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Lámpafénynél

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Elfagyott vízórák
Több mint tíz éve nem ta-
pasztaltak olyan mértékű víz-
fogyasztást a téli időszakban, 
mint most. Az ok: a rendkívü-
li hidegben a szigetelés hiánya 
miatt szétfagytak a vízórák, il-
letve ahol nem víztelenítettek, 
ott a csövek is.
 → 3. oldal

Síkosságmentesítés
A megyeszékhely útjainak gépi 
síkosság mentesítését évek óta 
az Alisca Terra Nkft. végzi. 
Szekszárd útjain összesen 15 
gépjármű dolgozott, a mun-
kákban az ügyeletvezetőkkel 
együtt a cég összesen 32 dol-
gozója vesz részt.
 → 4. oldal

Jubileum
Hagyományt teremt és közös-
séget formál az idén negyven 
éves a Dicenty Dezső Kertba-
rát Kör, amely hétfő este tar-
totta jubileumi évadnyitóját a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban, ahol a 2017-es prog-
ramokat is ismertették.
 → 7. oldal

Jégmadarak
Öt csapat szállt jégre janu-
ár 14-én, a Szekszárdi Mű-
jégpályán rendezett U10-es 
jégkorongtornán. A Szekszár-
di Jégmadarak mellett pécsi, 
veszprémi, fővárosi és bajai 
együttesek vettek részt a meg-
mérettetésen.
 → 13. oldal

→ 3. oldal
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Bővült és még olcsóbb is lett a közvilágítás
Az elmúlt esztendőben 139 millió fo-
rintból 331 új ledes lámpatesttel gya-
rapodott a szekszárdi közvilágítás. Ezek 
többségét a város északi és déli beveze-
tő szakaszán helyezték el.

A témában szerda este tartott sajtótájékoz-
tatón Ács Rezső jelezte: a Bor utcai hely-
szín nem véletlen, hiszen annak felújítása 
során a szilárd burkolat mellett kiépítik a 
közműveket is, így a közvilágítást is. Ennek 
elkészültével egészen a siófoki körforga-
lomig lehet majd kivilágított közúton eljut-
ni. A polgármester hozzátette: a közvilágítás 
fejlesztése a szekszárdiak komfort- és biz-
tonságérzetét javítja, emellett a közlekedés 
biztonságát is szolgálja, legyen szó akár gép-
jármű-, akár gyalog forgalomról.

A város északi részén, az 56-os út beve-
zető szakaszán 61 lámpatestet üzemeltek be, 
így az itt működő vállalkozások dolgozói a 
nappali időszakon kívül is nagyobb bizton-
sággal közelíthetik meg munkahelyeiket. 
Ennél is több, összesen 150 új ledes fényfor-
rást állítottak szolgálatba a megyeszékhely 

déli városrészében, s ezzel nem csak az itt 
élőknek, de a kerékpárutat (sportolásra is) 
használóknak is kedveznek. A tavaly felújí-
tott Sárköz utcában 44 lámpatesttel bővítet-
ték a közvilágítást.

Ács Rezső elmondta: a következő két 
évben szeretnék a város minden „szegle-
tét” megfelelő közvilágítással ellátni. „Az 
új lámpatestekkel nem csak a szolgáltatás 

minősége javult, de olcsóbb is lett. Míg 
korábban évente 90 millió forintot fizetett 
érte a város, addig tavaly már csak 44 milli-
óba került, a fennmaradó összeget pedig a 
városüzemeltetés más területeire fordíthat-
tuk” – hangsúlyozta a polgármester.

A saját erőből megvalósult fejlesztés ki-
vitelezője a szekszárdi Köz-Meg-Vill Kft. 
volt. - fl -
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Január 22.
(vasárnap)

Január 23.
(hétfő)

Január 24.
(kedd)

Január 25.
(szerda)

Január 26.
(csütörtök)

Január 27.
(péntek)

Január 28.
(szombat)

köd, erős fagy
max. -2o , min. -13o

pára, erős fagy
max. -2o , min. -11o

pára, erős fagy
max. -1o , min. -10o

erősen felhős, erős fagy
max. -1o , min. -9o

erősen felhős
max. 0o , min. -7o

erősen felhős
max. 2o , min. -5o

erősen felhős
max. 4o , min. -3o

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

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

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

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

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

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

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

Kerékpárút-fejlesztés: mérsékelnék a gépjármű-forgalmat
Forgalomcsillapító és brin-
gabarát hozadéka lenne an-
nak a tervezetnek, amely a 
már meglévő kerékpárutak 
észak-déli irányú fejlesztésé-
ben gondolkodik a megye-
székhelyen.

Az elképzeléseket készítőik 
lakossági fórum keretében, szi-
mulációs videón mutatták be 
január 18-án a Babits Mihály 
Kulturális Központban. A je-
lenlévőket a terv megosztotta, 
ugyanakkor számos értékelhe-
tő egysége van, amelyek – ha 
megvalósulnak – jelentős po-
zitívumokat hozhatnak a város 
közlekedésére nézve.

Az ötleteket a fővárosi Trene-
con Kft. képviseletében Vincze 
Tibor, a cég szegedi irodájának 
vezetője, a projekt irányítója ve-
zette fel. A fórumon résztvevő 
Ács Rezső polgármester min-
denekelőtt kiemelte: a tervezet 
lényeges változásokat ered-
ményezhet. A teljes észak-déli 
kerékpárút megvalósításáról 
szóló beruházást 2018 őszéig 
realizálnák, a kivitelezés előtt 
érkező és a fórumon elhangzott 
javaslatokat figyelembe véve. 
Az elképzelésben a Bor utca is 
becsatlakoztathatóvá válik, de 

szeretnék, hogy a Gemenc is 
elérhetővé váljon a bringások 
számára.

A javaslatcsomag lényege, 
hogy a meglévő négysávos 
közút kétszer egy sávosra szű-
külne, így jutna hely az úttest 
szélén közlekedő bringásoknak 
is. A kerékpársávot a gépkocsik-
tól félméteres elválasztó sávval 
vagy szegéllyel építenék meg.

A forgalom csillapításához, 
a torlódások felszámolásához 
két-három helyen körforgalmat 
építene a tervező: ez a Damja-
nich és Rákóczi utcai, illetve a 
Szent László és Széchenyi utcai 
csomópontoknál valósulna meg. 
Utóbbi helyen – tekintve, hogy 

az Előhegyről lezúduló forgalom 
már így is tumultust okoz – a 
Garay tér irányába besoroló sáv-
val egészülne ki, hiszen napköz-
ben, csúcsforgalomi időszakban 
nyolcszáz személygépkocsi és 
mintegy ötszáz gyalogos fordul 
meg a területen. Besoroló sávot 
a Parászta utcánál is kialakíta-
nának, ahol ugyan nem épülne 
körforgalom, ám ezzel a meg-
oldással ott szintén kedvezőb-
bé válna a ki-bekanyarodás. A 
szakemberek ezek mellett a Ga-
ray téri kereszteződésnél is kerü-
lőággal kiegészülő körforgalmat 
javasolnak...

Sokan problémásnak vélték, 
hogy a Szent László utcai csatla-

kozásnál kialakítandó körforga-
lomnál a kerékpárosok számára 
veszélyes helyzetek alakulhat-
nak ki, mivel őket a csomópont 
előtt szűkítéssel terelnék a köz-
úti sávba. Vincze Tibor ennek 
kapcsán hangsúlyozta: a forga-
lom eleve lelassul a körforgalmi 
közlekedés előtt, ezért – kellő 
odafigyeléssel – nem jelentene 
gondot sem a buszoknak, sem a 
bringásoknak a besorolás. Alá-
húzta ugyanakkor: a kerékpáro-
sok az úttestből kapnának egy 
szeletet, s ezt a kórház környé-
kén is meg lehetne valósítani. 
Ott ugyanis „még nézni is rossz, 
ahogy a járdán a gyalogosok és 
a kerékpárosok egymás között 
evickélnek”.

Egyes vélemények annak ad-
tak hangot, hogy a terv megva-
lósulása még nagyobb káoszt 
okozna a közlekedésben, mint 
eddig, ám Vincze Tibor úgy 
véli: az időveszteség legfeljebb 
egy-másfél perc lenne a kör-
forgalmak miatt, ráadásul az 
átalakítással a belváros gépjár-
mű-forgalma jelentősen mér-
séklődne.

A tervek tehát készek, a meg-
valósításról később várható 
döntés. 

 Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Szétfagyott vízórák, csövek miatt nőtt meg a fogyasztás
Több mint tíz éve nem ta-
pasztaltak olyan mértékű víz-
fogyasztást a téli időszakban, 
mint most. Az ok: a rendkívüli 
hidegben a megfelelő szige-
telés hiánya miatt szétfagy-
tak a vízórák, illetve ahol el-
mulasztották a víztelenítést, 
ott a csövek is.

