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Rekordtúra
A TARTALOMBÓL

Vince nap
Az elmúlt szombaton tartot-
ta a Vince-napi Borünnepet 
– mely egyben a kékfrankos 
ünnepe – a Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör Istifán-gödré-
ben. A megvágott, megvizs-
gált szőlővessző biztató jele-
ket mutat az idei esztendőre.
 → 3. oldal

Léleképítő
Az elmúlt több mint másfél 
évtizedben megannyi kivá-
ló művészt, tudóst, borászt 
előadói sorában tudó szek-
szárdi Léleképítő sorozat 17. 
évadának első állomásán  a 
40 éves Bartina zenekar tag-
jaival beszélgetett Tóth Csaba 
Attila. → 6. oldal

Órásmester
Immár 71 esztendeje mű-
ködtet óra-ékszer kereske-
dést a megyeszékhelyen a 
tősgyökeres szekszárdi Ko-
szoru kisiparoscsalád, mely-
nek sarjával, Koszoru Béla 
nyugdíjas órásmesterrel és 
feleségével, Györgyivel be-
szélgettünk. → 7. oldal

Rangadó
Megyei rangadót rendeztek 
az elmúlt hétvégén a női él-
vonalbeli futsalbajnokságban, 
ahol jobb helyzetkihasználá-
sával a házigazda Tolna-Mözs 
gárdája győzött, s ezzel elvette 
az Agenta Girls Szekszárdi FC 
veretlenségét. → 13. oldal 

→ 5. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Január 29.
(vasárnap)

Január 30.
(hétfő)

Január 31.
(kedd)

Február 1.
(szerda)

Február 2.
(csütörtök)

Február 3.
(péntek)

Február 4.
(szombat)

Vince nap: biztató jelek a szőlővesszőn
Szombaton tartotta a Vin-
ce-napi Borünnepet – mely 
egyben a kékfrankos ünnepe 
– a Dicenty Dezső Kertbarát 
Kör Istifán-gödrében. A sző-
lővessző biztató jeleket mu-
tat az idei esztendőre.

A megjelent mintegy 50 embert 
az idén 40 éves kertbarát kör 
elnöke, Ferenc Vilmos köszön-
tötte, majd röviden felidézte a 
kertbarátok elmúlt négy évtize-
dének legjelentősebb történése-
it. Az elnök többek között arról 
szólt, hogy a Vince-naphoz 
hasonló hagyományok felélesz-
tésében, ápolásában jelentős 
szerepet töltött be az egyesület 
Szekszárdon.

Ferenc Vilmos azt is elárul-
ta, ilyenkor mindig kicsit fél-
ve vizsgálja meg a vesszőt azt 
kémlelve, hogy az mit ígér az 
idei esztendőre. A vesszőt kézbe 
véve elsőként a rügyeket vizs-
gálta meg az elnök, aki elárul-
ta, hogy azok nem károsodtak, 
mert szép zöldek. Miután meg-
vágta a vesszőt és megvizsgálta 
a fa és a bél arányát kiderült, 
hogy az gyönyörű zöld, egész-
séges és beérett a vessző. Azt a 
következtetést vonta le, hogy 
szőlőtermesztési szempontból – 
a jelenlegi helyzet szerint – jó év 
következik, ám figyelmeztetett: 
„még sokat alszik kint a szőlő”.

A levágott vesszőt egy befőtte-
süvegbe és vízbe helyezve Szent 

György napján (április 24.) már 
biztosabbat lehet mondani a haj-
tásokból. Ennél is biztosabbat 
azonban majd Márton napján 
(november 11.), az újborok első 
kóstolásakor lehet mondani...

Gyurkó Donát atya János 15. 
evangéliumának két versét idéz-
te, majd miután imát mondott, 
megköszönte Istennek, amit a 

szőlő által tanít híveinek: „egy 
betegség után is talpra lehet áll-
ni, egy nehéz év után jöhet jó 
esztendő”. Ezt követően áldást 
kért a szőlővesszőkre, majd Fe-
renc Vilmossal és dr. Kozma Pál-
lal, a PTE Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézetének vezetőjével 
egy-egy pohár kékfrankossal 
koccintottak, s a hagyománynak 

megfelelően a borral a tőkéket is 
meglocsolták.

„A tavalyi év eleje nagyon 
meleg volt, februárban a szo-
kásosnál három fokkal maga-
sabb volt az átlaghőmérsék-
let” – mondta a 2016-os évről 
dr. Kozma Pál. „A fakadás 
korábban megindult, mint az 
előző években, biztató volt a 
szőlő fejlődése, a hajtások az 
időszakhoz képest elől jártak. 
Ebből mindenki arra gondolt, 
hogy szuper lesz az év. Ám áp-
rilis 26-án sok helyen komoly 
fagykár érte az ültetvényeket (a 
szekszárdi borvidéken szeren-
csére alig – a szerk.), ebből kel-
lett a szőlőnek felállnia” – tette 
hozzá dr. Kozma Pál.

„Összességében minden gond 
és baj mellett jó minőségű szőlőt 
tudtak szüretelni, igaz helyenként 
komoly növényvédelmi gondok 
akadtak. A savtartalom maga-
sabb volt a szokásosnál, voltak er-
jedési és bortisztulási problémák. 
Azok a gazdák, akik kivártak, és 
megfelelő volt a felkészültségük, 
a tavalyi évjáratból nagyszerű 
kékfrankosokat és kadarkákat 
tudnak készíteni” – mondta el a 
kutatóintézet vezetője.

A Vince-napi borünnep a 
kertbarátok kékfrankos újbora-
inak kóstolójával folytatódott, 
majd a Ribling Pince, a Tokai 
Pince és a Toronyi Pincét érintő 
pincejárás zárta a rendezvényt.  
 kadarka.net
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

NÉVNAP–TÁR
Január 29. (vasárnap) – Adél, Valér
Adél: német-francia eredetű név, a francia Adéle-ből, jelentése: nemes.
Valér: latin eredetű férfi név, jelentése: erős, egészséges.

Január 30. (hétfő) – Martina, Gerda 
Martina: latin eredetű név, jelentése: merész, bátor, Mars hadistenhez hasonló.
Gerda: germán eredetű név, jelentése: karcsú mint a vessző, ág, dárda, védő kerítés.

Január 31. (kedd) – Marcella
Marcella:  latin eredetű; jelentése: határerdő, a határvidék védője.

Február 1. (szedra) – Ignác, Brigitta
Ignác: latin eredetű; jelentése: tűz.
Brigitta: kelta (óír) eredetű; jelentése: erős, erényes, magasztos.

Február 2. (csütörtök) – Karolina, Aida
Karolina: latin-német eredetű; jelentése: karvaly, turul.
Aida: latin eredetű, jelentése: segítő, ismétlődő vendég.

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

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

Báloztak a rotary-sok
Szombaton tartotta hagyo-
mányos jótékonysági estjét a 
Rotary Club Szekszárd a Pécsi 
Tudományegyetem szekszár-
di karának aulájában.

Idén a rendezvény bevételét a 
fiatal tehetségek támogatásá-
ra fordítja a szervezet. A szép 
számú, több mint százhúsz 
vendég szórakoztatásáról a 
Bartina Néptánc Egyesület, 
Straub Dezső Jászai Mari-díjas 
színművész és a Bravo zenekar 
gondoskodott.

Szrnka Pál, az RC Szekszárd 
elnöke a tavalyi év eredményei-
ről elmondta: sikerült egy kami-
onnyi betegággyal és matraccal 
segíteniük a megyei kórházat, 
pénzt gyűjtöttek a tehetséges 

fiataloknak Adventkor, illetve a 
Hospice-nak. Az elnök büszke 
a szedresi nemzetközi ifjúsági 
lovas táborukra, ahova a világ 
bármely tájáról fogadnak Ro-
tary ajánlással 15-20 éves fiata-
lokat egy hétre. A programnak 
híre ment a világban.

Tavaly abban a megtisztelte-
tésben is részesült az RC Szek-
szárd, hogy náluk járt a szerve-
zet Srí lankai világelnöke, K. R. 
Ravindran. A látogatást azzal 
érdemeltek ki, hogy történetük 
egyik legnagyobb projektjét ko-
ordinálva, 9 ország 14 klubjának 
bevonásával, modern eszközök-
kel látták el a Balassa kórház 
gyermek- és szülészet-nőgyó-
gyászati osztályát. 

