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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Közgyűlés

Közös tárlat

Nívódíj

Remeklő úszók

Tárgyalás nélkül került le a
szekszárdi közgyűlés február 27-i ülésének napirendjéről
a megyeszékhely 2020-as költségvetésének tervezete, a koronavírus kapcsán viszont operatív törzs felállításáról döntött a
képviselőtestület.

→ 3. oldal

„Divergens egyidejűségek” címmel nyílt közös tárlata Adorjáni
Endre szobrász- és Josef Hasenöhrl osztrák festőművésznek a
Vármegyeházán. A természetelvű alkotásokat Baky Péter festőművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

→ 5. oldal

Öt fesztiválnak, közte a Szekszárdi Szüreti Napoknak ítélte oda idén a Magyar Fesztivál
Szövetség a Beke Pál-nívódíjat.
Az elismeréssel járó oklevelet és
Szurdi Éva keramikusművész
szobrát az Utazás Kiállításon
vehette át Zsikó Zoltán.

→ 6. oldal

Kiválóan szerepeltek a Szekszárdi Sportközpont úszói a
szerbiai Zomborban a közelmúltban megrendezett hagyományos szezonnyitó rövidpályás versenyen, ahol négy új
felnőtt egyesületi csúcs mellett több tucat érmet is begyűjtöttek.

→ 13. oldal
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Jegyzet

Sűrű hetet értékelt az elmúlt
pénteken Ács Rezső polgármester, hiszen a gázrobbanásban érintett társasházaknál elvégzett munkálatokról,
nyugdíjasok foglalkoztatásáról és az el nem fogadott költségvetésről is beszélt.
Ács Rezső elmondta, büszke a
városi összefogásra és a szekszárdi vállalkozókra, akik az
első szóra jöttek, és segítettek,
és megtalálták azt a megoldást,
amellyel megmenthető a gázrobbanás sújtotta Herman O. utcai
épület. A Magyarországon egyedinek számító beavatkozást, a
ház szerkezetének megerősítését
az Alisca Bau Zrt. filmre vette,
így nemcsak a lakóknak tudják
megmutatni, hogy stabil az épület, de építész hallgatók képzésében tananyagként is használható
– tette hozzá a polgármester.
Az Alisca Bau szakemberei
levonultak, most már a tulajdonosokon a sor, hogy a biztosítási
összegekből felújítsák otthonaikat. Addig is az önkormányzat
térítésmentesen biztosít nyolc lakást, amelyekben jelenleg tizenheten laknak a károsultak közül.
A hétértékelőn Ács Rezső arról is szólt, hogy hiába hívta a

NÉVNAP–TÁR
Március 8. (vasárnap) – Zoltán

Zoltán: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.

Március 9. (hétfő) – Franciska, Fanni

Franciska: latin eredetű; jelentése: francia.
Fanni: latin-angol-német eredetű; a Franciska és a Stefánia magyar
becenevéből önállósult.

Március 10. (kedd) – Ildikó, Emil

Ildikó: germán eredetű; jelentése: harcos.
Emil: latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő.

Március 11. (szerda) – Szilárd, Borsika

Szilárd: latin-magyar eredetű, jelentése: szilárd, állhatatos, következetes.
Borsika: magyar eredetű; jelentése: borsika (fűszernövény).

Március 12. (csütörtök) – Gergely, Maximilián

Gergely: görög eredetű; jelentése: éberen őrködő.
Maximilián: latin eredetű, jelentése: nagy növésű, magas.

Március 13. (péntek) – Krisztián, Ajtony

Krisztián: latin eredetű; jelentése: Krisztushoz tartozó, keresztény.
Ajtony: török-magyar eredetű; jelentése: arany.

Március 14. (szombat) – Matild, Tilda

Matild: német eredetű; jelentése: hatalom + harc.
Tilda: a Matild és a Klotild német becézője.

FOTÓ: KISS ALBERT

Márciusban új köntösben jelenik meg a Szekszárdi Vasárnap.
A hír annyira friss, hogy mi, a
szerkesztőség tagjai is csak most,
Csötönyi László önkormányzati
képviselő (ÉSZ) Facebook-bejegyzéséből értesültünk róla.
Mint ahogy arról is, hogy a
közgyűlés Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottságának elnöke felkérte Kis Pál István
költőt, nyugdíjas magyartanárt,
hogy „legyen koordinátora a hetilapban bizonyos időközönként
megjelenő irodalmi mellékletnek”.
Tisztelt képviselő úr, tárt kapukat dönget! A Közjóért díjjal
elismert alkotó ugyanis a korábbi években többször is készített
irodalmi összeállítást a város
lapjába, és rendszeresen jelent
meg recenzió köteteiről, irodalmi bemutatóiról.
Nem kell újra feltalálni a „spanyolviaszt” abban a kérdésben
sem, hogy „a tolnai megyeszékhelynek legyen minden szempontból igényesen megszerkesztett, állandó jelleggel megjelenő
irodalmi folyóirata”. Jelzem: a
PAD folyóiratot 25 éve (!) szerkeszti a Közjóért díjas Dicső
Zsolt és a Mészöly-emlékplakettes Jankovics Zoltán. Minden
szempontból igényesen. 
- fl

Hétértékelő: mérnöki bravúr és a büdzsé

frakciók vezetőit, közülük csak
Máté Péter (Fidesz-KDNP) jelent meg egyeztetni a város idei
költségvetéséről. „Február 28-ig
szerettük volna elfogadni a költségvetést, de két hét nem volt
elég az ÉSZ frakciónak a tervezet
áttanulmányozására, módosító
javaslataik megfogalmazására”
– mondta a városvezető. A közgyűlésnek március 15-ig el kell
fogadni a büdzsét, különben az
állami támogatások jelentősen
csökkennek, és pályázatokon
sem indulhat a város.
A polgármester beszámolt a
nyugdíjas foglalkoztatási fórum
történéseiről is. Emlékeztettet,
hogy tavaly negyven vállalkozást járt végig, és tapasztalta a

munkaerőhiány okozta problémákat. Hozzátette, a közeljövőben szeretné meghívni a nyugdíjas szervezeteket, valamint a
szövetkezet képviselőit és a vállalkozókat, hogy egyeztessenek
a lehetőségekről.
Mint a korábbi hétértékelőkön,
Ács Rezső ezúttal is utalt az ÉSZ
választási kampányára. A szlogen
úgy hangzott, hogy „Vissza kell
adni Szekszárdot a szekszárdiaknak”. A polgármester szerint
ezért nem érthető, hogy miért
Ürömről hoztak ügyvezetőt a
sportközpont élére, holott volt
alkalmas szekszárdi és városkörnyéki pályázó is. Ács Rezső szerint aggályos, hogy az ÉSZ „ös�szefésülteti” az önkormányzati
cégek adminisztrációs, pénzügyi
és informatikai feladatait, félő
ugyanis, hogy mindezt adatbázisként lehet majd használni.
Ráadásul – tudomása szerint –
erről egy szegedi céggel kezdett
tárgyalni a többségi frakció…
A polgármester szót ejtett dr.
Haag Éva képviselő távozásáról
is. Elmondta, hiányozni fog a
korábbi alpolgármester tudása.
Sajnálja a döntését, de magánemberként megérti, hiszen
rengeteg támadást kapott ő is
és családja is. 
SZV

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 8.
(vasárnap)

erősen felhős | szeles nap
max. 9o , min. 1o

Március 9.
(hétfő)

erősen felhős
max. 11o , min. -1o

Március 10.
(kedd)

eső viharos széllel | kb. 3 mm
eső | szeles nap
max. 12o , min. 2o
zápor | kb. 2 mm eső | hidegfront erős széllel
max. 13o , min. 6o

Március 11.
(szerda)
Március 12.
(csütörtök)

közepesen felhős
max. 14o , min. 5o

Március 13.
(péntek)

zápor
max. 12o , min. 5o

Március 14.
(szombat)

közepesen felhős
max. 10o , min. 3o

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Nincs elfogadott költségvetése a megyeszékhelynek
operatív törzs felállításáról is,
amelynek a polgármester és a
bizottsági elnökök a tagjai.
Zárt ülésen döntött a közgyűlés a Szekszárdi Sportközpont
Nkft. új ügyvezetőjének személyéről. Két jelölt közül az ürömi
Malomsoki Krisztián Milán lett
a befutó. A nyertes pályázó a Budapest Honvédban atletizált, és
annak ellenére, hogy pénzügyi
tanácsadó cégben és brókercégben is dolgozott, a sporttól soha
nem szakadt el.  szekszard.hu

