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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Az év civiljei
A hagyományoknak megfele-
lően idén átadták az Év Tolna 
Megyei Civil Szervezete díjat. 
Az elismerés, valamint a kü-
löndíjak és a Bazsonyi Arany 
Mecénás-díj a Vármegyeházán 
február 5-én megtartott ünnep-
ségen talált gazdára. → 2. oldal

Agrárfórum
Számottevő eredményeket mu-
tathat fel a hazai agrárpolitika 
a 2010-től napjainkig terjedő 
időszakot illetően. Ezt alátá-
masztó tényeket és számokat 
sorolt Kis Miklós Zsolt állam-
titkár a február 6-i, szekszárdi 
agrárfórumon. → 6. oldal

Teátrum
„A színháznak küldetése van: 
tükröt kell tartania, hogy a 
néző belenézhessen” – mond-
ja Lotz Katalin, a szekszárdi 
Magyarországi Német Színház 
új igazgatója, aki 2017 decem-
berében vette át az intézmény 
irányítását. → 7. oldal

Remek rajt
Fölényes sikerrel kezdte a tava-
szi szezont a női kézilabda NB 
I/B Nyugati csoportjában sze-
replő Szekszárdi FGKC gárdája. 
A Fekete Gólyák az elmúlt va-
sárnap 12 góllal nyertek a köz-
vetlen rivális győriek ellent.
 → 13. oldal

Megújul 
a Dienes iskola

→ 3. oldal
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A honismereti egyesület lett az év civil szervezete
A hagyományoknak megfe-
lelően idén is átadták az Év 
Tolna Megyei Civil Szervezete 
díjat. Az elismerést, a külön-
díjakat és a Bazsonyi Arany 
Mecénás-díjat Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkár és Fehérvári 
Tamás, a megyei közgyűlés 
elnöke nyújtotta át a Várme-
gyeházán február 5-én meg-
tartott ünnepségen.

Mint arról köszöntőjében Fe-
hérvári Tamás szót ejtett, a 
megyének fel kell karolnia az 
egyes embereket, szervezete-
ket és a tőlük érkező értékes 
civil kezdeményezéseket. „E 
napot 1997 óta a civil szer-
vezetek által végzett munka 
megbecsülésének szenteljük” 
– emlékeztetett már Potápi 
Árpád János, megállapítva: 
civilnek lenni közösségért 
vállalt felelősséget jelent. Az 
államtitkár úgy értékelt: a dí-
jazottak megismerték és meg-
valósították a civil lét valódi 
tartalmát. Ők azok, akik nem 
az egyéni életstratégiák sike-
rében, hanem a közösségek 
erejében hisznek, vagyis hoz-
zátesznek valamit a lakóközös-
séghez, településhez, a megyé-

hez, a régióhoz, az országhoz 
és nemzethez.

Rajtuk is múlik tehát, milyen 
az a hely, ahol élnek: hogy kör-
nyezetük az értékek elherdálá-
sának helyszínévé válik, avagy 
egy olyan világgá, ahol a ha-
gyományokat ápolják, ahol új 
alkotások születnek és ahol a 
vállalkozók befektetnek a térség 
gazdasági, szellemi fejlődéséért 
– hangsúlyozta Potápi Árpád. 
Ismeretes, a megyei civil szer-
vezetek, az önkormányzatok, a 
vállalkozók és megyei önkor-
mányzat együttműködésének 
köszönhetően Tolna megye 
olyan hellyé vált, ahol jó élni, s 
ahová jó visszatérni.

Az államtitkár megerősí-
tette: a kormány az év végéig 
mintegy 670 millió forintos 
többlettámogatásban részesíti 
megyénket, amiből utak, hidak, 
önkormányzati intézmények 
újulhatnak meg.

Az Év Tolna Megyei Civil 
Szervezete elismerést az 1992-
ben alakult Tolna Megyei Egyed 
Antal Honismereti Egyesület 
kapta. A szervezet értékmentő, 
értékteremtő tevékenysége a 
nemzeti tudat és a hagyomá-
nyok ápolásában, a természeti 
és települési értékek megőrzé-
sében, gazdagításában, korunk 
diákságának szülőföldjük iránt 
táplált kötödésének elmélyíté-

sében, valamint az etnikai cso-
portok és nemzeti kisebbségek 
értékeinek felvonultatásában ölt 
testet. A díjat az elnök, dr. Gesz-
tesi Enikő vette át.

A Bazsonyi Arany Mecénás 
Díjat 2018-ban a tolnai Fast-
ron Hungária Kft. érdemelte 
ki. A vállalkozás mintegy féle-
zer embernek ad munkát, míg 
profitját helyben forgatja vissza. 
Támogatja a sport, kulturális és 
társadalmi életet, segítségükre 
oktatási intézmények, közössé-
gi rendezvények és civil szer-
vezetek is támaszkodhatnak. A 
díjat a cég ügyvezető igazgatója, 
Mayer Károly vette át.

Egyebek mellett telepü-
lésük természeti értékeinek 
védelméért, tanösvény létre-
hozásáért (Ős-Sárvíz), ter-
mészetvédelmi programok 
szervezéséért vehetett át kü-
löndíjat Benke Béla, a Szed-
resi Sziget Egyesület elnöke. 
A vizuális kultúra terjesztését, 
alkotótáborok szervezését és a 
tehetséggondozást méltatták a 
Bárka Művészeti Szalon mun-
kájában. Az ezért járó külön-
díjat elnöküknek, Lönhardt 
Ferencnek nyújtotta át Potápi 
Árpád János és Fehérvári Ta-
más.  Gy. L.
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NÉVNAP–TÁR
Február 11. (vasárnap) – Bertold, Marietta
Bertold: német eredetű; jelentése: pompával uralkodó.
Marietta: héber-latin-olasz eredetű ; jelentése: ellenálló, lázadó, fegyelmezetlen, 
zabolátlan.
Február 12. (hétfő) – Lívia, Lídia
Lívia: latin eredetű; jelentése: nemzetségnév, ólomszínű, kékes.
Lídia: görög eredetű; jelentése: az ókori Lídiából való nő.

Február 13. (kedd) – Ella, Linda 
Ella: német-magyar eredetű; jelentése: több név önállósult becézője.
Linda: német eredet; jelentése: hársfából készült pajzs; kígyó.

Február 14. (szedra) – Bálint, Valentin
Bálint: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges. 
Valentin: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.

Február 15. (csütörtök) – Kolos, Georgina
Kolos: német-latin-magyar eredetű; jelentése: nemzetségnév, tanító, tanuló.
Georgina: görög-latin eredetű; jelentése: földműves, gazdálkodó; dália, gyöngyike.

Február16. (péntek) – Julianna, Lilla
Julianna: latin eredetű; jelentése: ragyogó, Jupiternek szentelt.
Lilla: latin-görög-héber-magyar eredetű; jelentése: az ókori Lídiából való nő.

Február 17. (szombat) – Donát
Donát: latin eredet; jelentése: Istentől ajándékozott.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 11.
(vasárnap)

Február 12.
(hétfő)

Február 13.
(kedd)

Február 14.
(szerda)

Február 15.
(csütörtök)

Február 16.
(péntek)

Február 17.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős 
max. 6o , min. -1o

havas eső | kb. 2 mm havas eső | 
hidegfront
max. 5o , min. -4o

havas eső | kb. 5 mm havas eső | 
mediterrán ciklon
max. 5o , min. -2o

havas eső | mediterrán ciklon
max. 5o , min. 2o

havas eső
max. 4o , min. -2o

erősen felhős
max. 5o , min. -1o

erősen felhős
max. 5o , min. -2o

Jelentős városi önerővel újul meg a Dienes iskola épülete
Több mint félmilliárd forintból 
hajtanak végre energetikai 
korszerűsítést a szekszárdi 
Dienes Valéria Általános Isko-
lában – jelentette be kedd dél-
után Horváth István államtit-
kár, országgyűlési képviselő. 
Az ezzel kapcsolatos szerző-
dést Ács Rezső polgármester 
és Fehér János, a Magyar Ál-
lamkincstár megyei igazgató-
ságának vezetője írta alá.

A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) forrá-
sainak köszönhetően Szekszárd 
közel 260 millió forint támo-
gatást nyert el a Dienes Valéria 
Általános Iskola és Grundschule 
energetikai korszerűsítésére. Az 
önkormányzat mindehhez to-
vábbi mintegy 247 millió forint 
önerőt biztosít saját költségve-
tése terhére, így összesen több 
mint félmilliárd forintos beru-
házás valósulhat meg Szekszárd 
egyik legnagyobb iskolájában, 
ahova az idei tanévben mint-

egy 550 gyermek jár – közölte 
Horváth István államtitkár, a 
térség országgyűlési képviselője 
az iskolában kedd késő délután 
megtartott sajtótájékoztatón.

Emlékeztetett, az elmúlt 
években történt már felújítás a 
Dienes iskolában, hiszen előbb 
megújult a könyvtár, majd a tor-
naterem, tavaly pedig az étter-
met újították fel. Az államtitkár 
szerint a megvalósuló beruházás 

előremutató fejlesztés, hiszen 
nemcsak még komfortosabbá 
válik az épület, de az energetikai 
korszerűsítésnek köszönhetően 
jelentős megtakarítás érhető el. 
Nem mindegy ugyanis, hogy 
a város milyen költségek mel-
lett tudja üzemeltetni az intéz-
ményt. Horváth István zárásként 
a pedagógusok, diákok és szüle-
ik türelmét és megértését kérte a 
felújítási munkák idejére.

