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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Pénzadomány
Több mint félmillió forintot 
gyűjtött a szekszárdi Szent Er-
zsébet Caritas Alapítvány a ta-
valy októberi szekszárdi gáz-
robbanás károsultjainak. Az 
adományt az alapítvány elnöke 
kedden adta át a társasház kép-
viselőjének.
 → 2. oldal

Bartina-túra
Újabb rekordot döntött a nép-
szerű Bartina Teljesítménytú-
ra, amely négy távjának 1953-
an vágtak neki január 18-án, 
szombaton. A résztvevők hófe-
hérbe öltözött útvonalakon jár-
hatták be a szekszárdi dombvi-
déket.
 → 4. oldal

Mészöly emléknap
Csabai László író vehette át 
idén a Mészöly Miklós díjat, 
míg dr. Szolláth Dávid szer-
kesztői munkáját emlékplaket-
tel díjazták a 17. alkalommal 
megrendezett Mészöly Mik-
lós emléknapon, a Művészetek 
Házában.
 → 5. oldal

Imahét
A Krisztus-hívők egységé-
ért rendezték meg az ökume-
nikus imahetet január 19-től. 
Az programhoz idén is csatla-
koztak a történelmi keresztény 
egyházak szekszárdi gyülekeze-
tei, közösen figyelve a Szentírás 
üzenetére.
 → 11. oldal
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Pénzadományt kaptak a gázrobbanás károsultjai
Több mint félmillió forintot 
gyűjtött a szekszárdi Szent 
Erzsébet Caritas Alapítvány 
a tavaly októberi szekszárdi 
gázrobbanás károsultjainak. 
Az adományt az alapítvány 
elnöke kedden adta át a tár-
sasház képviselőjének.

Kovács Jánosné elmondta: 
felhívásukra 267 ezer forint 
adomány érkezett a szervezet 
számlájára, és további 270 ezer 
forintot gyűjtöttek templomok-
ban a károsultaknak. A Caritas 
továbbra is várja az adományo-
kat a Takarékbanknál vezetett 
71800037–11157041 számú 
számlájára – tette hozzá.

A Herman Ottó utcában ok-
tóber 9-én történt, nagy erejű 
robbanásban egy négyszintes 
épület két lépcsőházában húsz 
lakás vált lakhatatlanná, öten 
megsérültek, és aznap nyolcvan 
embernek kellett elhagynia az 
otthonát.

Felpéczi Tímea, a ház közös 
képviselője arról számolt be, 
hogy a húsz lakás lakói, legke-
vesebb negyven ember jelen-
leg is hozzátartozóknál, illetve 
önkormányzati lakásokban él. 
Közlése szerint a robbanás miatt 
sok lakásban nem csak a beren-
dezési, hanem személyes tárgyak 
is megsemmisültek. Az épületet 
több száz millió forintos kár 
érte. Felpéczi Tímea hozzátette, 

a négy lépcsőháznak január 22-
én, szerdán tartanak lakógyűlést.

Ács Rezső (Fidesz-KDNP), 
Szekszárd polgármestere ismer-
tette, hogy a város tizenhárom 
önkormányzati bérlakást bizto-
sított ingyen a károsultaknak, 
emellett a lakók a bútorok el-
szállításában, a biztosítás ügyin-
tézésében, takarításban és ingó-
ságaik raktárépületben történő 
elhelyezésében is számíthattak a 

Polgármesteri Hivatal segítségé-
re. A polgármester jelezte, Az in-
gatlanokat addig használhatják 
a rászorultak, amíg szükség lesz 
rá. Ács Rezső hozzátette, széles-
körű összefogás volt tapasztal-
ható a bajban: magánszemélyek, 
intézmények és vállalkozások is 
megmozdultak, adakoztak. 

Tolácziné Varga Zsuzsanna, 
a Szekszárdi Humánszolgáltató 
Központ vezetője lapunk kérdé-
sére elmondta, azon túl, hogy a 
beérkezett tárgyi felajánlásokat 
fogadták, a károsultak a köz-
pont révén pszichológiai támo-
gatást is kérhettek.

Korcsmár István, a helyreállítást 
végző Alisca Bau Zrt. vezérigazga-
tója az MTI-nek elmondta: befe-
jeződött a károsodott épületrész 
bontása, szerdán kezdik betonozni 
a falakat. A cég várhatóan január 
végére végez a szerkezet helyreállí-
tásával, a betonfalak megszilárdu-
lása után kezdődhet a burkolás és 
a festés.   Forrás: kadarka.net

Báloztak és jótékonykodtak a Rotarysok
Január 18-án, szombaton 
este a Babits Mihály Kultu-
rális Központ Rendezvény-
termében tartotta hagyomá-
nyos jótékonysági bálját a 
Szekszárdi Rotary Club.

Az elegáns estély – melyen a 
házigazda szekszárdiak mel-
lett bajai, pécsi, kozármislenyi, 
székesfehérvári és budapesti 
rotarysták is tiszteletüket tet-
ték – vendégeit Gyurkovics 
János, Szekszárd alpolgármes-
tere, Módos Ernő és dr. Kiszler 
Gyula, az RC Szekszárd elnöke 
köszöntötte.

Az elnöki funkciót – nem 
egyedülálló módon – immár 
második éve betöltő dr. Kisz-
ler Gyula lapunk kérdésére el-
mondta, a bál bevételéből idén 
is a hátrányos helyzetű, tehetsé-
ges diákok támogatására fordít-
ják. A 2020-es esztendőben pá-
lyázatot is hirdettek a szekszárdi 
középiskolások számára, és két 

pályamunkát – az egyik tanuló 
a Csapó Dániel mezőgazdasági 
szakiskola, a másik az I. Béla 
Gimnázium diákja – a helyszí-
nen jutalmaztak is.

