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Mini bölcsőde

→ 3. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Télűzés
Negyedik esztendeje, hogy 
a Szekszárdi Fősővárosi Kör 
télűző kiszebáb-égetést szer-
vez a városrész lakosai rész-
vételével. Idén február 23-án, 
szombaton délután várják az 
érdeklődőket Felsővárosba, a 
Kápolna térre.
 → 4. oldal

Sváb bál
Immár 28 évre nyúlnak vissza a 
Dienes Valéria Általános Isko-
la Grundschule sváb báljának 
története, amelynek közvetlen 
előzményeként az 1990/91-es 
tanévben bevezetett kétnyel-
vű német nemzetiségi oktatást 
említhetjük.
 → 5. oldal

BorEgyetem
Új helyen, új elképzelések men-
tén folytatódik a BorEgyetem 
elnevezésű előadás-sorozat. A 
„Kékfrankosok a javából” cí-
met viselő előadás vendégei 
12 kiváló kékfrankost kóstol-
hattak meg a Garay Élmény-
pincében.
 → 10. oldal

Újabb KSC-bravúr
Fantasztikus hangulatú mér-
kőzésen, szenzációs játékkal 
79–73-as győzelmet aratott az 
Atomerőmű KSC Szekszárd a 
spanyol Girona ellen a női ko-
sárlabda Európa Kupa negyed-
döntőjének szerda esti első fel-
vonásán.
 → 13. oldal
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Diplomaátadó: felelősséggel jár az értelmiségi lét
Huszonegy végzős hallgató 
vehette kezébe diplomáját 
a Pécsi Tudományegyetem 
szekszárdi karán, február 
8-án.

Turizmus-vendéglátás, szoci-
ális munka, üzleti szakoktató, 
óvodapedagógus, német óvoda-
pedagógus, valamint tanító 
szakon szereztek végzettséget a 
PTE Kultúratudományi-, Peda-
gógusképző és Vidékfejlesztési 
Karán.

Prof. dr. Szécsi Gábor dékán 
a campuson elmondott ünnepi 
köszöntőjében az ógörög böl-
csek boldogságról alkotott né-
zeteivel igyekezett rávilágítani 
a végzősök számára arra, hogy 
létezik a földi létünkhöz kötődő 

boldogság, ám van egy egészen 
másfajta boldogságérzet, ame-
lyet csupán az ember kaphat 
meg életében: a gondolkodást, 
a tudás boldogságát.

Mint kiemelte, az értelmiség 
ajándéka, hogy képes újragon-
dolni a világot. Azt is hang-
súlyozta, ha a végzősök nem 
gyarapítják folyamatosan is-
mereteiket, a megszerzett tudás 
eltűnhet, és csupán néha buk-
kanhat fel. Egyvalami azonban 
sohasem távozik: az értelmi-
ségi magatartás- és életforma, 
amely hatalmas felelősséggel is 
jár. „Innentől ott a felelősség az 
Önök vállán” – jegyezte meg 
a dékán, aki úgy véli, ha a ma 
hallgatói képesek kritikusan, 
kreatívan gondolkodni, jobbá 
tehetik a világot, szem előtt tart-
va a „soha meg nem elégedés” 
Babits-i elveit.

A szekszárdi Kar végvár-sze-
repéről szólva prof. dr. Szécsi 
Gábor nyomatékosította: Tolna 
megye egyetlen felsőoktatási 
intézménye, az oktató-hallgató 
együttműködésén alapuló alma 
matere valódi műhelyként szol-
gál a városban. Örömet, hitet 
és kellő bölcsességet ad az oda 
járóknak ahhoz, hogy megva-
lósítható és megvalósíthatatlan 
álmaikat megfelelően kezeljék.

A dékáni méltatást követő-
en a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó hallgatókat jutalmaztak, 
majd – Oláh Alexandra Miléna 
turizmus alapszakos hallgató 
előolvasásával – a végzősök 
fogadalomtétele következett. A 
Kar régi hagyománya, hogy a 
végzettek szalagot kötnek egy-
kori intézményük zászlójára: 
ezt Peidl Anita és Nagy Olivér 
turizmus-vendéglátás szakos 
hallgatók végezték el.

A diplomaosztó ünnepség 
keretében az 1988 óta az intéz-
ményben tevékenykedő Szabó 
Ernő János oktatótól, a Tanul-
mányi és Főigazgatói Hivatal 
korábbi vezetőjétől búcsúztak. 
Az esemény zárásaként az egye-
temi kar vezetősége szekszárdi 
vörösborral koccintott a végzős 
hallgatókkal.  Gy. L.

NÉVNAP–TÁR
Február 17. (vasárnap) – Donát
Donát: latin eredet; jelentése: Istentől ajándékozott.

Február 18. (hétfő) – Bernadett, Konrád
Bernadett: német-francia eredetű; jelentése: erős, mint a medve.
Konrád: német eredetű; jelentése: Merész + tanács.

Február 19. (kedd) – Zsuzsanna, Eliza
Zsuzsanna: héber-görög-latin eredetű;  jelentése: liliom.
Eliza: héber eredetű; jelentése: Isten az én esküvésem.

Február 20. (szedra) – Aladár, Álmos
Aladár: germán eredetű; jelentése: mindenben hatalmas.
Álmos: magyar-török-latin eredetű; jelentése: álombeli, magasztos, álmos.

Február 21. (csütörtök) – Eleonóra, Zelmira
Eleonóra: arab eredetű; jelentése: Isten az én világosságom.
Zelmira: 1.)  olasz eredetű, Rossini és Gluck operáiból; jelentése: győzelem 

+ híresé. 
2.) arab eredetű, jelentése: ragyogó, fénylő.

Február 22. (péntek) – Gerzson, Zétény
Gerzson: héber eredetű bibliai férfinév; jelentése: az idegen, a száműzött.
Zétény: magyar eredetű; jelentése: vő.
Február 23. (szombat) – Alfréd, Mirtill
Alfréd: germán eredetű; jelentése: tündér, tanács.
Mirtill: görög-francia eredetű; jelentése: mirtuszfa, áfonya.
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Átadták a Kadarka utcai mini bölcsődét
Tizennégy hellyel gyarapo-
dott a bölcsődei férőhelyek 
száma Szekszárdon, miután 
csütörtökön hivatalosan is 
átadták a nettó 130 millió 
forintból létesített Kadarka 
utcai mini bölcsődét, me-
lyet hétfőn vettek birtokba a 
gyermekek és a dolgozók.

Az önkormányzat tavaly nyár 
elején jelentette be bölcsőde 
építési programját – emlékezte-
tett Ács Rezső az avatón. Szek-
szárd polgármestere kiemelte, 
a program első nagy eseménye 
a Kadarka utcai mini bölcsőde 
átadása. Mint azt a városvezető 
elmondta, a 290 m2-es alapte-
rületű bölcsődei épületegyüttes 
700 m2-es telken található, me-
lyet kerítéssel vettek körbe. A 

parkolási gondok elkerülése ér-
dekében az épülethez egy négy 
férőhelyes parkoló is tartozik.

A beruházás értéke – a be-
rendezéssel együtt – mintegy 
nettó 130 millió forint, az épí-
tési munkát pedig ezúttal is egy 
helyi vállalkozás végezte el. A 
fejlesztéshez szükséges összeg-
ből nettó 86 millió forintot a 
Terület és Településfejlesztési 
Operatív Programban (TOP), 
pályázat útján nyertek el, míg a 
fennmaradó mintegy nettó 44 
millió forintot a saját költségve-
téséből fedezte a város – tudatta 
Ács Rezső.

A polgármester arról is tá-
jékoztatott, hogy az eredeti 
tervhez képest bővítették a 
gyermeklétszámot. Eredetileg 
ugyanis kettő, egyenként öt-

fős csoport indítása szerepelt a 
tervben, ám végül két, egyen-
ként hétfős csoporttal kezdte 
meg működését a bölcsőde. 
Vagyis a beruházásnak hála 
összesen tizennéggyel nőtt a 

bölcsődei férőhelyek száma a 
megyeszékhelyen.

Ács Rezső arról is szólt, hogy 
felmérést végeztek, melynek 
eredménye alapján úgy látják, 
hogy egyre több fiatal vállal 
gyermeket Szekszárdon. Hozzá-
tette, az utolsó három évben 28 
bölcsődei felvételi kérelmet vol-
tak kénytelenek elutasítani hely-
hiány miatt. Vagyis a bölcsődei 
fejlesztésre nagy szükség van a 
városban. Mint azt hangsúlyoz-
ta, ha továbbra is lesz igény a 
férőhelyekre, akkor a pályázati 
források rendelkezésre állásától 
függetlenül további férőhelye-
ket alakítanak ki. Hozzátette, 
a város ugyanis minden olyan 
feltételt szeretne megteremteni, 
mely megkönnyíti a gyermek-
nevelést.

A polgármester mindehhez 
hozzáfűzte azt is, hogy a bölcső-
dei férőhelyek bővítése szorosan 
összefügg a munkaerő problé-
mák helyben történő kezelésével. 
Ha ugyanis biztosítják a szüksé-

ges férőhelyeket a kicsik részére, 
akkor a szülő eldöntheti, hogy 
otthon marad-e gyermekével, 
vagy inkább (újra) munkába áll.

