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Nagyot dobbant
a „kék szív”

A TARTALOMBÓL

Ipari park
A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program támoga-
tásával még az idén elkezdődik 
a Szekszárdi Ipari Parkban az a 
kétmilliárd forintos fejlesztés, 
amely során csarnokokat újíta-
nak fel és építenek, és korszerű-
sítik az infrastruktúrát is.
 → 2. oldal

Betegforgalom
Egyre többen fordulnak or-
voshoz különböző felső lég-
úti, influenzaszerű megbete-
gedésekkel Szekszárdon. A 
2-es számú gyermek háziorvo-
si körzetben egy hét alatt mint-
egy 40 százalékkal nőtt a bete-
gek száma.
 → 3. oldal

Házasság Hete
Mára négy kontinens 21 or-
szágában ünneplik a Házas-
ság Hetét, Magyarországon, s 
így Szekszárdon is február 10. 
és 17. között rendeznek prog-
ramokat. A Házasság Hetének 
idei mottója: „Randevú egy 
életen át”.
 → 5. oldal

Célegyenesben
Európa-bajnoki részvételt ért 
Szemerei Levente 3000 méte-
res futása. A Szekszárdi Sport-
központ junior korú atlétája ja-
nuár 19-én, a Budapesti Nyílt 
Fedettpályás Bajnokságon állt 
rajthoz, és 8:20 perces idővel 
ért célba.
 → 12. oldal → 9. oldal



2 32019. február 3. 2019. február 3.

Kétmilliárd forintos fejlesztés indul az ipari parkban
Még az idén elkezdődik a 
Szekszárdi Ipari Parkban az a 
kétmilliárd forintos fejlesztés, 
amely során több mint négy-
ezer négyzetméterrel bővül 
a csarnokok alapterülete – 
erősítette meg lapunk infor-
mációit Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere.

A városvezető tájékoztatása 
szerint az önkormányzat a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) 2,14 
milliárd forintos, 100 száza-
lékos támogatásával valósítja 
meg a fejlesztést, amelynek ke-
retében csarnokokat újítanak 
fel és építenek, illetve korsze-
rűsítik az ipari park infrastruk-
túráját is.

Az 50 hektáros ipari parkban 
– ahol a 2017-es adatok szerint 
26 vállalkozás 517 főt foglalkoz-
tatott – jelenleg 6000 négyzet-
méternyi csarnokot használnak 
a park bérlői. A projekt során tíz, 
korábbi honvédségi raktárépület 

helyén négy új, termelő funkciót 
ellátó csarnokot építenek, össze-
sen 4400 négyzetméter alapte-
rületen. A fennmaradó, mintegy 
4000 négyzetméternyi ingatla-
nokon teljes körű gépészeti és 
energetikai felújítást végeznek.

A tervek szerint 2020-ra be-
fejeződő fejlesztés részeként 
közvilágítást, járdákat és va-
gyonvédelmi rendszert építenek 
ki a közel két kilométer hosszú 
belső úthálózat mentén. Két új 
trafóállomás is létesül majd, 
emellett a park területén húzó-
dó légvezetékpárt is kiváltanak.

Ács Rezső hozzátette, hogy a 
város másik, ipari övezetekhez 
kapcsolódó – szintén TOP-for-
rásból finanszírozott – projekt-
jében a tervezett új, százhektá-
ros ipari parkhoz vezető utakat 
újítják fel. A 2,8 milliárd forin-
tos beruházás keretében 8,8 ki-
lométeres szakaszon az útbur-
kolat újul meg, és kerékpárút 
is épül 9,4 kilométer hosszan.  
 SZV

Látogatási tilalom
Az influenza járványügyi 
adatainak ismeretében láto-
gatási tilalmat rendelt el dr. 
Németh Csaba főigazgató 
január 24-től határozatlan 
ideig a Tolna Megyei Balas-
sa János Kórház valamennyi 
osztályán. Az intézkedés a 
megelőzést, a betegek védel-
mét szolgálja.

A kórház felhívja azon be-
tegei figyelmét, akinek járó-
, vagy fekvőbeteg-ellátásra 
van előjegyzésük és annak 
időpontjában szezonális 
megbetegedésük van (pl. lá-
zas légúti betegség, illetve 
hasmenéses tünetek), hogy 
a gyógyulást követően tele-
fonon kérjenek új időpontot 
az ellátásra.

NÉVNAP–TÁR
Február 3. (vasárnap) – Balázs, Oszkár
Balázs: latin-magyar eredetű; jelentése: királyi.
Oszkár: német-ír-kelta eredetű; jelentése: jó dárda, szarvast kedvelők.

Február 4. (hétfő) – Csenge, Ráhel
Csenge: magyar eredetű; jelentése: cseng.
Ráhel: héber eredetű; jelentése: bárány, anyajuh.

Február 5. (kedd) – Ágota, Ingrid
Ágota: görög-magyar eredetű; jelentése: jó, nemes, bátor, kegyes.
Ingrid: északi germán eredetű, jelentése: Ingwio isten által oltalmazott lovasnő.

Február 6. (szedra) – Dorottya, Dóra 
Dorottya: görög-latin-magyar eredetű; jelentése: isten ajándéka.
Dóra: görög-latin-magyar eredetű; jelentése: a Dorottya önállósult becéző formája.

Február 7. (csütörtök) – Tódor, Rómeó
Tódor: görög-latin-német eredetű; jelentése: Isten ajándéka. 
Rómeó: olasz eredetű; jelentése: Rómába zarándokló; római.

Február 8. (péntek) – Aranka, Jeromos
Aranka: latin-magyar eredetű; jelentése: arany.
Jeromos: görög eredetű; jelentése: szent nevű.

Február 9. (szombat) – Abigél, Alex
Abigél: héber eredetű; jelentése: az apa öröme, ujjongás.
Alex: görög eredet; jelentése: harcra kész férfi.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 3.
(vasárnap)

Február 4.
(hétfő)

Február 5.
(kedd)

Február 6.
(szerda)

Február 7.
(csütörtök)

Február 8.
(péntek)

Február 9.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

eső | kb. 3 mm eső 
max. 13o , min. 9o

gyenge eső | hidegfront erős 
széllel
max. 9o , min. 2o

gyenge eső | szeles nap
max. 8o , min. 0o

erősen felhős | szeles nap 
max. 8o , min. -1o

közepesen felhős 
max. 5o , min. -3o

közepesen felhős
max. 3o , min. -5o

gyengén felhős
max. 4o , min. -5o
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Növekvő betegforgalom: „influenzagyanús” esetek
Egyre többen fordulnak or-
voshoz különböző felső lég-
úti, influenzaszerű megbete-
gedésekkel Szekszárdon. A 
2-es számú gyermek házior-
vosi körzetben egy hét alatt 
mintegy 40 százalékkal nőtt 
a betegek száma.

A Tolna Megyei Kormány-
hivatal tájékoztatása szerint 
az influenza figyelőszolgálat 
munkájában – a klinikai adat-
gyűjtésben – összesen 36 orvos 
vesz részt a megyében. A kli-
nikai adatgyűjtésben résztvevő 
praxisok közül 12 – öt felnőtt-, 
két vegyes- és öt gyermek pra-
xis – Szekszárdon működik. 
Az összes ellátott száma Tolná-
ban keddig 52 796 fő volt, míg 
Szekszárdon 17 327 főt láttak el 
az idén. Az év 4. hetében Tolna 
megye tekintetében az összes 
betegforgalom 9487 fő volt, 
Szekszárdon 3203 fő fordult 
orvoshoz.

Az év 4. hetében Tolnában 
összesen 674, Szekszárdon 172 
influenzaszerű megbetegedést 
jelentettek. A legtöbb megbe-
tegedést az Influenza A típusa 
okozza.

A betegség eloszlása Tolna 
megyében az újszülöttek kö-
rében 0,3%, az 1–2 évesek kö-
rében 4,5%, a 3–5 éveseknél 
13,8%, a 6–9 éveseknél 12,3%, a 
10–14 évesek esetében 12,8%, a 
15-24 éveseknél 12,9%, a 25–34 
éveseknél 11,1%, a 35–59 éve-
seknél 26,6% míg a 60 év és a 
felettiek esetében 6,4%.

Szekszárdon az 1–2 évesek 
körében 4,7%, a 3–5 éveseknél 
18%, a 6–9 éveseknél 15,1%, a 
10–14 évesek esetében 12,8%, a 
15-24 éveseknél 18,6%, a 25–34 
éveseknél 15,7%, a 35–59 éve-
seknél 14% és a 60 év és a fe-
lettiek esetében 1,2% a beteg-
ség eloszlása. Vagyis a betegek 
mintegy fele a 0–14 éves korosz-
tályból kerül ki. 

Az influenza mellett felső 
légúti, hányás, hasmenést oko-
zó (enterális) megbetegedések 
jelentek meg nagyobb számban 
Tolna megyében.