Az 51 településen 120 ezer 
embert ellátó ERÖV Zrt. hét-
fői sajtótájékoztatóján Katona 
Ferenc műszaki vezérigazga-
tó-helyettes elmondta: a Víz-
keresztkor kezdődött tartósan 
kemény fagy eredménye, hogy 
első körben százhetven mérőó-
rát kellett kicserélni. A problé-
ma azonban sok helyen csak 
a múlt pénteken jött kisebb 
felmelegedéssel vált ismertté, 
amikor a vezetékben, csatlako-
zásokban keletkezett „jégdugó” 
kiolvadt, s az ingatlantulajdo-
nosok tömegesen jelentettek 
be csőtöréseket. 

A legtöbb gond Fadd, Tolna, 
Kajdacs és Sióagárd térségében 

adódott, Katona Ferenc szerint 
a problémák miatt megnőtt 
vízfogyasztás már az ellátást is 
veszélyeztette. Sok embert ért 
váratlanul, hogy a tartós hideg 
a vízmérőket, a vezetékeket is 
megviselte – főként ott, ahol 
az akna nem volt megfelelő-
en szigetelve, illetve a vezeték 
nem volt víztelenítve. Sokan 
azzal sem voltak tisztában, 

hogy a vízmérők karbantartása 
az ő feladatuk, felelősségük. A 
probléma tömeges jelentkezé-
sekor – eddig mintegy 450-500 
(!) vízórát kellett kicserélni – a 
szolgáltató szakemberei a te-
lepülések önkormányzatainak 
segítségével igyekeztek feltárni 
a meghibásodások helyét. Mi-
után azonban csak Szekszárd 
környékén ezerkétszáz zárt-
kerti ingatlanban biztosítja a 
vízellátást ERÖV, ennyi helyet 
felkeresni fizikai képtelenség... 

Az elfagyott csövek miatt 
ötven százalékkal több vizet 
kellett a rendszerbe táplálni 
– tudtuk meg Takács Péter ré-
gióvezetőtől. A szolgáltató 60 
munkatárssal tart ügyeletet, 
így a hibabejelenést követően 
rövid időn belül a helyszínre 
ér a szerelő. A meghibásodott 
vízórát csak az ERÖV Zrt. 
szakembere cserélheti – ennek 
költsége 17-20 ezer forint –, de 
ezen túlmenően az elfolyt víz-
mennyiség díját is a fogyasztó-
nak kell megfizetnie.

Artim Andrásné vezérigazga-
tó kiemelte: a téliesítésre a ko-
rábbinál is nagyobb gondot kell 
fordítani. A vízórát ronggyal, 
vagy pokróccal lehet betakarni, 
az akna fedelét pedig hungaro-
cellel, vagy kartonpapírral szi-
getelni. Akadt olyan ingatlan, 
ahol fedele sem volt az aknának, 
vagy a csapok nem voltak vízte-
lenítve.   - fl -

Az ERÖV Zrt. kéri az ivóvíz-
hálózatra kötött ingatlanok 
tulajdonosait, használóit, 
hogy aki még nem ellenőrizte 
a vízbekötés állapotát, az ha-
ladéktalanul tegye meg az eset-
legesen bekövetkező nagyobb 
károk megelőzése érdekében. 
Rendellenesség esetén hívják 
a 74/999-150-es hibabejelentő 
telefonszámot. A napokban is-
mét fagyosabb éjszakákra kell 
számítani, ezért a nem életvi-
telszerűen lakott ingatlanok, 
nyaralók állapotát is rendsze-
resen ellenőrizzék!

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Szabó Róbert Csaba az idei Mészöly Miklós-díjas
Egy erdélyi író, Szabó Róbert 
Csaba vehette át idén az iro-
dalmi körökben rangos elis-
merésnek számító Mészöly 
Miklós-díjat a szekszárdi szü-
letésű író, költő előtt tisztel-
gő emléknapon, január 19-
én. Az emlékplakettet idén 
professzor dr. Thomka Beáta 
érdemelte ki.

Mészöly Miklós szekszárdi szü-
letésű, Kossuth-díjas író, költő 
több szempontból is mély nyo-
mot hagyott a város, és az ország 
irodalmi életében. „...Mészöly 
országegyesítő egyéniség volt, aki 
nagyon jól tudta, hogy az ország 
a Kárpátokig ér...” – mondja róla 
Szörényi László irodalomtörté-
nész, a Mészöly Miklós Egye-
sület elnöke. Az alkotó emléke 
nem csupán műveiben él tovább, 
hagyatéka pedig nem pusztán 
dísze szülővárosának. Mészöly 
jelen van ma is, hiszen alkotókat 
ihlet meg, írókat sarkall alkotásra 

és nem mellesleg: az ország iro-
dalmi életében jelentős szerepet 
tölt be az emlékére rendezett nap. 
Miután számtalan egyéb rendez-
vény is kötődik a személyéhez, 
így elmondható, hogy csakúgy, 
mint életében, most is az irodal-
mi élet mozgatórugója.

Immáron 13 éve rendezi meg 
Szekszárd város önkormányzata 
a Mészöly egyesülettel és a szek-
szárdi kulturális intézményekkel 
együttműködve a Mészöly Mik-
lós Emléknapot, a költő szüle-
tésnapján, január 19-én. A prog-

ramsorozat hagyományosan a 
fiataloknak szóló szavalóver-
sennyel indult, amelynek a Pécsi 
Tudományegyetem szekszárdi 
kara adott otthon, január 18-án. 
A szerdai vetélkedőn Mészöly 
művek hangzottak el, s a leg-
jobbak – Oláh Péter, Csizmazia 
Dóra és Sili Gergő – a csütörtöki 
emléknapon is színpadra álltak a 
Művészetek Házában.

Délelőtt hagyományosan az 
irodalomtudományé: idén Pro-
fesszor Dr. Thomka Beáta, majd 
Marjánovics Diána és Simon 
Attila Mészöly ihlette előadását 
hallgathatta meg az irodalom-
kedvelő közönség. Ezt követően 
a 2012. évi Mészöly-díjas Szká-
rosi Endréről készült portréfil-
met láthatták az érdeklődők, 
majd a díjátadások következtek.

A Szekszárd város önkormány-
zata által alapított Mészöly Miklós 
Emlékplakettet idén Professzor 
Dr. Thomka Beátának vehette át 

dr. Haag Éva alpolgármestertől. 
A szerbiai magyar irodalom-
történész, az MTA doktora „ki-
magasló szinten szolgálja a Mé-
szöly-életmű megismertetését.” 
A díjazott 1995-ben monográfiát 
publikált Mészöly Miklósról, a 
Jelenkor Kiadó Mészöly-élet-
műsorozatának szerkesztője és 
a Digitális Irodalmi Akadémia 
Mészöly-szakértője is.

Ezt követően átadták a Mészöly 
Miklós díjat is, amelyet idén Sza-
bó Róbert Csaba (vezető képün-
kön) érdemelt ki, akinek pályáját 
meghatározta Mészöly munkás-
sága. Életútja kiválóan mutatja, 
hogy „a magyar irodalom újabb 
megújulási energiáktól terhes” 
– mondta a díjazottról Szörényi 
László irodalomtörténész. Az 
1981-ben Szilágybagoson szüle-
tett, jelenleg Marosvásárhelyen 
élő alkotó 2005-től a Látó című 
folyóirat szerkesztője. Regényei, 
novellái 2006 óta jelennek meg, 
emellett több rádiójátékot, for-
gatókönyvet, drámát is írt. El-
nyerte a Gion Nándor és Móricz 
Zsigmond alkotói ösztöndíjat, az 
„Alakváltók” történetével pedig 
2014-ben megnyerte a 3. Magyar 
Forgatókönyv Börze fődíját. Ez 
a történet keltette fel a Mészöly 
egyesület figyelmét is.

A díjátadón közreműköd-
tek a város művészeti életének 
kiemelt szereplői, ám egyikük 
sajnos fizikai valójában már 
nem lehetett jelen: Lányi Péter 
zongoraművész néhány napja 
már egy égi hangszeren játszik 
tovább. Rá emlékezve Lozsányi 

Tamás orgonaművész előadását 
hallgathatták a résztevők.

A Mészöly Miklós Emlék-
nap kora délután koszorúzással 
folytatódott az író szülőházánál, 
majd az Irodalom Háza Mészöly 
Miklós Emlékházban a Mészöly 
egyesület vezetőségének tagjai 
beszélgettek a a díjazottakkal.  
 M. Wessely Judit

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Síkosságmentesítés: a lakosságnak is van feladata
A megyeszékhely útjainak 
gépi síkosság mentesítését 
évek óta az Alisca Terra Nkft. 
végzi. Az önkormányzat köz-
mű cége hónapokkal ezelőtt 
felkészült az idei tél kihívá-
saira.

