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Üdvözlet a győzőknek
Szurkolók és a klub szimpati-
zánsai köszöntötték csütörtök 
kora délután a lengyelországi 
Európa Kupa mérkőzésről ha-
zatérő Atomerőmű KSC Szek-
szárd kosárlabda csapatának 
játékosait és szakmai stábját a 
városi sportcsarnokban.

Kijárt a köszöntés a szekszár-
di lányoknak, miután hátrány-
ból fordítva győztek 10 ponttal 

a Sleza Wroclaw otthonában, s 
ezzel bejutottak a sorozat leg-
jobb nyolc együttese közé. Ez 
bravúros teljesítmény az euró-
pai kupaporondon újonc KSC 
csapatától. Djokics Zseljko edző 
tanítványai január 25-én török 
vagy orosz gárda ellen folytat-
hatják: a tét immár az elődön-
tőbe kerülés!  

 → 13. oldal

XV. MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKNAP
2018. január 19.

Szekszárd

Fotó: Hunyadi J., 1964 (Fortepan)
→ Részletes program

a 15. oldalon
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Gyásznap és újrakezdés

Soha nem szabad feledni, mek-
kora lelkierő szükségeltetett 
azoknak a székelyeknek, akiket 
254 éve, a madéfalvi vérengzés 
során elüldöztek otthonukból. 
Sorsuk reményvesztettnek lát-
szott ugyan, mégis bizalommal 
tekintettek a jövőbe. Újrakez-
désükhöz akarat és jó adag hit 
is kellett.

Ezeket a gondolatokat is meg-
osztotta Szegedi Dezsőné, a 
Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesületének vezetője közös-
ségük január 8-i megemléke-
zésén, az újvárosi emlékhelyen. 
Az elnök szerint az 1764. január 
7-i gyásznap a bukovinai széke-
lyeknek újrakezdést, születésna-
pot is jelent. Kettős érzések ka-

varognak tehát a lelkekben, ha 
Madéfalvára gondolnak.

– Emlékeznünk kell arra, 
mennyit vándoroltunk. Ha ki-
jövünk ide, a bukovinaiakról 
elnevezett térre, olykor örülünk, 
hálát adunk, ám megesik, hogy 
keserűséggel gondolunk a múlt-
ra – utalt Szegedi Dezsőné az 
elődeiket ért szörnyűségekre. A 
bukovinaiak új hazára találására, 
letelepedésére célozva kiemelte: 
az évforduló a jövőt illetően 
mégis reményt keltővé válik. 

A rendezvényen Ollé Lajosné 
„Memento” című költeményét 
adta elő, míg a megjelentek 
közreműködésével a Székely 
himnusz, a Miatyánk és az Üd-
vözlégy is felcsendült.  Gy. L.

Tűzifával segített a város
Több mint 170 családnak 
segített ingyenes tűzifával 
Szekszárd önkormányzata. 
Egy család tizenöt mázsa 
tűzifához jut hozzá, amely 
nagyjából egy-másfél hó-
napra elég. A tűzifa kiszállí-
tását már novemberben el-
kezdte a vállalkozó, és még 
karácsonyig a legtöbb helyre 
el is jutott.

– Idén kilencmillió forintot 
fordított erre a célra a város, 
a rászorulóknak szeptember 
30-ig kellett regisztrálniuk – 

mondta el Ács Rezső polgár-
mester a Nyár utcában tartott 
sajtótájékoztatón, ahol egy 
rokkantnyugdíjas férfi házához 
érkezett a teherautó a tüzelővel. 
A férfi azt mondta, hogy ennyi 
tüzelőből egy hónapig tud majd 
fűteni. A fa behordásában pedig 
a szomszédja segíti.

Ács Rezső elmondta azt is, 
hogy a programot 2016-ban in-
dították el, és tavaly 146 család 
jutott ilyen úton téli tüzelőhöz. 
Az előző évben hétmillió fo-
rintot fordított a programra az 
önkormányzat.  SZV

FOTÓ: KISS ALBERT

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FOTÓ: KISS ALBERT

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

NÉVNAP–TÁR
Január 14. (vasárnap) – Bódog
Bódog: magyar eredetű; jelentése: boldog, gazdag.

Január 15. (hétfő) – Lóránt, Lóránd
Lóránt: germán eredetű; jelentése: dicsőség + merész.
Lóránd: a Lóránt régies változata.

Január 16. (kedd) – Gusztáv
Gusztáv: skandináv-német eredetű; jelentése: a gótok támasza.

Január 17. (szerda) – Antal, Antónia
Antal: latin eredetű; eredeti jelentése ismeretlen. Női párja az Antónia.
Antónia: latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.