Dr. Schranz Róbert, a 8-as szá-
mú szekszárdi felnőtt háziorvosi 
körzet orvosa növekvő, de nem 
ugrásszerűen növekvő beteg-
forgalomról számolt be. Mint 
elmondta, a páciensek többnyire 
különféle felső légúti megbete-
gedésekkel keresik fel. Hozzátet-
te, ezeket a köznyelven sokszor 
influenzaként emlegetik, de va-
lójában nem típusos influenzáról 
van szó, hanem influenzaszerű 
megbetegedésekről beszélhe-
tünk. A kimondottan influenzás 
betegek száma a körzetben eddig 
alacsony volt, ám ez könnyen vál-
tozhat – tudatta a háziorvos.

Dr. Tusa Annamária, a 2-es 
számú szekszárdi gyermek házi-
orvosi körzet orvosa ugyancsak 

növekvő betegforgalomról szólt, 
szavai szerint sok az úgynevezett 
influenzagyanús eset. Mint azt 
tudatta, az előző héten kezdtek 
nagyobb számban megjelenni 
a betegek a rendelőben, ezen a 
héten viszont az előző héten ta-
pasztalthoz képest is mintegy 40 
százalékkal nőtt a betegek száma. 
A körzetben, melyhez mintegy 
hatszázan tartoznak, napi 60–70 
beteget látnak el, ezért meg-
hosszabbított idővel rendelnek. 
Mint azt a gyermekorvos rész-
letezte: a legtöbben – főként az 
óvodás korú gyermekek – felső 
légúti, vírus okozta megbetege-
désben szenvednek. 

A betegség izomfájdalommal 
és magas lázzal kezdődik, majd 

a hányás és a köhögés is megjele-
nik a tünetek között. A láz általá-
ban öt nap után megszűnik, de a 
hurutos panaszok akár 2–3 hétig 
is elhúzódhatnak. Az ilyen meg-
betegedéseknél a gyermek lega-
lább egy hétig kimarad az óvo-
dából, vagy iskolából – mondta 
el dr. Tusa Annamária. Hozzá-
fűzte, az iskolás gyermekeknek 
általában további 1–2 hétre szó-
ló felmentést adnak a testnevelés 
órák alól, nehogy visszaessenek.

A gyermekorvos arról is be-
számolt, hogy ugyancsak vi-
szonylag magas a hányásos-has-
menéses tünetektől szenvedő 
betegek aránya. Hozzátette, ezek 
szintén vírus okozta megbetege-
dések, melyek általában 2–3 na-
pig tartanak. Számuk csökkenő 
tendenciát mutat és inkább az 
iskolás korú gyermekeket érinti. 

A háziorvos elmondta, anti-
biotikumot csak bakteriális fer-
tőzés ellen tudnak adni, a fent 
említett, vírusok okozta betegsé-
gekre nincs gyógyszer. Az ilyen 
esetekben a sok pihenés, magas 
folyadékbevitel és a különféle vi-
taminok fogyasztása gyorsíthatja 
a gyógyulást.   S. V.

Köszönet a támogatásokért
Az Értelmi Fejlődésükben Aka-
dályozottak Tolna Megyei Köz-
hasznú Szervezetének tagsága 
tisztelettel köszöni a 2018. évi 
támogatásokat, melyeken ke-
resztül a megye területén szét-
szórtan, családokban, egyedül 
vagy intézményekben élő, hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
tagok szeretetteljes, örömteli 

pillanatokhoz jutottak. Mara-
dandó élmény volt számukra a 
már hagyományos Életmód Tá-
bor, a sportnap, a kirándulások, 
a karácsonyi ünnepség.

Ezek a programok csak támo-
gatók segítségével valósulhattak 
meg, ezért köszönet a Paksi 
Atomerőmű Zrt-nek, a Tolna 
Megyei Közgyűlés elnökének, 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának, Kindl Gá-
bornak és csapatának, valamint 
a Babits Mihály Általános Is-
kolának, a szeretet-dobozokat 
készítő tanulóknak és szüleik-
nek. Köszönet azoknak a csa-
ládoknak, akik adományaikkal 
a krízishelyzetben lévő család-
jainknak nyújtottak segítséget. 

Köszönjük az 1%-ot felajánlók 
támogatását, melyet a szervezet 
működésére, és az értelmi sérült 
emberek érdekvédelmére, kép-
viseletére használtunk fel.

Az elfogadás, a befogadás 
fontos a halmozottan hátrányos 
helyzetű emberek számára, hi-
szen ők is szeretnének úgy élni, 
mint embertársaik. 

 Köszönettel:
 Dr. Garay Zoltánné elnök
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A jó házasságot egy életen át szükséges tanulni
Mára négy kontinens 21 
országában ünneplik a Há-
zasság Hetét. A szervezők a 
feltétel nélküli szeretetet, a 
hűséget és az őszinte meg-
bocsátást emelik ki vezé-
relvként. Vajon miként lehet 
ezeket a gondolatokat tartó-
san fenntartani egy párkap-
csolatban, hiszen a holtodig-
lan-holtomiglan egy életre 
szól(na)…

A programsorozat szekszárdi 
szervezőjével, Szanyóné Lóki 
Gabriellával beszélgettünk e 
kulcsfontosságú témáról, aki 
négy éve a Pécsi Egyházmegye 
munkatársaként koordinálja a 
Házasság Hetének rendezvé-
nyeit Szekszárdon és megyénk 
több településén.

– Családreferensként és csa-
ládterápiás szakemberként úgy 
tapasztalom, a házasság nem jár 
valódi előkészülettel... Az ön-
ismeretet, a társas kapcsolatok 
kialakításának technikáit, vagy a 
jó kommunikációt – tehát mind-
azt, ami érzelmi egészségünkhöz 
szükséges – korunk fiataljai nem 
tanulják meg. Jelenleg a 17-18 
éves srácok zöme nincsen tisz-
tában jó és rossz tulajdonsága-
ival: pláne azzal, miként adjon 
válaszokat döntési helyzetekre. 
Az is előfordul, hogy a harmin-
cas korosztályból nem tudnak /
nem akarnak leválni a szülők-
ről, amelyhez gyakorta maguk 
a szülők is asszisztálnak. A há-
zasságot egy életen át szükséges 
tanulni: párkapcsolati, szemé-
lyiségfejlesztő könyvek, filmek, 
előadások segítik a jó kapcsolat 
fenntartását. Nem kell tehát 
megvárni a krízis kialakulását és 
a szakemberhez fordulást…

– Hol követnek el leggyakrabban 
hibát a házasságokban?

– Férjemmel 24 éve vagyunk 
házasok. Nem csak látok/láttam 
házassági válságot, át is éltem 
azt. Valamennyi életszakasznak 
léteznek buktatói. A statisztika 
szerint a kisgyermekes csalá-
doknál és a kirepülő, felnőttkor-
ba érő gyerekek mellett történik 

a legtöbb válás. A kapcsolatok 
zöme nem állja ki e helyzetek 
próbáját: nincsenek minták a 
megküzdésre. Amennyiben a 
kapcsolat egyetlen fókusza a 
gyerek volt, akkor 45–50 év fe-
lett azon kapják magukat, hogy 

nincs miről beszélgetni a párjuk-
kal, nincs miért tevékenykedni. 
Ez lehet egy fordulópont: lehető-
ség az újratervezésre felelős, kö-
zös döntés alapján. Erre energiát 
kell szánni, amelyre a beszélgeté-
sek jó alkalmat kínálnak.

– Mi az üzenete a Házasság He-
tének?

– Kampányunk évente egy 
jelmondattal üzen. Az idei mot-
tó „Randevú egy életen át” – ami 
számomra a szerető odafigyelést, 
a kapcsolatunkra fordított, közö-
sen tervezett és megélt minősé-
gi időt jelenti. És nem csupán a 
szerelmi felhőben, a húszas-har-
mincas éveinkben, de később is, 
az élet alkonya felé közeledve. A 
programokat 2011 óta szervez-

zük: a szekszárdi házas hétvégés 
lelkiség ebben a motor. A város 
önkormányzata és a Római Ka-
tolikus Plébánia, illetve a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
folyamatosan partnerünk volt. 
Mindezen túl civil szervezete-

ket, intézményeket is próbálunk 
bevonni a kampányba.

– Mennyiben változik a program 
az eddigiekben tapasztaltakhoz 
képest?

– Az idén február 10. és 17. kö-
zött rendezzük a Házasság Hete 
programjait. Tartunk előadást 
házaspároknak az okostelefonok 
„páros” applikációiról, február 
14-én pedig – az Eucharisztikus 
Kongresszus készülete kapcsán 
– egy szép lelki program is vár-
ható: zenés imaórát tartunk az 
Oltáriszentség előtt, a házaspá-
rokért, családjainkért imádkoz-
va. Február 16-án a kulturális 
központ „Tánc-Házas” tánchá-
zában rendezünk egy meglepe-
téssel tarkított, különleges alkal-

mat. A résztvevő párok egy apró 
ajándékot vehetnek át, Szabadi 
Miska bácsi pedig a falusi háza-
sulási szokásokról ejt szót és egy 
bemutatót is tervezünk.