Módosítani kívánja a közgyűlés
a Szekszárd város bora elismerő
címről szóló önkormányzati rendeletet. A jövőben évente bruttó
kétmillió forintért javasolják a vásárlást a címet elnyerő borásztól
legfeljebb üvegenként nettó 3500
forintos áron. Az önkormányzat
korábban 500 palackot vásárolt
a „Szekszárd Város Bora” címet
elnyert tételekből, palackonként
nettó 2500 forintos áron.
A parkolási díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán a Toldi utca, illetve a
Bajcsy Zsilinszky utca 7–9. számú
épületektől délre található parkolók is bekerülnek a kétórás szabályozásba. A képviselő-testület
döntött arról, hogy visszamenőleg visszaadja a városi díjazottaknak az elismeréssel együtt kapott
ingyenes parkoló kártyákat.
A 70 milliós képviselői alapot első körben megtárgyalta a

FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV

Tárgyalás nélkül került le a
szekszárdi közgyűlés február
27-i ülésének napirendjéről a
megyeszékhely 2020-as költségvetésének tervezete, a
koronavírus kapcsán viszont
operatív törzs felállításáról
döntött a testület.

közgyűlés, az elhangzott javaslatokat beépítik a rendelettervezetbe. A testület támogatta az
Alisca Terra Nkft. szerbiai Tiszamente-Óbecse Kft.-ben lévő
49 százalékos üzletrészének
értékesítését a Bratner otpadna
privreda d.o.o. gazdasági társaság részére az ajánlott 113 ezer
eurós áron.
Az ülésen elköszöntek Baranyainé dr. Bóvári Klárától, a 2.
számú felnőtt háziorvosi körzet
orvosától, aki több évtizedes
szolgálat után 2020 júliusának
végén nyugdíjba megy. Egyúttal
bemutatkozott utódja, dr. Kolcsár Kinga, akivel előszerződést
köt az önkormányzat.

A képviselők meghallgatták
dr. Németh Csaba, a megyei
kórház főigazgató főorvosának
koronavírusról tartott tájékoztatóját. Elmondta, járványügyi
szempontból a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az
országos tisztifőorvos az illetékes, a szekszárdi kórház az
utóbbi által kiadott módszertani
alapelvek szerint jár el.
Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióvezetője javasolta kézfertőtlenítő automaták kihelyezését
az önkormányzati fenntartású
intézményekbe. A határozati
javaslat szerint beszerzésükért
az intézmények, cégek a felelősek. A képviselők döntöttek egy

Rendhagyó módon kezdődött
a csütörtöki közgyűlés: Ács
Rezső polgármester jelezte,
február 26-án kelt levelében
lemondott önkormányzati
képviselői mandátumáról dr.
Haag Éva. A fideszes önkormányzati képviselő (képünkön jobbról), aki korábban
Szekszárd alpolgármesteri
tisztségét is betöltötte a megyei napilap érdeklődésére
elmondta, férjének, Csillag
Balázsnak február végén
megszűnik a munkaviszonya
Szekszárdi Sportközpontnál,
s úgy érzi, mindketten új kihívások elé néznek.

Sportcélú fejlesztéseket támogattak a képviselők

Mint arról már korábban beszámoltunk, a szervezet sikerrel
pályázott a Magyar Jégkorong
Szövetségnél tao-támogatásra,
és egy szabványméretű jégpálya
építését és működtetését tervezi. Ebben együttműködik az
Elektrolit Kft.-vel, amely előfinanszírozná a beruházást. Az
önkormányzatnak a fejlesztés
nem kerülne pénzébe, ráadásul
az ingatlan húsz év múlva a város tulajdonába kerülne.

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Mindkét fél számára elfogadható szerződés készült,
így a szekszárdi közgyűlés
legutóbbi ülésén támogatta
a Zöld Jég Egyesület jégcsarnok építési tervét.

A közgyűlésen elhangzott, a
Sport utcában, önkormányzati
tulajdonú telken megépülő létesítmény őrzését, védelmét is az
üzemeltető feladata lesz megoldani. Edzésidőn kívül a város
óvodásai és iskolásai számára
biztosítanak jégfelületet és igény

esetén korcsolyaoktatást is. Amikor pedig nem jégcsarnokként
üzemel a pálya, rendezvényeket
– akár önkormányzatiakat is – lehet itt tartani. A parkolót az egyesület és a város együtt építi meg.
Egy másik sportos témával is
foglalkozott a testület. Szabó No-

émi, a KSC Szekszárd szakmai
igazgatója a város hozzájárulását
kérte ahhoz, hogy a Babits iskola
udvarán mini streetball-pályákat
alakítsanak ki. A beruházás a
városnak nem kerülne pénzébe,
miután a költségek hetven százalékát tao-keretből, a többit saját
forrásból biztosítaná az egyesület.
A rekortán borítású pályák
nem szabvány méretűek, a fejlesztés a 6–10 éves gyerekeket
célozza. Ugyanakkor, mint azt
Botos Ilona, az intézmény igazgatója elmondta, egy balesetveszélyes, felújításra szoruló
udvarrészt hasznosítanának,
ráadásul a mini kosárpályák kialakítása nem befolyásolja a kézilabdacsarnok építését.  SZV
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AM Dunántúli Agrárszakképző Központ,
Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
OM azonosító: 036410

OKJ és hatósági képzéseinkre most

90% támogatással jelentkezhet!
A támogatott
Képzési
képzés képzési
idő
díja vizsgával
(óra)
együtt (Ft)

OKJ szám

A képzés
nyilvántartásba
vételi száma

ARANYKALÁSZOS
GAZDA

31 621 02

E-000053/2013/A006

480

32.200,-

MOTORFŰRÉSZKEZELŐ

21 623 02

E-000053/2013/A001

140

9.900,-

FAKITERMELŐ

31 623 01

E-000053/2013/A009

320

21.740,-

FALUSI VENDÉGLÁTÓ

31 541 15

E-000053/2013/A010

560

38.770,-

MÉHÉSZ

32 621 02

E-000053/2013/A016

240

16.480,-

MEZŐGAZDASÁGI
GÉPÉSZ

34 521 08

E-000053/2013/A018

960

65.900,-

ZÖLDSÉG- ÉS
31 541 12
GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ

E-000053/2013/A032

240

17.020,-

VÁGÓHÍDI MUNKÁS

21 541 03

E-000053/2013/A031

240

17.560,-

TEJTERMÉKGYÁRTÓ

34 541 10

E-000053/2013/A036

240

17.020,-

hatósági
képzés

képzőszervi azonosító
szám 3739

80

19.800,-

Képzés
megnevezése

MEZŐGAZDASÁGI
VONTATÓ VEZETŐ
(T kategóriás jogosítvány)

Bővebb tájékoztatás:
Kovács Edit felnőttképzési felelős
Telefon: 74/311–277 és +36–20/468–21–43
E-mail: info@csaposuli.hu és kovacse@csaposuli.hu
(05092)
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Divergensnek nevezzük a
széttartó irányban változó,
egymástól egyre távolabb
kerülő gondolkodásmódokat, világokat. E kifejezés két
képzőművész közös tárlata
címében szerepel, amelytől
talán még izgalmasabbá,
vonzobbá vált Adorjáni Endre szobrász- és Josef Hasenöhrl festőművész kiállítása.
Valami előtt földre roskadó emberek plasztikája, tojás-sorok és
tojáson belül guggoló pár; Leonardo tökéletes embereként,
egy örökmozgóra kifeszített
alak; viharos környezetbe helyezett emberi agy; deszkák
erezeteit „kiadó” égbolt avagy
egy sziklán rekedt papírhajó –
utóbbi talán az ember létének,
a művész magányának szimbólumaként értelmezhető…
Ilyen és ehhez hasonló „témájú” alkotások köszönnek vissza
Adrojáni Endre és az osztrák Josef
Hasenöhrl február 28-án, a Vármegyeházán megnyílt kiállítása
anyagában. A „Divergens egyidejűségek” című tárlat a Wosinsky
Mór megyei Múzeumnak az épületben rendezett idei első kiállítása.

