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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Közgyűlés
Honvédelmi sportközpont lét-
rehozását is támogatta idei első 
ülésén Szekszárd város önkor-
mányzatának közgyűlése. A 
képviselők 36 napirendi pont-
ról nyílt, két napirendi pontról 
zárt ülésen tárgyaltak.
 → 3. oldal

Tűz és jég
Hétfőn folytatódott a Szekszár-
di Harmadik Kor Egyeteme. A 
tavaszi szemeszter első előa-
dásán Gruber László, a bony-
hádi Petőfi gimnázium tanára 
Izlandról mesélt a PTE KPVK 
termét megtöltő idős érdeklő-
dők előtt. → 4. oldal

Természetfotók
A természet csodáit bemutató 
gyönyörű fotókból nyílt kiál-
lítás a múlt csütörtökön a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
Márványtermében. A tárlaton 
„Az Év Természetfotósa 2017” 
pályázaton értékelt több mint 
120 kép látható. → 9. oldal

Ági marad
További három évig az Atom-
erőmű KSC Szekszárd élvonal-
beli női kosárlabda csapatát erő-
síti Studer Ágnes. A klub saját 
nevelésű, 19 éves játékosa hét-
fő este, a Városházán írta alá a 
2020/2021-es szezon végéig szó-
ló szerződését. → 13. oldal

Harminc éve fújják

→ 5. oldal
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Magyarnak maradni adásidőben és azon túl is…
„Ragaszkodjunk hagyomá-
nyainkhoz, ebben rejlik nem-
zetünk megtartó ereje” – defi-
niálta álláspontját Csűrös 
Csilla, az MR1 Kossuth Rádió 
„Történet hangszerelve” című 
portrésorozatának háziasszo-
nya a Léleképítő legutóbbi 
előadásán.

A szerkesztő-riportert – aki 
nem mellesleg Németh Miklós 
Attila televíziós műsorvezető 
felesége – a Gyurcsány éra alatt, 
2007-ben bocsátották el közmé-
diás állásából. Ahogy fogalma-
zott: „a rádió mikrofonját annak 
fura ura kiütötte a kezéből”. Ez 
azonban nem szegte kedvét, hi-
szen a következő években a Ka-
irosz Kiadónál folytatta korábbi 
tevékenységét – immár írásban, 
beszélgető kötetekben. A 2010-
es kormányváltástól aztán újra 
hallhatjuk a már a megszokott 
frekvencián és időben.

Az ELTE magyar-történe-
lem szakán tanárként végzett 
újságírót a sors igen hamar a 
rádiós szakma felé sodorta. 
Miután a fővárosban megfe-
lelő tanári állást nem kapott, 
a Riporterképző Stúdióba je-
lentkezett, hiszen Budapesten 
akart maradni. Persze nem 

csak a magyar főváros létezik 
számára: Csűrös Csilla erdélyi 
család sarja, s ha csak teheti, 
évente ellátogat a határon túli 
magyarokhoz. Teszi ezt azért 
is, mert vallja: vannak dolgok, 
amellyel az ember kizárólag 
találkozások, az adott közeg 
megélése révén tud szembesül-
ni igazán. Ilyen az, ha helyben 
tapasztaljuk meg, mit jelent 
egy elszakított országrészben 
élő nemzettársunknak ma-
gyarnak megmaradni. A 2004. 
december 5-i kettős állampol-
gársági népszavazás gyalázatos 
eredménye lelkileg őt is mé-
lyen érintette...

A rádiós műsorvezető január 
29-én járt a számára oly ked-
ves Léleképítő rendezvényén, 
a Garay gimnáziumban. Mint 
mondta, sok közös vonás van 
műsora és dr. Tóth Csaba Atti-
la szekszárdi programsorozata 
között, hiszen ő is olyan érté-
kes emberek értékes gondo-
latainak „visszhangosítására” 
vállalkozik, akiknek tevékeny-
ségét, lényét maga is értéknek 
tartja. Éppen ezért áll értetle-
nül korunk fiatal generáció-
jának világképe előtt: vagyis, 
hogy számukra a technikai 
tudás fontosabb az emberi mi-
nőségnél.

Csűrös Csilla portréműso-
raival olyan, köztünk élő em-
berekre irányít reflektorfényt, 
akik véleményük, cselekedeteik 
miatt érdekesek lehetnek, de a 
nagy többség számára még is-
meretlenek. Sokan ajánlanak 
neki interjúalanyokat, mégpe-
dig olyanokat, akik kis közössé-
gükben értéket teremtenek, és 
pontosan látják, mire van szük-
sége a környezetükben élőknek. 
Ilyen ember a héten adásba 
kerülő, egykor Szekszárdon is 
tanított Groó Ilona, aki a népi 
játékokra, népdalokra épülő, 
Kodály módszeren alapuló ba-
ba-mama foglalkozást, a Ringa-
tót hívta életre városunkban, s 
tette azt ismertté.

Csűrös Csillát régóta dédel-
getett álma, hogy 10–20 évvel 
ezelőtti beszélgetései hangos-
könyv, avagy CD formájában 
megjelenhessenek. Addig is 
akad honnan szemezgetnünk: 
például az „Örökségünk köte-
lez” címet viselő honlapján ta-
lálható írásaiból (www.csuros-
csilla.hu). Portrébeszélgetéseibe 
a mediaklikk.hu weboldalon 
hallgathatunk bele. Tegyük bát-
ran, hiszen ezzel – műsora be-
tétdalából idézve – „Isten felé 
teszünk pár lépést…”   Gy. L.
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NÉVNAP–TÁR
Február 4. (vasárnap) – Csenge, Ráhel
Csenge: magyar eredetű; jelentése: cseng.
Ráhel: héber eredetű; jelentése: bárány, anyajuh.

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

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

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

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

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

Február 10. (szombat) – Elvira, Ella
Elvira: gót-arab-spanyol eredet; jelentése: akit az ereklye megvéd.
Ella:  1.) az Erzsébet (Elisabeth) és a Heléna női nevek önállósult becézője; 

2.) az -ella végű magyar női nevek önállósult becézője.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 4.
(vasárnap)

Február 5.
(hétfő)

Február 6.
(kedd)

Február 7.
(szerda)

Február 8.
(csütörtök)

Február 9.
(péntek)

Február 10.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | szeles nap
max. 7o , min. 0o

erősen felhős
max. 5o , min. -4o

havazás | kb. 2 cm hó | szeles nap
max. 5o , min. -3o

havas eső | kb. 2 cm havas eső | 
hidegfront erős széllel
max. 5o , min. -2o

hózápor
max. 1o , min. -6o

közepesen felhős
max. 2o , min. -7o

erősen felhős
max. 2o , min. -6o

Honvédelmi sportközpont létrehozását is támogatták
Az idei első közgyűlésen 36 
napirendi pontról nyílt, két 
napirendi pontról zárt ülésen 
tárgyaltak a képviselők. 

Többek között együttműködé-
si megállapodásokat vizsgáltak 
felül, beszámolókat hallgattak 
meg és fogadtak el, valamint 
jóváhagyták a 2018. évi előzetes 
közbeszerzési tervet.

A közgyűlés támogatta, hogy 
a városban állami beruházás 
keretében Honvédelmi Sport-
központ létesüljön. A lőteret is 
magában foglaló sportközpont 
a jelenlegi vásártér területén 
kap majd helyet. A területet az 
önkormányzat ingyen adja át az 
államnak, a kirakodóvásárnak 
pedig új helyet keresnek.

Ugyancsak jóváhagyták a 
Modern Városok Programban 
megvalósítandó Szekszárdi 
Sportuszoda komplett kiviteli 
munkáira vonatkozó közbe-
szerzési eljárás lefolytatását. 
Egyben felhatalmazták a pol-
gármestert a közbeszerzési eljá-
rás lefolytatásához szükséges, az 
önkormányzat és a Szekszárdi 
Sportközpont közötti konzorci-
umi megállapodás megkötésére 
és az alapján az eljárás lefolyta-
tására.

A közgyűlés szintén elfogad-
ta, hogy pályázatot nyújtsanak 
be az EFOP–2.4.2–17 kódszá-
mú, „Lakhatási körülmények 
javítása” című pályázati felhí-
vásra. A pályázat segítségével 15 
önkormányzati tulajdonú szoci-
ális bérlakás felújítását tervezik 
a Búzavirág és a Halas utcában.

A képviselők döntöttek arról 
is, hogy a város négy pályáza-
tot nyújt be a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány-
hoz, összesen 141 millió forint 
támogatási összegre. A pénzből 
többek között ravatalozókat 
újítanának meg, új parkoló-
kat alakítanának ki és járdákat 

újítanának fel. A fejlesztéshez 
további 66 millió forintot saját 
költségvetésből biztosít az ön-
kormányzat.

