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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Felújítás
Megújult a Tolna Megyei Ba-
lassa János Kórház Gyerme-
kosztályának első emelete a 
Polgármesteri Konzultációs 
Fórumhoz tartozó húsz tele-
pülés támogatásával. A össze-
fogásnak hála újabb rekonst-
rukciók is megvalósulhatnak a 
jövőben. → 5. oldal

Fekete Gólyák
A téli szünetben elvégzett ke-
mény munka okán bizako-
dóan várja a NB I/B-s női 
kézilabda bajnokság tava-
szi rajtját a Szekszárdi FGKC 
együttese. A Fekete Gólyák a 
táblázat 10. helyéről indul-
nak csatába a bentmaradás 
kivívásáért. 
 → 13. oldal
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Felavatták a katasztrófavédelem új irodaépületét
Felavatták csütörtökön a 
Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság új, Wes-
selényi utcai irodaépületét, 
amelyet a volt SZÜV székház 
egy részéből alakították ki 
közel 400 millió forintból.

Bartók Péter tű. ezredes, a 
Belügyminisztérium Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóságának (BM OKF) 
gazdasági főigazgató helyet-
tese ünnepnapnak nevezte az 
átadás napját. Mint mondta, a 
felújított épületnek köszönhe-

tően a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság mun-
katársai immár egy korszerű 
körülmények között láthatják 
el feladataikat, hozzájárulva a 
katasztrófavédelem küldetésé-
nek teljesítéséhez. Hozzátette, a 
felújítás nyomán nem csak új és 
modern irodákkal gazdagodott 
a megyei katasztrófavédelem, 
de a régi Mikes utcai épületet a 
Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság és a Szekszárdi 
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség állománya veheti teljesen 
birtokba.

Az előzmények kapcsán 
felidézte, az épületrészt a Ma-

gyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. adta át a BM OKF részé-
re, amely közel 400 millió fo-
rintból újíttatta fel azt. A re-
konstrukciónak köszönhetően 
kívül-belül megújult az épület. 
A felújítás részeként teljesen le-
cserélték a nyílászárókat, leszi-
getelték a homlokzatot, a belső 
tereket pedig a kor igényeinek 
megfelelően modernizálták, 
valamint a burkolatokat is le-
cserélték. 

Ezen túlmenően korszerűsí-
tették az elektromos rendszert 
és az épületgépészetet, illetve 
napelemes rendszert is telepí-
tettek. Ennek köszönhetően az 

épület nem csak esztétikussá 
vált, de fenntartása is gazda-
ságos.

Dr. Horváth Kálmán me-
gyei kormánymegbízott arról 
szólt, hogy az ügyfelek méltó 
körülmények között való fo-
gadása fontos, de még annál 
is lényegesebb, hogy a kataszt-
rófavédelem a 21. században 
elvárható körülmények között 
végezhesse munkáját. Hang-
súlyozta, ez most Szekszárdon 
megvalósult.

Az épületet Bartók Péter, dr. 
Horváth Kálmán és dr. Balázs 
Gábor, megyei katasztrófa-
védelmi igazgató avatta fel a 
nemzeti színű szalag átvágásá-
val. Egyházi köszöntőt és áldást 
mondott dr. Kaszó Gyula refor-
mátus lelkipásztor és Petkó Ta-
más római katolikus plébános.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere kérdésünkre tudatta, a 
városkép szempontjából is fon-
tosnak tartja az épület további 
részeinek felújítását és hasz-
nálatba vételét. Hozzátette, a 
hasznosítást illetően vannak 
ötleteik, ám a fel nem újított 
épületrész még magántulaj-
donban van, így annak sorsa a 
tulajdonos szándékától is függ.  
 S. V.

A „civilséggel” ismer-
kedtek a diákok
Február 1-jén a Tolna 
Megyei Civil Információs 
Centrum a Garay János 
Gimnáziummal együttmű-
ködve száznál is több diák 
részvételével, rendhagyó 
osztályfőnöki órák keretében 
ismertette meg a fiatalokkal 
a „civilséget”. Azt, hogy a 
civil szervezetek mennyire 
hasznos munkát végeznek a 
társadalom, az emberek szá-
mára – tudtuk meg Sándor 
Tamás irodavezetőtől.

A szervezők délben a 
Garay téren a járókelőkkel 
beszélgettek a civil szerveze-
tekkel kapcsolatos kérdések-
ről, délután pedig a Tolna 
Megyei Önkormányzat „Az 
év Tolna Megyei Civil Szer-
vezete” ünnepélyes díjátadó-
jához kapcsolódva zárták a 
programot.

NÉVNAP–TÁR
Február 10. (vasárnap) – 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.

Február 11. (hétfő) – Bertold, Marietta
Bertold: német eredetű; jelentése: pompával uralkodó.
Marietta: héber-latin-olasz eredetű ; jelentése: ellenálló, lázadó, fegyelmezetlen, 
zabolátlan.
Február 12. (kedd) – Lívia, Lídia
Lívia: latin eredetű; jelentése: nemzetségnév, ólomszínű, kékes.
Lídia: görög eredetű; jelentése: az ókori Lídiából való nő.

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

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

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 10.
(vasárnap)

Február 11.
(hétfő)

Február 12.
(kedd)

Február 13.
(szerda)

Február 14.
(csütörtök)

Február 15.
(péntek)

Február 16.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | szeles nap 
max. 12o , min. -1o

eső viharos széllel | kb. 10 mm 
eső | hidegfront esővel és széllel
max. 8o , min. 5o

zápor | kb. 2 mm eső | viharos szél 
max. 6o , min. 2o

hózápor | szeles nap 
max. 4o , min. -2o

hószállingózás
max. 3o , min. -3o

havas eső
max. 4o , min. -2o

erősen felhős
max. 4o , min. -3o
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Szekszárdiakat is díjaztak a Civilek Napján
Tolna megyében igen aktív 
a civilek jelenléte, tevékeny-
sége: csak Szekszárdon kö-
zel 200 szervezet működik 
aktívan. A civilek munkája 
kiemelten fontos, ezért a 
Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése évek óta díjazza 
a megyében kiemelkedően 
tevékenykedő szervezeteket 
a Civilek Napján, február el-
sején. 

Ez a nap rávilágít arra, hogy a 
civilek aktív tevékenysége nél-
kül életünk nehezebb volna. A 
civil szervezetek mindennapja-
ink számos területén nyújtanak 
segítséget: kikapcsolódási lehe-
tőséget kínálnak, vagy éppen 
rászorulókat fognak csoportba, 
ezzel segítve érdekérvényesíté-
süket. A civilek tevékenysége 
Szekszárdon is sokrétű. Akad itt 
sportegyesület, kulturális szövet-
ség, vagy éppen fogyatékkal élő-
ket segítő szervezet. Közülük és 
a megyében tevékenykedő többi 
civil szervezet közül választja 
ki évről-évre a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a 
legjobbakat és díjazza tevékeny-
ségüket.

Február 1-jén a Vármegyeháza 
dísztermébe várták a megye ci-
viljeit. Az Év Tolna Megyei Civil 
Szervezete díjátadó ünnepségen 
rengeteg szervezet képviselője 
jelent meg. Fehérvári Tamás, a 
megyei közgyűlése elnöke beszé-
dében kiemelte „a civilek közös-
séget építenek”, amely közösség 
erősebbé teszi szűkebb és tágabb 
hazánkat is. Az eseményen a Tol-
na Megyei Népművészeti Egye-
sület elnöke, Komjáthy Tamásné 
előadásában arról beszélt, hogy 
a közösségépítő civil aktivitás 
erősíti a kötődést egymáshoz 
és lakóhelyünkhöz egyaránt. 
A tevékenység nyomán kézzel 
fogható eredmény mutatkozik, 
hiszen a civilek alakítói lehetnek 
településük arculatának. 

A beszédeket követően átad-
ták Az Év Tolna Megyei Civil 
Szervezete pályázat különdíjait. 
Az egyik különdíjas a Szekszárd 
Alsóvárosi Római Katolikus 

Közhasznú Egyesület lett, a szer-
vezet nevében Elekes Eduárdné 
vette át az elismerést. Az egye-
sület csaknem két évtizede végez 
szociális tevékenységet, család-
segítést, idősgondozást. Fontos-
nak tartják a megyeszékhely kul-
turális értékeinek megőrzését is, 
ennek nyomán kezdeményezték 
a „kórház kápolna” felújítását, 
amely immár évek óta nyitva áll 
a látogatók előtt.