 B. Gy.

A méhnyakrák megelőzhető
A méhnyakrákról és a beteg-
ség kialakulásának megelő-
zéséről szerezhettek hasz-
nos ismereteket az általános 
iskolás diákok szerdán, a dr. 
Szentgáli Gyula utcában tar-
tott tájékoztatón. 

Az előadáson – melyet a Tolna 
Megyei Kormányhivatal Né-
pegészségügyi Főosztálya szer-
vezett az Európai Méhnyakrák 
Megelőzési Hét keretében – 
három általános iskola mint-
egy hetven diákja vett részt. 
A tájékoztatót tartó Szili Lívia 
egészségfejlesztő, Nyéki István 
szűrési koordinátor és Fábián 
Szabina járványügyi szakügyin-
téző sok hasznos információval 
látta el a diákokat.

Az iskolások megismerked-
hettek többek között a méhnyak 
szerepével, a betegség kialakulá-
sához vezető rizikófaktorokkal, 
mint például a szexuális élet korai 
kezdése, vagy a partnerek gyakori 
változtatása, a dohányzás, illetve 

a higiénia elhanyagolása. Azt is 
megtudhatták, hogy a méhnyak-
rák leginkább a 30-40 év közötti 
nőket veszélyezteti. A diákok in-
formációkat kaptak a HPV oltás-
ról is, melynek célja a megelőzés. 
Kiderült az is, hogy az oltás akkor 
a leghatékonyabb, ha azt még a 
szexuális élet megkezdése előtt 
beadják. Az előadáson arra is biz-
tatták a diákokat, hogy édesanyju-
kat is kérdezzék meg, ők járnak-e 
méhnyakrák-szűrésre.  S. V.

Hátráltatja a metszési munkákat a hideg
Az idén még nem tudtak met-
szeni a több mint száz hektá-
ron gazdálkodó Mészáros Pál 
Borház és Pincészet szőlőül-
tetvényein, nulla fok alatti hő-
mérsékleten ugyanis nem lehet 
metszeni. A hidegben ugyanis 
könnyebben törnek a szőlő-
vesszők és ilyenkor a seben 
keresztül a fertőzések is hama-
rabb megtámadják a növényt – 
mondta el Mészáros Péter.

A borászat novemberben és 
decemberben már elkezdte a 
metszést, de eddig csak a terü-
letek mintegy ötödével végez-

tek. Egyelőre nincs különösebb 
probléma, de ha még egy-két 
sem enyhülne az idő, akkor 
könnyen elképzelhető, hogy 
a március végéig elvégzendő 
munka nagyon összetorlódna. 
Ez a művelet ugyanis szakér-
telmet és gyakorlatot igényel, 
így nem lehet akárkire bízni, 
megfelelő rutinnal rendelkező 
embert pedig nehéz találni – 
tudtuk meg.

Az előrejelzés szerint legko-
rábban csak a következő hét 
második felében lehetnek plusz 
fokok.

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

FOTÓ: KISS ALBERT

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | ködös
max. -2o , min. -10o

erősen felhős | ködös
max. -1o , min. -9o

havas eső | kb. 2 mm havas eső |
hidegfront erős széllel
max. 2o , min. -6o

közepesen felhős | szeles nap
max. 3o , min. -5o

gyengén felhős
max. 4o , min. -3o

erősen felhős
max. 5o , min. -1o

közepesen felhős
max. 5o , min. 0o
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Bartina Teljesítménytúra: megdőlt a rekord
A hideg és a hó ellenére is re-
kordot döntött szombaton az 
Ifjúsági Unió Szekszárd (IFU) 
által szervezett 18. Bartina 
Teljesítménytúra résztvevői-
nek száma.

A Dél-Dunántúl legnagyobb 
teljesítménytúráján – melyet 
az idén először négy távon hir-
dettek meg – összesen 1345-en 
vettek részt. Többségük a ha-
gyományos távokat választotta. 
Még a tavalyinál is mintegy öt-
vennel többen indultak a túrán, 
annak ellenére is, hogy az idén 
jóval hidegebb idő, és persze ha-
vas táj várta a résztvevőket.

A 200 méter szintemelkedést 
magában foglaló 15,7 km-es 
túrán – mely a Faluhely-dűlő – 
Szarvas-szurdik – Bati-kereszt 
kilátó – Remete-csurgó – Szek-
szárd útvonalon haladt – 766 
túrázó indult. A 770 méteres 
szintemelkedésű 27,7 kilométe-
res túrán, amely a Várhegyi-ki-
látót, az Erzsébet-völgyet és a 
Bükkös-erdőt is érintette, 296-
an vettek részt. A leghosszabb, 
42,5 kilométeres túrán (ahol 
187-en indultak) 1120 méter 
szintkülönbséget legyűrve, Grá-
bóc és Szálka érintésével tértek 
vissza a túrázók a Baka István 
iskolában berendezett verseny-
központba.

Az idén először megrendezett 
6 kilométeres „Bartina light” 
túrán 97-en indultak, főként 
családok – tudtuk meg Balogh 
Judittól, az IFU munkatársától. 
Az új táv kiírásának kimon-

dottan a gyermekes családok 
bevonása volt a célja. A túrázók 
egyébként hagyományosan az 
ország minden tájáról érkeztek 
Szekszárdra. Sőt, a Vajdaságból 
is érkezett egy több mint ötven 
főt számláló csoport. A legfiata-
labb résztvevő 1 éves, a legidő-
sebb túrázó pedig 78 éves volt.

A katasztrófavédelem által 
biztosított gulyáságyúknak kö-
szönhetően a Bati-kereszt kilá-
tónál és Kakasdon meleg teával 
és forralt borral várták a részt-
vevőket, akik emellett almával, 
csokoládéval, szőlőcukorral, 
lekváros- és zsíros kenyérrel pó-
tolhatták az „elégetett” energiát.

Balogh Judit azt is elmondta, 
hogy a túra megrendezését az 
Alisca Terra Kft. az utak síkos-
ságmentesítésével segítette, de 
a szervezést a Tarr Kft., a Tesco 
áruház és Bátaszéki Erdészet 
is támogatta, a lebonyolítás-
ban pedig 85 önkéntes segített.  
 kadarka.net

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

Újabb hulladékgyűjtő edényekkel gazdagodtak
Nagy szükség mutatkozott 
év elején a Szent József Kato-
likus Iskolaközpont és a Szent 
Rita Óvoda részéről szelektív 
hulladékgyűjtésre alkalmas 
edényekre.

 
A kérés „nyitott fülekre” talált: 
a részletekről az intézmény 
igazgatója, Fodor Mihályné, az 
Alisca Terra Nkft. ügyvezető 
igazgatója, Tölgyesi Balázs, az 
Alisca Terra NKft. ügyvezető 
igazgatója, valamint Riznerné 
Osztafin Klaudia ökoiskolai 
koordinátor, az iskolaközpont 
tanára tájékoztatta a sajtó kép-
viselőit január 24-én.

Az iskolaközpont és az óvoda a 
közelmúltban ökoiskola és ökoó-
voda címmel gazdagodtak, példát 
mutatva a városi intézményeknek. 
Kővári Ildikó, az Alisca Terra Nkft. 
kommunikációs munkatársa je-
lezte: az iskolaközpont és a cég kö-
zött fennálló jó kapcsolatot tovább 
kívánják bővíteni. Az Alisca Terra 
még 2011. október 25-én írt alá 

együttműködési megállapodást 
a belvárosi intézménnyel, majd a 
cég egy hónappal később két-két 
darab 70 literes, beltéri fém gyűj-
tőedényt, továbbá két, 120 literes 
kültéri, papír és műanyag gyűjté-
sére alkalmas edényt, továbbá egy 
palackprést is használatba adott 
számukra. Most újabb két 120 li-
teres kültéri, illetve három-három, 
70 literes beltéri edényt kap az is-
kola az Alisca Terrától.

– Beszélhetünk mi környezet-
tudatosságról, de a gyakorlati 
tapasztalat vezet valódi ered-
ményre – hangsúlyozta Fodor 
Mihályné iskolavezető, aki fel-
vetette: tavasszal a cég telephe-
lyén tekintenék meg a szelektív 
hulladékgyűjtés folyamatát. 
Véleménye szerint a szemlé-
letformálást a családokra is ki 
kell terjeszteni, így a témában a 
szülők számára is tájékoztatást 

adnának kisfilmek, előadások 
formájában.