Döntés születet arról is, hogy 
az idei költségvetés terhére 

mintegy 70 millió forint önerőt 
biztosít a város a „Kadarka ut-
cai mini bölcsőde létrehozása” 
című pályázat megvalósításá-
hoz. Ezen túlmenően több mint 
21 millió forint önerőt adnak a 
Wigand téren található orvosi 
rendelő korszerűsítéséhez.

Mint azt már az elmúlt héten 
megírtuk, a közgyűlés elfogadta 
Ács Rezső polgármester határo-
zati javaslatát, mely elutasítja az 
illegális betelepítést szervező 
irodák Szekszárdra érkezését. 
A határozattal egyben felkérik 
a kormányt arra, hogy jogsza-
bályok alkalmazásával mindent 
tegyen meg annak érdekében, 
hogy az illegális migrációval 
kapcsolatos folyamatok meg-
szűnjenek. A javaslat az egyik 
ellenzéki képviselő részéről is 
támogatást nyert.   S. V.

Újraélesztés: „hősképzés” indult a mentőállomáson
Magyarországon évente több 
ezer ember hal meg hirtelen 
szívmegállás következtében 
utcán, közterületen. Többsé-
gük megmenthető lenne, ha 
valaki perceken belül meg-
kezdené az újraélesztést.

A mentők által évente észlelt 
mintegy hatezer hirtelen vérkerin-
gés-megállás esetében csak akkor 
van igazi esély az újraélesztésre, 
ha a mentő megérkezéséig valaki 
elkezdi a mellkas-nyomásokat. A 
nemzetközi szakirodalom szerint 
ugyanis az azonnal megkezdett 
újraélesztéssel és egy gyorsan 
megérkező defibrillátorral az 
újraélesztések akár 60 százaléka 

sikeres lehetne, ami Magyaror-
szágon évente több ezer (!) embe-
réletet jelent. A kiérkező mentők 
azonban csak ritkán találkoznak 
szakszerű elsősegély-nyújtással.

A helyzet javítása érdekében 
az Országos Mentőszolgálat új 
programot indított „Hősképző” 
néven, melyen a laikusok próba-
babákon gyakorolva sajátíthatják 

el az eszköz nélküli újraélesztés 
alapjait. Az első ilyen alkalomra 
hétfő délután került sor a Szek-
szárdi Mentőállomáson.

Flóris Zsolt, a mentőállomás 
vezetője elmondta, az alapis-
meretek, melyeket mentőorvos, 
mentőtiszt, vagy mentőápoló ad 
át, mindössze fél óra alatt elsa-
játíthatók. A nyílt napokra min-
denkit várnak az általános isko-
láskorú gyermekektől kezdve a 
nyugdíjasokig, előzetes 

bejelentkezésre nincs szük-
ség. A minden hónap utolsó 
hétfőjén 15 és 17 óra között zaj-
ló képzéseket a Mikes utca 24. 
szám alatt tartják.  

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
február 5-től február 9-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03018)

MENÜ Február 5. Február 6. Február 7. Február 8. Február 9.

„A”
1050 Ft

Húsgombóc-
leves Meggyleves Sütőtökkrém-

leves Tojásleves Tavaszi
zöldségleves

Diós-mákos 
metélt

Sárgaborsó-
főzelék,

sült kolbász

Rántott halfilé, 
párolt rizs, 

tartármártás

Ketchupos
csirkecomb,

petrezselymes 
burgonya

Reform
töltött 

káposzta

„B”
1050 Ft

Húsgombóc-
leves Meggyleves Sütőtökkrém-

leves Tojásleves Tavaszi
zöldségleves

Rakott
burgonya,

savanyúság

Zöldséges 
marharagu, 
burgonyás 

nudli

Parajos-
csirkés
farfalle

Bácskai
rizseshús,

savanyúság

Lenmagvas 
csirkecombfilé, 
bugaci saláta

Napi
ajánlat
950 Ft

Falusi sertés-
tarja rántva,

pirított
burgonya,

ecetes
almapaprika

Falusi sertés-
tarja rántva,

pirított
burgonya,

ecetes
almapaprika

Falusi sertés-
tarja rántva,

pirított
burgonya,

ecetes
almapaprika

Falusi sertés-
tarja rántva,

pirított
burgonya,

ecetes
almapaprika

Falusi sertés-
tarja rántva,

pirított
burgonya,

ecetes
almapaprika

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Dubarry 
csirkemell,
mandulás 
barnarizs

Dubarry 
csirkemell,
mandulás 
barnarizs

Dubarry 
csirkemell,
mandulás 
barnarizs

Dubarry 
csirkemell,
mandulás 
barnarizs

Dubarry 
csirkemell,
mandulás 
barnarizs

Harmincéves a szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar
Több, mint háromszáz fiatal 
tehetség, hatszáznál is több 
fellépés, kiemelt arany minő-
sítések – ez a mérlege annak 
a harminc évnek, amely az 
Ifjúsági Fúvószenekar Szek-
szárd mögött áll. Az együttes 
a jubileumot nagyszabású 
koncerttel ünnepelte január 
27-én, a kulturális központ 
Színháztermében.

Az Ifjúsági Fúvószenekar – 
Szekszárd (IFZ) 1988-ban ala-
kult a zeneiskola igazgatója, 
Thész László kezdeményezé-
sére. A kezdetben csak trom-
bitásokat és klarinétosokat 
foglalkoztató, 12 fővel induló 
zenekar létszáma az évek során 
fokozatosan bővült. Az elmúlt 
harminc év alatt 350-nél is több 
fiatal mutathatta meg tudását 
az együttesben, akik közül so-
kan továbbra is aktív résztvevői 
a város zenei életének az Alis-
ca Brass Band, a Szekszárd Big 

Band vagy éppen Szekszárd Ju-
nior Stars tagjaként.

A szekszárdi Ifjúsági Fúvó-
szenekar legfontosabb felada-
tának tartja, hogy a fiatalok-
kal megkedveltesse a zenét. 
Ahogy az elmúlt harminc év 
is bizonyítja, a törekvés egyál-
talán nem hiábavaló. A zene-
kar eredményeit mindezek túl 
több száz koncert is mutatja. 
Határon innen és túl is jó hírét 
viszik a tolnai megyeszékhely-

nek, hiszen rengeteg fellépésük 
van. Emellett folyamatosan 
meg is méretik magukat minő-
sítő koncerteken. Kovács Zsolt, 
az együttes karnagya szerint 
igazi mérföldkő volt a zenekar 
életében az első minősítő kon-
certjük, még 1993-ban.

A január 27-i jubileumi kon-
certen a közönség hallhatta 
Haydn Eszterházy indulóját 
és Bogár István Szvitjét is, de 
a zenekar könnyűzenei művek 
feldolgozásait, így többek kö-

zött a John Lennon–Paul Mc-
Cartney szerzőpáros Yesterday 
című slágerét is megszólaltat-
ta. Szekszárd Város Kiemelt 
Művészeti Együttesének jubi-
leumi hangversenyét – melyen 
Horváth István államtitkár és 
Gerzsei Péter, a KLIK Szek-
szárdi Tankerületi Központjá-
nak igazgatója is köszöntötte a 
zenekart – a Márványteremben 
állófogadással egybekötött szü-
letésnapi „buli” követte. 

 - mwj -

Izlandról, a Harmadik Kor Egyetemén
Hétfőn folytatódott a Szek-
szárdi Harmadik Kor Egye-
teme. A tavaszi szemeszter 
első előadásán Gruber Lász-
ló, a bonyhádi Petőfi gimná-
zium tanára Izlandról mesélt.

A Harmadik Kor Egyeteme 
egy olyan kezdeményezés, 
amely 1968-ban indult hódí-
tó útjára Franciaországból. 
Bejárta Európát, és Magyar-
országon is igen népszerűvé 

vált. A Pécsi Tudományegye-
tem Kultúratudományi, Peda-
gógusképző és Vidékfejlesztési 
Kara Szekszárd város önkor-
mányzatával együttműködve 
két évvel ezelőtt indította el 
a Szekszárdi Harmadik Kor 
Egyetemét, amelynek célja az 
élethosszig tartó tanulás elő-
segítése és a generációk kö-
zötti párbeszéd támogatása. 
A népszerű program idén is 
folytatódik, így a felsőoktatás 

keretei között, kifejezetten az 
idősebb korosztály vehet részt 
minőségi tudományos előadá-
sokon.