Különdíjat vehetett át a 
Gyöngysor Alapítvány is, amely 
ebben a formában tíz éve mű-
ködik – mondta el az egyesület 
képviseletében Nagy Károlyné. 
Az alapítvány közösségi pszichi-
átria keretében segíti a mentá-
lis betegeket egész évben, hogy 
vissza tudjanak illeszkedni a 
munkába. Tevékenységük hiányt 
pótló.

Az Év Tolna Megyei Civil 
Szervezete díjat idén a Bogyisz-

lói Hagyományőrző Egyesület 
vehette át. A fődíjas szervezet 
megalakulása óta a bogyiszlói 
hagyományok gyűjtésén, megőr-
zésén, és Bogyiszló hírnevének 
öregbítésén fáradozik. Küldeté-
sük, hogy megőrizzék a település 
szokás-, viselet-, és énekhagyo-
mányát, és át is adják azt a fiatal 
korosztálynak, minél szélesebb 
körben. A díjat az egyesület ve-
zetője, Streer Tamásné vette át.

A civilek tevékenysége azon-
ban nem lehet sikeres lelkes tá-
mogatók nélkül. Az egyik ilyen 
önzetlen mecénás a csaknem 
20 éves TolnArt weboldal meg-
álmodója és működtetője, Rühl 
Gizella. A TolnArt portál több 
mint száz, megyei kötődésű al-
kotót mutat be. A megyei kultúra 
egyik legjelentősebb civil mene-
dzserének páratlan és rendkívül 
gazdag magángyűjteménye van 
Tolna megyei képzőművészek 

alkotásaiból. Kiállításokat kezde-
ményez és közreműködik szer-
vezésükben. A fiatal alkotóknak 
juttatandó Szabó Dezső-ösztön-
díj is elsősorban neki köszönhető 
– hangzott el a díjazott méltatásá-
ban. Rühl Gizella áldozatos mun-
kája elismeréseként Bazsonyi 
Arany Mecénás díjban részesült, 
az elismerés a civilek köszönetét 
hivatott tolmácsolni a megyei 
önkormányzaton keresztül.

  SZV
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Települések fogtak össze a gyermekosztályért
Megújult a Tolna Megyei Ba-
lassa János Kórház Gyerme-
kosztályának első emelete 
a Polgármesteri Konzultáci-
ós Fórumhoz tartozó húsz 
település támogatásának 
köszönhetően. A kialakult 
összefogásnak hála további 
felújítások is megvalósulhat-
nak a gyermekosztályon.

A felújítás kapcsán a kórházban 
múlt hét péntek délelőtt megtar-
tott sajtótájékoztatón Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere felidéz-
te: a szekszárdi önkormányzat 
2017-ben a saját költségvetése 
terhére támogatta a gyerme-
kosztály 2. szintjének felújítását. 
Hozzátette, a támogatással pél-
dát akartak mutatni, továbbá a 
hiányosságok megszüntetésével 
javítani szerettek volna a kórházi 
körülményeken. Ennek részeként 
külön vizesblokkok létesültek a 
fertőző betegek részére, valamint 

további új vizesblokkokat is kiala-
kítottak, illetve kifestették a teljes 
szintet és ágyakat létesítettek, 
hogy a szülők a gyermekeikkel 
tölthessék az éjszakát.

A felújítások folytatása érde-
kében a polgármester felkereste 
a Polgármesteri Konzultációs 
Fórumhoz tartozó települések 
vezetőit. Az ennek nyomán ki-
alakult összefogásnak köszön-
hetően végül a Polgármesteri 
Konzultációs Fórumhoz tarto-
zó huszonhat településből húsz 
biztosított összesen 8 millió fo-
rint támogatást az épület első 
szintjének rekonstrukciójához.

Ács Rezső elmondta, büszke 
arra, hogy a környező telepü-
lések vezetői is hasonlóan gon-
dolkodnak a gyermekosztály 
felújításának fontosságáról. 
Kiemelte, a polgármesterek 
abban is megállapodtak, hogy 
folytatni fogják ezt a jellegű 
munkát. Hozzátette, a további 
rekonstrukciók megvalósítása 

érdekében a települések az idén 
is biztosítják a mostanival meg-
egyező mértékű forrást a saját 
költségvetésükben.

A nyáron megkezdett és ta-
valy év végén befejezett felújítás 
során az első emeleti belgyógyá-
szati részleg festés-mázolása, a 
fürdőblokkok korszerűsítése, 
valamint az egykori elkülönítő 
szobákból, önálló fürdőblokkal 
ellátott kétágyas betegszobák 
kialakítása történt meg. Emel-
lett folyamatban van azon ágyak 
létesítése, melyeknek köszönhe-
tően a szülők beteg gyermeke-
ikkel tölthetik az éjszakát. A 8 
millió forintos keretösszeget 
egyébként igyekeztek minél 
hatékonyabban felhasználni, a 
költségek minimalizálása érde-
kében a szekszárdi önkormány-
zat festőbrigádja is részt vett.

A támogatásért dr. Németh 
Csaba mondott köszönetet a te-
lepülések vezetőinek. A kórház 
főigazgatója elmondta, korábban 

a fertőző és a nem fertőző bete-
gek is ugyanazokat a vizesblok-
kokat használták. Hangsúlyozta, 
a felújításnak hála viszont külön 
vizesblokkokat tudtak létesíteni, 
amivel hatékonyan elejét vehetik 
a fertőzések terjedésének. Szin-
tén nagyon fontosnak nevezte 
az úgynevezett szülői ágyak lé-
tesítését. Mint mondta, ezeknek 
köszönhetően a szülők éjszaka is 
beteg gyermekeik közvetlen kö-
zelében tartózkodhatnak, amire 
sok kis betegnek és szülőnek is 
igénye van.

Dr. Németh Csaba arról is 
szólt, hogy bár ellátási terüle-
tük nagyobb, a legtöbb betegük 
– ahogy dolgozóik túlnyomó 
többsége is – Szekszárdról, vala-
mint a környező településekről 
érkezik. Mint mondta, megtisz-
telő, hogy ez a közösség áldoz a 
kórház felújítására. Hozzátette, 
ez a támogatás az anyagi jutta-
táson felül további lelki erőt is 
ad a munkához.   S. V.
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Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatóság által meghirdetett 
„Lehetetlen nincs” országos 
rajz- és filmpályázat díjátadó 
ünnepségével egybekötött 
„Befogadlak” nevelőszülői 
program toborzónapját tar-
tották a héten a Babits Mihály 
Kulturális Központban.

A díjátadón Fülöp Attila, az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának szociális ügyekért és 

társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkára elmondta, hogy or-
szágosan mintegy 3000 fiatal vett 
részt a pályázaton, melynek záró 
állomása május közepén lesz Bu-
dapesten. Az ellátott gyermekek 
vagy fiatal felnőttek bemutatott 
alkotásai olyan értékekről szól-
nak, mint a kitartás, a bátorság, 
az önuralom, vagy az akaraterő, 
amelyek megjelenítése feltétele 
is volt a részvételnek. „Magyar-
országon 5200 nevelőszülő van, 
megérdemlik, hogy eljusson 
mindenkihez a munkájuk mélta-

tása, mert annak minden nehéz-
sége ellenére ez egy szép hivatás” 
– fogalmazott az államtitkár.

A Tolna Megyei Gyermek-
védelmi Központ és a Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgá-
lat ellátottainak zenés műsora 
után adták át a díjakat, majd 
kötetlen beszélgetés következett 
Tolna megyei nevelőszülőkkel, 
akik hivatásuk nehézségeként 
a pedagógusokkal és a gyerme-
kek családjaival való megfelelő 
kapcsolattartás problémáját 
emelték ki.   SZV

Diákpolgármester: nem ma kezdte a DÖK-ös munkát
Istlstekker Ivettet választották 
diákpolgármesternek Szek-
szárdon. Az egészségügyi 
középiskola tizenegyedik osz-
tályos tanulója a múlt csütör-
tökön vette át a város kulcsát 
Ács Rezső polgármestertől.