A sajtótájékoztató végén Ács 
Rezső polgármester, és Fehér 
János, a MÁK megyei igazgató-
ságának – mint közreműködő 
szervezet – vezetője látta el kéz-
jegyével a támogatói szerződést.

Az önkormányzat a TOP-6.5.1-
16 kódszámú („Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsí-
tése”) felhívás keretében nyújtott 
be pályázatot az iskola energetikai 
korszerűsítésére. A több mint 500 
millió forint értékű fejlesztés ré-
szeként szigetelik a homlokzatot, 
kicserélik a külső nyílászárókat, 
árnyékolással javítják az épület 
hővédelmét, szigetelik a födé-
met, a tetőre napkollektorokat 
szerelnek fel, emellett korszerű-
sítik a kül- és beltéri világítást. 
Lecserélik a teljes fűtési rendszer 
csőhálózatát, a hőszivattyúkat 
és több mint 200 radiátort is, de 
akadálymentesítést is végeznek. 
A tervezett korszerűsítés nyomán 
mintegy 174 tonnával (!) csök-
kenhet az épület által kibocsátott 
üvegházhatású gázok súlya.   S. V.

Rotary-adomány a kórháznak

A német vöröskereszt és a Rotary 
Club Szekszárd jó kapcsolatának 
köszönhetően tíz elektromosan 
mozgatható kórházi ágy érkezett 
szerdán délelőtt a Balassa János 
Megyei Kórház műtőblokkjához. 
Az adományról Murzsa András, 
a Rotary Club elnöke elmondta: 
a kórházban még nem döntöttek 
arról, melyik osztályra kerülnek 
a fekhelyek, hiszen a szállítmány 
„meglepetésszerűen érkezett”. 
Ugyanakkor több osztályon is 
szívesen vennék, hiszen egy ilyen 

ágy mind a betegek, mind az 
ápolók helyzetét megkönnyíti. 
Az elnök hozzátette, nagy öröm 
számukra, hogy ezúttal is segíteni 
tudtak. Az ágyak hazaszállítását – 
immár nem először – a szekszár-
di Sió-Trans Kft. vállalta.

A szekszárdi Rotary Club ál-
tal gyűjtött adományokból az 
elmúlt években jutott a megyei 
kórház gyermekosztálya és a 
szülészet felújítására is, de a szer-
vezet rendszeresen támogatja a 
Hospice Alapítványt is.   SZV

Helyi mérnököt díjaztak a bálon
Gőbölös Kálmán szekszárdi 
építőmérnök vehette át a Bohli 
Antal Ifjúsági Díjat a Tolna Me-
gyei Mérnöki Kamara (TMMK) 
múlt szombati farsangi bálján, a 
PTE KPVK aulájában.

Palotásné Kővári Terézia, a 
TMMK tavaly újraválasztott el-
nöke köszöntőjében szólt a mér-
nöki kamara előző évi tevékeny-
ségéről, illetve a 2018-ra tervezett 
programokról és az idei esztendő 
feladatairól. A rendezvényen Süli 
János, a Paksi Atomerőmű két új 
blokkjának tervezéséért, megépí-
téséért és üzembe helyezéséért 
felelős tárca nélküli miniszter be-
szédében kijelentette, az új blok-
kok mindenképpen megépülnek. 
Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki 
Kamara elnöke az erőmű bővítése 
kapcsán hangsúlyozta: Szekszárd 
és Tolna megye soha nem látott 
lehetőség előtt áll. 

A köszöntőket követően nyúj-
tották át a Bohli Antal Ifjúsági 

Díjat, amelyet idén a szekszárdi 
Gőbölös Kálmán építőmérnök 
vehette át Palotásné Kővári Te-
réziától és Nagy Gyulától. Gő-
bölös Kálmán fő tevékenységi 
területe az acélszerkezetű, vala-
mint az előre gyártott vasbeton 
szerkezetű épületek statikai ter-
vezése. A fiatal szekszárdi mér-
nök a Samsonite új, több mint 
20 ezer négyzetméter területű 
üzemcsarnokának felszerkezeti 
terveinek elkészítésével érde-
melte ki az elismerést.   S. V.
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A Dunántúl legnagyobb könyvgyártó nyomdája 
keres tapasztalattal rendelkező

OFSZET GÉPMESTERT
azonnali kezdéssel, kétműszakos munkarendbe.
ELVÁRÁSOK:
•  szakirányú végzettség és/vagy

több éves tapasztalat;
•  pontos, precíz, önálló

munkavégzés.

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes kereset;
•  utazási költségtérítés vagy 

lakhatási hozzájárulás.

HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ,
STABIL MUNKAHELY.

Fényképes önéletrajzokat a 
titkarsag@szekszardinyomda.hu e-mail címre, 

vagy személyesen a nyomda portáján 
(Széchenyi u. 44–46.) kérjük leadni, 
„GÉPMESTER” tárgy megjelölésével.

(03045)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
február 12-től február 16-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03038)

MENÜ Február 12. Február 13. Február 14. Február 15. Február 16.

„A”
1050 Ft

Gulyásleves Grízgaluska
leves

Paradicsom-
leves

Fahéjas
szilvaleves Karfiolleves

Túrós derelye,
édes tejföllel

Rakott
brokkoli

csirkehússal

Tejfölös
burgonya-

főzelék,
házi vagdalt

Tavaszi
rizseshús,

savanyúság

Vadas
pulykaragu,

makaróni

„B”
1050 Ft

Gulyásleves Grízgaluska
leves

Paradicsom-
leves

Fahéjas
szilvaleves Karfiolleves

Erdélyi
rakott

káposzta

Sertéspörkölt
tarhonya,

savanyúság

Sült
csirkecomb,

mexikói
saláta

Rántott
sertésborda,

párolt bulgur,
savanyúság

Cigány-
pecsenye,

tepsis
burgonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Trappista
sajt rántva,
majonézes

mexikói
saláta

Trappista
sajt rántva,
majonézes

mexikói
saláta

Trappista
sajt rántva,
majonézes

mexikói
saláta

Trappista
sajt rántva,
majonézes

mexikói
saláta

Trappista
sajt rántva,
majonézes

mexikói
saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Mustáros
sertésszűz,

pirított
gombás

szélesmetélt

Mustáros
sertésszűz,

pirított
gombás

szélesmetélt

Mustáros
sertésszűz,

pirított
gombás

szélesmetélt

Mustáros
sertésszűz,

pirított
gombás

szélesmetélt

Mustáros
sertésszűz,

pirított
gombás

szélesmetélt

A Dunántúl legnagyobb könyvgyártó nyomdája 
keres azonnali kezdéssel jó műszaki érzékkel 

rendelkező

KÖTÉSZETI GÉPKEZELŐKET.
ELVÁRÁSOK:
•  pontos, precíz, önálló

 munkavégzés;
•  2 műszakos munkarend

vállalása;
• megbízhatóság.

AMIT KÍNÁLUNK:
• munkába járás támogatása;
• bérezés megegyezés szerint.

HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ,
STABIL MUNKAHELY
Fényképes önéletrajzokat a 

titkarsag@szekszardinyomda.hu e-mail címre,  
vagy személyesen a nyomda portáján 

(Széchenyi u. 44–46.) kérjük leadni, 
„KÖTÉSZET” tárgy megjelölésével.

(03046)

A Dunántúl legnagyobb könyvgyártó nyomdája 
keres azonnali kezdéssel

érettségivel vagy technikusi végzettséggel
rendelkező, műszaki érzékkel bíró munkavállalót

BETANÍTOTT GÉPMESTER
munkakörbe, két műszakos munkarendbe.

ELVÁRÁSOK:
•  érettségi vagy technikusi

végzettség;
•  pontos, precíz, önálló 

munkavégzés.

 AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes kereset
•  utazási költségtérítés vagy 

lakhatási hozzájárulás.
• A betanítást a nyomda biztosítja.

HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ,
STABIL MUNKAHELY.

Fényképes önéletrajzokat a 
titkarsag@szekszardinyomda.hu e-mail címre,  

vagy személyesen a nyomda portáján 
(Széchenyi u. 44–46.) kérjük leadni, 
„GÉPTEREM” tárgy megjelölésével.

PÁLYAKEZDŐKIS!

(03044)

Cinegemadár: újra megrendezik a népdaléneklési versenyt
A hagyományok továbba-
dásában, a népzenei kultú-
ra továbbörökítésében is 
fontos szerepet tölthet be a 
„Cinegemadár” Tolna Megyei 
Népzenei Verseny, melyet 
sok év elteltével az idén újra 
megrendeznek.

Vakler Anna, Székesfehérvár 
művészeti vezetője, a Zene-
művészeti Egyetem Népzene 
Tanszékének oktatója a verseny 
újraindításáról szóló csütörtö-
ki sajtótájékoztatón elmondta, 
munkája során rengeteg olyan 
felvétellel dolgozik, melyeket 
Vikár Béla etnográfus, mű-
fordító gyűjtött össze elsőként 
1902-ben Tolna megyében. 
Mint hangsúlyozta, a sárközi 
békás néni, a kakasdi bukovinai 
székelyek közül Molnár Antal 
vagy éppen a madocsai zene-
kar nevét az egész országban 
ismerik. Hozzátette, a Zenea-
kadémiáról kikerülő tanárok 
kötelező anyagként tanulják a 
Tolna megyei népdalokat.

A Zeneművészeti Egyetem 
oktatója felhívta a figyelmet, 
Tolna megye igen gazdag nép-
művészete ellenére tavaly az 
egész megyében egyetlen nép-
daléneklési versenyt sem ren-
deztek. Egy olyan nagy múltú 
esemény, mint a „Cinegema-

dár” Tolna Megyei Népzenei 
Verseny újraindítása különös 
jelentőséggel bír, hiszen általa 
tovább öröklődik a hagyomány.