FOTÓK: KISS ALBERT

Kiállítás: más-más nyelven, de egy hangon szólnak

A befogadott művek alkotói
más anyaggal dolgozva, de egy
hangon szólva, természetelvű,
materialista ábrázolásmóddal
állítottak ki. „Egyikük munkáiban a naturalizmustól a szürrealizmusig jutott el. Egyedi
eseteket ábrázol kollektív érzelmekkel, mindezt rendkívül
kifejező módon teszi, tisztán,
sallangmentesen. Ő Adorjáni
Endre szobrászművész, aki mesél a hétköznapokról, emberi
sorsokról, érzelmeket felvonultatva, témáit a világegyetemtől
leszakított részekbe helyezve”
– ajánlotta a kiállítást anya-

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

gát az érdeklődők figyelmébe
Baky Péter festőművész. „Endre munkáit ugyanakkor finom
irónia, összekacsintó játékosság is jellemzi: képes éreztetni
a történés súlyát, tragikumát,
ugyanakkor témái legegyszerűbb ábrázolásmódjára is képes.
Szobrai kicsit olyanok, mint ő
maga” – mondta a tárlatot megnyitó művész.
„Kiállító-társa”, Josef Hasenöhrl autodidaktából vált profivá.
Az osztrák festőművészt a természettel való együttélés inspirálja. Számára az ecset, festék
csupán kényszerű anyag, képein

a természet csodái keverednek
természetértékelésével. Ránk
bízza, fedezzük fel az apró részleteket, vagyis a befogadó önmaga élje át a „kalandot”. Hasenöhrl organikus tömbökkel,
felületekkel, tájelemekkel, gömbökkel tölti ki tereit – mondta
Baky Péter.
A kiállító művészek külön
utakon járnak ugyan, de mindketten az emberről, a magányról „értekeznek”, gondolkodásra
serkentve a látogatókat. A szokatlan, ámde igen „beszédes”
kiállítás az április 19-ig tekinthető meg a Vármegyeházán.

Gy. L.

Vesztergombi kékfrankos a KKM borválogatásában

A Grand Superior válogatásba
minden évben tizenkét, a legmagasabb minőséget képviselő
bor kerülhet be. A tizenkettő
közül azonban mindössze négy
lehet vörösbor. Ebbe a kivételes válogatásba választották be
az idén a Vesztergombi Pince
2017-es Porkolábvölgy Kékfrankosát.
Vesztergombi Csaba borász elmondta, a bor egyfajta
névjegyként szolgál nemcsak
a Szekszárdi borvidék, de az
egész ország számára. Tudatta,

FOTÓ: VESZTERGOMBI PINCE

Beválasztották a Vesztergombi Pince kékfrankosát a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 2020. évi Grand
Superior borválogatásába.

a Grand Superior válogatásba
tartozó borok képviselik hazánkat a nagyvilágban a különféle hivatalos eseményeken,
ezért nagy felelősséget jelent
bekerülni ebbe a válogatásba. A

borász hozzátette, ennek okán
feltétlenül a pincészet komolyabb eredményei között tartják számon ezt a sikert, mely
büszkeségre és örömre ad okot
számukra.

A 2017-es Porkolábvölgy
Kékfrankoshoz felhasznált
szőlő a Vesztergombi család
egyik legrégebbi – ahogy neve
is mutatja –, a Porkoláb-völgyben található területén termett.
Amennyiben az évjárat engedi, a területen termő szőlőből
kizárólag prémium kategóriás
borokat készítenek – árulta el a
borász.
Vesztergombi Csaba azt is elárulta, hogy a bort 18 hónapig
új, 500 literes barrique hordóban érlelték. A 2017-es Porkolábvölgy Kékfrankos a hordós
érlelés mellett megőrizte a fajtára jellemző meggyes-gyümölcsös jegyeit. Nagy testű, mégis
elegáns bor, amely sült húsokhoz passzol igazán.
S. V.
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Nívódíjas szüreti fesztivál

FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV 2019.

Öt fesztiválnak, közte a
Szekszárdi Szüreti Napoknak ítélte oda idén a Magyar
Fesztivál Szövetség a Beke
Pál-nívódíjat.
A kiemelkedő fesztiválokat
elismerő díjat a múlt hét csütörtökén adták át a szervezet
évadnyitó közgyűlésén, a fővárosban. A szövetség közleménye
szerint az Utazás Kiállításon
tartott díjátadón a díjjal járó
oklevelet és Szurdi Éva keramikusművész szobrát a Szekszárdi
Szüreti Napok mellett a Heted-

Meghívó
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör
borversenyének ünnepélyes
eredményhirdetésére és a legjobb borok kóstolójára.
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Rendezvényterem (Szekszárd, Szent I. tér 10.)
Időpont: 2020. március 14
(szombat) 17:00 óra

hét Hatvan Népmesefesztivál, a
Héttorony Fesztivál, az Ördögkatlan Fesztivál és a Tartóshullám/MEDIAWAVE Nemzetközi
Film és Zenei Együttlét szervezői vehették át.
A 238 fesztivál szakmai szervezetét képviselő Magyar Fesztivál Szövetség javaslatára a
Turizmus Kft. rendezésében átadták az Év Fesztiválszervezője
díjat is, amelyet az idén Gergely
Balázs, a Kolozsvári Magyar
Napok főszervezője vehetett át
a Marriott Budapest Hotelben
tartott eseményen.
MTI
Program:
• 17:00 Megnyitó: Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere.
• 17:30 A Dicenty Dezső Kertbarát Kör 2019. évi programjának értékelése és a 2020-as
program megbeszélése.
• 18:00 A kertbarátok 2020. évi
borversenyének ünnepélyes
eredményhirdetése.
• 19:00 A borverseny legjobb
tételeinek kóstolója.

ILLUSZTRÁCIÓ: KORMANY.HU

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

március 9-től március 13-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

MENÜ

„A”
1250 Ft

69.990,- Ft/fő

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse
oldalunkon!

Március 13.

Marhagulyás

Lebbencsleves

Sajtkrémleves
fűszeres
krutonnal

Lengyeles
árpagyöngyleves

Vegyes
gyümölcsleves

Meggyesmákos nudli,
vaníliaöntet

Zöldborsófőzelék,
Borsos tokány,
párolt rizs
rántott
csirkecombfilé

Paprikás
burgonya,
friss káposztasaláta

Borzas szelet,
fokhagymás
tejföl,
párolt rizs

Marhagulyás

Lebbencsleves

Sajtkrémleves
fűszeres
krutonnal

Lengyeles
árpagyöngyleves

Vegyes
gyümölcsleves

Pulykamáj
rizottó,
reszelt sajt

Currys
csirkeszárny,
babos
tésztasaláta

Csirkehússal
rakott,
brokkoli

Quesadilla
pirított,
burgonya
vitaminsaláta,
joghurtos öntet

Lenmagvas
Lenmagvas
Lenmagvas
Lenmagvas
Lenmagvas
csirkecombfilé csirkecombfilé csirkecombfilé csirkecombfilé csirkecombfilé
rántva, currys rántva, currys rántva, currys rántva, currys
jázmin rizs,
jázmin rizs,
jázmin rizs,
jázmin rizs,
káposztakáposztakáposztakáposztasalátával
salátával
salátával
salátával
salátával

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Tavaszi
jércerolád,
zöldséges
bulgur

Tavaszi
jércerolád,
zöldséges
bulgur

Tavaszi
jércerolád,
zöldséges
bulgur

Tavaszi
jércerolád,
zöldséges
bulgur

Tavaszi
jércerolád,
zöldséges
bulgur

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

(05088)

(05095)

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

Március 12.

Napi rántva, currys
ajánlat jázmin rizs,
1150 Ft
káposzta-

125.825,- Ft/fő
198.100,- Ft/fő

Március 11.

karfiolrózsák,
franciasaláta

Utazzon velünk…

Ajánlataink:
• Madrid reggelivel, repülővel
03.13. – 03. 16.
• Egyiptom repülővel, all inc.
ellátással
• Szentpétervár, reggelivel, repülővel
05.20. – 05.24.

Március 10.

„B”
1250 Ft Szezámmagos

Kérjük, hozza el legjobb borát és hozzátartozóját, barátait is!
Közel 100 utazási iroda kínálata egy helyen...

Március 9.
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A fiatalok tarthatják felszínen a vörös terror bűneit

A Babits Mihály Kulturális Központban Ács Rezső köszöntötte
a középiskolás hallgatóságot.
Szekszárd polgármestere emlékeztetett, a magyar országgyűlés 2000. június 13-án döntött
arról, hogy Kovács Béla, a Független Kisgazdapárt politikusa
szovjet kényszermunka táborba hurcolásának napja, február
25-e legyen a kommunizmus
áldozatainak emléknapja.
Ács Rezső az 1969-es „A
tanú” című filmet ajánlotta a fiatalok figyelmébe, hiszen Bacsó
Péter mozija tökéletes lenyomata a kornak. A város első embere lényegesnek tartja, hogy az
ifjúság megértse e korszak üzenetét, ezért javasolta számukra a

FOTÓ: SZV

„A valódi kommunizmus meg
sem valósult, áldozatainak
száma viszont százmillióra tehető.” Ez az igencsak különös
ellentmondás Szerencsés Károly történész, író, publicista
előadásán hangzott el, amelyet a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmával tartottak február 27-én.