Nem ma kezdte a diákönkor-
mányzati munkát Istlstekker 
Ivett. Már az általános iskolai 
DÖK-nek is tagja volt, és a Szek-
szárdi Ifjúsági Önkormányzatot 
(SZIFÖN) sem először erősí-
ti, hiszen tavaly képviselőként 
szerzett tapasztalatokat. Az di-
ákpolgármester azért is döntött 
úgy, hogy idén jelölteti magát a 
vezetői posztra, mert mint fo-
galmazott, az előző testülettel 
öröm volt együtt dolgozni.

Az új diákpolgármester je-
lezte, idén még a tavalyinál 
is nagyobb dolgokat szeret-
nének véghez vinni, nagyobb 

rendezvényeket kívánnak tető 
alá hozni. A szekszárdi ön-
kormányzattal és a Szekszárdi 
Sportközponttal együttműköd-
ve szervezett, a Polip Ifjúsági 
Egyesülettel közösen rendezett 
„Sportos le-SZEKSZÁRD” múlt 
évi sikerén felbuzdulva idén is 
megtartanák a sportágválasztó 

eseményt. Emellett hátrányos 
helyzetű gyerekeknek segítené-
nek, és napközis tábort is szer-
veznének – ezekről a tervekről 
is egyeztetett a városházán dr. 
Haag Éva alpolgármesterrel 
(képünkön).

A SZIFÖN szervezi a Polip-
pal közösen a nyárnyitó bulit, 

de megyei diákfórumot, diák-
parlamentet is rendeznek. Ist-
lstekker Ivett képviseli a helyi 
diákságot az Országos Diák-
tanácsban, ahol rendszeresen 
szót ejtenek az oktatás hely-
zetéről, diákjogokról, emel-
lett tréningeken, előadásokon 
vesznek részt, ismeretségekre 
tesznek szert.

Istlstekker Ivett a múlt csü-
törtöki közgyűlésen vette át Ács 
Rezső polgármestertől a város 
kulcsát. A városvezető azt kérte 
a SZIFÖN tagjaitól, hogy biz-
tassák kortársaikat arra, hogy 
aktívabban vegyenek részt a 
közéletben. A polgármester 
bemutatta a közgyűlésnek a vá-
ros iskoláit képviselő diákokat, 
akiknek munkáját Majnay Gá-
bor, a városháza Humán Osztá-
lyának vezetője, valamint Sipos 
Gergő sport- és ifjúsági referens 
segíti majd.  SZV

Nevelőszülők: díjátadó és toborzónapGyertyaszentelés
Mintegy hetven kisebb-na-
gyobb gyermeket áldott meg 
Petkó Tamás plébános a bel-
városi római katolikus temp-
lomban Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony napja alkalmával, 
február 2-án. Az áldásra azok 
a Szekszárdon megkeresztelt a 
gyermekek kaptak meghívót.

Az ünnep eredete, hogy Jézust a 
mózesi törvény által előírt módon 
ekkor mutatták be a jeruzsálemi 
templomban. Az agg Simeon Jé-
zust a nemzetek megvilágosítását 
segítő világosságnak nevezte, ezért 
a gyertyaszentelést a Megváltó 
egyik legrégebbi jelképeként is 
számon tartják. A kisgyermeke-
ket tehát a hagyomány szerint e 
napon vitték/viszik Isten színe elé.

„Balázs áldást” is mondtak 
a katolikus templomban meg-
jelent családok számára. Petkó 
Tamás plébános, Kovács Ferenc 
atya és Kárász Gábor diakónus 
tartott az álluk alá két, keresz-
talakba illesztett gyertyát, majd 
a szülők külön-külön is megál-
dották gyermekeiket. Gy. L.
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Számítanak a szaktudásukra: báloztak a mérnökök
Jó hangulatban ünnepeltek a 
mérnökök a Tolna Megyei Mér-
nöki Kamara által megtartott 
23. Tolna Megyei Mérnökbá-
lon, melynek az idén a Babits 
Mihály Kulturális Központ Ren-
dezvényterme adott otthont.

Tovább folytatódnak a Modern 
Városok Program – mérnök-
társadalmat nagyban érintő – 
tervezési és kivitelezési munkái 
2019-ben Szekszárdon. Még az 
idén megkezdődik a tudásköz-
pont építése, valamint szintén 
megkezdődnek az új sportköz-
pont, illetve a rekreációs köz-
pont tervezési munkái – mondta 
el Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere a bál megnyitóján. 

Hozzátette, az óvodai fel-
újításokat, bővítéseket és az 
egészségügyi fejlesztéseket cél-
zó projektek is folytatódnak a 
városban. Arról is szólt, hogy 
2018-ban lezárult a létesülő tu-
dásközpont tervezése, melyet 
helyi mérnökök végeztek el.

Mint a polgármester fogalma-
zott, munka bőven lesz az idén 
Szekszárdon. Kiemelte, számí-
tanak a környékbeli mérnökök 
tudására és helyismeretére.

Palotásné Kővári Terézia, a 
Tolna Megyei Mérnöki Kamara 
elnöke megnyitó beszédében 
tudatta, a megyei mérnöki ka-
mara 2018-ban is mozgalmas 
évet zárt. Tavasszal tartották 
meg taggyűléssel egybekötött 
első szakmai fórumukat, ápri-
lisban pedig szakmai előadással 

egybekötött, kihelyezett, kibő-
vített elnökségi ülést tartottak 
Pakson.

Mint azt felidézte, májusban 
együttműködési megállapo-
dást kötött a Tolna-, a Heves-, 
és a Nógrád Megyei Mérnöki 
Kamara. A Mérnöknap során 
kirándulást szerveztek Buda-
pestre, ahol a Puskás Stadion 
építési munkáit tekinteték meg. 
Miként a szakmai fórumok, úgy 
szintén sikeres rendezvény volt 
a kamara vízgazdálkodási és 

vízépítési, valamint a környe-
zetvédelmi szakcsoportja által 
szervezett program is. 

A rendezvény résztvevőit 
ugyancsak köszöntötte Rei-
ch Gyula, a Magyar Mérnöki 
Kamara elnökségi tagja, aki 
elmondta, az országos szerve-
zetnek 19 500 regisztrált tagja 
van, a szervezet érdekkörébe 
összesen pedig mintegy 30 ezer 
mérnök tartozik. Mint elmond-
ta, ebben az időszakban egy-
re-másra tartják meg báljukat a 
megyei mérnöki kamarák. Hoz-
záfűzte, nagy volt a „tülekedés” 
azért, hogy a Tolna megyei ren-
dezvényen ki képviselhesse az 
országos szervezetet.

A 23. Tolna Megyei Mérnök-
bálon közreműködött a Bartina 
Néptánc Egyesület, a hangu-
latról Pecze Zsófia (ének), va-
lamint Kéméndi Tamás (har-
monika) és a Joy partyzenekar 
gondoskodott hajnalba nyúló-
an, a műsorközlő Simon V. Zita 
volt.   S. V.
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Rákellenes Világnap: fókuszban az önvizsgálat
Az összes rákbetegség egy-
harmada megelőzhető lenne, 
ha az érintett tudja, hogy az 
önvizsgálat alkalmával mire 
kell figyelni, és hogyan kell 
azt elvégezni.

A Rákellenes Világnapot 2000 
óta minden év február 4-én 
tartják meg. Az év mottója 
az „Ez vagyok, és ezt teszem”, 
ezért e szlogen jegyében indít 
kampányt a Magyar Rákellenes 
Liga is.

Magyarországon évente több 
mint 80 ezer új daganatos bete-
get regisztrálnak. Hazánkban a 
szív- és érrendszeri betegségek 
után a rosszindulatú daganat a 
második leggyakoribb halálok. 
A különféle tumorok összesen 
33.548 haláleset okai voltak 
2017-ben. Mindeközben az 
összes rákbetegség egyharma-
da megelőzhető lenne, ha az 
érintett tudja, hogy önvizsgá-
lat alkalmával mire kell figyel-
ni, hogyan kell önvizsgálatot 
végezni. A tömegtájékoztatás 
nagy figyelmet fordít arra, hogy 
milyen szűrővizsgálatokra kell, 
érdemes elmenni, és milyen 
elváltozásokkal kell rögtön or-
voshoz fordulni a betegség korai 
időben történő felismeréséhez.