A verseny kibújik a tehetség-
kutatás ketrecéből. Nem az „öt 
perc hírnévért való éneklés” a 
célja, hanem az, hogy minden-
ki énekeljen, aki szeret éne-
kelni. Az indulók az éneklés 
öröméért énekelnek, s emellett 
felmenőink örökségét is tovább 
viszik – mondta Vakler Anna.

Szabadi Mihály, Bessenyei- és 
Csokonai díjas koreográfus az 
előzményekről szólva felidéz-
te, Bogár István sárpilisi nép-
tanító, népművelő az 1960-as 
években indította el a Gerlice 
madár népdaléneklési versenyt, 
melyet néhány évig rendeztek 
meg. A „Cinegemadár” Tolna 

Megyei Népzenei Versenyt az 
ő emlékére indította el a Tolna 
Megyei Közművelődési Szol-
gáltató Iroda a ’90-es évek kö-
zepén. A verseny hatására olyan 
emberek, közösségek kezdtek el 
népdalokat énekelni, akik, il-
letve amelyek korábban sosem. 
Szabadi szerint az éneklés mára 
„kiment divatból”, aminek a ha-
gyományos paraszti közösségek 
megszűnése az oka. A koreográ-
fus hangsúlyozta: erő van ebben 
a kultúrában, melyet most saj-
nos újra tanítani kell, mert a 
továbbélés természetes formája 
megszakadt.

Zsikó Zoltán népdalénekes, 
a Szekszárdi Közművelődési 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője el-
mondta, a „Cinegemadár” Tol-
na Megyei Népzenei Verseny 

felélesztésével szeretnék felráz-
ni az ifjú tehetségeket és a szép-
korúakat egyaránt. Hozzátette, 
a versenyre egyéni énekesek és 
hangszeresek, valamint éneklő 
csoportok, pávakörök nevezé-
sét várták.

A jelentkezők száma végül 
felülmúlta a várakozást, hi-
szen 37 településről 41 egyéni 
induló és 42 csoport jelezte 
részvételi szándékát még a me-
gyehatáron túlról is – emelte ki 
Zsikó Zoltán. A verseny május 
5-ei, szekszárdi fináléját három 
elődöntő előzi meg. Az elsőt 
február 23-án, a másodikat 
február 26-án tartják meg szin-
tén a megyeszékhelyen, míg a 
harmadik elődöntő helyszíne 
március 24-én Tamási lesz.

A verseny döntőjéből a szak-
mai zsűri véleménye alapján a 
gyermek és az ifjúsági korosz-
tály legjobbjai a „Tiszán innen, 
Dunán túl” országos népzenei 
versenyre jutnak tovább, a fel-
nőtt korosztály legjobbjai pedig 
a Szekszárdi Szüreti Napokon 
mutathatják meg tudásukat. 
Zsikó Zoltán hozzátette: a ver-
seny azért is különleges, mert a 
Magyar Kórusok és Zenekarok 
Országos Szövetsége országos 
minősítését is „hazavihetik” a 
versenyzők, ami növeli a ren-
dezvény rangját.  S. V.

Pillangók a Varródobozban
Pillangók lepték el a Várme-
gyeháza időszaki kiállítóter-
mét február 7-én. Idén is foly-
tatódik ugyanis a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum népsze-
rű programja, a Varródoboz, 
ahol ezúttal Bazsonyi Arany 
ihlette meg a résztvevőket. 

Bazsonyi Arany festői világá-
nak pillangóit alkották meg 
Szűcs Zsuzsanna múzeum-
pedagógus irányítása mellett 
az idei második Varródoboz 
résztvevői a Vármegyeházán. 
Némi filc, tüll és cérna, ebből 
készültek a szebbnél szebb kis 

pillangók. A Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum programja 
legtöbbször az időszaki kiállí-
táshoz kapcsolódik, ezért varr-
tak ezúttal Bazsonyi Arany ih-
lette pillangókat a lányok.

A Varródoboz minden hónap 
első szerdáján várja az érdek-
lődőket. Legtöbbször diákok 
vesznek részt a programon, ám 
az esemény mindenki számára 
nyitott, így a felnőtteket is vár-
ják. A kisgyermekeseknek is 
kiváló program lehet, hiszen a 
foglalkoztatóban van lehetőség 
arra, hogy a gyerekek játszanak, 
amíg anyukáik alkotnak.

Márciusban különleges ko-
kárdát készítenek majd a Var-
ródoboz résztvevői, később 
koszovói és sárközi hímzések 

lesznek terítéken. A program 
diákoknak ingyenes, minden-
ki másnak 300 forint.

  - mwj -
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Lotz Katalin: „A színháznak küldetése van”
Új igazgatója irányítja 2017. 
december elseje óta a szek-
szárdi Magyarországi Német 
Színházat (DBU). Frank Ildikót 
14 év után az a Lotz Katalin 
váltotta az intézmény élén, 
aki 11 éve tagja a DBU tár-
sulatának. Tervei, céljai már 
most láthatóan formálják a 
színházat.

Az igazgatóval a nyolcvanfős 
nézőtéren ülve beszélgetünk 
terveiről, miközben a színpa-
don már a legújabb darab, a 
Der Vorname, azaz „Hogyan 
nevezzelek?” díszlete áll. „Ez 
egy francia vígjáték, igazi fran-
cia humorral fűszerezve, de van 
mély mondanivalója, üzenete: 
az életünket meghatározó kli-
séket feszegeti” – mondja Lotz 
Katalin a darabról, amelynek 
premierjét február 8-án tartot-
ták. Ebben a hónapban még 
12-én, 13-án, 14-én és 15-én is 
játsszák, de tavasszal is látható 
lesz még néhányszor. Öt színész 
(Melissa Hermann, Horgász 
Dezső, Boglári Tamás, Andrzej 
Jaslikowski és Paula Donner) 
játszik a Tömöry Péter rendez-
te darabban, amelyet a német 
nyelvet nem beszélő közönség 
is bátran megnézhet, hiszen a 
felnőtteknek szóló előadásokat 
feliratozza a színház.

„A színháznak küldetése van: 
tükröt kell tartania, hogy a néző 
belenézhessen” – mondja az új 
igazgató, aki pályázatát is ezzel a 
gondolattal kezdte. Lotz Katalin 
szerint „a jó színház lehetővé te-
szi, hogy nézőként és színészként 
is ránézhessek a saját életemre, 
emberi viszonyaimra, és elindul-
jak az úton egy tudatosabb élet 
felé. A jó színház azt is lehetővé 
teszi, hogy nézőként elfelejthes-
sem a mindennapi problémái-
mat, és néhány órára kikapcso-
lódjak a mindennapokból”.

Lotz Katalin 2007 óta tag-
ja a DBU társulatának. Első 
végzettsége közgazdász: az In-
ternational Businsess School 
(IBS) gazdálkodási szakán vég-
zett, angol nyelven. „Mindig 
is érdekelt a kultúra, a diplo-

mamunkámat is színházmar-
ketingből írtam” – mondja.  A 
kultúrához, színpadhoz való 
kötödése egészen régről való. 
Már általános iskolás korában 
is sokszor állt színpadon Óz-
don, ahol gyermekkorát töltöt-
te. Főiskolás évei alatt Földessy 
Margit színi tanodájába járt, és 
ahogy mondja, ekkor lett „igazi 
nagy szerelem” a színjátszás. A 
főiskola után gazdasági terüle-
ten dolgozott Németországban, 
ahol csatlakozott egy felnőtt, 
amatőr színjátszó csoporthoz, 
majd elvégzett egy színi iskolát. 
A hároméves kurzus első nem 
német anyanyelvű diákjaiként 
tanulta színészmesterséget.

Ezt követően Szekszárdon 
kezdett dolgozni a családi vál-
lalkozásban, de mivel az ország 
egyetlen német nyelven játszó 
kőszínháza éppen a tolnai me-
gyeszékhelyen van, adódott a 
lehetőség, hogy a DBU szín-
padán is kipróbálhassa magát. 
Színészként az elmúlt évtized-
ben számos műfajban bizonyí-
tott. Magánemberként állandó 
vendége a Szekszárdi Gitárk-
vartettnek, és tagja a Virágpor 
együttesnek. A zenekarokkal 
rendszeresen fellép, mint ze-
nész, énekes és verselő. Emel-
lett évek óta vezeti a JungeDBU 
nevű német nyelven játszó di-

ákszínjátszó csoportot. A drá-
mapedagógia kiemelten érdekli, 
tovább is képezte magát ezen a 
területen.

A DBU működését az elmúlt 
tizenegy év alatt jól megis-
merte, és többször megfordult 
a fejében, hogy vezetőként 
hozzá tudna tenni. Mindig is 
mozgatta a gondolat, hogy mi-
ként lehet jó színházat csinálni, 
ezért is pályázta meg az igaz-
gatói pozíciót. Az elmúlt két 
hónapot pedig már vezetőként 
töltötte a színházban. „Pörgős 
volt” – mondja. Munkatársait 
átgondolt, szervezett munkával 
kívánja ösztönözni. „Mind a kö-
zönség felé, mind idebenn az te-
szi könnyebbé a munkát, ha mi 
jól átgondolt műsorterv szerint 
haladunk” – hangsúlyozza. Lotz 
Katalin szerint „átgondolt, rész-
letes és mindenre kiterjedő ter-
vezéssel a DBU valódi kulturális 
és nevelési központtá nőheti ki 
magát, hiszen minden adottsá-
ga megvan hozzá”. Célja, hogy 
a német kisebbségen túl azok is 
bekerüljenek a színházat ked-
velő közönség látóterébe, akik 
a német nyelvet nem beszélik, 
vagy nem beszélik jól. A külön-
böző korú és identitású közön-
ségréteget más és más módon 
kívánja elérni. A diákoknak 
például az előadásokhoz kap-

csolódó felkészítő és feldolgozó 
foglalkozásokat tervez. Az előa-
dások kezdési időpontjainak 
egységesítése is cél.

