központi épületében (Szent István
tér 26.). A helyfoglalás érkezési
sorrendben történik.

rekkel jól lehet csillapítani – ettől
javul a közérzet. Hiba viszont,
ha ilyenkor köptetőt használ a
beteg, mert még többet fog köhögni anélkül, hogy bármi is
felszakadna. A köhögés leggyakoribb oka a garatba hátracsorgó
orrváladék, vagyis orrot kell fújni, orrsprayt kell használni! Ha
a köhögés nedves, akkor használnak a köptetők. Ez utóbbiak
is vény nélküli kaphatók.
– Miért fontos egy-egy kúra végig vitele?
– Évek óta tapasztalom, hogy
a betegek nehezen akarnak otthon maradni – egyre kevésbé
engedhetik meg maguknak a
táppénzt –, ezért sokszor keresnek fel olyan kéréssel a betegek,
hogy írjak fel egy „lórúgást”,
mert „gyorsan meg kell gyógyulniuk.” Kérem szépen, ne

feledkezzenek meg arról, hogy a
gyógyszer nem minden! A szervezetet nem lehet kizsigerelni! A
pihenés, házi ápolás jelentősége
a legfontosabb, hiszen a beteg
ember a többieket is megfertőzheti, és rossz a teljesítőképessége.
Szóval, tessék otthon meggyógyulni! Aki erre „nem ér rá”, arra
hetekig elhúzódó köhögés, rossz
közérzet, visszatérő láz várhat,
vagy éppen gócok kialakulása,
mint amilyen az arcüreggyulladás. Fontos, hogy panaszaikkal
ne a központi ügyeletet, hanem
a háziorvosukat keressék fel!

- gyimóthy Dr. Antus Éva a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett
1986-ban. Pályája a Balassa
János Kórház Kardiológia és
Nefrológiai osztályán indult,
ahol szakmailag nagyon fontos 9 évet töltött, miközben
belgyógyászati szakvizsgát
tett. Később háziorvosként
folytatta a gyógyítást, ennek
immár 26 éve. Az évek során
több szakvizsgát is tett: háziorvosi, foglalkozás egészségügyi és biztosítás orvostani
szakterületeken egyaránt.
Magánrendelése alapját egy
új, izgalmas szakterület, az
orvosi esztétika adja, amivel
nagyon szívesen foglalkozik.

„Szólj be a papnak!”
A provokatív címet viselő esemény – amely évekkel ezelőtt
Debrecenből indult – lényege,
hogy egy kocsmában egy adott
témában (pl. hit és tudomány,
pénz és hatalom, házasság és szexualitás) kérdéseket lehet feltenni
a lelkészeknek, akik bibliai tanulmányaikat felhasználva igyekeznek közérthetően választ adni.
Az immár országszerte népszerű, úgynevezett „kocsmamisszió” most Szekszárdra is elért. Február 20-án este, 18:00 és
20:00 óra között a Yankee Pub

sörözőben (Szent L. u. 16.) lehet faggatni a város keresztény
gyülekezeteinek öt lelkészét: Fodor Péter baptista lelkipásztort,
Gyurkó Donát Sámuel metodista
és dr. Kaszó Gyula református
lelkészeket, Petkó Tamás római
katolikus plébánost, valamint Sefcsik Zoltán evangélikus lelkészt.
A szervezők, a moderátorok
és a lelkészek egy interaktív estben bíznak, melyet elősegíthet
egy felajánlás is: minden érdekes kérdés feltevőjének a jutalma egy pohár ital! 
SZV
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Méhésznap
Február 15-én (szombat) 07:00
órától a Babits Mihály Kulturális Központban, a Mozi előtérben
tartják a XVI. Szekszárdi Tavaszváró Szakmai Méhésznapot.
A programot számtalan méhészeti eszközforgalmazó és kiállító színesíti. Az eszközvásár
7:00 órától várja a látogatókat, a
szakmai programok 9:30 órakor
kezdődnek.
Információ: Nagyernyei Attila, a Tolna Megyei Méhész
Egyesület elnöke (tel.: 30/978–
9812). A belépés díjtalan.
A méhésznapon véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat Szekszárdi Területi Vérellátója a kulturális központ Csatár
termében, 09:30 és 12:00 óra
között. Kérik, a véradók hozzák
magukkal személyi igazolványukat, TAJ és lakcím kártyájukat.