A havazást követően sikerült le-
takarítani a város főközlekedési 
útvonalait, a helyi járatú buszok 
útvonalait, a mentők, tűzoltók 
és a kórház telephelyeit és kör-
nyékét. Ezen útvonalakon most 
is „sóznak”, ahol lejegesedét ta-
pasztalnak – mondta el Kővári 
Ildikó, az Alisca Terra Nkft. szó-
vivője a kedden a Landler Jenő 
és Kandó Kálmán utca sarkán 
tartott sajtótájékoztatón.

Megtudhattuk, hogy jelenleg 
– a síkosságmentesítés máso-
dik ütemében – a kisebb utcá-
kat tisztítják. A munkákban a 
két ügyeletvezetővel együtt a 
cég összesen 32 dolgozója vesz 
részt. Szekszárd útjain összesen 

15 gépjármű dolgozott, sószóró 
tartályos és tolólapos autó és 6 
kisebb-nagyobb méretű trak-
tor tisztította a megyeszékhely 
utcáit.

Tóth József ügyeletvezető 
elmondta, hogy eddig össze-
sen 250 tonna szóróanyagot 
juttattak ki Szekszárdon. Ezek 
egy része azokba a köztérre 
kihelyezett, 240 darab sószó-

róládákba került, amelyeket a 
cég munkatársai folyamatosan 
töltenek. A síkosságmentesítés 
hatékonysága és a biztonságos 
közlekedés érdekében az Alisca 
Terra várja a lakosság észrevé-
teleit az ingyenesen hívható, 
06-80/620-456-os zöld számon, 
a cég kollégái pedig továbbra is 
24 órás ügyeleti szolgálatban 
dolgoznak.   SZV

A síkosság mentesítésben a 
lakosságnak is van feladata. 
Szekszárdon rendelet szabá-
lyozza, hogy az ingatlan tu-
lajdonosának/használójának 
kötelessége az ingatlan közte-
rülettel érintkező telekhatárai 
mellett meglévő járdaszakasz 
hó- és síkosság-mentesítése. 
Ezen túlmenően kereskedelmi, 
szolgáltató és vendéglátó-ipari 
egységek, valamint az utcai és 
más elárusítóhelyek előtti jár-
daszakaszt, továbbá az egy-
ség közvetlen környékét (két 
méter széles sávot figyelembe 
véve) a gazdálkodó szervezet 
köteles megtisztítani és folya-
matosan tisztán tartani.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

96. Országos Vers- és Próza- 
mondó Verseny Mészöly  
Miklós emlékére

Eredmények: 1. Oláh Péter 
(14 éves), 2. Csizmazia Dóra 
(14 éves, mindkettő a Garay 
János Gimnázium tanulója), 3. 
Sili Gergő (13 éves, Garay János 
Általános Iskola). Utóbbi kettő a 
Csizmazia Alapítvány tagja. Kü-
löndíjasok: Mezősi Hanna (9 
éves, Gerjen), Rudolf Eszter (7 
éves, Szekszárd), Ferger Viktó-
ria Hanna (11 éves, Szekszárd).
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Mözsi-Szabó István: életmű-kiállítás a 90 éves mesternek
Nagy érdeklődés kísérte az 
elmúlt szombaton Mözsi-Sza-
bó István festőművész 90. 
születésnapja alkalmából 
rendezett életmű-kiállítás 
megnyitóját a Művészetek 
Házában, ahol még pótszé-
keket is ki kellett helyezni.

A jubiláló idős mestert Csillag-
né Szánthó Polixéna köszön-
tötte. A megyeszékhely humán 
bizottságának elnöke elmondta 
többek között, hogy Mözsi-Sza-
bó István hivatása a hagyomá-
nyaink felélesztésével szolgálja 
a jövőt. Ezt követően – rendha-
gyó módon – a művész maga 
kalauzolta végig hallgatóságát 
pályáján.

Mözsi-Szabó szerint a leg-
fontosabb az elkötelezettség. 
Az alkotási folyamat során vé-
gig tiszteletben tartotta az em-
berek vizuális emlékeit, szerinte 
csak így találhat megértésre a 
művész. Pályájáról szólva el-
mondta: a párhuzamosan futó 
képzőművész, pedagógus és 

népművelő pálya egyike sem 
mehetett a másik rovására. 
Még a bajai főiskolán tanácsolta 
neki egy tanára, hogy keressen 
magának egy élményeket adó 
települést, ahol alkotói pályája 
új impulzusokat kap, kiteljesed-
het. Mözsi-Szabónak Bogyiszló 
lett ez a „katalizátor”.

Népművelői munkája kapcsán 
a festőművész megjegyezte: min-
den a néptáncegyüttes vezetésé-

vel kezdődött, s miután érdekelte 
a múlt század első felének bogyi-
szlói népviselete, hát felhasználta 
azt. Mözsi-Szabó Istvánt alkotói 
tevékenysége során a népi kul-
túra, a történelem és baráti köre 
inspirálta. A művész szerint ak-
kor ér valamit, amit megtanult, 
ha továbbadja azt.

Mözsi-Szabó István 1927-ben 
született Mözsön. Az elemi is-
kolát szülőfalujában, a polgárit 

már Tolnán végezte. Később a 
bajai tanítóképző, azt követően 
pedig a budapesti képzőművé-
szeti főiskola diákja lett, ahol 
Szőnyi István, Barcsay és Do-
manovszky is a tanára volt, 
mesterének ugyanakkor min-
dig is a Baján megismert Rud-
nay Gyulát tartotta, tartja. Mű-
veinek fő témája a vidéki élet. 
Alkotásaival számos tárlaton 
találkozhatott már a közönség 
Európa-szerte.

Tanítani 1951-től kezdett, 
közben folyamatosan alkotott. 
Szekszárdon 1975-ben ka-
pott műteremlakást. A Babits 
Mihály Megyei Művelődési 
Központ tudományos főmun-
katársaként kísérleti szövőmű-
helyt szervezett. Munkássága 
elismeréséül többek között 
Babits-díjban, a Tolna megyei 
művészetért plakettben, Tol-
na Városáért díjban és Csoko-
nai-díjban részesült, és Magyar 
Képzőművészet Kategóriában 
megyei Prima díjat is kapott. 
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„A zene az égbe tör” – Lányi Péter emlékére

A fenti címmel adott emlékezetes hangver-
senyt még 2014 novemberében Lányi Péter 
zongoraművész a Művészetek Házában. 
Debussy, Schumann és Liszt darabjait ját-
szotta, a zene nyelvén szólt az élet szépsé-
géről, amiről ő sokat tudott…

A Művészetek Házába várták az elmúlt 
szombaton is. Mözsi-Szabó István kiállítá-
sának megnyitóján működött volna közre, 
de nem érezte jól magát, lemondta a fel-
lépést. Az utolsót… Lányi Pétert 70 éves 
korában érte a halál, s vele a város egyik 
legismertebb és legelismertebb egyénisége 
távozott.

Lányi Péter 1946-ban született Szek-
szárdon. A Garay János Gimnáziumban 

tett érettségi után a Zeneművészeti Főis-
kola Pécsi Tanárképző Tagozatán szerzett 
zongora-szolfézs szakos tanári diplomát 
1969-ben. A dombóvári zeneiskolában 
helyezkedett el, majd egy pécsi „kitérőt” 
követően 1977-ben tért haza. A tanító-
képző főiskolán adjunktus, docens, majd 
tanszékvezető, később főigazgató-helyettes 
lett. Államvizsgát 1995 tavaszán, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneelmé-
let tagozatán tett.

Ha munkája más városokba szólítot-
ta is, mindig szekszárdi maradt, s nem 
csupán családja, de társadalmi, emberi 
kapcsolatai okán is. Személyében ma-
gas színvonalon ötvöződött a szuggesztív 
előadóművész, a kiváló zenepedagógus, 
az aktív szervező és népművelő. Minderre 
humanitása, közvetlensége, segítőkészsége, 
tehetsége tette alkalmassá.

„Kiváló előadóművész volt, országos 
megbecsülésnek örvendett” – vallja róla 
kollégája, Ágostonné Béres Kornélia, a ze-
neiskola vezetője. „Sokan hallották játékát 
szólistaként, kamaramuzsikusként vagy 
zongorakísérőként valamely városi rendez-
vényen. Remek korrepetitor és nagyszerű 
muzsikus volt. Zenepedagógusként sok-sok 
fiatal tudását csiszolta, s azt a magas minő-
séget, amit ő képviselt, kollégáitól is elvárta.”

A Zenetanárok Országos Zongoraver-
senyének 1974-es elsődíjasa, majd Husek 
Rezső után szervezője is volt. Lányi Péter 
fogta össze a szekszárdi zenetanárok adven-
ti-farsangi koncertjeinek szervezését, neki 
köszönhetjük a tavaly őszi Liszt emlékkon-
cert szakmai megvalósítását. Zenei rende-
zőként dolgozott a Magyarországi Német 
Színházban. A városért tett több évtizedes 
erőfeszítését Szekszárd önkormányzata 
1995-ben a Pro Urbe díjjal ismerte el, a 
Muslinca Férfikar – melynek alapító mű-
vészeti vezetője a volt – 2015-ben érdemelte 
ki a Szekszárdi Javáért elismerést.