Riznerné Osztafin Klaudia em-
lékeztetett arra, hogy pályázatu-
kat még tavaly tavasszal nyújtot-
ták be az „ökoiskola” címre, mivel 
közösségük eddig is tevékenyen, 
lelkiismeretesen tett a természe-
ti-tárgyi környezet megóvásáért. 
„Ez nem csupán a szelektív hul-
ladékgyűjtésről szól: a kultúra és 
lelki életünk ápolásáról is” – fo-
galmazott a koordinátor.

Tölgyesi Balázs ügyvezető 
igazgató örömét fejezte ki, hogy 
szekszárdi intézmények is ren-
delkeznek már ilyen kitüntető 
címmel. Meggyőződése, hogy az 
óvodás-iskolás korosztály fogéko-
nyabb a környezetvédelmi irány-
elvekre. „Rajtuk keresztül lehet 
ösztönözni a felnőtt lakosságot 
is, hogy jusson eszükbe: melyik 
hulladéknak hol lesz a legmegfe-
lelőbb helye.” A cégvezető is oszt-
ja azt a gondolatot, amely szerint 
a környezetvédelmi tevékenység 
a családban kezdődik.  Gy. L. 

Aki megteheti, segítsen!
Az év Legjobb Munkahelye 2016-
ban az Sz+C Stúdió Kft. lett. Nem 
véletlen ez, hiszen a szekszárdi 
cég vásárlói maximálisan elége-
dettek, az ott dolgozók szeretik 
munkahelyüket, emellett pedig a 
társaság évről – évre támogatja a 
rászoruló, átmeneti otthonban élő 
családokat. 

„Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni Önöknek azért, hogy figyelemmel kí-
sérik életünket és felajánlják számunkra 
segítségüket, támogatásukat.” Az idézet 
egy levélből származik, amelyet az Sz+C 
Stúdió Kft. munkatársai kaptak a Csa-
ládok Átmeneti Otthonának lakóitól.  
Az intézményt hatodik éve támogatja a 
cég: tárgyadományt, élelmiszert gyűjte-
nek számukra karácsonykor. „Az Sz+C 
Stúdió Kft. családbarát munkahely, 
fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a 
rászoruló családokat, ezért esett válasz-
tásunk a Szekszárdi Családok Átmeneti 
Otthonára.” – mondja Horváth Péter, a 
cég kereskedelmi igazgatója. Az Sz+C 
Stúdió Kft. és munkatársai adventkor 
gyűjtésbe kezdenek, amelyhez a cég és 
összes munkatársa – több mint 40 fő 
– csatlakozik. A gyerekeknek játékot, 
édességet gyűjtenek, a csomagokat a cég 

tartós élelmiszerekkel és karácsonyhoz 
illő alapanyagokkal egészíti ki, minden 
családnak azonos összeállításban. Az 
adományokat becsomagolják, és kará-
csony előtt átadják a Családok Átmene-
ti Otthona lakóinak. Tavaly hét család 
részesült támogatásban. Mindezért a 
családok nagyon hálásak, mellettük az 
intézmény vezetése is nagy örömmel fo-
gadja a jótékony akciót, hiszen az Sz+C 
Stúdió Kft. hozzájárulásával szebb a ka-
rácsony az átmeneti otthonban. 

(02050)

Közel egy milliárd forintból korszerűsítik
a kormányhivatal épületeit

A Tolna Megyei Kormányhivatal 
épületeinek egy része  energeti-
kai felújításra szorul. 

Hét ingatlanon már 2015-ben 
megvalósult a beruházás, a hivatal 
azonban a továbbiakban is szeretne 
eleget tenni az energia megtakarí-
tási elvárásoknak. „A Tolna Megyei 
Kormányhivatal középületeinek ki-
emelt épületenergetikai fejlesztései” 
című KEHOP-5.2.2-16-2016-00016 
azonosítószámú pályázatnak kö-
szönhetően – 938,90 millió forint 
vissza nem térítendő támogatásból 
– a kormányhivatal több épülete is 
megújul. „A beruházás a nyílászá-
rók cseréjét, hőszigetelést, fűtés-

korszerűsítést foglal magában, és a 
jövőben napelemes rendszer segíti 
az energiaellátást” – tájékoztatta 
a sajtót január 23-án dr. Horváth 
Kálmán kormánymegbízott.
A beruházások szekszárdi, tamá-
si, bonyhádi, dombóvári és paksi 
épületeket egyaránt érintenek. A 
megyeszékhelyen a következő idő-
szakban megújul a Bezerédj u. 1. és 
10. szám alatti épület, a Tormay u. 
18. alatti két ingatlan – itt működik 
az élelmiszerlánc-biztonsági főosz-
tály –, valamint a közlekedési tan-
pálya a Búzavirág u 23-ban.

A beruházás az ügyfelek ké-
nyelmesebb kiszolgálását és az ott 
dolgozó kollégák munkavégzésé-
hez szükséges feltételeket egyaránt 
szolgálja. Dr. Horváth Kálmán kor-
mánymegbízott kiemelte: a munká-
latok ideje alatt is zavartalan lesz az 
ügyfélfogadás.  (x)
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„A Tolna megyei művészetért”: szekszárdi díjazottak
Évente öten kaphatják meg 
„A Tolna megyei művésze-
tért” plakettet, amelyet 2000-
ben alapított a Bárka Szalon, 
a Kézjegy klub és a Keresz-
tény Értelmiségiek Szövet-
sége művészek és művészet-
pártolók jutalmazására. A 
plakett Mözsi-Szabó István 
grafikájának felhasználásával 
készült, és a kultúra madarát 
tartó és útjára bocsátó kezet 
ábrázol. Az idei kitüntetettek 
között négy szekszárdi, Szek-
szárd környéki.

Schubert Péter tipográfus igé-
nyes alkotói és oktatói munkás-
ságáért vehette át a plakettet. 
Hosszú éveken át dolgozott 
a nyomdaiparban, majd saját 
vállalkozást alapított. Könyvek, 
csomagolástechnikai grafikák, 
címerek, cégarculatok, bor és 
egyéb címkék tervezése és ki-
vitelezése fűződik a nevéhez. 

Tanítja is a tipográfiát: koráb-
ban a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemen, jelenleg a Budapes-
ti Metropolitan Egyetemen ad 
órákat. Munkásságáért meg-
kapta egyebek mellett a Tótfa-
lusi Kis Miklós-díjat.

A Gagliarda Kamarakórust 
hazai és külföldi fellépéseikért 
díjazták. A 2000-ben alapított 

kórus kezdetben Anducska 
Adrienn, jelenleg dr. Szabó 
Szabolcs karnagy irányításá-
val ér el sikereket. A Gagliarda 
2005-ben fesztiválkórus, 2012-
ben hangversenykórus minő-
sítést szerzett, számos hazai 
és külföldi koncertet adtak. A 
várostól 2013-ban megkapták a 
„Közjóért” kitüntetést.

A kultúrát népszerűsítő, me-
nedzselő munkásságáért Vé-
konyné Pancza Ibolya vehette 
át az elismerést. Középisko-
la-igazgatóként tíz éven át adott 
lehetőséget művészek bemutat-
kozására, művészeti alkotások 
bemutatására Szekszárdon. A 
Kelemen Galéria, majd a VIP 
Galéria kiállításain a helyi mű-
vészek találkozhattak a főként 
fiatalokból álló közönséggel.

Dr. Balázs Kovács Sándor fő-
muzeológus hagyománykutató, 
hagyományőrző munkásságáért 
kapott díjat. Sárpilisi gyökerei 
miatt sokat foglalkozik a megye 
és a Sárköz történetének, nép-
rajzával. Kutatási eredményei-
ről konferenciákon tart előadá-
sokat, publikál. Művelődés- és 
művészetszervező munkáját 
harminc éve végzi, a sárközi 
folklór rendezvények állandó 
szereplője, szervezője. 

  SZV

Hűségről, zenei nevelésről a 40 éves Bartina zenekarral
Az elmúlt több mint másfél 
évtizedben megannyi kivá-
ló művészt, tudóst, borászt 
előadói sorában tudó szek-
szárdi Léleképítő sorozat 17. 
évadának első állomásán a 
40 éves Bartina zenekar tag-
jaival beszélgetett Tóth Csa-
ba Attila, a sorozat ötlet- és 
házigazdája.