Január 18. (csütörtök) – Margit, Piroska
Margit: a görög eredetű latin Margareta név magyar alakja, a jelentése: gyöngy. 
Piroska: a latin Prisca névből származik, eredeti jelentése: régi, ősi, tiszteletreméltó.

Január 19. (péntek) – Sára, Márta, Márió
Sára: héber eredetű; jelentése: hercegnő, uralkodónő, fejedelemasszony. 
Márta: héber arameus eredetű; a jelentése: úrnő. 
Márió: latin eredetű, a Marius névből ered; jelentése valószínűleg férfias.

Január 20. (szombat) – Fábián, Sebestyén
Fábián: latin eredetű; jelentése: a Fabius nemzetséghez tartozó. 
Sebestyén: görög-latin eredetű; jelentése: Sebastia városából való; magasztos, 
felséges.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Január 14.
(vasárnap)

Január 15.
(hétfő)

Január 16.
(kedd)

Január 17.
(szerda)

Január 18.
(csütörtök)

Január 19.
(péntek)

Január 20.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | szeles nap
max. 4o , min. -1o

gyengén felhős | erős fagy
max. 2o , min. -5o

erősen felhős | kb. 1 mm zápor | 
melegfront
max. 1o , min. -4o

eső | kb. 2 mm eső| viharos szél 
max. 5o , min. -2o

havas eső
max. 5o , min. -1o

havas eső
max. 5o , min. -1o

hószállingózás
max. 5o , min. -1o

Igazi gálaműsorral ünneplik a Magyar Kultúra Napját
Nagyszabású rendezvény-
nyel ünneplik Szekszárdon 
a Magyar Kultúra Napját ja-
nuár 22-én a Babits Mihály 
Kulturális Központban. A 
„Csak tiszta forrásból” című 
gálaműsor keretében Bartók 
Béla és Kodály Zoltán zene-
kari és énekkari kompozíciói, 
népdalfeldolgozásai hangza-
nak el – az eredeti népzenei 
forrásokkal együtt.

Az először 2017. januárjában 
a MüPá-ban bemutatott, majd 
többek között Kolozsváron és 
Marosvásárhelyen is előadott 
gálaműsort a néhai Kocsis 
Zoltán kétszeres Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas zongoramű-
vész, karmester és zeneszerző, 
a Nemzeti Filharmonikus Ze-
nekar főzeneigazgatója állított 
össze – mondta el dr. Balogh 
Júlia, a Közszolgálat a Magyar 
Kultúráért Alapítvány elnöke 
a rendezvényről kedd délelőtt 
megtartott sajtótájékoztatón.

A gálaműsor keretében Bar-
tók Béla és Kodály Zoltán zene-
kari és énekkari kompozíciói, 
népdalfeldolgozásai lesznek 
hallhatók az eredeti népze-

nei forrásokkal kiegészítve. A 
népdalok és néptáncok auten-
tikus tolmácsolásban, népze-
nészek, néptáncosok, valamint 
a „Fölszállott a páva” népzenei 
tehetségkutató verseny győz-
teseinek közreműködésével 
jelennek, illetve szólalnak meg 
a látványos ünnepi előadáson. 
Dr. Balogh Júlia hozzátette: a 
műsorvezető a szekszárdi szü-
letésű Sebő Ferenc Kossuth-dí-
jas énekes, gitáros, tekerőlantos, 
dalszerző, népzenekutató lesz.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma közreműködésével, 
Balog Zoltán miniszter védnök-
ségével megvalósuló műsornak 

köszönhetően Szekszárdon egy 
országos szinten is kiemelt ren-
dezvénnyel ünnepelhetjük meg 
a Magyar Kultúra Napját – tá-
jékoztatott Ács Rezső. A pol-
gármester kiemelte, a szekszár-
diak büszkék a kultúrájukra, a 
gálaműsor pedig „közvetíteni” 
tudja mindezt, miközben mél-
tó körülményeket teremt a jeles 
nap megünnepléséhez. A vá-
rosvezető szerint az olyan helyi 
csoportok, mint a Bartina Nép-
tánc Egyesület, vagy különféle 
kórusok és népzenei együttesek, 
magas szinten járulnak hozzá a 
kultúra közvetítéséhez. Hozzá-
fűzte: ez a műsor is megtestesíti 

a város azon törekvését, hogy 
Szekszárd neve egybeforrjon a 
minőséggel.