Lapunk Kis Pál Istvánnak Lányi Péter 
65. születésnapjára írt „Balladaféle a szek-
szárdi Cotart mesterhez” című művének 
egy részletével búcsúzik: 
„Jó Cotartom, maradj víg gavallér,
maradj a tószt derűs mulatsága,
tálentumra légy az ezüst tallér,
váltani azt, mikor a bor drága…
Ne vágyj ennél méltóbb társaságra,
légy, ahogy mindig a mesterünk,
pokolra mind vagy a mennyországba
meglátod barátom, (utánad) elmegyünk!

Ajánlás:
Herceg, azt a hálósipkát tedd el!
Bírja még úgy látom jó Cotárt,
hadd találja közöttünk a reggel,
ne kívánj még nekünk „jóccakát”!
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Szekszárdi zenekarok 
a színpadon

Minden év januárjában 
egy este csakis a szekszár-
di kötődésű zenekaroké: 
hagyományosan ekkor 
hívja életre Dajka Tibor, 
a városi alternatív zenei 
élet egyik ismert figurája 
a Szekszárdi Zenekarok 
Fesztiválját. Idén a fiatalok 
által kedvelt esemény ja-
nuár 14-én zajlott a Szek-
szárdi Sportközpontban. 

A szekszárdi alternatív ze-
nei élet évről-évre változik. 
Rendszeresen jelennek meg 
a városban új zenekarok, fi-
atal tehetségek. Többek kö-
zött nekik ad lehetőséget a 
bemutatkozásra Szekszárdi 
Zenekarok Fesztiválja, ame-

lyet hosszú évek óta szervez 
meg Dajka Tibor.

Az idei fesztiválon fellé-
pett a Bullterrier Beat, akik 
2015-ben alakultak. Őket 
az „Idióták” nevű zenekar 
követte, majd a Tolna me-
gyei hard rock, indie me-
tal banda, a „szemtelenül 
fiatal tagokkal” működő 
„No CFC” is színpadra 
állt. Később fellépett még 
a „Pollen” és a „Windmill”. 
A fesztiválra minden év-
ben érkezik a megye hatá-
rain túlról is egy vendég-
zenekar: ezúttal a soproni 
Éhenkórászok jártak Szek-
szárdon, akik 1992 óta ját-
szanak együtt.  

 - mwj -

Csorba Győző komolyan vette
Január 11-én Tóth Krisztiná-
val találkozhattak az érdek-
lődők a Babits Mihály Kultu-
rális Központ és a Jelenkor 
folyóirat együttműködésé-
ben megvalósuló író-olvasó 
találkozón.

A Radnóti-díjas költő, műfordí-
tó népszerű szerző Szekszárdon. 
Erről tanúskodik az a tény is, 
hogy legutóbbi író-olvasó talál-
kozóján, a Placc terme kicsinek 
bizonyult. Még a folyosón is ül-
tek az emberek, onnan hallgat-
ták a beszélgetést. A találkozó 
– hasonlóan a már megszokott 
események sorához – ezúttal is 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont és Jelenkor folyóirat együtt-
működésében valósult meg.

Az író-olvasó találkozó házi-
gazdája a folyóirat főszerkesztő-
je, Ágoston Zoltán volt, aki Tóth 
Krisztinával többek között egy 

fiatal, jó tollú ember íróvá válá-
sáról beszélgetett.

A szerző a téma kapcsán sze-
mélyes élményeit osztotta meg 
a hallgatósággal. „Csorba Győ-
ző válaszolt. Meg voltam ha-
tódva. Nagyobb biztatás nincs 
egy fiatal költőnek, mint, hogy 
komolyan veszik” – mesélte el 
első élményeinek egyikét a ko-
rai időszakról a mára elismert 
szerző, akinek eddig több, mint 
tíz verses- és hat prózakötete je-
lent meg. Tóth Krisztina Csorba 
Győző kapcsán elárulta, hogy a 
Kossuth-díjas költő, műfordító 
„finoman adott tanácsokat, a 
tetszési sorrenddel jelezte, hogy 
mit gondol”. Az író szerint „meg-
töri a szerzőt, ha valaki belenyúl 
a szövegbe, még akkor is, ha iga-
za van.” 

Február 15-én Varró Dániel-
lel találkozhatnak az érdeklő-
dők a Placcon.   - mwj -

Hagyományt teremt és közösséget formál a kertbarát kör
Az idén negyven éves a Di-
centy Dezső Kertbarát Kör, 
amely hétfő este tartotta 
jubileumi évadnyitóját a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban.

A rendezvény kezdetén a ta-
gok egy perces néma csenddel 
adóztak a kertbarát kör el-
hunyt tagjainak emléke előtt. 
Ferenc Vilmos elnök köszön-
tő beszédében felidézte, hogy 
a Szekszárdi Hegyközség 
1995-ös létrejöttéig az 1977-
ben alapított Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör volt az egyetlen 
szervezet, mely szakmai segít-
séget nyújtott a termelőknek. 
Szerveztek országos borver-
senyt a különböző hazai kert-
barát köröknek, de országos 
konferenciát is tartottak Szek-
szárdon. Vincellérképzést is 

szerveztek, 2000-ben pedig 23 
termelő borából megalkották 
az „Évezred bikavérét”.

Az elnök elmondta még, 
hogy a kertbarát kör sok ha-
gyományt honosított meg, 
vagy támasztott fel Szekszár-
don. Ők kezdték el azt a mun-
kát, mellyel egy-egy borün-
nephez különböző borfajtákat 
társítottak. 

Ilyen többek között a janu-
ári Vince napi vesszővágás, 
mely a kékfrankos ünnepe, 
az áprilisi Szent György-na-
pi borünnep, mely nemcsak 
a városi borverseny ered-
ményhirdetésének napja, de 
egyben a bikavér ünnepe is. 
Szintén ehhez kapcsolódó 
hagyomány a Jövések Köny-
ve, melyet 2000-ben indítot-
tak útjára. A könyv egyébként 
mostanra betelt, így újraköt-

tetik azt. Szintén ebbe a sorba 
tartozik a Márton-nap, mely a 
kadarka ünnepe és egyre nép-
szerűbb Szekszárdon.

Ferenc Vilmos szerint a leg-
fontosabb mégis az, hogy a 
kertbarát kör közösséget for-
mál, melyben együtt lehetnek a 
hasonló érdeklődésű emberek. 
A mintegy 150 tagot számláló 
szervezet elnöke zárásként arra 
biztatta a mintegy 60 megjelent 
tagot, hogy továbbra is minél 
többen vegyenek részt rendez-
vényeiken.

A Dicenty Dezső Kertbarát 
Kör idén is megtartja hagyomá-
nyos alkalmait. Így többek kö-
zött a Vince-napi Borünnepet 
(január 21.), a kertbarát kör 40. 
jubileumi borversenyét (márci-
us 1.), a Szent György-napi bo-
rünnepet (április 22.), a Szent 
Orbán Napi Borünnepet (má-
jus 27.). Emellett előadásokat és 
tanulmányi utakat szerveznek, 
többek között Tokajba és Bala-
tonlellére.  Forrás: kadarka.net

Ferenc Vilmos, a Dicenty 
Dezső Kertbarát Kör elnöke
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap január 23-tól január 27-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ Január 23. Január 24. Január 25. Január 26. Január 27.

„A”
950 Ft

Marhagulyás Grízgaluska leves Fahéjas
szilvaleves

Citromos 
halgaluskaleves Karfiolleves

Diós-mákos
metélt

Pirított csirkemáj, 
petrezselymes 

parázsburgonya
Sárgaborsó főzelék,

sertéspörkölt
Rakott burgonya,

cékla
Mustáros 

csirkecomb,
párolt rizs

„B”
950 Ft

Zöldbableves Grízgaluska leves Fahéjas
szilvaleves

Vegyes 
zöldségkrémleves Karfiolleves

Fűszeres 
csirkeszárny, 

rizi- bizi, 
savanyúság

Tejszínes-gombás 
csirkeragu,

penne tészta

Füstölt sajttal 
töltött sertésborda, 

vajas párolt 
zöldség

Kolbászos lecsó, 
tarhonya

Paradicsomos 
húsgombóc, 

főtt burgonya

Napi
ajánlat
890 Ft

Csirkecomb� lé 
burgonyás 
bundában,

francia saláta

Csirkecomb� lé 
burgonyás 
bundában,

francia saláta

Csirkecomb� lé 
burgonyás 
bundában,

francia saláta

Csirkecomb� lé 
burgonyás 
bundában,

francia saláta

Csirkecomb� lé 
burgonyás 
bundában,

francia saláta

(02017)

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
Február 10-től, péntekenként

19:30 órakor a Szekszárdi SZC (volt 505-ös)

„A” tornatermében.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: +36–20/980–77–52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu

(02009)

Szekszárdi könyvelőirodába elsősorban
gyakorlattal rendelkező

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT
keresünk azonnali kezdéssel.