Február 2-ai rejtvényünk megfejtése: Szinyei Merse Pál, Lilaruhás nő, Majális.

A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Czirmai Lajos. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését február 13-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Házasság Hete
A Házasság Hete 2020. programsorozat szekszárdi eseményei:
• Február 13. (csütörtök) 19:00
Süveges Gergő és felesége,
Margit előadása „... és mi van
a happy end után, avagy mi
segít megőrizni a szeretetet?”
címmel a Vármegyeháza dísztermében. A belépés díjtalan,
a Karitász gyűjtést szervez egy
segítségre szoruló család javára.
• Február 14. (péntek) 18:30
Imaóra a házasságokért az Oltáriszentség előtt (belvárosi
templom) a házas hétvégés
házaspárok és az egyházközség
zenészei közreműködésével.
• F ebruár 16. (vasárnap) 18:00
Házaspárok megáldása a szentmise keretében, melyre szeretettel hívják a szentségi házasságot kötött házaspárokat.

EVANGÉLIUM
„Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet.”

(Ézsaiás könyve 52,7)
Farsang időszaka mindig furcsa
érzéseket kelt bennem: egyszerre
bizseregtet a tavaszvárás izgalma,
s bámulok bambán a télűzés régi
hagyományának buliba bújtatott
álörömén. Álarcok vigyora mögé
bújtatott félelmeink ugyanis űzni
akarják a legyőzhetetlent, a sötétet,
a bút – s teszik ezt mindhiába. Pedig a győzelem, a fény és a szabadulás már messziről ragyog mindazok
felé, akik mernek látni, emelt fővel
messzire, a „hegyek felé” tekinteni.
Ézsaiás oly szépen és egyszerűen énekli meg a várt és bizonyosan

elérkező öröm reménységét, hogy
szavai szinte fényárba fürdetik
meg a lelket. Február – számomra
– éppen ezért nem a sötét elűzésének hava, hanem a fény születésének bölcsője. Az érkezőre váró,
az örömhírt-hozó betoppanásával
biztosan számoló élet hónapja
ez. Az „akkor is” hit bizakodása,
a „mégis” és „mindenek ellenére”
reménység bizonyossága.
A február az egyik leglucskosabb, legszürkébb hónapunk, s
valahogy mégis már ott bujkál a
természetben – s talán bennünk
is – a bizakodás: hamarosan
újult erővel zöldellnek ki a fák,
töltik be illatukkal a levegőt a parányi virágok. S ha reggel egy-egy
madárfüttyöt elcsípek fülemmel,
szinte már hallom is a kibontako-

zó tavaszi muzsikát… Ha várni
és bizakodni tudunk! Akkor lesz
az örömhírhozó érkezése kedves
számunkra – ha várjuk és his�szük jöttét.
Az egyházi év ünneptelen időszaka előkészület a nagyböjti
elcsendesedés és Húsvét ragyogó
öröme előtt. Előkészület, mely
várja a szabadulás és békesség
örömhírét, annak kibontakozását, s kész álmegoldások helyett,
féleleműzés helyett nyitott szívvel
bízni Abban, aki maga a békesség
és szabadulás. A farsangi időszak
hadd legyen hát a felvállalt öröm
ideje a leplezett félelmek helyett, a
reménység derűje a tobzódó mámor helyett. Ámen!

Kaszóné Kovács Karola,

református lelkipásztor

8

2020. február 9.