A Rotary Club Szekszárd 
idei terveiről szólva az elnök 
elmondta, emléktáblákkal sze-
retnék ellátni azokat a neveze-
tes szekszárdi épületeket, ame-
lyek eddig nem viseltek ilyet 
magukon. Ugyancsak az idei 

esztendő feladatai között emlí-
tette a Kálváriára vezető Kurta 
utca – ahol a szervezet már ko-
rábban ültetett fákat – mellett 
egy pihenő park létrehozását. 
Dr. Kiszler Gyula hozzátette, 
minden projektet a várossal 
együttműködve igyekeznek 
majd megvalósítani.

Az RC Szekszárd rendsze-
resen támogatja a megyei kór-
házat, a Hospice Alapítványt, 

de állandó partnere a Bartina 
együttes is, amelynek táncosai 
ezúttal is megnyitották bált. Az 
estélyen – melynek díszvendége 
Sarlós István, az országos szer-
vezet alkormányzója volt – a Pe-
cze Dance Band és Pecze Zsófia 
sanzonénekes szolgáltatta a ze-
nét. Az est során fellépett a Hu-
Men Brass Band, éjfélkor pedig 
tombolasorsolást tartottak.

 SZV
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Kultúránk nemzetünk jövőjének záloga
A Szekszárdi Kamarazenekar 
és a Szekszárdi Madrigálkórus 
részvételével ünnepi hang-
versenyt tartottak január 22-
én, a Magyar Kultúra Napján a 
Művészetek Házában.

Kölcsey Ferenc 1823-ban e na-
pon „tisztázta le” és jelölte meg 
dátummal szatmárcsekei ott-
honában a Himnusz kéziratát. 
E jeles dátum emlékére 1989 
óta a Magyar Kultúra Napja-
ként tartjuk számon e napot, 
melyet országszerte színházi 
előadásokkal, táncjátékokkal 
és hangversenyekkel ünnepel-
nek. Nem volt ez másként váro-
sunkban sem, ahol szerda este 
a Szekszárdi Kamarazenekar és 
a Szekszárdi Madrigálkórus kö-
zös koncertet adott a nemzeti 
kultúra ünnepén, a Művészetek 
Házában (képünkön).

– Százkilencvenhét éve egy 
félszeg fiatalember letisztázta 
költeményét. Azok a napok, 

amelyekben Kölcsey a Him-
nuszt írta, nem számítottak 
optimistának, hiszen a nemzet-
féltés, a nemzet pusztulása su-
gárzik soraiból – emlékeztetett 
ünnepi beszédében Gyurkovics 
János. Szekszárd alpolgármes-
tere hangsúlyozta, a magyarság 
életében a kultúra a legnagyobb 
közösségszervező erő, amely 
egyúttal fennmaradásunk zálo-
gát is jelenti.

„Garay János, Babits Mihály, 
Baka István, Mészöly Miklós 
városában különösen lényeges 
a kultúra fogalma, amelyben 
felelősségünk is rejlik” – tette 
hozzá. Gyurkovics János le-
szögezte: elődeinkkel és utóda-
inkkal szemben is erkölcsi kö-
telességünk tárgyi és szellemi 
örökségünk védelme.

Az ünnepi hangversenyen a 
Kovács-Buzás Márta művészeti 

vezető irányította kamarazene-
kar és a dr. Jobbágy Valér kar-
nagy dirigálta kórus előadásá-
ban egyebek mellett Claudio 
Monteverdi, Edward Elgar és 
Wolfgang Amadeus Mozart 
művei csendültek fel, de Pe-
tőfi Sándor: Szeptember végén 
című költeménye is megszólalt 
Gárdonyi Zoltán „átiratában”. 
Az est során közreműködött 
Halasi Lőrinc versmondó.

 Gy. L.

Rangos elismerést kapott két kulturális intézmény
A magyar kultúra napja alkal-
mából két szekszárdi intéz-
mény is rangos elismerésben 
részesült szerdán a fővárosban.

Az Uránia Nemzeti Filmszín-
házban tartott ünnepségen 
Közművelődési Minőség Díj-
jal ismerték el a Szekszárdi 
Közművelődési Nonprofit Kft. 
munkáját, míg az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtár tevékenysé-
gét Minősített Könyvtár címmel 
honorálta az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma (EMMI).

A minisztérium minden év-
ben pályázatot hirdet Minősí-
tett Közművelődési Intézmény 
címre és Közművelődési Mi-
nőség Díjra. Előbbi elismerés a 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
közművelődési intézményeknek 
adományozható. Ezt a címet 
2019-ben már elnyerte a Babits 
Mihály Kulturális Központot 
működtető Szekszárdi Közmű-
velődési Nonprofit Kft., amely 

ezúttal a Közművelődési Mi-
nőség Díjra pályázott. Az elis-
merést minden évben kizárólag 
egy intézmény kaphatja meg, és 
2020-ban ez a Szekszárdi Köz-
művelődési Nonprofit Kft. lett.

A fővárosi ünnepségen a díjat 
átvevő Ács Rezső polgármester 
és Zsikó Zoltán, a közművelő-
dési Kft. ügyvezetője csütörtö-
kön sajtótájékoztatón beszélt a 
díj(ak) jelentőségéről.

– A díj visszaigazolása mun-
kánknak és működésünknek. 
Köszönöm a kollégáimmal azt 
a nagy munkát, amit a hétköz-
napok, illetve a pályázat elké-
szítése kívánt – mondta Zsikó 
Zoltán. A tavalyi évben 4400 
eseményt lebonyolító – közte a 
Minősített Fesztivál díjat elnyert 
Szekszárdi Szüreti Napokat és a 
Pünkösdi Hal- és Vadünnepet 
szervező – kulturális központ 

ügyvezetője szerint az elisme-
réssel „egy álom vált valóra”.

– Elkötelezett vagyok az iránt, 
hogy Szekszárd neve egyet je-
lentsen a magas minőséggel – 
hangsúlyozta Ács Rezső. – A 
két díj egyrészt visszaigazolást 
ennek, másfelől további színvo-
nalas szakmai munkára ösztö-
nöz bennünket – tette hozzá a 
polgármester. Ács Rezső emlé-
keztetett: mind a kulturális köz-
pont, mind a könyvtár városi 
fenntartású intézmény.