Fontos kérdés, hogy mit kell 
tennünk azért, hogy egészsége-

sek maradjunk? Mit tehetünk 
azért, hogy a daganatos beteg-
séget még korai stádiumban 
felismerjék?

A legfontosabb a primer 
prevenció és persze kiemelt 
szerephez jut az egyén saját 
felelőssége, hogy figyeljen a 

tünetekre és az önvizsgálatra. 
Testünk jelzéseket küld szá-
munkra, figyelmeztetve arra, 
hogy valamilyen betegség van 
kialakulóban. A daganatos 
megbetegedések kialakulását 
megelőzendő, illetve hogy már 
korai stádiumban megfelelő 
kezelést kaphassunk, a követ-
kező nyolc figyelmeztető jelet 
kell megjegyeznünk:
1.  Anyajegyen, szemölcsön lát-

ható változások
2.  Indokolatlan fogyás
3.  Nyelési nehézségek
4.  Nem múló köhögés, rekedtség
5.  Érezhető csomó, duzzanat a 

mellben, herékben
6.  Fekély, sérülés a bőrön, ami 

nem gyógyul
7.  Véres, szokatlan széklet, vizelet
8.  Szokatlan vérzés, váladékfolyás

Ha ezek közül bármelyiket két 
hétnél hosszabb ideig észleljük, 
azonnal forduljunk orvoshoz.

Vannak olyan daganatos 
megbetegedések is, melyeket 
nem tudunk önvizsgálattal fel-
fedezni, ezért rendszeresen jár-
junk el szűrésre. Az egészségügy 
jó minőségű szűrési lehetősége-
ket kínál, de azok is csak rend-
szeres részvétel mellett tudják 
felismerni az esetleges dagana-
tos betegséget. 
 Forrás: Magyar
 Rákellenes Liga

Szülők-Nevelők Bálja
A Szekszárdi Gyermek-
lánc Óvoda szeretettel hív 
mindenkit a február 23-án 
(szombat) 19:00 órakor 
kezdődő Szülők-Nevelők 
Báljára, a Babits Mihály 
Kulturális Központ rendez-
vénytermébe.

A báli hangulat mellett 
finom vacsora és meglepetés 
fellépő várja a vendégeket. 
A zenét a 4 For You Táncze-
nekar szolgáltatja. Jegyek 
vásárolhatók elővételben, 
február 21-ig az óvoda tit-
kárságán (Perczel M. u. 2.). 
A belépődíjból és a tombola 
árusításból befolyt összeget 
az óvodások javára fordít-
ják. Tombolatárgyak fel-
ajánlását szívesen fogadják 
(infó: 06–74/512–251).

Idei első foglalkozásukon 
vettek részt a Szekszárdi 
Gyermeklánc Óvoda nagy-
csoportosai közül azok, akik 
a „Varázsceruzák” tehetség-
műhely tagjai, és a vizuális 
önkifejezés területén tehet-
ségesebbek, érdeklődőbbek 
társaiknál.

Az óvodában második éve van 
jelen a tehetséggondozás és az 
említett csoporton kívül még 
másik három terület van, ahol 
a gyerekek heti egy alkalommal, 
plusz foglalkozások keretein 
belül fejleszthetik tudásukat. A 
„CSINNADRATTA” műhelyben 
a kommunikációé és a drámajá-
tékoké a főszerep, a „Mocorgók” 
a sportos tevékenységekben 
remekelnek, míg a „Csodabo-
garak” kis tudósok, akik a ter-
mészettudományok, környe-
zetvédelem területén mutatnak 
fokozottabb érdeklődést.

A „Varázsceruzák” tehetségmű-
hely tagjai első foglalkozásukon a 
Kerámia Lámpa Kft. szekszárdi 

műtermében ismerkedtek az 
agyagformázással és díszítéssel. 
A foglalkozás előtt Nyul József, 
a cég ügyvezetője inspirációként 
bemutatta a gyerekeknek az itt 
kézzel készült, egyedi „newl-de-
sign” kerámia lámpákat, amilye-
nek neves borászatok, vendéglá-
tóhelyek és vidéki stílusú porták 
hangulatos berendezési tárgyai. 

Az iskolába készülő gyerekek 
nagy hévvel láttak neki a saját ce-
ruzatartó csészéik díszítésének a 

műteremben, a lámpadíszítéshez 
is használt különböző célszerszá-
mokkal, egyedi mintájú nyomó 
eszközökkel. Az itt dolgozók 
közreműködésével elkészíthet-
ték saját „plakettjüket” is, ame-
lyeket a házigazda száradás után 
ki is éget. Búcsúzásul agyagot 
is kaptak a gyerekek, amellyel 
további terveket valósíthatnak 
meg – immár az óvodában. 

 Keszthelyi Tiborné 
 óvodapedagógus

A termelői csoportok lendíthetnék fel a vegetáló zöldségtermesztést
Szó esett a zöldségtermesz-
tés mesterségbeli fogásiról 
és a vetőmagfajták helyes 
kiválasztásáról is a Dicenty 
Dezső Kertbarát Kör idei 
harmadik összejövetelén. 
Ám ennél is hangsúlyosabb 
volt a piacra jutni akaró 
kistermelők egymásra ta-
lálásának szükségessége, 
kisebb termelői csoportok 
létrehozása.

Nagy Ferenc, szekszárdi ok-
leveles kertészmérnök saját, 
zöldségtermesztésben is „uta-
zó” vállalkozásán keresztül 

vázolt fel egyfajta járható utat, 
miközben személyes amerikai 
és nyugat-európai tapasztala-
tait is közre adta az ottani zöld-
ség-gyümölcsös kistermelői 
szerveződésekről. Jön a külföl-
di krumpli és hagyma, sokszor 
azért, mert nem termett elég. 
Noha teremhetett volna, ám 
amíg a borászatban szemtanúi 
vagyunk egy generációváltás-
nak, addig a zöldség- és gyü-
mölcstermesztésben vészesen 
fogynak a gazdák. Ez azért is 
aggasztó, mert ennek az ága-
zatnak a fejlődésétől várná a 
mindenkori agrárkormányzat 

a szántóföldi kultúrák termő-
területének csökkenését, egy 
egészségesebb agárszerkezet 
kialakulását.

Az előadáson felvetődött, 
hogy a magyar termelő zsi-
gerileg nem szövetkezéspárti. 
Ezt Nagy Ferenc cáfolta: „Nem 
elég tagdíjfizetésre rábírni a 
gazdákat, s a többi majd megy 
magától. Egy megbízható piaci 
információkat és egyéb garan-
ciákat is tartalmazó jövőképet 
kell felvázolni. Így szövetke-
zett valamikor a német, vagy 
a dán gazda.” Jó példát sze-
rencsére a megyéből is lehet 

meríteni: a kisvejkei barack 
termeléséről ismert szövetke-
zet már „élelmiszeripari tevé-
kenységet” is végez: préselik a 
gyümölcsöt, gyümölcslevet és 
cefrét is készítenek.

Elhangzott, a fővárosban és 
vidéken 300 ezer lakatlan in-
gatlan tartanak nyilván, s eh-
hez többnyire méretes kertek, 
szántók tartoznak. Birtokon 
belülre kerülve, ezeken a föl-
deken is elindulhatna – persze 
az ehhez szükséges képzések-
kel – a hőn áhított, országos 
zöldég- és  gyümölcstermesztő 
program.  B. Gy.

Az agyaggal ismerkedtek a „Varázsceruzák”
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SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN! 
• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval 

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

kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!

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

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

vállaljuk!

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

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

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

szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00 (04012)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Február 11-től február 15-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03997)

MENÜ Február 11. Február 12. Február 13. Február 14. Február 15.

„A”
1150 Ft

Gulyásleves Grízgaluska 
leves

Paradicsom-
leves

Vegyes
gyümölcsleves Karfiolleves

Túrós derelye
édes tejföllel

Rakott
brokkoli

csirkehússal

Tejfölös
burgonya-

főzelék,
házi vagdalt

Tavaszi
rizseshús,

savanyúság

Vadas
pulykaragu,

makaróni

„B”
1150 Ft

Gulyásleves Grízgaluska 
leves

Paradicsom-
leves

Vegyes
gyümölcsleves Karfiolleves

Erdélyi rakott 
káposzta

Sertéspörkölt 
tarhonya,

savanyúság

Sült csirkecomb,
mexikói saláta

Rántott
sertésborda,

párolt bulgur,
savanyúság

Cigánypecsenye,
tepsis burgonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
1050 Ft

Sertésborda
ropogós 

bundában,
csiperkés 

jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda
ropogós 

bundában,
csiperkés 

jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda
ropogós 

bundában,
csiperkés 

jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda
ropogós 

bundában,
csiperkés 

jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda
ropogós 

bundában,
csiperkés 

jázmin rizs,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta

Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta

Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta

Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta

Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta

Szervusztok Gyerekek,
Anyukák és Apukák!