Küzdősportokkal ismerkedhettek a szekszárdiak

Kilenc harcművészeti stílussal,
illetve küzdősporttal ismerkedhettek meg az érdeklődők a
városi sportcsarnokban: ökölvívás, kick-box, karate, taekwondo, kung-fu, shinkendo, muay
thai, grappling és katonai közelharc szerepelt a kínálatban.
Az érdeklődők nem csak bemutatókon, hanem edzéseken
is részt vehettek. Népszerű volt
Erdei Zsolt korábbi olimpiai bronzérmes ökölvívó bokszedzése. A korábbi profi világbajnok ízelítőt adott a sportág
alapjaiból, és persze a közös
fotók is elkészültek…
A sportcsarnok négy edzőterme változatos kínálattal várta
az érdeklődőket. Tartottak ta-

FOTÓK: KISS ALBERT

Első alkalommal rendezett
harcművészeti és küzdősport
expót február elsején az Alisca Taekwondo Klub.

ekwondo foglalkozást ovisoknak és fogyatékkal élők számára
is, de volt lehetőség a hétköznapi
önvédelem alapjainak elsajátítására, és az ökölvívó edzőterem is
kitárta kapuját. Népszerű programnak volt az airsoft lövészet,
a kisebbeknek pedig játszósarkot
alakítottak ki.

Három érem a fedettről

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

Rácz Petra, a szervező egyesület vezetőedzője elmondta, közel
ötszáz résztvevőt fogadtak. Az
Alisca Taekwondo Klub vezetője hozzátette, rendezvényük célja
kettős volt. Egyrészt megpróbálják közelebb hozni egymáshoz a
küzdősporttal foglalkozó egyesületeket, hogy szakmai kap-

csolatok jöjjenek létre. Másrészt
szerették volna a lakosság minél
szélesebb rétegeihez eljuttatni a
küzdősportokat, amelyek mostanában kezdenek újra népszerűek
lenni. Rácz Petra hozzátette, terveik szerint jövőre – még bővebb
programkínálattal – ismét megrendezik az expo-t. 
SZV

Futsal: kupadöntős az UFC

Gréczy Balázs 139 cm-es egyéni csúccsal ezüstérmet szerzett
magasugrásban. Gaál László
tanítványa 135 centiig minden
magasságot elsőre teljesített,
ekkor már csak ketten voltak
versenyben. Élesedett a csata,
amikor a 139 cm-en mindketten utolsó kísérletre jutottak
át. Szolnoki vetélytársa végül a
143 cm-t is átugrotta, így végül
ő állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
Kovalik Máté 10.21 m-es
egyéni csúccsal szerezte meg a
második helyet súlylökésben.
Máté nagyon bátran versenyzett, megérdemelte első – és
valószínűleg nem utolsó – bajnoki érmét. Kurcz Kata hosszú

FOTÓ: BUDAI ALADÁR

Remekül szerepeltek a hétvégén megrendezett Fedett
Pályás Újonc Országos Bajnokságon a Szekszárdi Sportközpont fiatal atlétái. A SYMA
Csarnokban megrendezett
versenyen három szekszárdi
éremnek is örülhettünk.

FOTÓ: SZEKSZÁRDI UFC

betegség után állt rajthoz a lányok súlylökésében. Sorozatról
sorozatra építette az önbizalmát, aztán az ötödik kísérletére
10.52 méterre repült a 2 kg-os
súlygolyó. Ezzel az eredménnyel
Kata a dobogó harmadik fokára
állhatott fel.
A szekszárdiak közül Horváth
Máté Kálmán ötösugrásban az
ötödik helyen végzett. Töttős
Eszter kétszer futott egyéni csúcsot 60 méteren. A B döntőben
8,56-tal nyert és így kilencedik
lett. 
- rp -

Bejutott a női futsal Magyar
Kupa négyes döntőjébe a
Szekszárdi UFC, miután idegenben is legyőzte ellenfelét.
Miután a szekszárdiak az MK
negyeddöntő első mérkőzésén
5–0-ás előnyt szereztek, gyakorlatilag formaság volt a múlt szombati, gyomaendrődi visszavágó.
A telt ház előtt rendezett találkozón Kiss Gabrielláék nem csak
eredményesen, de látványosan
is játszottak, így az UFC kettős
győzelemmel jutott – három év

elteltével – a Magyar Kupa négyes
döntőjébe, ahol a címvédő Astra és
a másodosztályú Budaörs mellett
a Tolna-Mözs–Debrecen párharc
győztese lesz a negyedik résztvevő.
Eredmény. MK negyeddöntő, visszavágó. Dévaványai
SE–Szekszárdi UFC 2–8 (1–3).
Szekszárd: Kovács K. – Csóka,
Kágyi R., Buchmüller, Kiss G.
Csere: Lovász V., Nagy-Cseke,
Losoncz. Edző: Volodimir Kolok. Az UFC góljait Kiss G. (4),
Kágyi R. (2), Buchmüller, Losoncz szerezték. 
SZV
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Fél év múlva rajtol a 3D-s íjász világbajnokság