A Minősített Könyvtár cím és 
Könyvtári Minőségi Díj pályá-
zatok lebonyolítását a Könyvtári 
Intézet végzi. Cél, hogy minél 
több intézmény legyen képes 
a könyvtárhasználók minőségi 
megszólítására, magas színvonalú 
ellátására. A könyvtárak számára 
segítséget jelent az a szervezetfej-
lesztési keret, amit egy önértéke-
lési rendszer, a Könyvtárak Mi-
nőségi Működésének Értékelési 
rendszere (KMÉR) biztosít.  SZV

A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából január 23-án, csü-
törtökön rendkívüli irodalo-
mórákra várták a diákokat 
a Művészetek Házába. Az 
alsósoknak Hevesi Judit köl-
tő, a felsős és középiskolás di-
ákoknak Nyáry Krisztián író, 
irodalmár tartott előadást.
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A Don Pepe hálózat
szekszárdi éttermébe 

az alábbi pozíciókba
munkatársakat keres:

kézilánykézilány..
Szakmai tapasztalat nem 

szükséges.

Jelentkezni lehet:Jelentkezni lehet:
Telefonon: 06–30/3719–017 

E-mailben:
szekszardtesuv@donpepe.hu

Személyesen:
Zsupék Kft. | 7100 Szekszárd, 

Tartsay V. u. 40. (04963)

Hófehérbe öltözött táj várta a Bartina-túra résztvevőit
Újabb rekordot döntött a 
népszerű Bartina Teljesít-
ménytúra, amely négy táv-
jának 1953-an vágtak neki 
január 18-án, szombaton.

Huszonegyedik alkalommal 
rendezte meg az Ifjúsági Unió 
Szekszárd Egyesület a Bartina- 
túrát, melynek 2000 főben limi-
tált résztvevői létszáma már az 
előnevezés során „betelt”. Farkas 
Péter főszervezőtől megtudtuk, 
hogy ezek – és a támogatóknak 
biztosított tiszteletjegyeken – fel-
ül 20 támogatói jegyet is eladtak, 
amelyek bevételét az Esőmanók 

egyesület számára ajánlották fel. 
A négy különböző hosszúságú és 
nehézségű túraútvonalon végül 
1953-an álltak rajthoz. A Bartina 
Light távon – amelyet a lefagyott 
terep miatt a túra reggelén kel-

lett módosítani, s végül mintegy 
4 kilométer hosszú volt – 229-
en értek célba, a 30 kilométeres 

szakaszt 342-en, míg a Bartina 
Maraton 42 km-es etapját 173-
an teljesítették. A legnépszerűbb 
táv idén is 17 km-es útvonal volt, 
ezt 1209 túrázó teljesítette. A leg-
több résztvevő Szekszárdról és 

környékéről érkezett, de az egyik 
legnépszerűbb téli teljesítmény-
túrának idén is voltak fővárosi, 
sőt még nyíregyházi induló is. A 
túra sok (kis)gyermekes családot 
is vonzott, a legidősebb résztvevő 
pedig 82 évesen járta végig a vá-
lasztott útvonalat.

Farkas Péter szerint azt már 
az útvonal pénteki szalagozá-
sánál látták, hogy – például a 
Cserhát tetőn – vannak csúszós, 

veszélyes szakaszok is, ezért 
már akkor sóztak. A túra út-
vonalának többi része a hajnali 
órákban fagyott le, de csak az 
ellátmány kiszállításánál szem-
besültek vele, hogy máshol is 
akadnak veszélyes szakaszok.

„Az elmúlt két évtizedben 
nem történt ennyi baleset, mint 
idén. Sajnos néhányan orvosi 
ellátásra is szorultak” – mondta 
a főszervező, aki hozzátette, hat 
fős elsősegély csapatuk látta el a 
„mentési feladatokat”.

Farkas Péter szerint a helyen-
ként korcsolyapályává fagyott 
utak ellenére a visszajelzések 
pozitívak. A legtöbben azt 
emelték ki, hogy ilyen gyönyö-
rű, hófehérbe öltözött tájon az 
elmúlt években nem túrázhat-
tak. Az idei Bartinán 110 ön-
kéntes segédkezett, a szervezők 
hat ponton és a célban osztottak 
teát, forralt bort, almát, nápolyit 
és zsíros kenyeret. SZV
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Csabai László vehette át idén a Mészöly Miklós díjat
„A vidék lelke” című külön-
leges szerkezetű novellás-
kötetéért Csabai László író 
vehette át idén a Mészöly 
Miklós díjat, míg dr. Szolláth 
Dávid szerkesztői munkáját 
emlékplakettel díjazták a 17. 
alkalommal megrendezett 
Mészöly Miklós emléknapon, 
a Művészetek Házában.

A január 17-i, Szekszárd város 
önkormányzata és a Mészöly 
Miklós Egyesület közös szer-
vezésében megtartott esemény 
résztvevőit Gyurkovics János 
köszöntötte. Az alpolgármester 
elmondta, Szekszárd kisváros, 
a legkisebb megyeszékhely e 
csöppnyi országban, de jól lát-
ható innen Európa és az egész 
világ, s ezt Babits Mihály, Baka 
István mellett Mészöly Miklós 
munkássága is igazolja.

„A valaha Szekszárdról indu-
ló szerző életművének minden 
sorából kiérzik a pannon világ 
sajátos látásmódja, gondol-
kodása. Mészöly megfontolt, 
bölcs, mégis kérlelhetetlenül 

határozott gondolatainak gyö-
kerei itt keresendők a szekszárdi 
szurdikok lovasszekér-nyomok 
hasogatta világában. S mi, itt 
élők most illő tisztelettel gon-
dolunk arra, aki regényeivel, 
írásaival magával vitt minket 
eszmekincsének világkörü-
li vándorútján” – fogalmazott 
Gyurkovics János.