A Magyar Kultúra Napján be-
mutatandó gálaműsor az elmúlt 
tíz év egyik legnagyobb kultu-
rális eseménye lesz Szekszárdon 
– fogalmazott Zsikó Zoltán, 
a Szekszárdi Közművelődési 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője, 
aki népdalénekesként maga is 
közreműködik a gálán.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ színháztermében ja-
nuár 22-én, hétfőn 19 órakor 
kezdődő gálaműsoron köszön-
tőt mond Horváth István ál-
lamtitkár. Zsikó Zoltán mellett 
fellép Csizmadia Anna, Kubinyi 
Júlia, Balga Gabriella és Palerdi 
András énekes, a Magyar Rádió 
Szimfónikus Zenekarát és Ének-
karát Madaras Gergely vezény-
li, míg a Czifra Táncegyüttest 
Pál István Szalonna és Bandája 
kíséri. A gálaműsoron Bartók 
Béla műveiből felcsendül töb-
bek között az Erdélyi táncok, de 
hallható lesz Kodály Zoltántól 
a Galántai táncokat, valamint 
a Kállai kettős, továbbá Kocsis 
Zoltán egy-egy Kodály és Bar-
tók-feldolgozása is.  S. V.

Fiatalok káros szenvedélyeire világít rá a KEF új kiadványa
Hiánypótló, a fiatalok kábító-
szer, alkohol és dohányzással 
kapcsolatos szokásait vizsgá-
ló munka látott napvilágot 
nemrég a szekszárdi Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) gondozásában, „Így lát-
juk mi” címmel.

Városunkban is mind markán-
sabb probléma a droghasználat, 
amely egyre fiatalabb korosztá-
lyokat érint. Erről is beszélt a 
kiadvány megjelenése kapcsán 
tartott sajtóeseményen dr. Haag 
Éva, Szekszárd alpolgármestere. 
A tizenöt éve működő szakmai 
testület elnöke szót ejtett a 
Nemzeti Drogstratégia helyi pá-
lyázatainak végrehajtásáról, és 
köszönetet mondott azoknak a 

szakembereknek – pszichológu-
sok, szociális munkások –, akik 
a kiadvány szakmai anyagának 
elkészítésében közreműködtek. 
Kiemelte, a fórum sokat segít 
mind a prevenciós feladatok 
ellátásában, mind a korábban 

elfogadott drogstratégia végre-
hajtásában. 

A KEF hagyományosan jó 
kapcsolatot ápol a város intéz-
ményeivel, így kiadványukkal 
remélhetőleg, sokakat elérnek 
majd. Mivel az írások könnyen 

„emészthetőek”, így azok nem 
csupán szakembereknek, de az 
érintett korosztályoknak is szól-
nak – húzta alá dr. Haag Éva 
alpolgármester. A KEF elnöke 
reményét fejezte ki, hogy a be-
fektetett munka eredményt hoz.

A 16 év körüli fiatalok ve-
szélyeztetettségéről dr. Kertész 
Ágnes, a Tolna Megyei Balas-
sa János Kórház pszichiátri-
ai osztályának osztályvezető 
főorvosa nyomatékosította: az 
említett korosztályban számos 
függőségben szenvedőt talá-
lunk. Nagy gond a napi 8-12 
órára (!) növekedett internet-
függőség problémája is: ez utób-
bi ugyanis a fiatalok elmagányo-
sodásához, társas kapcsolatok 
hiányához vezethet. Gy. L.
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„A szeretet nyelve előre visz”
Tolácziné Varga Zsuzsan-
na több, mint két évtizede 
foglalkozik gyermekvéde-
lemmel. A Szekszárdi Hu-
mánszolgáltató Központ 
vezetője rengeteg tapasz-
talattal rendelkezik, amely-
nek nyomán, munkatársai-
val és a társszervezetekkel 
együttműködésben alakult 
ki a jelenlegi gyermekvédel-
mi, gyermekjóléti rendszer 
Szekszárdon. Tevékenységét 
a Szociális Munka Napján Ba-
log Zoltán miniszter emlék-
plakettal ismerte el.

Eredetileg tanítónak készült, 
ám végül szociális munkás lett. 
„Nyolcvankilencben kezdtem” 
– meséli Tolácziné Varga Zsu-
zsanna. „Akkoriban a szociális 
munkáról fogalmuk sem volt az 
embereknek, habár presztízsben 
ma is nagyon hátul helyezkedik 
el ez a szakma.”  Huszonkét év-
vel ezelőtt kezdett el dolgozni 
ezen a területen és mindig a csa-
ládsegítésben, a gyermekjóléti 
szolgáltatásban tevékenykedett. 
A szakmát egy pillanatra sem 
hagyta el: 2006-2013-ig a Pécsi 
Tudományegyetem szekszárdi 
karán oktatta a szociális mun-
kásokat, majd visszatért a szek-
szárdi családsegítő központba.