Az egy héten át, augusztus 9. és
15. között zajló esemény a tolnai megyeszékhely történetének
legnagyobb szabású nemzetközi
sportversenye. A Magyar Íjász
Szövetség rendezésében, a két
szekszárdi klub, az Alisca Nyilai
Íjász Egyesület és a Tolnai Tájak
Íjász Egyesület (TTÍE) támogató
szakmai munkájával megvalósuló rendezvényen öt kontinens
27 nemzetének mintegy 700
versenyzőjét áll majd lőállásba –
tudtuk meg Alexandra Maneától.
A szervezést összefogó korábbi kitűnő íjász elmondta, az
eddig beérkezett jelzések szerint
– a házigazda magyarok mellett
– nagy csapattal érkeznek az
olaszok, a svájciak, az osztrákok
és a svédek is, de ázsiai, afrikai,
dél-amerikai és ausztrál sportolókat is várnak az év legfontosabb versenyére. Hozzátette,

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Augusztus 9-én, vagyis napra
pontosan fél év múlva veszi
kezdetét a HDH-IAA nemzetközi szövetség 3D-s íjász
világbajnoksága a Szekszárd
melletti Sötétvölgyben.

a hazai rendezésű vb hatalmas
lehetőség mind a magyar íjászok, mind a viadalnak otthont
adó Szekszárd városa számára.
A programterv szerint az első
két napot a regisztrációra és a
nevezésre szánják, a világbajnokság ünnepélyes megnyitóját
augusztus 10-én este tartják.
Keddtől csütörtökig zajlik az
egyéni kvalifikáció: a Sötétvölgyben kijelölésre kerülő hat különböző pályán, az első napon kategóriánként, majd az erősorrend
szerint lőnek az íjászok.

A 28 vadon élő állatot formázó, háromdimenziós (3D)
célpontot tartalmazó pályákon
az irányzék nélküli „fegyvert”
használók legfeljebb 27, míg az
irányzékos íjjal lövők 45 méterről adnak le lövéseket. A célpont
és a lövés helye közötti távolságot a versenyzőknek kell megbecsülniük. A viadal főpróbája
a nyáron ugyancsak Sötétvölgyben sorra kerülő terep-, illetve
3D-s országos bajnokság lesz.
A pénteki nap délelőttjén a csapatok kvalifikációs versenyét ren-

dezik, délután pedig már győztest
is hirdetnek a négy fős együttesek
között, amelyekben legalább két
különböző típusú íjat használó
sportolónak kell helyet kapnia.
Szombaton aztán az egykori
Dózsa-stadionban mesterséges
akadályokkal nehezített pályán
rendezik az egyes kategóriák
(csigás, vadászcsigás, vadászreflex, olimpiai, bare-bow, longbow és tradicionális) egyéni
döntőit. A rendezők a helyszínválasztással, a pályák kialakításával és óriás kivetítő telepítésével igyekeznek „közelebb hozni”
a sportágat az érdeklődőkhöz. A
világbajnokság az eredményhirdetéssel és a résztvevők számára rendezendő bankettel zárul
majd. Alexandra Manea szerint
a húsznál is több kategóriában
vetélkedő íjászok között a 20–22
fős aliscás és a 12–13 tagú TTÍE
csapatból néhányan akár a döntőig is eljuthatnak.
(Aki szeretne támogatóként
is részese lenni e sporttörténeti
eseménynek, keresse Alexandra
Manea szervezőt a 06–30/6363–
706-os telefonszámon).  SZV

Az idény végén is megtartaná dobogós helyét az FGKC

Az elmúlt esztendő végén – az
ünnepek alatt – kaptak egy kis
pihenőt a Fekete Gólyák, de
nem álltak le teljesen, hogy ne
kelljen komplett téli alapozást
végezniük. Január 2-től aztán
heti négy edzéssel készültek a
szekszárdiak a tavaszi folytatásra, amely során már nem
számíthatnak a rutinos szélső,
Reisch Gabriella játékára.
Tabajdi Ferenc csapata a tabella második helyéről vág neki
a bajnokság második felének.