A 2017/2018. tanév tava-
szi szemeszter első előadója 
a népszerű gimnáziumi tanár 
Gruber László volt. Izland, 
„tűz és jég” szigete című előa-
dását több, mint hetvenen 
hallgatták. Gruber László 
MTA Szádeczky-Kardoss Ele-
mér-díjas, Pedagógus Kutatói 
Pályadíjas tanár, a Szegedi 
Tudományegyetem óraadója, 
főállásban pedig a Bonyhá-
di Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium közkedvelt föld-
rajz-történelem tanára. Gru-
ber László gimnáziumi órái-
hoz hasonlóan a harmadik kor 
egyetemén is magával ragadó 
lelkesedéssel beszélt Izlandról, 
ahol eddig összesen hatszor 
járt diákjaival, így előadásá-
ban valódi élményekről hall-
hatott a közönség.

A tavaszi szemeszterben – 
január 29-e és május 7-e kö-
zött – az érdeklődők összesen 
hat előadáson vehetnek részt. 
Következő alkalommal, feb-
ruár 12-én „A nyugdíjról je-
len és jövő időben” címmel 
tart előadást dr. Berke Gyula, a 
Pécsi Tudományegyetem rek-
torhelyettese. Szekszárdon az 
előadások ingyenesek, csupán 
regisztrálni kell. 

 - mwj -

A 30 éves jubileumi koncert egyben nemzetközi minősítő hang-
verseny is volt. A zenekar tagja a nemzetközi fúvós világszerve-
zetnek (WASBE), melynek zsűrije előtt öt évente minősítő kon-
certet ad. A zenekar január 27-én „B” kategóriában mérette meg 
magát a szervezet háromtagú zsűrije előtt. Az eredmény magért 
beszél: a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar ugyanis kiemelt arany 
minősítést szerzett – tudtuk meg Kovács Zsolt karnagytól. A ze-
nekar tavaly szintén kiemelt arany minősítést szerzett a Magyar 
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség zsűrijétől. A minél jobb ered-
mény elérése érdekében a jubileumi koncertre a fúvószenekar 
több régi tagja is visszatért, hogy részvételével segítsen. A zene-
kar legközelebb február 10-én lép fel a Dienes Valéria Általános 
iskola sváb bálján. S.V.
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Szekszárdi szakképzés: gépész a robotok között
Szűkszavú fiatalember, de hát 
a gépekkel nem beszélgetni 
kell, hanem a „lelkükbe látni”. 
Ez pedig vélhetően jól megy 
neki, hiszen szakmája „rang-
létráján” biztosan araszolgat 
fölfelé. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ, a 
Samsonite Hungária Bőrönd 
Kft. termeléstámogatója volt 
beszélgetőtársam.

 
– Hol találkozott először a szak-
mával?

– Középiskolai tanulmánya-
imat az Ady Endre Szakkép-
ző Iskolában kezdtem, gépész 
szakirányon. Az érettségi után 
ott maradtam technikumban, 
ott végeztem – akkor még két 
év alatt lehetett, ma már egy – 
gépgyártás-technológusként. A 
második évben már úgy gon-
doltam, hogy jó lenne a felsőfo-
kú végzettséget is megszerezni, 
ezért felvételiztem a Dunaújvá-
rosi Főiskola (ma már egyetem) 
gépészmérnöki szakára, amit 
aztán államvizsgával sikeresen 
befejeztem. 

– A középiskolai, a technikusi ta-
pasztalatok mennyiben segítették 
a főiskolai tanulmányokat?

– A középiskolában elsősor-
ban a megmunkálások – esz-
tergálás, marás, menetfúrás, 
darabolás és hasonlók - alapjait 
sajátítottuk el, és különböző ki-
sebb számításokat, a technikus-
képzésben tanultakból pedig 
elsősorban a programozás volt, 
ami segített. A középiskolában 
még voltak közismereti tárgyak 
is, így ott a szakmai dolgokat 
viszonylag kisebb óraszámban 
tanultuk, aztán a technikusnö-
vendékként már csak a szak-
mával foglalkoztunk. Nagy sze-
retettel gondolok vissza Kozár 
István, Keller Antal és Kovács 
Mihály tanár úrra, a legtöbb 
ismeretet az ő segítségükkel sa-
játítottam el. A technikumban 
tanultunk meg rajzolni, rajzot 
olvasni, a gépek működését, 
megtanultunk a gyakorlatban 
programozni, esztergálni, mar-
ni, számítógéppel rajzolt alkat-
részt legyártani, meglévő prog-

ram paramétereit befolyásolni 
a kedvezőbb megmunkálás ér-
dekében.

– A programozás milyen műve-
lethez kötődött?

– Egy úgynevezett FA-
NUC-esztergán kellett dolgozni. 
Egy bizonyos G-kódos progra-
mozási nyelv alapján meg lehe-
tett írni a megmunkálást vezérlő 
programot, így a gyártás előtt 
szimulálni tudtuk a megmunká-
lást számítógépes programmal 
(CAD). Ugyanígy dolgoztunk a 
szintén programozott Heiden-
hain CNC-marógépekkel is. A 
második év végére odáig kel-
lett eljutni, hogy magabiztosan 
tudjunk programozni, illetve ha 
valami probléma van a program-
mal, akkor tudjuk, hogy hova 
kell nyúlni, s ha megváltozta-
tunk valamilyen paramétert, az 
milyen következményekkel jár 
az alkatrészre nézve.

 
– A főiskolán előnyét vagy hát-
rányát érezte annak, hogy nem 
gimnáziumból került oda?

– A technikumnak több 
előnye is volt: a gimnáziumban 
végzettekhez képest „előrébb 
jártunk” szakmai tudásban, 
és több tárgyból (géptan, gép-
szerkezettan, anyagismeret) 
már nem kellett vizsgáznunk. 
A felvett tárgyaknál pedig ele-
inte általában ismert dolgokkal 
találkoztunk, és csak ezután kö-
vetkeztek az újdonságok. 

– Gyakorlati munkát is végeztek 
a főiskolán vagy inkább az elmé-
let dominált?

– Természetesen volt gyakor-
lat is: amikor már szakosodtunk, 
volt például hegesztés is, de leg-
inkább a különböző mérőeszkö-
zökkel kellett dolgoznunk, ami-
ből mérési jegyzőkönyvet kellett 
készíteni. Előfordult, hogy egy 
például egy tengelyt kellett úgy 
megvizsgálni, hogy az életciklu-
sa során milyen behatások érték 
addig, amíg tönkrement, vagyis 
amíg „elfogyott az elhaszná-
lódási tartalék”. Nekem előnyt 
jelentett, hogy már dolgoztam 
műhelyben, ismerősek voltak 
a mérőeszközök, a tolómérő, 
a mikrométer, de használtunk 
mikroszkópot és ultrahangos 
mérőberendezést is a fémekben 
lévő repedések vizsgálatára. 
Szakítószilárdságot is mértünk, 
amit már a technikumban is vé-
geztünk.

– A főiskola után hol helyezke-
dett el? 

– Szekszárdon, a Samsonite 
Hungária Bőrönd Kft.-nél – s 
azóta is itt dolgozom. Kezdő 
gépészmérnökként, tapasztalat 
híján gépkezelőként kezdtem: 
a présgépből kikerülő „héja-
kat” – amelyek a táska vázát 
adják – tisztítás és minőségel-
lenőrzés után kellett továbbí-
tanom a termelésbe. Nem volt 
éppen bonyolult munka, ám 
rövidesen „feljebb léptettek”, 

így lettem gépbeállító. Én vé-
geztem az előbb említett gép 
mindennemű beállítását. Pél-
dául a szükséges melegítési 
hőmérsékletét, ami a bejövő 
lapok megmunkálásához szük-
séges, hogy a gép héjat présel-
hessen. Fél év után bővítették a 
műhelyt, és felajánlották, hogy 
dolgozzam a TMK-ban, én pe-
dig örömmel vállaltam, mert 
így a munkarend is kedvezőbb 
lett számomra. Itt lézergépek 
és robotok programozását és 
finomhangolását végzem. Ami-
kor egy új táskatípus érkezik, 
azt fel kell programozni a ro-
botra és a lézerre, ezek végzik 
aztán a már formázott héjak 
lyukasztását, hogy a megfelelő 
helyre kerülhessenek a kere-
kek, a húzófogók és az emblé-
ma – tehát mindaz, ami kívül-
ről látszik.

 
– Jó szakmája van, piacképes a 
tudása. Nem fordult meg a fejé-
ben, hogy több pénzért külföldre 
menjen dolgozni?

– Nem. Itthon akartam érvé-
nyesülni, hiszen itt van a csalá-
dom. Ott kint egyedül lennék. 
Én itthon szeretnék családot 
alapítani a kedvesemmel.