Kedves LÉPEGETŐK!
A Gyakorlóóvoda leendő óvodásai 
részére megszervezi A LÉPEGETŐ 

című programsorozat következő 
lépését, „Mozgassuk, hogy 

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

kedves érdeklődő szülőket, hogy 
gyermekeiknek kényelmes benti 

cipőt hozzanak!
A második LÉPÉS időpontja 

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

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

vagy személyesen az 
óvódapedagógusoktól kérhetnek.

KPVK Gyakorló Iskola 
Alapfokú Művészeti Iskola

és Gyakorlóóvoda
(04010)

Szeretettel hívunk 
és várunk Téged is az:

Ismerd meg
Istened

tanítás sorozatunkra
a szekszárdi

Szeretet
Gyülekezetbe

vasárnap délutánonként
16:00 órától!

GOSPEL CENTRUM
RENDEZVÉNYTEREM

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 26.
(04009)

Szekszárdi cég keres 1 fő férfi munkaerőt, 
azonnali kezdéssel. 

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

pesség. Targoncavezetői engedély előny.
ÉRDEKLŐDNI:

20/2555–860 vagy 30/600–4525(0
40

08
)

Valéria verselt világa a Német Színházban
Koch Valéria költőnő emléké-
re rendezett verses – zenés 
estet a Magyarországi Német 
Színház Társulata. Február 
5-én a DBU színpadán eleve-
nedtek meg német és magyar 
nyelven is alkotó írónő művei.

„Vegyünk 8 hóbortos művészt, 
1 kifinomult érzékű zongoris-
tát s fűszerezzük mindezt, 3 
kg gondosan válogatott költé-
szettel. Adjunk hozzá 1 bő ma-
réknyi humort (lehet akár egy 
késhegynyi fekete humort is), 1 
adag komolyzenét, 1csipetnyi 
erotikát, 30 dkg rózsaszirmot, 
valamint 75 dl finom habbá 
vert könnyet, s ízlés szerint 
vért, verejtéket. A hozzávalókat 
alaposan keverjük össze, majd 
az egészet 38 fokon, kis lángon 
főzzük, 70 percen keresztül. Ki 
ebbe belekóstol, ízét soha nem 
felejti” – szólt a Magyarorszá-
gi Német Színház vendégváró 
receptje.

A DBU színészei együtt al-
kották meg azt az estet, amellyel 
Koch Valéria emlékét kívánták 
megidézni. A Magyarországi 
Németek Országos Önkormány-
zata által is támogatott országos 
kezdeményezéshez csatlakozott 
mindezzel a DBU társulata. 
Koch Valéria halálának 20. év-
fordulóján indult útjára, még 

2018-ban az rendezvénysorozat, 
amelynek során szerte az ország-
ban megemlékeztek a német 
kötődésű kulturális szervezetek 
a rövid életű írónő kiemelkedő 
munkásságáról.

Koch Valéria a Baranya me-
gyei Szederkényben született 
1949.ben. A szegedi József Attila 
Tudományegyetem Bölcsészet-

tudományi Karán, magyar-né-
met szakon szerzett tanári 
diplomát. Később szabadfoglal-
kozású íróként, műfordítóként 
és újságíróként tevékenykedett. 
Több önálló kötetet is publikált. 
Verseiből és A herceg és a rózsa 
című meséjéből kaphatott most 
ízelítőt a szekszárdi közönség. 
Az előadásban Bareith Rebekka, 
Donner Paula, Hermann Me-
lissa, Lotz Katalin, Sipos Eszter, 
Boglári Tamás, Horgász Dezső, 
Jaslikowski Andrzej mellett 
Lozsányi Tamás is közremű-
ködött. Az összeállítás teljes 
egészében a DBU színészeinek 
munkája – mondta el Lotz Ka-
talin, a színház igazgatója.

Aki lemaradt volna a külön-
leges hangulatú programról, 
áprilisban még pótolhatja azt. 
A DBU színészei tavasszal újra 
színpadra viszik az előadást, 
Szekszárdon is, de közben azért 
elviszik szerte az országban. 
 SZV
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Február 3-ai rejtvényünk megfejtése: Komlós Juci, Az aranyember, Lenke néni
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Fehér Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését február 14-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Randevú egy életen át”
A Szekszárdi Vasárnap előző heti 
számában olvashattunk a január 10 
és 17. között megrendezésre kerülő 
Házasság Hetéről. E nagyszerű, ha-
gyománnyá vált kezdeményezés cél-
ja és egyben áldása, hogy a családot, 
s annak alapkövét, a házasságot 
megmutassa annak teljességében: 
örömeivel, kihívásaival, drága kin-
cseivel együtt. 

Idei fő gondolatként az életen át 
tartó, gyakorolt, megélt randevú ke-
rült középpontba. Családanyaként, 
dolgozó nőként egyszerre ragyogott 
fel lelkemben az öröm, és húzódott 
kesernyés mosollyal félre a szám: 
könnyű azt mondani, hogy rande-
vú – de kinek van arra ideje? Bizony 

felismerés, sok könny és némi alá-
zat szükséges ahhoz, hogy komolyan 
vegyük a meghívást: randevúzz egy 
életen át a társaddal! Hiszen a sze-
mélyes, intim és tartalmas együttlét-
ből táplálkozik a kapcsolat, melynek 
gyümölcseit a mindennapokban íz-
lelhetjük. 

S mielőtt valaki, aki még vagy 
már nem él házasságban tovább 
lapozna, hadd emeljem e témát egy 
másik síkra, mely mindannyiunkra 
vonatkozik. Harmadikos gyerkőcök-
kel a Tízparancsolatot tanulgatjuk, s 
olykor igen nehéz az ő kis világukba 
helyezve elmagyarázni, mit is jelent 
a szombatnap megszentelése, vagy a 
„ne paráználkodj!” figyelmeztetése. 

A házashét mottójával szemlélte-
tem a lényeget: randevúzz! Vagyis 
találkozz, beszélgess, legyen közös 
témád és időd azzal, aki melletted 
áll. Legyen időd a mennyei Atyára, 
hogy elmondhassa, mennyire szeret 
téged! Mondd el neki örömödet és 
bosszúságodat, hogy veled nevethes-
sen és óvhasson a hibás lépésektől. 
Adj az idődből, figyelmedből, önma-
gadból, hogy te magad megajándé-
kozottá is válhass! S ez segít majd 
abban, hogy eleven kapcsolatban 
élve ne legyen vágyódásod idegen és 
hamis után, hogy ne légy hűtlenné 
és paráznává.

Nem kell sorolnom, hány és hány 
vetülete van a szónak: randevú. 
Találkozás és intim, bensőséges 
együttlét Istennel; közös élmények 
barátokkal; beszélgetés a testvérrel; 

asztalközösség azokkal, akik éle-
tem részei; meglátogatása annak, 
aki már nem tud eljönni hozzám; 
egy-egy érdeklődő telefonhívás, le-
vélírás…

Rengeteg időt fordítunk arra, 
hogy gondozzunk kertet, szőlőt, a 
bőrünket, hajunkat. Ápolni kell és 
lehet, sőt érdemes kapcsolatainkat 
is. Tudjuk ezt jól, mégis valahogy 
könnyen túllépünk rajta. A Házas-
ság Hete idén erre hív: „Randevú 
egy életen át”. 