Zárásként emlékeztetett, az 
elmúlt években óvodák újultak 
meg, bővültek ki Szekszárdon, 

ahol továbbra is cél  az óvodai 
férőhelyek bővítése és a színvo-
nal emelése.

Horváth Erika, a 2. számú 
óvoda és bölcsőde vezetője el-
mondta, amikor intézményve-
zető lett, arra biztatta munka-
társait, hogy merjenek nagyot 
álmodni, ő pedig próbálta, 
próbálja megteremteni az ál-
mok beteljesüléséhez szükséges 
feltételeket. Mint fogalmazott, 
ezért nagy öröm számára, hogy 
az elmúlt egy évtizedben az 
intézményhez tartozó mind a 
négy tagépület korszerűbb lett. 
Adottakká váltak a minőségi 
nevelőmunka szempontjából 
korábban hiányzó feltételek és 
helyiségek, illetve a teljes esz-
közparkot lecserélték. Kiemel-
te, ebbe a folyamatba illeszke-

dik bele a Kadarka utcai mini 
bölcsőde átadása.

Az intézményvezető arról is 
szólt, hogy a remek tervezői öt-
leteknek köszönhetően az épü-
let mind kívül, mind pedig belül 
minden szempontból megfelel 
a kor követelményeinek. Zá-
rásként tudatta, a szülők is el-
ismerő pillantások kíséretében 
hozták hétfőn csemetéiket az új 
bölcsődébe.

A nemzeti színű szalagot 
Horváth Erika intézményve-
zető, Ács Rezső polgármester 
és Zsobrák Róbert, a kivitelező 
szekszárdi Ács-Állványozó Kft. 
vezetője vágta át, ezzel felavatva 
az új bölcsődét. Az avató után 
minden gyermek kis ajándék-
csomagot vehetett át Ács Re-
zsőtől.   S. V.
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Az összetartozást erősítenék a télűző fősővárosiak
Negyedik esztendeje, hogy a 
Szekszárdi Fősővárosi Kör tél-
űző kiszebáb-égetést szervez 
a városrész lakosai részvéte-
lével. Idén február 23-án dél-
után várják az érdeklődőket a 
Kápolna térre.

A különleges programról az 
egyesület elnökével, Szollár Zol-
tánnal beszélgettünk.

– Igazán közösségmegtartó sze-
reppel bír ez a télűző program…

– Ez így van. Sok-sok család 
járul hozzá rendezvényeink si-
keréhez, a buzgalom ugyanak-
kor alapból jellemzi a városrész 
lakosait. „Fősőváros” folyamatos 
fejlődést mutat: sokan újítják fel 
ingatlanjaikat, korszerűsítenek, 
de egyre több az új beköltöző 
is. Közülük többen már letele-
pedésüket követően felkeres-
nek bennünket, hogy szívesen 
hozzájárulnának az egyesület 
munkájához. Ki támogatóként, 
ki aktív tagként, de megjelenik 
már a februári kiszebáb-égetésen 
is. Ennek természetesen szívből 
örülünk, mert ebből érezzük, jó, 
amit csinálunk.

– Úgy sejtem, a téli időszak be-
tegségei azért megviselik a vá-
rosrész lakóit…

– Persze, a szervezés is „influ-
enza-függő”, hiszen ha a gyer-

mek lebetegszik, a szülő sem ér 
rá és ez fordítva is igaz…

– Miben változtattok az idei 
programon?

– A forralt bor és a tea meny-
nyiségén, ami évről évre nő... A 
kiszebáb azonban idén marad a 
megszokott méretű: a mintegy 
5.5–6 méteres figura bőven elég, 
hiszen a biztonságos szállításra 
is figyelnünk kell. Idén még 
akad szalmánk alá, de jövőre 
már segítséget kérünk e téren.

– Mi a titka ennek a már-már 
„tüke” szekszárdinak számító 
télűző eseménynek?

– Nem csak a babona, bár – 
legyünk őszinték – kicsit talán 
mindnyájunkban benne van a 
babonától való félelem. Régen 
ezekre a bábokra kis papír fecnit 

akasztottak, amelyekre a télűzők 
felírták bánatukat, bajaikat, be-
tegségeiket. Úgy hitték az embe-
rek, ha elégetik a kiszebábot, az-
zal minden nyavalya tovaszáll… 
Rendezvényünk nyomósabb 
oka, hogy a téli depressziós idő-
szakot követően szeretnénk már 
kicsit kimozdulni. Érezni, hogy 
várják az emberek a tavaszt. 
Ugyanakkor az összetartozás 
érzését is erősítik ezek a kitele-
pülések. Egy idős bácsi úgy fo-
galmazott ennek kapcsán: „itt 
élünk, és ha nem lennének ezek 
a kis összetartó programok, hát, 
még kevesebbet találkoznánk, 
beszélgetnénk, pletykáznánk…”

– Mit tudhatunk a közreműkö-
dőkről?

– A Mérey utcai ovisok ké-
szülnek egy kis műsorral: télűző 

verseket, rigmusokat tanulnak. 
Az rendezvény február 23-án, 
szombaton 13:50-kor kezdődik, 
aztán „ki meddig bírja”. Néhá-
nyan ott maradunk tovább is, 
hiszen egy-egy beszélgetés gya-
korta elhúzódik.

– Kiket vártok a kiszebáb-ége-
tésre?

– A kikapcsolódni vágyó 
családokat. Ahogy korábban 
is fogalmaztam, elsők a gyere-
kek, de szerintem mindenkinek 
látványos egy ekkora tűz megy-
gyújtása, körbetáncolása. Ez is 
segíti az együvé tartozás érzé-
sének erősítését. Úgy tudom, 
néhány család a megyehatáron 
túlról, sőt a fővárosból is érkezik 
hozzánk. „Égjen hát az a kisze-
báb, vigyen el minden rontást, 
betegséget!”  Gy. L.

A sváb bál moderátora az 
idén László Bernadett 8. b 
osztályos és Ganczer Nán-
dor 7. c osztályos tanuló 
volt. Előbbi német, utóbbi 
magyar nyelven konferált. 
A program szervezése a 
német munkaközösség pe-
dagógusai, Vargáné Rónai 
Éva munkaközösség-vezető 
és az iskola vezetőségének 
irányításával zajlott. Lebo-
nyolításából az intézmény 
valamennyi pedagógusa ki-
vette részét. Az értékes, ere-
deti sváb viseleteket felkuta-
tó szülők és nagyszülők az 
öltözködésben segédkeztek. 
A felsős tanulók süteményt, 
üdítőt, tombolát és belépője-
gyet árultak a bálon, szüleik 
pedig szendvicseket, sütemé-
nyeket hoztak a büfébe és az 
árusításban segédkeztek.

A háború alatt elrejtett ruha is felbukkant a Dienes bálján
Immár 28 évre nyúlnak visz-
sza a Dienes Valéria Általá-
nos Iskola Grundschule sváb 
báljának története, amelynek 
közvetlen előzményeként az 
1990/91-es tanévben beve-
zetett kétnyelvű német nem-
zetiségi oktatást említhetjük.

Az 1982/83-as tanévben kez-
dődött a német nyelvű oktatás 
az akkori 4. számú Általános 
Iskolában, majd ’89-ben a né-
met nemzetiségi táncoktatás is 
útjára indult az intézményben. 
Mindezen „mérföldkövek” abba 
az irányba „terelték” az iskola 
vezetőségét, hogy sváb bállal 
erősítsék a környéken élő né-
metajkúak összetartozását. Az 
első helyszín a Gyermekek Háza 
volt, ahol a bált Vitéz Zsolt, az 
iskola akkori igazgatója nyitotta 
meg. A bálnak már ’92 február-
jában is része volt a népviseleti 
bemutató – minderről Simon 
Andrea, az iskola igazgatója 
beszélt lapunknak a február 
9-én, a Babits Mihály Kulturális 
Központban rendezett esemény 
kapcsán.

– Melyik volt az Ön számára a 
legemlékezetesebb sváb bál az 
iskola életében?

– Azt hiszem, a három évvel 
ezelőtti. Akkor ugyanis dup-
la jubileumot ünnepeltünk: az 
50. éves születésnapját tartó 
intézményünk 25. bálját ren-
dezte. Fenntartónk, Szekszárd 
városa és a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 

vezetőin kívül vendégül láthat-
tuk több nyugdíjas kollégáinkat 
is. Rajtuk kívül, a Dienes csa-
lád képviseletében körünkben 
üdvözölhettük Dienes Balázst, 
Dienes Valéria professzornő 
unokáját is.

– Mi a tapasztalata, nő az ese-
mény népszerűsége?

– Rendezvényünk évről évre 
vonzza a látogatókat, így telt né-
zőtérrel zajlik műsorunk. Első-
sorban a szülők és a nagyszülők 
érdeklődnek tanulóink produk-
ciói iránt, de meghívott vendé-
geink is többször tiszteletüket 
teszik. Az eseménynek kezde-
tektől fogva része a Szekszár-
di Ifjúsági Fúvószenekar és a 
Mondschein Német Nemzetisé-
gi Kórus fellépése, akik mindig 
nívós produkcióval készülnek. 
A Wunderland óvoda kis tánco-
sai immár nyolc éve színesítik a 
báli programot: sváb gyermek-
játékokat, táncokat bemutató 
műsoruk a magyarországi né-

met kultúra hagyományőrzésé-
nek előkészítését vonultatja fel.