„Eddig sokféle időpontban 
játszottunk. Ennek több oka 
van, az egyik, hogy nem csak 
szekszárdiaknak játszunk. Na-
gyon sokan járnak hozzánk a 
környező megyékből is, gon-
dolni kell arra, hogy ők is haza 
tudjanak utazni egy-egy előa-
dás után. Mégis szeretném a 
jövőben azt elérni, hogy egysé-
gesebb legyen a kezdések idő-
pontja és a korábbi négy-öt kü-
lönböző időpont helyett, legyen 
kettő-három állandó. Emellett 
olyan repertoárt kínálunk, ami 
széles réteget érdekelhet. Már-
ciusban a „Pinokkió” című 
mesejátékot mutatjuk be gyere-
keknek, ezt követi májusban a 
felnőtteknek szóló „A miniszter 
félrelép” című bohózat. Ősszel 
Ödön von Horváth „Kazimir és 
Karoline” című darabját tűzzük 
műsorra, amelyhez kapcsolódó-
an drámapedagógiai foglalko-
zást is tervezünk. Decemberben 
pedig ismét mesebemutató kö-
vetkezik. Cél az is, hogy jobban 
jelen legyünk a városban, ezért 
a jövőben a városi rendezvénye-
ken alatt is nyitva tart a színház” 
– emeli ki Lotz Katalin. 

 M. Wessely Judit
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Az államtitkár bizakodó az agrárium jövőjét illetően
Számottevő eredményeket 
mutathat fel a hazai agrár-
politika – már ami a 2010-től 
napjainkig terjedő időszakot 
illeti. A kormány által indí-
tott vidékfejlesztési program 
mind a termelők érdekképvi-
seletére, mind a kis és köze-
pes gazdaságokra ösztönző 
hatással bírt.

„Az agráriumban ma nemhogy 
munkanélküliségről, de a szak-
képzett munkaerő hiányáról 
beszélhetünk. Ha csak az élel-
miszeripart vesszük górcső alá: 
ebben az ágazatban több, mint 
húszezer új munkahely jött lét-
re” – mondta Kis Miklós Zsolt 
agrár-vidékfejlesztésért felelős 
államtitkár Szekszárdon, aki a 
térség országgyűlési képviselő-
je, Horváth István meghívására 
tartott agrárfórumot. Kis Mik-
lós Zsolt a tényeket és számokat 
sem mellőzve beszélt a magyar 
mezőgazdaság pozitív irányú 
elmozdulásáról február 6-án, a 
piactéri Placcon. Az államtit-
kár szerint a kormány azokat az 
ágazatokat preferálja, amelyek 
„munkaintenzívebbek” – ilyen 
a szőlészet-borászat, vagy az 
állattenyésztés. A baromfiága-
zat támogatása 4 milliárdtól 

13 milliárdra emelkedett, de a 
sertéságazat finanszírozása is 
megduplázódott. Amíg 2010 
előtt a támogatások döntő része 
a nagygazdaságokra koncentrá-
lódott, mára ezek 80 százalékát a 
családi gazdaságok nyerhetik el.

Az eredményekből Tolna me-
gye sem maradt ki: az elmúlt két 
évben agrár- és környezetgaz-
dálkodásra mintegy 13 milliárd, 
míg a szőlészet-borászat, a ker-
tészet és az állattenyésztés fej-

lesztésére csaknem 3,6 milliárd 
forintot kapott térségünk – so-
rolta Kis Miklós Zsolt. Kiemel-
te: megyénkbe 2010 óta 40,4 
milliárd forint vidékfejlesztési 
támogatás áramlott.

Az államtitkár emlékeztetett: 
az élelmiszeripar fejlesztésére 
az elmúlt években országosan 
közel 300 milliárdot költöttek. 
Az élő és vágott sertés, a ba-
romfihús, a szarvasmarha, a 
juh és a kecskehús áfáját 27-ről 

5%-ra mérsékelték, fehérítve 
ezzel a feketegazdaságot. Ezen 
intézkedéseket a friss tej és a 
hal áfájának mérséklése követte. 
Sikeresen lezajlott kétszázezer 
hektár állami föld értékesítése 
is: mintegy 30 ezer gazda jutott 
így földterülethez.

A szakpolitikus rávilágított: 
komoly munkaerő-hiány van a 
mezőgazdaságban, amelyen a du-
ális képzés bevezetése enyhíthet. 
Fontosnak tartja ugyanakkor az 
ágazat közfoglalkoztatott prog-
ramjának újragondolását és a 
GMO-mentes agrárium fenntar-
tását. A jövőről szólva az állam-
titkár elmondta: tavasszal számos 
pályázat zárul le, így az öntözés 
fejlesztésére, eszközbeszerzésre 
és a falusi turizmusra is jut pénz.

A fórumon résztvevő Ven-
dégh Edit, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara megyei elnöke 
a falugazdászok munkájának 
hatékonyságát, felkészültségét 
méltatta, hiszen 5400 beadott 
kérelemből csaknem négyezret 
az ő segítségükkel nyújtottak be. 
Hangsúlyozta: a gazdatársada-
lom mintegy 80 százaléka már 
a NAK-hoz fordul segítségért, 
így például az ingyenessé vált 
őstermelői igazolványok kiké-
rése kapcsán.  Gy. L.

Közterület-felügyelőre támadt
Előállítottak egy 63 éves 
férfit, aki kedden megzavart 
egy rendezvényt a szekszár-
di polgármesteri hivatalban, 
majd rátámadt az intézkedő 
közterület-felügyelőre.

A férfi a portás tilalma ellenére 
kedd délelőtt fél 9 körül bement 
a szekszárdi polgármesteri hi-
vatal egyik tárgyalójába, ahol 
megzavarta az éppen ott zajló 
rendezvényt. Ezt követően az 
épület előterében rátámadt a 
helyszínre hívott közterület-fel-
ügyelőre. A férfi dulakodni 
kezdett az egyenruhással, majd 
a bejárati lépcsősoron mindket-
ten elestek. A dulakodásban az 

egyenruhás és a támadó egya-
ránt megsérült. A rendőrök a 
63 éves férfit az orvosi ellátást 
követően előállították, és gya-
núsítottként hallgatták ki.

A rendőrség hivatalos személy 
elleni erőszak bűntett elkövetésé-
vel gyanúsítja férfit, aki szabad-
lábon védekezhet. Az ügyben a 
Szekszárdi Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztálya folytatja le 
a további eljárást – tájékoztatott 
a Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság. Úgy tudjuk, arról a 
férfiról van szó, aki jelen volt a 
közgyűlés legutóbbi, január 25-i 
nyílt ülésén, ahol mobiltelefonjá-
val videó felvételeket is készített. 
 Forrás: kadarka.net

Télűzés a Kápolna téren
Február 24-én, szombaton 
13:50 és 17:50 óra között ha-
gyományos Kiszebáb égetést 
rendeznek a Felsővárosban. 

Az immár hagyománnyá váló 
Kápolna téri, téltemető progra-
mon a gyerekek részt vehetnek a 
Kiszebáb megtömésében, majd 
versikékkel, rigmusokkal – és 
persze sok-sok zajjal – űzhetik 
messzire a telet. A helyszínen 
meleg tea, zsíros kenyér vár-
ja a résztvevőket – így a hideg 
sem lehet akadály. A felnőttek 
pedig a „fősővárosi” termelők 
forralt borait kóstolgathatják a 
beszélgetések közben. A szer-
vező Szekszárdi Fősővárosi Kör 

szeretettel vár minden érdeklőt, 
és köszönettel fogad minden 
adományt, amellyel a jövőben 
több és egyre jobb rendezvényt 
hozhat a Kápolna térre.  SZV
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Helyben volt a sokszínűség
Tizenkettedik alkalommal 
rendezték meg szerte az or-
szágban a „Kultúrházak éj-
jel-nappal” című rendezvényt, 
amelynek keretében változa-
tos programokra várták az 
érdeklődőket. Szekszárdon, a 
a  Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban is több százan vettek 
részt a rendezvényen.

Tavaly országszerte hatszáznyolc-
van helyszínen több mint százöt-
venezren kerestek fel ezerötszáz 
rendezvényt a „Kultúrházak 
éjjel-nappal” című programon. 
Idén február 2. és 4. között szer-
vezték meg a kultúraszervező 
szakemberek az országos ese-
ménysorozatot, amelynek témája 
ezúttal a „Helyben van a sok-
színűség” címet kapta. Két évvel 
ezelőtt Szekszárdon zajlott a ren-
dezvények országos megnyitója.