Terror Háza kiállítását is, amely
fontos adalékokkal szolgálhat
történelemszemléletük alakításához.
Mint az Szerencsés Károly
előadásában elhangzott, a német filozófus, közgazdász, szociológus, Karl Marx által kidolgozott eszme lényege, hogy az
emberiség története társadalmi
osztályharcon alapul, amelyből a proletariátus kerül majd
ki győztesen megvalósítva a
kommunizmust, megszüntetve az emberi kizsákmányolást

és mindenkit egyenlővé téve.
„Semmik vagyunk, minden
leszünk!” – hirdették a kommunisták, akik szerint mindenki ellenség, aki nem ért egyet
velük, s így, a proletariátuson
kívül minden osztályt reakciósnak bélyegeztek.
A hazai kommunisták első
hatalomátvételére, az 1919-es
proletárdiktatúra az ezeréves
magyar állam összeomlását
eredményezte – vélte Szerencsés Károly. Létrejötte a Kommunisták Magyarországi Pártja nevéhez fűződik, amely az
1. világháború utáni „zavaros
helyzetet” kihasználva, puccsal
és a szociáldemokraták maguk
alá gyűrésével ragadták el a hatalmat. Kun Béla irányításával a
magyar kommunisták bíróságokat hoztak létre. A „forradalmi törvényszékek előre megírt
ítéletekkel küldtek a halálba
embereket, magántulajdonukat
vettek el – akárcsak 1948-as újbóli hatalomátvételüket követően” – mondta az előadó.
Ez a rövid, 144 napos „állapot”
óriási károkat okozott az ország-

nak – nemzetközi szinten is.
Miután az I. világháborút lezáró
békeszerződés szövegezése idején
úgy tűnt, itthon tovább folytatódik Kun Béla tanácsköztársasága,
a helyzet nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a trianoni diktátummal
minden harmadik embert elcsatoltak az anyaországától.
A történész a kommunizmus
több millió ember halálát okozó
munkatáborairól is szót ejtett,
de nem felejtkezett el megemlékezni a faji alapon megkülönböztető, ugyancsak vérgőzös
nemzetiszocializmusról sem.
Döbbenetesnek tartja, hogy
mindez a 20. század Európájában megtörténhetett.
Az előadó szerint a ma fiataljai már csak egy történelmi korszakként tekintenek az alig pár
évtizede még napjainkat meghatározó kommunizmusra, szemben vele és sokakkal, aki életük
felét abban a korban élték le...
Szerencsés Károly vallja, nélkülözhetetlen az ifjúság felvilágosítása, hogy a szörnyűségek soha
ne merülhessenek feledésbe.

Gy. L.

Elismerések a polgári védelem világnapja alkalmából

Dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredes, katasztrófavédelmi igazgató
ünnepi beszédében a polgári védelem történelmét idézte fel. Az
igazgató beszédében elmondta,
hogy ezen a napon azokat az
embereket ünnepeljük, akik a
múltban és a jelenben is önként
vagy hivatásból tevékenykednek az állampolgárok biztonsága érdekében. Az ő munkájuk
sokszor láthatatlan, viszont
nekik köszönhetjük, hogy a
mindennapok során nem kell

FOTÓ: KISS ALBERT

A polgári védelem világnapja alkalmából szervezett ünnepséget a Placcon a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és az Erzsébet Ifjúsági Alap.

a biztonságunk megteremtése
érdekében tennünk, hiszen az
adott.
Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Dr. Balázs Gábor
ezredes Rafai Márk rendőr tör-

zszászlósnak „Hősies Helytállásért” főigazgatói elismerést és
emléktárgyat, míg Sebesi-Sütő
Gábor c. rendőr törzszászlósnak és Kiss István rendőr
főtörzsőrmesternek „Hősies

Helytállásért” igazgatói elismerést és emléktárgyat adott át.
Az egyenruhások kiemelkedő
helytállásuknak, gyors reagálásuknak köszönhetően az emberi életet súlyosan veszélyeztető állapot megszüntetésére
tett intézkedésük hozzájárult a
tűzesettel érintett lakók életének
megmentéséhez.
Sor került a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
a tavalyi évben együttműködők
tevékenységének elismerésére
is. A rendezvényen Sebestyén
Krisztina, a Csapó Dániel Szakközépiskola tanulója Sárossy József „Esti Levél” című versének
részletét szavalta el, Mészáros
Roland, az Ady Endre Szakképző Iskola diákja a „Mit ér egy
hang” című dalt adta elő.

Forrás: kadarka.net
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Iskolás leszek; Ich werde bald Schüler;
I will be a pupil!

Iskolánk pedagógusai szeretettel
várják leendő elsőseinket és
szüleiket a következő iskolaváró
foglalkozásra.
A foglalkozás március 11-én,
szerdán 16:00 órakor
kezdődik a Szent József Iskolaközpontban
(első osztályos tanteremben).
A Játék németül és angolul foglalkozást Brunner Gáborné (Dóri néni),
Bozzay Izabella és Tövisháti Lilla tanárnők tartják.

K I R Á LY I

ELŐADÁS

2020

K IRÁLY • SZÍNHÁZ
B E M U TATJA

PRESSER - ADAMIS - PESTY-NAGY - SCHUNDER

KÉPZELT RIPORT,
JA CSAK A XXI. SZÁZADRÓL

SZENT JÓZSEF ISKOLAKÖZPONT
7100 Szekszárd, Garay tér 9. • Telefon: 74/311–421
E-mail: igazgato@sztjozsef.t-online.hu,
www.szentjozsefiskolakozpont.hu

AZ ONLINE MUSICAL

Várunk szeretettel; Wir warten Dich; We are waiting for you!

Szereplők:
Neo: Mikola Gergő / Kádár Szabolcs János
Kicsilány: Foki Veronika / Miklós Eponin
True: Bácsatyai Gergely
Rockerlány: Szegő Adrienn
Régi Kiposztolt Kép: Balog Tímea / Molnár Szilvia
Facebook: Mezei Kitty
Kicsilány Édesanyja: Vígh Anita
Görénykedő Lány: Szatmári Alíz
Jólány: Rárósi Anita / Pászthy Viktória
Zaklatott Fiú: Opavszki Máté / Vámosi Máté

Barátnők: Hermann Hanna, Homonnay Fanni
Közreműködik A Király Színház Tánckara
Zenei Vezető: Nagy Anikó
Díszletkivitelezés: Bajkó György
Koreográfus: Dandé Daniella és Bogáti Fanni
Tér, látvány, vetítés: Pesty-Nagy Kati
A Vetítésben a tatai Szent Gergely Autista Lakóotthon
Alkotóinak grafikái szerepelnek
Rendező asszisztens: Szatmári Alíz
Rendező: Pesty-Nagy Kati

2020.03.27., PÉNTEK, 19:00
S Z E K S Z Á R D , B A B I T S M I H Á LY K U LT U R Á L I S KÖ Z P O N T

J EGYÁ R : 2 9 0 0 F T, 3 3 0 0 F T, 3 6 0 0 F T, 3 9 0 0 F T

W W W. K I R A LY S Z I N H A Z . H U

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

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

kiemelt
kiemelt bérezéssel.
bérezéssel.

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

(05084)

(05086)

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05087)

(05100)

J E G Y E K K A P H AT Ó K A H E LY S Z Í N E N ( T E L : 7 4 / 5 2 9 6 1 0 ) , A J E G Y. H U O L D A L O N
ÉS A JEGYIRODÁKBAN.
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Közeleg az adófizetés első féléves határideje
Tisztelt Adózók!