- Amit most végez, elegendő 
anyagi hátteret biztosíthat eh-
hez?

– Igen. Tenni kell érte, dol-
gozni kell, de azt mondhatom: 
mindenképpen.  - orbán -
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Közösen keresnek megoldást a gondokra
A bérfeszültség és a növekvő 
adminisztrációs terhek okoz-
nak leginkább gondot a vé-
dőnői hálózatban – derült ki 
azon a szerdai konzultáción, 
amelyet Bábiné Szottfried 
Gabriella, az Egészségügyi 
Szakmai Kollégium védőnői 
tagozatának elnöke tartott 
a megye vezető védőnőinek.

Az egyeztetést követően az el-
nök Potápi Árpád Jánossal, a 
Miniszterelnökség nemzetpo-
litikáért felelős államtitkárával 
tartott sajtótájékoztatót. Bábiné 
elmondta: az elmúlt öt évben 
plusz források érkeztek a vé-
dőnői hálózatba, ám ez a bére-
zésben – a fenntartótól függően 
– nem mindenhol vehető észre. 
Az elnök hozzátette: az egységes 
védőnői bértábla meghatározá-
sához szeretnék feltérképezni a 
jövedelmi viszonyokat, ugyanis 

ma jelentős, akár 100 ezer fo-
rintos eltérés is lehet a védőnők 
fizetése között.

Potápi Árpád János kiemelte: 
a Tolna megyei önkormányzatok 
felelősségteljesen gondolkodnak 
az ügyben, itt jól működik a há-
lózat. Az alapproblémák viszont 
országosak: a bérfeszültség mel-
lett a védőnők az adminisztráció 
által rájuk rótt többlet terhekre 

panaszkodtak, ami a szakmai 
munkától vonja el az energiát. 
A családok érdekében is nagyon 
fontos a problémák mielőbbi 
megoldása. Az államtitkár a 
2018-ra meghirdetett „Családok 
éve” programra kapcsán jelezte: 
a magyar védőnői hálózat egye-
dülálló rendszer, de szeretnék 
azt az egész Kárpát-medencére 
kiterjeszteni. SZV

Alapítvány: a betegápolás fejlesztéséért dolgoznak
A rendszerváltás környékén 
szárnyat bontott civil szerve-
zetek közül az elsők között 
bontott zászlót a Balassa János 
Betegápolásért Alapítvány, 
amelynek megálmodója a kór-
ház akkori ápolási igazgatója, 
Nagy Zoltánné volt. 

Az alapítvány tevékenységéről 
Asztalos Györgynét, a kura-
tórium elnökét faggattam, aki 
Békési Aranka titkárral irányít-
ja a mintegy húsz éves múltra 
visszatekintő szervezetet. Az 
elnök mindenekelőtt emlékez-
tetett: az indulásuk idején az 
ápolási eszközökből nem volt 
elegendő vagy nem számítot-
tak korszerűnek. Ezért tűzték 
ki elsődleges célként a beteg-
ápolás színvonalának emelését.  
„Olyan eszközöket próbáltunk 
és próbálunk ma is beszerezni 
és az intézménynek adomá-
nyozni, amelyek elősegítik az 
ápolás technikai színvonalának 
javítását, hogy a kórházba kerü-
lő betegek egészségét mihama-

rabb talpraállíthassuk” – mond-
ja elöljáróban az elnök.

– Mik számítottak prioritás-
nak régen és ma?

– Tevékenységünk kezdetben 
kizárólag az ápolás fejlesztésére 
koncentrált. Ez ugyan továbbra 
is így van, de céljaink kibővül-
tek. A kor követelményeihez 
igazodva napjainkban már az 
ápolási, orvosi, diagnosztikai 

eszközök beszerzését, illetve 
az osztályok infrastruktúra fej-
lesztését is magában foglalja. A 
betegellátás mellett azonban lé-
nyeges a szakdolgozók képzése, 
továbbképzése, a konferencia-
szervezés és az ápoláskutatás is. 
Mindehhez informatikai eszkö-
zöket, szakkönyveket biztosí-
tunk, amelyek beszerzését évek 
óta Szekszárd önkormányzata 
támogatja a civil keret pályázat 
által megítélt összegekkel.

– Alapítványi díjátadók is szí-
nesítik munkájukat.

– Valóban, hiszen fontos szá-
munkra az egészségügyi dol-
gozók szakmai elismerése. Az 
ő méltatásukhoz járul hozzá 
az „Év szakdolgozója” cím lét-
rehozása, melyhez Farkas Pál 
szobrászművész bronz emlék-
plakettje jár. Alapítványunk 
működésében dr. Németh Csaba 
kórházigazgató és Gliedné Till-
mann Erzsébet ápolási igazgató 
is jelentős segítségünkre van.

– Kik honorálják munkájukat 
kívülről?

– Szekszárd város önkormány-
zata mellett helyi és országos vál-
lalkozások, és nem kis mértékben 
a megye lakosságának támogatá-
sával dolgozunk. A közelmúltban 
ezekből az összegekből valósul-
hatott meg az Onkológiai osztály 
berendezési tárgyainak, informa-
tikai eszközeinek beszerzése, de 
a Tüdőgyógyászat bronchológiai 
laboratóriuma légkondicionálá-
sának eszközbeszerzésében is tá-
mogatást nyújthattunk. Jelenleg 
is folyik az újonnan kialakított 
Fertőző osztály egyes berende-
zési tárgyainak beszerzése – ez 
utóbbi célra kimondottan a la-
kosság által nyújtott támogatást 
használjuk fel.   Gy. L.

Balassa János
Betegápolásért Alapítvány,

7100 Szekszárd,
Béri Balogh Ádám u. 5–7.

Adószám: 18857223–1–17; 
Számlaszám: K&H Bank 

10404601–46016289–
00000000

Szíve szerint
Február elsején ünnepelte 82. 
születésnapját a Szekszárdon 
élő író-költő, Darvas Ferenc. A 
megyeszékhely közgyűlésétől 
2007-ben Közjóért kitüntető dí-
jat elnyert alkotó – aki méltán 
büszke 1987-ben Jókai Annától 
átvett Berzsenyi-Helikon díjára – 
gazdag életműve legutóbbi „gyü-
mölcse”, a „Szív szerint” címet vi-
selő – sorrendben ötvenegyedik 
– kötet 2017-ben jelent meg.
„Jó lenne kisebb epizódokban 
megírni azt, ami érdekes lehet-
ne, de szeretném a rólam írta-
kat, a velem kapcsolatos újság-
cikkeket is egy csokorba tenni, 
vagy néhány levelet közölni” 
– olvasható a szerző szerint 
„rendhagyó” könyv bevezetőjé-
ben. S valóban: a szerző számá-
ra fontos események, történések 
sorjáznak benne – az időrend-
del szándékosan nem törődve –, 
csak úgy, szíve szerint.  SZV
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Munkalehetőségek Szekszárd és 
Szekszárd környékén élők számára!

Ami fontos szerintünk Nektek:
•  Klimatizált, tiszta és kulturált

munkahelyen fogsz dolgozni.
•  Összetartó, jó hangulatú, nem teljesít-

ménykényszeres csapatban leszel.
• A munkába járásod támogatva lesz.
•  Összeszerelő és Gépkezelő pozícióba

várjuk jelentkezésetek a fentiek fényében!

NETTÓ ÁTLAGKERESET:
100.000,- Ft/hó – 110.000,- Ft/hó

+ cafeteria + prémium.

Ha úgy érzed érdekelhet
itt jelentkezz kérlek:

+36 20 323 1364

FACEBOOK:
Dologidő (Szekszárd) (03020)

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Elek László
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 
(Spirit Egészség Centrum)

Rendelési idő:
hétfő, szerda: 14:30 órától

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 16:00 – 18:00

Nincs várakozási idő!
Előjegyzés: +36-30/234-2572

(03029)

Fotókiállítás: a természet csodái a Babitsban
A természet csodáit bemu-
tató gyönyörű fotókból nyílt 
kiállítás a múlt hét csütörtö-
kén a Babits Mihály Kulturális 
Központ Márványtermében.

A tárlaton a naturArt – Magyar 
Természetfotósok Szövetsége 
Egyesület – által meghirdetett, 
„Lenergy – Az Év Természetfo-
tósa 2017” pályázaton értékelt 
több mint 120 fotó tekinthető 
meg. 