FOTÓ: BEKE KÁROLY

A sereghajtó nagykanizsai
Tungsram SE elleni hazai
mérkőzéssel folytatódik vasárnap az NB II-es bajnokság
a Szekszárdi FGKC számára.
Tabajdi Ferenc együttese a
második helyről várja a tavaszi szezont.

Az őszi idényben az NB I-es
Siófok tartalékcsapata mellett
csak a Nemesvámos tudott pontokat rabolni a Szekszárdtól.
– A tavaszi sorsolásunk nehezebbnek ígérkezik, hiszen bár
többször játszunk hazai pályán,

a közvetlen riválisokhoz (Siófok, Pécs, Veszprém) utaznunk
kell – mondja a vezetőedző. –
Támadójátékunk eredményessége függ a Nagy Szilvia, Bíró
Fanni és Fehér Tímea alkotta
trió teljesítményén. Utóbbi játéka sérülés miatt az idénynyitón kérdéses, de a sereghajtó
kanizsaiakat nélküle is illene
legyőznünk.
A távozó Reisch helyén két fiatal, Feri Daniella és Balázs Kitti
bizonyíthatja, hogy helye van az
NB II-es felnőtt csapatban. Tabajdi Ferenc szerint Kapás Tekla (képünkön) is kezd formába
lendülni. Az egykor Szekszárdon nevelkedett, majd Dunaújvárost is megjárt fiatal játékos az
elmúlt hétvégi, pécsi felkészülési tornán – ahol az FGKC egy
győzelemmel és egy vereséggel

a második helyen zárt – elhódította a gólkirálynői címet.
– Úgy gondolom, a védekezésünk elég stabil, hiszen mi
kaptuk a legkevesebb gólt a mezőnyben. A kapuból jöhetne egy
kicsit kiegyensúlyozottabb teljesítmény, s akkor reális cél lehet
a dobogó a bajnokság végére
– mondja a vezetőedző.  - fl Az FGKC január végén jó
játékkal, a Pécs és a Marcali ellen aratott magabiztos
sikerrel nyerte meg a saját
rendezésű Téli Kupát. A szekszárdiak a különdíjak közül
kettőt is itthon tartottak: a
gólkirálynő Nagy Szilvia lett,
míg a legjobb kapusnak Kutasi Sárát választották.
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AGÓRA MOZI
Február 09., vasárnap
15:00 | S arkvidéki akció
17:00 | A
 feltaláló
19:30 | S tar Wars:
Skywalker kora
Február 10., hétfő
– február 12., szerda
17:00 | 1 917

19:30 | S tar Wars:
Skywalker kora
Február 13., csütörtök
– február 15., szombat
15:00 | M
 ancs őrjárat:
Vigyázz, kész, mancs!
17:00 | K
 isasszonyok
19:30 | Á
 rok

Szabó Dezső ösztöndíj 2020
A Víz'P'Art Közalapítvány kilencedik alkalommal hirdeti
meg a Szabó Dezső festőművész
emlékére létrejött művészeti
alap hozamaiból, és egyéb támogatásokból létrehozott Szabó
Dezső Művészeti Ösztöndíjat.
Az ösztöndíj célja: évente egy
Tolna megyei, illetve más módon
a megyéhez kötődő fiatal képzővagy iparművész támogatása alkotói tevékenységének fejlesztése,
kiteljesítése, szakmai elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
A Szabó Dezső Művészeti
Ösztöndíj összege a 2020. évben: 200.000,- Ft.

Részletes pályázati kiírás:
www.tolnaart.hu
Pályázati határidő: 2020.
március 1.
A pályázatokat az alábbi címekre várják
• nyomtatott formában: Víz'P'Art
Közalapítvány 7100 Szekszárd,
Babits Mihály u. 15.
•
elektronikusan a lovascs@
wmmm.hu, vagy a ruhlg@
tolnaart.hu email címre
A pályázattal kapcsolatban a fenti e-mail címeken, illetve Lovas
Csilla titkárnál (74/410–783) vagy
Rühl Gizella alelnöknél (30/3853–
477) lehet információt kérni.