A Garay gimnázium díszter-
mében, szép számú érdeklődő 
előtt, családias hangulatban 
folyt a zenével át meg átszőtt be-
szélgetés. A zenekart 1977-ben 
alapító Szabó József (brácsa, 
prímatambura, citerák, dobok) 
1990 óta muzsikál együtt a mai 
felállásban Szabó Lászlóval (he-
gedű, tekerőlant, duda, ének), 
Kovács Gáborral (hegedű, 
klarinét, furulyák, gitár, ének) 
és Vén Attilával (bőgő, tam-
burabrácsa, harmonika, ének). 
A „banda” a Bartina néptánc-
együttest kísérte három évti-
zeden keresztül. Így ismerték 

meg őket, így „maradt rajtuk” a 
Bartina név.

Szabó József 1972-ben tán-
cosként kezdte az akkori Babits 
„művház” táncegyüttesében. Au-
todidakta módon tanult zenélni, 
első citera zenekarával megjárta 
a Néphadsereg „Ki mit tud?”-ját 
is. Szabó László népművelőként 
dolgozott Bonyhádon, ott alapí-
totta a népzenét játszó Szélkerék 
együttest, amely 15 évet élt meg. 
Ehhez a zenekarhoz csatlakozott 

később Kovács Gábor is, aki a 
szekszárdi zeneiskolában klari-
nét szakon tanult, s akinek egé-
szen addig a komolyzene volt a 
mindene, amíg Szabó László meg 
nem kereste… Együtt „igazol-
tak” a Bartina zenekarba, ahova 
beugróként érkezett Véna Attila. 
Medina polgármestere elmond-
ta: gyorsan bele kellett tanulni a 
bőgőzésbe, mert a néptáncosok-
kal szinte azonnal egy hónapos 
franciaországi turnéra indultak.

Azóta bejárták a világot: Auszt-
rália kivételével valamennyi kon-
tinensen zenéltek már, Euró-
pában pedig mindössze három 
országban (Norvégia, Izland, 
Albánia) nem léptek fel. Az idők 
során életformájukká, hivatásuk-
ká vált a népzene. Azon kevés 
hazai csapat közé tartoznak, akik 
meg tudtak élni a muzsikálásból, 
amelyhez – és első feleségükhöz 
– mindannyian hűek maradtak.

Fontosnak tartják a gyer-
mekek zenei nevelését, óvodai 
zenei programjukkal három 
megye intézményeit járják. 
Ahogy Kovács Gábor fogalma-
zott: „már az ókori görögöknél 
is volt mindennapos testneve-
lés és zenei oktatás”. A Bartina 
tagjai büszkeséggel tekintenek 
tanítványaikra, a Siklósi Krisz-
tián vezette Csurgó zenekarra 
– „sokkal jobb zenészek, mint 
mi” mondták –, és szívből ajánl-
ják bárkinek, hogy hozzájuk ha-
sonlóan népzenész legyen. 

 - fl -
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Óraművek fogaskerekén – Isten közelében
Az ember amióta csak léte-
zik, méri az időt. Nincs ez 
másként Szekszárdon sem, 
amelynek központjában, 
egy alagsori kisboltban erre 
különösen nagy gondot for-
dítanak.

Naponta megannyi kuncsaft sé-
tál le a csöpp, ám annál ottho-
nosabb üzlethelyiségbe. Sokan 
ugyanis az arctalan webáru-
házak ontotta tömegtermékek 
helyett egy vevőbarát kereske-
dővilág igényes árucikkeiből 
szeretnének kedvükre válo-
gatni. A főutca zajos közege a 
kiskereskedés ajtaját becsukva 
megszűnik létezni. Odabent 
már csak a kis-és nagymuta-
tós szerkezetek ketyegése jelzi: 
különleges helyen járunk. Az 
immár 71 éves (!) óra-ékszer 
kereskedésben a tősgyökeres 
szekszárdi kisiparoscsalád sar-
jával, Koszoru Béla nyugdíjas 
órásmesterrel és üzletvezető 
feleségével, Györgyivel beszél-
gettünk.

– Régóta dolgozik a mesterségé-
ben. Ki indította el ezen a pá-
lyán?

– Édesapám 1935-ben, 15 
éves korában szegődött el nagy-
bátyja, Tóth János szekszárdi 
üzletébe órás-ékszerész tanonc-
nak – meséli Koszoru Béla. – A 
másik nagybácsi, Tóth Endre 
Tolnán ugyancsak órásként 
dolgozott. Mondhatni a születé-
sem pillanatában eldöntött tény 

volt: nekem is ezt az utat kell 
járnom. Apám a Kárpátokban, 
az orosz fronton nyolc helyen 
sebesült meg: szinte a halál tor-
kából tért haza. Ennek ellenére, 
már 1946-ban üzletet nyitott, 
mint órás-ékszerész mester. A 
kommunisták aztán 1950-ben 
államosították a boltját: a teljes 
arany, ezüst és drágakő-készle-
tét elvitték, persze ellenszolgál-
tatás nélkül. Derékba törték a 
pályáját, mégis, összesen 55 évet 
töltött el a szakmájában.

 
– Az Ön órája miként „járt” a 
régi világban?

– Miután a Garay gimná-
ziumban leérettségiztem, az 
505-ös ipari szakmunkáskép-
zőben vizsgáztam ebből a hala-
dó szemléletű szakmából. Egy 
órás akkor is órás, ha katona: 
ezért Lentiben, a katonaévek 
alatt zsoldkiegészítésként is ja-
vítgattam – egyetlen bicskával. 
Aztán 1971-től apám műhe-

lyében, vele együtt dolgoztam. 
Akkor még a Mátyás király utca 
sarkán, a főiskola helyén állt a 
boltunk...

– Volt egy zsúfolt időszak is az 
életében...

– Valóban. Nyolc évet a 
Műszergyárban, kilencet a 
BHG-ban töltöttem. Amikor 
édesapám 1989-ben meghalt, 
délutánonként, másodállásban 
munkálkodtam a műhelyünk-
ben – szinte kimerülésig. A 
rendszerváltás után főállásban 
kezdtem el a műhelyben dol-
gozni. Ettől kezdve 15 éven át 
nem mentem szabadságra, a 
keresett pénzt az üzletbe for-
gattam vissza.

– A rendszerváltás könnyített a 
kereskedésük helyzetén?

– A pártállamban ékszert 
nem lehetett javítani, árusítani. 
Órát is kizárólag javíthattunk 
– abból is zömmel azt, amit az 

állami Óra-Ékszer Vállalat el-
adott – meg persze óraszíjakat 
árusíthattunk. Sok órásmester 
kulcsmásolást is bevállalt, vagy 
napszámba ment. A rendszer-
váltáskor az üzletünk 1950 
előtti állapotának visszaállítá-
sára törekedtem. Levizsgáztam 
ékszerészetből, arany, ezüst és 
drágaköveket tarthattam, s már 
órát is árusíthattam.

– Milyen a hálás és milyen a 
gyanakvó vevő?

– Az előbbi felköszönt egy 
mézeskalács-dísszel, mert 
ugyan idős, de hölgynek, nem 
pedig néninek szólítom – mesé-
li már az üzletvezető, Koszoru 
Györgyi, akit a helyi református 
templom első női gondnoka-
ként is ismernek.

– Mit visznek az idősek és mit a 
fiatalok?

– Előbbi korosztály inkább 
órát, ékszert venne. A fiatalok 
viszont elemcserére vagy óra-
láncszem-kiszedésre néznek 
be hozzánk, hiszen egy karóra 
szíjának beállításával a webáru-
házakban nem foglalkoznak...

– Lesznek még órásmesterek ha-
zánkban?

– A szakképzés leállt, manap-
ság már csak az idősebb kollé-
gák foglalkoznak órajavítással. 
Márpedig a szakmának folyta-
tódnia kell – mondja határozat-
tan Koszoru Béla. 

 Gyimóthy L.

Gál Tibor Emlékdíj: két fiatal borászunkra is szavazhatunk
Két fiatal szekszárdi borász is verseny 
van a Gál Tibor Emlékdíj elnyeréséért, 
melyet a Magyar Borok Bálján adnak át 
Budapesten. A közönség interneten sza-
vazhat a nyertesre.

