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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Földi pokol
A Don-kanyarnál 75 évvel ez-
előtt a hazájukért életüket adó 
honvédok emléke előtt tisz-
telegtek január 12-én a Szent 
István téri II. világháborús em-
lékműnél. Az 1943. januárjában 
hősi halált halt, megsebesült 
vagy fogságba esett mintegy 
százezer magyar katonára em-
lékezve Kővári László önkor-
mányzati képviselő mondott 
ünnepi beszédet. → 3. oldal

Az év játékvezetője
Huszonöt éve vezet kézilab-
da mérkőzéseket, több mint 
200 élvonalbeli találkozót 
dirigált már. Évek óta állan-
dó résztvevője a magyar női 
és férfi kézilabda bajnoksá-
gok döntőinek, kupadöntői-
nek. A szekszárdi Bacs Józse-
fet 2017-ben párjával, Bóna 
Szabolccsal az év játékveze-
tőjének választották.
 → 12. oldal

→ 4. oldal
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A seb és a csont gyógyulását nem lehet siettetni
Merthogy mindennek meg-
van a maga ideje a gyó-
gyászatban is. Különböző 
technikákkal mégis könnyít-
hetünk a sokszor hosszadal-
mas, szenvedéssel járó folya-
maton. 

Minderről dr. Andriska István, 
a Balassa János Kórház trauma-
tológiai részlegének osztályve-
zető főorvosa beszélt lapunknak 
az intézmény által a PTE szek-
szárdi egyetemi karára szerve-
zett XVI. Baleseti Sebészeti Nap 
keretében, ahol – gyors becslé-
sek szerint – az előadók száma 
a félszázat is elérte.

Mint azt a főorvos elárulta, a 
szakma korábbi sebészeti kong-
resszusain rendre végigvették a 
traumatológia nagy fejezeteit. 
Volt gyermek-traumatológiai 
kongresszusuk is, de testtájé-
konként, sérüléstípusonként 
is „végigjárták” a baleseti se-
bészetben előforduló leggya-
koribb, vagy éppen legritkább 
betegségeket. Protézislazulások, 
protézisszövődmények ellátása, 
kis- és nagy ízületek problémái, 
stabilitási gondok – hogy csak 
néhány példát említsünk, ame-
lyek szóba kerültek eddigi ösz-
szejöveteleiken.

A január 12-i ankét zömmel 
a „negatív nyomásterápiáról” 
szólt. Olyan eljárássoroza-
tot vitattak meg a jelenlévők, 
amely „több alapelv összebo-
ronálásával” alakult ki. Mint 
azt dr. Andriska Istvántól 
megtudhattuk, a módszer az 
olyan sebészeti problémák 
megoldásánál hatékony, ahol 
nagy kiterjedésű lágyrész-hi-
ánnyal, illetve markáns üreg-
gel járó, váladékozó, fertőző 
sebek, nyílt törések ellátásáról 
van szó. A kezelést a mell-
kas-sebészet, az ortopédia, a 
traumatológia, a plasztikai és 
égés-sebészet alkalmazza. E 
modern eljárás ma már ha-

zánkban országos szinten el-
érhető, ám nem mindig volt 
ez így: négy éve még a volt 
Honvéd Kórházban dolgoztak 
egyedül a módszerrel, másho-
va csak mobil felszereléssel ju-
tottak el. Ma már több cég biz-
tosít hozzá megfelelő kötszert, 
szivacsot, sőt, egy cég speciális 
szívókészüléket is, amelynek 
nyomán a beteg felkelhet.

– Túl vagyunk már jó pár be-
teg kezelésén, így rendelkezünk 
tapasztalatokkal – magyarázta 
a főorvos. A szakembergárda 
„uralja a helyzetet”, amennyi-
ben ilyen típusú sérülésekkel 
találkozik. A módszer a helyi 
traumatológiai osztályon is el-

érhető, ahol két, ilyen techniká-
val dolgozó készülék szolgálja a 
betegeket. Arra a kérdésre, az 
hogy Európai Unióhoz képest 
hol tart a traumatológiai ellátás, 
a főorvos reményt keltően rea-
gált: „nem vagyunk lemaradva”.

Hogy mi volt a „sláger-mű-
tét” 2017-ben a baleseti sebé-
szet terén, arra egyértelműen a 
csípőtáji protézisek beültetését 
említette a főorvos. Ebből csak 
traumás esetben vagy 150 (!) 
akadt tavaly.

– Legnehezebb műtéteink az 
ízületbe – így például bokába, 
térdbe – hatoló darabos törések 
ellátását jelentette: ezek gyó-
gyulása nem egyszerű folyamat. 
Hiába léteznek korszerű felsze-
reléseink, jó csontstabilitást biz-
tosító rendszereink: a biológiát 
nem lehet megerőszakolni! A 
csont és seb gyógyulásának is 
időre van szüksége, amit ki kell 
várni – tette hozzá a főorvos.

A „klasszikus” gyógyulási 
időket tehát ki kell várni, ám 
szerencsére a felépülés folyama-
tán könnyíthetünk. Erre szol-
gálnak az olyan friss módszerek, 
mint amelynek megvitatására 
rendezett szakmai fórumnak 
Szekszárd most otthont adott. 
 Gy. L.
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NÉVNAP–TÁR
Január 21. (vasárnap) – Ágnes, Agnéta
Ágnes: görög eredetű; jelentése: szent, tiszta, szemérmes, érintetlen, szűzies,
tartózkodó, bárány.
Agnéta: az Ágnes kicsinyített formájából származik.

Január 22. (hétfő) – Vince, Artúr
Vince: latin eredetű név, jelentése: győztes.
Artúr: kelta-angol eredetű név, jelentése: erős, mint a szikla, medve.

Január 23. (kedd) – Zelma, Rajmund, Emerencia
Zelma: héber-latin eredetű név, jelentése: Sion békéje, az Istenség védelme alatt álló.
Rajmund: német eredetű név, jelentése: okos, védő.
Emerencia: latin eredetű név, jelentése: érdemekben gazdag.

Január 24. (szerda) – Timót, Xénia
Timót: görög-latin eredetű név, jelentése: isten becsülője.
Xénia: görög eredetű név, jelentése: vendég, vendégszerető.

Január 25. (csütörtök) – Pál, Henrik
Pál: latin eredetű név, jelentése: kicsi, kis termetű férfi.
Henrik: német eredetű név, jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.

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

Január 27. (szombat ) – Angelika, Angéla
Angelika: latin eredetű név, jelentése: angyali, angyalhoz hasonló.
Angéla: görög-latin eredetű név, jelentése: angyal, követ, hírnök.
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Doni áttörés: a földi pokolra emlékeztek
A Don-kanyarnál 75 évvel 
ezelőtt a hazájukért harcoló, 
életüket adó honvédok em-
léke előtt tisztelegtek január 
12-én a Szent István téri II. vi-
lágháborús emlékműnél.

Hetvenöt év történelmi táv-
latából azokra az áldozatok-
ra, hősökre emlékezünk, akik 
1943. januárjában részt vettek a 
Don-kanyarnál vívott harcban 
– kezdte beszédét Kővári Lász-
ló önkormányzati képviselő. A 
gazdasági- és pénzügyi bizottság 
elnöke a körülményeket felidéz-
ve emlékeztetett: Magyarország 
nehezen lépett be a második vi-
lágháborúba, mert az országnak 
nem volt érdeke. Sok választása 
azonban nem volt, mivel egyedül 
Németország szövetségeseként 

láthatott reményt arra, hogy az 
első világháborút lezáró triano-
ni békediktátum nyomán meg-
csonkított magyar nemzet újra 
Nagy-Magyarországgá lehessen.

Ennek nyomán, Németor-
szág szövetségeseként állították 
fel 1942-ben a 2. magyar had-
sereget, melynek mintegy 200 
ezer katonája egy 100 kilométer 
hosszú szakaszon helyezkedett 
el a Don-kanyarnál. Sok fiatal 
honvéd reménykedett abban, 
hogy túlélhetik az elkerülhetet-
len ütközetet, ám 1943. január 
12-én a szovjet támadással a 
pokol indult meg – fogalmazott 
Kővári László.

A magyarok kevésbé voltak 
felszereltek, mint az ellenség, 
amely ráadásul háromszoros 
túlerőben volt, így az áldozati-

ság és a hőssé válás már a csata 
előtt elkezdődött. A nehéz kö-
rülmények ellenére a 2. magyar 
hadsereg napokig hátráltatta 
a szovjetek előrenyomulását, 
miközben nagy veszteségeket 

szenvedett. Az ütközetben száz-
ezer magyar halt, vagy sebesült 
meg, illetve esett fogságba – 
hangsúlyozta a képviselő.