Hogy mit csinál egy család-
védelemmel, gyermekjóléttel 
foglalkozó szociális munkás? 
Talán sokak számára ez még 
ma sem világos, pedig a vonat-
kozó törvény immár 20 éves...

„A munka nagy része, hogyan 
lehet egy adott településen vá-
laszolni a kihívásokra, segíteni 
az emberek abban, hogy minél 
kiegyensúlyozottabban élhes-
senek” – mondja az igazgató. 
Fontos kérdés, hogy „Szekszár-
don mit kell tenni azért, hogy jó 
legyen itt élni”. Ezért dolgozik 
a humánszolgáltató központ 
csaknem 50 munkatársa, akik 
közül húszan családsegítéssel, 
gyermekjóléti szolgáltatás-
sal foglalkoznak. A család- és 
gyermekjóléti szolgálat az alap-
ellátás része, a veszélyeztetett-
séget megelőző szerepe van. 

Napközit, szabadidős progra-
mokat szerveznek. Észlelő és 
jelzőrendszert működtetnek, 
amelynek mindenki tagja, aki 
gyerekekkel foglalkozik, így a 
védőnőn és az orvoson túl, az 
óvónők, tanárok és még sorol-
hatnánk. A jelzőrendszer azt a 
célt szolgálja, hogy még a gyer-
mek veszélyeztetettsége előtt 
közbeléphessenek a szakembe-
rek. „Ha jelzés érkezik hozzánk, 
akkor előbb megnézzük, hogy 
annak mennyire van alapja. 
Megkérdezzük az orvost, a vé-
dőnőt, és igyekszünk segíteni. 
Például egy családban válás 
esetén olyan helyzet alakulhat 
ki, amelyet mind a szülő, mind 
a gyermek nehezen dolgoz fel. 
Azok az emberek, akik valaha 
szerették egymást, közösen kép-
zelték el a jövőjüket, gyermeket 
vállaltak, egy válás során har-
colhatnak egymással és a harc 
tönkreteszi a gyereket” – mond-
ja az igazgató. Az ilyen helyze-
tek megoldásában igyekszik 
segíteni a családsegítő és az 

esetmenedzser szociális szak-
ember. Ha ez eredménytelen 
és a gyermek veszélyeztetett 
helyzetbe kerül – például a 
szülő elhanyagoló, bántalmazó 
viselkedése miatt –, akkor az 
már hatósági intézkedést igé-
nyel. Ilyenkor jön a védelembe 
vétel vagy a kiemelés a család-
ból. „Ez mindig nagyon nehéz” 
– hangsúlyozza Tolácziné Var-
ga Zsuzsanna.

A családsegítő, esetmenedzser 
szakemberek több korosztályt 
segítenek, ám nagy számban 
vannak jelen a még tanköteles 
tinédzserek, akik nem járnak 
rendszeresen iskolába. A má-
sik korosztály a kisiskolásoké, 
akiknek mindennapjait a szü-
lők munkanélkülisége, esetleg 
lakhatási problémák nehezítik. 
„Soha nem lehet azt mondani, 
hogy a gyerek maga tehet arról, 
hogy milyen helyzetben van. 
Fontos, hogy a család elfogadja 
segítséget és akarja változást. Mi 
segítünk, hogy erre ráérezzenek” 
– mondja az igazgató.

A családsegítés, gyermekjó-
léti szolgáltatás szükségessége 
szempontjából sok múlik azon 
is, hogy milyen állapotban van 
a társadalom. „Önző világot 
élünk. Mindenkinek önmaga 
van az élete középpontjában” – 
teszi hozzá. „Az önzésben nincs 
helye másnak. Ha én a gyere-
kem életének a részese vagyok, 
akkor tudom az élete részleteit. 
Tudom, hogy madáretetőt készít 
az iskolában, mert elmesélte és 
én figyelek rá. Ha ez nem érdek-
li a szülőt, akkor a gyerek nem 
válaszol majd a kérdéseire, mert 
azt látja, hogy nem fontos a 
szülőnek. A szeretet nyelve előre 
visz” – hangsúlyozza az igazga-
tó. Szerinte a másik probléma 
az, hogy mintha arra szociali-
zálódnánk, hogy nem kellenek 
a szabályok. „A nagyon szigorú 
rendszerben felnőtt generáció 
most épp az ellenkezőjét teszi 
gyermekeivel: lazára engedik a 
gyeplőt és ez sem jó” – figyel-
meztet a szakember.