A Magyar Borok Bálján 2006 óta hagyo-
mány a Gál Tibor Emlékdíj átadása. A bál 
szervezői minden évben arra kérik fel az 
Év Bortermelője és a Borászok Borásza cím 
birtokosait, hogy ajánljanak a nagyközönség 
figyelmébe egy, a borfogyasztók széles köre 

számára eddig kevésbé ismert fiatal borászt. 
A Szekszárdi borvidékről ketten: a Takler 
Ferenc által jelölt Bősz Adrián és a György-
kovács Imre által jelölt ifj. Dúzsi Tamás sze-
repelnek a versenyben.

A tizenhárom jelöltre interneten lehet 
szavazni (borbal.hu). A legtöbb szavazatot 
begyűjtő borász közel egymillió forint ér-
tékű nyereményben (hirdetési csomag, tan-
folyam, alapanyag és nyomdai szolgáltatás) 
részesül. Szavazni február 19-ig lehet, az 
eredményhirdetést másnap tartják. A Ma-

gyar Borok Bálját idén február 25-én rende-
zik a Corinthia Hotelben.  kadarka.net
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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 30-tól február 3-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 30. Január 31. Február 1. Február 2. Február 3.

„A”
950 Ft

Raguleves Paradicsomleves Csontleves Meggyleves Gombaleves

Burgonyás tészta,
csemege uborka

Babfőzelék,
főtt, füstölt tarja

Rántott 
csirkemell,

rizibizi,
savanyúság

Pusztapörkölt,
savanyúság

Búbos szelet,
franciasaláta

„B”
950 Ft

Tojásleves Paradicsomleves Csontleves Meggyleves Gombaleves

Rakott
kelkáposzta

Gombapaprikás, 
galuska

Rakott burgonya, 
savanyúság

Sült csirkecomb, 
párolt zöldség

Töltött káposzta, 
tejföl

Napi
ajánlat
890 Ft

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában,

vegyes köret, 
savanyúság

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában,

vegyes köret, 
savanyúság

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában,

vegyes köret, 
savanyúság

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában,

vegyes köret, 
savanyúság

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában,

vegyes köret, 
savanyúság

(02044)

(02043)

Szekszárd használtautó!
Autót veszünk! ... cserébe vehet tőlünk másikat!

autocontext.hu
7100 Szekszárd, Rákóczi u.136. • Tel.: +36–74/674–900

Mobil: +36–70/530–8080
Nyitva tartás: 

hétfő – péntek: 09:00 – 18:00, 
szombat: 09:00 – 12:00 óráig. Design

w
w

w
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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

(02030)

Varázsmuzsika és szekszárdi fiatalok a Művészetek Házában
A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából rendeztek hangver-
senyt január 20-án, pénteken 
este a Művészetek Házában, 
ahol többek között négy 
Fischer Annie ösztöndíjas te-
hetség lépett a közönség elé. 

A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából tartott ünnepi koncertet 
közösen szervező Filharmónia 
Magyarország és a Babits Mi-
hály Kulturális Központ Bartók 
Béla, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc 
és Kodály Zoltán legjobb művei-
vel kívántak tisztelegni a magyar 
kultúra előtt. A hangversenyen 
köszöntőt mondott Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere.

A koncerten négy Fischer 
Annie ösztöndíjas ifjú tehetség 

lépett fel. Az igen ritka kolora-
túrszoprán hangszín egyik jeles 
magyar művészének, Zemlényi 
Eszternek hangjában gyönyör-
ködhetett a publikum, de Szabó 
Marcell zongoraművész érzé-
keny zongorajátéka, továbbá a 

Junior Prima díjas Kállai Ernő 
hegedűművész muzsikája is kü-
lönleges zenei élménnyel ajándé-
kozta meg a koncertlátogatókat.

A szekszárdi Művészetek 
Háza remek adottságait kiak-
názva annak kiváló orgonája 

is kiemelt helyet kapott a mű-
sorban: Mészáros Zsolt orgo-
naművész értő tolmácsolásá-
ban a zeneirodalom orgonára 
írt gyöngyszemei csendültek fel 
a januári koncert keretében.

A koncerten bemutatkozási 
lehetőséget kapott a szekszárdi 
Liszt Ferenc Zeneiskola tehet-
séges fuvolistája, Dragos Bence 
is. Töttős-Erős Edina növendéke 
több alkalommal is kiválóan sze-
repelt a megyei fuvolás találko-
zókon. Ezúttal Bellinzani d-moll 
szonáta Adagio és Allegro tételét 
hallhattuk tőle. Zongorán közre-
működött Lozsányi Tamás.

Az ünnepi koncert elején 
Korsós Gergő szavalta el Him-
nuszt, az est moderátora Csö-
tönyi László volt.   SZV
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Nagyköveti előadás az opera népszerűsítésére
A Magyar Állami Operaház 
2013 őszén indította útjára 
az „Operaház Nagykövetei” 
programot, amely Ókovács 
Szilveszter főigazgató ötlete 
volt. A program célja, hogy 
operába járó fiatal nemzedé-
ket neveljen. Feladatának te-
kinti továbbá Magyarország 
zenei arculatának bemutatá-
sát és formálását.

A Nagykövetek látogatásai 
során az ifjúság az operához/
baletthez kötődő szakmai is-
mereteken kívül a művész sze-
mélyes varázsával is találkozik. 
A Magyar Állami Operaház 
kiválasztott művészei vállalják, 

hogy oktatási intézményekben 
tartanak személyes élményekkel 
gazdagított, szakmailag magas 

színvonalú órákat. A program 
anyagi terheit az Operaház vál-
lalta magára.

A fiatalok operába csábításá-
nak egyik része az Opera Ka-
land sorozat. Ez tanévenként 
két alkalommal, a 9. évfolya-
mos diákokat szólítja meg. Az 
Operaháznak viszont nemcsak 
a kilencedikesek jelentik a cél-
közönséget, így zeneiskolákba, 
általános iskolákba, nagycsalá-
dosok egyesületeihez is elmen-
nek és próbálják népszerűsíteni 
a műfajt.

A programtól az egész ország 
operaéletének felpezsdülését 
várják mindazok, akiknek szív-
ügye a zene, a zenei nevelés. A 

Szekszárdi Garay János Gimná-
zium kezdetőktől csatlakozott e 
nemes kezdeményezéshez, s így 
került sor január 23-án, a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából 
tartott rendezvényre. Naszla-
di Judit tanárnő meghívására 
Rujsz Edit címzetes magántán-
cos, balettmester és koreográ-
fus tartott előadást a dísztermet 
megtöltő garaysta diákoknak. 
Ezen a kiemelt alkalmon a fia-
talok megismerkedtek a Magyar 
Állami Operaház és a Nemzeti 
Balett történetével, illetve rész-
leteket láttak a Seregi László 
rendezte „Rómeó és Júlia” című 
balettből. 

 SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Január 22-ei rejtvényünk megfejtése: Madarász Viktor: Hunyadi László siratása
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Demjén Ferenc. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését február 2-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Krisztussal a viharban
„Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme, 
nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a 
hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, feléb-
resztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk! 
De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek, ti kicsinyhitűek? Ekkor felkelt, 
ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült. 
Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a 
szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? (Mt 8, 23-27)

Bár a tanítványok talán másként 
látták akkor a helyzetüket, én örü-
lök, hogy annak idején viharba 
kerültek. Mert ebből a történetből 
– miután leírattatott nekünk - so-
kat tanulhatunk Krisztus követő 
hitünk természetéről, Mesterünk 
iránti bizalomról vagy éppen a 
kicsinyhitűség veszélyéről.

Az egyik legelső dolog, ami feltű-
nik az, hogy bár a tanítványok ott 
ültek egy hajóban Krisztussal, még-
sem kerülte el őket a vihar! Pedig ezt 
diktálná a logika. Hát, ha az Isten 

Fia van velük, akkor a bajok el kell, 
hogy kerüljék őket, nem? A vihar 
azonban jött, és Jézus – aki máskor 
a vízen jár, és aki később eme vihar 
hullámaira is rá tud parancsolni – 
most megengedte, hogy megtörtén-
jen mindez. A tanítványoknak szép 
lassan meg kellett tanulniuk, hogy 
Mesterükkel való közösségben jár-
va, ne a körülmények szerencsésebb 
alakulásában bízzanak, hanem 
Mesterükben, aki szerencsés és bal-
jós események között is ugyanaz a 
hatalom: ő az Úr. 