Kővári László arról is szólt, 
hogy a második világháborút kö-
vető szovjet uralom alatt a túlélők 

csak félve beszéltek a Don-ka-
nyarnál történtekről, a rendszer-
változásig pedig szinte egyáltalán 
nem is lehetett megemlékezni er-
ről az eseményről. Ma már viszont 
tisztelettel adózhatunk az áldoza-
tok emlékének. „A sok áldozat 
arra figyelmezteti elsősorban a 
fiatalokat, hogy sokféleképpen 
lehet hazafiasan gondolkodni, a 
Donnál a fiatal katonák az életü-
ket áldozták a hazáért” – mondta 
Kővári László. Kiemelte, ma is 
rendkívül fontos a nemzet érde-
kében való gondolkodás azért, 
hogy békében élhessünk.

A képviselő szerint hiba, hogy 
Magyarországon 2004-ben meg-
szűnt a sorkötelezettség. Az or-
szág hadserege ugyanis leépült 
– információk szerint hazánk-
nak jelenleg mindössze hatezer 
katonája van –, s egy konfliktus 
esetén nagyon hiányozna az a 
képzettség, amit a sorkatonai 
szolgálat alatt lehet megszerezni.

„Az ember által csiholt hábo-
rú, a pusztítás értelmetlensége 

még 75 év távlatából is borzasz-
tó” – fogalmazott már dr. Kaszó 
Gyula. A református lelkipász-
tor hozzátette: „az eltelt idő sem 
homályosítja el az előre nem 
vivő áldozatok tényét, a veze-
tői hiúságból és meggondolat-
lanságból fakadó indokolatlan 
emberveszteséget”.  A Don-ka-
nyarnál történt és minden más 
hasonló szörnyűség mozgatóru-
gója mindig elsősorban a veze-
tők önhitt érvényesülési vágya 
– mondta Dr. Kaszó Gyula, aki 
Sámuel 2. könyvének 2. fejeze-
téből idézett fel példaként egy 
bibliai korban játszódó csatát.

Az ünnepélyes megemlékezés  
a II. világháborús emlékmű meg-
koszorúzásával zárult. Önkor-
mányzati képviselők, intézmény-
vezetők, szekszárdi polgárok és 

diákok helyezték el az emlékezés 
és a tisztelet koszorúit.

A „doni áttörés” 75. évfordu-
lója alkalmából koszorúzással 
egybekötött kegyeleti megemlé-
kezést a város önkormányzata, a 
Magyar Nemzetőrség Országos 
Szövetségének Katonai Hagyo-
mányőrző Tagozata, valamint a 
Honvéd Hagyományőrző Egye-
sület Szekszárd Megyei Jogú 
Városi Szervezete és a Babits 
Mihály Kulturális Központ köz-
reműködésével tartották. A ren-
dezvényen jelen voltak a Szek-
szárdi Szakképzési Centrum 
Ady Endre Szakképző Iskolája 
és Kollégium honvéd kadétjai 
is, közreműködött a Muslincák 
Férfikar, a műsorközlő Orbán 
György volt.  

 S. V.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
január 22-től január 26-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02979)

MENÜ Január 22. Január 23. Január 24. Január 25. Január 26.

„A”
1050 Ft

Lencseleves
gazdagon

Zöldborsó-
leves

Gyümölcs-
leves

Citromos hal-
galuska leves

Brokkoli 
krémleves

Mákos guba, 
vanília öntet

Rakott 
burgonya, 

savanyúság

Kapros 
tökfőzelék, 

csirkepörkölt

Rántott 
sertésborda,

kukoricás rizs,
savanyúság

Hentes 
tokány, 
tészta

„B”
1050 Ft

Lencseleves
gazdagon

Zöldborsó-
leves

Gyümölcs-
leves

Citromos hal-
galuska leves

Brokkoli 
krémleves

Pusztapörkölt,
savanyúság

Rántott 
csirkecombfilé, 

párolt rizs,
párolt zöldség

Cigány-
pecsenye, 
fűszeres 
parázs-

burgonya,
savanyúság

Carbonara 
penne

Paradicsomos 
húsgombóc,

főtt burgonya

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
csirkecombfilé, 

kemencés 
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott 
csirkecombfilé, 

kemencés 
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott 
csirkecombfilé, 

kemencés 
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott 
csirkecombfilé, 

kemencés 
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott 
csirkecombfilé, 

kemencés 
burgonya,

coleslaw saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta

Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta

Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta

Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta

Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta

Az első hó
„Megbolondult az időjárás” – 
szögezte le a minap idős szom-
szédasszonyom. Neki már 
csak elhiszem, hiszen megélt 
már néhány telet. S azok iga-
zi telek voltak: térdig-derékig 
érő hóval, tóvizet fagyasztó 
mínuszokkal... Mostanában 
meg? Azt már megszoktuk, 
hogy nem fehér a karácsony, 
de az elmúlt év végén több-
ször is plusz 10 fokig kúszott 
a hőmérő higanyszála, vagyis 

inkább volt tavaszias az idő, 
sem mint decembert idéző.

Január 15-én, hétfőn aztán 
havazásra „ébredt a város”. 
A vártnál hevesebb hózápor 
csak a gyerekeknek okozott 
felhőtlen örömet, a közleke-
dőknek inkább bosszúság ju-
tott. Aztán amilyen gyorsan 
jött, el is olvadt az idei első hó. 
Csütörtökön már újra kora ta-
vaszt idéző napsütés fürdette a 
várost. Persze, a szomszédasz-
szony megmondta: „megbo-
londult az időjárás”.   - fl -
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Egykor tervezett, ma fest – Szekszárdon járt a gyönki művész
Amikor Galyatetőn megszü-
letett első alkotása, onnantól 
folyamatosan a színek felé 
vágyódott. Szereti, ha körül-
veszik az emberek, miközben 
itthon a Mátrától Szekszár-
don át a Dunakanyarig viszi 
alkotókedve.

Forster Jakab azonban nem 
csupán idehaza tette próbára 
„piktori” lényét: festett Velen-
cében, Rómában, Párizsban, 
Stockholmban, Londonban, 
vagy épp a francia Riviérán. 
Annak ellenére, hogy épí-
tőipari technikusi végzettséget 
szerzett, majd belsőépítész ter-
vezőként diplomázott, a rajz 
számára örök súlypontként 
dominált. A grafikai vonalról 
egy idő múltán a festészet felé 
orientálódott: a pasztell tech-
nika „vonzotta be”, amelyet 
akrillal, guache-vel, olajjal tett 
változatosabbá. Így vált vég-
legessé cizellált, illetve oldott 
látvánnyal érzékeltető, de mar-
káns egységeket is felmutató 
technikája. A táj, az emberi, az 

épített környezet dominálnak 
alkotásain. E tények arról árul-
kodnak, hogy természetszere-
tő művésszel van dolgunk, aki 
úgy tekint a környezetre, ahogy 
embertársaira is – állapította 
meg Decsi Kiss János újságíró, 
képzőművész a Babits Mihály 
Kulturális Központ zsúfolásig 
telt Bakta galériájában.

Itt nyílt ugyanis tárlat a kizá-
rólag a szabadban festő Forster 

Jakab festőművész-grafikus 
alkotásaiból január 12-én. A 
gyönki születésű alkotónak 
Tamásiban, Balatonföldváron, 
Szegeden, Zebegényben, Zala-
egerszegen, Szentesen, Eszter-
gomban és persze a fővárosban 
is volt már kiállítása. Vajon mi 
köze Szekszárdnak Forster Ja-
kabhoz, hiszen mostani tárlata 
a „Képek Szekszárdon, képek 
Szekszárdról” címet viseli. 

Nos, 17 évesen a Tolna Megyei 
Tanács tervező irodájában „in-
dult a pályafutása”, így különös 
szeretettel viseltetik a megye-
székhely iránt. Már csak azért 
is, mert itt szerető kollégákra 
lelt: olyan közegre, amelyet 
emberség járt át. A megnyitóra 
több volt munkatársa is eljött, 
így sok mozaikkocka került 
felszínre a művész múltjából, 
akinek Szekszárdról – és per-
sze más városokról is – készí-
tett képei magukért beszélnek. 
 Gy. L.

Szoros az együttműködés a KLIK és az iskolák között
Jelentős összeget, mintegy 
350 millió forintot költhetett 
2017 folyamán fejlesztésre, il-
letve iskolái felújítására, kar-
bantartására a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
szekszárdi tankerületi köz-
pontja.