Istenünk igéje átfogóbban invi-
tál: „Emlékezzél meg a nyugalom 
napjáról, és szenteld meg azt!” Légy 
eleven, élő kapcsolatban Teremtőd-
del, társaiddal, szeretteiddel – hogy 
áldás lehessen mindennapodon. 
Ámen!  Kaszóné Kovács Karola 
 református lelkipásztor

Kultúrházak Éjjel-Nappal programjai a Babitsban
2019. február 15. (péntek) 
08:30–13:30 – Digitális Jólét 
Program Pont
Az Agóra képekben – egész na-
pos vetítés zenei aláfestéssel

Ismerje meg a Babits Mihály 
Kulturális Központ életét, rendez-
vényeit, működését az átépítéstől 
napjainkig. Pihenjen meg pár 
percre a szekszárdi DJP Pontban 
és ismerje meg történetünket, 
kulturális tevékenységünket. A 
vetítés egész nap, folyamatosan 
megtekinthető, és előzetes beje-
lentkezés sem kell hozzá.

2019. február 16. (szombat) 
16:30–24:00 – Rendezvényterem
Táncház a Zagyva Bandával
16:30–17:00 Babázó (1,5 
és 3 éves kor közöttieknek), 
táncházvezetők: Matókné Ka-
pási Julianna és Prantner-Zaty-
kó Tünde.
17:00–18:00 Játszó (3 és 6 éves 
kor közöttieknek), táncházveze-

tők: Huszárikné Böröcz Zsófia 
és Sántha Dávid.
18:00–19:30 Gyermektáncház 
(6 és 12 éves kor közöttieknek), 
táncházvezetők: Nyemcsokné 
Kárpáti Katalin és Nyemcsok Pál.
20:00–24:00 TÁNC-HÁZAS – 
felnőtt táncház, a Házasság hete 
rendezvénysorozat keretein belül. 
Táncházvezetők: Prantner-Zaty-
kó Tünde és Sipos Gergő. Köszön-
tőt mond Petkó Tamás plébános 
és Szabadi Mihály koreográfus. 
Közreműködik a Sióagárdi Ha-
gyományőrző Egyesület. 

A rendezvény a Babits Mihály 
Kulturális Központ, a Bartina 
Néptánc Közhasznú Egyesület 
és a Pécsi Egyházmegye Csa-
ládreferantúrája együttműkö-
désében valósul meg. 

A belépés díjtalan.

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

Program: 
Bemutató a Bartina Néptánc 

Egyesület farsangi produkci-
óiból; fellép a Palinta Társulat 
az „Itt a farsang áll a bál” című 
műsorával; kézműves foglalko-
zások (Humánszolgáltató Köz-
pont, Happy Stars Nyelviskola, 
Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület, Mentálhigiénés Mű-
hely); fánkkóstoló, gyermekját-
szó, arcfestés. 

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

Nyílt nap (csoportjaink nyílt 
órái)
2019. február 15. (péntek)
15:00–17:00 Szekszárdkörnyé-
ki Foltvarró Egyesület
16:00–17:00 Tücsök Zenés 
Színpad – gyermekcsoport
16:00–18:00 Bartina Néptánc 
Egyesület – Töpörtyűk csoport
16:30–18:30 Sakk szakkör

18:00–21:30 Bartina Néptánc 
Egyesület – nagyegyüttes
18:30–21:00 Szekszárdi Mad-
rigálkórus 

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

Mozi műsor február 15–17.
15:00 A LEGO kaland 2.
17:00 Csillag születik 
19:30 A csodagyerek                                                      

Időszaki kiállítások
•  Hencze Tamás festőművész 

kiállítása (Művészetek Háza)
•  Sokszínűség – a Közösség 

Kultúra Közhasznú Egyesület 
kiállítása (Bakta Galéria)

FELHÍVÁS
Partnerségi egyeztetésre
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részlegesen 
módosítani kívánja a telepü-
lésrendezési eszközöket:
1.  a Keselyűsi út déli oldalán új 

Ipari Park megvalósítható-
sága érdekében 
A módosítás érinti továbbá a 

Bátaszéki út keleti oldalán fekvő 
belső területeket, a Keselyűsi út 
– Bogyiszlói út közötti területet, 
valamint az ÉK-i iparterületet. 
2.  az Alsóvárosi temető új ki-

szolgáló úttal történő meg-
közelíthetősége érdekében.

Partnerségi egyeztetés keretében 
a fenti témákkal kapcsolatosan 
2019. február 12-én, kedden 
14:00 órakor lakossági fóru-
mot tartunk a Polgármesteri 
Hivatal konferencia termében.

További információk és az 
egyeztetési dokumentáció meg-
található a www.szekszard.hu 
honlapon.
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Jó tavaszi szezonban bíznak a Fekete Gólyák
Meghatározó játékosok tá-
vozása ellenére sem gondol-
ta senki a Szekszárdi Fekete 
Gólyák KC NB I/B-s női kézi-
labda klub háza táján, hogy 
a 2018/2019-es bajnokság 
tavaszi szezonjában a bent-
maradásért harcol majd a 
gárda…

Mint azt öt hónappal ezelőtt 
lapunk is megírta, a nyáron 
jelentős változások történtek 
a megyeszékhely második vo-
nalbeli női kézilabda együtte-
sének keretében. A gárda két 
legeredményesebb játékosa, 
Kaveczki Edina és Tauker Erika 
távozott, míg a védelem oszlo-
pa, a csapatkapitány Weigel Zita 
felhagyott a versenysporttal. Az 
érkező Farkas Anita egymaga 
értelemszerűen nem pótolhatta 
a rutinos triót.

A második fordulóban a Gó-
lyák még legyőzték a Nagyatádot, 
ezt követően azonban zsinórban 
jöttek a kudarcok. Nagy Szilvia és 
Gyenis sérülése miatt két újabb 
alapember esett ki a csapatból, így 
az FGKC több nagy különbségű 
vereségbe is „beleszaladt”. Az 
edzőpáros egyik tagja, Horváth 
Szimonetta a negyedik fordulót 

követően lemondott, a gárda irá-
nyítását a korábbi tréner, Tabajdi 
Ferenc vette át…

– Fizikailag és mentálisan is 
rossz állapotban volt a társa-
ság – kezdte az edző –, ráadásul 
előbb Tutti, majd Grénus is el-
hagyta az együttest, ami tovább 
szaporította gondjainkat. Folya-
matosan, a bajnokság közben 
kellett újra felépíteni a csapatot, 
amelyet Reisch leigazolásával 
sikerült megerősítenünk.

A házi gólkirály, Fehér Tímea 
(képünkön) vezérelte Szekszárd 
legyőzte a Haladást, aztán az őszi 
idény utolsó két fordulójában 
előbb idegenben verte a rivális 

Dorogot, majd pontot szerzett a 
győri junioroktól. Az FGKC ez-
zel a 3 ponttal megteremtette az 
esélyt a bentmaradásra...

– Ugyan a 10. helyről várjuk 
a folytatást, de a hetedik Pénz-
ügyőr is csak 2 ponttal szerzett 
többet nálunk – folytatta Tabaj-
di Ferenc. – Úgy gondolom, a 
megszerezhető pontok felének 
begyűjtésével biztosan meg-
hosszabbíthatjuk NB I/B-s tag-
ságunkat. Tavaszi sorsolásunk 
kedvezőbb az őszinél, hiszen hét 
alkalommal is itthon játszunk, 
de nem csak ezért vagyok biza-
kodó. A téli szünetben nagyon 
sokat és rendkívül keményen 

dolgoztunk. Fizikailag jó álla-
potban várjuk a rajtot. Ameny-
nyiben a sérülések elkerülik 
az együttest, úgy tavasszal az 
élcsapatok kivételével, bárkivel 
felvehetjük a versenyt.

A Fekete Gólyák az elmúlt 
hétvégén, Pécsen szerepeltek 
egy felkészülési tornán, ahol 
mindhárom NB II-es ellenfe-
lüket – közte az éllovas Csurgót 
is – magabiztosan győzték le. 
Tabajdi Ferenc gárdája további 
három edzőmeccset követően, 
február 17-én, vasárnap (kezdés 
18:00 órakor) saját közönsége 
előtt, a Mohács ellen kezdi meg 
a tavaszi menetelést.  - fl -
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FOTÓ: BUDAI ALADÁR

FOTÓ: SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT

1. Szombathelyi KKA 22 p.

2. NEKA 20 p.

3. Kozármisleny SE 15 p.

4. Győri Audi ETO KC U19 14 p.

5. DKKA U19 11 p.

6. Mohácsi TE 1888 11 p.

7. Pénzügyőr SE 9 p.

8. Gárdony-Pázmánd NKK 8 p.

9. Rinyamenti KC 7 p.

10. Szekszárdi FGKC 7 p.

11. Dorogi ESE 6 p.

12. Szombathelyi Haladás 2 p.

A jövő bajnokai a medencében
„Legyetek büszkék arra, hogy 
kiválasztottak vagytok” – ezek-
kel a szavakkal köszöntötte 
Dr. Wladár Sándor a Jövő Baj-
nokait január 20-án a Tüske 
Uszodában rendezett összré-
giós versenyen, ahol a Magyar 
Úszó Szövetség utánpótlás 
programjának közel 300 ver-
senyzője mérte össze tudását.