A családsegítő szociális mun-
kások rengeteg kemény helyze-
tet látnak, ami természetesen 
őket is megviseli. „Ami engem 
nagyon megérint, az a válás so-
rán tapasztalt kapcsolattartási 
probléma, illetve amikor szen-
vedélybeteg van a családban. 
Az ilyen szülő mellett az élet 
kiszámíthatatlan. Egy szenve-
délybeteg szülő mellett a gyerek 
nem érzi biztonságban magát. 
A családból való kiemelés pedig 
nem mindig jelent megoldást. 
Ez egy óriási trauma.”

Az ilyen döntések megho-
zatala nagyon nehéz. Éppen 
ezért a Humánszolgáltató 
Központban kiemelten fontos 
a jó munkahelyi légkör, egy-
más támogatása, a szupervízió.  
Mindezeken túl a szakemberek 
folyamatosan a szolgáltatás ja-
vításán fáradoznak. Szeptem-
bertől óvodai- és iskolai szoci-
ális segítők is dolgoznak majd 
a Szekszárdi járás területén. Ez 
9 fő új munkatársat jelent, akik 
járják majd az óvodákat, általá-
nos- és középiskolákat. 

 M. Wessely Judit

Örömünnep: jó hangulatban telt az évvége Szekszárdon
Tűzijáték, zene, vidámság. 
Ettől volt hangos a város 
az óév utolsó napjaiban. A 
szekszárdiak apraja-nagyja 
a Béla királytéren búcsúz-
tatta a 2017-es évet, míg 
mások a Babits Mihály Kul-
turális Központban vagy 
éppen egy házibuliban kö-
szöntötték az újesztendőt.

Kölyökszilveszterrel vette kez-
detét az újévi mulatozás Szek-
szárdon. A népszerű eseményt 
a Babits Mihály Kulturális 
Központ szervezte. 

A „két ünnep” között ugyan-
is játszótérré alakult az agóra: 
téli játszóház várta a gyere-
keket, amelynek keretében 
december 30-án a város apró-
népe kölyök szilveszteren bú-
csúztatta az óévet.

A felnőttek is kivették részü-
ket a mulatozásból, december 
31-én csaknem kétezer ember 
várta az újesztendőt a hagyo-
mányos, Városi Retro Szil-
veszteren, a Béla király téren. 
A retro diszkó Kindl Gábor 
DJ közreműködésével ismét 
fergeteges hangulatban zajlott. 
A zenét és a mulatozás hang-
jait csupán az ünnepi tűzijá-
ték törte meg, amelyet szerte a 
városban látni lehetett. Egész 
Szekszárd hangos szilveszter 
éjjelén, a Béla király téri bu-

lin túl népszerű volt a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
rendezett szilveszteri bál is. 
Mintegy kétszáz fő búcsúztat-
ta itt az óévet a Bravo zenekar 
muzsikájával.

A szekszárdiak az újév első 
napján is szívesen mozdultak 

ki: a kulturális központban 
teltház volt a hagyományos 
újévi koncerten. 

Szekeres Adrien és László 
Boldizsár közös produkciójá-
ban közreműködött a Buda-
pest Jazz Orchestra. Mindkét 
előadót Sík Olga énektanár 

indította el a pályán, így a két 
művész rengeteg közös pro-
dukciót tudhat maga mögött. 
A szekszárdi újévi koncert 
házigazdája Nemes Roland, a 
Szegedi Nemzeti Színház mű-
vésze volt. 

 - mwj -
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Szekszárdi szakképzés: a gyakorlat volt az igazi tanulás
A puszta véletlen indította 
el jelenlegi szakmája felé - 
ma pedig csillogó szemmel 
beszél munkája rejtelmeiről. 
Kezdetben kemény fizikai 
munkát végzett, ma ő irányít-
ja az üzemrész egy-egy mű-
szakját. A tejtermékgyártó 
végzettségű LOÓSZ ALFRÉD 
művezetővel a több mint fé-
lezer főt foglalkoztató Tolna-
tej Zrt. szekszárdi üzemében 
beszélgettünk.

– Aki mozdonyvezető lesz, az 
általában kisfiú korától az akart 
lenni, aki óvónő, az többnyire 
már kislányként erre vágyott. 
Hogyan lesz valaki tejter-
mékgyártó?