Az idei jubileumi pályázatra 
négy kategóriában 170 pályázó 
összesen 2952 fotóval nevezett – 
mondta el a kiállítást megnyitó 
Kalotás Zsolt természetfotós, a 
naturArt elnökségi tagja, a pá-
lyázat zsűrijének elnöke. Mint 
fogalmazott, a zsűrinek nem 
volt egyszerű dolga, hiszen a 
tavalyi pályázatra minden ko-

rábbinál színvonalasabb anyag 
érkezett.

Kalotás Zsolt kiemelte, a pá-
lyázók sok olyan képpel is ne-
veztek, melyek nem a technikai 
újdonságok felhasználásával, 
hanem a fotós ambíciójával, 
kitartásával és ötletére alapulva 
készült el, adott esetben olyan 
fényképezőgéppel, mely már 

8–10 éve is legfeljebb közepes-
nek számított. Hangsúlyozta, 
nem feltétlenül a drága felsze-
relés, technika számít, hanem 
az, hogy „ki van mögötte”.

A pályázat zsűrijének elnöke 
azt is elmondta, hogy a termé-
szetfotózásban is egyre inkább 
teret hódít a drónos fényképe-
zés, mely egyszerűbbé tette a 
légifelvételek készítését. A kiál-

lításon is több ilyen, gyönyörű 
színvilágú és kompozíciójú ké-
pet találni.

Kalotás Zsolt arról is szólt, 
hogy már adottak az anyagi 
feltételek, így az idén is meg-
hirdetik a pályázatot, mely ha-
zánk egyik legnagyobb, ha nem 
a legnagyobb fotópályázata. A 
zsűrielnök ugyancsak megem-
lített, hogy a pályázat sokszoros 
nyertese, a Tolna megyei szüle-
tésű Máté Bence jelenleg a világ 
első számú természetfotósának 
számít és a ma élő magyarok 
közül a 9. legismertebb sze-
mély. Zárásként arra biztatott 
mindenkit, hogy nevezzenek az 
idei pályázatra.

A tárlat megnyitóján közre-
működött Csizmazia Dóra és 
Föglein Liza Kató. A kiállítás 
megtekinthető 2018. február 
26-ig az intézmény nyitvatartási 
idejében.   S. V.
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Aki megteheti, segítsen!
A 2017-es évben Családbarát 
Vállalat címmel tűntette ki a 
Három Királyfi, Három Király-
lány mozgalom a 20 éves jubi-
leumát ünneplő Sz+C Stúdió 
Kft-t. Nem véletlen ez, hiszen 
a szekszárdi cég folyamato-
san törekszik a családbarát 
működés fejlesztésére, rend-
szeresen szerveznek családi 
programokat, az ott dolgo-
zók szeretik munkahelyüket, 
emellett pedig a társaság év-
ről – évre támogatja a rászo-
ruló, átmeneti otthonban élő 
családokat.

„Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Önöknek azért, hogy 
figyelemmel kísérik életünket és 
felajánlják számunkra segítségü-
ket, támogatásukat.” Az idézet 
egy levélből származik, amelyet 
az Sz+C Stúdió Kft. munkatársai 
kaptak a Családok Átmeneti Ott-
honának lakóitól. Az intézményt 
hetedik éve támogatja a cég: tár-
gyadományt, élelmiszert gyűj-
tenek számukra karácsonykor. 
„Az Sz+C Stúdió Kft. családbarát 
munkahely, fontosnak tartjuk, 
hogy támogassuk a rászoruló csa-
ládokat, ezért esett választásunk 
a Szekszárdi Családok Átmeneti 
Otthonára.” – mondja Horváth 
Péter, a cég kereskedelmi igaz-
gatója. Az Sz+C Stúdió Kft. és 
munkatársai adventkor gyűjtés-

be kezdenek, amelyhez a cég és 
összes munkatársa – több mint 
40 fő – csatlakozik. A gyerekek-
nek játékot, édességet gyűjte-
nek, a csomagokat a cég tartós 
élelmiszerekkel és karácsonyhoz 
illő alapanyagokkal egészíti ki, 
minden családnak azonos ösz-
szeállításban. Az adományokat 
becsomagolják, és karácsony 
előtt átadják a Családok Átme-
neti Otthona lakóinak. Tavaly 
decemberben négy család ré-
szesült támogatásban, ahol több 
gyermek és várandós anyuka 
volt. Mindezért a családok na-
gyon hálásak, mellettük az intéz-
mény vezetése is nagy örömmel 
fogadja a jótékony akciót, hiszen 
az Sz+C Stúdió Kft. hozzájárulá-
sával szebb a karácsony az átme-
neti otthonban. (03025)

A GOSPEL CENTRUM
BIBLIAI FELADVÁNYA!
-------------------------------
Pál apostolnak hány levele

olvasható az újszövetségben?
-------------------------------
A helyes válaszadók között

egy 10.000,- Ft értékű 
ajándékcsomagot sorsolunk ki!

Válaszokat a 
gospel2018@freemail.hu 

e-mail címre várjuk!

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

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

(03014)

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Január 28-ai rejtvényünk megfejtése: Kern András, Sztracsatella
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kispál József. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését február 8-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Krisztusban Testvéreim!
Január 21. és 28. között tartott a 
Krisztus-hívők egységéért rende-
zett ökomenikus imahét.

Ezek az alkalmak sok szem-
pontból nagyon fontosak a szek-
szárdi keresztényeknek. Közösen 
imádkozhatunk, s így megélhet-
jük az egységet, megismerhetjük 
egy kicsit egymást, megtudhat-
juk a másikról, hogy ő is Krisz-
tus hívő, s nem utolsó sorban: 
hallhatjuk a Szekszárdon élő 
lelkészek igehirdetését.

A Karib-térségben élő testvé-
rek állították össze az imahét 
tematikáját, ami nagyon fontos 
és kényes témákat tartalmazott. 
Mai idők megkötözöttségei-

ről volt szó, valamint a Jóisten 
szabadító szeretetéről, erejéről. 
Fontos, hogy merjünk beszélni 
a kényes témákról is, amelyek 
fogva tartanak bennünket.

Talán az egyik legkényesebb 
téma a pornográfia volt, de te-
rítékre került többek között a 
pénzzel, vagyonnal való helyes 
kapcsolat is. Az egész hét öröme 
az volt, hogy bármilyen megkö-
tözöttséged is van, mindig van 
remény a gyógyulásra. A Jóisten 
mindig meghallja kiáltásunkat, 
csak valljuk be rabságunkat és 
fejezzük ki vágyunkat a szaba-
dulásra, a keresztény szabad-
ságra.

A gyógyulásra vágyóknak jó 
hír, hogy február 11-én, vasár-
nap Püspök atya érkezik a 11 
órai szentmisére, ahol a betegek 
szentségét fogja kiszolgáltatni. 
Ez a szentség a Jóisten mosolya, 
ölelése a betegek számára. Azt 
jelenti, hogy gyógyítani akar-
lak, s veled kézen fogva járni a 
fájdalmak, szenvedések útján 
– mondja a mi Urunk. Ezt a 
gyógyító szentséget minden 60 
év feletti, kegyelem állapotában 
lévő testvér felveheti. Sok szere-
tettel várjuk erre a szertartásra 
is a testvéreket. 

 Petkó Tamás
 katolikus plébános

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2018. február 1–28-ig tart.
(03021)

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
jogszabályváltozás miatt szük-
ségessé vált a szekszárdi zárt-
kerti és külterületi közterületek 
elnevezése, mivel az ezek men-
tén található ingatlanokat sokan 
lakóhelyként használják, de hi-
vatalosan bejelentett lakcímet 
csak elnevezett közterülettel 
határos ingatlanban lehet lé-
tesíteni. A nagyszabású feladat 
ellátására többéves ütemterv ké-
szült, melyet a szekszárdi Köz-
gyűlés hagyott jóvá.

Az önkormányzat ezúton 
felkéri az érintetteket, hogy 
a közterület-elnevezés iránti 
eljárásban minél szélesebb 
körben vegyenek részt. A 
közterületek elnevezése so-
rán kiemelt figyelmet kívá-
nunk fordítani az adott terü-
let jellegére, hagyományaira, 
a helyben ismert – nem hi-
vatalos, de szélesebb körben 
elterjedt – elnevezésére. 

Jelenleg a Palánki hegy és 
környéke közterületei elne-
vezése iránti eljárások zajla-
nak. Ennek során kollégáink 
a területet bejárták, az elne-
vezni szükséges közterületek 
körét beazonosították, a ne-
vekre vonatkozó javaslatokat 
elkészítették. Ebben a sza-
kaszban huszonnyolc közte-
rület elnevezéséről kell dön-
tenie a Közgyűlésnek. 