Az

önkormányzati adóhatóságunk 2020. február
végéig befejezte az adószámla
kivonatok postai címekre, illetve elektronikus tárhelyekre
(ügyfélkapu, cégkapu, hivatali
kapu) történő kiküldését, annak érdekében, hogy a Tisztelt
Adózók időben, felkészülten
és pontosan tudják teljesíteni
a 2020. március 16-ig esedékes
adófizetési kötelezettségeiket.
A helyi adók (pl.: építmények
utáni építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, a telekadó, az iparűzési adó/adóelőleg,
február havi idegenforgalmi adó)
valamint, a gépjárműadók első
féléves összegeit 2020. március
16. napjáig lehet pótlékmentesen megfizetni az adószámla
kivonaton megtalálható számlaszámokra.
A 2020. évben beérkezett és
érkező adatbejelentések, változásbejelentések, továbbá a
gépjárműadóban bekövetkezett változások feldolgozása

Nyílt hét
Szeretettel vár minden leendő óvodást és szüleiket nyílt
hetére a Szent Rita Katolikus Óvoda. Az intézményben megismerkedhetnek az
óvó nénikkel és az óvodás
társakkal, valamint betekintést nyerhetnek az ovi
hétköznapjaiba: hitélet; verselés-mesélés; ének-zene; rajzolás-festés; mozgás; a külső
világ tevékeny megismerése.
Időpont: 2020. március
9–13. (hétfő – péntek), 9:00
– 11:00 óráig
Helyszín: Szent József Iskolaközpont Szent Rita Katolikus Tagóvodája (Szekszárd,
Szent-Györgyi Albert utca 9.)
Információ: 06–74/319–
041, vagy szentritaovi@freemail.hu

folyamatos, így ezekről külön,
egyedileg kapnak határozatot
az adózók. Az önkormányzati
adóhatóság jogszabályban előírt
kötelezettsége, hogy a határozatot tértivevényes levél útján
kézbesítse, hiszen a véglegessé
válás feltétele a határozat átvétele.
A magánszemélyek többnyire postai úton – tértivevényes
levél keretében – kapnak információt az adóhatósági döntésről. A vállalkozók, egyéni vállalkozók és azon magánszemélyek
részére, akik elektronikus kapcsolattartást jelöltek, elektronikus úton, a tárhelyekre kerül
kiküldésre a határozat.
E miatt előfordulhat, hogy a
változás ténye, illetve az előírt
adó összege még nem szerepel
a kiküldött fizetési értesítőn.
Ezekben az esetekben a fizetési kötelezettséget megállapító
határozathoz mellékelt csekken, vagy átutalással kell teljesíteni az adófizetést.
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a

fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő
átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken),
a pénzforgalmi számlanyitásra
kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.
Felhívjuk Adózóink szíves
figyelmét, hogy a különböző
adókat (építményadó, gépjárműadó) a megfelelő adószámlára kell teljesíteni. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a
közlemény rovatban a magánszemély adóazonosító jelét,
gazdálkodó szervezet esetén
pedig az adószámát szíveskedjenek feltüntetni.
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy az adó késedelmes
megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint
kezdőnaptól késedelmi pótlékot
kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül
felszámítja, és az adószámlán
előírja a késedelmi pótlékot.
2019. január 1-jét követően ese-

Nagytakarítást szerveznek
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

„Tavaszi nagytakarítást” szervez a Szekszárdi Alsóvárosi
Római Katolikus Közhasznú
Egyesület, mely arra kéri a szekszárdiakat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
Mint azt az egyesülettől megtudtuk, Szekszárd összes városrészének lakóit arra buzdítják,
hogy szervezzenek csapatot és
társuljanak az április 4-ig meghirdetett, hétvégenként tartandó szemétgyűjtési akcióhoz,
melynek célja, hogy tisztább
legyen a város.
A főszervezők kisebb-nagyobb közösségek, iskolák,
intézmények, vállalkozások,

lakóközösségek és sportegyesületek csatlakozását is várják
és városi szintű összefogásban
reménykednek. Arra kérik az
érdeklődőket, leendő szervezőket, hogy szombatra, vagy
vasárnapra, 9:00 és 11:00 óra
közötti időpontra szervezzék
programjukat. Az akció(k) lebonyolítását a város az ehhez
szükséges eszközökkel segíti.
A szervezők abban bíznak –
amellett, hogy tisztábbá válik a
város –, hogy az akciót követően kevesebb szemetet dobnak
majd el a közterületeken. Mint
tudatták, a program – kinek-kinek a hite szerint – egyben a
böjti időszak egyik felajánlásaként is szolgálhat.
A jelentkezéseket – a további
egyeztetések érdekében – az alábbi e-mail címen várják: julianna.
bartok@gmail.com.
SZV

dékessé váló késedelmi pótlék
mértéke emelkedett, minden
naptári nap után a késedelem,
illetve az esedékesség előtti
igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat 5 százalékponttal
növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.
Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy az Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portál a
nap 24 órájában biztosítja az
aktuális adóegyenlegek pontos
és részletes lekérdezését. A portál nyitóoldala: https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap.
Amennyiben az adószámla
kivonattal kapcsolatban, vagy
más, adózási ügyben kérdés
merül fel, kérjük, forduljanak
hozzánk bizalommal az adóértesítőben is feltüntetett, már jól
ismert elérhetőségeink valamelyikén.
Köszönjük Tisztelt Adózóink
együttműködését!
 Szekszárd Megyei Jogú Város
Jegyzője

Összefogás
Sajtótájékoztatón mutatkozott
be a Tolna Megyei Egészséges Iskolák és Diákjaikért Alapítvány.
A szervezet 1993-as létrejötte
óta egy egyedülálló kezdeményezés az oktatási intézmények
összefogására. Becze Bianka kurátor elmondta, tevékenységeik
közé tartozik a diákok és pedagógusok egészségének felmérése.
Az egészséges életmódot és a
jobb életminőséget kirándulások,
táboroztatás, az informatikai eszközök kiváltására alkalmas kulturális rendezvények szervezésével
kívánják elősegíteni, de fontosnak tartják a rászoruló diákok
támogatását, a prevenciós programokat és a környezetvédelmet
is. Céljuk a pedagógusok képzésének és kikapcsolódásának biztosítása, illetve a kutatás-fejlesztési és innovációs lehetőségek általi
támogatásuk. 
SZV
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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.

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik szerették, hogy a drága férj,
édesapa, nagypapa

RINGENBACH KÁROLY
69 éves korában
örökre itt hagyott bennünket.
Hamvainak végső nyugalomra
helyezése 2020. március 13-án,
pénteken 13:00 órakor lesz a
szekszárdi újvárosi temetőben.
Szeretnénk, ha a búcsúzás virágaira
szánt összeggel a Magyar Hospice
Alapítványt támogatnák.
Bankszámlaszám:
10300002–20329055–70073285.
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága halottunkat
utolsó útjára elkísérik.
Szerető családja
(05099)

Március 1-jei rejtvényünk megfejtése: Sandro Botticelli, Vénusz születése.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Barteczka Zsófia. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését március 12-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM
„Az Úr ... kedveli azokat, akiknek útja feddhetetlen.”

(Péld 11,20)
Az elmúlt időszak sok, nagyon
drága élményt adott: betegségemben gőzölgő levessel lepett meg
barátnőm; esti találkozásunkkor
férjem fáradt arcán fénylett az
elvégzett munka örömpírja; lányom könnyes arca a kórházban
– hiszen nem történt nagy baj;
egy kedves ember visszafordulása,
csak hogy segítsen… Aprón óriási
kincsek a mindennapok forgatagában. S – valahogy – mindegyikben
ott a munka, a fáradtság, a lemondás, a könny. S – valahogy – mégis
gazdagítóan örömteljes!

Böjti öröm
Böjt – önvizsgálat, csendben-lét, lemondás, hála, megüresedés, megtisztulás. Csodálatos
szavak, melyek így is csak töredékesen képesek visszaadni erejét és
áldását annak, amit a böjt jelent.
Hiszen a 40 napos böjti időszak
nem más, mint hangsúlyos életfolytatás, helyesebben fogalmazva: az életfolytatás hangsúlya.
Mint beszédünkben – ami folyamatos -, vannak hangsúlyok,
vagy az éneklésben – úgy az életben is. A böjt akkor böjt igazán,
ha azonos életünkkel, összhangban van vele, csak egy kicsit, egy

időre hangsúlyosabbá válik benne az adott dallam, a meglévő
motívum.
Welness-kor (kór?), így titulálta valaki a modern ember világát,
hiszen az életfolytatás ritmusát
az örömszomj határozza meg. S
igaz ez azért, mert elvesztettük az
igazi örömélményeket… Az igazi
öröm pedig nem születik másból,
mint böjtből. „A szenvedés érlel,
nemesít, kihozza belőlem a tisztábbat, kiégeti belőlem a gonoszkodást, az irigységet, az önzést,
és előtörhet belőlem az Istenarc,
ami olyan mélyen el van temet-

ve. Ez azt jelenti, hogy nem lehet
kikerülni a szenvedést – és nem
is érdemes – mert abból csodák
születnek.” (Karsay Eszter ref. lp.)
„A test böjtje a lélek lakodalma
lehet.” (Gáncs Péter ev. püspök).
A böjt – az áldozathozatal, a
lemondás, az elengedés,… - hordozza azt az örömöt, ami után a
szív vágyakozik, ami után életünk
sóvárog. Több ez a vidámságnál
és a jókedvnél – valami igazit és
maradandót jelent, egy dallamot,
mely végigkíséri az életet. Így lesz
igazzá, hogy az Isten maga is örömét leli, kedveli azokat, akiknek
(élet)útja feddhetetlen. Ámen!