Az alpolgármester köszönetet 
mondott mindazoknak, akik 
a Mészöly hagyatékot ápolják, 
és külön megköszönte az egye-
sület tagjainak, hogy a jelölés 
kapcsán gondoltak Csillagné 

Szánthó Polixénára, akinek 
elvitathatatlan érdeme van az 
eszme továbbvitelében.

A Mészöly emléknap prog-
ramja két előadással kezdődött. 
Előbb Darida Veronika, az 
ELTE BTK habilitált egyetemi 
docense idézte fel a szekszár-
di születésű szerző meseíró, 
bábszínházi korszakát, majd 
a Mészöly-díjas Márton Lász-
ló drámaíró, műfordító tartott 
előadást „Majdnem színpad. 
Mészöly Miklós dramaturgiája” 
címmel. Az előadásokat köve-
tően premier következett: itt 
mutatták be a 2019-es Mészöly 
díjas Szvoren Edináról készült 
portréfilmet, Kis Pál István, 
Gacsályi József és Pomsár Ta-
más alkotását.

A Mészöly Miklós irodalmi 
hagyatékát gondozó egyesület 
2004-ben alapított elismerést 
kortárs magyar íróknak. A dí-
jat idén Csabai László vehette 
át Szörényi László irodalom-
történésztől, az egyesület elnö-
kétől. Csabai „A vidék lelke” 
című kötetében a múlt század 
második felének Magyarorszá-
gán játszódó történeteket hár-
masával, egy-egy motívummal 
kapcsolja össze, vagy különböző 
nézőpontból írja le. Főszereplői 
nyírségi emberek, az írások az ő 
„szenvedéstörténetüket” doku-
mentálják.

Az 1969-ben Nyíregyházán 
született, 2014-ben Békés Pál-, 
2018-ban Artisjus-díjat kapott 
Csabai László az elismerés át-
vétele után megjegyezte: „tör-
ténetvámpír vagyok, sokat ol-
vasok, de emberekkel szeretek 

a legjobban találkozni, mindent 
elveszek tőlük, amit mondanak 
nekem, és gátlástalanul min-
dent felhasználok”.

A díj mellett idén is átadták 
a Mészöly Miklós-emlékplaket-
tet, amelyet ezúttal dr. Szolláth 
Dávid irodalomtörténész, kri-
tikus, fordító vehetett át, aki a 
Jelenkor Kiadó által gondozott 
„Mészöly Miklós művei” soro-
zat szerkesztője volt, és „stabil 
támasza” a szekszárdi Mészöly 
Magasiskola íróakadémiának.

Az ünnepségen közreműkö-
dött a Mészöly Miklós vers- és 
prózamondó verseny két díja-
zottja, Lekics Mátyás Jenő és 
Sándor Zsigmond, valamint 
Hájas Kristóf és Szabados Ba-
lázs (zongora négykezes), illetve 
Kedves Benedek János (klarinét) 
és Lozsányi Tamás (orgona).

Az emléknap résztvevői kora 
délután előbb Mészöly Miklós 
Bezerédj utcai szülőháza falán 
található emléktábláján helyez-
tek el koszorúkat, ahol Jankovics 
Zoltán, a Mészöly emlékplakett 
2019. évi kitüntetettje mondott 

beszédet, majd a Babits utcai 
Irodalom Háza – Mészöly Mik-
lós Emlékházban beszélgetésen 
vehettek részt az érdeklődők. A 
friss Mészöly-díjas csabai Lászlót 
Szörényi László, Szkárosi Endre, 
a Mészöly egyesület alelnöke és 
Ódor János múzeumigazgató 
„faggatta”, míg az emlékplakettel 
elismert dr. Szolláth Dáviddal 
Németh Judit előadóművész, 
nyugalmazott könyvtárigazgató 
beszélgetett.   - fl -
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Nagy hátrányban a KSC
Nem tudta megszorítani spa-
nyol ellenfelét az Atomerőmű 
KSC Szekszárd a női kosárlab-
da Európa Kupa nyolcaddön-
tőjének első felvonásán.

Hiába kezdett jól szerda este, 
Baszkföldön Zseljko Djokics 
együttese – Studerék a 11. perc-
ben még vezettek (20–22) –, a 
hatalmas iramot diktáló és a 
triplákat 62 százalékkal dobó 
baszkok egy 26-4-es (!) roham-
mal eldöntötték a mérkőzést. A 
Gernika Bizkaia 18 egységnyi 
előnyt szerzett a január 29-i 
szekszárdi visszavágóra.

– Egy nagyon kemény és jó 
ellenféllel játszottunk, amely 
brutális dobószázalékot produ-
kált. Harcoltunk, hogy tíz pont 
körülre zárkózzunk, de a játék-
vezetők elég könnyű síppal fúj-
ták a mi játékosainkra a személyi 
hibákat. A támadójátékunkkal 
elégedett vagyok, a védekezés-
ben fejlődnünk kell – értékelt 
Djokics Zseljko vezetőedző.

A KSC-től igazi bravúr len-
ne a továbbjutás, amely előbb a 

Sopron elleni, szombati bajnok-
ira koncentrál.

Eredmény. Gernika Bizkaia 
– Atomerőmű KSC Szekszárd 
91–73 (20–18, 26–14, 19–16, 
26–25). Gernika-Lumo, 800 
néző. V: Monteiro (portugál), 
Dominique (gibraltári), Bou-
bert (francia). KSC: Studer Á. 
12/6, DOJKIC 14, Marshall 15/3, 
McCall 4, Ruzicková 7/3. Csere: 
Bálint, KRNJICS 16, Theodore-
án 5/3, Kiss. A Gernika legjobb 
dobói: Milics 21, Dietrick 18/6, 
Wojta 13/6, Arrojo 12/3.  SZV

Elindult a fedett pályás atlétikai szezon
A fedett pályás szezon kez-
dete mindig izgalmas, hiszen 
ilyenkor látható a téli felké-
szülés eredménye. Ez persze 
kicsit csalóka is lehet, mert 
az ifi és junior korosztálynak 
csak február végén lesz az 
országos bajnoksága, míg 
az újoncok és a serdülők már 
közelítik a csúcsformát, mert 
számukra csupán két-három 
hét maradt a téli szezon fő 
versenyéig.