Annak érdekében, hogy 
a szekszárdiak véleményét a 
kidolgozott javaslatokkal kap-
csolatban megismerjük, felhí-
vásban ismertetjük a közterü-
leteket, a nevükre vonatkozó 
javaslatokat és azokat az elérhe-
tőségeket (telefonszám; ügyin-
téző; e-mailcím), amelyekre 
– 2018. február 6-ig – várjuk 
segítő észrevételeiket, javasla-
taikat. A felhívás 2018. január 
26-tól elérhető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán, va-
lamint Szekszárd Város hon-
lapján (www.szekszard.hu).

Előre is köszönjük, hogy a 
megalapozott döntéshozatal 
érdekében munkánkhoz se-
gítséget nyújtanak!
 Dr. Molnár Kata jegyző

Fiatalos és lendületes 
csapatunkba keresünk mentor 

tanácsadó kollégát, aki elhivatott 
munkájával támogatja a 

megváltozott munkaképességű 
és fogyatékos emberek 

boldogulását, és segíti a munka-
erőpiacon való elhelyezésüket. 

Elvárás:
•  nagyfokú elkötelezettség,
•  önálló és csapatjátékos 

hatékonyság, 
•  jó problémamegoldó 

képesség, 
•  szociális vagy humán terü-

leten szerzett tapasztalat, 
• felsőfokú végzettség. 

Munkavégzés helye:
Szekszárd. 

Jelentkezni önéletrajzzal az 
info@kek-madar.hu 
e-mail címen lehet.

(03031) MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(03022)

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

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

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

helyettese 
„Fogyasztóvédelmi tanácsok” 
(a mindennapi bosszúságok 
elkerülése érdekében) cím-

mel tart előadást. 
Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!

A könyvtári „totó” megfejtése és a nyertesek listája

A Szekszárdi Vasárnap 2017. 
november 5-i számában tettük 
közzé a Tolna Megyei Illyés Gyu-
la Könyvtár 13+1 kérdést tar-
talmazó könyvári totó-játékát. 
Ezúttal a megfejtéseket és az 
ajándékokkal jutalmazott he-
lyes megfejtők listáját közöljük:

1. Szekszárdon hamarosan új me-
gyei könyvtár épül. Hallott-e róla?

A hír igaz. A tervezés alatt álló 
új épületbe a Tolna Megyei Illyés 
Gyula Könyvtár és a Nemzeti 
Levéltár Tolna Megyei Levéltára 
közösen, de két külön intézmény-
ként költözik.
2. A megyei könyvtár jelenlegi 
épülete 1961-ben épült. Mikor 
jelzi újságcikk először, hogy az in-
tézmény kinőtte falait?

A Tolna Megyei Népújság 
1969. december 6-i száma írta 
meg, hogy az intézmény bővítése 
szükséges.
3. A megyei könyvtárat 1961-es 
építésekor 60.000 dokumentum 
fogadására tervezték. Jelenleg 
mennyi dokumentummal ren-
delkezik?

Több mint 360.000 dokumen-
tumból álló gyűjtemény precíz 
gazdája az intézmény.
4. A megyei könyvtár összes 
könyvét egymás mellé helyezve 
melyik településig érnénk el?

A fenti dokumentum-mennyi-
ség mintegy 20.000 folyómétert 
tesz ki a könyvár raktáraiban, így 
Szekszárdtól Bátaszékig érne a sor.
5. A megyei könyvtár „rendez-
vényterme” hány látogatót képes 
befogadni?

Mindössze 50 fő befogadására 
alkalmas jelenleg a legnagyobb 
terem.
6. Hány épületben működik ma 
a megyei könyvtár?

Az intézmény megehetősen ta-
golt, nyolc épületben működik.
7. Kinek a szülőháza áll a könyv-
tár udvarán?

Mattioni Eszter festőművész 
– Szekszárd díszpolgára, a hí-
meskő megalkotója, aki Tokiótól 
New York-ig számos helyen ki-
állított, állandó kiállítása a Vár-
megyeházán látható – szülőháza 
áll a könyvtár udvarán. Jelenleg 
raktárépület, meglehetősen rossz 
állapotban.
8. Lehet-e parkolni a megyei 
könyvtár előtt?

Autóval nem. A könyvtár mö-
gött is csak fizetős parkoló hasz-
nálatára van lehetőség. Az épület 
előtt, a Széchenyi utcán modern 
és esztétikus, nyolc kerékpár el-

helyezésére alkalmas tárolót ala-
kított ki az intézmény.
9. Hallott-e a könyvtár „szüle-
tésnapos újság” szolgáltatásáról?

Napjaink divatja, hogy az ün-
nepelt születése napján megje-
lent napilap(ok) másolatát kapja 
ajándékba a születésnapos. A me-
gyei könyvtár teljes szövegű saj-
tó-adatbázisa, és nyomtatóparkja 
ezt a szolgáltatást lehetővé teszi.
10. A könyvtárban megkeres-
heti, kik a szekszárdi utcák né-
vadói. Érdekli?

Tolna megye, Szekszárd és kör-
nyéke földrajzi neveinek, utcane-
veinek eredete mind-mind meg-
található a könyvtár helyismereti, 
helytörténeti részlegében.
11. A megyei könyvtár idegeny-
nyelvi részlege 24 nyelvre fóku-
szál, a legnépszerűbb nyelvek mel-
lett az arab, beás, kínai, török stb. 
A kínai nyelvkönyveket mi célból 
kölcsönzik a leggyakrabban?

Bár jelentős mennyiségű nyelv-
könyvet kölcsönöznek nyelvta-
nulás és külföldi munkavállalás 
okán, a kínai könyvek legtöbbjét 
tetoválás céljával viszik.
12. A megyei könyvtár hány kis-
településen biztosítja a könyvtári 
szolgáltatást?

Tolna megye 97 településén 
szolgáltat a szekszárdi megyei 
könyvtár.
13. Bartos Erika: Anna, Peti, 
Gergő kötetei már jó ideje nem 

kaphatók a könyvesboltokban. 
A megyei könyvtár gyermek-
könyvtári részlege rendelkezik 
a sorozat minden darabjával. 
Szám szerint mennyivel?

A gyermekkönyvtári részleg 11 
címmel és 31 példánnyal rendel-
kezik a sorozatból.
14. Mekkora a térfogatbeli kü-
lönbség a megyei könyvtár leg-
kisebb és legnagyobb kötete 
között?

A könyvtár tulajdonában álló 
legkisebb könyvecske egy 2,5 
cm-es minikönyv, ami még a 
könyvtári könyvekbe ragasztott 
és kölcsönzéshez használt vo-
nalkódos matricánál is kisebb. A 
legnagyobb kötet pedig egy Mi-
chelangelo életművét bemutató 
óriás festményes album, amely-
nek térfogata 1986-szorosa a leg-
kisebbnek.

A könyvtári totót beküldőket 
egy éves könyvtári alaptagsággal 
és egy éves emelt szintű tagság-
gal, valamint két saját kiadású 
Lázár Ervin-kötettel jutalmazza 
a megyei könyvtár:
Bitai Tibor, dr. Józsa István és dr. 
Józsa Istvánné, Kertészné Szabó 
Mária, Koller Józsefné, Kozma 
Zsófia, Kozmáné Károly Mari-
anna, Ruip László és Wenhardt 
Anikó (valamennyi Szekszárd), 
Kakas György (Bátaszék) és Péter 
Szilvia (Sióagárd).
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A SZAC nem tudta megszorítani a címvédőt
A házigazda Szekszárd AC 3:0-
s vereséget szenvedett pénte-
ken a Póta Georginával felálló, 
címvédő TTC Berlin Eastside 
csapatától a női asztalitenisz 
Bajnokok Ligája negyeddön-
tőjének első mérkőzésén.

Az első meccsen a világranglis-
tán hetedik Cseng I-csing (ké-
pünkön) a nemzetközi szövetség 
rangsorában 20. Pótával csapott 
össze, és az első két szett szoro-
san alakult ugyan, de a tajvani 
játékos sikerével ért véget. Az 
ezúttal vendég magyar pingpon-
gos a folytatásban pontosabban 
játszott, és előbb szépített, majd 
egyenlítenie is sikerült. A döntő 
játszmában fej-fej mellett halad-
tak a felek egészen 9:9-ig, majd 
Cseng jutott először meccslab-
dához, de nem sikerült élnie a 
lehetőséggel. Póta egyenlített, 
majd fordítani is tudott, és ő 
már nem hibázta el a mérkőzés-
labdáját, így előnyhöz juttatta a 
berlini gárdát.

A második párharcban a vé-
dekező stílusú orosz Polina Mi-

hajlovának csak megnehezíteni 
tudta a japán Macudaira Siho 
dolgát, ám végül az ázsiai játé-
kos három szettben nyert, így bő 
egy óra után már 2:0-ra vezettek 
a négyszeres BL-győztes (2012, 
2014, 2016, 2017) németek.