Az önéletrajzokat a konyveloallas7100@gmail.com
e-mail címre kérjük elküldeni.

(02022)

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

A NÉMETH EUROTRANS KFT.

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ 

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET 

KERES C + E KATEGÓRIÁVAL. 

TÖBBFÉLE MUNKAREND!

AMIT NYÚJTUNK:
–  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárműpark,
– Kocsigazdás rendszer,
– Korrekt, kiszámítható bérezés,
–  Alapfi zetés + Napidíj + 

Egyéb juttatás,
– Átlag három hetes kintlét,
–  561/2006/EK rendelet szerinti 

munkavégzés
–  Kereseti lehetőség: Nettó 

430.000 – 450.000 Ft között.

–  Cégünknél lehetőség van 
2 hét munka – 2 hét pihenő ti-
pusú munkarend választásá-
ra is. Ebben az esetben egy 
autónak 2 gazdája van, akik 
2 heti munka után a telephe-
lyen váltják egymást.

–  Kereseti lehetőség: 
Nettó 290.000 – 310.000 Ft 
között.

Továbbá várjuk váltósofőrök jelentkezését is!

Jelentkezni a +36–30/222–9129-es telefonszámon 
Szente Évánál lehet.

(02029)

Cégünk 2002 óta a fémipari félkész termékek piacán igyekszik 
folyamatosan bizonyítani több magyarországi telephelyen és 
ausztriai leányvállalattal. Töretlen és további fejlődésünkhöz 

kihívásokra nyitott, lendületes, csapatban gondolkodó 
munkatársakat keresünk. 

Mindegyik terület érdekes és izgalmas,
rengeteg lehetőséggel a sikerek eléréséhez:

• Értékesítő / rendelés feldolgozó 
• Projekt manager
• Key account manager / export értékesítő

Akiket várunk, a következőket tudják vagy előnyt jelent:
■ értékesítési, tárgyalási gyakorlat
■ önálló, vevőorientált munkavégzés
■ műszaki végzettség, fémipari jártasság
■ MS Offi  ce ismeret felhasználói szinten
■ integrált vállalatirányítási rendszer ismeret
■ angol nyelvtudás 
■ német és / vagy további nyelvtudás (csak az exportnál)

Amit mi szeretnénk adni:
■ kiváló munkahelyi légkör, közvetlen és nyílt kommunikációval
■ stabil háttér, hosszú távú kiszámíthatóság
■ állandó megújulás, továbbképzési és karrierlehetőség
■ valóban versenyképes juttatások köre

Alakítsuk együtt a jövőnket!
Várjuk a fényképes bemutatkozást: hr@metmark.hu

(02029)
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Január 15-ei rejtvényünk megfejtése: Galileo Galilei; Németh László
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Ruip László. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését január 26-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Krisztus szeretete szorongat min-
ket... Kérlek benneteket, békülje-
tek meg Istennel!  (2 Kor 5,14.20.)

Háborúságokkal terhes világban 
élünk. Békétlenség szorongat ben-
nünket kívül és belül: országok 
országok ellen, népek önnön fiaik 
ellen fordulnak, családok őrlőd-
nek, nemzedékek feszülnek egy-
másnak. S így van ez akkor is, ha 
ezernyi dolgunk miatt, vagy éppen 
belső félelmeink miatt nem látjuk, 
vagy nem is akarjuk látni a ben-
nünket körbezáró valóságot. S ez a 
szorongattatás rányomja bélyegét 
mindennapjainkra, hiszen a féle-
lem, bizonytalanság, menekülés, 
csalódottság és reménynélküliség 
mozgatja, igazgatja szavainkat, 
hangulatunkat, tetteinket. S mi-
lyen jó, ha sikerül megtalálni egy 
kis feloldódást, egy kis menedéket, 
hangulatot, mely feledtetni tudja 

a létreszketésünket – még ha az a 
pillanat lebbenésével ér is csak fel. 

Pál apostol valami egészen különös 
örömmel szól a szorongattatásról. 
Extrém sportot űz ez az ember? Vagy 
megbolondult? – kérdezhetnénk. Bi-
zonyos szempontból válaszolhatjuk, 
hogy igen. Bolondságot szól, érthetet-
len és eszelős dolgot. Valami egészen 
mást, mint amit az akkori (és a mai 
világ is) „normálisnak” tart. Hiszen 
az apostol ahelyett, hogy küzdene a 
külső és a belső lelki szorongattatás 
ellen, kiszolgáltatja magát egy egé-
szen különlegesen erős szorításnak: 
Krisztus szeretetének.  „Krisztus sze-
retete szorongat minket”- mondja, s 
egyben kínálja is a korinthusi gyü-
lekezet tagjainak. S hiszem, kínálja 
nekünk is – mert ez az egyetlen lehe-
tősége az embernek, hogy békességre 
találjon. Márpedig mindannyiónk 
eredendő, zsigeri vágya a békesség. 
S ezt megtalálni csak egy ölelésben, 

egy szoros, szinte szorongató ölelés-
ben lehetséges. Olyan ölelésben, mely 
nem gyilkos indulatból fakadó szorí-
tás, hanem önmagát is halálra adni 
képes szeretet. Békességet találni csak 
a kiengesztelődés által lehetséges, a 
megbékélés által. Fegyverletétel ez, 
kiszolgáltatottság egy olyan erő előtt, 
mely megtartani képes. Kiengesztelő-
dés önnön magammal – mert szeret-
hető vagyok. Megbékélés azzal, ami 
vagyok, s azzal, amivé válhatok – 
mert értékes vagyok. Megbocsátás – 
mert aki bántott, ugyanúgy fél, mint 
én, s ugyanolyan esendő, mint én. S 
visszaölelés – hiszen a jó viszonzásra 
mozdít, továbbadásra lendít, békes-
séget szül.

Világszerte sokan engedünk 
Krisztus szerető ölelésének, s bé-
kességre találunk. Küzdelmeinkben 
nem egyedül harcolunk, vívódása-
inkat nem ellenségek ellen, hanem 
Krisztus szeretetével vívjuk. S ez a 

szeretet arra szorongat bennünket, 
hogy továbbadjuk a megbékélés, 
a kiengesztelődés, az újjászületés 
örömhírét. Az elmúlt héten világ-
szerte milliók imádkoztak a békes-
ségért, az egyéni szinten elinduló 
gyógyulásokért, a népek és nem-
zetek megtéréséért az ökumenikus 
imahét rendezvényein. Érdemes 
volna a közös imaharcot folytatni! 
Nem hiábavaló ugyanis a hívek 
buzgó könyörgése! Krisztus Lelke 
erősítse bennünk a bizalmat, mely 
falakat dönthet le, ellenségeskedése-
ket oldhat fel és új életforrásokat tár-
hat fel.  Krisztus ölelése, megtartó és 
bátorságot adó szorítása adjon ne-
künk rendületlen hitet, reménykedő 
örömöt és megbékélt lelkületet, hogy 
szeretetünkkel és összetartásunkkal 
példává válhassunk a világban. 
Ámen!  

 Kaszóné Kovács Karola 
 református lelkipásztor

TAGTOBORZÓ!
A Hal-Szálka HE 

rendkívüli tagfelvételt 
hirdet

a Szálkai Iszapoló tóra.
Információkérés és 

jelentkezés:

+36–20/911–06-56
telefonszámon. (02026)

Pszichológia mindenkinek
A Kristály Lélekvédő 

Egyesület sorozatában 
Mozolai Márta szociális 

munkás: 
„Vajon tudok-e mások szá-

mára segítség lenni?  
– Önkéntes szolgálat és szo-
ciális munka a kórházban” 

címmel tart előadást 
2017. január 25-én, szerdán 
17:00 órakor a zeneiskola 

nagytermében.
Az előadás ingyenes!

Paktum szolgálja a szakképzést
Közel négyszázan kaphat-
nak munkát Szekszárdon 
és térségében a következő 
öt év során a Tolna Megyei 
Foglalkoztatási Paktumnak 
köszönhetően, amely a járás 
foglalkoztatási helyzetének 
javítását tűzték ki célul.

A szakképzés fellendítésére, va-
lamint az álláskeresők munká-
hoz jutása érdekében kialakított 
paktumot még decemberben 
írta alá tizenöt partnerintéz-
mény és szervezet – köztük a 
Tolna Megyei Kormányhivatal, 
a Tolna Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, továbbá a mun-
kaadói, munkavállalói oldal és 
civil szervezetek képviselői.