– Február 17.-én, vasárnap 
délután filmklub csalogatja a 

párokat a Katolikus Plébánia 
Közösségi Házába, egy házas-
ságról szóló filmmel és persze 
kötetlen beszélgetéssel. Ezt 
követően, 18 órától a házasok 
megáldása következik a belvá-
rosi templomban, amelyet egy 
szerény fogadással zárunk a kö-
zösségi házban. Utóbbi helyen 
kialakítunk egy fotó-pontot, 
a „Szerelmesek Padját”, ahol a 
párok megörökíthetik egymást. 
Az „Erős család, erős nemzet” 
facebook oldalon január 20-án 
indul egy játék „A Te gyűrűd az 
én életem” címmel. Ez utóbbi 
kezdeményezésbe is érdemes 
bekapcsolódni, hiszen a fődíj 
egy romantikus vacsora lesz, 
amelyet a vasárnapi ünnepi mi-
sén „adunk át”.  - gyimóthy -
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Székely Bál
Idén február 9-én, szom-
baton este a PTE KPVK 
aulájában tartják a Székely 
Bált. A 19 órakor kezdődő 
műsorban fellép a Marok-
nyi Székely Népdalkör és a 
bátaszéki Székely Unokák 
Tánccsoport is. A vacsorát 
követően a Delfin Zenekar 
húzza a talpalávalót, éjfél-
kor tombolasorsolás színesíti 
a programot.

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete, amely az 
év első klubdélutánját február 
7-én, csütörtökön 13:00 órakor 
tartja Szekszárdon, a Hunyadi 
u. 4. szám alatt. A program első 
felében – a Civilek Napja alkal-
mából – a „Civilek helyzete ha-
zánkban” címmel Kovács Lász-
lóné, az egyesület elnöke tart 
előadást. A rendezvény második 
felében batyus jelmezes farsangi 
vigasságot tartanak élő zenével, 
magyar nótákkal. A program 
nyitott, szeretettel várják tagtár-
saikat és minden érdeklődőt. 

Szekszárdon is hagyománnyá válik a házszentelés
Évszázadok máig kiható ne-
mes vallási hagyatéka a szé-
kely világban a házszentelés.

Vízkeresztet, Krisztus Urunk 
megjelenését, vagy más néven a 
Háromkirályok napját követő-
en szokás – manapság zömmel 
csak az erdélyi településeken, 
köztük is inkább a szórványban 
– szánkóval járni és házakat 
szentelni. A szép hagyományú 
liturgikus esemény a bukovinai 
székelyeknél is régmúltra tekint 
vissza: ezt a tradíciót élik meg 
szekszárdi közösségi házuknál 
a helyi leszármazottak is, évről 
évre, az esztendő kezdetekor. 

A szentelésre ugyanakkor 
nem mindenki hívatott, azt csak 
vallási személy, vagy különleges 
esetben annak felhatalmazottja 

végezheti. A bukovinai székely 
egyesület Rákóczi utcai házában 
idén a Szent József Iskolaköz-
pont missziós gyermekcsoport-
ja kapott engedélyt a pécsi püs-
pökségtől, hogy lefolytathassa 

a szertartást egy vallási témájú 
műsor keretében.

A mintegy hatvanfős tagság 
számára menüt is készítettek a 
január 29-i jeles alkalomból: az 
egyesület asszonyai fánkot sü-
töttek, de a disznótoros maradé-
kából akadt még háj is, amiből 
a jól ismert sütemény készült – 
osztotta meg az esemény rész-
leteit lapunkkal az egyesület 
vezetője, Szegedi Dezsőné. A 
finomságokból természetesen 
a fellépő gyerekeket is megven-
dégelték, akiket a szentelésre és 
az ahhoz kapcsolódó műsorra 
az iskolaközpont pedagógusa, 
Mayer Józsefné készített fel.

A tanulók többek között 
Máté evangéliumából adtak 
elő egy részletet, de Jézus szü-
letéséről szóló vallási énekkel 

is elkápráztatták a jelenlévő-
ket. „(…)Távozzék e helyről a 
gonosz lélek ártalma és minden 
gonosz viszálykodás. Lakjanak 
itt békességben angyalaid. 
Dicsőítsd meg Urunk, szent 
nevedet bennünk. Áldd meg, 
amit teszünk, szenteld meg a 
Te szolgád látogatását, mert te 
szent és kegyes vagy, és az is 
maradsz az Atyával és a Szent-
lélekkel, mindörökkön örökké. 
Ámen.” – hangzott el az ima a 
házszentelés alkalmával.

A Bukovinai Székelyek Szek-
szárdi Egyesületének taglétszá-
ma 120 fő. A közösség minden 
hónap első hétfőjén gyűlik ösz-
sze megvitatni az aktuális teen-
dőket, ekkor döntenek rövid és 
hosszú távú programjaikról is. 
 Gy. L.
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A régió legszebb galambjait neveli a szekszárdi tenyésztő
Idén negyven éve, hogy Föl-
desi Gyula német kiállítási 
galambokkal foglalkozik. Az 
egyik legelismertebb hazai 
tenyésztő tavaly kiérdemelt 
Európa Mester címét az el-
múlt héten két országos baj-
noki elsőséggel fejelte meg.

Egy tolnai kiállításon, 1979 de-
cemberében látott először ilyen 
szárnyasokat. Akkor mindjárt 
vásárolt is három párat, azóta 
foglalkozik a tenyésztésükkel, és 
viszi versenyekre, kiállításokra a 
legszebb példányokat.

A rendszerváltozás előtt az 
„őshazából” galambot behozni 
szinte lehetetlen volt – emlék-
szik vissza a kezdetekre Földesi 
Gyula, a Tolna Megyei Diák-

sport Tanács titkára. Akkoriban 
a régió tenyésztői buszos társa-
sutazások alkalmával, az „éj leple 
alatt” vásárolt madarakat hoztak 
be németföldről. Ma már ez jóval 
egyszerűbb – minden csak pénz 
kérdése –, de igazán jó „alap-
anyagot” találni így sem könnyű.

A fajta ugyanis kényes, tulaj-
donságai a különlegessége miatt 
háttérbe szorultak. „Rossz szü-
lők” – mondja Földesi Gyula, 
aki minden nap több órát tölt – 
munka előtt és után – az Alkony 
utcai galambházban.

A fiókák 18 napos korukban 
kelnek ki, de már ekkor segítség-
re szorulnak. „Muszáj segíteni 
nekik kibújni a tojásból, külön-
ben a többségük elpusztulna” – 
folytatja a tenyésztő. Ettől kezdve 

folyamatos a munka velük: etet-
ni, itatni, vitaminokkal erősíteni 
a szervezetüket. A betegségekre 
érzékeny madarak miatt fontos 
a tisztaság, a takarítás naponta 
egy órás munkát jelent. „Elhi-
heti, nálam jobban senki sem 
utálja, ha galambürülék csúfítja 
el a közterületet, a házak bejára-
tát” – teszi hozzá Földesi Gyula.

Aztán a párok kiválasztása 
kapcsán a tenyésztő felelőssé-
géről beszél, mert a kiállítási 
szempontok alapján csak a te-
nyészet 10-15 százaléka jöhet 
szóba. „A bírálatnál az össz-
benyomás, a galamb tartása az 
elsődleges” – avat be a zsűrizés 
rejtelmeibe, és az egyik példá-
nyon mindjárt meg is mutatja, 
mit figyelnek, értékelnek a szak-

emberek. Hosszú hetek, hóna-
pok ketrec-dresszúrája kell hoz-
zá, hogy egy galamb a legjobb 
formáját hozza egy versenyen.

Nos, a több évtizedes elkötele-
zett munka – mert jóval több ez, 
mint hobbi – tavaly meghozta 
gyümölcsét. Az Abonyban ren-
dezett nemzetközi kiállításon 
Földesi Gyula fekete galambját 
a német bírák 376 ponttal jutal-
mazták, s ezzel Európa mesteri 
címet nyert. Az idén januárban 
ugyanitt megrendezett orszá-
gos bajnokságon pedig fekete 
és fekete-babos kategóriában is 
a szekszárdi tenyésztő madara 
bizonyult a legjobbnak.   - fl -
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Kultúra napi Babits-est a Művészetek Házában
Babits-estre várták az ér-
deklődőket a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából január 
25-én a Művészetek Házába, 
ahol Nagyváradi Erzsébet és 
Rubold Ödön színművészek 
idézték Babits Mihály költő 
gondolatait.

Remélhetőleg sokan vannak 
ebben a városban, akik Babits 
Mihály egy-egy versének egy-
egy sorát fel tudják idézni. A 
költőóriás szülővárosa soha-
sem marad adós Babits felé és 
rendszeresen tiszteleg nagysága 
előtt. Szerte a városban megi-
dézik a költőt, segítségül hívva 
ehhez kiváló alkotásait. 

A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából sem volt ez másként. 
Nagyváradi Erzsébet szín-
művésznő és  Rubold Ödön 
Jászai Mari-díjas színművész 
Babits-estje a Művészetek Há-
zában valami egészen különös 
babitsi szellemiségben zajlott.