- Saját tanulóink produkciója 
is folyamatosan bővül. Meg kell 
említenem, hogy 1-4. osztályig 
valamennyi, német nemzetiségi 
oktatásban részt vevő diákunk 
heti egy órában német táncok-
tatásban is részt vesz. A fiata-
labbaknak Bozzay Izabella, míg 
a 3-4. osztályosoknak Köhlerné 
Koch Ibolya irányítja a hangu-
latos sváb táncok gyakorlását, 
melyet a fellépések alkalmával 
nemzetiségi ruhába öltözve 
mutatnak be.

 
– Milyen különleges elemekkel 
zajlott az idei bál?

– Huszonhárom kislány öl-
tözött be a népviseleti bemu-
tatóra, akik fiúk kíséretében 
mutatták be ruházatukat. Külö-
nösen sok eredeti ruhát lehetett 
látni: dunaszekcsői, györkönyi, 
hőgyészi, kismányoki, vagy ép-
pen németkéri, mórágyi, szál-
kai, teveli, sőt, még tiroli hét-
köznapi és ünnepi viseleteket 
is láthattunk. A bemutató egyik 
érdekességeként hatott, hogy 
egy marokszedőnek öltözött 
kislány a munkához szükséges 
sarlóval, illetve a szomjoltást 
szolgáló vizes korsóval lépett 
fel. Akadt olyan viselet is, ame-
lyet a háború alatt egy ládában 
ástak el, hogy ne keljen lába.

- A zsűrinek nehéz dolga volt: 
végül az első díjat Ganczer Dóra 
4. b osztályos tanuló érdemelte 
ki a 100 évvel ezelőtti reformá-
tus vallású mórágyi sváb meny-
nyasszonyi viselettel. Az ítészek 

második és harmadik hely mel-
lett két különdíjat is kiosztottak. 
A díjazott ruhák olyan rejtett 
értékek, amelyeket ma már igen 
nehéz előteremteni, eredetisé-
gében bemutatni.

– Ön szerint mennyiben járul-
nak hozzá a nemzetiségi tudat 
fenntartásához, iskolájuk hírne-
véhez a sváb bálok?

– A 28 éve megrendezésre 
kerülő báljainkon újra és újra 
felelevenítjük azokat az érté-
keket, amelyek a német nem-
zetiségi kultúrában rejlenek. 
Ezeket tanítványainkon keresz-
tül a szülők felé is közvetítjük. 
Emellett tájház-látogatásainkon 
keresztül tanulóink megismer-
hetik elődeik múltját, német 
népismeret órákon pedig szin-
tén sok újdonsággal gyarapítják 
tudásukat. A gyermekeiknek is-
kolánkat választó szülők számá-
ra lényeges, hogy a tanulók jól 
használható nyelvtudást szerez-
zenek nálunk és nyelvvizsgával 
hagyják el az intézményt. Ezen 
igény teljesülését garantálja a 
Dienesben folyó színvonalas 
nyelvoktatás.   Gy. L.
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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
40

19
)

Szervusztok Gyerekek,
Anyukák és Apukák!

Kedves LÉPEGETŐK!
A Gyakorlóóvoda leendő óvodásai 
részére megszervezi A LÉPEGETŐ 

című programsorozat következő 
lépését, „Mozgassuk, hogy 

mozoghasson” címmel.
Játékos gyakorlatokat végezhet-
nek a gyerekek mozgásfejlesztő 
eszközök segítségével. Kérjük a 

kedves érdeklődő szülőket, hogy 
gyermekeiknek kényelmes benti 

cipőt hozzanak!
A második LÉPÉS időpontja 

február 20-án, szerdán 16:00 óra-
kor lesz az óvoda tornatermében. 

További felvilágosítást a 
(74) 528–326-os telefonszámon, 

vagy személyesen az 
óvódapedagógusoktól kérhetnek.

KPVK Gyakorló Iskola 
Alapfokú Művészeti Iskola

és Gyakorlóóvoda
(04021)
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Használjuk, de ne legyünk rabjai az okos „kütyüknek”!
Védi adatainkat, segít a be-
vásárlásban, de ha kedvünk 
tartja, akár virtuális csókot is 
küldhetünk a párunknak. Ta-
lán többen kitalálták már: az 
alábbiakban az okostelefon-al-
kalmazásokról esik szó…

A Házasság Hete programso-
rozat keretében erről a témáról 
tartott előadást Borda Gergely 
mentor a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ Digitális Jólét Prog-
ram Pontjában. A Halász-Háló 
Egyesülettel közösen szervezett 
eseményen az érdeklődőket a 
bevásárlás, mindennapi életünk 
programszervezése, családi ada-
taink védett tárolása, sőt, még a 
szeretet kimutatása kapcsán is 
hasznos okos-alkalmazásokkal 
látták el.

A résztvevő házaspárokat az 
előadó mindenekelőtt óva intet-
te attól, hogy rabjaivá váljanak 
készülékeiknek. Hiszen – bár 
rengeteg előnye van egy okos-
telefonnak – ha nem figyelünk 
kellőképp egymásra és gyer-
mekeinkre, „kütyünk” komoly 
problémákat idézhet elő.

Fontos, hogy legyenek olyan 
privát zónáink, ahová nem visz-
szük magunkkal a készüléket. 
Egészséges lenne, ha munka 
után kikapcsolnánk értesítése-
inket, vagy jeleznénk a közös-
ségi oldalakon: nem vagyunk 
elérhetőek. „A főnök én vagyok, 
nem a készülék” – világít rá a lé-
nyegre Borda Gergely.

Jó hír a nyugodt, tervezhető 
életre vágyóknak, hogy léteznek 
olyan alkalmazások, amelyekkel 
visszaszorítható a telefon „ural-
kodása”. Ilyen „app” a Break 
Free, amellyel kikapcsolhatjuk 
értesítéseinket, elutasíthatjuk 

hívásainkat, vagy automatikus 
SMS-válaszokat állíthatunk be. 
Az Offtime névre hallgató app-
likáción nyomon követhetjük, 
mennyi időt töltünk netezéssel, 
játékkal, vagy épp elektronikus 
levelezéssel. Az alkalmazással 
időkeretet állíthatunk be, s ha 
ezt túllépjük, telefonunk azon-
nal jelez.

Bevásárlásnál is jól jön egy-
két hasznos alkalmazás. Az Out 
of Milk alkalmazás segítségével 
családilag megosztható bevá-
sárló lista állítható össze, s ha 
valamit párunk már megvett 
közben, azt kihúzható onnan...

A Google kalendáriumával 
családi naptárat hozhatunk 
létre, amelyen megoszthatjuk 
családtagjainkkal tervezett 
programjainkat. Gyakorta elő-
fordul, hogy adószámunkra, 
TB-számunkra van szükség 
ügyintézéshez. Miután lefotóz-
tuk kártyáinkat, egy fájlkezelő 
(File Hide Expert) egy jelszóval, 
vagy ujjlenyomattal védett map-
pába másolja a fontos személyes 
adatokat.

A hagyományos üzenetküldő 
alkalmazásokon túl létezik app-
likáció szeretetünk kimutatásá-
ra is. A Couple  írott-, hang- és 
videó üzenetet is továbbít, de 
akár rajzolni is lehet vele. Van 
benne egy gomb, amellyel vir-
tuális csókot továbbíthatunk 
szerelmünknek, amennyiben ő 
is lenyomva tartja azt a maga 
készülékén.

Fontos azonban szem előtt 
tartani: az alkalmazások csak 
megkönnyítik életünket, nem 
képesek minden problémát 
megoldani. Arra mi, emberek 
vagyunk hívatottak. 

  Gy. L.
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Renckecz Józsi bácsi az életre készítette fel a nebulóit
Több mint 60 éven keresz-
tül szolgálta a közoktatás és 
közművelődés ügyét a Szek-
szárdon élő Renkecz József, 
aki február 14-én ünnepelte 
90. születésnapját. Ács Rezső 
polgármester otthonában 
köszöntötte a néptanítót.

Orbán Viktor miniszterelnök 
által szignált emléklappal, és 
a város ajándékaival érkezett 
a megyeszékhely első embere 
csütörtökön Renkeczék Béri 
Balogh Ádám utcai lakásába. 
Ács Rezső polgármester a vá-
ros saját születésnapi üdvözlő 
kártyája mellett – a jó egészség 
megőrzése érdekében – két üveg 
kiváló szekszárdi borral, illetve a 
„Szekszárd, ahol élünk” című vá-
rostörténeti kiadvány egy példá-
nyával lepte meg az ünnepeltet. 
A polgármester a koccintásnál 
arra kérte az egykori néptanítót 
és iskolaigazgatót, hogy vigyáz-
zon magára, mert 5 és 10 év múl-
va is szeretné még köszönteni…

A Sárszentlőrincen született 
Renkecz József a Soproni Evan-
gélikus Tanítóképzőben szerzett 

népiskolai- és kántortanítói ok-
levelet 1949-ben. Grábócon és 
Diósberényben tanított, majd 
munkaszolgálatos katonai szolgá-
lata leteltével, 1954-ben került egy 
kis település, Uzd általános iskolá-
jához. Itt előbb nevelő, majd egy 
évvel később iskolavezetői meg-
bízást kapott. A három tantermes 
iskolában 80–90 tanulót okítottak.