Népdaléneklési verseny
A Babits Mihály Kulturális Központ idén is meghirdeti a „Cinegemadár” népdaléneklési és
népi hangszeres versenyt Tolna
megyében lakó vagy tanuló, illetve dolgozó személyek részére,
egyéni és csoportos (3 fős vagy
annál nagyobb) kategóriában, 8
éves kortól.
A versenyben csak népdal
hangozhat el (magyar vagy magyarországi nemzetiségi). Minden versenyzőnek legalább 20
népdalt kell tudnia, de előadni
csak egy csokrot kell. Műsorát
szabadon választhatja meg és
állíthatja össze. A bemutatkozó
fellépés időtartama: egyéni fellépőknél 3 perc, csoportoknál
5 perc.
A verseny elődöntőit március 9-én, Alsónyéken és március 14-én, Tamásiban tartják, a
döntőt április 4-én Szekszárdon
rendezik. A legjobb előadók és

együttesek meghívást kapnak a
Szekszárdi Szüreti Napok 2020.
évi Cinegemadár Gálán való
fellépésre.
Nevezési díj egyéni indulóknak 2.000,- Ft, csoportok
számára 4.000,- Ft, melyet a
jelentkezéssel egy időben kell
átutalni a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft.
11746005–25735802 számú
számlájára. A közleményben
kérjük feltűntetni a jelentkező
nevét.
A jelentkezés határideje:
2020. február 15. (szombat)
A jelentkezési lap letölthető a www.szekszardagora.hu
honlapról letölthető. A kitöltött jelentkezési lapot a herr.judit@szekszardagora.hu e-mail
címre kérjük visszaküldeni.
További információ:
Herrné Szabadi Judit (06–
74/684–885; 06–30/2355–160).

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2020. február 09. (vasárnap)
09:00 – 13:00 – Rendezvényterem
Farsangi játszóház
Program: 10:00 Ízelítő a Bartina gyermekfarsang produkcióiból, 11:00 A Csimota Zenekar
koncertje.
Amivel még várunk: kézműves foglalkozások, fánkkóstoló,
gyermekjátszó és arcfestés.
Jegyárak: 1.000,- Ft, 4 éves
kor alatt 500,- Ft. Egész alakos
jelmez esetén a belépés ingyenes.

Szerkezet, funkció és a képzelet – a konstruktivizmus. Dr.
Aknai Tamás művészettörténész előadása.
Jegyár: 1.000,- Ft, nyugdíjas/
diák: 500,- Ft.

2020. február 15. (szombat) 19:00
– Színházterem
Anconai szerelmesek
Zenés komédia 2 részben. A
Király Színház Szirtes Gábor
rendezésében mutatja be ezt az
örökzöld zenés játékot, melyet
2020. február 10. (hétfő) 16:30 Vajda Katalin álmodott szín– Parászta terem
padra. Az elhangzó dalokhoz
„A prosztata – kérdések és vá- Fábri Péter írt magyar szöveget.
laszok”
Jegyárak: 3.300,- Ft – 4.500,- Ft.
Előadó: dr. Grósz László, urológus főorvos. A Magyar Rákel- Kiállítás
lenes Liga Szekszárdi Alapszer- Realizmus és absztrakció
vezete rendezvénye. Minden
Erdélyi Sándor kiállítása
érdeklődőt szeretettel várnak.
a Bakta galériában. A tárlat
megtekinthető február 26-ig,
2020. február 10. (hétfő) 17:30 hétköznap 08:00 – 20:00 óráig,
szombaton 08:00 –18:00 óráig.
– Művészetek Háza
A belépés díjtalan.
Művészettörténeti Szabadegyetem
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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.).