Kaszóné Kovács Karola,
református lelkipásztor
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A Csigi Eszter focival kapcsolatos gyerekkori álmainak jó
része már teljesült. A szekszárdi nevelésű játékos 69
alkalommal lépett pályára a
Ferencvárosban és szerepelt
az U17-es és U19-es válogatottban is. A 20 éves labdarúgót a közelmúltban egy patinás svájci klub, az FC Basel
igazolta le.
A védelem belső posztjain szereplő labdarúgó úgy érezte,
ahhoz, hogy még fejlődni tudjon, és kihozza a benne rejlő
maximumot, mindenképpen
váltásra van szüksége. Több
olasz és spanyol csapat érdeklődését is felkeltette a róla készített videós anyag, de nem
igényelt hosszabb mérlegelést
a választás: az egyetemi tanulmányait pszichológia szakon
folytató focista hölgy – akinek
menedzsere az édesapja, Csigi
Norbert – a svájci élcsapat mellett tette le a voksot.
Eszter már két meccsen is
pályára lépett az FC Basel színeiben, amely momentán a
harmadik számú csapat Svájcban. A gárda mindenképpen
szeretne az idén is az első két
hely valamelyikén végezni,
hogy lehetőséget szerezzen a
Bajnokok Ligája selejtezőjében

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Svájcban folytatja a szekszárdi válogatott labdarúgó

való indulásra, s ott majd kiharcolja a női BL-ben a főtáblára jutást. Eszter a beilleszkedés
néhány hete után egy hét szabadságot kapott, mialatt egyéni edzéstervét teljesítve feltűnt
nevelőklubjánál, a Szekszárdi
UFC-nél.
- Túl vagyok a bemutatkozáson, és mondhatom, jól ment
a játék – mondja Csigi Eszter.
– Úgy érzem, csapattársaim a
pályán és azon kívül is befogadtak. A második meccs már
nehezebb volt, de úgy érzem,
ott is megálltam a helyem. A
stábtagok is rendkívül kedvesek
velem, mindenben segítenek,
amire csak szükségem van.
– A keretben a legtöbben
svájciak, rajtam kívül még egy-

egy angol, osztrák és horvát
játékos van, de mindhárman
már régóta Svájcban játszanak.
A szó igazi értelmében tehát én
vagyok az egyedüli légiós a csapatban – tette hozzá a védő, aki
a második – egyébként elveszített – mérkőzésen megtapasztalhatta a svájci és a magyar női
élvonal közötti a különbséget.
– Svájcban más típusú futballt játszanak: pörgősebb,
gyorsabb a játék. A csapatok
játékereje, tudása jobban közelít egymáshoz, mint idehaza,
nincsenek könnyen nyerhető
meccsek, amelyek egyébként
nagy iramúak, változatosak –
osztotta meg lapunkkal első
tapasztalatait a szekszárdi labdarúgó. – Ugyanez elmondható
az edzésekre is: a gyakorlásokon néhány nap leforgása alatt
minden területet, a fizikait,
a technikait és a taktikait is
igyekeznek fejleszteni. Bizakodó vagyok, hogy azon a téren,
amiben még fejlődnöm kell,
nemzetközi szinten is előreléphetek.
Csigi Eszternek „svájci nívón” biztosítják a profi labdarúgóknak járó körülményeket
Baselben, ahol lakást bérelnek
neki, de az egészségügyi (orvos,
fizioterapeuta) háttér is olyan,
ami itthon – különösen női vo-

SPORTHÍREK –SPORTHÍREK – SPORTHÍREK
rövid interjú március 8-án az
M4 Sporton lesz látható.

cm-es új egyéni csúccsal bronzérmet szerzett.

Atlétika. Szemerei Levente, a
Szekszárdi Sportközpont atlétája 8:24.18-as időeredmén�nyel – idei legjobb eredményével – a 4. helyen végzett 3000
méteren a Fedettpályás Felnőtt Magyar Bajnokságon. Az
ifjúságiak bajnokságán 7.28
mp-es idővel ötödik lett 60
méteren Szilágyi Péter, aki az
előfutamban 7.25-tel új egyéni
rekordot futott. Péceli Tamás a
magasugrók versenyében 187

Kézilabda. A papírforma érvényesült az NB II Dél-nyugati
csoportjának rangadóján, ahol
a Szekszárdi FGKC nem bírt
az élvonalbeli Siófok tartalékcsapatával (35–28). A különbség már a szünetig kialakult
(17–10), miután a Fekete Gólyák átlövései alig-alig találtak
célt, és a szekszárdiak védekezésében is akadtak problémák.
Tabajdi Ferenc együtteséből
Fehér T. 11, Nagy Sz. 7, míg
Bíró F. 6 gólig jutott.

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea
HELYE:

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

kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

06–20/443–7603

(05085)

Asztalitenisz. Ötödik újonc
magyar bajnoki címét szerezte Kizakisz Nikolaosz,
miután a kecskeméti Mercedes-Benz Akadémián rendezett országos bajnokságon az
összevont fiú U13-as kategória mezőnyének legjobbja
lett. Sikerével a Yorgos SE
asztaliteniszezője ismét vezeti az újonc (összevont) fiú
országos ranglistát, és az aranyérem mellé átvehetett egy
2 személyre szóló belépőt a
Ferencváros egyik tavaszi
mérkőzésére, a Groupama
Arénába. A bajnokkal készült

nalon – még csak álom. Noha a
magyar lány jól beszél angolul
és németül, de egy olyan tanfolyamra is beiskolázták már,
ami csapatnál használt nyelv
elsajátításában segíti őt.
A szerződés aláírásakor
küldött video blogjában Eszter minden olyan edzőt név
szerint említ, akik segítették
eddigi karrierjében. Ott és
ezúton is köszöni Szekszárdról Győrfi Péter, Pulcz István,
Ruff Dániel, Czinkon Szabolcs, Vizdár Zsolt, Tóbi István, Micskó Márk és Kvanduk
János munkáját, a Ferencvárosból Dörnyei Balázs vezető
edző támogatását, valamint a
szekszárdi atléta edző, Szőke
Gergő segítségét, aki az utóbbi
időben speciális egyéni edzésekkel készítette fel az új kihívásra a valódi profi karrierjét
most kezdő labdarúgót.
Ahogy a futball bűvkörében
élő Csigi család szinte minden
tagjának a Bayern München a
nagy kedvence, úgy Eszter is a
bajor sztárcsapattal szimpatizál. Járt már az Allianz Arénában nézőként, s ha a Baselnél
is bizonyít, akár valóssággá is
válhat a lánykori nagy álom:
bekerülni a bajorok nemzetközi elitben szereplő női csapatába... 
B. Gy.
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Taroltak a sportközpont úszói Zomboron

Tavaszi rajt
Március 8-án a Dabas elleni
hazai mérkőzéssel folytatódik az NB III-as labdarúgó
bajnokság a Szekszárdi UFC
számára.

A Polet Kupát ezúttal is két naposra szervezték, ahol a Szekszárdi Sportközpont úszói átlagban
tíz számban indultak. Az idény
eleji forma ellenére négy felnőtt
egyesületi csúcsot döntöttek meg
a sportközpont versenyzői, akiket
megszámolni is nehéz, hányszor
szólítottak a dobogóra.
Óriási eredmény, hogy Horváth Luca a verseny abszolút
legjobb női úszója lett, míg Hild
Zsanettet korosztálya legjobb
versenyzőjének választották.
A felnőttek mezőnyében rajtkőre álló Horváth Luca nem
kevesebb, mint nyolc számban
diadalmaskodott – sprinttávon
és 800 méteren egyaránt elemében volt –, ráadásul 50 m gyorson (27,55 mp), 50 m pillangón
(30,89 mp) és 200 m hátúszásban
(2:18,55 p) is új felnőtt egyesületi
csúccsal csapott a célba.
Ugyancsak a felnőttek között
induló Főglein Liza a 100 és
200 m pillangón aratott győzelme mellett – a rövidebb távon
1:08,15 perces új felnőtt egyesületi rekorddal nyert – négyszer
is a dobogó harmadik fokára

Az elmúlt vasárnap az ugyancsak NB III-as Balatonlelle ellen
aratott 1–0-ás győzelemmel – a
gólt Péter A. szerezte – zárta felkészülési mérkőzéseinek sorát
Dienes Pál vezetőedző gárdája.
Az edzőmeccsek felemás képet
mutatnak: a megye egyes Bátaszék elleni siker (4–0) mellett két
vereség (Paksi FC U19, Bicske) és
három döntetlen (Kozármisleny,
Pécsvárad, Majos) a mérleg.
Az UFC kerete télen – a vis�szatérő Turi Tamás és a Szegedről
érkezett Forró Attila mellett – két
NB I-et is megjárt fiatal labdarúgóval bővült: az egyaránt 22
éves Fejős Áron a középpályán,
míg Zachán Péter a védelem
tengelyében jelenthet erősítést a
Közép-csoport 12. helyén telelő
sárga-feketéknek. A szekszárdiak
továbbra sem számíthatnak viszont Lékó Roland, Juhász Máté
és Fejes Péter játékára.
A tavaszi idény első fordulójában a Dabas elleni hazai ös�szecsapás (március 8., vasárnap
14:30 óra) komoly erőpróbát
jelent majd Márton Erikék számára. 
SZV
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Kiválóan szerepeltek a szekszárdi úszók a közelmúltban a
szerbiai Zomborban megrendezett hagyományos szezon�nyitó rövidpályás versenyen.