A harmadik mérkőzésen 
Madarász Dórára (104.) várt a 
teljesíthetetlennek tűnő feladat, 
hogy a kínai származású, német 
ranglistavezető Shan Xiaona 
(23.) ellen életben tartsa a szek-
szárdi reményeket. A válogatott 
játékos azonban mindössze hét 
pontot tudott szerezni a három 

játszma alatt, így nemcsak ez a 
találkozó, de az egész párharc is 
sima berlini győzelemmel zárult.

– Sokszor játszottam már a 
tajvani lánnyal, és örülök, hogy 
vissza tudtam neki vágni, mert a 
világkupán én vezettem, és ő for-
dított. Fontos volt, hogy győzzek, 
mert úgy éreztem, hogy ha nem 
nyerem meg az első meccset, ak-
kor akár „meleg” is lehet a hely-
zet – nyilatkozott Póta Georgina. 
Hozzátette: a visszavágón is győz-
ni akarnak, de a lényeg, hogy hoz-
zanak egy meccset, és akkor már a 
négy közé jutnak.

– A japán légiósuk sokkal 
jobban játszik, mint azt gon-
doltuk, így valószínűleg akkor is 
kikaptunk volna, ha az első par-
tit megnyerjük – kezdte értéke-
lését Szily György, a Szekszárd 
edzője. – Be kell látni, hogy 
ezen a szinten egyfős csapat va-
gyunk. A Bajnokok Ligája idei 
kiírása borzasztóan erős, ettől 
függetlenül jobb eredményre 
számítottunk ma. El kell gon-
dolkoznunk azon, hogy további 
erősítésekkel újra a BL-ben pró-
bálunk szerencsét, vagy inkább 
az ETTU-kupára fókuszálunk. 
Nekünk egy szponzorunk van, 
neki kell kijelölnie az irányt.

A formalitásnak tűnő visz-
szavágót február 9-én rendezik 
Németországban.   (MTI)

Női Bajnokok Ligája, ne-
gyeddöntő, 1. mérkőzés: 
Szekszárd AC–TTC Berlin 
Eastside 0:3. Cseng I-csing–
Póta Georgina 2:3 (9, 13, –5, 
–7, –10), Polina Mihajlova–
Macudaira Siho 0:3 (–8, –8, 
–7), Madarász Dóra–Shan 
Xiaona 0:3 (–2, –1, –4).

Studer Ágnes még három évig a KSC játékosa marad
További három évig az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
élvonalbeli női kosárlabda 
csapatát erősíti Studer Ág-
nes. A klub saját nevelésű 
játékosa hétfő este, a pol-
gármesteri hivatalban írta 
alá szerződését.

„Üzenete van annak, hogy a 
kontraktus aláírására a Város-
házán került sor” – mondta 
Ács Rezső. A polgármester 
hozzátette: a magyar kosárlab-
da egyik legnagyobb ígérete, 
Studer Ágnes nehéz döntést 
hozott azzal, hogy szülőváro-
sában képzeli el a következő 
három évet. Ács Rezső sze-
rint a fiatal kosaras példája is 
azt mutatja, hogy tehetséggel, 
szorgalommal és lokálpatrio-
tizmussal Szekszárdon is lehet 
sikeres bárki. A polgármester 
zárásként hozzáfűzte: a város 
korábban is a KSC tervei mellé 
állt, s ez a jövőben is így lesz. 
Hogy az ország egyik legjobb 
női kosárlabda csapata való-
ban méltó körülmények között 
játszhasson, az új, kétezer fős 
sportcsarnok tervei még az 
idén elkészülnek.

Szabó Noémi, a klub szak-
mai igazgatója elmondta: vár-

ható, hogy a 19 éves Studer 
Ágnest komoly ajánlatokkal 
„bombázzák” a hazai klubok, 
ezért úgy döntöttek, hogy már 
most, szezon közben meghosz-
szabbítják a szerződését. Az új 
kontraktusnak köszönhetően a 
fiatal válogatott irányító 2021. 
május 31-ig a klubnál marad. 
A szakmai igazgató hozzátette, 
Studer Ágnes személyében ko-
moly értéket sikerül Szekszár-
don tartani.

– Sok mindent mérlegeltem, 
mielőtt meghoztam a döntést 
– mondta Studer Ágnes. – Itt 
kezdtem kosárlabdázni, itt let-
tem NB I-es játékos. Remek a 
csapat, fantasztikusak a szur-
kolók – egyszóval szeretek itt 
játszani. Djokics Zseljko veze-

tőedző érkezése óta folyama-
tos a fejlődésem, és személye 
garancia a további előrelépés-
re. Szeretnék a KSC-vel bajnoki 
címet ünnepelni – tette hozzá a 
fiatal kosaras.

Djokics Zseljko elmondta, a 
fiatal irányító komoly feladato-

kat kap, s ha kell, „a hátán vi-
szi a csapatot”, ami egy 19 éves 
játékos esetében ritka. Hozzá-
fűzte, Ági fejlődése nem csak a 
KSC, de az egész magyar kosár-
labdasport számára fontos.

Újságírói kérdésre a szerző-
dését szüneteltető Maja Erkic 
kapcsán Szabó Noémi elmond-
ta: a klub még egy idegenlégi-
óst igazolhat február 23-ig, ám 
miután az elmúlt mérkőzése-
ken Theodoreán Alexandra, 
Bálint Réka és Gereben Lívia 
kitűnően oldották meg a szlo-
vén válogatott helyettesíté-
sét, valószínűleg nem bedobó 
posztra igazolnak majd. Dön-
tés azonban csak a Győr elleni, 
vasárnapi bajnokit követően 
várható.  

 SZV

Véget ért a „nagy kaland”
Nem sikerült az újabb bravúr a KSC-nek az Európa Kupában. 
A hazai pályán fergetegesen kezdő Hatay BB egy 17–0-ás (!) 
rohammal már az első negyedben komoly előnyt szerzett, és a 
nagyszünetig  (62–34) tulajdonképpen eldöntötte a mérkőzést. 
A 98–64-es török siker a szekszárdiak búcsúját jelentette, ám 
Djokics Zseljko együttese így is minden elismerést megérdemel, 
hiszen újoncként a legjobb nyolc csapat közé verekedte magát.

Eredmények, kadett: KKZ 
Crvena Zvezda – KSC Szek-
szárd 57-63 (20-13, 4-18, 10-
20, 23-12). Ld: Vincze 21/3, 
Miklós 12, Istókovics 12.
Serdülő: KKZ Crvena Zvez-
da – KSC Szekszárd 58-53 
(14-17, 20-9, 7-16, 17-11). 
Ld: Szőke 22, Holcz 18. Edző: 
Harsányi Mária.

Tornagyőzelemmel hangoltak
Magabiztos győzelmet ara-
tott az elmúlt hétvégi Téli Ku-
pán a Szekszárdi FGKC. 

Megvédte címét a Szekszárdi 
Fekete Gólyák KC a saját rende-
zésű felkészülési tornáján. A ha-
zaiak mindhárom ellenfelüket 
nagy különbséggel verték: előbb 
az NB II-es pécsieket ütötték ki 
(31–16), de a két csoportbeli ri-
válisuk, a Marcali (34–22) és a 
nagyatádi Rinyamenti KC sem 
úszta meg tíz gólos különbség 
alatt (27–16).

„Támadásban láttam szép 
dolgokat, lerohanásokból is 
rendre eredményesek voltunk. 
Kaveczki Edina, Tauker Erika és 
Tóth Barbara is jól játszott, de 
Schell Gabriella és Nagy Szilvia 
is hozta a tőle megszokott telje-
sítményt” – értékelte a tornán 
látottakat Horváth Szimonet-

ta, a szekszárdiak edzője, aki a 
védekezéssel már kevésbé volt 
elégedett.

A négy különdíjból kettőt 
itthon tartottak a szekszárdiak: 
a torna legjobb mezőnyjáté-
kosának Kaveczki Edinát, míg 
legjobb kapusának Schell Gab-
riellát választották. A gólkirály-
nő 21 találattal Barta Cintia 
(Nagyatád) lett, a legjobb védő-
nek járó különdíjat Tanai Ber-
nadett (Marcali) érdemelte ki.

Végeredmény: 1. Szekszárdi 
FGKC 6 pont, 2. Rinyamen-
ti KC 4, 3. PEAC 2, 4. Marcali 
VSZSE 0.