Péntektől vasárnapig a Ba-
bits kulturális központban is 
helyben volt a sokszínűség. A 
látogatók nyitott próbákon te-
kinthettek be az intézményben 
működő csoportok tevékenysé-
gébe. Megnézhették a Szekszárd 
Jazz Quartetet, a Bartina Nép-
tánc Egyesületet, a Szekszárdi 
Madrigálkórust, az „Ifjú Szív” 
Magyarországi Német Nemze-
tiségi Néptáncegyüttest, a Tü-
csök Zenés Színpadot, a HÉR-
OSZOK Szerepjáték Klubot és 

a sakk szakkör foglalkozását is. 
Szombaton baba-mama prog-
ramokra várták a látogatókat. 
Népszerű volt a hétközben is 
közkedvelt Ringató foglalkozás, 
László Virággal, de MaminBa-
ba és Kanga tréning bemuta-
tót is láthattak az érdeklődők. 
Mindkettő egyfajta torna a ba-
bával, szintén nagyon kedvelt 
a kisgyerekes szülők körében. 
A kicsik emellett játszhattak is 
a gyermekjátszókban, a szülők 
pedig Fenyvesiné Szűcs Zsu-
zsanna védőnőtől hallhattak 
a családon belüli szerepekről. 
Folyamatosan nyitva volt a mozi 
is a házban, illetve kiállításokat 
is megtekinthettek a látogatók. 
A Babitsban több százan vettek 
részt a programokon, amelyek 
közül a legtöbb ingyenes volt.  
 - mwj -
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FOTÓ: ALISCA TERRA NONPROFIT KFT.

FOTÓ: RÜHL GIZELLA

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

Nemcsak a cég, a munkatársak 
is folyamatosan fejlődnek!

Újév indító, lélektöltő, pozitív 
gondolkodást segítő program-
mal kezdték az évet a dolgozók 
a 20. jubileumát ünneplő szek-
szárdi építőanyag kereskedés-
nél, az Sz+C Stúdió Kft-nél. A 
cég egész dolgozói állománya 
– közel 45 fő – január első hét-
végéjén Szedresben, a Lovas 
Udvarházban két napos trénin-
gen vehetett részt.

Az évindító tréning legfőbb cél-
ja a pozitív hozzáállás kialakítá-
sa egymáshoz, a munkához és a 
problémás helyzetekhez. Képzett, 
a szakmában elismert trénerektől 
tanulhatta meg a csapat a szerve-
zeten belüli erőszakmentes kom-
munikációt, mely nem is olyan 
egyszerű, mint azt gondolnánk!

Kiscsoportos feladatok, játékos 
gyakorlatok serkentették a mun-
katársakat egymás elfogadására 
és támogatására. Megtanulhat-
ták, hogyan tudják kontrollálni 
saját gondolataikat, félelmeiket, 
érzéseiket, mely fontos ahhoz, 
hogy mindenki megtalálja a bel-
ső egyensúlyt.

Az ilyen rendezvények remekül 
szolgálnak arra, hogy a különbö-
ző területeken dolgozó munka-
társak jobban megismerjék egy-
mást, az új munkatársak pedig 
könnyebben illeszkedjenek be a 
szervezetbe.

A képzésnek köszönhetően a 
munkatársak közelebb kerülnek 
egymáshoz, a munka és a felme-
rülő nehézségek hatékonyabban, 
gyorsabban kerülnek megoldás-
ra, mely végeredményben egy 
jobb, szervezettebb működést 
eredményez.

A két napos tréning gyönyö-
rű helyen, jó levegőn, kultu-
rált körülmények között zajlott. 
A gyakorlatokat jó hangulat és 
önfeledt nevetés jellemezte, ahol 
még összetartóbbá kovácsoló-
dott a csapat!  (03052)

Verses fotókiállítás
„Képek és képzetek” címmel 
nyílt meg Kamondi Gabriella 
és Kis Pál István verses fotó-
kiállítása a Babits Mihály Kul-
turális Központban, február 
6-án. A két alkotó – egykori ta-
nítvány és tanára – először áll 
a közönség elé közös tárlattal.

Kamondi Gabriella fiatal kép-
zőművész, még nincs 30 éves. Az 
I. Béla Gimnázium tanulójaként 
2008-ban érettségizett. Itt tanítot-
ta Kis Pál István, aki arra ösztö-

nözte, hogy az érettségi után men-
jen művészeti pályára. Kamondi 
Gabriella szakmát tanult az Óbu-
dai Képzőművészeti Szakképző-
ben, ahol 2011-ben alkalmazott 
fotográfusként végzett, majd a 
Magyar Képzőművészeti Egye-
tem intermédia szakán folytatta 
tanulmányait. Innen Erasmus 
ösztöndíjjal Lisszabonba vezetett 

az útja. Később mesterdiplomát is 
szerzett a Magyar Képzőművésze-
ti Egyetemen. Jelenleg szabadú-
szóként működik Portugáliában.

Kis Pál István költőt – aki az 
elmúlt több, mint három évtized-
ben népművelőként, újságíróként, 
majd tehetséggondozó tanárként 
vállalt szerepet a megye és Szek-
szárd kulturális életében – meg-
ihlették Kamondi Gabriella fotói, 
amelyekhez szívesen írt. A nagy-
közönség a közös produkciót feb-
ruár 6-án tekinthette meg először.

„Nem megszokott az ilyen pá-
rosítás. Az itt látható kép és szö-
veg együttes egy önálló albumnak 
is alapját képezheti” – mondta a 
megnyitón Szakolczay Lajos Szé-
chenyi- és József Attila díjas mű-
vészetkritikus. A tárlat megnyitó-
ján szaxofonon közreműködött 
Matók Ákos. A kiállítás március 
5-ig tekinthető meg.   - mwj -

Társasházi szelektív szigeteket tett rendbe az Alisca Terra Non-
profit Kft. Február 5-én, hétfőn az Alisca Terra dolgozói több zsák 
szemetet takarítottak el a város mintegy 150 társasházi szelektív 
szigetéről és azok környékéről. Az akció keretében február 6-án, 
Tolnán, két nappal később pedig Bátaszéken történt meg a szelektív 
szigetek takarítása.
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Februá 4-ei rejtvényünk megfejtése: Gustav Klimt, Szecesszió
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Illés Ferencné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését február 15-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Tudok szűkölködni és tudok 
bővölködni is, ...” 
 (Filippi levél 4,12)
Rohanó világunkban olykor 
megállva, elgondolom a régiek 
bölcsességét. Azt a bölcsességet, 
mely a REND megfigyelésén 
alapult, a végesnek a Végte-
lenhez szabott lehetőségeit és 
ajándékait fogalmazta meg, és 
támpontokat adott a tájékozó-
dáshoz.

Ilyen bölcsesség, az IDŐhöz 
való viszony szabályozása: van 
ideje a bővölködésnek és a szű-
kölködésnek; a munkának és 
a pihenésnek; az örömnek és a 
bánatnak; a szólásnak és a hall-
gatásnak…

Az idők rendjébe beálló ember 
ritmusos és lüktető életet él. Az 
időt figyelmen kívül hagyó, vagy 
éppen az időt hajszoló ember 
maga is hajszolt vagy száműzött 

lesz. Üldözöttje a határ-IDŐk-
nek, megszállottja az IDŐtlen-
ségnek, kortalanságnak, rabja 
a múltnak és egyben vesztese a 
jövőnek. 

Miért szólok erről? – mert az 
egyházi év ritmusát nyomokban 
tartalmazó életrohanásunkban 
ugyan feltűnnek az ünnepek, de 
súlyuk, jelentőségük, áldásuk 
nélkül. Pedig a régiek még tud-
ták, tartották ezeket – s áldás 
származott belőle.

Farsang – miről is szól? Egysze-
rűen fogalmazva: télbúcsú és ta-
vaszváró. Öröme a sötétség múl-
ásának és reményteljes várása 
a világosságnak. Öröme annak, 
hogy lassan lekerül a nagykabát, 
a vállakat terhelő súly. Öröme 
annak, hogy a lefelé húzó sár már 
csak ideig-óráig erősebb a szárító, 
éltető napfénynél. Öröme annak 
a csodának, ami eljön. 

Egy furcsa kép jutott erről 
eszembe: olyan a farsang, mint 
a didergő, sáros utcáról belépő 
vándor. Első dolga, hogy levegye 
kabátját, csizmáját, hogy ottho-
nába lépve felkacagjon, átme-
legedjen, örvendezzen. Szorgos 
idő ez, hiszen vacsorát készít, 
beszélget, sürög-forog, dolgát 
végzi – (s egy mondatban írom 
szívem szerint, amit külön kelle-
ne…) – hogy elcsitulva, végre le-
vethesse minden ruháját, a nap 
minden szennyét, majd pőrén, 
őszinte vágyakozással állhasson 
a tisztító vízcseppek alá. S meg-
tisztulva, fáradt, de elégedett lé-
lekkel várhassa a hajnalt, mely 
biztosan felkel. Egy lélegzetnyi 
lüktetés: farsang – nagyböjt – 
húsvét. Egyik a másik nélkül 
üres és kongó. Egyik a másikban 
fejti ki áldását, felüdítő, megtisz-
tító, életre derülő gazdagságát. 

Hiszen farsang bő-sége a nagy-
böjti szűk-ség nélkül dorbézolás, 
mely csömörbe, ájultságba visz. 
Nagyböjt farsang felszabadult 
öröme nélkül képmutatás és ön-
ámítás. Ezért is csodálatos Pál 
apostol bölcsessége: „Tudok szű-
kölködni és tudok bővölködni 
is, ...” Nem csak átsuhannak 
rajtam az ünnepek, nem csak 
eltelnek az áldott napok, hanem 
lelki nyitottsággal ismerem az 
időt és az idő Urát, akire figyel-
ve áldássá válik az idő teljessége. 
Egymásba ölelkező láncszemek-
ké válnak ünnepek és hétközna-
pok, melyek élet-ékesítő láncként 
gazdagítanak.  