Január 16-án, a Bonyhádi Atlé-
tikai Centrumban vett részt egy 
felkészülési versenyen a Szek-
szárdi Sportközpont atlétika 
szakosztálya 31 sportolója. Ki-
mondottan biztató eredmények 
születtek, hiszen számos egyéni 
csúcs mellett Szabó Máté és Bar-
na Tamás is aranyérmet szerzett 
korosztályában 60 méter gáton. 

Angyal Balázs 185 cm-t teljesí-
tett magasugrásban, ami a má-
sodik helyet jelentette számára, 
Posta Flóra pedig 60 méter gá-
ton szerzett bronzérmet.

Szemerei Belgiumban
Felkészülési jelleggel vett 

részt egy mezei futóversenyen 
Szemerei Levente január 19-én, 

Belgiumban (képünkön). Az 
erős nemzetközi mezőnyben 
– belga, német, brit, francia és 
lengyel sportolók álltak rajt-
hoz – nagyon jó tapasztalatokat 
szerzett a fiatal szekszárdi atlé-
ta, aki a 79 induló közül végül 
a 21. helyen ért célba – tudtuk 
meg edzőjétől, Szőke Gergőtől.

  - rp -

Küzdősport
Nagyszabású harcművészeti és 
küzdősport expót rendez az Alis-
ca Taekwondo Klub február 1-én, 
a szekszárdi sportcsarnokban.

A rendezvényen kilenc stílus 
– boksz, kick boksz, karate, ta-
ekwondo, kung fu, shinkendo, 
muay thai, grappling és katonai 
közelharc – mutatkozik be, edzé-
sek, bemutatók és mérkőzések 
váltják egymást. A belépés és a 
küzdőtéren megrendezett prog-
ramokon való részvétel díjtalan.

Az edzőtermekben kezdőknek, 
illetve haladóknak meghirdetett 
edzések várják a sportolni vágyó-
kat, melyeken előzetes regisztrá-
ciót követően lehet részt venni.

Az eseményen edzést tart a 
nagyközönségnek Erdei Zsolt 
olimpiai bronzérmes, profi vi-
lágbajnok bokszoló. Részletek a 
www.aliscatkd.hu/expo interne-
tes oldalon.   SZV

Jégpályák Éjszakája: telt ház

A Magyar Jégkorong Szö-
vetség 2020. január 18-án, 
szombaton immár ötödik 
alkalommal szervezte meg a 
Jégpályák Éjszakáját, amely-
hez a Szekszárdi Sportköz-
pont által üzemeltetett mű-
jégpálya is csatlakozott.

A megszokott hétvégi nyitva tar-
tást (8:00-13:00-ig, illetve 14:00-
20:00-ig) ez alkalommal 23:00 
óráig tolták ki, és az esti program 

hangulatát Jégdiszkóval dobták 
fel. Az elmúlt évekhez hasonló-
an ezúttal is teltházzal üzemelt a 
szekszárdi létesítmény.

Az idei szezonban eddig ki-
magasló a jégpálya látogatott-
sága: január közepéig közel 12 
ezren szálltak jégre. A magas 
vendégszám köszönhető a léte-
sítmény szolgáltatásainak folya-
matos fejlesztésének és annak, 
hogy a környékbeli természetes 
vizek még nem fagytak be.  - rp -
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Január 19-ei rejtvényünk megfejtése: George Orwell, Állatfarm.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: dr. Balassa Mária. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését január 30-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Használtruha
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
használtruha adományozást tart 
2020. január 27-én (hétfő) 8:00 
és 9:00 óra között (rossz idő ese-
tén a következő hétfőn) Szekszár-
don, a Dózsa György u. 1. szám 
alatt. Ugyanitt a 2020. évi tagdíj 
befizetésére is lehetőség van.

Szeretettel várják tagjaikat és 
minden rászorulót.

Álláshirdetés

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. 
§ (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet a Polgármesteri 
Hivatalban belső ellenőr mun-
kakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások, aktualitások menüpont-
ban tekinthető meg.

NÉVNAP–TÁRNÉVNAP–TÁR
Január 26. (vasárnap) – Vanda, Paula
Vanda: lengyel-német eredetű név, jelentése: vad nő.
Paula: latin eredetű név, jelentése: kis, szerény.

Január 27. (hétfő) – Angelika, Angéla
Angelika: latin eredetű név, jelentése: angyali, angyalhoz hasonló.
Angéla: görög-latin eredetű név, jelentése: angyal, követ, hírnök.

Január 28. (kedd) – Károly, Karola
Károly: magyar-germán-latin-török eredetű név, jelentése: karvaly, turul.
Karola: latin-germán eredetű név, jelentése: legény, fiú.

Január 29. (szedra) – Adél, Valér
Adél: német-francia eredetű név, a francia Adéle-ből, jelentése: nemes.
Valér: latin eredetű férfi név, jelentése: erős, egészséges.

Január 30. (csütörtök) – Martina, Gerda 
Martina: latin eredetű név, jelentése: merész, bátor, Mars hadistenhez hasonló.
Gerda: germán eredetű név, jelentése: karcsú mint a vessző, ág, dárda, védő kerítés.

Január 31. (péntek) – Marcella
Marcella:  latin eredetű; jelentése: határerdő, a határvidék védője.