„A középiskolában azt taní-
tották nekem, hogy Babits Mi-
hály – akinek földije vagyok, 
sőt én is Szekszárdon születtem 
– életidegen alanyi költő. Egy 

poéta doctus, tudós valaki, aki 
elefántcsonttornyának magá-
nyában ontja verseit távol a föl-
di dolgoktól. Versfolyamunkkal 
szeretnénk bebizonyítani, hogy 
ez nem így van!” – mondta az 
estről Rubold Ödön.

A Művészetek Házában a 
két kiváló művész előadásában 
olyan alkotások hangzottak el 
Babits tollából, mint a Húnyt 
szemmel…, Az elbocsátott vad, 
Szíttál-e lassú mérgeket?, vagy 
éppen a Miatyánk. Rubold 
Ödön és Nagyváradi Erzsébet 
célja az volt, hogy érzékletes és 
kiemelt művészi igényről tanús-
kodó előadásukkal megmutas-
sák, „Babits Mihály szenvedé-
lyes, a maga módján harcias, 
a nemzet dolgaival is törődő, 
zseniálisan verselő nagy magyar 
poéta.”

A Magyar Kultúra Napjára a 
szekszárdiak mindig nagysza-
bású programokkal készülnek, 
így tisztelegve Kölcsey Ferenc 
emléke előtt, aki 1823. január 
22-én írta meg a Himnuszt, s 
melynek évfordulójára 1989 óta 
emlékeznek a kultúrakedvelők 
szerte az országban.  SZVFO
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A német kiállítási
galamb 
A 20. század elején Német-
országban tenyésztették ki 
postagalambokból és ro-
kon fajtáiból. Rövid és erős 
alakkal, ékalakú, majdnem 
vízszintesen hordott test-
tel. A testrészeket összekötő 
minden vonal finoman ívelt, 
ezáltal egy harmonikus egé-
szet képez. Tucatnyi színvál-
tozata létezik. Az értékelési 
szempontok: összbenyomás, 
alak, állás, fej és csőr, szín.

Székesfehérváron minősültek
Január 25-én tartották Szé-
kesfehérváron az V. Alapfokú 
Szanyi Irma Zongoraversenyt. 
A regionális versenyen négy 
megyéből 8 kategóriában 70 
zongorista növendék mérte 
össze tudását. A Szekszárdi 
Liszt Ferenc Zeneiskolából 
nyolc tanuló 3 zongoratanár 
felkészítésével vett részt a nívós 
megmérettetésen. A Hegyes 
Ádám zongoraművész, Peresz-
tegi Nagy Istvánné zongora-
tanár és dr. Zsigmond Zoltán 
zongoraművész alkotta zsűri a 
szekszárdiaknak az alábbi mi-
nősítéseket ítélte oda:

Kiemelt arany minősítés ka-
pott Lozsányi Julianna (tanára: 
Lozsányi Tamás) és Karácsony 
Hanna (Erősné Máté Éva). 
Arany minősítésben részesült 

Bajusz Panna, Hájas Kristóf, 
Sándor Zsigmond Áron, Sza-
bados Balázs (valamennyi fel-
készítője Erősné Máté Éva) és 
Müller Albert János (Főglein 
Klára). Bronz minősítést ka-
pott Jaszenovics Szonja (Erős-
né Máté Éva). Felkészítő tanári 
különdíjban Erősné Máté Éva 
és Lozsányi Tamás részesült.

A megyei négykezes találko-
zóról január 27-i számunkban 
megjelent beszámolóból kima-
radt, hogy a zsűri a verseny a 
legkiemelkedőbb teljesítmé-
nyéért járó különdíjat a Bajusz 
Panna – Sándor Zsigmond pá-
rosnak ítélte és kiemelt arany 
minősítéssel díjazta produkci-
ójukat. A tolnai találkozón ta-
nári különdíjat kapott Erősné 
Máté Éva. SZV

Születésnaposok
Január 5-én 
volt 85 éves 
Láng József, 
s z e k s z á r d i 
születésű, Já-
szai Mari-dí-
jas színmű-
vész, a József 

Attila Színház Örökös Tagja. 
Hatvankét éve van a pályán, 
ebből ötvenhét éve az angyal-
földi teátrumnál. Jelenleg is 
aktív: a Naplemente előtt és 
Az üvegcipő című darabokban 
szerepel. Prózai és zenés sze-
repek sorát játszotta el, szám-
talan játék- és tévéfilmben 
láthatta a közönség. Az egyik 
legfoglalkoztatottabb szink-
ronszínész volt, többek között 
Roger Moore-nak kölcsönözte 
a hangját.

Február 1-én 
töltötte be 
83. évét Dar-
vas Ferenc 
Szekszárdon 
élő író-költő. 
A Balatonbe-
rényben szü-

letett alkotó első kötete 1990-
ben jelent meg Korallszínű ég 
címmel, ezt további 51 könyv 
követte az eltelt közel három 
évtizedben. Kötetei megtalál-
hatóak az Országos Széchenyi 
Könyvtárban, többször volt 
középiskolai érettségi tétel. 
Munkásságát Szekszárd város 
önkormányzata Közjóért díjjal 
ismerte el 2007-ben. Az 1956-
os forradalomban tanúsított 
helytállásáért többször is ki-
tüntették.  SZV

Erdőlátogatási tilalom Gemencben
A Gemenc Zrt. az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdő-
gazdálkodásról szóló törvény 
értelmében 2019. február 4. 
és március 14. között teljes 
napszakra vonatkozó erdőlá-
togatási tilalmat rendel el.

A tilalom értelmében 2019. 
február 4. és március 14. között 
csak az alábbi utak és helyek lá-
togathatók 8 és 17 óra között – 
tájékoztatott a Gemenc Zrt.

Látogathatók maradnak az 
Erdei Vasút megállói a kisvasút 
menetrend szerinti járataival, az 
árvízvédelmi töltés Keselyűs és 
Pörböly között gyalog és kerék-
párral, a Bárányfoki tanösvény, 

a Nyéki-Holt Duna tanösvény, 
a Molnárka tanösvény, a Fekete 
gólya tanösvény és a Sárosi ki-
látótorony Keselyűs irányából.

Szintén látogatható marad a 
gemenci erdő Lassiból Malom-
telelőn át a töltésig jelölt kék ke-
reszt turistaút teljes hosszában, 
a nagyrezéti Vadmegfigyelő az 
Ökoturisztikai Központból in-
duló kijelölt gyalogösvényen. A 
kék sáv turistajelzés Baja-Du-
nafürdőtől a Vén-Duna partján 
a Cserta-Duna torkolatáig, va-
lamint a „zöld fa” turista jelzés 
az ország legnagyobb kerületű 
fájáig, illetve a Bédai Vadász-
házhoz vezető bekötőút. 

 Forrás: kadarka.net
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Női Európa Kupa, nyol-
caddöntő, 2. mérkőzés. 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
– Artego Bydgoszcz (len-
gyel) 86–60 (15–10, 24–18, 
23–18, 24–14). Szekszárd: 
Studer Á. 8/6, Eldebrink 
23/15, Gereben 15, Mansaré 
2, Bishop 17/3. Csere: Bálint 
9/3, Dojkic 12, Theodoreán, 
Kiss. Edző: Djokics Zseljko. 
A Bydgoszcz legjobb dobói: 
Morrison 19, Miedzik 12/9.

Az eredmény alakulása. 
3. perc: 0–6, 7. p.: 9–8, 13. p.: 
20–13, 19. p.: 33–26, 25. p.: 
52–34, 30. p.: 62–46, 34. p.: 
69–53, 36. p.: 76–55.

Kipontozódott: Bishop 
(38. p.), Morrison (38. p.).

Továbbjutott: a Szek-
szárd 146–137-es összesí-
téssel.
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Nagyot dobbant a „kék szív”: csodás KSC-győzelem
Egy sokáig emlékezetes mér-
kőzésen, emberfeletti telje-
sítményt nyújtva, huszonhat 
pontos győzelmet aratott az 
Atomerőmű KSC Szekszárd a 
lengyel Bydgoszcz ellen, így 
– ledolgozva tizenhét pontos 
hátrányát – továbbjutott az Eu-
rópa-kupa negyeddöntőjébe.

Ki ne emlékezne rá, hogy ta-
valy januárban a nemzetközi 
porondon újonc Atomerőmű 
KSC Szekszárd hátrányból, 
Lengyelországban vívta ki a 
továbbjutást az Európa Kupá-
ban. A wroclavi csodaként em-
legetett találkozó élénken élt a 
szekszárdi szurkolók szívében, 
akik január 30-án kilátogattak a 
városi sportcsarnokba.