Vajon mi tudjuk ezt? Hiszem: 
kérhetjük, kereshetjük, élhetjük 
ajándékként Pálhoz hasonlóan. 
Ámen!  

 Kaszóné Kovács Karola,
 református lelkipásztor

ELADÓ!
Mazda 6 2.0 CDTE,

2004. októberi, 264.000 km, 
sérülésmentes, jó műszaki 

állapot, szervízkönyv,
valós kilométer.

Ár: 799.000,- Ft.
ÉRDEKLŐDNI:

+36–20/323–1767

(03054)

KT Dinamic NKFT.
Foglalkoztató állást hirdet 

megváltozott
munkaképességű dolgozóknak 

kisegítő kertész 
munkakörbe.

Jelentkezés: 
+36–74/315–103

Munkavégzés helye:
Szekszárd (03051)

Súlyos bírság járhat az illegális agancsgyűjtésért
Aki agancsot talál, az jobban 
teszi, ha otthagyja, ahol rá-
lelt, ugyanis az agancsgyűj-
tés engedélyhez kötött. Aki 
engedély nélkül gyűjt agan-
csot, az 100 ezer és 5 millió 
forint közötti pénzbírsággal 
sújtható – hangzott el a Tol-
na Megyei Kormányhivatal 
hétfő délutáni sajtótájékoz-
tatóján.

A hullajtott agancsok gyűjté-
sének több évszázados hagyo-
mánya van hazánkban. Mivel 
a gímszarvas bikák többnyire 
január végétől, február elejétől, 
a dámszarvas bikák pedig nem 
sokkal ezt követően kezdik el 
hullajtani agancsukat, ezért az 
agancsgyűjtés szezonja is ek-
kor kezdődik meg – mondta el 
dr. Király István, az Országos 
Vadászkamara Tolna megyei 
Területi Szervezetének titká-
ra. Hozzátette, megyénkben a 
becslések szerint mintegy 2300 

gímszarvas, valamint 2600 
dámszarvas bika lehet, az éven-
te elhullajtott agancsok pedig 
100 milliós értéket képviselnek.

Hangsúlyozta, az elhullajtott 
agancs az adott vadászterületen 
vadászatra jogosult tulajdonát 
képezi, ezért agancsot csak a 
vadászatra jogosult gyűjthet, 
vagy az általa kiadott írásbe-
li engedély birtokában lehet 
gyűjteni.

Az engedély nélküli agancs-
gyűjtés jogosulatlan vadászat-
nak számít – tájékoztatott Ko-
saras Zoltán. A Tolna Megyei 
Kormányhivatal vadászati sza-
kügyintézője kiemelte: aki en-
gedély nélkül gyűjt agancsot, az 
a gyűjtött mennyiségtől függő-
en a vadászati jogszabály értel-
mében szankcióra számíthat és 
legalább 100 ezer, legfeljebb 5 
millió forint bírsággal sújtható.

Az illegálisan agancsot gyűj-
tők sokszor szándékosan zak-
latják a szarvasokat, mert az 
állatok könnyebben elhullajtják 
„trófeájukat”, ha az menekülés 
közben beakad a fákba, bok-
rokba. A szarvasok megzava-
rása nyomán nagyobb eséllyel 
fordulhatnak elő vadelütések, 
illetve az állatok könnyebben 
okozhatnak kárt a mezőgazda-
sági területeken.

Aki engedély nélkül gyűjt 
agancsot lopást követ el, amely 
50 ezer forint alatti kárt esetén 
szabálysértésnek, ezt meghala-
dó értékben bűncselekménynek 
számít – közölte dr. Pilisi Gábor. 
A Szekszárdi Rendőrkapitányság 
vezetője elmondta, aki lopott 
agancsot vesz át, az orgazdaságot 
követ el, míg a vadak szándékos, 
az állatban maradandó kárt oko-
zó megzavarása állatkínzásnak 
minősül, amit a törvény külön 
szankcionál. 

 Forrás: kadarka.net

Megtelt: egyelőre nem fogad kutyát a szekszárdi menhely
Ismét a felelősségteljes állat-
tartásra hívta fel a figyelmet 
Fiáth Szilvia, miután teljesen 
megtelt, s ezért egyelőre nem 
tud több kutyát fogadni a 
Szekszárdi Kutyamenhely.

A mintegy 180 férőhelyes 
menhelyen mintegy 230 kutya 
van. Minden kennel, illetve az 
összes elkülönítő és karantén 
foglalt, ezért bizonytalan ide-
ig nem tudnak újabb kutyákat 
fogadni – tudtuk meg Fiáth 
Szilviától. A menhelyet mű-
ködtető Tolna Megyei Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány 
elnöke tudatta, elérték fizikai 
teljesítőképességük határát. 
Azért kényszerültek a döntés 
meghozatalára, hogy a már a 
menhelyen lévő kutyákat meg-
felelően el tudják látni. Csak 
akkor tudnak ismét ebeket 
fogadni, ha 200 alá csökken a 
kutyák száma. Az  alapítvány 
elnöke hozzátette: „szekszárdi 

kötelezettségeiket” mindemel-
lett is teljesítik.

– Nagyon sajnálunk minden 
kidobott és nehéz sorsú kutyát, 
de helyünk és a dolgozó kezek 
száma is véges. Mindenki, aki 
kutyát akar utcára tenni, vagy 
elhagyott kutyát talál, a fenti-
eket figyelembe véve döntsön, 

járjon el – fogalmazott Fiáth 
Szilvia.

Az alapítvány elnöke elmond-
ta, tavaly ősszel kezdett nehézzé 
válni a helyzet. Ősszel és télen 
általában több kutya kerül az 
utcára, míg ezzel párhuzamosan 
ezekben a hónapokban jellemző-
en „minimális az örökbefogadási 

kedv”. Az előző két hétben mind-
össze tizenöt kutyát fogadtak 
örökbe a menhelyről. Utóbbiak 
közül tízért egy szervezet jött el 
Németországból, ahol majd elle-
nőrzött helyekre, jó körülmények 
közé kerülnek az ebek.

Fiáth Szilvia szekszárdi jel-
legzetességnek nevezte, hogy 
minden ősszel sok tanyán tar-
tott ebtől szabadulnak meg. Sok 
felelőtlen állattartó egyszerűen 
szélnek ereszti a tanyán tar-
tott kutyáját, hogy a téli, rossz 
időjárási körülmények között 
ne kelljen gondoskodnia róla 
– mondta. Hozzáfűzte: nagy 
gondot jelent a nem kívánt sza-
porulat is, ennek a problémának 
felelős gondolkodással, az ebek 
ivartalanításával lehetne elejét 
venni.

Kutyát örökbe fogadni min-
den szombaton 10 és 15 óra 
között lehet a Bogyiszlói út 8. 
szám alatt található menhelyen.  
 S. V.
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Sportélmény: április 22-én újra futók lepik el a belvárost
Idén immár 12. alkalommal 
rendezi meg a Sportélmény 
Alapítvány a Domaine Gróf 
Zichy futóversenyt Szekszár-
don. A névadó szponzor tá-
mogatásának köszönhetően – 
az elmúlt évekhez hasonlóan 
– a megye több településéről 
érkező gyerekek is közösségi 
sportélményhez juthatnak az 
április 22-ei versenyen.

„Ahhoz, hogy egészségesen 
élő és gondolkodó felnőttekké 
váljunk, gyerekként is meg kell 
kapjunk bizonyos lehetősége-
ket. Akiknek ezek nem adottak, 
azoknak kötelességünk segíteni 
a hozzájutásban. Példaértékű 
alkalom erre a Domaine Gróf 
Zichy futóverseny, amely év-
ről évre bebizonyítja, hogy a 
sportban lehetséges egészséges 
közösséggé válni” – fogalmazott 
báró Twickel György, a verseny 
névadó támogatója. A szerve-

zők buszokkal gyűjtik össze 
azokat a Szekszárd környéki 
hátrányos helyzetű települése-
ken élő, sportolni vágyó gye-
rekeket, akiknek gondot jelent 
eljutni a rendezvényre.

Miután a verseny résztve-
vőinek magját ezernél is több 
sportolni vágyó gyerek jelenti, 
ezért számukra különleges kísé-
rőprogramokkal is készül a ren-
dező Sportélmény Alapítvány. 
Toma és csapata fűszereivel és 
játékaival ízesíti a rendezvényt, a 

Gibbon Slacklines csapata pedig 
Budapestről érkezik és slackline 
(egyensúlyozás) oktatással, va-
lamint bemutatóval színesíti a 
rendezvényt. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan a résztvevők idén is 
számíthatnak sztárvendégre.

A főszerep természetesen 
idén is a futásé lesz. A gyerekek 
a szokásos általános és közép-
iskolai korosztályokban verse-
nyeznek majd. Az előző évek 
tapasztalatait felhasználva az 
1–2. korcsoportban a fiúk és a 

lányok külön állnak rajthoz. A 
váltóban 4×1 km-t kell teljesíte-
ni, az amatőröknek pedig 5 km a 
leküzdendő táv. Újdonság, hogy 
az 5–6. osztályosoknak is rövi-
debb, 1 km-es távot kell teljesíte-
niük, hiszen a szervezők legfőbb 
célja idén is az, hogy minél több 
gyereket ajándékozhassanak meg 
a sport, a mozgás élményével. A 
támogatók jóvoltából minden 
befutó számíthat befutó-csomag-
ra, amelyben emblémázott pólót, 
frissítőt, Tolle Túró Rudit és Pet-
rits mézeskalácsot, valamint a 
Szekszárdi Családbarát Strand- 
és Élményfürdőbe szóló fürdő-
belépőt egyaránt találnak. SZV

Továbbra is hibátlan a Győrt negyedszer legyőző KSC
Fordulatos mérkőzésen 
aratott tíz pontos sikert az 
Atomerőmű KSC Szekszárd az 
elmúlt vasárnap, amely a női 
kosárlabda NB I alapszaka-
szában a Győrt verte – ebben 
az idényben már negyedszer.