Ács Rezső polgármester az 
aláírás napján szervezett saj-
tóeseményen emlékeztetett: a 
város már 2015 szeptemberé-
ben felismerte a munkaerőhi-
ány okozta problémát, s éppen 
ezért – közép- és hosszútávon 
gondolkodva – megállapodást 
kötött a Szekszárdi Szakképp-
zési Centrummal közös progra-
mok kialakítására, a szakember 

hiány pótlására. A közös ügyet 
– vagyis a szakképzés fellendí-
tését és a munkahelyteremtést 
– a 2016 februárjában aláírt 
Modern Városok Program is 
szolgálja. A foglalkoztatási pak-
tum ehhez hasonlóan a helyi 
munkaerőpiac kiszolgálására, 
továbbá a megyében és a kis-
térségben megvalósuló fejlesz-
tésekre – például a Paksi Atom-
erőmű bővítéséhez szükséges 
szakemberállomány képzésére 
– hívatott.

„A város cégeinek komoly 
gondot jelent a fejlesztés, a dina-
mikus fejlődés, piacaik megfele-
lő kiszolgálása. Ezt a problémát 
megfelelő szakemberállomány 
munkába állításával lehet orvo-
solni” – szögezte le Ács Rezső, 
kiemelve: a szóban forgó foglal-
koztatási együttműködési meg-
állapodásra 2021-ig mintegy 
570 millió forint áll rendelke-
zésre. A polgármester reményét 
fejezte ki, hogy a paktum ked-
vező hatásai egy-két éven belül 
megmutatkoznak majd a város 
gazdaságának fejlődésében. 

 Gy. L.

Komplex szolgáltatást nyújtanak
A TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 
azonosítószámú projekt kere-
tében Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, kon-
zorciumban a Tolna Megyei 
Kormányhivatallal és az Újra 
Dolgozni Tolnában Egyesület-
tel a foglalkoztatás növelését 
célzó paktumot hozott létre a 
2016-2021 közötti időszakra.

A projekt keretet és lehetőséget 
ad a munkaerőpiac szereplői 
számára igények és lehetőségek 
összehangolására és bővítésére, 
képzésekre, továbbá támogat-
ja az egyén önfoglalkoztatóvá 
válását, az elhelyezkedést és a 
foglalkoztatás elősegítését. Ezen 
fejlesztések eredményeképp ja-
vulnak a foglalkoztatási muta-
tók, a cégek nagyobb eséllyel 
jutnak a megfelelően képzett- 
felkészített munkaerőhöz, az 
álláskeresők elhelyezkedési és 
foglalkoztatási esélyei nőnek.

Célunk a minden fél szá-
mára előnyös együttműködés 
kialakítása, mely révén a felek 
közvetlenül értesülhetnek a 
foglalkoztatáspolitikai tervek-

ről, javaslatot tehetnek a későb-
biekben tervezett képzésekre, 
felkészített munkavállalók talál-
koznak a fogadóképes munkál-
tatókkal és érdemi párbeszédek 
valósulhatnak meg!

A több mint tízéves szakmai 
tapasztalattal rendelkező Újra 
Dolgozni Tolnában Egyesület 
komplex szolgáltatást nyújt a 
munkaerő-piac szereplői szá-
mára. Egyéni, személyre sza-
bott tanácsadás, pszicho- szo-
ciális gondoskodás, felkészítés, 
információnyújtás, kompeten-
cia-fejlesztés segíti a változtat-
ni, dolgozni akaró ügyfeleket. 
A csoportos foglalkozások: 
életmódklubok, tréningek a 
közösségbe való be- illetve visz-
szailleszkedést támogatják.

Elérhetőségek: 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 10. 
Ügyfélfogadás: hétfő - csütörtök: 
08:00 – 16:30 óráig.
Paktumiroda: Márkus Tamás 
(+36–20/549–8939), Kovács 
Ferencné (+36–20/549–9149), 
E-mail: 
paktum.szekszard@gmail.com.

Horvátországi fehérborok magasiskolája a BorEgyetemen
A horvát Dunamente bora-
ival ismerkedhettek meg a 
BorEgyetem szerdai borkós-
tolós előadásának résztvevői 
a PTE KPVK-n. 

A vendégek hat fehérbort, egy 
rozét és négy vörösbort kós-
tolhattak meg Horvátország 
három borvidékéről: Baran-
jából (Drávaszög), Erdutból 
(Erdőd) és Srijemből (Sze-
rémség). Közben pedig érde-
kes információkat hallhattak 
Horvátország – kiváltképpen a 
bemutatott borvidékek –  bor-
földrajzáról és bortermeléséről 
az előadást tartó Győrffy Zol-
tántól, a Pécsi Borozó alapí-
tó-főszerkesztőjétől.

Meglepő lehet, de az összesen 
mintegy 33 ezer hektáros hor-
vátországi bortermő terület 70 

százalékán fehér szőlőfajtákat 
termesztenek. Az országban 
termesztett 198 szőlőfajta közül 
60 őshonos fajtának tekinthető. 
Igaz a termőterületek felén a 
három legkedveltebb fajtát ter-
mesztik. Népszerű a grasevina, 
vagyis az olaszrizling, illetve a 
szintén fehér fajta, a malvázia, 
valamint plavac mali, mely vö-
rösbor.

Sebestyén Csaba borász ér-
tékelésében elismerően szólt a 
fehérborokról. Mindegyik, de 
leginkább az erdődi borok mi-
neralitása meglepte. Az olasz-
rizlingek megdöbbentően egy-
ségesen szépek voltak. „Szép 
savak és igen tiszta ízvilág. Ma-
gasiskola volt ez, van még mit 
tanulni a téren a horvátoktól” 
– mondta. 

 Forrás: kadarka.netFO
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Nagy a harc az első helyért

Az elmúlt hétvégén az 5. és 6. 
forduló mérkőzéseivel folytató-
dott a Szekszárdi Sportközpont 
által megrendezett 24. Téli Kis-
pályás Teremlabdarúgó Kupa. 

A 12 csapatból kiemelkedik a 
Bowdentechnika és a Tomagro, 
akik eddig pontveszteség nél-
kül állnak a tabella élén – előbbi 
csak jobb gólkülönbsége miatt 
listavezető. A két bajnokaspiráns 
összecsapására január 29-én dél-
ben kerül sor. A dobogó harma-
dik helyéért is nagy csata zajlik a 
PR Futárszolgálat Kft. és a Tigris 

FC között, de a Kis Dankó sem 
mondott le az elődöntőről, így 
még izgalmas összecsapások 
várhatóak az alapszakaszban. A 
góllövőlistát 26 találatával to-
ronymagasan vezeti Lizák Péter 
(Bowdentechnika).

A bajnokság állása a 6. fordu-
ló után: 1. Bowdentechnika 18, 
2. Tomagro 18, 3. PR Futárszol-
gálat Kft. 13, 4. Tigris FC 12, 5. 
Kis Dankó 9, 6. Brasilok 9, 7. 
Szekszárdi UFC U-16 7, 8. Ha-
no-Vill 7, 9. Bátaapáti SE 6, 10. 
Agro-Tipp 4, 11. JV FC 1, 12. 
Balassa Kórház 1 ponttal.  SZV

Atlétákat jutalmaztak
A 2016-os évet értékelte és 
legjobb atlétáit díjazta a 
Szekszárdi Sportközpont és 
a vele együttműködésben 
dolgozó Sportélmény Alapít-
vány a közelmúltban.

Atlétákkal és szüleikkel telt meg 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Csatár terme január 6-án 
este. A Sportélmény Alapítvány 
már több, mint 10 éve jutalmaz-
za a kiemelkedő eredményekkel 
rendelkező atlétákat, ezzel is 
elismerve teljesítményüket. A 
2016-os év legjobb serdülőko-
rú dobóatlétája címet Holacsek 
Vanda nyerte el, aki a debreceni 
korosztályos országos bajnoksá-

gon ezüstérmet szerzett súlylö-
késben.

Az elmúlt szezon legjobb ug-
róatlétája a 13-15 évesek között 
Dancsó Dorottya volt. Gaál Lász-
ló tanítványa mind fedett pályán, 
mind szabadtéren második he-
lyezett lett a korosztályos magyar 
bajnokságon. A Vaszkó Judit 
emlékére 2008-ban létre hozott 
emlékdíjat idén először egy hölgy 
nyerte el: a szezon során többször 
is megyecsúcsot javító Indaia Ivett 
(képünkön) a Magyar Atlétikai 
Bajnokságon és a Szuper Liga 
döntőn is ezüstérmes lett hárma-
sugrásban. (Az év részletes ered-
ményei megtalálhatóak a www.
szekszardisport.hu oldalon.) SZV

Hazai jégen bizonyítottak a Jégmadarak
Öt csapat szállt jégre január 
14-én, a Szekszárdi Műjég-
pályán, a hazai rendezésű 
U10-es jégkorongtornán. 
A Szekszárdi Sportközpont 
szakosztályán kívül a Pécsi 
Skacok, a Veszprémi Jéglova-
gok, a fővárosi Gepárd JE és 
a bajai Balu-T SE vett részt a 
megmérettetésen. 