A KSC az egy évvel ezelőttinél 
is nehezebb helyzetből várhatta 
az EK-nyolcaddöntő vissza-
vágóját, miután az ugyancsak 
lengyel Bydgoszcz 17 ponttal 
nyerte az első felvonást. Nem 
ez volt az egyetlen – persze nem 
elhanyagolható probléma –, hi-
szen a szekszárdiak keretét sé-
rülés és betegség is tizedelte. Az 
orvosi stábnak köszönhetően 
azonban „csak” a bokáját fájlaló 
McCall nem léphetett pályára, 
az influenzás tünetekkel baj-
lódó Eldebrink, Theodoreán, 
Mansaré, Kiss kvartett minden 
tagja játékra jelentkezett.

Az első percekben tovább 
mélyült a két gárda közötti sza-
kadék: az Artego 6-0-ra meg-
lépett, és összesítésben már 23 
ponttal állt jobban riválisánál. 
Frida Eldebrink triplája törte 
meg a szekszárdi kosárcsendet, 
s mintegy varázsütésre elkapta 
a fonalat a KSC. A svéd hátvéd 

lendülete később sem tört meg 
– 23 pontja mellett 9 gólpasszt 
is kiosztott –, és vezérletével 
folyamatosan növelte előnyét 
Djokics Zseljko együttese.

A KSC-re jellemző óriási 
(kék) szív nagyot dobbant: a 
szekszárdiak elképesztő csa-
patmunkával, védekezésben és 

támadásban egymást felülmúl-
va ledolgozták hátrányukat. A 
rutinos lengyel gárda egyszer 
még felzárkózott, ám az utolsó 
öt percben a hazai közönség fer-
geteges biztatása mellett Gere-
benék állva hagyták riválisukat. 
A KSC újra csodát tett, és meg-
érdemelten jutott az EK legjobb 
nyolc együttese közé, ahol a 
spanyol Girona lesz az ellenfele. 
Az első mérkőzést február 14-
én, Szekszárdon rendezik.  - fl -

Szekszárd iparterületén az IPARI PARK
közelében az alábbi ingatlanok eladók:

■ Ipari területen beépítetlen terület 26.462 m2

■ Ipari területen beépítetlen terület 6.264 m2

■ Ipari területen beépítetlen terület 6.666 m2

■ Ipari területen beépítetlen terület 2.381 m2

■ Irodaház  1.092 m2

■ Műhelycsarnok 961 m2

■  Autószerelő és forgácsoló műhely, raktárak, 
garázsok irodával, szociális blokkal 408 m2

■  Egyéb épület (volt konyha, ebédlő, szociális 
blokk) 486 m2

■  Üzemanyag kút (25, 30, 50 m3-es tartályokkal)

Valamennyi ingatlanhoz jó minőségű,
szilárd burkolatú út tartozik.

Érdeklődni lehet a 06–74/505–890-es
telefonszámon.

(03986)

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2019/2020-as tanévben:

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS:
1 OSZTÁLY 
0101  EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN 

NYELV (ANGOL VAGY NÉMET)
•  A diákok heti 5 órában tanulják az  angol 

vagy a német nyelvet. A matematika tantárgy 
oktatása is magasabb óraszámban történik.

•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti
tantárgyak 5. év végi és a 6. félévi eredménye 
alapján készített rangsor szerint döntünk.

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL)
•  A diákok heti 5 órában tanulják az angol nyelvet; második idegen nyelvként választha-

tó a német, olasz vagy orosz nyelv. 
•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredmé-

nye alapján készített rangsor szerint döntünk. 

11–12. évfolyamon a továbbtanuláshoz szükséges emelt szintű érettségi 
vizsgára is (idegen nyelvből is) felkészítjük diákjainkat.

Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek
tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk

az egymásra figyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét.

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben;
nézze meg honlapunkat!

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

Telefon/fax: +36–74/440–571
E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu

Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

(03993)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Február 4-től február 8-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03979)

MENÜ Február 4. Február 5. Február 6. Február 7. Február 8.

„A”
1150 Ft

Húsgombóc-
leves Meggyleves Sütőtökkrém-

leves Tojásleves Tavaszi
zöldségleves

Diós-mákos 
metélt

Sárgaborsó-
főzelék,

sült kolbász

Rántott
halfilé,

párolt rizs,
tartármártás

Ketchupos 
csirkecomb,

petrezselymes
burgonya

Reform
töltött

káposzta

„B”
1150 Ft

Húsgombóc-
leves Meggyleves Sütőtökkrém-

leves Tojásleves Tavaszi
zöldségleves

Rakott
burgonya,

savanyúság

Zöldséges 
marharagu,
burgonyás 

nudli

Parajos-csirkés 
farfalle sajttal

Bácskai
rizseshús,

savanyúság

Lenmagvas 
csirkecombfilé,

majonézes 
kukorica

Napi
ajánlat
1050 Ft

Pulykamell 
rántva,

coleslaw saláta, 
hasábburgonya

Pulykamell 
rántva,

coleslaw saláta, 
hasábburgonya

Pulykamell 
rántva,

coleslaw saláta, 
hasábburgonya

Pulykamell 
rántva,

coleslaw saláta, 
hasábburgonya

Pulykamell 
rántva,

coleslaw saláta, 
hasábburgonya

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Tavaszi töltött 
sertéskaraj,
zöldséges 

bulgur

Tavaszi töltött 
sertéskaraj,
zöldséges 

bulgur

Tavaszi töltött 
sertéskaraj,
zöldséges 

bulgur

Tavaszi töltött 
sertéskaraj,
zöldséges 

bulgur

Tavaszi töltött 
sertéskaraj,
zöldséges 

bulgur

Kedves Ügyfeleink és leendő 
Ügyfeleink!

Az UNION Biztosító megnyitotta 
szekszárdi irodáját!

Beszéljük meg egy finom kávé
mellett bármilyen biztosítással

kapcsolatos problémáját,
kérdését!

Segítünk Önnek is!

Címünk: 7100 Szekszárd,
Csokonai utca 7–9.

Nyitva: hétfő – csütörtök
07:30 – 16:00 óra

péntek: 07:30 – 13:00 óra
E-mail:

varga.krisztina@unionpartner.hu
Telefon: +36–74/676–666

Mobil: +36–20/577–4855

(0
39

89
)

Az év minden napján 
24 órában

horgászhat 
Sötétvölgyben,
ha tagunk lesz!

INFORMÁCIÓK:
www.kozalkalmozottihe.hu

(aktuális/tagfelvétel)

JELENTKEZÉS:
7100 Szekszárd,

Munkácsy M. u. 19.
(03992)

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

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

(03978)

Ha olcsón és szakszerűen
javítt atni szeretne, a

NÉMETH KAROSSZÉRIÁST
keresse!

7100 Szekszárd
(Csatár), Vitéz u. 4.

Telefon:
06–74/314–111

Mobil:
06–30/929–3036

(03988)

Máltai
Szeretetszolgálat

A Máltai Szeretetszolgálat Szek-
szárdi Csoportja ruhaosztást 
tart minden hónap első kedd-
jén, 08:00 és 10:00 óra között 
a Hunyadi u. 4. szám alatt. 
Ugyanitt csütörtökönként és a 
további keddi napokon 09:00 és 
11:00 óra között ügyeletet tar-
tanak. Ekkor azokat is várják, 
akik adományaikkal (jó állapo-
tú ruhanemű, cipő, háztartási 
eszköz, gyermek ruházat és já-
tékok) támogatni szeretnének 
másokat.
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Január 27-ei rejtvényünk megfejtése: Ady Endre, Elbocsátó szép üzenet
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Benczéné Farkas Mária. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését február 7-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Abban az időben: Jézus be-
szélni kezdett a zsinagógá-
ban: Ma beteljesedett az Írás, 
melyet az imént hallottatok. 
Mindenki helyeselt neki, 
és csodálkozott a fönséges 
szavakon, amelyek ajkáról 
fakadtak. „De hát nem József 
fia ez?” – kérdezgették...
 (Lk 4, 21-22)

Jézus leginkább három dolgot tett: 
imádkozott, beszélt és gyógyított. 
Ebben a sorrendben. Szüntelen 
imában volt, erre hívott. Az Is-
ten jelenlétében élni. Jelen lenni. 
Szeretetben lenni. Napi imánk 
lehet, Szent Pál szeretethimnu-
sza (1Kor 13). Ez emlékeztet, ha 

szeretet nincs bennem, mit sem 
érek. Imádkozni, Istennel beszél-
ni. Miről? Szeretetről. A Szeretet-
től tanulni szeretni.

Jézus nem beszélt sokat. Tud-
ta, mennyit kell szólni. A bölcs 
ember nem szaporítja a szót. 
Az okos a lényeg megtartásával, 
egyszerűen, érthetően beszél. 
Ma egyre többen vannak, akik 
nem beszélgetnek, vagy elbeszél-
nek egymás mellett, másokról 
beszélnek. Nem szépen, bántóan 
beszélnek, igaztalant szólnak. A 
szóval lehet építeni, gyógyítani, 
de pusztítani és ölni is. A szónak 
teremtő ereje van!

Manapság, nem nagyon hi-
szünk a gyógyításban. Az em-

beri élet minden rétegében sok 
a betegség. Talán félünk az 
érintéstől, a meghittségtől, a 
gyengédségtől. Pedig a testünk a 
szellem közvetítője, a Szentlélek 
temploma (1Kor 6,19). A gyó-
gyulás egész-séget jelent. Ép lesz 
az, ami eddig nem volt egész.