A másik különleges tanulsága 
a történetnek számomra az, hogy 
min múlik a hit nagy vagy kicsiny 
volta. A tanítványokról őszintén 
beszéli el Máté, hogy kicsinyhitű-
ek voltak. Az volt a félelmük, hogy 
a csónakot ostromló hullámok túl 
nagyok és Mesterükkel együtt el-
nyelik majd őket. Azaz, a fenye-
gető körülményeket nagyobbnak 
látták, mint Mesterüket – nem 
bíztak Jézus hatalmában. Lám, 
milyen különleges természete van 
a keresztény hitnek! Bármilyen 
szellemóriások vagyunk, ha nem 
bízunk Megváltónk nagyságában 
– kicsinyhitűek maradunk. És for-
dítva: érezzük bár csekélyke ere-
jűnek magunkat, ha kis hitünkkel 
bízunk Mesterünk nagy hatalmá-
ban, akkor erős a hitünk. A hit 
nem önmagáról, hanem arról re-
mél nagy dolgokat, akiben bízik. 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész
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urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
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REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN
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Csapadékban bővelkedő időnk volt 2016-ban (1. rész)
Mielőtt hónapról-hónapra 
lebontva a tavalyi év idő-
járását vennénk górcső alá 
a szekszárdi időjárás meg-
figyelőjével, Kővári László-
val, az idei, feltűnően hideg 
télről érdeklődtünk. Olybá 
tűnik, hogy a november és a 
december is hűvösebb volt a 
korábbiaknál, a január pedig 
egyenesen a régi teleket idé-
zi – igaz, komolyabb havazás 
nélkül.

Kővári László napi adatfelvé-
telen alapuló tényei hidegér-
zetünket alapvetően megerősí-
tik, bár megjegyzi: a november 
igen, a december nem volt hi-
degebb az átlagosnál. Az idei 
január viszont a mínuszok 
tekintetében kuriózum lesz 
biztosan. Jóllehet, 1985 janu-
árjának rekordja, a -5,2 fokos 
átlaghőmérséklet azért nem 
dől meg, de megeshet, hogy a 

szintén fagyos, 1987-es év első 
hónapjának átlagánál (-3,4 C) 
is kevesebbet regisztrál majd a 
gazdasági bizottság elnökének 
immár 40 éve vezetett naplója. 
Az elmúlt hat-hét évben jóval 
nulla fok fölötti januári átla-
gokban volt részünk, egyedüli 
kivételt a más tekintetben is 
nagyon szeszélyes 2010. jelent, 
amikor mínusz 1,1 Celsius volt 
az átlag.

– Nem csak a januárok, ha-
nem a februárok is enyhék, de 
egyúttal csapadékosabbak is 
voltak 2010-től tavalyig, mint 
ennek előtte – mondja Kővári 
László. 

– A 2016-os március mind a 
hőmérséklet, mind a csapadék 
alapján átlagosnak mondható. 
Az április viszont már eny-
hébb és jóval szárazabb volt 
a korábbinál, aminek pozitív 
következménye a szántóföldi 
kultúrákra az volt, hogy eltűn-

tek a belvizes területek a vetési 
időszakra.

– Aztán jött a menetrend-
szerű májusi eső. Alapvetően 
most is aranyat ért a mezőgaz-
daságban, de meg kell jegyez-
ni, hogy tavaly az e hónapban 
szokatlan hűvös levegővel ér-
kezett, ami azért nem minden 

növénynek kedvezett. Főleg 
azért, mert a június is a szo-
kásosnál csapadékosabb volt, 
igaz valamivel melegebb is, 
mint az elmúlt öt-hat évben.

– A július, mint általában 
a legmelegebb nyári hónap 
2016-ban a hőmérséklet ol-
daláról nézve abszolút átlagos 
volt, a csapadék szempontjából 
pedig brutálisan nedves. Ér-
dekességként hadd említsem 
meg: 40 év viszonylatában a 
negyedik legcsapadékosabb jú-
liust hagytuk magunk mögött. 
Ez persze rendkívül jól jött a 
kukoricának: ekkor dőlt el, 
hogy kiemelkedő év lesz a ten-
geriből. Ellenben a búzának, 
pontosabban annak minősé-
gének ártott a nyári zuhatag, 
mert mennyiségi szempontból 
itt is több mint egy átlagosan jó 
évről beszélhetünk – tette hoz-
zá Kővári László.  (folytatjuk) 

 B. Gy.

In memoriam: dr. Tóth Antal (1946-2016)
Otthonról a tisztességes munka 
becsületét hozta magával, ami 
egész életén végigkísérte. Hűsé-
gét mindennél jobban jelzi, hogy 
egyetlen munkahelye volt, ahol 
nyugdíjazásáig, sőt azon túl, 
élete végéig dolgozott. Nem csu-
pán munkáltatójához, a Tolna 
Megyei Tanács (jelenleg Balassa 
János) Kórházhoz volt hűséges, 
ahol az egyetem elvégzése után, 
1971-ben kezdett dolgozni, ha-
nem szeretett hivatásához, a 
belgyógyászathoz, a hematoló-
giához és a betegeihez is. 

A jeles belgyógyászati szak-
vizsga után lett alapító tagja 
a Tornóczky János által veze-
tett, legendás, hematológiai 
profilú, IV. sz. Belgyógyászati 
Osztálynak, ahol kiváló mun-
katársakkal (Balikó Zoltán, 
Jávor András, Maros Éva, Lo-
vász Etelka, Regős Péter) csalá-
dias légkörben folyt a szakmai 
szempontból igényes, beteg-
központú munka. Később volt 
szerencsém csatlakozni ehhez a 

munkacsoporthoz. Több fiatal 
belgyógyász növendék, így én 
is, rengeteg segítséget kaptunk a 
rendkívül jó gyakorlati érzékkel 
és kiváló elméleti felkészültség-
gel bíró Tónitól (minden mun-
katársa, sőt visszajáró betege-
inek jó része is így szólította). 
Volt, hogy a szomszédos vizs-
gálóból hallott anamnézis-fel-
vétel után odasúgta, hogy mit 
kérdezzek még a betegtől, vagy 
milyen vizsgálatot végezzek, 
illetve kérjek. Persze, mindig 
kiderült, hogy igaza volt – a 
tanácsával kerültem egyenesbe, 
örök tanulságként. 

A hematológiai szakvizsgát 
1999-ben szerezte meg, ezt kö-
vetően a hematológiai részleg 
vezetője lett. Később az osztály 
profilja egyre bővült: először 
diabetológiával, endokrinológi-
ával, majd az emlő-onkológiai 
betegek kezelésével folytatódott 
(utóbbival kezdődött az onko-
lógiai betegellátás a kórház-
ban). Szükségszerű volt e sok 

profil tisztázása, így alakult 
meg 2004-ben az Anyagcse-
re-Endokrin- és a Hematológiai 
és Onkológiai Osztály – utóbbi 
Tóth Antal vezetésével. Az on-
kológiai betegek kezelésében 
már ekkor is nagy tapaszta-
lattal rendelkezett, de annak 
érdekében, hogy az osztály a 
kezelési jogosultságát bővíthes-
se, csaknem 60 évesen letette 
az onkológiai szakvizsgát is. 
Az onkológiai és a hematológiai 
szakma különválását követően, 
még nyugdíjazása után is évekig 
vezette a Haematológiai Osz-
tályt, közben önzetlen, szeretet-
teljes munkával jeles érdemje-
gyű hematológiai szakvizsgához 
segített két fiatal kolleginát, 
illetve döntő érdemei vannak 
utóda, Sziládi Erzsébet szakmai 
felkészítésben.

Hálás szívvel őrizzük emlé-
két, akik sokat tanultunk tőle: 
belgyógyász és hematológus 
szakorvosok, ápolók, transzfú-
ziós szakápolók. Az intézmény 

vezetői számára is sokáig em-
lékezetes az olyan munkatárs, 
akire négy és fél évtizedig bizton 
lehetett számítani, aki szakmai 
szempontból kifogástalan volt, 
aki nemcsak a betegekkel, ha-
nem a munkatársaival, az után-
pótlással is odaadóan törődött, 
aki közfeladatot is vállalt (évekig 
volt tagja az Újítási és az Etikai 
Bizottságnak). Az intézmény 
nagyrabecsülését Balassa-díj 
odaítélésével is kifejezte.