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

ILLÉS TAMÁS képviselő 5. vk.
2020. február 11. (kedd) 17:00
– 18:00 óráig, Baka István Általános Iskola, 5-ös terem (Béri
Balogh Á. u. 89.).
MURVAI ÁRPÁD képviselő 6. vk.
A hónap első keddjén 17:00 –
18:00 óráig Iparkamara, I. emelet
102-es iroda (Arany J. utca 23–25.).
vatal Jogi és Hatósági Igazgatóság Anyakönyvi Osztályára
hagyatéki ügyintéző munkakör 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 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Alisca u. 13. fsz.
1 db 61 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Tartsay ltp. 28. fsz.
1 db 38 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

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

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

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

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

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.).

Meghívó
A Magyar Vöröskereszt TM.-i
Szervezetének nyugdíjas alapszervezete farsangi batyus
teadélutánt tart. Tisztelettel
meghívja tagjait, és minden érdeklődőt.
Program: 1. „Szívküldi” Dalkör műsora

Köszönet
A Szent Erzsébet Caritas Alapitvány ezúton mond köszönetet a
2019. évben nyújtott támogatásért: a Tolna Megyei Kormányhivatal Vezetőjének és dolgozóinak, a Szekszárdi Járási Hivatal
vezetőjének és dolgozóinak,
Szekszárd Megyei Jogú Város
vezetésének és az önkormányzat munkatársainak, a Tolna
Megyei Civil Információs Centrum munkatársainak, a Garay
János Gimnázium igazgatójának, tanárainak és diákjainak,

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 12. (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.)
2. Sok vidámság, tombola, felhőtlen szórakozás!
Ideje: 2020. február 20. (csütörtök) 14:00
Helye: Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Jelentkezni lehet február 17ig Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt személyesen, és telefonon, hétfőn és csütörtökön
08:00 – 10:00 óráig a 70/933–
8361 mobilszámon.
a Szent József Katolikus Iskola
tanárainak és diákjainak, civil
szervezeteknek és vállalkozóknak, a sajtó munkatársainak, a
személyi jövedelemadójuk 1
%-át felajánlóknak, valamint
azoknak a magánszemélyeknek, akik bármilyen módon
hozzájárultak ahhoz, hogy rászoruló embertársainkat egész
évben segíthettük élelmiszerrel, ruhával és egyéb támogatás
formájában. Ezúton köszönjük
meg önkénteseink önzetlen
munkáját is.
Isten áldását kérjük életükre
és további munkájukra!

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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ELADÓ szociális

Iparterületen (Tartsay V. u. 6., volt Patyolat udvar) 150 nm2 alapterületű ingatlan (műhely, irodahelység,
helységek, öltöző, zuhanyzó, raktárhelység), 450 nm2 füves, lekerített zöld területtel ELADÓ
ELADÓ.
Érdeklődni:
20/325–4223
Irányár:
45.000.000,- Ft

(05010)

(04995)

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

TÉLI VÁSÁR

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

GYORSSZERVÍZ!

kabátok, sílécek és sícipők
10–50% engedménnyel

Egyes

Szolgáltatásaink:

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

Sí és snowboard

KÖLCSÖNZÉS

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

VB SPORT

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

(04999)

Telefon: 06–30/26–80–777

(04994)

KŐ
L O H N E R
G Á B O R
GRÁNIT
MÁRVÁNY
MÉSZKŐ
MŰHELY:
7100 Szekszárd,
Remete u. 1.
Tel.: 74/411–759,
+36–30/937–9225

• Sírkőkészítés
• Konyha-fürdőszoba munkalapok
• Épületkő: párkányok, lépcsők, lábazatok

Nagy tapasztalattal,
már 40 éve
a szakmában.

BEMUTATÓPARK:
7100 Szekszárd,
Rózsamáj u. 1.
(Újvárosi temető mellett)

www.ko-farago.hu
lohnerg@gmail.com

(05007)

Február 10–14. között AKCIÓS hét
a Gardénia Függönyüzletben!!!

NYITVA TARTÁS:

Trend Minőség Szakértelem

hétfő – péntek: 08:30 – 17:00
szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Tel.: +36–74/312–234
facebook.com/fuggonyvilag

Február 10–12.
30–50%-os kiárusítás

Függöny, pléd, paplan, díszpárna,
impregnált textil.

Február 13–14.
Maradék anyagok vására

300,- – 2.500,- Ft/db

(05004)