Földi életünk egy utazás. Jé-
zus, az evangéliumban útról 
beszél, mégpedig a kereszt útjá-
ról. Ez egy olyan út, ahol min-
dig fájdalomba vezet a szeretet. 
Ha szeretsz, szenvedni fogsz 
érte. Mindig valaki jobban sze-
ret. Mindig el kell engedni, aki 
megy, akit nem lehet megállíta-
ni. Később értem meg, hogy az a 
legjobb, ha nem az én akaratom 

történik. A szeretetben mindig 
újra kell kezdeni. 

Nem a beszédek térítik Is-
tenhez az embereket, hanem a 
körülmények. Nem új életfor-
mára van szűkségünk, hanem 
megújult gondolkodásra. Ezért 
fontos, hogy magunkat olyan 
helyzetek és kihívások elé állít-
suk, amelyekben nincsenek meg 
már jó előre a helyzet ellenőr-
zés alatt tartásának és megol-
dásának eszközei. Ahova nem 
győztes hadvezérként vonulunk 
be, s ahol nem is biztos, hogy 
a legjobb formánkat mutatjuk. 
Ebben az állapotban tudjuk át-
élni a beteljesedést, amiről Jézus 
beszél.   v. Kovács Ferenc a.

Meghívó
A magyar rákellenes liga szek-
szárdi alapszervezete követke-
ző rendezvényét 2019. Február 
11-én (hétfő) 16:30 órakor a 
babits mihály kulturális központ 
csatár termében (szekszárd, 
szent istván tér 10.) Tartja, ahol 
„táplálkozz okosan – avagy az 
egészséges táplálkozás napja-
inkban” címmel fehér balázs 
andrás dietetikus (tm balassa 
jános kórház egészségfejlesztési 
iroda) tart előadást. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(03981)

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. (03982)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2019. február 1–28-ig tart.
(03980)

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
1 fő ingatlankezelési munka-
társat keres teljes munkaidős 
foglalkoztatásra.

Feltétel: középfokú végzettség, 
felhasználói szintű számítógépes 
ismeret (Ms Office alkalmazások)

Előny: műszaki végzettség, 
hasonló területen szerzett ta-
pasztalat.

A fényképpel ellátott jelentke-
zéséket írásban kérjük benyúj-
tani a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft-hez, (7100 Szekszárd, Be-
zerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 
115., tel.: 74/510–422)

Beküldési határidő: 2019. 
február 20. (szerda)

Meghívó
Kertbarátok figyelem! A „Di-
centy Dezső" Kertbarát Kör 
szervezésében Nagy Ferenc 
okleveles kertészmérnök tart 
előadást a zöldségtermesztés 
mesterfogásairól.

Időpont: 2019. február 04. 
(hétfő) 17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központban (Szekszárd, 
Szent I. tér 10.).

Jöjjön el és hallgassa meg, 
hogy önnek is szép és egészsé-
ges palántái legyenek!

Ötletes adventi ablakok

Harmincöt család mellett hu-
szonhat cég vett részt az el-
múlt év végén az Adventi Ab-
lakok karácsonyváró játékban.

Az ötlet, hogy a megyeszékhe-
lyen decemberben az adventi 
naptár szerint számozott ünne-
pi kreációk díszítsék az utcákra 
nyíló ablakokat, munkatársunk, 
Gyimóthy Levente révén jutott el 
Szekszárdra a Fejér megyei Gánt-
ról. A szervezésben Janó Attiláné, 
a 2017. év szekszárdi önkéntese 
segédkezett.

A játék egyre népszerűbb, idén 
15 új magán- és öt új intézményi, 
illetve céges résztvevő kapcsoló-
dott be. A Polgármesteri Hivatal 
immáron második alkalommal 
csatlakozott a kezdeményezés-
hez: a városháza dolgozói Ad-
vent 1. és 12. napján – utóbb Luca 
napkor – állítottak ki kompozíci-
ókat a díszterem ablakába.

Az adventi napok számait is 
jelző díszek igen ötletesek vol-
tak, így a zsűrinek most sem 
volt könnyű dolga. Az elmúlt 
hétvégén megtartott bírálat so-
rán Decsi Kiss János és Biszák 
László sietett a két szervező 
segítségére. Pontozták a kreati-
vitást, az eredetiséget, a ráfordí-
tott munkát, az ablakok üzene-
tértékét és a képi megjelenítés 
összhangját.

Képünkön Molnár Gréta vette 
át családja nyereményét – 4 főre 
szóló mozijegyet – Zsikó Zoltán-
tól, a Babits Mihály Kulturális 
Központ igazgatójától.

Idén a szervezők új ötletekkel 
színesítik a játékot, és annak 
megyei szintre történő bővíté-
sén is gondolkodnak. A nyertes 
munkák és a résztvevők kom-
pozíciói a Szekszárdi Adventi 
Ablakok facebook oldalán meg-
tekinthető.  Gy. L.

Nyertesek
Családi kategória: Szaváriné 
Kiss Judit (nyereménye a Jaszi 
Fotó által felajánlott csalá-
di fotózás); Molnár Gréta és 
családja (4 főre szóló mozijegy 
a Babits Mihály Kulturális 
Központtól); Venyercsán Ivett 
és családja (torta a Zsitvai 
Cukrászdától); Béndek Eszter 
és családja („Szekszárd, ahol 
élünk” című kötet, Ács Rezső 
polgármester különdíja); Jelu-
sicsné Balog Edina (Szekszárdi 
csoki a Kék Madár Alapítvány-
tól); Görföl család (a Zágonyi 

Virág Kft. ajándéka). Vala-
mennyi családi ablakot készítő 
2019. június 15. és 16. között 
eltölthet családjával egy hét-
végét a Szálkai Művésztelepen.

Cégek, intézmények ka-
tegória: Pátrix Írószerbolt (4 
belépő a Magyarországi Né-
met Színházba és egy hétvége a 
Szálkai Művésztelepen); Szek-
szárdi Kolping Iskola tantestü-
lete (csapatépítő hétvégi prog-
ram a Szálkai Művésztelepen), 
Levél Papírbolt (Szekszárdi 
csoki). 
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Javítana a klubok közötti helyezésén a Szekszárdi KKSE 
Európa-bajnoki címet is ün-
nepelhetett tavaly a tehet-
séges fiatalok alkotta után-
pótlásbázissal rendelkező 
Szekszárdi Kajak-Kenu Spor-
tegyesület, amely január 25-
én tartotta évzáró/évindító 
ünnepségét.

Kilencedik alkalommal hívta 
meg a klub vezetése a sporto-
lókat, szülőket és támogatókat 
a hagyományos év eleji talál-
kozóra, amelynek idén első 
alkalommal a piactéri PLACC 
adott otthont. A rendezvényen 
részt vevő Ács Rezső elmondta: 
a város részéről csak elismerés-
sel tud szólni arról magas szin-
tű szakmai munkáról és tudatos 
építkezésről, ami a Szekszárdi 
Kajak-Kenu Sportegyesületnél 
folyik.

A polgármester kiemelte, bí-
zik benne, hogy a klubbal és a 
megyei önkormányzattal közös 
Sió-projekt palánki fejlesztései 
még az idén megvalósulnak, 
ezzel is javítva az egyesület 
infrastrukturális feltételeit és 
növelve Szekszárdi turisztikai 
vonzerejét. Ács Rezső hozzá-
tette, nagyon büszke azokra az 
eredményekre, amelyekkel a 
kajak-kenu klub sportolói ide-
haza és az országhatáron túl is 
öregbítették Szekszárd jó hírét. 
A városvezető a versenyzők 
mellett köszönetet mondott a 
szakmai stáb munkájáért, va-
lamint a szülők és a támogatók 
segítségéért.

Utóbbiról a számok tükrében 
szólva Jámbor Attila vezetőedző 

elmondta, 2018-ban a klub 13 
millió forintból gazdálkod-
hatott. Ebből 3,4 millió forint 
szponzori támogatás volt, a szö-
vetségtől 3, a várostól mintegy 
másfél millió forint érkezett, 
de jelentős volt a tagdíjból (2,2 
m Ft) és a saját vállalkozásból 
származó (1,8 m Ft) bevétel 
is. Utóbbi a tavaly elkészült, 
Fadd-Dombori edzőközpont-
nak köszönhető, amelyen idén 
további fejlesztéseket végeznek 
a komfort növelése és az üze-
meltetési költségek lefaragása 
érdekében.

Az elmúlt versenyévad sport-
szakmai értékelésével kapcso-
latban Jámbor Attila elmondta, 
hogy a klub sportolói 13 hazai 
viadalon álltak rajthoz, melyek 
közül a legrangosabbak a győri 
maratoni távú országos baj-
nokság, a szegedi vb-válogató 
és a Fadd-Domboriban rende-
zett gyermek-kölyök-serdülő 
ob voltak. A Szekszárdi KKSE 
214 ponttal a 27. helyen zárta a 
2018-as bajnoki pontversenyt, 

melyben a 160 tagszervezetből 
összesen 98 pontot szerző szak-
osztály eredményeit értékelte a 
szövetség.