állhatott fel, míg Horváth Levente egy ezüst- és két bronzérmet
gyűjtött.
A 2006/2007-es korosztály
versenyében Hild Zsanett hét
aranyérme mellé egy ezüstöt is
nyert, a 200 m pillangón diaA kiemelkedően jól sikerült tavalyi évet követően – amikor is
országos és diákolimpiai érmeket szereztek a szekszárdiak – a
2020-as esztendőt is jól kezdték
a sportközpont úszói. Az infrastrukturális nehézségek miatt a
Paszler József vezette szakosztályban a korábbinál kevesebb
fiatalból tudnak „meríteni”, az
új uszoda elkészültéig fennálló,
ideálisnak nem mondható hely-

dalmaskodó Szabó Dorka pedig tovább négy ezüst- és két
bronzérmet szerzett. Ugyanitt
Roszkopf Norman két második
és egy harmadik helye mellett
Vesztergombi Réka is begyűjtött
egy ezüstöt 400 m gyorson. - rp zet a sportolókat, az edzőket és
a szülőket egyaránt kihívás elé
állítja. Az elért eredmények
éppen ezért még értékesebbek.
Paszler Józseftől megtudtuk, a
szakosztály három versenyzője,
Horváth Luca, Hild Zsanett és
Liszkai Péter legközelebb a március 24. és 28. között sorra kerülő olimpiai kvalifikációs felnőtt
országos bajnokságon állnak
rajtkőre a Duna Arénában.

Sima győzelmet aratott a
Cegléd otthonában az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely
így 17:5-ös mérleggel a harmadik helyen zárta az alapszakaszt.
A KSC az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság alapszakaszának 21. fordulójában Cegléden
léptek pályára. Az ezúttal Ivana
Dojkicsot nélkülöző szekszárdiak a nyitó negyed közepétől
fokozatosan elléptek ellenfelüktől, s a megszerzett 10 pont
feletti előnyt aztán végig „jól
beosztották”. Djokics Zseljko

együtteséből Ruzicsková (17
pont) és McCall (14) mellett a
Studer-lányok, Ágnes (11) és
Zsuzsa (10, képünkön) volt a
legeredményesebb.
– Az utóbbi meccseken jó ritmusban játszottunk, ezt a mérkőzést is végig kontrolláltuk és
meg tudtuk nyerni. Gratulálok
a játékosaimnak a győzelemhez
és hogy a kemény munka eredményeként bejutottunk a legjobb négy közé az alapszakasz
végén – értékelt Djokics Zseljko
vezetőedző.
A szekszárdiak a Győr elleni
utolsó körös mérkőzésüket már

FOTÓ: KSC SZEKSZÁRD

Harmadikként zárta az alapszakaszt a KSC

korábban lejátszották – Studerék
82–49-re győztek a Rába-partján
–, így a KSC 17 győzelemmel és 5
vereséggel zárta az alapszakaszt.
A kék-fehérek a győriek Csata
elleni sikerének köszönhetően a
harmadik pozícióból várhatják a
március végén induló rájátszást,
előtte azonban még – lapzártánk
után – a Magyar Kupa pécsi döntőjén lépnek parkettre.
Eredmény. Cegléd – Atomerőmű KSC Szekszárd 58–73
(13–24, 18–17, 18–17, 9–15).
KSC: STUDER Á. 11/6, Marshall
7, Miklós 3/3, Bálint 6/3, RUZICKOVÁ 17/3. Csere: MCCALL
14/3, Krnjics 2, Theodoreán 3/3,
Studer Zs. 10/3, Holcz, Horváth.
Edző: Djokics Zseljko. 
SZV
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• 2020. március 12. (csütörtök)
14:30 A Tolna Megyei Egyed
Antal Honismereti Egyesület
szervezésében, diákok és tisztelgő polgárok virágot helyeznek el az alsóvárosi és újvárosi
temetőben a szekszárdi ’48asok sírjánál.
• 2020. március 14–15.
(péntek – szombat)
Kávéházi hangulat
A Mozi előterébe Pilvax Kávéházi hangulatot varázsolunk,
gyerekek számára lehetőség
lesz reformkori ruhákba, jelmezekbe öltözni- Illetve az Agóra
kávézóban szintén korabeli süteményeket, kávékülönlegességeket kóstolhat a közönség.

• 2020. március 14–15. (péntek
– szombat) – Mozi előtér
Kézműves műhely gyerekeknek
• 2020. március 14. (szombat)
09:00–13:00 és 15:00–18:00
Kézműves-foglalkozás
10:30 | Állati csetepata 2. –
ingyenes matinévetítés
• 2020. március 15. (vasárnap)
09:00–13:00 és 15:00–18:00 –
kézműves foglalkozás
10:30 – Sarkvidéki akció –
ingyenes matinévetítés
A mozi matinévetítéseken a
részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek száma miatt, a
BMKK jegypénztárában előzetesen váltható regisztrációs jegy
bemutatása kötelező.
• 2020. március 15. (vasárnap)
10:00 – Béla király tér
Nemzeti ünnep
Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc 172. évfordulója. Ünnepi megemlékezés a Béla
király téren 10:00 órától.
• Ünnepi beszédet mond Ács
Rezső, SZMJV polgármestere.
• Ünnepi műsor a Babits Mihály Általános Iskola tanulói előadásában.
• Egyházi áldást mond dr. Kaszó Gyula református lelkész.
• Koszorúzás.
Az ünnepi megemlékezésen
közreműködnek: Alisca Brass
Band, Magyar Nemzetőrség
Tolna Megyei Szervezete.
Esőhelyszín: Babits Mihály
Kulturális Központ, Színházterem.

Koszorúzási
felhívás

Oviváró
prezentáció

Kérjük azon intézmények és
szervezetek képviselőit, akik a
2020. március 15-i ünnepségen
koszorút szeretnének elhelyezni
a Béla király téri emlékműnél,
hogy koszorúzási szándékukat
március 13-án 12:00 óráig szíveskedjenek jelezni a Babits
Mihály Kulturális Központ Információs Szolgálatánál (7100
Szekszárd, Szent István tér 10.,
tel.: 06–74/529–610).

A szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
idei az ovi-váró programsorozatának keretében Hollendusné Bíró
Anett intézményvezető tart prezentációt az érdeklődő családok
számára az óvodai beíratás előtt.
Időpont: 2020. március 18.
(szerda) 16:30 óra.
Helyszín: a Perczel M. utcai
óvoda tornaszobája.
Sok szeretettel várjuk az érdeklődő családokat.

Az 1848–49. évi forradalom és
szabadságharc évfordulójának
nemzeti ünnepén több napos
programsorozattal tisztelgünk
a magyar történelem egyik
legnagyobb eseménye előtt.
Ingyenes programokkal várjuk
a családokat a Babits Mihály
Kulturális Központban is, ahol
korabeli kávéházi hangulatot
varázsolunk, a kicsiket kézműves foglalkozásokkal, filmvetítésekkel várjuk.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2020. március 8., vasárnap
10:00 – 18:30
Nőnapi kavalkád
A lányok és asszonyok testi-lelki-szellemi felüdülését szolgáló
ajándék programok, a Mentálhigiénés Műhely szervezésében. A
nap folyamán interaktív mozgásművészeti- és táncbemutatókon,
mozgásmeditációs foglalkozáson,
kreatív színházi együttléten, hangfűrdőn, egészségügyi állapotfelmérésen, életmód tanácsadáson,
kreatív kézműves foglalkozáson
vehetnek részt az érdeklődők.
Ezen kívül gyermekeknek szóló
„hangszersimogató” örömzenéléssel, továbbá termékbemutatókkal
várják az érdeklődőket.
A belépés díjtalan.
2020. március 9., hétfő 17:30
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem
Válság és újjászületés. A szürrealista mozgalom. Előadó: dr.
Aknai Tamás művészettörténész.
Jegyárak: 1.000,- Ft, nyugdíjas/
diák: 500,- Ft.
2020. március 12., csütörtök
17:30 – Bakta galéria
A betekintési szög maximuma
VII. Szabó Dezső Művészeti
Ösztöndíjasok kiállítása. Fusz
Mátyás képzőművész: A betekintési szög maximuma. Az ösztöndíj
célja, évente egy fiatal képző- vagy
iparművész támogatása alkotói
tevékenységének fejlesztése, kiteljesítése, szakmai elképzeléseinek
megvalósítása érdekében.
A kiállítást megnyitja: Majsai
Réka művészettörténész. A pályázat kiírója: Víz'P'Art Közalapítvány. A tárlat megtekinthető
2020. április 2-ig, hétköznap 8:00
és 20:00 óra között, szombaton
8:00 és 18:00 óra között.
A belépés díjtalan.
2020. március 13., péntek 14:00
– Fiatalok utcája