Minderről Gerzsei Péter tanke-
rületi igazgató számolt be január 
15-én, a KLIK helyi irodájában 
tartott sajtóeseményen. Mint 
kiemelte: az összeg, amelyet a 
tantermek újrafestésére, vizesb-
lokkok felújítására, vagy éppen 
parkettacsiszolásra költöttek, 
nem pályázati forrás volt. Ez 
utóbbi úton ugyanis még további 
444 milliós támogatást nyertek el 
korszerű pedagógiai módszerek 
alkalmazására, kompetencia- és 
készségfejlesztésre, illetve az is-
kolák digitális környezeti feltéte-
leinek kiépítésére.

A tavalyi évben kibővült a 
KLIK szerepköre: a meglévő 
intézményeken túl hét önkor-
mányzattól vették át a köz-
nevelési intézmények állami 
szintű működtetési feladatát. 
Ez a szekszárdi nyolc intézmé-
nyükön és négy tagintézmé-
nyükön felül plusz 16 iskolát és 

12 tagintézményt jelent – köz-
tük dunaföldvári, faddi, tolnai, 
bátaszéki és bonyhádi iskolák 
fenntartását. Mint azt Gerzsei 
Péter kiemelte: a tankerület az 
önkormányzatokhoz hasonló-
an jó gazdája intézményeinek. 
A tanév során az épületeken 
folyamatos karbantartási, fel-
újítási munkálatokat végeznek. 
Leszögezte: a paksi, tolnai járás 
egyes intézményeinek átvé-
telével valamennyi iskolában 
ugyanazt a szakmai minőséget 
kívánják hozni. Ez azt is jelen-
ti, hogy amennyiben egy velük 
szerződésben álló takarítócég 
valahol jól dolgozik, máshol is 

alkalmazzák. Főként, ha az még 
költség megtakarítással is jár...

Úgy tudjuk, a többletfelada-
tok átvétele két és félszeres plusz 
munkát vont maga után. Az 
említett pályázatokon túl a Tol-
na Megyei Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény, 
továbbá a Tolna Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat módszertani 
és infrastrukturális fejlesztésére 
szolgálna két Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program 
(EFOP) is, a szóban forgó két 
intézmény 700 millió forintos 
fejlesztésére. Ezen kívül, a hazai 
finanszírozású pályázatokkal – 
Határtalanul program, Útravaló 

Ösztöndíjprogram, illetve nem-
zetiségi pályázatok – lebonyo-
lítására 21 intézmény esetében 
147 millió forint pályázati forrást 
használhatnak fel az iskolák. 

Gerzsei Péter arról is szólt, 
hogy a tavaly januárban végbe-
ment változással – hogy immár 
önálló költségvetési szervként 
látják el az illetékességükbe tar-
tozó intézmények fenntartói, mű-
ködtetői feladataikat – a döntések 
közelebb kerültek az iskolákhoz. 
Ezáltal az együttműködés szoro-
sabbá vált, az iskolák pedig ha-
vonta kapnak visszajelzést, hogy 
áll költségvetési keretük.

Az utóbbi idők pozitív válto-
zásainak kapcsán tapasztaltakról 
a kerekasztal-beszélgetésen je-
lenlévő intézményvezetők – így 
többek között Heilmann József-
né, a Garay János Gimnázium 
igazgatója – reményt keltően 
nyilatkoztak. Amint annak han-
got adtak: szakmai kérdésekben 
egyre inkább kikérik véleményü-
ket, s folyamatos segítséget érzé-
kelnek a pályáztatás, eszközbe-
szerzés terén is, csak úgy, mint a 
döntéshozatal felgyorsulásában, 
vagy a modern, innovatív eszkö-
zök beszerzésének javaslataiban, 
támogatásában.  Gy. L.
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FOTÓ: FORTEPAN/BAKÓ JENŐ
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Elkészült az első ételdoboz
Egy magánember, a szekszár-
di Szegő Péter kezdeménye-
zésére ételdobozt helyeztek 
el december végén, a Találka 
téren.

A kezdeményezés – mely az 
ország több településén már 
elindult – lényege, hogy a se-
gítő szándékú emberek az erre 
a célra felállított dobozban 
(vitrinben) ételt helyezhetnek 
el a rászorulók számára. 

A szekszárdi Szegő Péter kez-
deményezését Mező Péter se-
gítette, neki köszönhetően állt 
össze az ételgyűjtő doboz.

A kezdeményezés elindítói 
arra kérik a szekszárdiakat, 
hogy ha tehetik, helyezzenek 
el tartós, nem romlandó ételt 
a gyűjtődobozban. Ezt bárki 
megteheti az év minden napján, 
nappal és akár éjjel is a Találka 

téren. Az első rászoruló – egy 
hajléktalan – egyébként még a 
doboz kihelyezése közben meg-
érkezett, majd szerényen válasz-
tott az ételekből, melyeknek na-
gyon örült. 

 Forrás: kadarka.net

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2018-ban új kiállítás rendezé-
sével készül a Múzeumok Éjszakájára, melynek témája a két világ-
háború közötti Szekszárd története. A tárlat létrehozásához várjuk 
a szekszárdiak és Tolna megyeiek szíves támogatását.

Ha Ön rendelkezik a korból származó fényképfelvételekkel, hasz-
nálati- és kisebb lakberendezési tárgyakkal, bútorokkal, jó állapo-
tú ruhadarabokkal, tankönyvekkel, iskolaszerekkel, helyi mesterek 
termékeivel, akkor kérjük, keresse munkatársainkat. Kapcsolat: dr. 
Gaál Zsuzsanna (74/316-222), dr. V. Kápolnás Mária (74/312-154), 
vagy e-mailen: gaalzs@wmmm.hu; kapolnas.maria@wmmm.hu.

Forster Jakab tárlatnyitóján a Mondschein Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Kórus is közreműködött

Gyermekekhez is szól a költőnő
Az általa elnyert díjakat felso-
rolni is nehéz volna, népszerű-
sége azonban nem „pusztán” 
a tárgyi elismerésekben mér-
hető. Szabó T. Anna kedvelt 
költő a felnőtt és a gyermek 
korosztályban egyaránt, így 
rajongótábora roppant szél-
eskörű és nagyszámú. A öltő-
nő ezúttal Szekszárdon járt.

Idén is folytatódik a Babits Mi-
hály Kulturális Központ és a 
Jelenkor folyóirat együttműkö-
désében két évvel ezelőtt meg-
kezdett sorozat, amelynek ke-
retében népszerű kortárs írók 
látogatnak Szekszárdra. A szer-
zőkkel mindig Ágoston Zoltán, 
a Jelenkor folyóirat főszerkesz-

tője beszélget az író-olvasó ta-
lálkozókon. Legutóbb – január 
tizedikén – Szabó T. Anna köl-
tő járt a városban. A kulturális 
központ Csatár termében ren-
geteg embert gyűlt össze, hogy 
személyesen is találkozzon a 
kolozsvári születésű alkotóval.

„Ezt viszonylag kevés szer-
ző tudja megcsinálni. Például 
Weöres Sándor, aki különös 
módon tudott a gyerekekhez 
is szólni” – vont párhuzamot 
Ágoston Zoltán Szabó T. Anna 
és Weöres Sándor munkássága 
között a beszélgetés kezdetén. 
Szabó T. Anna korai versei nem 
gyermekeknek szólnak. „Én 
akkor kezdtem gyerekverseket 
írni, amikor gyerekeim lettek. 

Egyfajta elsődleges felhaszná-
lása az anyagnak” – mondta 
Szabó T. Anna. A költőnő férje 

Dragomán György, az ugyan-
csak népszerű író. Két gyerme-
kük születtet.

A költőnő első kötete „A ma-
dárlépte hó” 1995-ben jelent 
meg. Azóta ezt a felnőtteknek 
szóló könyvet számtalan má-
sik követte, amelyeket a nagy-
közönség mellett a szakma is 
szeretett, hiszen Szabó T. Anna 
számtalan elismerést, díjat vehe-
tett át. Szekszárdi látogatása al-
kalmával két előadást is tartott, 
az egyiket kora délután gyere-
keknek, majd este felnőtteknek. 
Az író-olvasó találkozóknak itt 
nincs vége: legközelebb, február 
15-én Parti Nagy Lajos érkezik 
a városba. 