Az ifjú tehetségek régiónként 
vonultak be a régióvezetőik-
kel és kiemelt mentoraikkal. A 
múlt és jelen nagy úszó bajnokai 
közül az olimpiai bajnok Ko-
vács Ágnes, Risztov Éva, Szabó 
József és dr. Wladár Sándor is 
együtt vonult a fiatalokkal.

„A tehetség minden körülmé-
nyek között utat tör magának, az 
úszás pedig igen meghatározó 
szerepet tölt be a magyar sport-
ban, ezt mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy már számtalan 
bajnok került ki az uszoda falai 

közül” – emelte ki beszédében dr. 
Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke.

Szekszárdról Horváth Luca, 
Hild Zsanett és Liszkai Péter 
került be a Dél-Dunántúli régió 
válogatottjába, és Sportközpont 
úszó szakosztályának verseny-
zői méltón képviselték egyesü-
letüket és városukat. Teljesítmé-
nyükkel nagyban hozzájárultak 
a régió csapatának nagyszerű 
szerepléséhez.

Egyéni versenyszámaikban 
Horváth Luca (100 m hát) és 
Hild Zsanett (100 m gyors) egy-
aránt harmadik helyezést szer-
zett, míg Liszkai Péter (100 m 
hát) hetedik lett. Gyorsváltóban 
Hild Zsanett volt tagja a harma-
dik helyezett csapatnak.

A régiók közötti versenyt a 
Dél-Alföld nyerte Dél-Dunán-
túl előtt, míg a harmadik helyen 
holtversenyben a Nyugat-Du-
nántúl és a Budapest 1. régió 
végzett. - rp -

Péceli-arany a serdülő ob-ról

Az elmúlt hétvégén, Buda-
pesten rendezték meg a Fe-
dett Pályás Serdülő Országos 
Bajnokságot. A kétnapos ver-
senyen remekül teljesítettek 
a Szekszárdi Sportközpont 
atlétái: egy aranyéremmel és 
több pontszerző helyezéssel 
gazdagabban tértek haza.

A viadal első napján Péceli 
Tamás magabiztos győzelmet 
aratott magasugrásban. Scher-
er Tamás tanítványa 170 centin 
szállt be a versenybe és kiválóan 
haladt felfele, végül 186 cm-es 
egyéni csúccsal állhatott a do-
bogó legfelső fokára. Ugyaneb-
ben a versenyszámban Hamar 
János 180 cm-es ugrással a nyol-
cadik helyen végzett.

Andi Péter és Frei Nóra gát-
futásban állta rajthoz, és nagy-

szerű futással Peti az „A”, Nóri 
pedig a „B” döntőben jutott. 
Sajnos a fináléban egyiküknek 
sem jött ki a lépés, de Andi egy 
pontszerzést jelentő nyolcadik 
helyet meg tudott csípni.

Szintén nyolcadik lett távol-
ugrásban Zsiga Levente. Az első 
éves serdülő jól vette fel a ver-
senyt az idősebbekkel. A har-
madik sorozatban 549 centivel 
egyéni csúcsot ért el, a döntőre 
azonban egy kicsit elfáradt.

A 4×200 méteres váltófutás 
előtt titkon éremben remény-
kedtek a szekszárdiak, egy rossz 
váltásnak köszönhetően azon-
ban szertefoszlottak a dobogó-
ról dédelgetett álmok. A Péceli 
Tamás, Barna Tamás, Zsiga 
Levente és Andi Péter alkotta 
váltó azért így is megszerezte az 
ötödik helyet.  - rp - 

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

(04000)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Asztalitenisz. Három érmet 
szerzett a szekszárdi Kizak-
isz Nikolaosz a 2019. évi Bu-
dapest Bajnokság Országos 
utánpótlás ranglista verse-
nyen, január utolsó hétvégé-
jén. A Yorgos SE fiatalja Szán-
tosi Dávid oldalán megnyerte 
a serdülő fiúk páros verse-
nyét, második lett az újonc 
fiúk összevont viadalán, és 
bronzérmet szerzett Szánto-
sival az ifi párosok kategóri-
ájában. Egyéniben a serdülők 
között 5. lett, míg az ifjúsá-
giak mezőnyében a főtáblára 

jutott. Nikosz a legfrissebb 
országos újonc (U13) rang-
listán a 2., serdülőben (S15) 
az 5. helyen áll.

Íjászat. DAR Teremíjász 
ob-kvalifikációs versenyt 
rendeztek az elmúlt vasárnap 
Balástyán. Az Alisca Nyilai 
ÍE két fiatal versenyzője, Bar-
ta Nikolett és Barta Viktória 
állt lőállásba, és mindketten 
aranyéremmel térhettek haza. 
Viki teljesítményével kihar-
colta a jogot az országos baj-
nokságon való indulásra is.

Kosárlabda. Fáradt és dekon-
centrált csapat benyomását 
keltette az Atomerőmű KSC 
Szekszárd a Sopron Basket 
vendégeként, így az euroligás 
hazaiak nagy különbséggel 
nyerték a női NB I rangadóját 
(82–48). Djokics Zseljko ve-
zetőedző együtteséből Bishop 
(19/9) és Dojkics (13) nyúj-
tott jó teljesítményt. A KSC 
szombat este a ZTE együtte-
sét látja vendégül, míg febru-
ár 13-án, szerdán a spanyol 
Girona gárdáját fogadja az 
Európa Kupában.

SPORTHÍREK – SPORTHÍREK – SPORTHÍREK

Remek születésnapi ajándék a vezetőedzőnek
Január közepe után – amikor 
a Miskolcot győzte le – ját-
szott ismét bajnoki mérkő-
zést a Szekszárd FC NB I-es 
női futsal csapata.

Ellenfele, a gyulai gárda egy hete 
meglepetést okozott a címvédő 
Hajdúböszörmény otthonában, 
kevésen múlt pontszerzésük a 
bajnokesélyes ellen (4–3).

Ahogy várni lehetett, a bé-
késiek újra bebizonyították, 
hogy nem lehet őket leírni. A 
siker érdekében minden beve-
tő, a néha a durvaság határát 
súrolóan futballozó vendégek 
alaposan megnehezítették a 
szekszárdiak dolgát. Hiába 
alakítottak helyzeteket szebb-

nél szebb támadások végén 
Ganczerék, a félidőre mégis az 
Amazonok mehettek előnnyel. 
A fordulást követően sem vál-

tozott nagyot a játék képe, az-
tán az utolsó tíz percben már 
gólokra tudta váltani mezőny-
fölényét a Szekszárd – Beke 

duplázott –, így a csapat értékes 
sikerrel köszöntötte a születés-
napját ünneplő Micskó Márk 
vezetőedzőt.

– Gratulálok játékosaimnak, 
mert nagy csatában fontos győ-
zelmet arattunk – nyilatkozta 
Micskó Márk. – Pontatlan és 
kapkodó volt a játékunk, de 
szerencsére a szünetben meg-
nyugodtak a lányok, a foly-
tatásban már nem volt gond. 
Nem játszottunk jól, de küz-
döttünk, ezért megérdemelt a 
sikerünk.