Józsi bácsi 20 éven keresztül 
volt az uzdi diákok tanítója, 
az iskola megszüntetését kö-
vetően, az 1972/73-as tanévtől 
már a sárszentlőrinci iskola 
igazgatójaként tevékenykedett 
egészen nyugdíjba vonulásáig. 

Az egykori iskola tantermeiben 
megvalósította az évtizedeken 
keresztül gyűjtött tárgyainak 
kiállítását. A nagy látogatottság-
nak örvendő gyűjtemény egyik 
szobájában Petőfi, Illyés, Babits, 
Lázár Ervin emléktárgyai voltak 
láthatók. Az általa évtizedeken 
keresztül gyűjtött helytörténe-
ti emlékek nagyszerű példája 
lokálpatriotizmusának és nagy 
segítséget adhat a jövő nemze-
dékének a korábbi évtizedek fa-
lusi körülményeinek az ott élők 
életmódjának megismeréséhez.

Nyugdíjba vonulását követő-
en – korát meghazudtoló elán-

nal – szervezte és évtizedeken 
keresztül működtette az Uzdi 
„Puszták népe” Népfőiskolát. 
Az ottani tapasztalatokra építve 
1999-ben megalakította a Tolna 
Megyei Népfőiskolai Társaságot, 
melynek elnöke, majd 2004-től 
Örökös Díszelnöke lett.

Renkecz József néptanítót a 
megyehatáron túl is tisztelet 
és szeretet övezi, munkásságát, 
közéleti szerepvállalását közel 
harminc alkalommal részesítet-
ték elismerésben: a Tessedik Sá-
muel Díj és Tolna Megyéért díj 
mellett átvehette többek között 
a Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjét, Sárszentlőrincen 
pedig díszpolgárrá választották.

Renkecz József február 14-én 
töltötte be 90-ik életévét. Ma 
Szekszárdon él feleségével, Kató 
nénivel, aki 40 éven keresztül az 
uzdi napközi otthonos óvoda 
vezető óvónőjeként nevelte és 
készítette fel az iskolára a falu 
gyermekeit és adta át őket az 
iskolát vezető férjének.

 dr. Farkasfalvi József,
 az Uzdi Diákok Barárti 

Társasága elnöke írása nyomán

Epilepszia: szakambulancia működik a megyei kórházban
A Nemzetközi Epilepsziael-
lenes Iroda (IBE) 1997-ben 
hirdette meg Valentin napra, 
február 14-re az Epilepsziások 
Világnapját, mert e betegség-
ben szenvedők védőszentje is 
Szent Bálint, a vértanúhalált 
halt pap.

Az emberiség fél százaléka szen-
ved epilepsziában (visszatérő 
görcsrohamokra való hajlam), 
és csaknem öt százalékra tehető 
azok száma, akik életük során 
legalább egy alkalommal átél-
nek epilepsziás rohamot. Az 
összes epilepsziás megbetegedé-
sek kétharmada gyermekkorban 
kezdődik, ám e betegek többsége 
a kamaszkorig meggyógyul.

Az epilepszia a leggyakoribb 
agyi zavar, de nincsen köze az 
elmebetegségekhez. Az öröklött 

hajlam mellett különböző bal-
esetekből adódó fejsérülések, 
fertőző betegségek utáni állapot 
következtében, valamint szüle-
tés előtti és alatti károsodások 
miatt jöhet létre a váratlan esz-
méletvesztés. Többnyire csak az 

úgynevezett „nagy rohamot” is-
merik az emberek, amely azon-
ban csak egyike az epilepszia 
harminc (!) különböző megje-
lenési formájának.

Magyarországon mintegy 60 
ezer embert, illetve családot 
érint az epilepszia, és mintegy 
félmillió embernek lehet életé-
ben egyszer vagy többször epi-
lepsziás rohama. Az epilepszia 
a jelenlegi korszerű diagnosz-
tikai vizsgáló eljárásoknak kö-
szönhetően nagy biztonsággal 
kivizsgálható és felismerhető. 
Az elmúlt évtizedekben sok 
olyan korszerű antiepileptikum 
(epilepsziás rohamot megelőző 
szer) került elérhetővé, amelyek 
folyamatos szedésével a betegek 
teljesen roham- és panaszmen-
tessé tehetőek, teljes értékű 
életet élhetnek. A mai korszerű 

kezelések (gyógyszerek, esetleg 
műtét) eredményeként a bete-
gek 80–90 százaléka tünetmen-
tesen élhet, ugyanakkor minden 
második beteg a vele szemben 
támasztott előítéletek miatt csak 
nehezen tud beilleszkedni kör-
nyezetébe. 

A megye és a régió epilepszi-
ás betegei számára a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórházban 
elérhető az Epilepszia Szakam-
bulancia, melynek keretében a 
kórház epilepszia-specialistái 
szervezik új panaszok esetén az 
érintett személyek ambuláns, 
vagy osztályos kivizsgálását, 
valamint a már ismert betegek 
folyamatos gondozását is – 
előzetesen egyeztetett időpont 
alapján. 

 Prof. Dr. Kondákor István
 osztályvezető főorvos

Újra párbajra hívják egymást az egri és szekszárdi bikavérek
Ha külföldieket kérdezünk a 
magyar borról, a tokaji aszú 
után másodikként legtöbb-
ször a bikavért említik. Nem-
csak a határainkon túl, de 
itthon is ismert ez a borfajta, 
amely annak is köszönheti 
népszerűségét, hogy ételek 
széles körével párosítható.

A bikavér két hazai borvidéken, 
Egerben és Szekszárdon készít-
hető. Bár a termőtájak adottsá-
gai eltérnek egymástól, abban 
osztozik az egri és a szekszárdi 
bikavér, hogy legalább négyfé-
le szőlőfajtából készül, és több, 
egymásra épülő minőségi kate-
góriában jelenik meg.

A bortípus presztízsének 
emelésén sokat dolgoznak 
mindkét borvidék terme-
lői, akik úgy vélik, ez a kék-

frankosra épülő, komoly, de 
mégsem túl nehéz vörösbor 
megfelel a kor fogyasztói igé-
nyeinek. Az évről évre alakuló 
munka eredményét az egriek és 
a szekszárdiak idén is közösen 
mutatják be Budapesten, az 
Eger-Szekszárd Bikavér Pár-
baj kóstolóján. A folyamatos 
együttgondolkodás és összefo-
gás a garancia arra, hogy a bi-
kavérek végre a méltó helyükre 
kerülhessenek.

A házasítás a kékfrankosalap 
miatt általában jól párosítha-
tó ételekkel, ami ugyancsak a 
pozitív élményt erősíti. Vál-
tozatos fogások ajánlhatóak a 
bikavérhez a vörös húsok kö-
zül, mangalica- és vaddisznó, 
borjú és bárány is szerepel a 
javasolt alapanyagok között. 
Ezek mellé sütőtököt, zöld-

lencsét, édesburgonya-pürét, 
kápiapaprika-krémet és ördög-
szekérgombát is párosíthatnak 
a konyhák. Jól látszik, hogy a 
séfeknek is széles mozgásteret 
ad, ha ehhez a bortípushoz főz-
hetnek.

Idén is érdemes ellátogatni 
a Corinthia Hotel Báltermébe, 
ahol 2019. február 22-én tartják 
az Eger-Szekszárd Bikavér Pár-
bajt. Itt személyesen is meggyő-
ződhet arról bátki, hogy milyen 
borokat készített az előzetes 
kóstolók után kiválasztott har-
minchárom pincészet.

A szekszárdi borászatok kö-
zül a Bodri Pincészet, az Eszter-
bauer Borház, a Fritz Borház, a 
Garai Pince, a Heimann Borbir-
tok, Ifj. Márkvárt János, a Mé-
száros Borház, Németh János, 
a Prantner Pince, a Schieber 
Pincészet, a Sebestyén Pince, a 
Szent Gaál Pincészet, a Takler 
Pince, a Tüske Pince, a Twickel 
Szőlőbirtok, a Vesztergombi 
Pincészet és a Vida Borbirtok 
bikavéreit kóstolhatják az ér-
deklődők.   SZV
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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

(04015)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Február 18-tól február 22-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04016)

MENÜ Február 18. Február 19. Február 20. Február 21. Február 22.

„A”
1150 Ft

Bableves 
gazdagon Lebbencsleves Csontleves Zellerkrém-

leves Zöldbableves

Burgonyás
nudli,

baracklekvár

Parajfőzelék,
virslis

omlett

Rántott 
csirkemell, 

1/2 párolt rizs,
1/2 friss saláta 

öntettel

Genovai 
halragu,

penne tészta

Natúr 
sertésborda,
francia rakott 

burgonya

„B”
1150 Ft

Bableves 
gazdagon Lebbencsleves Csontleves Zellerkrém-

leves Zöldbableves

Pásztortarhonya,
savanyúság.

Sült oldalas,
fűszeres
parázs-

burgonya,
savanyúság

Pusztapörkölt,
savanyúság

Mustáros 
csirkecombfilé,

karottás rizs

Lecsós
csirkemáj,
 párolt rizs,

savanyúság

Napi
ajánlat
1050 Ft

Trappista sajt 
rántva,

petrezselymes 
rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

petrezselymes 
rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

petrezselymes 
rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

petrezselymes 
rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

petrezselymes 
rizs,
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1250 Ft
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(04028)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Még tart a
téli vásár,

és érkeznek 
a tavaszi

modellek!
GT sportcipők

érkeztek!
Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:

09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Szekszárdi cég keres 1 fő férfi munkaerőt, 
azonnali kezdéssel. 