 M. Wessely Judit
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KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 

7100 Szekszárd, Alkony u. 1. (tel.: +36–74/511–755) 
értesíti az érintett hozzátartozókat, hogy az általa üzemeltetett 

temetőkben:
◆ Szekszárd, Alsóvárosi köztemető
◆ Szekszárd, Újvárosi köztemető

◆ Szekszárd, Szőlőhegyi köztemető
az 1992-év előtt betemetett sírok,

a 2007-év előtt megváltott urnahelyek,
az 1957-év előtt megváltott sírboltok,

használati ideje lejárt.
Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újra-
váltása érdekében a Temetőgondnokságot (Szekszárd, Alkony u. 
1.) felkeresni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a teme-
tési hely feletti rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. 
(145/1999. (X.1.) kormány rendelet 18§ (5.)) A lejárt használati idejű 
temetési helyek ezen hirdetmény megjelenését követően 2 hónap 
múlva, de legkésőbb 2018. február 28-át követően felszámolásra 
kerülhetnek. Ezen hirdetményt a 145/1999. (X.1.) kormányrende-
let 19§ (3) bekezdésének rendelkezései alapján jelentettük meg.

Harmadik közzététel.
Panteon Kft. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu

(02982)

(02981)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

TÉLI VÁSÁR
Női-, férfi-, gyermek 
téli lábbelik 20%, 

de akár 50%
engedménnyel!

Bankkártyás
fi zetési lehetőség!

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

Bazsonyi Arany: a magány festője és lírikusa
Elgáncsolt karrier, meghur-
colt család – ez jutott osz-
tályrészéül a megyénkben, 
Gyulajon született Bazsonyi 
Aranynak (1928-2011) a kom-
munista hatalom „hathatós 
közreműködésével”. 

A hazai művészvilág emléke-
zetében méltatlanul mellő-
zött alkotó születésének 90. 
évfordulóján január 13-án, a 
Vármegyeházán nyílt kiállítás 
alkotásaiból. A festői, grafikus 
és nem mellesleg költői vénával 
is megáldott Bazsonyiról isme-
retes: a kalocsai Iskolanővérek 
Érseki Leány-líceumában ma-
turált. Mivel női szerzetes nem 
lehetett a kor Magyarországán, 
a budapesti Képzőművészeti 
Főiskolára jelentkezett, ahol 
1951-ig engedték tanulni. Ek-
kor szüleit kulákká nyilvánítot-
ták, neki pedig távoznia kellett 
az intézményből. Édesapját kis-
gazdapárti múltja miatt hurcol-
ták meg, testvérét, Jánost pedig 
hamis vádak alapján börtönbe 
zárták.

Mesterei közül a diktatúra 
alatt Berényi Róbert segítségét 
tudhatta magáénak. Az ötvenes 
években, tanítói képesítéssel 
Pusztahencsén és Dunabog-
dányban helyezkedett el. Az 
1982-ben, a Nemzetközi Festé-

szeti Triennálé nemzeti díjával 
elismert Bazsonyi, akinek képe-
it a személyességgel telített lírai 
realizmus és az énközpontúság 
jellemezte, önálló tárlattal csu-
pán 1964-ben jelentkezhetett. 
Mivel a Kádár-érában is voltak 
rosszakarói, az utolsó pillanat-
ban húzták ki nevét a Mun-
kácsy-díjra jelöltek listájáról, 
amely nagy megrázkódtatás-
ként érte a művésznőt.

Festményei és grafikái „dísz-
letében” lapozhatott bele a kö-
zönség a Szigorúan időrendben 
című, verseit tartalmazó kötet-
be. A most bemutatott, legtel-
jesebbnek számító versgyűjte-
mény a költő-festőnő dömsödi 
házában fellelt költeményeket 

is tartalmazza. Bazsonyi Arany 
írt naptárakra, cédulákra, így a 
hagyaték követői számítanak rá, 
hogy itt-ott még felbukkanhat 
egy-egy ismeretlen versláb.

„Nem tudjuk megérteni egy-
mást, mert a jelek többértelmű-
ek” – idézte fel a művész egyik 
sokat emlegetett gondolatát 
Balatoni Teréz tanár, aki a kö-
tet anyagát sajtó alá rendezte. 
A tolnai táj és lakói mindig is 
mérvadónak számított – mond-
ta Balatoni, aki világossá tette: 
Bazsonyi a 20. század legjelen-
tősebb „magányosságköltői” 
közé tartozik, felsorakozva 
Tóth Árpád, Babits Mihály és 
Csokonai Vitéz Mihály mellé. 
A vidám, derűs pillanatairól is 

ismert alkotónő, akinek lírai vé-
náját a József Attila-díjas Tamás 
Menyhért költő tárta fel, mind-
azonáltal abba a kategóriába 
tartozik, aki a világon a terem-
téstől fogva egyedül van. Tud-
niillik, ez volt az ő „alapérzete”. 
„Csak fele életem egész: a fele a 
fáé, ami adja” – írta egy ízben 
szeretett férjéről, fő támaszáról, 
Vecsési Sándor Munkácsy-díjas 
festőművészről. „Mindannyian 
elárulunk és elárultatunk. Csak 
egyedül Isten segíthet” – véleke-
dett a világról a nemzetközileg 
elismert, ám hazai viszonylat-
ban kevéssé értékelt Bazsonyi. 
 Gy. L.

A vármegyeházi kiállító 
teremben látható a Lovas 
Csilla főmúzeológus által 
rendezett „Bazsonyi Arany 
90” című tárlat, melynek 
anyagát Hubert Ildikó iro-
dalomtörténész ajánlotta 
az érdeklődők figyelmébe. 
Köszöntőt mondott Ódor 
János Gábor múzeumigaz-
gató, az eseményen Németh 
Judit előadóművész idézett 
Bazsonyi költeményeiből. A 
festőművész képeiből nyílt 
kiállítás február 26-ig láto-
gatgató.
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Három fiatal szekszárdi borász a Gál Tibor Emlékdíj jelöltjei között
A Gál Tibor Emlékdíj tizenegy 
jelöltje között három fiatal 
szekszárdi borászt találni. A kö-
zönség interneten szavazhat.

A Magyar Borok Bálján 2006 
óta hagyomány a Gál Tibor Em-
lékdíj átadása. Az egri borász a 
modern kori magyar bortörté-
netben kulcsszerepet töltött be, 
nevét a mai napig jegyzi a kül-
földi szakirodalom.

A Magyar Borok Báljának 
szervezői minden évben arra 
kérik fel az Év Bortermelője és 
immár a Borászok Borásza cím 
birtokosait is, hogy ajánljanak a 

nagyközönség figyelmébe egy, 
a borfogyasztók széles köre szá-
mára eddig talán kevésbé ismert 
fiatal borászt.

A Szekszárdi borvidékről 
három fiatal borász, a Takler 
Ferenc által jelölt Bősz Adri-
án, a Györgykovács Imre által 
ajánlott Dúzsi Tamás Dávid, 
illetve a Jásdi István által jelölt 
ifj. Heimann Zoltán szerepel a 
versenyben. Előbbi kettő már 
tavaly is a díj jelöltjei között 
volt.

A verseny tizenegy jelöltjére 
interneten lehet szavazni (bor-
bal.hu) február 12-ig. A legtöbb 

szavazatot begyűjtő borász több 
mint 2 millió forint értékű nye-
reményben részesül, melyben 
többek között tanfolyam és 

nyomdai szolgáltatás is találha-
tó. A bált 2018. február 24-én 
tartják a budapesti Corinthia 
Hotelben.   Forrás: kadarka.net
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Január 14-ei rejtvényünk megfejtése: Eric Knight, Lassie hazatér
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Velencei István. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését január 18-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Isten dicsősége felragyog Jézus arcán

„Hat nappal ezután Jézus maga 
mellé vette Pétert, Jakabot és test-
vérét, Jánost, és felvitte őket kü-
lön egy magas hegyre. És szemük 
láttára elváltozott: arca fénylett, 
mint a nap, ruhája pedig fehéren 
ragyogott, mint a világosság. És 
íme, megjelent előttük Mózes és Il-
lés, és beszélgettek Jézussal. Péter 
ekkor megszólalt, és ezt mondta 
Jézusnak: Uram, jó nekünk itt len-
ni! Ha akarod, készítek itt három 
sátrat: neked egyet, Mózesnek 
egyet és Illésnek egyet. Miközben 
ezt mondta, íme, fényes felhő 
borította be őket, és hang hallat-
szott a felhőből: Ez az én szeretett 
Fiam, akiben gyönyörködöm, őt 
hallgassátok”  (Mt 17, 1-5)

Micsoda nagyszerű pillanat lehetett 
Péterék számára látni az Úr isteni 
dicsőségét fényességben és ragyogás-
ban! Alighanem a három tanítvány 
számára életük egyik legemléke-
zetesebb eseményévé vált mindez. 
Ahogy lelki szemeimmel követem 
őket fel a megdicsőülés hegyére, 
majd a lefelé vezető úton, én is kez-
dek lelkesedni, mert három fontos 
üzenet is megérint.