Nem várta jó előjelekkel a ta-
lálkozót Djokics Zseljko veze-
tőedző együttese, amely az Eu-
rópa Kupa negyeddöntőjének 
törökországi visszavágójáról 
úgy érkezett haza, hogy Teja 
Oblak betegség, míg Krnjics 
Szara sérülés miatt nem tudott 
a társakkal gyakorolni. Pedig a 
jó erőkből álló vendégeket – a 
Rába-partiak januárban Euro-
liga-győztes kosarast igazoltak 
az amerikai Robinson szemé-
lyében – fűtötte a visszavágás, 
hiszen eddig a bajnokságban 
egy, míg az Európa Kupában két 
alkalommal is Studerék nyerték 
a két csapat összecsapását...

Az atomosok kezdték jobban 
a találkozót, és a 9. percben már 

20–10-re vezettek. Időkérés után 
szigorítottak védekezésükön a 
vendégek, akik a szekszárdiak 
eladott labdáiból az első negyed 
zárásáig minimálisra csökken-
tették hátrányukat. Lendületben 
maradt a Győr, és nem csak át-
vette a vezetést, de a Robinson–
Krivacsevics duó pontjaival el is 
lépett (18. perc: 27–35).

A nagyszünet után már 11 
ponttal is vezettek a látogatók 

(25. p.: 40–51), amikor az el-
lenállhatatlan Erica McCall (ké-
pünkön) és a félig egészségesen is 
remeklő Teja Oblak „riadót” fújt. 
A KSC megkezdte a felzárkózást, 
és a harmadik játékrész végére 
egy triplányira faragta hátrányát 
(53–56). Az ezúttal is fergeteges 
hangulatot teremtő közönsége 
által űzött-hajtott Szekszárd egy 
17–4-es rohammal megfordítot-
ta a meccset. Krnjicsék másfél 

perccel a lefújás előtt már 16 
ponttal is vezettek (78–62), s 
végül magabiztosan győzték le 
a Győrt – immár negyedszer is.

A lefújást követően Bálint 
Rékának, gereben Líviának, 
Mansaré Mantynak, Studer Ág-
nesnek és Theodoreán Alexand-
rának nem sok ideje maradt a 
társakkal ünnepelni, mert már-
is indultak Miskolcra. Itt ké-
szül ugyanis a nemzeti csapat 
az oroszok ellen szombati, és a 
litvánok elleni jövő szerdai Eu-
rópa-bajnoki selejtezőre.  - fl -

További információ a Spor-
télmény Alapítvány hon-
lapján (http://www.sportel-
meny.hu) és a rendezvény 
Facebook-oldalán.

Magabiztos győzelemmel kezdtek a Fekete Gólyák
Fölényes sikerrel kezdte a ta-
vaszi szezont a női kézilabda 
NB I/B Nyugati csoportjában 
szereplő Szekszárdi FGKC 
gárdája, amely vasárnap 12 
góllal nyert a közvetlen rivális 
győriek ellen.

Az idény első bajnokiján sok hi-
bával kezdett mindkét csapat. A 
hazaiak eladott labdáiból a fiatal 
győriek rendre könnyű gólokat 
lőttek, és vezettek is (10. perc 
5–6). Feljavuló védekezésének 
köszönhetően a Fekete Gó-
lyák gárdája előbb egyenlített, 
majd fokozatosan ellépett a tíz 
játékossal érkező vendégektől. 
Kaveczki Edina átlövésből lőtt 
gólokat és remekül játszotta 
meg Tóth Barbarát, a beállóst 
pedig csak szabálytalanság árán 
tudták megállítani a győriek. A 
heteseket Nagy Szilvia rendre 
értékesítette, Tauker Erika pe-
dig remek védőmunkája mel-
lett betörésekből és indításból is 
eredményes volt (20. perc 12–7, 
28. perc 16–9).

A 7 gólos előny a szünetig 
ötre olvadt – emberelőnyben 
kapott két gólt a Szekszárd –, 
s a fordulást követően még to-
vább zárkózott az ETO (38. perc 
17–13). A hosszú heteket kiha-
gyó Weigel Zita elfáradt, a he-

lyére pályára lépő Fehér Tímea 
viszont jól szállt be a játékba. 
Remek átlövésgóljainak és Gré-
nus Gréta találatainak köszön-

hetően az 51. percben már tízzel 
mentek a Gólyák (27–17). Az 
előny birtokában a Horváth–
Mészáros edzőpáros minden 

játékosának lehetőséget adott, 
de a különbség így is nőtt (58. 
perc 32–18). A végeredményt a 
győriek legjobbja, a nyolc gólig 
jutó Kellerman állította be.

„Nehezen lendültünk bele, 
de azután nagyon jól játszot-
tunk. A sok kiemelkedő egyéni 
teljesítménynek köszönhetően 
a reméltnél is nagyobb arányú 
győzelmet arattunk” – értékelt 
Horváth Szimonetta edző.

A szekszárdiak február 11-
én a Gárdony-Pázmánd NKK 
otthonában lépnek pályára (18 
óra), legközelebbi hazai mérkő-
zésüket február 18-án a sereg-
hajtó VKL SE Győr ellen játsz-
szák (18 óra).

  Forrás: fgkc.hu

Női NB I/B, Nyugati csoport: 
Szekszárdi FGKC–Győri 
AUDI ETO KC II. 32–20 (16–
11). Szekszárd, 200 néző. 
Szekszárd: Schell– GRÉNUS 
3, Weigel 1, TÓTH 3, NAGY 
11/7, KAVECZKI 6, TAU-
KER ERIKA 5. Csere: Szalai 
(kapus), Tauker Eszter, FE-
HÉR 3, Bíró, Kónya, Ambrus, 
Tutti, Gyenis. Edző: Horváth 
Szimonetta, Mészáros Melin-
da. Kiállítás: 8, illetve 6 perc. 
7 m-es: 7/7, illetve 5/3.

Atomerőmű KSC Szek-
szárd–CMB Cargo-UNI 
Győr 80–70 (20–19, 12–18, 
21–19, 27–14). Szekszárd, 
1200 néző. Szekszárd: Studer 
Á. 5, Theodoreán 8, Bálint R. 
8/6, Mansaré 4, MCCALL 
17/3. Csere: OBLAK 18/3, 
KRNJICS 16, Gereben 4, Kiss 
V., Studer Zs. Edző: Djokics 
Zseljko.

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. A papírformá-
nak megfelelően vereséget 
szenvedett a Szekszárd AC 
a Linz AG Froschberg ott-
honában a női asztalitenisz 
Klubcsapatok Szuperligája 
kedd esti elődöntőjében. A 
címvédő osztrákok a világ-
ranglistán 20. Polcanova 
vezérletével 6:3-ast előny-
nyel érkeznek a február 20-i 
szekszárdi találkozóra. A 
SZAC sikereit Mihajlova (2) 
és Madarász aratták. A szek-
szárdiak péntek este (lapzár-
tánk után) a Bajnokok Ligája 
negyeddöntő visszavágóján 
Berlinben álltak asztalhoz 

legjobbjuk, a tajvani Cseng 
I-Csing nélkül.

Asztalitenisz. Kizakisz Ni-
kolaosz győzött az U11-esek 
mezőnyében a 23. Molnár Já-
nos nemzetközi emlékverse-
nyen, február 1-én. A fővárosi 
viadalon 18 ország több mint 
200 versenyzője állt asztalhoz 
újonc, serdülő és ifjúsági kate-
góriákban. A szekszárdi Yorgos 
SE versenyzője, Kizakisz Ni-
kolaosz mindössze egy játszmát 
veszített a versenyen, melynek 
döntőjében 3:0-ra győzte le a 
második helyen kiemelt szlovák 
Árpást. A fiatal szekszárdi spor-

tolóval az M4 Sport riportot 
készített, az anyag várhatóan a 
„Jövünk” című magazinműsor-
ban, február 11-én (vasárnap) 
kerül adásba.

Futsal. Az Agenta Girls Szek-
szárd FC élvonalban szereplő 
női futsalcsapata magabizto-
san nyert a sereghajtó ellen. 
Micskó Márk edző együtte-
se már a szünetig négy gólos 
előnyt szerzett az alapszakasz 
mérkőzésein nagyobb ellen-
állást tanúsító gyulaiak ellen, 
és végül meg sem állt fél tuca-
tig. A szekszárdiaktól Ganczer 
Hajnalka négyszer talált a ka-

puba, míg Buchmüller és Fá-
bián egy-egy alkalommal volt 
eredményes.

Labdarúgás. Felkészülési 
mérkőzésen 1–1-es döntetlent 
játszott csoportbeli riválisával, 
a Kozármislennyel a Szekszár-
di UFC NB III-as labdarúgó 
csapata. Kvanduk János edző 
ezúttal a Szűcs K. (Schaffer)– 
Rácz F., Aréna Á., Kovács D. 
(Bakó), Füredi P.– Kozics (Haj-
pál), Nagyváradi, Lékó (Csigi), 
Budai– Hegedűs M., Fejes (Vö-
rös) összetételű együttest küld-
te pályára. A büntetőt is hibázó 
UFC gólját Csigi szerezte.
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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, 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
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (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
2018. február 13. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános Is-
kola 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
Február 11., vasárnap
14:30 –  Az igazi csoda
17:00 –  Fantomszál
19:30 –  A világ összes pénze
Február 12., hétfő
17:00 –  A világ összes pénze
19:30 –  Fantomszál
Február 13., kedd
17:00 –  A világ összes pénze
19:30 –  Fantomszál
Február 14., szerda
17:00 –  Valami amerika 3.
19:00 –  Valami amerika 3.