A feladat: ruhagyűjtő konténerek kiürítése. 
Elvárások: B kat. jogosítvány és jó fizikai állóké-

pesség. Targoncavezetői engedély előny.
ÉRDEKLŐDNI:

20/2555–860 vagy 30/600–4525(0
40

30
)

Múzeumbarátok adományából újult meg a ruhaderék
Félezernél is több tagot 
számláló Szekszárdi Mú-
zeumbarát Egyesület ado-
mányából valósult meg a 
Wosinsky múzeum gyűjte-
ményében található, 1860-
as évekből származó ruhad-
erék restaurálása.

A múzeumbarát egyesület 
a Tájak-Korok-Múzeumok 
szekszárdi csoportjából ala-
kult 2016 végén, s hogy a 
„transzformáció” eredményes-
nek bizonyult, azt mi sem jelzi 
jobban, minthogy a társaság 
taglétszáma tavaly meghalad-
ta az 550 főt.

Célkitűzéseink között fontos 
szerepet játszik Tolna megye és 
hazánk kulturális értékeinek 
megismerése, őrzése – mond-
ta el dr. Gaál Zsuzsanna. Az 
egyesület elnöke hozzátette, 
nemcsak előadásokat, kiállí-
tás látogatásokat és kirándulá-
sokat szerveznek, de adakoz-

nak is. A megyei múzeum a 
szervezet „háttérintézménye”, 
amely kezdetektől támogatta 
az egyesületet azzal, hogy in-
gyenesen bocsájtotta rendel-
kezésükre rendezvényeikhez a 
könyvtártermet.

Ennek ismeretében merült 
fel annak gondolata, hogy a 
szervezet hozzájárul a mú-

zeumi gyűjtemény egy-egy 
darabjának restaurálásához 
– folytatta dr. Gaál Zsuzsan-
na. A tagság kétszázötvenezer 
forintot ajánlott fel az újkor-
történeti gyűjteményt gyarapí-
tó, 1860-as évekből származó 
ruhaderék restaurálására. A 
felajánlás különleges jelentő-
séggel bír, hiszen a múzeum 
ebből a korból csak ezzel az 
egy öltözékkel rendelkezik, 
amelyet nem kizárt, hogy egy-
kor a Perczel-család valame-
lyik hölgytagja viselt.

A kék színű, zsinóros felső 
ruházat felújítását a budapesti 
Kralovánszky Mária textilrest-
aurátor végezte el magas mi-
nőségben. Az igen viseletes, 
elvásott derékra most szinte 
rá sem lehet ismerni. A ruhát 
hamarosan a múzeum látoga-
tói is láthatják a Hónap Mű-
tárgyaként. Hogy az öltözék 
teljes pompájában ragyogjon, 
a Wosinsky múzeum sikeresen 

pályázott a Nemzeti Kulturá-
lis Alaphoz, az elnyert újabb 
kétszázötvenezer forintból az 
alsó részt is maradéktalanul 
rekonstruálják.

Az egyesület és a múzeum 
együttműködése folytatódik: 
a januári közgyűlésen ugyanis 
úgy döntött a tagság, hogy 100 
ezer forinttal támogatja a 19. 
századi, szekszárdi születésű 
Boros Nepomuk János festmé-
nyének restaurálását, amelyet 
Bucsányi Kálmán végez majd 
el. 

A Szekszárdi Múzeumbarát 
Egyesület tavalyi programjai 
közül egyről lapunk is beszá-
molt: ősszel a régi zsidó sír-
kertben tettek sétát Kaczián 
János helytörténész vezetésé-
vel. Akkor merült fel, hogy a 
tagság egy tavaszi napon visz-
szatér a temetőbe, és megtisz-
títja a síremlékeket az elbur-
jánzó növényzettől.  

 - fl -
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/
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Február 10-ei rejtvényünk megfejtése: Bessenyei Ferenc, A fekete város, Dúvad
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Rőfi Gyula. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését február 21-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Egyenlővé tetted...”
„Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reg-
gel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe (...) Amikor 
az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy 
dénárt kaptak ők is. 11Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a 
gazda ellen, 12és ezt mondták: Ezek az utolsók egyetlen órát 
dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk...”  (Mt 20, 1. 10–12.)

Hetvened vasárnapján az ősi 
evangélium, a szőlőmunkások 
példázata terelget minket a böjti 
idő felé. Eszünkbe juttatja, hogy 
milyen elkötelezett Istenünk 
van: Ő szüntelenül keres és hív, 
hogy dolgozzunk neki, tartoz-
zunk hozzá. És milyen boldog-
ság annak tudatában fáradozni 

nap, mint nap, hogy igyekeze-
tünk nem hiábavaló! Milyen jó 
úgy élni, hogy tudhatjuk: egy el 
nem múló országot építhetünk!

Másrészt arra is ösztönöz, 
hogy legyünk irgalmasabbak 
egymáshoz. Régóta Isten orszá-
gában munkálkodó hívekként 
nem könnyű elfogadni, hogy 

Isten megragad, megszólít olya-
nokat, akik talán évtizedeken át 
voltak közömbösek, vagy akár 
ellenségesek az egyházzal szem-
ben, akár személyesen velünk 
szemben is. El kell azonban fo-
gadnunk, sőt át kell éreznünk, 
hogy Isten irgalmas szíve jóval 
nagyobb a mi szívünknél.

„Egyenlővé tetted velünk” – 
panaszkodnak az újakról a pél-
dázatbeli szőlőmunkások a Gaz-
dának. „Egyenlővé tetted velünk” 
– mondjunk megütközve Urunk-
nak, amikor a templompadban 
látjuk a frissen megtérőt és ve-
lünk együtt szeretetettet. Emlé-
kezzünk rá, hogy mi miként let-
tünk a Gazda emberei! Egyedül 

az Ő jósága révén! Azért fogadott 
be, mert bizonyos értelemben Ő 
is egyenlővé tett minket Egyszü-
lött Fiával. Amikor elfogadtunk 
a mellénk állni akaró Krisztust, 
abban a pillanatban, úgy nézett 
ránk az igazságos Isten, mintha 
Egyszülött Fia tökéletes élete, 
erényessége a miénk lenne: ke-
gyelme egyenlővé tett Krisztus 
igaz lényével. Ugyan miért saj-
nálnánk a másik embertől, hogy 
egyenlővé tette régi ellenségeinket 
velünk, irgalomra szoruló bűnö-
sökkel? És hozzánk hasonlóan 
szeretett munkásának tekinti az 
újakat is – épp úgy, mint minket.  

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Kultúrházak Éjjel-Nappal
2019. február 16. (szombat) 
16:30–24:00 – Rendezvényterem
Táncház a Zagyva Bandával
16:30–17:00 Babázó (1,5 és 3 
éves kor közöttieknek)
17:00–18:00 Játszó (3 és 6 éves 
kor közöttieknek)
18:00–19:30 Gyermektáncház (6 
és 12 éves kor közöttieknek)
20:00–24:00 TÁNC-HÁZAS – 
felnőtt táncház, a Házasság hete 
rendezvénysorozat keretein be-
lül. Köszöntőt mond Petkó Ta-
más plébános és Szabadi Mihály 
koreográfus. Közreműködik a 
Sióagárdi Hagyományőrző Egye-
sület. 

A belépés díjtalan.

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

Bemutató a Bartina Néptánc 
Egyesület farsangi produkci-
óiból; fellép a Palinta Társulat 
az „Itt a farsang áll a bál” című 
műsorával; kézműves foglalko-

zások (Humánszolgáltató Köz-
pont, Happy Stars Nyelviskola, 
Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület, Mentálhigiénés Mű-
hely); fánkkóstoló, gyermekját-
szó, arcfestés. 

Jegyár: 1.000,- Ft, 4 éves kor 
alatt: 500,- Ft. Egész alakos jel-
mez esetén a belépés ingyenes!

Nyílt nap (csoportjaink nyílt 
órái)
2019. február 16. (szombat)
09:00–13:00 Bartina Néptánc 
Egyesület – nagyegyüttes
13:00–15:00 „Ifjú Szív” Ma-
gyarországi Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes
14:30–16:30 Szívküldi Dalkör
15:00–17:00 Liszt Ferenc Peda-
gógus Kórus

Időszaki kiállítások
•  Hencze Tamás festőművész 

kiállítása (Művészetek Háza)
•  Sokszínűség – a Közösség 

Kultúra Közhasznú Egyesület 
kiállítása (Bakta Galéria)

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel./fax: 74/511–099,
Tel./fax: 74/413–849 • Mobil: +36-30/9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

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

(04022)
•  Karpathos, Kréta, Rhodos és Zakynthos 

repülővel már 55.920,- Ft/fő+ill.

•  Velencei karnevál 1-et fizet ketten 
utazhatnak 4 nap 3 éj busszal 59.900,- Ft/fő+ill.

•  Március 15ć17. Hosszú hétvége a 
Garda-tónál autóbusszal 39.900,- Ft/fő

Irodánkban már elérhetőek a 2019-es nyári nyaraló és körutas 
katalógusok.

Ajánlataink:

Meghívó
Lélekgyúró önképző kör indul  
Bernád Zoltán vezetésével.