Míg az MKKSZ támogatásá-
val tavaly szeptemberben indult 
Kajak Suli csoportban 12 kis-
gyermek még csak ismerkedik 
a sportág alapjaival, addig a 
nagyobbak, a Jedi- és az Arany-
hal-csoport tagjai már versenye-
ken is bizonyították felkészültsé-
güket. Utóbbiak közül Mészáros 
Hunor meghívást kapott a ma-
gyar kölyök válogatottba.

A legidősebbek csoportjának 
tagjai már nem kevesebb, mint 
20 aranyéremmel gazdagították 
tavaly a klub gyűjteményét. Kö-
zülük is kiemelkedik a Mercz 
Marcell-Horváth Ádám ifjúsági 
kajakpáros, akik kellemes meg-
lepetésre Európa-bajnoki címet 
szereztek a maratoni távú kon-
tinensviadalon. Ugyanitt Nagy 
Viktória egyéniben ezüst-, míg 
a kajak kettesek versenyében 
Bartos Zsófiával bronzérmet 
nyert.

Az ugyancsak válogatott 
Csizmazia Dóra az Olimpiai 
Reménységek Versenyén szere-
pelt, ahol a kajaknégyes vezére-
vezőseként bronzérmes lett 500 
méteren. A fiúk közül Visnyei 
Gergely a kölyök, Müller Dáni-
el pedig az ifi korosztályban lett 
második a Győrben rendezett 
maraton magyar bajnokságon.

A Szekszárdi KKSE 2019-
es tervei között szerepel, hogy 
sportolóik minél több nemzet-
közi viadalon képviselhessék a 
klub és Magyarország színeit 
– mondta el lapunk kérdésére 
Jámbor Attila. A vezetőedző 
hozzátette, az U23-as kategó-
riában Nagy Viktória és Szeke-
res Zsolt, az ifik között Bartos 
Zsófia, Mercz Marcell és Müller 
Dániel vívhatja ki a részvételt. 
Jámbor szerint szeretnének 
idén is legalább 12 hazai ver-
senyen elindulni, előbbre lépni 
az egyesületek közötti rangsor-
ban, és bővíteni az edzői stábot 
– például az idősebb versenyzők 
bevonásával.   - fl -
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Az ünnepségen a klub dí-
jazta a legjobb eredményt 
elért sportolóit, ezen kívül a 
legszorgalmasabban edzésre 
járókat is. A versenyzők ne-
vében a korosztályos világ- 
és Európa-bajnok Nagy Vik-
tória mondott köszönetet és 
adott át ajándékot Jámbor 
Attilának és Jámborné Inger 
Nikoletta edzőknek.

Asztalitenisz. A női asztalite-
nisz Klubcsapatok Szuperligá-
ja negyeddöntőjének visszavá-
góján a Szekszárd AC csapata 
Ausztriában is nyerni tudott 
(3:6), így kettős győzelemmel, 
12:4-es játszmaaránnyal jutott 
a nemzetközi sorozat elődön-
tőjébe. A szekszárdi sikerből 
Madarász, Bálint és Bilenko 
egyaránt két-két egyéni győ-
zelemmel vette ki a részét. A 

SZAC a döntőbe jutásért a cseh 
Breclav együttesével találkozik.

Futsal. Vasárnap hazai pályán 
folytatja bajnoki szereplését a 
Szekszárd FC NB I-es női futsal 
csapata. Micskó Márk együt-
tese a Gyulai Amazonokat fo-
gadja (kezdés 18 órakor a vá-
rosi sportcsarnokban), amelyet 

az őszi idényben, vendégként 
magabiztosan vert 7–2-re. A 
bajnokság élmezőnye rendkí-
vül szoros: az éllovas Kiskunfé-
legyháza 22 pontos, az üldöző 
Hajdúböszörmény és Szekszárd 
21–21 pontot gyűjtött.

Labdarúgás. Lejátszotta má-
sodik edzőmérkőzését az NB 

III-as bajnokság márciusi 
folytatására készülő Szek-
szárdi UFC. Kvanduk János 
vezetőedző együttese az első 
találkozóhoz hasonlóan is-
mét 7 gólt rúgott, ezúttal a 
Bács-Kiskun megyei első 
osztály éllovasa, a Kiskőrös 
ellen. Az UFC találataiból 
Csigi négyet vállalt, míg Turi 
kétszer, Dombi egyszer volt 
eredményes.

Sporthírek

Télen is FITT-en: félezren mozogtak az egészségükért
Egy gombostűt is nehezen 
lehetett volna leejteni az 
idei FITT Napon, amelyet 8. 
alkalommal rendezett meg a 
FITT Lesz Sportegyesület. Az 
eseménynek ezúttal a Baka 
István Általános Iskola adott 
otthont.

A szekszárdiak évről-évre tanú-
bizonyságot adnak arról, hogy 
nem csupán kedvelik, hanem 
szívesen ki is próbálják magu-
kat különböző sportágakban. 
Szenvedélyüknek télen sem kell 
gátat szabni. Szerte az utcákon 
találkozunk futókkal, nemrég a 
Bartina Teljesítménytúra moz-

gatott meg egészen meglepő 
nagyságú tömeget.

A tél egyik kedvelt programja 
immár nyolc éve a FITT Nap, 

amelyet a FITT Lesz Sporte-
gyesület azért hív életre minden 
esztendőben, hogy mozgásban 
tartsa a városlakókat és alter-
natívát mutasson a hideg hóna-
pokra is. A rendezvény alapvető 
célja, hogy a szabadidősportot, 
azon belül a fitneszt népszerű-
sítse – emelte ki Asztalos Ad-
rienn, az egyesület elnöke, aki 
egyúttal maga is edző.

Az eseménynek ezúttal ott-
hont adó Baka István Általános 
Iskolában megannyi mozgás-
forma és edző várta a sport sze-
relmeseit január 26-án, szom-
baton. Itt volt a FITT Napon 
Tatarek Rezső, aki Iron Box 

edzésre várta az érdeklődőket, 
a népszerű Sztárcsevics János 
X-Fight edzésén is rengetegen 
vettek részt, de az érdeklődők 
kedvelték Szabados Emese Fa-
natic Jump óráját is. A FITT 
Napon összesen négy helyszí-
nen zajlottak edzések az iskola 
tereiben.

A legnépszerűbb program 
természetesen Rubint Réka órá-
ja volt, a magyar fitneszkirálynő 
harmadik alkalommal vett részt 
a FITT Napon. Az eseményen 
természetesen helyi edzők órái-
ra is várták az érdeklődőket a 
szervezők. Az edzések legalább 
olyan népszerűek voltak itt is, 
mint évközben az edzőterem-
ben – alig lehetett beférni egy-
egy órára.

A FITT Napot – amelyen idén 
összesen csaknem félezer sport-
kedvelő vett részt – évről-évre 
támogatja Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, és 
harmadik éve az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma is odaáll a 
rendezvény mögé, és a „Hiszek 
Benned Sportprogram” kereté-
ben támogatja az eseményt.

 SZV

Eb-kvalifikáció: Szemerei Levente célegyenesbe ért
Európa-bajnoki részvételt ért 
Szemerei Levente, a Szekszár-
di Sportközpont junior korú 
atlétájának 3000 méteres 
futása.

Szőke Gergő tanítványa ja-
nuár 19-én, a Budapesti Nyílt 
Fedettpályás Bajnokságon állt 
rajthoz, a cél pedig egyértelmű 
volt: megfutni a svédországi ju-
nior kontinensviadal szintjét. A 
8:25-ös nevezési idő 7 másod-
perccel volt gyorsabb Levente 
eddigi legjobb 3000-es teljesít-
ményénél…

A fővárosi versenyen a fel-
nőtt mezőny nem segítette a 
szekszárdi atléta futását, ezért 
Szemerei féltávnál az élre állt, 
és maga diktálta az erős iramot 
(2:46 perces kilométerek). Le-

vente (képünkön jobbról) fel-
nőtt riválisai mögött végül a 3. 
helyen futott be, de ami ennél is 
fontosabb, hogy az óra 8 perc 20 
másodpercnél állt meg. A szek-
szárdi tehetség 12 másodpercet 
faragott egyéni csúcsából és 

bőven teljesítette az eb nevezési 
szintjét.

Szemerei és edzője nagyon 
fontosnak tartják a 2019-es 
esztendőt, hiszen utolsó éves 
juniorként ez az év jelenti az 
ugródeszkát a profi atlétika felé. 

Ennek megfelelően szezon-
ról-szezonra tudatosan építették 
a fiatal sportoló karrierjét, hogy 
most célegyenesbe érjen. Az el-
múlt 10 évben a folyamatos és 
tudatos munkának köszönhető-
en Levente fokozatosan javítot-
ta egyéni csúcsait. Az edzések 
mennyiségén és minőségén az 
idei szezonban még egy szintet 
emeltek trénerével. A rendszeres 
gyógytornának és az apránként 
növekvő munkának köszönhe-
tően elkerülték a sérülések. 