A szövetség alapelvei alapján 
ebben a korosztályban még 
nem számolják az eredményt, 
sokkal fontosabb a mozgás, a 
jégkorongsport megszeretteté-
se a gyermekekkel. Ennek meg-
felelően a torna rendkívül jó 
hangulatban zajlott. A csapatok 
körmérkőzéseket játszottak, így 
összesen tíz összecsapást lát-
hattak, akik kilátogattak a jég-
pályára. 

A Szekszárdi Jégmadarak min-
den meccsen derekasan hajtot-
tak, a tudásuk legjavát nyújtot-
ták. A hazaiak kapujában Godó 
Levente személyében újonc há-

lóőr debütált (képünkön), akinek 
remekül sikerült a bemutatkozá-
sa: Elmont Zsomborral és Szege-
di Leventével együtt a szekszárdi 
csapat legjobbjának bizonyult.

A Szekszárdi Jégmadarak szu-
per-mini (U8) csapatában 16 
kisgyerek kergeti a korongot, az ő 
hazai tornájukat február 5-én, va-
sárnap rendezik. A 12 éven aluli-
ak a bajnoki rendszer sajátossá-
ga miatt minden vasárnap jégre 
lépnek: a teljes méretű pályán ho-
kizó fiatalok Kaposváron találtak 
új „otthonra”. A szekszárdiaknak 
négy U14-es jégkorongozója is 
van, ők kölcsönben a Pécsi Ska-
cok színeiben szerepelnek.

Kakas Krisztián vezetőedző-
től megtudtuk azt is, hogy 
edzéseket hétfőtől csütörtökig 
esténként tartanak. Aki kipró-
bálná magát jégkorongozóként, 
itt jelentkezhet, aki pedig még 
nem rendelkezik kellő kor-
csolyatudással, az kedden és 
csütörtökön délután kori-suli-
ban csiszolhatja azt.  SZV
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SZŐLŐMUNKÁS ALVÁLLALKOZÓ
céget keres. 

A szerződő partner megbízása a folyamatos 
szőlészeti munkák ellátására szól: 

metszéstől, egészen a szüreti munkálatokig.

Érdeklődés és bővebb információ: 
Németh János: +36–20/9355–0676; 

e-mail: nemeth.janos@yahoo.com

A szekszárdi borvidék régi gyökerekkel 
rendelkező családi birtoka, 

a Németh János Pincészet 
egész éves megbízással

(02027)

(02028)

Az akció 2017. január 16-ától február 6-áig a készlet erejéig érvényes.

TÉLI LÁNCFŰRÉSZ 
AKCIÓ

HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZ 135 
Könnyű és hatékony hobbifűrész, mindazok 
számára, akik rendkívül könnyen indítható 
és kezelhető fűrészt keresnek.
40,9 cm³; 1,5 kW; 14”; 4,4 kg

HUSQVARNA LÁCFŰRÉSZ 372 XP®
Igazán professzionális fűrész a magasabb  
közép-kategóriában. Igényes munkákhoz ké-
szült, csekély súllyal, nagy teljesítménnyel és 
gyors felpörgéssel.
70,7 cm³; 4,1 kW; 20”; 6,5 kg

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

78 900 Ft 244 900 Ft

Az Év szekszárdi sportlegjei ’16
•  Az év legértékesebb egyéni 

eredménye: Kovács Gábor, a 
Tolnai Tájak Íjász Egyesület 
versenyzője a Sopronban meg-
rendezett a 3D világbajnoksá-
gon olimpiai íj kategóriában új 
magyar csúccsal aranyérmet 
szerzett.

•  Az év legértékesebb csa-
pateredménye: a Szekszárd 
AC női asztalitenisz csapata 
megnyerte a hazai bajnoksá-
got, az Extra Ligát, és elhódí-
totta 2016-ban a Közép-Euró-
pai Szuper Ligát is.

•  Az év legértékesebb után-
pótlás eredménye: Nagy Vik-
tória, a Szekszárdi Kajak-Ke-
nu SE ifjúsági versenyzője a 
maratoni távon Európa-baj-
nok és világbajnoki második 
lett, és síkvízen megnyerte az 
Olimpiai Reménységek Ver-
senyét is.

•  Az év szekszárdi párosa: A 
Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
kajakpárosa, Nagy Viktória és 
Korsós Zsófia, akik tavaly vi-
lág- és Európa-bajnoki címet 
szereztek.

•  Az év legbravúrosabb győ-
zelme: Az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd női kosárlabda 
csapata az NB I-es bajnok-
ság alapszakaszában legyőzte 
a sokszoros bajnok, Euroli-
ga-szereplő Sopron csapatát.

•  Az év szurkolása: A Fradi B-kö-
zép jelenléte és sportszerű szur-
kolása a KSC Szekszárd – ZTE 
női kosárlabda mérkőzésen.

•  Az év legnagyobb szabadidős 
sporteseménye: a Borvidék 
Félmaraton, amelyen több ka-
tegóriában összesen kétezren 
indultak, amely új csúcs a ver-
seny történetében.

•  Az év legnagyobb szekszár-
di versenysport-eseménye: a 
háromnapos Gemenci Nagydíj 
nemzetközi országúti kerékpá-
ros verseny.

•  Az Év legrangosabb szek-
szárdi sporteseménye: a 
Hungarian Open nemzetközi 
légfegyveres verseny, amelyen 
számtalan világ- és Euró-
pa-bajnok sportlövő vett részt.

•  Az év extrém sportteljesít-
ménye: Márkus István első 
szekszárdiként teljesítette a 
világhírű görögországi futó-
versenyt, a Spartathlont. Az 
amatőr ultrafutó 29:26:40 óra 
alatt teljesítette a 246 kilomé-
ter hosszú távot Athén és Spár-
ta között.

•  Az év legkülönlegesebb sikere: 
a kosárlabdasport 3x3-as válto-
zatában, Magyarország színei-
ben Európa-bajnok, majd ké-
sőbb világbajnoki 7. szekszárdi 
kosaras, Theodoreán Alexand-
ra az egyéni ügyességi számban 
bizonyult a legjobbnak a kínai 
világbajnokságon. 

•  Az év újonc bravúrja: A Zengő 
Motorsport színeiben a 2016-
os túrautó-világbajnokságon 
(WTTC) bemutatkozó 19 éves 
szekszárdi autóversenyző, ifj. 
Ficza Ferenc a Hungaroringen 
megrendezett viadal első futa-
mában a nyolcadik, pontszer-
ző helyen végzett.

•  Az év újonc bravúrja csapat-
ban: a női futsal NB I-ben 
újoncként bemutatkozó Szek-
szárd FC, Micskó Márk edző 
irányításával legyőzte a ráját-
szásban a bajnoki címre esélyes 
Tolna-Mözs csapatát, majd a 
helyosztón megszerezte a hazai 
női élvonalban nagy meglepe-
tésnek számító bronzérmet.

•  Az év legszomorúbb esemé-
nye(i): 75 éves korában meg-
halt Gálffy Dezső, a Szekszárdi 
UFC korábbi utánpótlás edző-
je, később utánpótlás technikai 
munkatársa és tragikus hirte-
lenséggel, 66 évesen elhunyt 
Balogh László, a súlyemelés és 
a sportlövészet városi fejleszté-
sében munkálkodó sportember. 
 B. Gy.

FOTÓ: KISS ALBERT
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ÁCS REZSŐ polgármester
Január hónapban nem tart foga-
dóórát. (Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102)
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Január 10-én, kedden 16–17 órá-
ig tartotta. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 78.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Isko-
la és AMI (Zrínyi u. 78.).

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általános 
Iskola(Kadarka u. 17.).

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17–
18 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 17–18 
óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Január 22., vasárnap
15:00 –   Állati nagy szökés 2D
17:00 –  Utazók 3D
19:00 –  Pattaya

Január 23., hétfő
17:00 –  Utazók 3D
19:00 –  # Jézus – Apám nevében

Január 24., kedd
17:00 –  Utazók 3D
19:00 –  # Jézus – Apám nevében

Január 25., szerda
17:00 –  Utazók 3D
19:00 –  # Jézus – Apám nevében
Január 26., csütörtök
17:00 –  XXX: Újra akcióban 2D
19:00 –  XXX: Újra akcióban 3D
Január 27., péntek
17:00 –  XXX: Újra akcióban 2D
19:00 –  XXX: Újra akcióban 3D
Január 28., szombat
17:00 –  XXX: Újra akcióban 2D
19:00 –  XXX: Újra akcióban 3D

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 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.: 74/412-765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Január 21. (szombat) 21:00, 
23:00 – Agóra mozi
Magyar filmek vetítése a Magyar 
Kultúra Napja rendezvénysoro-
zat keretében:
21:00: #Jézus – Apám nevében
23:00: A kút

A filmekre a belépés ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött (jegy-
pénztár: +36–74/529–610).