Egyfelől a Bibliába most „csak 
úgy beleolvasó” emberként azt vár-
nám, hogy bizonyára ezután a lát-
ványos jel után kerül majd sor Péter 
híres hitvallására: „Mi hisszük, hogy 
te vagy a Krisztus az élő Isten Fia.” 
Hiszen így logikus, nem? Mégsem. 
A megdicsőülés hegye előtt kellett 
kimondania Péternek a többiek ne-

vében is a maga Jézusra bizalommal 
néző hitvallását – és utána láthat-
ta a megerősítő csodát. Kijózanító 
ez az Isteni rend, amely mintha 
az mondaná: ne egy csodára várj, 
hogy azután higgy, hanem higgy és 
csodákat is láthatsz majd!

A másik üzenet számomra a 
történteknek az, hogy bár a tanít-
ványok szerettek volna maradni 
ebben a mennyei harmóniában, de 
nem tehették. Tovább kellett menni 
a völgybe, ahol egy beteg gyermek 
és apja várta Jézus segítséget. Szinte 
örökérvényű szimbóluma ez Krisz-
tus-követő utunknak: olykor-olykor 
megpihenhetünk a „hegymagason”, 
de utunk döntő része a „völgyen” ve-
zet. Ám az a Jézus, aki az Isten Fia 
és dicsőségének ragyogása olyan, 

mint a nap fénye, az a Jézus ugyan-
az akár magasan, akár mélyen va-
gyunk. 

Egy harmadik dolog is elgondol-
kodtat. Azt hiszem, később meg kel-
lett értenie a tanítványoknak, hogy 
Isten dicsősége nem mindig fényben 
és ragyogásban mutatja meg magát. 
Meg kellett érteniük, hogy Mesterük 
utolsó mondata a keresztfán – vér-
ben és verejtékben úszva, kínzások 
sebeitől sajgó testtel, elhagyatott lé-
lek fájdalmával – „Atyám bocsásd 
meg nekik...!” ugyanaz a dicsőség, 
ugyanaz az isteni hatalom és győ-
zelem – csak másként. Ám az már 
egy másik hegyen történt és egy még 
fontosabb kinyilatkoztatása volt az 
Úrnak. 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Mesével indult az év 
a gyermekkönyvtárban

Mészöly Miklós, Lázár Ervin, 
Kis Pál István és a gyerekek. 
Ők mind ott voltak az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtár idei 
első Meseestjén, január 15-
én. Ebben az évben is havi 
egy alkalommal várják a gye-
rekeket és szüleiket az élőme-
sés foglalkozásra. 

„A jó mese olyan, mint a jó vers, 
kicsit elemelkedik a földtől” – 
mondta Csukás István. A mese 
nem csupán szórakoztat. Kiváló 
útmutató, segítség is lehet egy-
egy tanulságos mese a gyerme-
kek problémáinak megoldá-
sában. Az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár Gyermekkönyvtárá-
ban azon túl, hogy természe-
tesen több száz mesekönyv ta-
lálható, időnként az élőszavas 
mesélés is beköltözik a házba.

Az idei első esten Kis Pál Ist-
ván mesélt a gyerekeknek és 

szüleiknek. Egy saját történetet 
adott elő, valamint egy-egy me-
sét Mészöly Miklós és Lázár Er-
vin tollából. A csaknem félszáz 
fős közönség, szülők és csillogó 
szemű gyermekeik, a mese-
hallgatás után naptárkészítésbe 
kezdtek.

Nemes Rita, a gyermekkönyv-
tár vezetője elmondta, idén is 
havi egy meseestet szervez a 
könyvtár. Emellett pedig to-
vábbra is várják az érdeklődőket 
heti egy alkalommal a Mazsola 
Könyvtári Babaklubba, hiszen 
nem lehet elég korán kezdeni az 
irodalom iránti érzékenyítést. 
Szintén rendszerességgel veszik 
birtokba a gyermekkönyvtárat a 
társasjátékok szerelmesei: párat-
lan héten csütörtökönként, Pintér 
Sándorné játékmester vezetésével 
zajlik a Diótörő Társasjáték Klub. 
Havi egyszer pedig Siklósi Krisz-
tián mesél a gyerekeknek.  - mwj -

Az agyaggal ismerkedtek
a nagycsoportosok

Nem mindennapi helyszínen 
tarthatták januári első összejöve-
telüket a Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda „Varázsceruzák” téri-vi-
zuális tehetségműhelyébe járó 
nagycsoportosai. Nyul József, a 
Kerámia Lámpa Kft. ügyvezetője 
hívta vendégségbe a gyerekeket 
és óvónőket, hogy az üzemben 
az agyag megmunkálásával, dí-
szítésével ismerkedhessenek a 
gyerekek. A cég nem hagyomá-
nyos cserépedényeket, hanem 
sajátos lámpatesteket gyárt mes-
terfokon, amelyek azután neves 
pincészetek, borozók, egyedi 
stílust kedvelő magánszemélyek 
látványvilágítását szolgálja. A 
lámpákból Szekszárd és Villány 
pincészeteibe, de az ország más 
településeire, sőt a határon túlra 
is folyamatosan szállítanak.

A tehetséggondozás célja, hogy 
a művészetek segítségével komp-
lex módon fejlessze a gyermekek 
személyiségét, erősítse egyes kul-
túra iránti érzékenységüket. Jelen 

esetben a közvetlen tapasztalás 
útján szerzett ismereteiket. A 
gyerekek örömmel és lelkesedés-
sel vették birtokukba a számuk-
ra előkészített mécses tartókat, 
hogy az ehhez készült célszerszá-
mokkal, egyedi mintákat nyomó 
eszközökkel elkészíthessék saját 
mintadarabjaikat. Emellett más 
egyedi technikával készített tár-
gyak is elnyerték a gyerekek, és az 
őket kísérő felnőttek elismerését.

Az óvodába való visszaérke-
zést követően örömmel mesél-
ték el élményeiket a társaiknak. 
Már csak azt kellett megértetni 
velük, hogy mennyi időt vesz 
igénybe a szárítás, és az azt köve-
tő kiégetés, mert türelmetlenül 
várják, hogy újra kezükben tart-
hassák az elkészült alkotásaikat. 
A házigazdától kapott agyagból, 
januárban madáritatók és egyéb 
tárgyak is készülnek az óvodai 
foglalkoztató teremben, ame-
lyeknek a kiégetéséről szintén a 
vendéglátó gondoskodik.  SZV
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Országos állat- és 
kirakodóvásár, autóvásár

2018. évi vásárnaptár
JANUÁR....................... 14., 28.
FEBRUÁR..................... 11., 25.
MÁRCIUS...................... 11., 25.
ÁPRILIS....................... 8., 22., 29.
MÁJUS......................... 13., 27.
JÚNIUS........................ 10., 24.
JÚLIUS........................ 8., 22., 29.
AUGUSZTUS.................. 12., 26.
SZEPTEMBER............ 9., 23., 30.
OKTÓBER..................... 14., 28.
NOVEMBER................... 11., 25.
DECEMBER..................... 9., 23.

Szekszárdi
Vásár

Életmódváltásra készítik fel a fogyatékosokat
Civil Szakmai Műhelysorozat 
fórumon vett részt 2017 végén 
Tamásiban az Értelmi Fogya-
tékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szö-
vetsége (ÉFOÉSZ) szekszárdi 
irodája, a Tolna Megyei Civil 
Információs Centrum vezetői 
és a Szent Erzsébet Karitász 
Központ szekszárdi képviselői. 
A rendezvényen az együttgon-
dolkodás, valamint a szociális 
intézményi férőhelykiváltás 
kérdései voltak terítéken. 

A programot a Fogyatékos 
Emberek Szervezetének Tanácsa 
(FESZT), valamint a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségé-
ért Közhasznú Nonprofit Kft 
(FSZK) bonyolította le. A fóru-
mon elhangzott, hogy 77 milliárd 
forintos összértékű Európai Uni-
ós pályázati támogatással, 2023-
ig mintegy tízezer fogyatékkal 
élő személy kerül úgynevezett 
„támogatott lakhatási formába”. 
A számukra új helyszíneket, 
más lakáskörülményeket (az ed-

digieknél kisebb, tíz-tizenkét fős 
létszámú), új életmódot jelentő 
változás az önálló életvitelt, önis-
meretet, a társadalmi beilleszke-
dést és szemléletmód-alakulást 
ösztönzi. Mindezen túl emberi 
jogaik realizálását a különféle 
szolgáltatások igénybe vételével 
ültethetnék át a gyakorlatba – 
nyilatkozta lapunknak dr. Garay 
Zoltánné, az ÉFOÉSZ megyei 
elnöke.