Február 1. (szombat) – Ignác, Brigitta
Ignác: latin eredetű; jelentése: tűz.
Brigitta: kelta (óír) eredetű; jelentése: erős, erényes, magasztos.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSASZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Január 26.
(vasárnap)

Január 27.
(hétfő)

Január 28.
(kedd)

Január 29.
(szerda)

Január 30.
(csütörtök)

Január 31.
(péntek)

Február 1.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyenge eső | köd
max. 3o , min. -1o

közepesen felhős | köd
max. 7o , min. -1o

zápor | szeles nap
max. 8o , min. 2o

eső viharos széllel | kb. 4 mm 
eső | hidegfront erős széllel 
max. 7o , min. 2o

erősen felhős
max. 7o , min. 0o

zápor
max. 9o , min. 4o

eső
max. 11o , min. 4o
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25 év alatti, építőiparban jártas 
• szakembereket, 
• valamint építőipari segédmunkásokat, 

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

Jelentkezni a gyorsszerviz77@gmail.comgyorsszerviz77@gmail.com e-mail 
címre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni a 06–30/268–077706–30/268–0777 telefonszámon.

Keresünk szekszárdi munkavégzésreKeresünk szekszárdi munkavégzésre

kiemelt bérezéssel.kiemelt bérezéssel.

(04959)

ANHUR TEMETKEZÉSANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(04953)

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(04958)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04960)
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TECHNIKUM
•  Mezőgazdasági technikus Tagozatkód: 1011

(állattenyésztő, növénytermesztő szakirány)
•  Közszolgálati technikus Tagozatkód: 1012

(közigazgatási ügyintéző, rendészeti technikus szak-
irány)

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
• Gazda Tagozatkód: 1013
• Hentes és húskészítmény

készítő Tagozatkód: 1014
• Pék Tagozatkód: 1015
• Pék-cukrász Tagozatkód: 1016
• Tejtermékkészítő Tagozatkód: 1017

ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEK
Nappali tagozat
• Mezőgazdasági technikus
• Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
• Közszolgálati ügyintéző
Esti tagozat
• Mezőgazdasági technikus (növénytermesztő és 

állattenyésztő szakirány)
• Mezőgazdasági gépésztechnikus
• Szőlész-borász

Felnőttképzések 90%-os állami
támogatással. Érdeklődjön iskolánkban!

(04966)

Képzési ajánlataink a 2020/21-es tanévre

AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, 
Csapó Dániel MezőgazdaságiCsapó Dániel Mezőgazdasági

Szakgimnázium, SzakközépiskolaSzakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégiumés Kollégium

OM azonosító: 036410OM azonosító: 036410

7100 Szekszárd,
Palánk 19., Pf.: 61.

Tel.: 74/311–277 • Fax: 74/311–675
E-mail: info@csaposuli.hu

www.daszk.hu • www.csaposuli.hu

Ismét jótékonykodott
az Sz+C Stúdió Kft.

Sok éves szokásához híven 2019. decemberében is a Szekszár-
di Családok Átmeneti Otthonának szállítottak adományokat, 
ezúttal összesen 25 nagy kartondoboznyi tartós élelmiszer, 
ruhanemű, játék, használati cikk gyűlt össze. mely mind a 
tulajdonosok, dolgozóik és családjaik felajánlása. A kollektív 
munkából minden dolgozójuk részt vállalt, ezúttal is kiderült 
hogy milyen fontos szerepet tölt be a cég számára a társadalmi 
szerepvállalás. Remélik, hogy ezáltal sikerült szebbé tenni a 
rászorulók ünnepét.  (04955)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
január 27-től január 31-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04962)

MENÜ Január 27. Január 28. Január 29. Január 30. Január 31.

„A”
1250 Ft

Szárnyas
raguleves Csontleves Karalábéleves Zöldségleves Zellerkrém-

leves

Burgonyás
tészta,

savanyúság

Paradicsomos 
káposzta,

sült oldalas

Bácskai
rizses hús,

savanyúság

Mustáros
csirkecomb,

fűszeres
parázs-

burgonya

Zöldborsós 
csirkemáj,
párolt rizs

„B”
1250 Ft

Szárnyas
raguleves Csontleves Karalábéleves Zöldségleves Zellerkrém-

leves

Székely-
káposzta,

tejföl

Csirkepörkölt,
tészta,

savanyúság

Hawaii
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya

Bakonyi
sertésragu,

vajas galuska

Pulykamellfilé 
ropogós

bundában,
mexikói saláta

Napi
ajánlat
1150 Ft

Jércemell
ropogós

bundában,
kukoricás 

jázmin rizs,
friss saláta

Jércemell
ropogós

bundában,
kukoricás 

jázmin rizs,
friss saláta

Jércemell
ropogós

bundában,
kukoricás 

jázmin rizs,
friss saláta

Jércemell
ropogós

bundában,
kukoricás 

jázmin rizs,
friss saláta

Jércemell
ropogós

bundában,
kukoricás 

jázmin rizs,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Sertés szűzér-
mék mustáros

szószban,
grillezett 

kukorica, párolt 
barnarizs

Sertés szűzér-
mék mustáros

szószban,
grillezett 

kukorica, párolt 
barnarizs

Sertés szűzér-
mék mustáros

szószban,
grillezett 

kukorica, párolt 
barnarizs

Sertés szűzér-
mék mustáros

szószban,
grillezett 

kukorica, párolt 
barnarizs

Sertés szűzér-
mék mustáros

szószban,
grillezett 

kukorica, párolt 
barnarizs
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A hónap első hétfőjén 14:00 
órától, előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármes-
teri 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 Gim-
názium (Kadarka u. 25–27.).

GRÉCZY-FÉLEGYHÁZI
GYÖNGYVÉR képviselő 1. vk.
A hónap első keddjén, 16:00 – 
17:00 óráig, Garay János Általá-
nos 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.).

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

ILLÉS TAMÁS képviselő 5. vk.
2020. február 11. (kedd) 17:00 
– 18:00 óráig, Baka István Ál-
talános Iskola, 5-ös terem (Béri 
Balogh Á. u. 89.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő 6. vk.
A hónap első keddjén 17:00 – 
18:00 óráig Iparkamara, 102-es 
iroda (Arany J. utca 23–25.).