Január 22. (vasárnap) 10:30  
– Művészetek Házában
A BŰBÁJOS LAKAT

A Bóbita Bábszínház előadása 
(4 éves kortól ajánlott). Játsszák: 
Papp Melinda és Matta Lóránt. 
Rendező: Schneider Jankó.

Élt egyszer egy szegény asszony, 
aki olyan szegény volt, hogy még 
az egerei is a szomszédba jártak 
kéregetni. Ennek az asszonynak 
volt egy fia. Ez a fiú olyan okos volt, 
hogy túljárt még az ördögök eszén 
is: elcsente legféltettebb kincsüket, 
a bűbájos lakatot. Jól is ment a sora 
ezután a szegény legénynek, még a 
király lányát is feleségül vette. Ám 
az ördög sosem alszik...

Jegyek (1.000,- Ft) kaphatók a 
kulturális központ jegypénztárában.

Február 2. (csütörtök) 19:00 
– Színházterem
Hamu és gyémánt – Titkok és 
érzések Cserháti Zsuzsa dalaival 
(szabadelőadás).

Önöknek mi jut eszébe Cserhá-
ti Zsuzsáról? Egy dalfoszlány, egy 
érzés, egy hangulat, esetleg egy 
történet, amit olvastak vagy hal-
lottak róla? Titokzatos színésznő 
készülődik koncertjére a színházi 
öltözőben. Nehéz pálya, nehéz 
magánélet, de ő tudja, hogy min-
dig van kiút, csak minden hely-
zetből tudni kell felállni. Titkok és 
érzések. A Nő, aki színpadra lép 
és beszél róla!

Szereplők: Fehér Adrienn, 
Hevesi-Tóth Evelin, Lovas Emí-
lia, Neumann Balázs. Rendező: 
Szurdi Miklós. Jegyár: 2.500,- Ft.

Február 5. (vasárnap) 09:00 – 
13:00 – Rendezvényterem
Farsangi játszóház

Hagyományos farsangi játszó-
ház az Óperenciás Bábszínház 
Csalafintaságok a csalitosban 
című bábelőadásával.
10:00: Ízelítő a Bartina Néptánc-
egyesület gyermekeinek farsangi 
produkcióiból
11:00: Óperenciás Bábszínház – 
Csalafintaságok a csalitosban c. 
bábelőadás

Kézműves foglalkozások 
(origami, gipszálarc), színező, 
arcfestés, babajátszó és farsangi 
fánk kóstoló.

Belépőjegy: 900,- Ft, 4 éves kor 
alatt 500,- Ft/fő.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
értesíti véradóinkat, hogy

2017. január 27-én és február 3-án, pénteki napokon
NEM LESZ INTÉZETI VÉRADÁS!

•  2017. január 27-én, pénteken 09:00 – 13:00 óráig 
a vendéglátó iskolában lesz véradásra lehetőség. 
(7100 Szekszárd, Szent I. tér 15–17.)

•  2017. február 3-án, pénteken 09:00 – 13:00 óráig 
az egészségügyi szakközépiskolában lesz véradásra lehe-
tőség. (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8-10.)

Amennyiben ezeken a napokon szeretnének vért adni, 
a kiszállásos véradóhelyeken erre lesz lehetőség. 

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete

Tisztelettel meghívja Önt és minden kedves érdeklődőt a
„Mi nyomja a szíved? – avagy mik is azok az  

elhárító mechanizmusok?” előadásra.
Időpont: 2017. január 26., csütörtök 16:30 óra

Előadó: Árvai Dorottya klinikai szakpszichológus jelölt
Helyszín: Szent László Szakképző Iskola és Kollégium,

(volt 505-ös) – 7100 Szekszárd, Augusz Imre u.15.

MEGHÍVÓ A VÁRMEGYEHÁZI ESTÉKRE
„Miért nem Ázsia fedezte fel Európát? 

Keleti és nyugati gondolkodás – Keleti és nyugati múlt és jelen” 
című előadásra. 

Vendégünk: Sári László keletkutató
Időpont: 2017. január 26., csütörtök 17:00 óra

Helyszín: Vármegyeháza, Díszterem (Szekszárd, Béla király tér 1.)
A belépés díjtalan!

Szeretettel várjuk a rendezvény előtt egy órával kezdődő  
ingyenes tárlatvezetésre a Wosinsky Mór Megyei Múzeum  

vármegyeházi kiállítóhelyén!

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk a szabadegyetem V. évfolyamának

1. előadására és beszélgetésére, melynek témája:
„Az Egészség 3 pillére a kínai Meridián elmélet alapján” 

Előadó: Kozma Zoltánné
Meridián diagnoszta, therapeuta; Meridián masszőr.

Időpont: 2017. január 25. (szerda) 17:00 óra 
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem (I. 

emelet) (7100 Szekszárd, Szent I. tér 10.)   
Az ingyenes est háziasszonya: Pócs Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke Információ: +36–20/473–0644,
+36–74/511–721; www.mentalmuhely.hu

SZABÓ DEZSŐ MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ
A Víz’P’Art Közalapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan immár 
hatodik alkalommal hirdette meg a Szabó Dezső festőművész 

(1888–1971) emlékére létrejött művészeti alap hozamaiból, egyéb 
egyedi támogatásokból létrehozott 

Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjat.
Az ösztöndíj célja, hogy évente egy Tolna megyei, illetve a  

megyéhez kötődő fiatal képző- vagy iparművész támogatása  
alkotói tevékenységének fejlesztése, kiteljesítése, szakmai  

elképzeléseinek megvalósítása érdekében. A 2017. évben a  
Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj festővászon és festék 150.000 

Ft forint értékben.
Az ösztöndíj elnyerésére pályázhat minden Tolna megyében élő, vagy a 
megyéből elszármazott, a megyéhez kötődő, köthető, a képzőművészet 

vagy az iparművészet területén alkotó, 35 év alatti fiatal művész. 
A pályázat beadási határideje: 2017. február 10. 

A pályázat részletes kiírása a www.tolnaart.hu/szabodezso oldalon, in-
formáció kérhető a +36–74/501–008-as, vagy a +36–30/3853–477-es 

telefonon, Rühl Gizella alelnöknél.

Meghívó Léleképítőre

Szabó József, Szabó László,
Vén Attila, Kovács Gábor.

A Bartina Zenekar
Négyen négy évtizede

a népzenei pályán

Életükről, munkájukról 
vallanak szóval, dallal, 

muzsikával.
2017. január 23., hétfő

18 óra
Helyszín: Garay János 
Gimnázium díszterme

(Szekszárd, Szent I. tér 7–9.)
Információ: 

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

BELÉPÉS DÍJTALAN

Szekszárd Megyei Jogú Város PolgármesteriHivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóság Stratégiai Tervezé-

si Osztályánpályázati referens munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, 

a Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

BODOR ÁRPÁD EMLÉKTÚRA
A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség 2014-ben elhunyt 

tiszteletbeli elnökére emlékezve immár másodszor rendez 
túrát a Gemenci-erdőben, ott, ahol Bodor Árpád tervezte az 

első jelzett turistautakat, s ezzel ráirányította a gyalogos 
természetjárók figyelmét e gyönyörű tájra.

Időpont: 2017. január 28. (szombat)
Találkozó: 08:00 órakor a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ 

parkolójában
Útvonalak, rövid túra: Ökoturisztikai Központ –  

Sárkány-fok – Cserta-híd – Baja-Dunafürdő (táv: 9,1 km). 
Hosszabb túra: Ökoturisztikai Központ – Sárkány-fok –  

P-turistaúton Simon-Duna – Magyarország legnagyobb fája – 
Baja-Dunafürdő (táv:14 km).

A Pörbölyi Ökoturisztikai Központban reggel büfé üzemel,  
az erdészeti kiállítást a túra résztvevői ingyenesen  

megtekinthetik 08:00 és 08:45 között. 
Menetrend szerinti erdei kisvasút közlekedik 11:00 órakor 

Malomtelelő megállóig és vissza saját költségre. 
Információ: www.gemenczrt.hu.

Túravezető: Dománszky Zoltán (+36–20/365–9550, 
e-mail: tolnaiturista@freemail.hu).

Minden érdeklődő természetjárót és túrázni szeretőt várnak.
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ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(02012)

Lakás-
textil
üzlet

KÍNÁLATUNKBÓL:
Magyar ágynemű, lepedő 
• Naturtex paplan, párna 

• ágytakaró, pléd • díszpárna 
• bambusz törölköző • szőnyeg 

• tapéta • szivacs 
• viaszosvászon • impregnált 

textil • terítő.

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: +36–74/312–234

facebook.com/fuggonyvilag

(02018)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02015)

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