A bajnokság tavaszi idénye feb-
ruár 4-én, vasárnap (16 óra) kez-
dődik: a Fekete Gólyák a tabellán 
közvetlen mögöttük álló, hatodik 
helyezett Győri Audi ETO KC 
U18-as csapatát fogadják. 

  SZV

Kizakisz a legjobb újonc
Kizakisz G. Nikolaosz, a szek-
szárdi Yorgos SE 10 éves asz-
taliteniszezője két korosz-
tályban is az újoncok bajnoka 
lett a BVSC-Zugló asztalite-
nisz csarnokában az elmúlt 
hétvégén megrendezett or-
szágos ranglista versenyen.

Nikosz az U11-esek mezőnyé-
ben első kiemeltként a 16-os 
főtáblán kezdte a versenyt. Még 
játszmát sem veszítve jutott 
el a döntőig, ahol Lei Balázst 
(Ambrus A. Akadémia) győzte 
le 3:1 arányban. Az idősebbek, 
az U13-as fiúk 94 fős mezőnyé-
ben is asztalhoz állt a Yorgos SE 
tehetsége. Első kiemeltként itt is 
magabiztosan menetelt a döntő-
ig, ahol válogatottbeli csapattár-
sát, a szarvasi Szántosi Dávidot 
is legyőzte, így két újonc kor-
osztály bajnoka lett. Szántosival 

a serdülő ranglista verseny pá-
ros számában is asztalhoz álltak, 
és érett játékot nyújtva végül a 
dobogó második fokára állhat-
tak fel.

Kizakisz az Európai Asztalite-
nisz Szövetség (ETTU) meghí-
vására márciusban nemzetközi 
edzőtáborban vesz részt, ahová 
a kontinens legjobb U13-as asz-
taliteniszezőit hívták meg! 

 SZV

Belgrádban jártak a fiatal szekszárdi kosarasok
A KSC U16-os és U14-es csa-
patai az elmúlt pénteken Bel-
grádba utaztak, ahol barát-
ságos találkozót játszottak a 
helyi Crvena Zvezda hasonló 
korosztályú együtteseivel. 

A kadett csapatok léptek pá-
lyára elsőként, s a találkozó 
első negyedében mér érezhető 
volt a szekszárdiakon az utazás 
„fáradtsága”. Az erőszakos ko-
sárlabdát játszó hazaiak ellen a 
második és harmadik negyed-
ben már jól működött a KSC 
letámadása és támadásaik nagy 
részét is kosárral fejezték be 
Vinczéék, akik már 18 ponttal 
is vezettek.

A serdülők mérkőzésén a pá-
ratlan negyedekben a szekszár-
diak, a párosokban a szerbek 
játszottak jobban. A KSC sok 

hibával kosárlabdázott és nem 
védekezett elég keményen, így 
végül a belgrádiak örülhettek 
győzelemnek. A szekszárdiak-

nál nagyon hiányzott a sérült 
Sámóczi ponterős játéka.

Harsányi Mária lányai az egy-
napos túrát a Crvena Zvezda–
Olympiakosz Pireusz férfi Euro-
liga-mérkőzés megtekintésével 
zárták. SZV
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

ÁCS REZSŐ polgármester
2018. február 5. (hétfő) 14:00 – 
16:00 óráig. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (Szekszárd, Béla király tér).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2018. február 13. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált. 
Isk. (Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

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

AGÓRA MOZI
Február 4., vasárnap
10:30 –  Coco 2D
15:00 –  Manifesztum
17:00 –  Aurora Borealis  

– Északi fény
19:00 –  Én, Tonya
Február 5., hétfő
17:00 –  Én, Tonya
19:30 –  Az útvesztő: Halálkúra
Február 6., kedd
17:00 –  Az útvesztő: Halálkúra
20:00 –  Az útvesztő: Halálkúra

Február 7., szerda
17:00 –  Az útvesztő: Halálkúra
20:00 –  Az útvesztő: Halálkúra
Február 8., csütörtök
17:00 –  Fantomszál
19:30 –  A világ összes pénze
Február 9., péntek
14:30 –  Az igazi csoda
17:00 –  Fantomszál
19:30 –  A világ összes pénze
Február 10., szombat
14:30 –  Az igazi csoda
17:00 –  Fantomszál
19:30 –  A világ összes pénze

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Február 5. (hétfő) 19:00
– Színházterem
Móricz Zsigmond: Nem élhe-
tek muzsikaszó nélkül

Múzsa bérlet, 2. előadás (Új 
Színház Budapest), vígjáték két 
részben. 

Jegyár: 3.300,- – 3.800,- Ft.

Február 6. (kedd) 14:30 
– Színházterem
A Rút Kiskacsa – zenés mese-
játék

Kisiskolás bérlet, 3. előadás. 
A Sziget Színház (Szigetszent-
miklós) előadása. Író, rendező: 
Lőrincz Andrea. 

Jegyár: 1.000,- Ft. 

Február 6. (kedd) 17:00 
– Mozi előtér
Képek és képzetek – fotókiál-
lítás

Kamondi Gabriella és Kis Pál 
István közös tárlata. A kiállítást 
megnyitja: Szakolczai Lajos 
Széchenyi-díjas művészetkriti-
kus. Megtekinthető: 2018. már-
cius 5-ig.

Február 7. (szerda) 10:00 
– Színházterem
A Rút Kiskacsa – zenés mese-
játék

Óvodás bérlet III. előadás. 
Jegyár: 1.000,- Ft 

Február 7. (szerda) 14:30
– Színházterem
A Rút Kiskacsa – zenés mese-
játék

Kisiskolás Plusz bérlet, 3. 
előadás. 

Jegyár: 1.000,- Ft.

Február 8. (csütörtök) 19:00 
– Színházterem
Eric Assous: Boldogság

Bérleten kívüli színházi sza-
badelőadás. Keserédes történet 

a szerelemről és az összetar-
tozás vágyáról a József Attila 
Színház két művésze, Pikali 
Gerda (Louise) és Rékasi Ká-
roly (Alexandre) előadásában. 
Rendező: Verebes István. 

Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

Február 11. (vasárnap) 
9:00 – 13:00 – Rendezvényterem
Farsangi Játszóház

10:00 – Ízelítő a Bartina 
Gyermekfarsang produkcióiból.

11:00 – Fellép a Bóbita ze-
nekar „Bolond bál” című mű-
sorával.

Kézműves foglalkozások: 
farsangi álarcok, kalapok, 
kiszebábok, képeslapok, csi-
peszbábok, ujjbábok és még 
sok érdekes farsangi kiegészítő 
készítése. Fánkkóstoló meleg 
teával. 

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

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

Házigazda: Ágoston Zoltán, 
a Jelenkor folyóirat főszerkesz-
tője. A rendezvény a Jelenkor 
folyóirat és a Babits Mihály 
Kulturális Központ együttmű-
ködésében jön létre. 

A belépés díjtalan.

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

Sztárvendég: Gájer Bálint. 
Közreműködik: Buzás Pan-
na Napsugár (ének), Csepregi 
Péter (ének), Nagy Balázs (alt-
szaxofon), Pecze Zsófia (ének). 
Művészeti vezető: Pecze István. 

Jegyár: 2.500,- Ft.

MEGHÍVÓ
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének 

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

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

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

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

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

Meghívó Léleképítőre

GULYÁS DÉNES
Múltjáról, jelenéről és terveiről 

vall a Kossuth-díjas 
operaénekes a Léleképítőn

Időpont:
2018. február 12. (hétfő)

18:00 óra
Helyszín:

Garay János Gimnázium,
díszterem (7100 Szekszárd, 

Szent I. tér 7–9.)
Információ:

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

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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Elgondolkodtál-e már arról mi történik veled, ha földi pályád végére érsz és átlépsz a negyedik dimenzióba? 
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden vasárnap 17:00 óra. Látogasson el közénk, vagy hallgassa élőben az interneten!

Jézus Él Alapítvány Telefon: +36–30/197–89–77, www.ksze-szekszard.hu    A részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassa adójával alapítványunk munkáját! Adószám: 18000720–1–17

(03010)

ÚJ HELYEN!

Tel./fax: +36– 74/419–552
Üzlet: +36–20/2288–305

(03031)

PA-TA SZÁLLÍTÓ ÉS ÉPÍTŐ KFT.
kőműveseket és ácsokat 

keres!
Építőiparban szerzett

tapasztalattal és szakmával
rendelkező munkavállalókat 

keresünk!
Azonnali

kezdéssel! 
Tolna megye 

és környékére!

Érdeklődi a 
pallobalazs1@gmail.com-os 

e-mail címen
vagy a +36–20/4400–049-es 

telefonszámon lehet!
(03026)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03012)

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

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

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(03028)