NB I, 13. forduló: Szekszárd 
FC–Gyulai Amazonok 4–2 (1–
2). Gól: Beke (12., 31.), Jarova 
(35.), Ganczer (39.), illetve Ku-
rai N. (6., 18.).  SZV
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AGÓRA MOZI
Február 10., vasárnap

15:00 |  Kókusz Kokó, a kis sár-
kány 2. – Irány a dzsungel

17:00 |  Szerelmünk napjai
19:30 |  Bohém rapszódia

Február 11., hétfő

17:00 |  Vihar előtt
19:30 |  Kursk

Február 12., kedd

17:00 |  Vihar előtt
19:30 |  Kursk

Február 13., szerda

17:00 |  Vihar előtt

19:30 |  Kursk

Február 14., csütörtök

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

Február 15., péntek

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

Február 16., szombat

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

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. február 17. (vasárnap) 
09:00–13:00 – Rendezvény-
terem
Farsangi játszóház
Farsangi fánk sütés, kézműves 
foglalkozások, álarcok, masz-
kok készítése.
10:00 Ízelítő a Bartina Gyer-
mekfarsang produkcióiból
11:00 Palinta Társulat: Itt a far-
sang áll a bál

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

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

Múzsa bérlet, 2. előadás. 
Dráma a Játékszín előadásá-
ban. Szereposztás: Zsurzs Kati 
(Nóra), Tóth Enikő (Edina). 

Jegyár: 3.300,- – 3.800,- Ft.

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

A kommunista diktatúra ál-
dozatainak emléknapja.

„Kommunista családba szü-
lettem a második világháború 
legvégén. Bár nem követtem az 
elvárásokat, valamiért még ma 
is úgy érzem, közöm van ehhez 
a szörnyűséghez. Elmentem 
Permbe, hogy szembesüljek 
azzal, amivel még lehet, ami 
megmaradt belőle. Mit találtam 
ott, ami a legjobban megrázott? 

Üzeneteket mindenhol. Ott és 
akkor döntöttem el, hogy csi-
nálok valamit, ezért írtam meg 
ezt a darabot. Persze, nem írha-
tom le a fájdalmukat, a megalá-
zottságot, a reménytelenséget, a 
halált, hiszen nem éltem át, de 
továbbadom azt, amit mások 
megőriztek és továbbadtak."
Írta, fordította, összeállította és 
rendezte: Földes László Hobo. 
Zene: Vlagyimir Viszockij. 

Jegyár: 2.500,- Ft.

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

Múzsa bérlet III. előadás. Já-
tékszín Budapest. Találkozgat-
nak, iszogatnak, és egyfolytá-
ban álmodoznak az egyedülálló 
eastwicki barátnők, akik köz-
ben úgy-ahogy, az életükkel is 
elvannak. Mígnem egy nap ti-
tokzatos férfi érkezik a városba. 
Egytől egyig elbűvöli őket... Az 
idő múlásával azonban a három 
barátnő rájön, Daryl nagyon 
veszélyes. John Updike a témát 
mosolygós-frivolan írta meg, s 
most a regényalakjai színpadra 
lépnek. Vigyázzatok, miről ál-
modoztok, mert teljesül!

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

Jegyárak: 3.300,- – 3.800,- Ft.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük.  
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–74/504–102. Polgármeste-
ri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2019. február 12. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig.   Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 

– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Dó-
zsa Gy. u. 4.).

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

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
(Garay Élménypince) 1 fő fel-
szolgáló munkatársat keres tel-
jes munkaidős foglalkoztatásra.

Feltétel: szakirányú végzett-
ség, min. 3 év szakmai gyakorlat.

Előny: turizmusban, bor-
gasztronómiában szerzett ta-
pasztalat, idegen nyelv ismerete.

A fényképpel ellátott jelentke-
zéséket írásban kérjük benyúj-
tani a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft-hez, (7100 Szekszárd, Be-
zerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 
115., tel.: 74/510–422)

Beküldési határidő: 2019. 
február 20. (szerda)

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
1 fő ingatlankezelési munka-
társat keres teljes munkaidős 
foglalkoztatásra.

Feltétel: középfokú végzettség, 
felhasználói szintű számítógépes 
ismeret (Ms Office alkalmazások)

Előny: műszaki végzettség, ha-
sonló területen szerzett tapasztalat.

A fényképpel ellátott jelentke-
zéséket írásban kérjük benyúj-
tani a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft-hez, (7100 Szekszárd, Be-
zerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 
115., tel.: 74/510–422)

Beküldési határidő: 2019. 
február 20. (szerda)

Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátója 
2019. február 11-én (hétfőn) 
08:00 – 17:00 között farsangi 
véradást szervez. Véradóinkat 
farsangi fánkkal, és sajt falat-

kákkal várjuk. Kérjük minél 
többen jöjjenek el, hogy ezzel is 
biztonságossá tudjuk tenni a ha-
zai vérellátást. Szeretettel várjuk 
régi és új véradóinkat személyes 
okmányaikkal együtt.

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatal 
Jogi és Hatósági Igazgatóság 
Igazgatási Osztályára hatósági 
ügyintéző munkakör betölté-
sére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Közügyek/Állás menüpontban 
tekinthető meg.

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hir-
det a Polgármesteri Hivatal Jogi 
és Hatósági Igazgatóság Építési 
Osztályára építésigazgatási ügy-
intéző munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Polgármesteri Hivatal/felhí-
vások, aktualitások címszó alatt 
tekinthető meg.

XV. Szekszárdi Tavaszváró Szakmai Méhésznap
2019. február 16. 07:00 – Babits 
Mihály Kulturális Központ, Szín-
házterem és Márványterem
A szakmai programok főként a 
méhegészségügyről szólnak, de a 
mézpiaci elemzés, és a hatékony 
termelési technológiák is fontos 
szerepet kapnak. Az eszközvásár 
már reggel 7:00 órától várja a lá-

togatókat (a profi méhészetekben 
használható legmodernebb gé-
pektől, a hobbyszintig mindenki 
megtalálhatja számára megfele-
lőt), a szakmai programok 9:30 
órakor kezdődnek.

A belépés díjtalan. Info.: Nagyer-
nyei Attila (elnök, Tolna Megyei 
Méhész Egyesület, 30/978–9812).

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

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

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

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. február 24.

Részletes kiírás: www.szekszardagora.hu.

Előadás

Ugyan Anita az első magyar 
hegymászónő, aki öt alkalom-
mal járt már 8000 méter feletti 
csúcsokon, aki kétszer is meg-

hódította Földünk legmagasabb 
pontját, a Mount Everestet tart 
előadást 2019. február 14-én, 
csütörtökön 18:00 órától a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Csatár termében.

A szervező Kadarka Fu-
tóegyesület vár mindenkit, 
akit érdekel a hegymászás 
titokzatos és lebilincselő, 
ugyanakkor emberfeletti erőt 
igénylő világa. 

Belépő a helyszínen.
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Amivel várjuk Önöket:
• Ott honos hangulat
• Baráti  árak
• Mokafl or kávé
• Főzött  kakaó
• Friss Croissant
• Klasszikus és fi tt  szendvicsek
• Kézműves sajtok
• Saláták
• Gluténmentes termékek

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

Családi vagy céges rendezvényre szendvicseit 
elkészítjük!

Legyünk részesei egymás mindennapjainak!
Várjuk barátsággal a Nádasdi reggelizőben!

7100 Szekszárd Rákóczi u. 10.
Parkoló az udvarban

Tel.: +36–30/484–3769

(04005)

Hangulatos reggeliző Szekszárd belvárosában, a főiskolával szemben NÁDASDI REGGELIZŐ

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

KŐ
L O H N E R
G Á B O R

GRÁNIT
MÁRVÁNY
MÉSZKŐ

MŰHELY:
7100 Szekszárd,
Remete u. 1.
Tel.: 74/411–759,
+36–30/937–9225

BEMUTATÓPARK:
7100 Szekszárd,
Rózsamáj u. 1. 
(Újvárosi temető mellett)

• Sírkőkészítés
• Konyha-fürdőszoba munkalapok
• Épületkő: párkányok, lépcsők, lábazatok

www.ko-farago.hu
lohnerg@gmail.com

Nagy tapasztalattal, 
már 40 éve

a szakmában.

(04011)

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  (03998)

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

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

(03996) Vállalkozásunk közel 15 éves szakmai 
tapasztalattal vállal homlokzati hőszi-
getelést, gipszkartonozást, festést, má-
zolást, burkolati díszkövek rakását.

CSONKASZIG
Telefon:

06–20/372–85–84

(0
39

95
)

Trend Minőség Szakértelem

2019. február 11–13.
Maradék

függönyanyag vásár

300 – 400 – 500 
– 1.000 –1.500 Ft/db

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 

szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.

Telefon: +36–74/312–234
facebook.com/fuggonyvilag

(04001)