Betegein, a szakmai körön 
kívül felesége, lánya és három 
unokája is gyászolja.
Kedves Tóni! Nyugodj békében. 

 Dr. Muth Lajos
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„Élet-kóstoló”
A Házasság Hete szekszárdi 
eseményeinek sorában február 
14-én (kedd) 18 órától, a Wo-
sinsky Mór Közösségi Házban 
„Élet-kóstoló” címmel ifjú háza-
sok párkapcsolat-szépítő inter-
aktív vacsoráját tartják. Célja, 
hogy a játékkal egybekötött sze-
mélyes találkozással a párok kö-
zelebb kerüljenek egymáshoz, 
a házasságukat méltó módon 
ünnepelhessék Valentin nap es-
téjén. Várjuk azon házaspárok 
jelentkezését, akik az elmúlt öt 
évben kötöttek szentségi házas-
ságot Szekszárdon.

A négyfogásos vacsora ára 
italokkal együtt 2.500,- Ft/fő, 
ebből a házaspár egyik tagjá-
nak díját a Halász Háló Egye-
sület támogatja. Jelentkezni a  
hhszekszard@gmail.com címen 
névvel és a házasságkötés dátu-
mának megadásával lehet. A 
program létszáma korlátozott, 
ezért kérjük a párokat, mielőbb 
regisztráljanak! Információ 
kérhető: Stökler-Szabó Edittől 
(+36–20/510–1129).
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Egységes szerelésben a Garay gimnázium diáksportolói
A megyeszékhely két klubja, 
az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd és a Szekszárdi UFC 
ajándékaként ezután egysé-
ges melegítőben vehetnek 
részt a megyei, régiós és or-
szágos diákolimpiai verse-
nyeken a Garay János Gim-
názium csapatai.

Korábban is láttunk már pozitív 
példákat a szekszárdi sportegye-
sületek, a város és a megyeszék-
hely oktatási-nevelési intézmé-
nyeinek együttműködésére. A 
kiemelt csapatsportágakban te-
vékenykedő klubjaink a társasági 
adó-támogatás nyújtotta lehető-
séget kihasználva nyújtottak se-
gítő jobbot azoknak a szekszárdi 
intézményeknek, amelyekben 
edzéseiket tartják. Így újult meg 
tavaly az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd támogatásával a Babits és 
Dienes általános iskola, valamint 

a Garay gimnázium tornaterme, 
valamint az öltözők, de így lett/
lesz – a Szekszárdi Fekete Gó-
lyák KC segítségével – energeti-
kai szempontból is modernebb 
a Garay általános iskola torna-
csarnoka is.

A korábbi projektek több 
tízmilliós tételéhez képest ösz-
szegszerűen ugyan eltörpül 
a csütörtök délelőtt a Garay 
gimnázium tornatermében 
bejelentett újabb támogatás, de 
üzenet-értékkel bír. Szabó No-

émi szakmai igazgató  (KSC) 
és Kárpáti Zöltán elnök (UFC) 
közösen ajándékozott egy-egy 
garnitúra márkás melegítőt a 
középiskola leány kosárlabda 
és fiú futsal csapatának, hogy 
azok egységes szerelésben je-
lenhessenek meg a következő 
időszak diákolimpiai verse-
nyein. A Csirzó Zoltán és Lu-
kácsi László tanárurak által 
felkészített együttesek közül a 
fiúk ezen a hétvégén, Miskol-
con országos döntőben lépnek 
pályára, míg a lányok egy hét 
múlva házigazdaként harcol-
hatják ki ugyanezt.

A Szekszárd feliratú ajándék 
melegítőkért – amelyet a diá-
kok örömmel öltötték magukra 
– Heilmann Józsefné, a gimná-
zium igazgatója és Gerzsei Pé-
ter, a fenntartó KLIK Szekszárdi 
Tankerületének igazgatója is kö-
szönetet mondott.  - fl -

Gólokkal büntette a Tolna a szekszárdiak hibáit
Megyei rangadót rendeztek 
az elmúlt hétvégén a női 
élvonalbeli futsalbajnok-
ságban, ahol jobb helyzet-
kihasználásával a házigazda 
Tolna-Mözs győzött, s ezzel 
elvette az Agenta Girls Szek-
szárdi FC veretlenségét.

Természetesen teltház előtt 
rendezték a két szomszédvár 
derbijét a tolnai városi sport-
csarnokban. A Szekszárd lé-
pett fel kezdeményezőként, 
többet birtokolta a labdát, de 
sok pontatlansággal játszottak 
Micskó Márk tanítványai, így 
igazi veszélyt nem jelentettek 
a tolnai kapura. A vendéglátók 
a biztos védekezésre és a gyors 
kontrákra rendezkedtek be, s 
úgy tűnt: az ő taktikájuk válik 
be. A Tolna az első félidőben 
két megingást kihasználva 
szerzett előnyt, amire csak 
Horváth Katalin tudott vála-
szolni.

A második játékrészt még 
aktívabban kezdte a Szekszárd, 

és a vendégek kapitánya önma-
ga és csapata második gólját 
szerezve kiegyenlített. Akár 
előnybe is kerülhettek volna a 
látogatók, ám az utolsó pasz-
szba rendre hiba csúszott. A 
hazai csapat is felpörgette a 
tempót, megélénkült a ranga-
dó. Nem is volt sokáig egyenlő 
az állás, s az újabb tolnai talá-
lat megfogta megyeszékhely 

együttesét. Az Agenta Girls fél 
órányi játék után kétgólos hát-
rányba került, majd újabb egy 
perccel később Hodován har-
madik góljával kialakította a 
végeredményt. A szekszárdiak 
a szezonban először kaptak ki, 
és a tabella második helyéről 
várják a folytatást.

„Minden sorozat megszakad 
egyszer, most sem történt tra-

gédia, gratulálok a Tolnának!” 
– értékelt Micskó Márk, a 
szekszárdiak trénere a lefújást 
követően. „Hiába birtokoltuk 
többet a labdát, nagy hibákat 
követtünk el, amit a hazaiak 
könyörtelenül kihasználtak. 
Elemezni fogjuk a mérkőzést, 
hogy a későbbiekben ilyen hi-
bákat ne kövessünk el.” 

 SZV
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Női NB I, 13. forduló. Brand-
Mission Tolna-Mözs – Agenta 
Girls Szekszárdi FC 5–2 (2–1). 
Tolna, 600 néző. Szekszárd: 
Hargas – Megyes, Buchmüller, 
Ganczer, Horváth K. Cserék: 
Blesz, Szekér, Fábián R., Bo-
gárdi, Mausz, Urbán. Edző: 
Micskó Márk. Gól: Hodován 
(4., 30., 31.), Folk (17., 24.), ill. 
Horváth K. (13., 23.).

A bajnokság élcsoportja:  
1. Hajdúböszörmény 29 (11 
mérkőzés), 2. Szekszárd 27 (12), 
3. Tolna-Mözs 23 (11), 4. Astra 
Kiskunfélegyháza 21 (12).

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: +36–20/9355–676; 
e-mail: nemeth.janos@yahoo.com

A szekszárdi borvidék régi gyökerekkel 
rendelkező családi birtoka, 

a Németh János Pincészet 
egész éves megbízással

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

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(02048)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Az Egyesület meghirdeti a 
Tó Büfé üzemeltetési jogát

Érdeklődni: Nagy Csaba 
+36–30/378–1198, 
+36–20/927–7528

Az év minden napján, napi 
24 órában horgászhat 

Sötétvölgyben, ha tagunk lesz!

Egyesületi tagunk lehet 
2017-ben külön 

belépési díj nélkül!

Információk:
www.kozalkalmozottihe.hu

Érdeklődni: Balogh István
horgászboltjában

7100 Szekszárd, Tinódi u. 13.
Telefon: +36–74/411–494 
Mobil: +36–20/922–8918

(02047)

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.

(02052)

Látogatási tilalom van a kórházban
A Tolna Megyei Balassa János 
Kórház teljes területére látogatá-
si tilalmat rendelt el szombattól, 
azaz január 21-től dr. Németh 
Csaba főigazgató. Mint azt dr. 
Szűcs Mária orvos igazgatótól 
megtudtuk: folyamatosan kö-
vetik a járványügyi adatokat, és 
ezek függvényében dől el, mikor 
lehet feloldani a tilalmat. A má-
sodik naptári héten tovább nőtt 
az influenzás panaszok miatt or-
voshoz fordulók száma Magyar-
országon: január 9. és 15. között 
kétszer annyi beteget regisztrál-
tak a figyelőszolgálatban résztve-
vő orvosok, mint az első héten.