Kikelet
A PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola és AMI Képzőművészeti
Tagozatának kiállítása. A kiállítás
célja az iskola képzőművészeti
tagozatának tanítványai számára
bemutatkozási lehetőség biztosítani és tavaszi hangulatot teremteni
a kulturális központ folyosóján és
a kiállítást megtekintők lelkében.
A kiállítást megnyitja: Bucsányiné Gréczy Gabriella, az iskola igazgatója.
A belépés díjtalan.
2020. március 13., péntek 18:00
– Művészetek Háza
Kamarakoncert
Szaxofonnal a világ körül – PTE
Regionális Kamarakoncertek. Az est
során a közönség bepillantást nyerhet a klasszikus szaxofonirodalomba, valamint a könnyedebb műfajok
felé is elkalandoznak az előadók. A
koncerten hallhatóak lesznek többek
között J. S. Bach, E. Bozza, G. Pierné,
G. Gershwin, P. Iturralde, A. Piazzola művei, de improvizációt is hallhat
a közönség, miközben különböző
népek muzsikáit játsszák különböző
földrészekről.
Fellépők: Szendrői Zsuzsanna
szaxofonművész és növendékei
(Gáspár Zsombor, Somogyvári Arnold, Notheisz Krisztián) a
Pécsi Művészeti Gimnázium és
Szakgimnáziumból.
A belépés díjtalan.
2020. március 14., szombat 11:00
– Színházterem
Regionális táncverseny
Immár második alkalommal ad
otthont a Babits Mihály Kulturális
Központ Színházterme az országos versenyt megelőző, regionális táncművészeti elődöntőnek a
Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a PTE IGY Gyakorló
Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda Táncművészeti Tagozatának közös szervezésében.

AGÓRA MOZI
Március 08., vasárnap
15:00 | S
 onic, a sündisznó
FOTÓK: PORT.HU

Ünnepeljük együtt március 15-ét!

Március 09., hétfő
– március 11., szerda
17:00 | Z
 árójelentés
19:30 | A
 láthatatlan ember
Március 12., csütörtök
– március 14., szombat
15:00 | E
 lőre

17:00 | T
 ékasztorik 2.
19:30 | A
 láthatatlan ember

17:00 | M
 int egy főnök
19:30 | T
 alpig fegyverben
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később közöljük.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló (Béla király tér 8.).
DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 óráig, Polgármesteri Hivatal (Béla király tér 8.).
GYURKOVICS JÁNOS alpolgármester 3. vk.
A hónap harmadik szerdáján, 17:00 – 18:00
óráig, I. Béla 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.).
CSÖTÖNYI LÁSZLÓ képviselő 2. vk.
A hónap első péntekje 16:00 – 17:00 óráig,
160 lakásos alatti iroda (Kölcsey ltp. 1.).

Család
Akadémia

VASÁRNAP

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.).

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.).

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.).

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

RÁCZ ZOLTÁN képviselő 7. vk.
A hónap első szerdáján 17:00 – 18:00 óráig,
Civil Pont (Bajcsy-Zsilinszky u. 1.).

BOMBA GÁBOR képviselő
2020. március 11. (szerda) 16:30 – 17:30
óráig, Garay ÉlményPince (Garay tér 19.).

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

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

Óvodahívogató

A Család Akadémia harmadik
szemeszterének nyitó előadása:
„Egészségkultúra a családban
- segíthet-e a laikus?”
Dr. Simon János osztályvezető főorvos, sürgősségi szakorvos (Tolna Megyei Balassa
János Kórház, Szekszárd), majd
beszélgetés a résztvevőkkel.
Időpont: 2020. március 11.
(szerda) 15:00 – 16:30 óra.
Helyszín: PTE KPVK (7100
Szekszárd, Rákóczi út 1., 52. sz.
előadóterem)
A Család Akadémia szakmai
vezetője: dr. habil Kurucz Rózsa
főiskolai tanár, dékáni megbízott (PTE KPVK).
Infó: Bogdán Andrea (+36–
74/528–300/1210-es mellék).
Az előadás ingyenes.
SZEKSZÁRDI

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

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda
Kindergarten „Óvodahívogató”
programokat szervez. Szeretettel várjuk az óvodaválasztás előtt
álló szülőket 2020. március 17én (kedden) 13:30 órai kezdettel
tartandó Szülői Fórumra.
Az érdeklődő szülők megismerhetik az Intézményt annak
Pedagógiai Programját valamint
a leendő óvodapedagógusokat.
Helyszín: Szekszárd, Kölcsey
ltp.15. tornaszoba.
| NYÍLT NAP | 2020. március 24-én (kedden) 10:00 órai
kezdettel, nyílt napot tartunk
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda
Kindergarten épületeiben, ahová szeretettel várjuk a leendő
óvodásokat és szüleiket.
Helyszínek és időpontok:
• Kölcsey ltp. 15. 10:00 – 11:00
óráig Mazsola csoport,
• Wosinsky ltp. 4. 10:00 – 11:00
óráig Napocska csoport,
• Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 10:00
– 11:00 óráig Pillangó csoport.

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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MÉG SZEREZHET A 2020-AS ÉVBEN A KISOSZNÁL OKJ-S VÉGZETTSÉGET!
• Boltvezető
• Vendéglátó eladó
• Élelmiszer-,
vegyi áru eladó
• Szakács
• Pincér

Felnőttképzési
nyilvántartási szám:
E-000230/2014

35 341 01 • Cukrász
34 811 05 • Tisztítási-technológiai

34 811 01

Jelentkezzen a Kisosz-nál, mert 2021-től
felnőttképzés keretében már nem lesz elérhető:
32 853 03 Társasházkezelő, közösképviselő 52 814 01
szakmunkás
34 341 05 • Konyhai kisegítő
221 811 01 (idei évtől kötelező) | Ingatlanközvetítő 52 341 02
| Élelmiszer, vegyi áru eladó 34 341 05 | Bolt34 811 04 • Logisztikai és szállítmányozási
34 811 03 ügyintéző
54 941 11 vezető 35 341 01 | Vendéglátó eladó 34 811 05

A fenti képzések 10–12 fő esetén folyamatosan indulnak.
A képzések díjáról, időtartamáról érdeklődjön munkatársainknál:
7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21. 23-as iroda | tel.: 74/312–847 06 30/637–0071 | e-mail: kisosztolna@gmail.com
(05096)

(05083)

SCHOLL és BERKEMANN
őszi, téli lábbelik kiárusítása

30%

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

kedvezménnyel a készlet erejéig!

www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft.eu
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Nyitva tartás: H-P. 8–16 óráig
Telefon: 74/319–593

Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.
(05089)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY,
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!
most 10.000 Ft-ért

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét
beszámítjuk, ha újat vásárol!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fiatalostól
az idősebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!
– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA
méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi),
zakók, szövetnadrágok

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)
Március 9. (hétfő), 09:00 – 15:00 óráig.
(05079)

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

Telefon: 06–30/26–80–777

DKC Ungheria K�. tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat
keres az alábbi munkakörök
betöltésére:
• gépkezelő (hajlító gépek);
• porfestő, festő;
• hegesztő (inox);
• betaníto� csomagoló.
AMIT ELVÁRUNK:
• pontos munkavégzés,
• 18. betöltö� életév,
• szakmunkás bizonyítvány,
• 1–2 műszak vállalása.

(05082)

AMIT NYÚJTUNK:
• azonnali munkakezdés,
• ú�költség térítés (bérlettámogatás vagy 15,-Ft/km),
• versenyképes jövedelem,
• rendszeres havi jutalom,
• teljesítménybérezés (csomagoló)
• órabér (gépkezelő, festő, porfestő, inox hegesztő),
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.
ELŐNY:
• targoncavezetői engedély,
• hasonló területen szerze�
tapasztalat.

JELENTKEZÉS:
önéletrajzzal az ildiko.balone@dkcungheria.com e-mail címre
vagy személyesen a 7130 Tolna, Belterület 970/110 ala�.

(05094)