Személyes lélek-utazás a 
szabadság birodalmába. Végig 
utazunk Önökkel lelkünk vi-
lágmindenségében arra a hely-
re, ahol találkozunk egészséges 
énünkkel, akinek hangját meg-
hallhatjuk, ha tudatunk teljes-
séggel jelen van.

Beszélünk azokról a köztes 
helyzetállapotokból adódó fé-
lelmekről, vélt problémákról és 
leggyakoribb önpusztító ténye-
zőkről és gondolatokról, melyek 
meggátolnak minket abban, 
hogy megleljük szabadságunkat 
és boldogulásunkat.

Időpont: 2019. február 22. 
(péntek) 17:00
Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Csatár kisterem.

Információ: Bernád Zoltán 
(+36–30/843–4669)
www.mentalmuhely.hu

Kékfrankosok a poharakban: megújult a BorEgyetem
Új helyen, új elképzelések 
mentén folytatódik a Bo-
rEgyetem elnevezésű előa-
dás-sorozat. 

Megújult a BorEgyetem elne-
vezésű, 10 éves múltra visszate-
kintő előadás-sorozat, melynek 
korábban PTE KPVK adott ott-
hont. Az előadásokat tovább-
ra is Vitéz Attila, valamint a 
Szekszárd Borvidék NKft. szer-
vezi ám immár a PTE KPVK 
közreműködése nélkül. A ren-
dezvénynek a város jóvoltából 
tavaszig biztosan az impozáns 
Garay Élménypince ad otthont.

Vitéz Attila szervező a válto-
zás okairól elmondta, az egye-
tem és a borászok elképzelése az 
előadások struktúráját és mód-
ját illetően eltérő volt. Hozzátet-
te, az elmúlt tíz év után idősze-
rű volt a megújulás. Heimann 
Zoltán borász arról szólt, hogy 
a nagy múltú „sorozat” iránt 

adott az érdeklődés, így fel-
tétlenül folytatni kívánják azt. 
Módos Ernő borász tudatta, a 
cél az igényes szakmai színvonal 
tartása mind a bemutatás, mind 
pedig a borok tekintetében.

A megújult BorEgyetem első, 
„Kékfrankosok a javából” cí-
met viselő, interaktív előadá-
sának vendégei 12 kiváló kék-
frankost kóstolhattak meg. A 
tételek között hat szekszárdi és 

ugyanennyi további kékfrankos 
szerepelt. A gondosan összeállí-
tott borsornak hála a résztvevők 
ízelítőt kaptak a kékfrankosok 
színes stíluspalettájából, miköz-
ben magáról a fajtáról is sokat 
megtudhattak.

Heimann Zoltán és ifj. Hei-
mann Zoltán borász előadásá-
ban elhangzott, bár a szekszár-
di borászatok bevételét főként a 
bordeaux-i fajták (cabernet sau-

vignon és franc, merlot) adják, a 
kékfrankos egyre fontosabb sze-
rephez jut a borvidéken. Ugyan-
is az imént említett világfajták-
kal szemben a kékfrankos képes 
arra, hogy kifejezze a borvidék 
egyediségét.  S. V.
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programjairól szólva Vitéz 
Attila elmondta, a nőnapi 
rendezvényen Debreczeni 
Mónika (Vylyan Pincészet) 
és Sebestyén Csilla (Sebes-
tyén Pince) borakadémikus 
tart előadást. Áprilisban a 
BorEgyetem csapata a Takler 
Borbirtokon szervez pincelá-
togatást, míg májusban kül-
földi borok kerülnek terítékre, 
júniusban pedig fehérborok-
kal ismerkedhetnek meg a 
vendégek, akik Jásdi István 
előadását is hallhatják.
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Újabb KSC-bravúr: már kifogytunk a jelzőkből
Fantasztikus hangulatú mér-
kőzésen, szenzációs játékkal 
79–73-as győzelmet aratott az 
Atomerőmű KSC Szekszárd a 
spanyol Girona ellen a női ko-
sárlabda Európa Kupa negyed-
döntőjének első felvonásán.

„Tippmix-gyilkos” meccs volt 
a bizonyos. A bombaerős spa-
nyol bajnokság listavezetője, a 
rutinos Girona látogatott Szek-
szárdra, egy magyar „kiscsapat-
hoz”. A kiváló brazil és amerikai 
légiósokkal megerősített spanyol 
sztárklub önbizalommal felvér-
tezve várta a csatát, soraiban a 
39 évesen is elnyűhetetlen Laia 
Palauval. A másik oldalon a kez-
dőben kapott helyet Studer Ág-
nes és Gereben Lívia, akik ketten 
annyi idősek, mint két éve Euro-
ligát nyert spanyol klasszis…

A vendégek kezdtek jobban, 
és két pontos távolival 8–2-re 
megléptek. A KSC lassan fel-
vette a Girona diktálta tempót 
és harcmodort – bizony férfias 
küzdelem zajlott a parketten –, 
és nem csak beérte nagynevű ri-
válisát, de a nyitó negyed végén 

már az atomosok álltak jobban. 
Az ezúttal is fantasztikus szek-
szárdi publikum nem akart 
hinni a szemének, amikor a 13. 
percben már 9 ponttal vezettek 
Bishopék (30–21). Elég volt 
azonban némi figyelmetlenség, 
és a Colhado-Murphy-Hamp-
ton trió vezérelte spanyolok a 
szünetig kiegyenlítettek.

Egészen a találkozó hajrájáig 
fej-fej mellett haladtak a csapatok. 
Negyven másodperccel a vége 
előtt Colhado újra egalizált (72–
72), ám az időkérések „szabdal-

ta” végjátékban a szekszárdiak-
nak megint helyén volt a szívük. 
Kiválóan védekeztek, Studer Ági 
pedig két egészen extra kosarat 
szerzett, s így a KSC hatpontos 
előnyt szerzett a jövő szerdai, spa-
nyolországi visszavágóra.

– Nehéz a Girona ellen játsza-
ni, mert minden poszton klasz-
szisok alkotják keretüket, de 
küzdöttünk, és ennek győzelem 
lett az eredménye. Ez a kosár-
labda ünnepe volt, elképesztő 
szurkolótábor előtt. Remélem, 
lesz még hasonló mérkőzésre 

lehetőségünk – értékelt a talál-
kozó után Djokics Zseljko veze-
tőedző.   SZV
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Eredmény. Atomerőmű KSC 
Szekszárd – Spar Citylift 
Girona 79–73 (23–21, 16–
18, 18–19, 22–15). Szek-
szárd, 1150 néző. Vezette: 
Rohacky (osztrák), Gajdosz 
(lengyel), Sljivic (osztrák). 
KSC: Studer Á. 8/6, El-
debrink 6, Gereben 10/3, 
McCCALL 19, BISHOP 
16. Csere: Theodoreán 3/3, 
DOJKIC 14/6, Kiss, Man-
saré 3, Bálint. Edző: Djokics 
Zseljko. A Girona legjobb-
jai: Colhado 20, Murphy 
18/12, Hampton 14.

Az eredmény alakulása. 
3. perc: 2–8. 6. p.: 12–12. 8. 
p.: 18–17. 13. p.: 30–21. 16. 
p.: 35–29. 19. p.: 39–33. 22. 
p.: 43–31. 26. p.: 48–49. 28. 
p: 55–53. 31. p.: 57–60. 34. 
p.: 63–62. 38. p.: 72–68.

Kipontozódott: Reisinge-
rová (33. p.), Martínez (34. 
p.), McCall (39. p.).

Taroltak a szekszárdi úszók a vajdasági Polet Kupán
Remekeltek a Szekszárdi 
Sportközpont úszói a február 
9-én, szombaton Zomborban 
megrendezett Polet Kupán. 

Remekül sikerült a téli felké-
szülés a szekszárdi szakosztály 
ifjú úszói számára, amit az idei 
évadnyitó verseny eredményei 
kiválóan tükröznek. Magyar-
ország, Horvátország és Szer-
bia 22 úszóklubjának közel 300 
versenyzője mérte össze tudását 
a hagyományos vajdasági viada-
lon, ahol nagy terhelést kaptak 
a szekszárdi sportolók. Akadt 
olyan fiatal, aki tíz (!) számban 
is rajthoz állt, a népes mezőny 
miatt pedig még 21:00 óra után 
is indítottak futamot...

Mindezek ellenére kima-
gasló szereplést nyújtottak a 
Sportközpont úszói. Kijelent-
hető, hogy Horváth Luca és 
Hild Zsanett voltak a 2019-es 
Polet Kupa csillagai. Ketten 

együtt nyolc számban össze-
sen 27 (!) rövidpályás korosz-
tályos és felnőtt városi csúcsot 
adtak át a múltnak. Luca a 
viadal abszolút női győzte-
se lett, Zsanett pedig a 12-13 
éves lányok között szerezte 
meg az első helyezést. Kettejük 
mellett Szabó Dorka, Főglein 
Liza, Horváth Levente, Liszkai 

Péter és Roszkopf Norman is 
számos érmet szerzett.

A szekszárdi eredmények
Felnőttek: nők, 50 m gyors: 

1. Horváth Luca 28.34, 2. Hild 
Zsanett 28.53. 50 m hát: 1. Hor-
váth 30.54. 50 m pillangó: 2. 
Főglein Liza 32.20. 100 m gyors: 
1. Hild 1:03.00. 100 m hát: 1. 