Az országban 31 600 fő for-
dult orvoshoz influenzaszerű 
tünetekkel. Valamennyi köz-
igazgatási területen emelkedett 
az influenza miatt orvoshoz 
fordulók száma az előző héthez 
viszonyítva.

Jellemzően a gyerekek és fi-
atalok kapják el az influenzát, 
hiszen ők idejük jelentős részét 
közösségben töltik. Az óvodá-
sok és általános iskolások a 
leginkább érintettek, az elmúlt 
héthez viszonyítva az orvosnál 
megjelent betegek között dup-
lájára nőtt a gyermekek aránya.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Február 13. (hétfő) 14–16 óráig, 
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
Február 7. (kedd) 16–17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola 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 29., vasárnap
14:30 –   Egy kutya négy élete
17:00 –  XXX: Újra akcióban 2D
19:00 –  XXX: Újra akcióban 3D
Január 30., hétfő
17:00 –  Széttörve
19:00 –  XXX: újra akcióban 3D

Január 31., kedd
17:00 –  Széttörve
19:00 –  XXX: újra akcióban 3D
Február 1., szerda
17:00 –  Széttörve
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
Február 2. (csütörtök) 19:00 
– Színházterem
Hamu és gyémánt – Titkok és 
érzések Cserháti Zsuzsa dalai-
val (szabadelőadás).

Önöknek mi jut eszébe Cser-
háti Zsuzsáról? Egy dalfoszlány, 
egy érzés, egy hangulat, esetleg 
egy történet, amit olvastak vagy 
hallottak róla? Titokzatos szí-
nésznő készülődik koncertjére 
a színházi öltözőben. Nehéz pá-
lya, nehéz magánélet, de ő tudja, 
hogy mindig van kiút, csak min-
den helyzetből tudni kell felállni. 
Titkok és érzések. A Nő, aki szín-
padra 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 ját-
szóház az Óperenciás Bábszín-
ház Csalafintaságok a csalitos-
ban című bábelőadásával.
10:00: Ízelítő a Bartina Nép-
táncegyesület 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.

Február 7. (kedd) 14:30 
– Rendezvényterem
IFJÚSÁGI HANGVERSENY: 
Muzsikavalkád – a Pécsi Szim-
fonietta műsora

Ötletgazda és moderátor: Dr. 
Lakner Tamás. Vezényel: Stau-
róczky Balázs. Társszervező: 
Filharmónia Magyarország. 

Jegyár: 600,- Ft (jegyek kor-
látozott számban kaphatók a 
Művészetek Házában, előzetes 
bejelentkezéssel). 

 
Február 13. (hétfő) 19:00 
– Csatár terem
FÉRFI-NŐ SHOW – A BOLDO-
GABB KAPCSOLÓDÁSÉRT

Joós István előadása. Férfi 
és Nő különbözik, erősségeink 
máshol vannak, boldogok is más-
képp lehetünk – amihez először 
újra kell egymást, és magunkat is 
tanuljuk. Ideje a hibás modellel 
leszámolni, mert tartósan boldog 
csakis az igazi nő és az igazi férfi 
lehet, amihez a jól működő férfi-
nő kapcsolat alapszükséglet.

„Life Show”, az életből vett, 
felnagyított képek audiovizu-
ális szimfóniája, ami az értel-
medre és az érzelmeidre is hat. 

Jegyár: 3.000,- Ft.

MEGHÍVÓ
„A MAGYAR KRUMPLI a MAGYAROK KENYERE”
„A Burgonyatermesztés felsőfokon” címmel szervezi a 

„Dicenty Dezső” Kertbarát Kör (1977–2017)
következő programját.

Időpont: 2017. január 30. (hétfő) 17:00 óra
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központban

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)
Előadó: dr. Polgár Zsolt a Keszthelyi Burgonyakutatási  

Központ igazgatója a burgonyatermesztés legfontosabb tud-
nivalóiról tart előadást: A magyar fajták jelentősége; Magyar 

földbe magyar fajtát; Mit főzzünk és mit süssünk.
A bemutatott fajták megvásárolhatok illetve 

előjegyzésre is lesz lehetőség.
Szeretettel hívja és várja a 40 éves kertbarát kör vezetősége.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
értesíti véradóinkat, hogy 2017. február 3-án, pénteki nap

NEM LESZ INTÉZETI VÉRADÁS!
•  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 Tolna Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

2017. február 2-án, csütörtökön 13:00 órától tartja következő 
klubdélutánját Szekszárdon, a Hunyadi utca 4. szám alatt.

A rehabilitációs ellátásokról előadást tart Hosszúné dr. Ágó Krisztina, 
a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályvezetője.
Farsangi mulatság jelmezversennyel, zenével, tombolával. 

Ruhákból és egyéb adományokból válogathatnak a sortársak! 
A rendezvény nyitott, szeretettel várnak mindenkit!

MEGHÍVÓ
A Szekszárdi Klímakör következő előadása „Víz a tanyán” címmel

2017. február 1. (szerda) 17:00 órakor a 
Scarabeus Rendezvényteremben (7100 Szekszárd, Béla király tér 5.) 

Az előadásra a 2016. évi Klímaalap pályázaton esővízgyűjtő 
IBC-tartályra jelentkezőket is hívjuk. 

Az előadás tartalma: A klímaváltozás várható hatása a szekszárdi 
tanyavilágra – túl sok vagy túl kevés víz | Vízmegtartás, vízhasznosí-
tás lehetőségei | A csapadékvíz hasznosítás gyakorlati megvalósítása 

– csepegtető öntözés.
Előadók: Gaál Zoltánné és Baka György

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
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének nyugdí-

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

Hozza magával házastársát, barátait.
Program: „Szívküldi” Dalkör műsora; sok vidámság, tombola, 

felhőtlen szórakozás!
Ideje: 2017. február 16. (csütörtök) 15:00 óra

Helye: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Jelentkezni lehet február 3-ig Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

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

A Babits Mihály Kulturális Központ pályázatot hirdet
RENDSZERGAZDA munkakör betöltésére.

Főbb feladatkörök:
• Felhasználói segítségnyújtás (számítógépek, nyomtatók);
•  géppark szoftveres hibáinak elhárítása (telepítés, beállítás, 

vírusirtás);
• hálózati felügyelet és karbantartás (router-kliens beállítás);
• weblap tartalomfeltöltés (űrlapos, alap HTML ismeret);
•  számítástechnikai eszközök üzembe helyezése rendezvé-

nyek alkalmával (vetítés).
A munkakör betölthetőségének időpontja:

2017. február 21. (kedd)
A pályázat benyújtásának határideje:

2017. február 6. (hétfő)
A pályázat benyújtásának részleteiről tájékozódjon 

a www.szekszardagora.hu oldalon.

A Babits Mihály Kulturális Központpályázatot hirdet
 IRODAI ÜGYINTÉZŐ, JEGYPÉNZTÁROS

munkakör betöltésére
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok:
Árusítja az intézmény rendezvényeinek látogatására feljogosí-
tó jegyeket az intézmény elektronikus jegykezelői rendszeré-
ben. A belépőjegyek, a bérletek kiadása, a jegy ellenértékének 
átvétele. A látogatók tájékoztatása a díjakról, kedvezmények-
ről, szolgáltatásokról. A napi bevétel összesítése nyilvántartás 
vezetése a helyfoglalásokról és az eladott jegyekről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2017. február 7. (kedd)

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. január 31. (kedd)

A pályázat benyújtásának részleteiről tájékozódjon 
a www.szekszardagora.hu oldalon.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

Pályázható lakások:
Szekszárd, Arany J. u. 10. IV. em.

1 db 56 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Széchenyi u. 43. II. em.

1 db 23 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Széchenyi u. 43. II. em.

1 db 54 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. – Dr. Hirling Á. u. 15.

1-1 db 59 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakások
Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára:

Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
1 db 40 m2 alapterületű bérlakás
Kizárólag Nyugdíjasok számára:

Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
3 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2017. február 17. (péntek) 12:00 óra

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



2017. január 29.16

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

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

(02034)

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

(02032)

ibvier bt.

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  (02038)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02036)

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