Mint aláhúzta: az érintettek 
életmódváltása hosszú előkészí-

tő folyamatot, kellő szakmai hát-
teret és megfelelő foglalkoztatást 
igényel. Szervezetük a témában 
lakossági tájékoztatókat (érzé-
kenyítéseket) szervez. Szakem-
bereik a lakók felkészítésében, 
önismereti, önálló életvezetési 
kommunikációs tréningek ki-
vitelezésében is részt vesznek, 
illetve folyamatosan nyomon kö-
vetik az értelmi sérült emberek 
kiváltásával kapcsolatos infor-
mációkat – részletezte céljaikat 
dr. Garay Zoltánné.  Gy. L.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
A jövő héten – immár hagyo-
mányosan – ökumenikus ima-
hetet tartanak Szekszárdon. 
Ennek keretében az egyes gyü-
lekezetek lelkészei más-más fe-
lekezet templomában hirdetnek 
igét – az alábbi rend szerint.
Január 22-én (hétfő) a Béla 
király téri római katolikus 
templomban Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész, január 23-
án (kedd) a református temp-
lomban Petkó Tamás római ka-
tolikus plébános, január 24-én 
(szerda) az evangélikus temp-
lomban Fodor Péter baptista 
lelkész, január 25-én (csütör-
tök) a metodista templomban 
dr. Kaszó Gyula református 
lelkipásztor, míg január 26-
án (péntek) az újvárosi római 
katolikus templomban Gyurkó 
Donát Sámuel metodista lel-
kész hirdet igét. Az ökumeni-
kus imahét alkalmai minden 
nap 17 órakor kezdődnek.
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Madarász Európa-bajnokot verve lett főtáblás Budapesten
Egyesben csak Madarász 
Dóra lépett tovább selejte-
zőcsoportjából a magyarok 
hölgyek közül a Budapesten 
zajló World Tour-viadalon. 
A Szekszárd AC játékosa vi-
szont a főtáblára jutásért két 
újabb győzelmet aratott, így 
bejutott a legjobb 32 között.

Madarász a keddi győzelme után 
első szerdai ellenfelét, a walesi Ca-
reyt is legyőzte, így csoportgyőz-
tesként továbbjutott. Mint később 
kiderült, egyedüli magyarként. 
Klubtársa, Bálint Bernadett is kö-
zel volt ugyan a csoportgyőzelem-
hez, ám hiába egyenlített 3:1-es 
szetthátrányból a világranglistán 
57. hongkongi Ng Wing Nam 
ellen, és vezetett a döntő játszmá-
ban már 9:5-re is, egy közjáték 
kizökkentette a játékból, s ezután 
már nem nyert pontot.

A csoportmeccsek után csak 
Madarász játszhatott a főtáblára 
jutásért. Ehhez először a rutinos 
ukrán védőt, Bilenkót kellett le-
győznie, aki szűk két éve még a 
38. helyen állt a világranglistán. 
„Nem akarom magamat fényez-

ni, de az egyik legjobb európai 
születésű védőt tudtam meg-
verni, talán azt is mondhatom, 
hogy simán" – mondta Ma-
darász, aki mindössze egy szet-
tet engedélyezett riválisának.

Egy órával később követke-
zett a bal kezes osztrák-kínai 
Liu Jia, aki 2005-ben még 9. volt 
a világranglistán, és megnyerte 
az egyéni Európa-bajnokságot. 
Ezúttal azonban ő sem tudott 

mit kezdeni Madarásszal, aki 
nemcsak játékban volt a topon, 
hanem pszichésen is – az ösz-
szes általa megnyert szettben 
két ponttal volt jobb. Az ötödik 
játszmában ugyan megtorpant 
picit, de a hatodikra összeszedte 
magát, és az újabb remek győze-
lemmel elfoglalta helyét a 32-es 
főtáblán. 

„Nagyon örülök, hogy nagy-
jából két óra alatt két ilyen skal-
pot tudtam szerezni. Korábban 
még Bilenkót sem vertem meg, 
Liu Jiától pedig általában 4:2-re, 
4:3-ra kaptam ki. Most a szer-
váimból jobban jöttem ki, ezzel 
kicsit elbizonytalanítottam, és 
agresszívabban tudtam kezde-
ményezni" – árulta el győzelme 
egyik titkát Madarász Dóra, 
akinek a WT-viadal jó felkészü-
lést jelenthet a jövő heti BL-ta-
lálkozó előtt.

A nőknél a Szekszárd AC 
pingpongosán kívül Póta 
Georgina és Pergel Szandra volt 
érdekelt a World Tour legjobb 
32 játékosának csütörtökön, 
lapzártánk után kezdődött küz-
delmeiben. SZV

Nagy csata vár január 26-án, pénteken a Szekszárd AC együtte-
sére, amely a női Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a D-csoport 
győztesét, a TTC Berlin Eastside gárdáját fogadja 18 órától, a 
városi sportcsarnokban. Ahhoz, hogy a C-csoportból egy győze-
lemmel továbbjutó SZAC-nak legyen esélye a második és negyedik 
legjobb európai játékossal, Póta Georginával és Shan Xiaonával 
felálló németek ellen, ahhoz a még hibátlan Cheng I-Ching mellé 
„fel kell nőnie” Madarász Dórának és Polina Mihajlovának is.

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
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Rangos nemzetközi tornán 
vettek részt az elmúlt hét-
végén, Pakson a szekszárdi 
Gyermek Kosárlabda Spor-
tegyesület (GYKSE) játékosai.

Az Európai Ifjúsági Kosárlabda 
Liga (European Youth Basketball 
League, röviden EYBL) célja és 
szándéka a fiatal sportolók nem-
zetközi versenyeztetése. A Tallin-
ból indult sorozat még 1998-ban, 
és a kezdeti hat csapatos torna 
mára 30 ország 5 korosztályban 
versenyző mintegy 180 együt-
tesének tornájává nőtte ki ma-
gát. E sorozatba kapcsolódott 
be a 2017/2018-as szezonban az 
Atomerőmű SE színeiben induló, 
négy paksi és kilenc szekszárdi fi-
úból álló csapat, amely az U15-ös 
korosztályban próbált szerencsét. 
A Közép-európai régió csoport-
jában 7 ország 9 csapata méri 
össze erejét: két-két cseh és ma-
gyar gárda mellett egy-egy szerb, 

macedón, román, szlovák és finn 
együttes lép parkettre.

A torna első fordulóját tavaly 
szeptemberben, Csehországban 
rendezték, a másodikra pedig 
Pakson került sor az elmúlt héten. 
Az ASE csarnokban csütörtöktől 
vasárnapig 18 mérkőzést bonyo-
lítottak le, minden csapat négy-
négy alkalommal lépett pályára.

A Mandulás Zoltán edző 
dirigálta paksi-szekszárdi ve-
gyes csapat két sima vereség 
után a finnektől csak hosszab-
bítás után kapott ki, majd utol-
só mérkőzésén remek csapat-
játékkal és kiemelkedő egyéni 
teljesítményekkel legyőzte a 
szolnokiakat. A GYKSE ifjú 
kosárlabdázóinak rendkívüli 
élményt jelentett, és komoly 
nemzetközi tapasztalatokat 
adott a tornán való részvétel.

„Komoly együttesek ellen, 
négy nagyon jó meccset játszot-
tunk. Ezen az úton kell tovább-
mennünk, ilyen csapatok ellen 
kell minél több rutint szerez-
ni” – értékelt Mandulás Zoltán 
edző.

A házigazda együttesben Er-
dősi Gergő, Heimann Gergő, 

Nyerki Tamás, Sebestyén Ta-
más, Simon János Soma, Sza-
bó Bálint, Szűcs Attila, Zsók 
Áron és Zsók Dániel képviselte 
a szekszárdi színeket. Közülük 
Zsók Áron volt a legeredménye-
sebb, aki a finneknek 20, míg a 
cseh Pelhrimov ellen 15 pontot 
szerzett.   SZV

Nemzetközi tapasztalatot gyűjtöttek

Török rivális
a KSC útjában
Már kaptahatóak a jegyek az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
következő, január 24-i Euró-
pa Kupa mérkőzésére. A len-
gyel Wroclaw legyőzésével a 
második számú kupasorozat 
legjobb nyolc csapata közé 
jutott szekszárdiak a török 
Hatay BB együttesével mér-
kőznek.