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

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

GULYÁS RÓBERT
képviselő 9. vk.
A hónap első szerdája 17:30 – 
18:30 óráig, Baka István Általá-
nos Iskola földszint (Béri Balogh 
Á. u. 89.).

MÁTÉ PÉTER képviselő 10. vk.
A hónap harmadik hétfő-
je 17:00 – 18:00 óráig, Baka 
István Általános Iskola (Béri 
Balogh Á. u. 89.).

DR. HAAG ÉVA képviselő
A következő időpontot később 
közöljük. Polgármesteri Hiva-
tal, polgármesteri tárgyaló (Béla 
király tér 8.).

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

BOMBA GÁBOR képviselő
2020. január 29. (szerda) 16:30 
– 17:30 óráig, Garay Élmény-
Pince (Garay tér 29.).

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

AGÓRA MOZIAGÓRA MOZI
Január 26., vasárnap  
15:00 |  Dolittle
17:00 |  Botrány
   Bad Boys – Mindörökké 
rosszfiúk

Január 27., hétfő  
– január 29., szerda  
17:00 |  Botrány
19:30 |  Bad Boys – Mindörök-

ké rosszfiúk

Január 30., csütörtök  
17:00 |  A nevek dala
19:30 |  Bad Boys – Mindörök-

ké rosszfiúk
Január 31., péntek  
– február 01., szombat  
15:00 |  Dolittle
17:00 |  A nevek dala
19:30 |  Bad Boys – Mindörökké 

rosszfiúk

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánljaA Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2020. január 27. (hétfő)17:30  
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabad- 
egyetem

Párhuzamos és széttartó 
folyamatok. A kubizmus. Dr. 
Aknai Tamás művészettörté-
nész előadása.

Jegyek: 1.000,- Ft, nyugdíjas/
diák: 500,- Ft.

2020. január 29. (szerda) 14:30 
– Rendezvényterem
Ifjúsági hangverseny

Invictus – A legyőzhetetlen. 
A Pécsi Művészeti Symphonic 
Band hangversenye.

Jegyár: 800 Ft.

2020. január 29. (szerda) 17:00
– Csatár terem
EGÉSZ-SÉG Szabadegyetem
A bélflóra (mikrobium) sze-
repe az egészség megőrzésé-
ben. Előadó: dr. Forrai Márta 

háziorvos, természetgyógyász 
(Pécs). Szervező: Mentálhigié-
nés Műhely. 

A belépés díjtalan.

2020. január 29. (szerda) 18:00
– Színházterem
Dumaszínház

„Humor sapiens – a fel-
egyenesedés hátrányai”. Kiss 
Ádám és Benk Dénes közös 
estje. Jegyek elővételben az 
IBUSZ Utazási Irodában és a 
dumaszinhaz.jegy.hu oldalon 
kaphatók.

Jegyár: 3.900,- Ft. 

2020. február 01. (szombat)
16:00 – Színházterem
IFZ koncert

A Szekszárdi Ifjúsági Fúvó-
szenekar koncertje. Karnagy: 
Kovács Zsolt. 

A belépés díjtalan.

Foglalkoztató
Rezgő – Mozgó

Interaktív hangfürdő 4–12 éves korú gyerekek számára (max. 
létszám: 10 fő) a Mentálhigiénés Műhely szervezésében. 2020. 
február 1-től, minden hónap első szombatján, 15:00 – 16:00 órá-
ig a Babits Mihály Kulturális Központ Parászta termében. A fog-
lalkozásokat vezeti: Kádasné Zlamál Anikó (infó: 20/917–6898).

Passió
A Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége, a Szekszár-
di  Nyugdíjas Polgári Egyesület, 
valamint a Tolna Megyei Vörös-
kereszt Nyugdíjas Alapszerve-
zete értesíti tagjait, hogy 2020. 

április 4-én utazást szervez Bu-
dapestre, a Papp László Sporta-
rénában sorra kerülő Passióra. 
A belépő jegyek megvásárlása 
miatt a jelentkezési határidő 
2020. február 3. (hétfő). 

További tájékoztatást az egye-
sületektől kaphatnak.
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

EVANGÉLIUM

Vigyázat, csapda!
„Mit használ ugyanis az em-
bernek, ha az egész világot 
megnyeri, de élete veszendőbe 
megy?”  (Mk 8, 36)

Jamie Uys 1974-ben készült 
„Sivatagi Show” című filmjében 
van egy híres jelenet. Egy afri-
kai vadász páviánt akar fogni. 
Egy termeszvárba kis lyukat fúr 
és az őt távolról figyelő majom 
szemétől rejtve beletesz vala-
mit. Aztán csak vár... A majom 
pedig kíváncsiságától hajtva 

odamegy, bedugja mancsát, és 
amikor kitapintja a megkívánt 
kincset (apró magvak), megra-
gadja azokat. És itt a csapda: a 
lyuk éppen olyan szűk, hogy a 
zsákmány miatt ökölben tartott 
mancsa már nem fér ki rajta.

Ami ezután következik, tra-
gikomikus és mintha magunkat 
látnánk: a közeledő vadászt ész-
lelve a kis állat kétségbeesetten 
sikoltozik, ugrándozik és pró-
bálja kiszabadítani a kezét, de 
nem tudja, mert teljes erejével 

markolja a megnyerni akart kin-
csét. Egyetlen mozdulatra lenne 
csupán szüksége, az elengedésre, 
és akkor megnyerné életét és sza-
badságát.

Azt hiszem, életünk és hit-
béli harcaink nagy művészete 
ez: tudni elengedni dolgokat. A 
filmbeli kis teremtmény egyedül 
volt, de mi nem. Van Pásztor, 
aki meg akar tanítani erre a 
mozdulatra, mert félt minket a 
vadász csapdájától. Őt követő 
szabadságra akar újjáteremteni 
bennünket, hogy nyomában jár-
va igazi, örökkévaló kincsekhez 
ragaszkodjunk.