Horváth 1:05.97. 100 m pillan-
gó: 1. Főglein 1:09.32. 200 m 
gyors: 1. Horváth 2:11.65. 200 
m hát: 1. Horváth 2:19.81. 200 
m pillangó: 2. Főglein 2:32.29. 
800 m gyors: 1. Hild 9:24.01, 2. 
Horváth 9:36.97.

Férfiak, 50 m hát: 1. Lisz-
kai Péter 28.89. 100 m hát: 3. 
Liszkai 1:03.29. 200 m gyors: 
3. Liszkai 2:02.95. 200 m hát: 2. 
Liszkai 2:17.22. 200 m mell: 2. 
Horváth Levente 2:47.90. 800 m 
gyors: 2. Liszkai 9:06.85.

12–13 évesek, lányok: 50 m 
gyors: 1. Hild Zsanett 28.72. 50 
m hát: 2. Szabó Dorka 36.06. 50 
m pillangó: 2. Hild 32.38. 100 
m gyors: 1. Hild 1:02.22. 100 m 
pillangó: 2. Szabó 1:15.80. 100 
m vegyes: 1. Hild 1:11.73. 200 
m gyors: 1. Hild 2:13.66. 200 m 
hát: 3. Szabó 2:48.21.

13–14 évesek, fiúk: 200 
m hát: 3. Roszkopf Norman 
2:45.24.  - rp -

SPORTHÍREK – SPORTHÍREK – SPORTHÍREK

Asztalitenisz. A szekszárdi 
Kizakisz Georgiosz Nikolaosz 
nyerte az U12-es korosztály 
küzdelmeit a 24. Molnár Já-
nos emlékversenyen. A BV-
SC-Zugló csarnokában ren-
dezett viadalon a Yorgos SE 
fiatalja a döntőben 3:2-re múl-
ta felül a kínai Wang Li-Ha-
oant. Lapunk információja 
szerint az M4 Sport stábja ha-
marosan Szekszárdra látogat, 
hogy mini-portrét készítsen 
Nikosszal.

Cselgáncs. A közelmúltban 
Nagykőrös adott otthont a 
cselgáncs diákolimpia serdülő 
B korosztályos döntőjének. A 
szekszárdi Gemenc Judo Klub 
sportolói közül 50 kg-ban Sá-
rosdi Ákos, 66 kg-ban pedig 
Hilbert József lett aranyérmes. 
A 45 kg-os súlycsoportban in-
duló Metzger Botond és a 60 
kg-os Móga Martin egyaránt a 
7. helyen zárt.

Futsal. A női futsal válogatott 
kétszer is összemérte erejét 
az első női Európa-bajnokság 
házigazdájával, Portugáliával 
Portóban az elmúlt hétvé-
gén. A mindkétszer vereséget 
szenvedő nemzeti csapatnak 
három szekszárdi tagja volt: 
a kapus Hargas Annamária, 
valamint Ganczer Hajnalka 
és Megyeri Boglárka. A Szek-
szárd FC vasárnap a TFSE 
vendége lesz a női NB I 14. 
fordulójában.

Íjászat. Az Orosházi Íjász 
Egyesület első alkalommal 
rendezett 3D teremversenyt, 
melyen az Alisca Nyilai ÍE 
sportolói közül Barta Nikolett 
első, Barta Viktória pedig má-
sodik helyezést ért el. A viadalt 
követően tartották a verseny-
sorozat eredményhirdetését, 
melyen Viktória állhatott a do-
bogó legfelső fokára, Nikolett 
pedig ezüstérmes lett.

Labdarúgás. Győzelem foly-
tatta felkészülési mérkőzései-
nek sorát az NB III-as labda-
rúgó bajnokság tavaszi rajtjára 
készülő Szekszárdi UFC. Kvan-
duk János edző együttese Csigi 
és a helyére csereként beálló 
Tóth T. góljaival 2–1-re nyertek 
az ugyancsak harmadik vonal-
beli Nagykanizsa otthonában.

Taekwondo. Bronzérmet szer-
zett az elmúlt hétvégén Hor-
vátországban rendezett rangos, 
A-kategóriás taekwondo verse-
nyen Bánki Dávid Ede, az Alis-
ca Taekwondo Klub sportolója 
(képünkön). Rácz Petra edző 
tanítványa a kadet korosztály 12 
főt számláló -41 kg-os súlycso-
portban állhatott fel a dobogóra.
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Taroltak a Gyakorló iskola tornászai
Az elmúlt évekhez hasonlóan 
az idei tanévben is a PTE Illyés 
Gyula Általános Iskola ren-
dezhette a torna diákolimpia 
megyei döntőjét.

Minden eddiginél több iskola 
indította versenyzőit a viada-
lon, ami kihívás elé állította a 
rendezőket. Hat intézmény – a 
szekszárdi Dienes Valéria és 
a házigazda Gyakorló iskola 
mellett Bonyhádról és Paksról 
is két-két iskola képviseltette 
magát – 15 csapattal indult. 
A Gyakorlóban folyó magas 
színvonalú munka eredmé-
nyei ismét megmutatkoztak: 
a Mutzhausz Ildikó, Embers-
ics Lászlóné, Péter Györgyi és 
Szabó Zsolt által felkészített 
csapatok minden korosztály-
ban az élen végeztek.

Eredmények: I. korcsoport, 
lány csapatverseny: 1. PTE Gya-
korló Általános Iskola „A” (Má-
linger E., Kromerenczki J., Beke 
M., Rohn P., Szalai J., Papp H.). 
Lány egyéni összetett: 1. Papp 
Henrietta, … 3. Rohn Panka.

Fiú csapatverseny: 1. Gya-
korló Ált. Isk. „A” (Hajdú Z., 
Balogh Z., Fekete L., Ódor B., 
Beke Cs., Fülöp Gy.), 2. Gya-
korló „B” (Molnár-Taksonyi 
K., Varga A., Sikora M., Joósz 
Á.). Fiú egyéni összetett: 1. 

Fülöp György, 2. Beke Csongor, 
3. Balogh Zalán.

II. korcsoport, lány csapatver-
seny: 1. Gyakorló Ált. Isk. (Fehér 
V., Kovács K., Beke L., Győri B., 
Kispál P., Csontos B.). Lány egyé-
ni összetett: 1. Csontos Blanka, 2. 
Kispál Panna. Fiú egyéni össze-
tett: 1. Ikotics Nimród.

III–IV. korcsoport, lány csa-
patverseny: 1. Gyakorló Ált. 
Isk. „A” (Kovács D., Szepesi D., 
Placskó E., Boskó L., Vajda I.), 2. 
Gyakorló „B” (Gáncs M., Budai 
K., Horváth R., Kromerenczki 
A., Máté K., Szabó J.), 3. Dienes 
V. Ált. Isk. (Szabó E., Antal K., 
Szabó Cs., Vezsenyi L.). Lány 
egyéni összetett: 1. Szabó Jáz-
min, Vajda Ingrid, 2. Kovács 
Dóra, 3. Boskó Lara. Fiú csa-
patverseny: 1. Gyakorló Ált. Isk. 
(Smit G., Schmeiszer P., Beke S., 
Valkai V., Szelei M., Őri J.). Fiú 
egyéni összetett: 2. Szelei Márk, 
3. Smit Gergő.  SZV
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AGÓRA MOZI
Február 17., vasárnap

15:00 |  A Lego-kaland 2.
17:00 |  Csillag születik
19:30 |  A csodagyerek

Február 18., hétfő

15:00 |  A Lego-kaland 2.
17:00 |  Két királynő (feliratos)
19:30 |  A csodagyerek

Február 19., kedd

15:00 |  A Lego-kaland 2.
17:00 |  Két királynő (feliratos)
19:30 |  A csodagyerek

Február 20., szerda

15:00 |  A Lego-kaland 2.

17:00 |  Két királynő (feliratos)

19:30 |  A csodagyerek

Február 21., csütörtök

17:00 |  Alita: A harc angyala

19:30 |  Kölcsönlakás

Február 22., péntek

15:00 |  A Lego-kaland 2.

17:00 |  Alita: A harc angyala

19:30 |  Kölcsönlakás

Február 23., szombat

15:00 |  A Lego-kaland 2.

17:00 |  Alita: A harc angyala

19:30 |  Kölcsönlakás

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. február 17. (vasárnap) 
09:00–13:00 – Rendezvényterem
Farsangi játszóház

Farsangi fánk sütés, kézműves 
foglalkozások, álarcok, maszkok 
készítése.

10:00 Ízelítő a Bartina Gyer-
mekfarsang produkcióiból

11:00 Palinta Társulat: Itt a far-
sang áll a bál

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

2019. február 18. (hétfő) 17:30  
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem

Válaszutak a művészettörténet-
ben, 4. előadás: A tudományok és a 
vizuális művészetek. Dr. Aknai Ta-
más művészettörténész előadása.

Jegyár: 1000,- Ft, diák/nyugdíjas: 
500,- Ft.

2019. február 18. (hétfő) 19:00  
– Színházterem
Szekszárd Big Band

A 40 éves Szekszárd Big Band ju-
bileumi koncertje. Sztárvendég: Ru-
dán Joe. Közreműködnek: Csepregi 
Péter (ének), Kéméndi Tamás (har-
monika), Nagy Balázs (altszaxofon), 
Sándor Sebestyén (trombita), Pecze 
Zsófi (ének), Tóth Viktor (altszaxo-
fon) és a Big Band régi tagjai. Művé-
szeti vezető: Pecze István. 