Az eredmény csodálatos, 
Szemerei azonban igazi spor-
tember: nem dől hátra, hanem 
még elszántabban készül, hiszen 
nem csak résztvevő akar lenni a 
svédországi viadalon, de ott sze-
retne lenni az élmezőnyben…  
 R. P.
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AGÓRA MOZI
Február 3., vasárnap

15:00 |  Kókusz Kokó  

a kis sárkány 2.

17:00 |  Instant család

19:30 |  A csempész

Február 4., hétfő

15:00 |  Kókusz Kokó  

a kis sárkány 2.

17:00 |  Instant család

19:30 |  Bohém rapszódia

Február 5., kedd

15:00 |  Kókusz Kokó  

a kis sárkány 2.

17:00 |  Instant család

19:30 |  Bohém rapszódia

Február 6., szerda

15:00 |  Kókusz Kokó  
a kis sárkány 2.

17:00 |  Instant család
19:30 |  Bohém rapszódia

Február 7., csütörtök

17:00 |  Szerelmünk napjai
19:30 |  Bohém rapszódia

Február 8., péntek

15:00 |  Kókusz Kokó  
a kis sárkány 2.

17:00 |  Szerelmünk napjai
19:30 |  Bohém rapszódia

Február 9., szombat

15:00 |  Kókusz Kokó  
a kis sárkány 2.

17:00 |  Szerelmünk napjai
19:30 |  Bohém rapszódia

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. február 6. (szerda) 19:00 
– Színházterem
„Puccini Itáliája” – operagála

Az „Operát az Operából” 
bérlet IV. előadása. A sorozat 
záró előadásán – szimfonikus 
hangversenyt, koncertszerű 
operaelőadást és balett estet kö-
vetően – ezúttal gálaműsorral 
készül a Magyar Állami Ope-
raház társulata. A Puccini-évad 
ihletésében, annak bemutató és 
repertoár-előadásaiból válogat-
ták a gála programját. Karmes-
ter: Szennai Kálmán. 

Jegyár: 1.500,- Ft – 2.500,- Ft.

2019. február 11. (hétfő) 17:30 
– Digitális Jólét Program Pont
Okostelefon okos használata

Halász Háló Egyesülettel kö-
zös program házaspároknak. 
Telefon használata a családban. 
Várjuk szeretettel azokat a pá-
rokat, akik szeretnének többet 
megtudni arról, hogy kapcsola-
tukban hogyan használhatnák 
hasznosan az okostelefonjukat. 

A Házasság Hete program társ-
rendezvénye.

Előzetes regisztráció szük-
séges 2019. 02. 07-ig a kovacs.
eleonora@szekszardagora.hu 
e-mail címre. 

A belépés díjtalan.

2019. február 17. (vasárnap) 
09:00–13:00 – Rendezvényterem
Farsangi játszóház

Farsangi fánk sütés, kéz-
műves foglalkozások, álarcok, 
maszkok készítése.

10:00 Ízelítő a Bartina Gyer-
mekfarsang produkcióiból

11:00 Palinta Társulat: Itt a 
farsang áll a bál

Jegyárak: 1.000,- Ft, 4 éves 
kor alatt: 500,- Ft.

2019. február 23. (szombat) 
19:00 – Színházterem
Szakonyi Károly: Két nő

Múzsa bérlet, 2. előadás. 
Dráma a Játékszín előadásá-
ban. Szereposztás: Zsurzs Kati 
(Nóra), Tóth Enikő (Edina). 

Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

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: 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 
(Béla király tér 8.).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2019. február 12. (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 Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert 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. 
(Szent I. tér 10.).

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Dó-
zsa Gy. u. 4.).

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

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
7100 Szekszárd, Toldi u. 5. fsz.

1 db 25 m2 alapterületű komfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. 6/A/1 II. em

1 db 28 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú  bérlakás
7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. II. em

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakások
Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára

7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Kizárólag Nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában 7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz.

1 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 08. (péntek) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
(Garay Élménypince) 1 fő fel-
szolgáló munkatársat keres tel-
jes munkaidős foglalkoztatásra.

Feltétel: szakirányú végzett-
ség, min. 3 év szakmai gyakorlat.

Előny: turizmusban, bor-
gasztronómiában szerzett ta-
pasztalat, idegen nyelv ismerete.

A fényképpel ellátott jelentke-
zéséket írásban kérjük benyúj-
tani a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft-hez, (7100 Szekszárd, Be-
zerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 
115., tel.: 74/510–422)

Beküldési határidő: 2019. 
február 20. (szerda)

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
parkolási ellenőr munkakörbe 
1 fő munkatársat keres. 
Feltétel:
• Jó fizikai állapot,
• ápolt megjelenés,

• jó kommunikációs készség.
A fényképpel ellátott jelentkezé-
séket írásban kérjük benyújtani 
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-
hez, (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 
2., Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő: 2019. 
február 07. (csütörtök)

Álláspályázat

A Szekszárdi Közművelődési 
NKft. pályázatot hirdet kom-
munikációs menedzser mun-
kakör betöltésére

Határozott idejű jogviszony, 
teljes munkaidő (heti 40 óra). 

A munkavégzés helye: Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
(Szekszárd, Szent István tér).

Feladatok: az NKft. belső- 
és külső kommunikációs te-
vékenységének koordinálása, 
szervezése, a rendezvényekhez 
kapcsolódó kommunikációs- 
és marketing feladatok ellátá-
sa, offline és online marketing 
anyagok, kiadványok előkészí-
tése, sajtóesemények megszer-
vezése, sajtóanyagok megírása, 
beszámolók készítése.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. február 10.

Részletes pályázati kiírás: 
www.szekszardagora.hu.

Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj 2019.
A Víz’P’Art Közalapítvány nyol-
cadik alkalommal hirdeti meg 
a Szabó Dezső festőművész 
(1888–1971) emlékére létrejött 
művészeti alap hozamaiból, és 
egyedi támogatásokból létre-
hozott Szabó Dezső Művészeti 
Ösztöndíjat.

Az ösztöndíj célja, hogy éven-
te egy Tolna megyei, illetve a 
megyéhez kötődő fiatal képző- 
vagy iparművészt támogasson 
alkotói tevékenységének fej-
lesztése, kiteljesítése, szakmai 
elképzeléseinek megvalósítása 
érdekében.

A Szabó Dezső Művészeti 
Ösztöndíj összege 2019. évben 
200.000,- Ft, azaz kettőszázezer 
forint.

Pályázati határidő: 2019. 
február 25. A részletes pályá-
zati kiírás: http://www.tolnaart.
hu/szabodezso/osztondij.htm 

A pályázatokat nyomtatott 
formában az alábbi címre várják: 
Víz’P’Art Közalapítvány, 7100 
Szekszárd, Babits Mihály u. 15. 

Elektronikus formában az 
alábbi e-mail címekre: lovascs@
wmmm.hu vagy ruhlg@tolna-
art.hu 

A pályázattal kapcsolatban a fenti e-mail címeken,
illetve Lovas Csilla titkárnál 

 a 06–74/410–783, vagy Rühl Gizella alelnöknél 06–
30/3853–477 telefonon  
lehet információt kérni.

Alsóvárosi Bál
Az Alsóvárosi Római Katolikus 
Közhasznú Egyesület meghívja 
Önt és kedves családját, barátait, 
ismerőseit a XX. Alsóvárosi Bálra.

Időpont: 2019. február 16. 
(szombat), 18:00 óra

Helyszín: Kolping Iskola 
(Szekszárd, Pázmány tér)

Program: Bíró László tábori 
püspök pohárköszöntője, majd 

vacsora, tánc, tombola, zene 
hajnalig. 

Zene: Golden Retro zenekar. 
Tombola tárgyak felajánlását 
szívesen fogadják.

Jegyek február 9-ig vásárol-
hatók a szervezőknél. 

A bál költségein felül befolyó 
összeget a szervezők a kórház 
kápolna javára fordítják.

Idézzük fel a régi szép emlékeket, beszélgessünk,
ünnepeljünk együtt!



2019. február 3.16

Mi a webjogsi? 
A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind a tanulásban, mind az ügy-
intézésben – a lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!

Balog István oktató (03990)

VALENTIN NAPI AKCIÓ! 
Február 1. és 14. között 

10% kedvezmény 
minden arany és ezüst ékszerre!

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20.
K&H Bank és Spar között (03991)

Sárhidi Balázs
20/450–77–84, 30/944–90–09

Ingyenes kiszállítás
Szekszárdon!

(03984)

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!

(03975)

ÚJ MAGÁN VÉRVÉTELI PONT 
SZEKSZÁRDON február 4-től

Telefon:
+36 –30/590–24–04

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 16.

(Ergonom épülete)

Új helyen várom
meglévő és leendő 

pácienseimet!

+36–30/590–24–04 • www.centrumlab.hu

(03985)