– Az embernek elég fiatalon 
döntenie kell, hogy merre men-
jen, mit tanuljon, amikor még 
nem igazán tudja, mit akar. 
Annak idején, amikor szakmát 
kellett választanom, szakács 
szeretettem volna lenni, máso-
dikként pedig a kereskedelmet 
jelöltem be. Végül úgy adódott, 
hogy véletlenek sora után a 
szekszárdi Csapó Dániel Mező-
gazdasági Szakközépiskolában 
kötöttem ki a tejtermékgyártó 
szakmánál.

– Azonnal megszerette a szak-
mát?

– A szakmunkásképzőben 
teljesen kitanulta az ember a 
szakmát: mindenféle tejtermék 
elkészítését, a technológiát, a 
gyártás során használt berende-
zéseket. Úgy vélem, számomra 
mégis az volt az igazi tanulás, 
amit később a gyakorlatban 
„magamra szedtem”. 

– A Tolnatej Zrt. az első mun-
kahelye?

– Igen. Már tanulóként is ide 
jártam gyakorlatra. Itt tanul-
tam a szakmát és a gyakorlati 
vizsgámat is itt tettem le, ám 
abban az időben még elég ne-
héz volt bekerülni a vállalat-
hoz, egyáltalán nem volt biz-
tos, hogy alkalmazni fog a cég. 
Kilencvenhat augusztusában 
kezdtem itt, még az átvételben, 

ahol a tartálykocsikban érkező 
tejek fogadása történik, majd 
rövidesen elvittek katonának. 
Visszakerülve a sajt-, majd a 
porítóüzemben dolgoztam, 
ahol a tejport, savóport készít-
jük. Kezdetben inkább fizikai 
munkát végeztünk, zsákoltunk, 
pakoltunk, majd sűrítő-porító 
kezelőként rálátásom nyílt a 
teljes üzemrészre. Aztán szépen 
lassan megismertem a „pultot”, 
vagyis az irányítóhelyiséget, 
ahonnan az adott üzemrészt 
irányítják. Akkoriban ez még 
teljesen manuálisan működött, 
„ezernyi” kapcsolóval. Volt 
ugyan digitális technika is, de 
egészen kezdetleges szinten. 
Ma már mindent számítógép 
vezérel, több monitort figye-
lünk, összetett folyamatokat 
irányítunk. Ezt ismertem meg 
egy kollégám révén, aki akkor-
tájt szinte játékos formában ta-
nította nekem ezt az összetett, 
de érdekes folyamatot. Egy nap 
azután azt vettem észre, hogy 
tudom kezelni a pultot, és ti-
zenegynéhány évig pultosként 
dolgoztam.

– Ma mégsem ez a beosztása, 
hanem fiatalon – mindössze 39 
évesen – középvezetői feladato-
kat lát el.

– Úgy vélem, hogy amit le-
het, azt megtanultam a pultról, 
illetve a közben zajló fejlesz-
tések alatt is sok tapasztalatot 
szereztem. Idővel bővült az 
üzem, az irányítás megválto-
zott, összetettebb lett, és sze-
rintem egészen jól „magamba 
szívtam” a tudnivalókat. Köz-
ben persze elvégeztem néhány 
a vállalatnál szervezett tanfo-
lyamot, amelyek tovább bőví-
tették szakmai ismereteimet: 
vegyszerkezelői, kazánkezelői 
tanfolyam, targoncás vizsga – 
olyanok, amelyek a munkám-
hoz kellettek. Mintegy másfél 
éve műszakvezetőként dolgo-
zom. Ez azt jelenti, hogy egy 
adott műszakban én felelek 
az üzemrészben – esetemben 
a sűrítő-porító üzemben – a 
műszakért: az ott dolgozó em-
berekért és a termékgyártásért. 

– Mennyiben változott meg a 
technika ahhoz képest, amikor 
itt elkezdett dolgozni?

– Alaposan átalakult, illet-
ve jelentősen bővült az évek 
során. Leginkább az irányítás 
változott: a régi, kapcsolókra 
épülő technika helyett ma már 
korszerű, programozható logi-
kai vezérlők irányítanak. A fo-
lyamatokkal persze ugyanúgy 

tisztában kell lennünk, hiszen 
kézi beavatkozásra is szükség 
lehet, és képben kell lennem, ha 
valamit manuálisan kell vezérel-
nem. A munka így egyszerűbb, 
ugyanakkor a folyamat össze-
tettebb, több berendezést kell 
összehangolni.

– Gondolom, a tejtermékgyártó 
szakembernek be kell segítenie a 
fejlesztésben, a programok terve-
zésében is.

– Igen, hiszen én tudom, 
hogy egy adott folyamatot, 
amelyet programoznak, hol kell 
paraméterezni, mivel a finom-
hangolás mindig menet közben 
történik.