Drága Krisztusom! Te látod, 
hogy sok minden vonzza kí-
váncsiságomat és birtokvágya-
mat. Add Lelked bölcsességét, 
hogy meg tudjam különböz-
tetni teremtettséged áldással 
használható dolgait és a világ 
által kínált hiábavalóságokat! 
S ha mégis csapdába esnék, 
kérlek, add kegyelmed erejét, 
hogy újra szabad lehessek, 
hogy el tudjam engedni a csal-
fa célt, és megragadhassam 
a tőled származó örökkévaló 
kincseket! Ámen. 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Imahét: közösen figyeltek a Szentírás üzenetére
Január 19-től rendezték meg 
az ökumenikus imahetet a 
Krisztus-hívők egységéért, 
amelyhez idén is csatlakoztak 
a történelmi keresztény egy-
házak szekszárdi gyülekezetei.

Az imahét és ezen belül az isten-
tisztelet szövegrészeinek anya-
gát a máltai és a gozói keresz-
tény egyházak állították össze 
az Apostolok Cselekedeteiben 
leírtak alapján. Az idei mottó a 
28. fejezetben olvasható sor: „… 
nem mindennapi emberséget 
tanúsítottak irántunk…”.

Szekszárdon január 19-én, a 
Béla király téri templomban tar-
tott szentmise és a Pannon Fil-
harmonikusok kamarazeneka-
rának hangversenye nyitotta az 
ökumenikus imahét eseménye-
it. Ezt követően minden hétköz-
nap délután „vendég” lelkészek 
hirdettek igét a megyeszékhe-
lyen. Hétfőn a belvárosi római 
katolikus templomban dr. Ka-
szó Gyula református lelkipász-
tor, kedden pedig a Kálvin téri 
református templomban Fodor 
Péter baptista lelkész szolgált.

Utóbbi Pál apostol viszon-
tagságos hajóútját feldolgozó 

részéből idézve mondta, „... bi-
zakodjatok, mert egy lélek sem 
vész el közületek, csak a hajó!” 
(ApCsel 27,22). Fodor Péter úgy 
fogalmazott, mindannyiunknak 
át kell kelnünk az élet viharos 
tengerén. Hogy sikerül-e ép-
ségben partra érni? Sőt, boldog 
örömmel, békességben, félelem 
nélkül haladni?

Nos, ehhez a lelkész szerint 
„pálfordulásra” van szüksé-
günk: Jézus Krisztusra hallgatni, 
az ő vezetését elfogadni. Mert, 
ahogy a Szentírás gyakran emlí-
tett üzenete szól: „Mert én nem 
gyönyörködöm a bűnös ember 
halálában, hanem azt akarom, 

hogy megtérjen és éljen.” (Ez 
18,32). Mi döntjük el, hogy ki-
nek hiszünk és kire hallgatunk. 
A Krisztusra hallgató megmen-

tettek, hívők egysége, közössége 
nyilvánvaló lesz.

Szerda este, az evangélikus 
templomban Gyurkó Donát 
metodista lelkész emlékeztetett: 
Pál apostolnak bátorságra biztat-
ta a reménytelen helyzetben lévő 
hajó tengerészeit. Tehette, hiszen 
bízott Isten, a halál felett is dia-
dalmaskodó úr szavában. A lel-
kész szerint valamennyiünk éle-
tében adódnak nehéz helyzetek, 
de ha Jézus üzenetére figyelünk, 
akkor nincs lehetetlen.

Gyurkó Donát hangsúlyozta: 
mi keresztények hatalmas erőt 
kaptunk azzal, hogy Isten velünk 
van, bennünk van. Éljünk hát 
hittel és bizonyossággal, hirdes-
sük az úr szavát közösségeink-
ben, és álljunk elé bátran, mert 
minket is meghallgat. Ahogy a 
Szentírásban áll: „… és íme, én 
veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.” (Mt 28, 20).

Az imahét csütörtöki nap-
ján Kárász Gábor katolikus se-
gédlelkész szolgált a metodista 
imaházban, pénteken pedig Se-
fcsik Zoltán evangélikus lelkész 
hirdette Isten igéjét az újvárosi 
római katolikus templomban.
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AKCIÓS AJÁNLAT 2020. | Cetelem áruhitel lehetőség

Akciós ajánlatunk 2020. január 27-től február 29-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. • Telefon: +36–74/510–026 

Mobil: +36–30/162–2002 • e-mail: erdogep@gmail.com (04968)

VáVásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

HUSQVARNA
Láncfűrész 135 Mark II.rk II.
• Teljesítmény 1,5 kW

Akciós ár:
82.990,- Ft90,- Ft

HUSQVARNA
Láncfűrész 13030
• Teljesítmény 1,5 kW

Akciós ár:
69.990,- Ft990,- Ft

HUSQVARNARNAA
Láncfűrész 545 Mark II. II.
• • Teljesítmény 2,7 kWTeljesítmény 2,7 kW

Akciós ár:ós ár:
20206.990,- Ft6.990,- Ft

HUSQVARNA
Láncfűrész 120 Mark II.
• Teljesítmény 1,4 kW

Akciós ár:
57.990,- Ft- Ft

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

(04952)

Egyes jégkorcsolyák,
kabátok, sílécek és sícipők
10–50% engedménnyel

Sí és snowboard
KÖLCSÖNZÉS

VB SPORTÚj cím: Szekszárd, Mátyás király u 4/c. • tel.: 20/9269–535
(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara) (04954)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04951)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

e-mail: honti@honti.hu

(04967)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és 
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémipa-
rigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

DKC Ungheria K� . tolnai te-
lephelyére önálló munkavég-
zésre 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.

AMIT NYÚJTUNK:
• azonnali munkakezdés,
•  ú� költség térítés (bérlet-

támogatás vagy 15,-Ft/km),
• versenyképes jövedelem,
• rendszeres havi jutalom,
• teljesítménybérezés (csomagoló)
•  órabér (gépkezelő, festő, por-

festő, 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� . (04965)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (04902)