Jegyár: 2.600,- Ft.

2019. február 20. (szerda) 13:30 
– Csatár- és Parászta terem
Hollós László versmondó verseny

A Hollós László emlékére szer-
vezett megyei természetismereti 
versmondó versenyt három korcso-
portnak hirdették meg, témája ha-
gyományosan a természetvédelem, 
a bennünket körülvevő környezet.

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

Múzsa bérlet, 2. előadás. Dráma 
a Játékszín előadásában. Szere-
posztás: Zsurzs Kati (Nóra), Tóth 
Enikő (Edina). 

Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2019. február 25. (hétfő) 10:30  
– Rendezvényterem
Kommunista Diktatúrák Áldozata-
inak Emléknapja

Raffay Ernő: A kommunizmus 
hatásai

2019. február 25. (hétfő) 19:00  
– Rendezvényterem
Hobo a Gulágon

Kommunista Diktatúrák Áldoza-
tainak Emléknapja. „Nem írhatom 
le a fájdalmukat, a megalázottságot, 
a reménytelenséget, a halált, hiszen 
nem éltem át, de továbbadom azt, 
amit mások megőriztek és tovább-
adtak.” Írta, fordította, összeállítot-
ta és rendezte: Földes László Hobo. 
Zene: Vlagyimir Viszockij. 

Jegyár: 2.500,- Ft.

2019. március 4. (hétfő) 19:00 
– Színházterem

Az eastwicki boszorkányok
Múzsa bérlet III. előadás. Já-

tékszín Budapest. Találkozgatnak, 
iszogatnak, és egyfolytában álmo-
doznak az egyedülálló eastwicki 
barátnők, akik közben úgy-ahogy, 
az életükkel is elvannak. Mígnem 
egy nap titokzatos férfi érkezik 
a városba. Egytől egyig elbűvöli 
őket... Az idő múlásával azonban 
a három barátnő rájön, Daryl na-
gyon veszélyes. John Updike a té-
mát mosolygós-frivolan írta meg, 
s most a regényalakjai színpadra 
lépnek. Vigyázzatok, miről álmo-
doztok, mert teljesül!

Szereposztás: Pokorny Lia 
(Alex), Parti Nóra (Jane), Lévay 
Viktória (Sukie), Gáspár Sándor 
(Daryl). Rendező: Bagó Bertalan. 

Jegyárak: 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
Az időpontot később közöljük. 
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. Képviselői Iroda 
(Dózsa 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.)

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. (Garay Élménypince) 1 fő 
felszolgáló munkatársat keres 
teljes munkaidős foglalkozta-
tásra.

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. 
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)

Álláshirdetés
A Szekszárdi Közművelődési 
Nonprofit Kft. felvételt hirdet 
gyermek- és ifjúsági referens 
munkakörbe.

A munkakörbe tartozó fel-
adatok: a kulturális központ-
ban működő gyermekjátszó 
szakmai feladatainak ellátása, 
programjainak koordinálása 
hétköznapokon 14:00 – 19:00 

óráig. Gyermek- és ifjúsági ren-
dezvények tervezése, szervezé-
se, lebonyolítása, projektek ge-
nerálása. Gyermekprogramok, 
játszóházak, szülinapi rendez-
vények, táborok teljes körű 
szakmai előkészítése, szervezé-
se, lebonyolítása.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. február 24.

Részletes kiírás: www.szekszardagora.hu.

Ruhaosztás
A Máltai Szeretetszolgálat 
Szekszárdi Csoportja ru-
haosztást tart minden hó-
nap első keddjén, 08:00 és 
10:00 óra között a Hunya-
di u. 4. szám alatt. Ugyanitt 
csütörtökönként és a továb-
bi keddi napokon 09:00 és 
11:00 óra között ügyeletet 
tartanak. Ekkor azokat is 
várják, akik adományaik-
kal (jó állapotú ruhanemű, 
cipő, háztartási eszköz, 
gyermek ruházat és játé-
kok) támogatni szeretnének 
másokat.

Író-olvasó találkozó
Kertbarátok figyelem! Író-ol-
vasó találkozó Pap Edinával, 
a Kerti Kalendárium főszer-
kesztőjével 2019. február 18-án 
(hétfő) 17:00 órakor, a Babits 
Mihály Kulturális Központban.

„Olvasva tanulj, hogy meg-
ismerd a legújabb termesztési 
módszereket!”

Előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Dia-
betesesek Egyesületének so-
ron következő rendezvényére  
2019. február 26-án 13:30 
órai kezdettel Szekszárdon a 
Kórház Lila épületében kerül 
sor.

Dr. Bősze Tibor belgyó-
gyász főorvos előadásának 
címe: „A 2-es típusú cukor-
betegség kezelésének új aján-
lásai”.

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Borverseny
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör 
idei borversenyére a minták le-
adhatók 2019. február 18-án 
(hétfő) 8:00 és 17:00 óra kö-
zött, a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban.

Nevezési díj: a kertbarát kör 
tagjainak 1.000,- Ft/minta, nem 
tagoknak 1.500,- Ft/minta (faj-
tánként 2 üveg palackot kell 
leadni).

A szervezők kérik, hogy a 
palackokra írják rá a fajtát, az 
évjáratot és a jeligét, továbbá 
egy lezárt borítékra a jeligét, a 
borítékba pedig a fajtát és évjá-
ratot, valamint a termelő nevét 
és pontos címét.

A borverseny ünnepélyes 
eredményhirdetését 2019. 
március 2-án (szombat) 18:00 
órakor tartják a Babits Mihály 
Kulturális Központban.

Kedves Szurkolók!

Elmarad a „Kék Szív” című 
film február 22-re tervezett 
vetítése, miután az Atom-
erőmű KSC Szekszárd csapata 
egy nappal korábban ér haza 
spanyolországi Európa-kupa 
mérkőzéséről. A feszített me-
netrend miatt a meghirdetett 
vetítést elhalasztják, az újabb 
időpontról a klub Facebook 
oldalán és honlapján tájékoz-
tatja szurkolóit.

A már megvásárolt jegye-
ket a Babits Mihály Kulturális 
Központ pénztárában vissza 
lehet váltani.

Megértéseteket köszönjük!

Köszönet
A szekszárdi Szókincskereső 
Alapítvány köszönettel fogadta 
a személyi jövedelemadókból 
felajánlott 135.080,- Ft-ot, me-
lyet idén is a rászoruló gyer-

mekek logopédiai fejlesztésére 
fordítunk. Továbbra is várjuk 
a felajánlásokat adószámra 
(18855568–1–17). Köszönettel: 
a Kuratórium tagjai. Minden kedves érdeklődőt sze-

retettel várunk programjainkra!
•  2019. március 4. (hétfő) 17:00
Szülői fórum – ,,Óvodás lesz a 
gyermekem” – Az óvoda bemu-
tatása a szülők részére, az óvoda-
kezdéssel kapcsolatos tudnivalók.
•  2019. március 21. (csütörtök) 
09:30–10:00 ,,Lánc, lánc, esz-
terlánc” – Hagyományos ma-
gyar táncház
10:00–11:00 Ismerkedés az 
óvodával

Kérjük, a programokra a szü-
lőknek és a gyermekeknek is hoz-
zanak váltócipőt!
Wunderland Kindergarten a 

Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Óvodája

Szekszárd, Wesselényi u. 19. 
Tel.: 74/510–982

Tel./fax: 74/510–984
www.wunderlandovi.hu
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Amivel várjuk Önöket:
• Ott honos hangulat
• Baráti  árak
• Mokafl or kávé
• Főzött  kakaó
• Friss Croissant
• Klasszikus és fi tt  szendvicsek
• Kézműves sajtok
• Saláták
• Gluténmentes termékek

A reggeli, mellett  gyors, kímélően egyszerű 
ebéd lehetőséget is kínálunk elérhető áron:
napi leves és saláta kínálatunkból választhat.

Családi vagy céges rendezvényre szendvicseit 
elkészítjük!

Legyünk részesei egymás mindennapjainak!
Várjuk barátsággal a Nádasdi reggelizőben!

7100 Szekszárd Rákóczi u. 10.
Parkoló az udvarban

Tel.: +36–30/484–3769

(04005)

Hangulatos reggeliző Szekszárd belvárosában, a főiskolával szemben NÁDASDI REGGELIZŐ

Szépkártyát elfogadunk! | Nyitva tartás: hétfőtől – vasárnapig 07:00 – 14:00-ig (04020)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(04027)

EGYET FIZET KETTŐT KAP

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  (04029)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(04014)

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!

(04013)

Figyelem, figyelem!
„Közhírré tétetik, hogy Tudor király udvarában 

lovagi torna tartatik! Összemérik erejüket 
a nagycsoportos fi úk és lányok, 

így szerezve meg a fél királyságot.”

A mesék világába elkalauzolva egy  interaktív 
játékos sportos délutánra várjuk sok szeretettel a 

nagycsoportos óvodás csoportokat az óvónénikkel 
együtt.

A lovagi torna helyszíne:
Szent József Iskolaközpont, Szekszárd Garay tér 9.

Időpont: 2019. március 6. (szerda) 14:00 – 16:00

A tornára jelentkezni lehet a birodalom kancel-
lárjánál február 25-ig a 74/311–421 telefonszámon.

(04023)