Február 15., csütörtök
15:00 –  Ősember
17:00 –  Valami amerika 3.
19:00 –  A szabadság ötven 

árnyalata
Február 16., péntek
15:00 –  Ősember
17:00 –  Valami amerika 3.
19:00 –  A szabadság ötven 

árnyalata
Február 17., szombat
15:00 –  Ősember17:00 –  
19:00 –  A szabadság ötven  

árnyalata

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Február 11. (vasárnap) 09:00 – 
13:00 – Rendezvényterem
Farsangi Játszóház
10:00 – Ízelítő a Bartina Gyer-
mekfarsang produkcióiból. 
11:00 – Fellép a Bóbita zenekar 
„Bolond bál” című műsorával.

Kézműves foglalkozások: far-
sangi álarcok, kalapok, kiszebá-
bok, képeslapok, csipeszbábok, 
ujjbábok és még sok érdekes far-
sangi kiegészítő készítése. Fánk-
kóstoló meleg teával. 

Jegyár: 1.000,- Ft, 4 éves kor 
alatt 500,- Ft. Jelmezben a gyer-
mekeknek ingyenes a belépés!

Február 15. (csütörtök) 18:00
– Csatár terem
Író-olvasó találkozó Parti Nagy 
Lajossal

Házigazda: Ágoston Zoltán, a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztője. 
A rendezvény a Jelenkor folyó-
irat és a Babits Mihály Kulturális 
Központ együttműködésében 
jön létre. 

A belépés ingyenes.

Február 19. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Szekszárd Big Band Koncert

Sztárvendég: Gájer Bálint. 
Közreműködik: Buzás Panna 
Napsugár (ének), Csepregi Péter 
(ének), Nagy Balázs (altszaxo-
fon), Pecze Zsófia (ének). Művé-
szeti vezető: Pecze István. 

Jegyár: 2.500,- Ft.

Február 24. (szombat) 18:00 
– Művészetek Háza
Fiatal magyar tehetségek a Szek-
szárdi Kamarazenekarral

Közreműködnek: Bognár 
Szonja (hegedű), Fodor Bonita 
(hegedű), Józsa Dalma (hege-
dű), Mákszem Fanni (hegedű). 
Művészeti vezető: Földesi Lajos 
hegedűművész. 

Jegyár: 2.000,- Ft, nyugdíjas/
diák 1.500,- Ft.

Február 22. (csütörtök) 10:30 
– Rendezvényterem
Kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapja

A diktatúra kemény és puha 
változata, Magyarország a szovjet 
táborban – Romsics Ignác törté-
nész előadása. 

A belépés ingyenes.

2018. február 27. (kedd) 19:00 
– Színházterem
Zilahy Lajos: Az utolsó szerep

Múzsa bérlet, 3. előadás. A 
Turay Ida Színház bemutatója. 
Klementina tündökletes tehet-
ségű, gyönyörű színésznő, aki 
szenvedélyes, sodró életet él fi-
atalabb szerelme, Raul oldalán. 
Egy ideje nem érzi jól magát, s 
fölkeresi Kada professzort, a hí-
res belgyógyászt. Az orvos fölis-
meri a halálos kórt, de eltitkolja 
szépséges betege előtt az igazsá-
got. Klementina gyanakszik, s el-
határozza, hogy külsejét álcázva, 
mint saját anyja fogja kifaggatni a 
professzort. A „játék” túl jól sike-
rül, s így megállíthatatlanul elin-
dul az utolsó szerep életrekeltése. 
Szereplők: Détár Enikő, Seprenyi 
László, Győri Péter, Benkő Péter, 
Hűvösvölgyi Ildikó, Xantus Bar-
bara. Rendező: Koltay Gábor. 

Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

MEGHÍVÓ
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének 

nyugdíjas Alapszervezete farsangi batyus teadélutánt tart.
Tisztelettel meghívja tagjait, és minden érdeklődőt.

Hozza magával házastársát, barátait.
Program: 1. „Szívküldi” Dalkör műsora, 2. Sok vidámság, 

tombola, felhőtlen szórakozás!
Ideje: 2018. február 22. (csütörtök) 15:00 óra

Helye: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Jelentkezni lehet február 19-ig a Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

Személyesen és telefonon, hétfőn és csütörtökön 08:00 – 10:00 
óráig (+36–70/933–8361) mobilszámon.

A Magyar Vöröskereszt Tolna megyei Nyugdíjas
Alapszervezete előadást szervez. 

Téma: Czencz János Festőművész élete és munkássága
Előadó: Andics János helytörténész

Ideje: 2018. február 15. (csütörtök) 14:00 óra
Helye: Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete

7100 Szekszárd Dózsa Gy. u. 1.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: Szekszárd Dózsa György u. 1.
Ideje: 2018. február 12., 19., 26. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2018. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

Meghívó
Léleképítőre

GULYÁS DÉNES
Múltjáról, jelenéről és  

terveiről vall a Kossuth-díjas 
operaénekes a Léleképítőn
Időpont: 2018. február 12. 

(hétfő) 18:00 óra
Helyszín:

Garay János Gimnázium,
díszterem (7100 Szekszárd, 

Szent I. tér 7–9.)
Információ:

dr. Tóth Csaba Attila
(+36–30/9319–428)

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 
2018. február 12-én (hétfő) 

16:30 órakor, 
a Babits Mihály Kulturális 
Központ Csatár termében 
tartja következő alkalmát, 
melyen Orosz Valéria, a 

Tolna Megyei Kormányhi-
vatal Műszaki Engedélye-
zési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály osztályvezető 

helyettese „Fogyasztóvédel-
mi tanácsok” (a mindennapi 
bosszúságok elkerülése érde-
kében) címmel tart előadást. 

Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!

•  2018. február 12. (hétfő)  
08:00 – 17:00

•   2018. február 16. (péntek)  
08:00 – 10:00

•  2018. február 19. (hétfő) 
08:00 – 17:00

•  2018. február 23. (péntek) 
08:00 – 15:00

•  2018. február 26. (hétfő) 
08:00 – 17:00

Pályázat intézményvezetői munkakör betöltésére
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 
mint fenntartó – a közalkal-
mazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján – pályázatot 
hirdet a Városi Bölcsődében 
intézményvezető munkakör 
betöltésére.

A vezetői megbízás időtartama: 
határozott idő: 2018. július 1. – 
2023. június 30. (3 hónap pró-
baidő)
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Városi 
Bölcsődéje, 7100 Szekszárd, 
Perczel M. u. 4.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök:

Biztosítja a jogszabályokban 
meghatározott bölcsődei ellá-
tással összefüggő feladatokat. A 
bölcsődevezető felelős a gyer-
mekek ellátásának megszerve-

zéséért, az intézmény műkö-
déséért, a személyi, tárgyi és 
anyagi feltételek biztosításáért 
és szakszerű irányításáért.

Jogállás, illetmény, juttatások:
Végzettség, szakképesítés: 

csecsemő és-kisgyermeknevelő 
(BA), bölcsődei szakgondozó 
(OKJ), csecsemő és kisgyer-
mekgondozó (OKJ), csecsemő 
és kisgyermeknevelő gondozó 
(OKJ), csecsemő és gyermek-
nevelő gondozó (OKJ), kisgyer-
mekgondozó – csecsemő-és 
kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ) végzettséggel ren-
delkező: intézetvezető, vagy 
szakoktató, vagy védőnő, vagy 
felsőfokú szociális alapvégzett-
séggel, vagy pedagógus végzett-
séggel rendelkezik.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: jó szervező, kom-
munikációs és kapcsolatteremtő 
képesség, helyismeret, felhasz-
nálói szintű számítástechnikai 
ismeret.

A pályázat benyújtásának  
határideje: 
2018. április 13. (péntek)

A pályázat benyújtásának 
módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a 

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata címére 
történő megküldésével (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni 
a munkakör megnevezését: 
„bölcsődevezető”.

•  Személyesen, zárt borítékban dr. 
Molnár Kata jegyző nevére (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.)

A pályázat elbírálásának  
határideje: 
2018. május 30. (szerda)

A pályázat teljes szövege Szek-
szárd város honlapján olvasha-
tó (www.szekszard.hu/allas/in-
tezmenyi_allasok). A kiírással 
kapcsolatos további információt 
Rimai Rudolfné bölcsődevezető 
nyújt (tel.: +36–20/436–30–02).



2018. február 11.16

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(03039)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (03042)

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!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03043)

SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN! 
• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval 

borított pályával, és ízléses büfével várunk!
• Nálunk egy óra fallabdázással a tested egy heti mozgásigényét 

kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!

• És ha már kellőképp elfáradtatok: izzadjatok igényesen kialakított 
wellnes részlegünk szaunájában, vagy hűsöljetek a jacuzziban!

• Jöhetsz egyedül, barátokkal, vagy akár még a céges csapatépítésben 
is segítünk: 30 főig zártkörű, csoportos rendezvények lebonyolítását is 

vállaljuk!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
HONLAP: www.fallabdatolna.hu

7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: +36–70/392–68–61

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 16:00 – 21:00 

szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00 (03053)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03032)

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