– Azt mondta, véletlenül került 
erre a pályára. Most miként te-
kint vissza?

– Az iskolában nyilván „ra-
gadt rám” valami, és úgy gon-
doltam, ha már energiát fek-
tettem bele, hát elvégzem. Az 
ember azonban közben komo-
lyodik, az érdeklődési köre is 
változik, és egy idő után meg-
találja önmagát abban a mun-
kában, amelyet végez. Talán ezt 
igazolja, hogy Tolnatej Zrt-nél 
két alkalommal is megkaptam 
a kiváló dolgozó elismerést.

 - orbán -

Advent az ablakokban
A „Szekszárdi Adventi Ab-
lakok” kezdeményezés egy 
Fejér megyei kisközségből, 
Gántról érkezett a megye-
székhelyre. Az ötletet, hogy a 
város ablakai a karácsonyvá-
rás időszakában számozással 
ellátott ünnepi díszben pom-
pázzanak, munkatársunk, 
Gyimóthy Levente vetette fel, 
és segítette a szervezésben a 
2017-es év önkéntesét, Janó 
Attilánét.

A közösségi médiában meg-
hirdetett kezdeményezésre 
már november utolsó hetében 
számtalan vállalkozás és ma-
gánszemély jelentkezett, de 
a helyi cégek által felajánlott 
jutalmakra sem kellett sokáig 
várni. A karácsonyi ünnepkör-
höz igazodó kezdeményezést a 
katolikus plébánia vallási témá-
jú könyvjutalommal támogatta. 

Az ötlethez a szekszárdi Polgár-
mesteri Hivatal is csatlakozott: 
a városháza a 11-es számmal 
hirdette karácsony közeledtét.

Azt, hogy mely napokon mer-
refelé lehetett fellelni a számo-
zott ablakokat, a „Karácsony-
váró” műsorsorozatban adták 
hírül napról napra. A jelentke-
zők kreativitásban igencsak fe-
lülmúlták a szervezők elképze-
léseit. A dizájnokat öttagú zsűri 
(Gaálné Hoffercsik Dóra, Janó 
Attiláné, Balog Jenő, Gyimóthy 
Levente, Decsi-Kiss János) ér-
tékelte.

Az első helyezett ajándékának 
átadójára január 8-án került sor 
a Babits kulturális központban. 
A győztes, Vajdáné Éberhardt 
Anett kislánya, Nóra társasá-
gában vette át az első díjat: egy 
négyszemélyes hajóutat a Clark 
Ádám Flottilla felajánlásában 
(képünkön).  Gy. L.
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KSC-adomány a kórháznak

A szurkolók segítségével 
gyűjtött adományokat a Ba-
lassa János megyei kórház 
újszülött osztálya részére az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
karácsony előtt.

A kosárlabda klub rendszeresen 
szólítja meg szurkolóit, hogy 
valamely nemes cél érdekében 
adakozzanak. Mivel az utób-
bi időben ezernél is több néző 
látogat ki a csapat mérkőzése-
ire, egyre nagyobb az a tábor, 
melytől adományok érkeznek. 
A szurkolók segítségével leg-
utóbb a kórház újszülött osztá-
lya részére rendeztek gyűjtést, 
amelynek keretében pelenkák, 
plédek, törlőkendők, babafür-
detők gyűltek össze – tudatta 
Szabó Noémi az Atomerőmű 

KSC Szekszárd szakmai igaz-
gatója. Hozzátette, a klub csak 
viszonozta a dr. Németh Csaba 
főigazgatótól és dr. Kuhajda Va-
lériától kapott segítséget.

Szabó Noémi tudatta, a KSC 
továbbra is szeretné hasonló-
képpen támogatni a kórházat, 
de a jövőben az év egyéb idő-
szakaiban is gyűjtést kívánnak 
rendezni. Dr. Kuhajda Valéria 
az adományt megköszönve ar-
ról szólt, hogy az nagy segítség, 
mivel mindig vannak rászoruló 
családok, akiknek szükségük 
van a hasonló adományokra.

Dr. Németh Csaba főigazga-
tó elismerését fejezte ki, hogy 
csapat sikerei mellett még arra 
is marad energia, hogy a szur-
kolókat humánus magatartásra 
ösztönözzék.  SZV

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
nyilvános árverés keretében 
értékesítésre meghirdeti a 
Szekszárd 4635 hrsz.-ú (Al-
kotmány u. 23/B.), 242 m2 
alapterületű, beépítetlen, 
önkormányzati tulajdonú in-
gatlant. 