Zseljko Djokics együttese az el-
múlt hétvégén, Cegléden lépett 
pályára bajnoki mérkőzésen. Az 
otthonában mindenkire veszélyes 
alföldi gárda egészen a harmadik 
negyed végéig tapadt az éllo-
vas atomosokra. A KSC aztán a 
távolról is pontosan célzó Teja 
Oblak és Theodoreán Alexandra, 
valamint az újra a téli szünet előt-
ti önmagát idézően kosárlabdázó 
Erica McCall vezérletével végül 
12 ponttal nyertek (68–80), s to-
vábbra is veretlenek idehaza.

„Kicsit fáradtuk voltunk” – is-
merte el a találkozót követően 
a szekszárdiak vezetőedzője, 
de miután zsinórban harmadik 
idegenbeli mérkőzését játszot-
ta – és nyerte meg (!) – a KSC, 
ezen nincs is mit csodálkozni… 
Jókor jött tehát a bajnoki szünet 
– a páratlan számú csapat miatt 
„szabadnaposak” e hétvégén Stu-
derék –, amelyben több időt lehet 
fordítani a regenerációra és per-
sze lehet készülni a törökök ellen.

A szír határ közelében – az 
ostromlott Aleppótól mindössze 
két órányira – található Antakya 
(az egykori Antiókhia a helle-
nisztikus világ egyik jelentős 
települése volt) városában játszó 
Hatay BB (Büyükşehir Bele-
diyesi) gárdája igazi nemzetközi 
együttes. Keretét a törökök mel-
lett amerikai, belga, fehérorosz, 
bolgár és ausztrál kosarasok 
alkotják. A csapat – és az egész 
Európa Kupa – legértékesebb 
játékosa az amerikai Courtney 
Paris. A rendkívül erőteljes cen-
ter 16 pontot és 16 lepattanót 
átlagol idén. A legutóbbi, Krasz-
nojarszk elleni párharc alkalmá-
val 38 pontot és 34 lepattanót 
jegyzett… - fl -

Bacs József az év kézilabda játékvezetője
Huszonöt éve vezet kézilabda 
mérkőzéseket, több mint 200 
élvonalbeli találkozót dirigált 
már. Évek óta állandó résztve-
vője a magyar női és férfi kézi-
labda bajnokságok döntőinek, 
kupadöntőinek. A szekszárdi 
BACS JÓZSEFET 2017-ben pár-
jával, Bóna Szabolccsal az év 
játékvezetőjének választották.

Mint oly sok kisrác életében, a 
most 43 esztendős sípmesternek 
is a foci volt a gyermekkori sze-
relme. Az aktív sportot befejezve 
játékvezetői vizsgát is labdarúgás-
ból tett elsőként, s csak ezt köve-
tően jött a kézilabda. Végül utób-
binál kötött ki, s immár 25 éve 
bíráskodik. A „ranglétrát” első 
párjával, Dravecz Tiborral járták 
végig, s jutottak el az NB I-es ke-
rettagságig. Az igazi tanulópénz 
az NB I/B-s férfi bajnokság talál-
kozói voltak: „a Keleti-csoport-
ban sok parázs hangulatú rang-
adót fújtunk” – emlékszik vissza 
azokra az évekre Bacs József.

– Mikor vezettek először az 
élvonalban?

– Egy Fradi-Vác női bajnokin 
debütáltunk az NB I-ben, még 
2001 októberében. Akkoriban 
csak egy-egy meccsre dobtak 
be minket a „mélyvízbe”.

– Azóta viszont folyamato-
san „küldik”...

– Később a hőgyészi Bán Ta-
más lett a párom, akivel női 
bajnoki elődöntőt és férfi bronz-
meccset is vezettünk, de sok fel-
ső- és alsóházi rangadón is együtt 
fújtunk. Három és fél éve az egy-
kori veszprémi kézissel, Bóna 
Szabolccsal vezetek párban.

– Kétszáznál is több NB I-es 
mérkőzéssel a háta mögött nem 
sajnálja a nemzetközi karriert?

– Nemzetközi játékvezetői 
vizsgát 30 éves korig lehet ten-
ni. Erről már lemaradtam, de 
egyáltalán nincs hiányérzetem 
miatta. Hétről hétre a világ egyik 
legerősebb bajnokságának tartott 
magyar női és férfi NB I-ben 
fújhatok, „kollegális” a kapcso-
latom a legkiválóbb játékosokkal 
és edzőkkel. Amikor bíráskodni 
kezdtem, egy célom volt: az NB 
I-ben vezetni. Kaphatok ennél 
többet?

– Talán csak a szakma „kéz-
zel fogható” elismerése hiány-
zott...

– Azt gondolom, valóban jó 
párost alkotunk Szabolccsal. 
Már 2016-ban bajnoki és kupa-
döntőt vezettünk a hölgyeknél, 
tavalyi teljesítményünk alapján 
pedig kiérdemeltük az év játék-
vezetője elismerést. Külön büsz-
keségként mindezt úgy, hogy 
nem nemzetközi párosként esett 
ránk a szakma választása, amely 
a játékvezetői és edzői bizottság 
mellett a találkozókat közvetítő 
televízió szakkommentátorai-
nak véleményét is tükrözi.

– Gondolom, az évi harminc 
élvonalbeli találkozó teljes em-
bert kíván?

– Valóban, ezen a szinten ez 
már egy „életforma”. Napi felké-
szülést kíván, legyen az videós 
elemzés, vagy futóedzés. Utób-
bit amúgy Szőke Gergő instruk-
ciói alapján végzem, heti négy 
alkalommal. Muszáj jó kondi-
ban maradni, rendkívül gyors 
lett a játék...

– Mik a jó játékvezető ismérvei?
– Talán az, hogy a csapatokkal 

folyamatos kapcsolatot tartva, 
sportszerű, tisztességes mér-
kőzést tudjon levezetni. Szá-
momra fontos, hogy figyeljek 
a játékosok testi épségére, ezért 
büntetünk is, ha kell. Elismerés 
számunkra, hogy a vendégcsa-
patok nem panaszkodnak a 
„hazai pálya előnyére”.

– Hová lehet még eljutni ezen 
a pályán?

– Azt gondolom, ha a sérü-
lések elkerülnek, még 4ć5 évig 
csinálhatom. Szeretnék 300 NB 
I-es meccs fölé jutni, és még több 
rangadót fújni. A fiaim is követi a 
példámat: 3 éve vizsgázott, most 
lett országos kerettag. Igyekszem 
neki és a többi fiatal játékvezető-
nek is segíteni. Sokat kaptam e 
sportágtól, amiből most szeret-
nék visszaadni...   - fl -

Bacs József (jobbról) és Bóna Szabolcs a Győr–Érd MK-döntőn
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Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük! 
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–74/504–102. Polgármeste-
ri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Szekszárd, Béla király tér).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Január 23. (kedd) 16:00 – 17:00 
óráig. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGÓRA MOZI
Január 21., vasárnap

15:00 –  Viszlát, Christopher 

Robin

17:00 –  Kicsinyítés

19:30 –  Gengszterzsaruk

Január 22., hétfő

17:00 –  Kicsinyítés

19:30 –  Gengszterzsaruk

Január 23., kedd

17:00 –  Kicsinyítés

19:30 –  Gengszterzsaruk

Január 24., szerda

17:00 –  Kicsinyítés

19:30 –  Gengszterzsaruk

Január 25., csütörtök

15:00 –  Tad, az utolsó felfedező 
2D

17:00 –  A viszkis
19:30 –  A legsötétebb óra

Január 26., péntek

15:00 –  Tad, az utolsó felfedező 
2D

17:00 –  A viszkis
19:30 –  A legsötétebb óra

Január 27., szombat

15:00 –  Tad, az utolsó felfedező 
2D

17:00 –  A viszkis
19:30 –  A legsötétebb óra

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Január 21. (vasárnap) 11:00 
– Művészetek Háza
Új Kossuth-díjasok kiállítás so-
rozat: Aknay János festőművész

A kiállítás Horváth László 
nagycenki magángyűjtő anya-
gának válogatása. Kurátor: Hor-
váth László, a Horváth és Lukács 
Galéria tulajdonosa. Megnyitja: 
Baky Péter festőművész. A tárlat 
megtekinthető: február 25-ig, 
hétfő kivételével naponta 9:00 – 
17:00. Támogató: NKA.

Január 22. (hétfő) 19:00
– Színházterem
Csak tiszta forrásból – gálamű-
sor a Magyar Kultúra Napján

A koncerten zenekari és ének-
kari kompozícióik, népdalfeldol-
gozásaik hangzanak el, az eredeti 
népzenei forrásokkal együtt. A 
népdalok és néptáncok auten-
tikus tolmácsolásban, népzené-
szek, néptáncosok, valamint a 
„Fölszállott a páva” népzenei te-
hetségkutató verseny győztesei-
nek közreműködésével jelennek, 
illetve szólalnak meg.

Közreműködik: Csizmadia 
Anna, Kubinyi Júlia, Zsikó 
Zoltán, Balga Gabriella, Paler-
di András (ének), Pál István 
Szalonna és Bandája, a Czif-
ra Táncegyüttes Sánta Gergő 
vezetésével és Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekara és Ének-
kara (karigazgató: Pad Zoltán), 
vezényel: Madaras Gergely.

Azt est műsorvezetője: Sebő 
Ferenc, Kossuth-díjas népzene-
kutató. Fővédnök: Balog Zoltán, 
emberi erőforrások minisztere. 
Ünnepi köszöntőt mond: Hor-
váth István, a megyei jogú váro-
sok fejlesztésének koordináció-
jáért felelős államtitkár. 

Jegyár: 5.900,- Ft; 4.900,- Ft; 
3.900,- Ft.

Január 23. (kedd) 17:30 
– Művészetek Háza

A Fluxus és más... A hetvenes 
évek és a posztmodern korszak

Dr. Aknai Tamás művészet-
történész előadássorozatának 
8. része. A belépés díjtalan!

Január 25. (csütörtök) 17:00 
– Márványterem
Az év természetfotósa 2017 ki-
állítás

A kiállítást megnyitja: Ka-
lotás Zsolt természetvédel-
mi szakértő, természetfotós. 
Közreműködik: Csizmazia 
Alapítvány A Jövő Ígéretes 
Gyermekeiért. A tárlat megte-
kinthető február 26-ig az intéz-
mény nyitvatartási idejében. A 
belépés díjtalan.

Január 27. (szombat) 16:00 
– Színházterem
Ifjúsági Fúvószenekar jubileu-
mi koncertje

A Szekszárdi Ifjúsági Fúvó-
szenekar jubileumi nagykon-
certje megalakulásának 30. 
évfordulója alkalmából. Kar-
nagy: Kovács Zsolt. A belépés 
díjtalan.

Január 27. (szombat) 18:00 
 – Művészetek Háza
A Szekszárdi Madrigálkórus 
koncertje

A Szekszárdi Madrigálkórus 
három alkalmas koncertsoro-
zatot indít január 27-én, ahol 
kifejezetten kortárs zeneszer-
zők, mint pl. Orbán György, 
Csemicky Miklós, Gyöngyösi 
Levente kórusműveit szólaltat-
ja meg. Különlegesség, hogy az 
esték folyamán olyan darabokat 
is hallhat a zeneértő közönség, 
amit kifejezetten Jobbágy Valér 
Liszt-díjas karnagy tiszteletére 
született az elmúlt években, 
vagy a Szekszárdi Madrigál-
kórus számára íródott a kórus 
fennállásának több mint 50 éve 
alatt.

MEGHÍVÓ
Kedves Alsóvárosiak 

és Barátaik!
Az Alsóvárosi Római Katolikus 
Közhasznú Egyesület szervezői 

meghívják Önt és kedves 
családját, barátait, ismerőseit, 

hagyományos báljukra, 
A XIX. ALSÓVÁROSI

BÁL-ra.
Időpont: 2018. február 03. 

(szombat) 18:00 óra.
Helyszín: Szekszárdi Kolping 
Katolikus Szakképző Iskola 
– újvárosi templom mellett 
(Szekszárd, Pázmány tér 4.)
Részvételi díj: 5.500,- Ft/fő.
A bál költségein felüli részt 

a Kórház Kápolna javára 
fordítjuk.

Vacsora: „A” menü: marha-
pörkölt galuskával, savanyúság.
„B” menü: Sültestál, vegyes 

köret, savanyúság.
Büfé nincs, italról mindenki 

maga gondoskodjon.
Programunk: Bíró László 
köszönti a résztvevőket.

Vacsora, tánc, tombola, ének, 
zene hajnalig. Tombola 
tárgyakat, felajánlásokat 

szívesen fogadunk.
Zene: FUN – BOYS zenekar                              

Belépés csak előre 
megvásárolt jeggyel 

rendelkezők számára! 
A szervezők nagy szeretettel 
várják a bálozókat. Idézzük 

fel a régi szép emlékeket, 
beszélgessünk, ünnepeljünk 

együtt!

A Tolna Megyei Felnőtt
Diabetesesek Egyesületének 

következő előadása 
2018. január 30-án, kedden 

13:30 órakor 
Szekszárdon a Kórház Lila 

épületében lesz.
V. Balla Ágnes bemutatja az 

edukációs mappát, mely meg-
határozza az idei 

betegoktatást.
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd Dózsa György u. 1.

Ideje: 2018. január 22. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2018. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

Rossz idő esetén egy hét múlva (jan. 29.) tartjuk meg.

Opera Nagyköveti előadás Szekszárdon
a „Magyar Kultúra Napja” alkalmából.

Időpont: 2018. január 22. (hétfő) 
12:30 – 14:00 óra.

Helyszín: Garay János Gimnázium díszterme.
Előadó: Prof. Dr. Temesi Mária DLA, a Szegedi 

Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Liszt-díjas 
operaénekes. 

Az előadás témája: Wolfgang Amadeus Mozart „Figaro 
házassága” című vígoperájának ismertetése.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
nyilvános árverés keretében 
értékesítésre meghirdeti a 
Szekszárd 4635 hrsz.-ú (Al-
kotmány u. 23/B.), 242 m2 
alapterületű, beépítetlen, 
önkormányzati tulajdonú in-
gatlant. 

Az ingatlan kikiáltási ára: 
3.650.000.- Ft + 27 % ÁFA. Az 
árverés szabályait, valamint az 
ingatlan rövid bemutatását tar-
talmazó dokumentáció átvehe-
tő a Polgármesteri Hivatal (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.) II. 
emelet 201. sz. irodáján, illetve 
letölthető a www.szekszard.hu 
internetes oldalról. A részvétel 
és az értékesítés egyéb feltéte-
leiről a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Igazgatóságán, a 74/504ć159-es 
telefonszámon, illetve a varga.
andras@szekszard.hu e-mail 
címen lehet érdeklődni.

Meghívó Léleképítőre

CSŰRÖS 
CSILLA

újságíró, 
szerkesztő- 

riporter 

TÖRTÉNET
HANGSZERELVE

rendkívüli élő program 
a Kossuth Rádió közismert 

műsorának vezetőjével.
Időpont: 2018. január 29. 

(hétfő) 18:00 
Helyszín: 7100 Szekszárd, 

Szent I. tér 7–9., Garay János 
Gimnázium díszterme

Információ: dr. Tóth Csaba 
Attila +36–30/931–9428

BELÉPÉS DÍJTALAN
REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS

Dr. NEMES ADRIENN
reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (02972)
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Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(02980)Eng. szám: E-000304/2014

FELADATOK:
•  Kimenő és bejövő hívások fogadása, ügy-

felek pontos és szakszerű tájékoztatása.
•  Tarr Kft. teljes termékpalettájának értéke-

sítése telefonon.
•  Értékesítési akciók, keresztértékesítési fo-

lyamatok támogatása.
•  Meglévő ügyfélszerződések újrakötése, 

hosszabbítása.
•  Új ügyféligények felmérése, ajánlattétel, 

szerződéskötés.
•  Éves értékesítési tervszámok ütemezett, 

ellenőrzött teljesítése.

ELVÁRÁSOK:
•  Középfokú végzettség (érettségi).

•  Kiváló kommunikációs készség, 
precizitás

•  Kiváló stressz és monotónia tűrés.
•  Felhasználói szintű számítástechnikai is-

meretek.

ELŐNY:
•  Felsőfokú végzettség.
•  Call centerben szerzett tapasztalat.
•  Egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete.
•  Távközlési piac és szolgáltatások ismerete.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Dinamikusan fejlődő, vállalati háttér.
•  Versenyképes jövedelem.
•  Alkalmazotti jogviszony.

•  Béren kívüli juttatások, cafeteria.
•  Folyamatos tanulási és előrelépési lehetőség.
•  Elkötelezett tagokból álló erős csapat.

MUNKAIDŐ: napi munkaidő 8 óra, változó 
beosztással (A call center minden nap, hétfő 
– vasárnap, 08:00 – 21:00 óráig tart nyitva).

MUNKAKEZDÉS:  azonnal, megegyezés 
szerint.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Szekszárd.
Fényképes önéletrajzokat az  info@tarr.hu 

e-mail címre várjuk „Call center 
ügyfélszolgálati előadó” tárggyal.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2018. január 31. (szerda)

A TARR Kft. pályázatot hirdet

CALL CENTER ügyfélszolgálati előadó
munkakör betöltésére.

(02985)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02968)

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