Az ingatlan kikiáltási ára: 
3.650.000.- Ft + 27 % ÁFA. Az 
árverés szabályait, valamint az 
ingatlan rövid bemutatását tar-
talmazó dokumentáció átvehe-
tő a Polgármesteri Hivatal (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.) II. 
emelet 201. sz. irodáján, illetve 
letölthető a www.szekszard.hu 
internetes oldalról. A részvétel 
és az értékesítés egyéb feltéte-
leiről a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Igazgatóságán, a 74/504ć159-es 
telefonszámon, illetve a varga.
andras@szekszard.hu e-mail 
címen lehet érdeklődni.

(Cipős)dobozba zárt szeretet
Még novemberben kezdett ado-
mánygyűjtésbe a Babits Mihály 
Kulturális Központ, amelynek 
nyomán rengeteg karácsonyi 
ajándék gyűlt össze. A szépen 
becsomagolt, (cipős)doboznyi 
ajándékokat december 20-án 
adták át Ács Rezső polgármes-
ter és Zsikó Zoltán,  a kulturális 
központ igazgatója a szekszárdi 
Humán Szolgáltató Központ ve-
zetőjének, Tolácziné Varga Zsu-
zsannának. A központ gondos-
kodott arról, hogy az ajándékok 
a legjobb helyre kerüljenek és 
még karácsony előtt eljussanak 
a rászoruló családokhoz.

Az adománygyűjtő akciót több 
éve rendezi a Babits kulturális 
központ és a város önkormány-
zata, hogy szebbé tegyék a rászo-
ruló gyermekek, családok kará-
csonyát. A kulturális központban 
karácsonyfája alatt idén, minden 
korábbinál több, szépen becsoma-
golt dobozka sorakozott, amelyek 
összesen 302 szekszárdi család 
karácsonyát tették boldogabbá. 
Az ajándékok elosztását segítette, 
hogy az adományozók kis cím-
kékkel látták el a dobozokat, ezzel 
jelezve, hogy milyen korosztály-
nak szól azok tartalma. 
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A sorsdöntő találkozás
Szürke zakó, fehér ing, zöld 
nyakkendő, elegáns szemüveg 
és mosoly. Az érkezőkhöz pár 
jó szó, ölelés, Isten hozott han-
gulat. Dr. Papp István Csongor 
Szeretve lenni – Nő és férfi kap-
csolatának kultúrájáról köny-
vének bemutatója méltó volt 
az adventhez.

– Emberek, a világba kell kiáltani: a 
társ a legfontosabb – kezdte beszél-
getésünket a szerző, kinek ez már a 
második kötete, mint mondja ez va-
lóban amolyan „gyereke az ember-
nek”. - A boldogságot akarni kell, a 
társunkat pedig sokszor megszeret-
ni. Ez a titka a kapcsolatoknak.

Tapasztalata szerint lelki bom-
bákkal tesszük nehézzé a minden-
napokat, így vesznek el a szép pil-
lanatok. A kommunikáció hiánya, 
a gyors ritmus, a mának élés sem 
kedvez a meghitt kapcsolatoknak. 
Az író szerint nem mindegy kivel, 
mikor találkozunk, mert igenis lé-
teznek sorsdöntő találkozások, ha 
meg tudjuk őket élni értékként. A 
jellemet tanulni kell, csak sajnos 
a kérdés, hogy honnan? A Sze-
retve lenni tapasztalati kézikönyv, 
nem csak szakmabelieknek. Dr. 
Papp István hisz abban, hogy min-

denki nevelhető, megtanítható a 
lélek szépségének igényére. A kap-
csolatok olyanok, mint a növények. 
Az ültetés után ápolni kell ahhoz, 
hogy fejlődjön, virágot bontson. 
A ma emberének hiányzik a hite a 
sikerben, melyet leginkább Petőfi 
idézete fejezi ki: „Félénk eb a sors, 
csak csahol; a bátraktól szalad, kik 
szembeszállanak vele… Azért ne 
hagyd magad!”
– Ars poetica?
– Mindenik embernek a lelkében 
dal van és a saját lelkét hallja min-
den dalban.
És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szép-
nek. (Babits Mihály)  (02942)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
január 15-től január 19-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02964)

MENÜ Január 15. Január 16. Január 17. Január 18. Január 19.

„A”
1050 Ft

Frankfurti 
leves Kertészleves Burgonyaleves Grízgaluska 

leves Karfiolleves

Ízes
derelye

Budapest
ragu,

párolt rizs

Sült
csirkecomb,
franciasaláta

Zöldbab-
főzelék,
vagdalt

Bolognai 
spagetti,

sajt

„B”
1050 Ft

Frankfurti 
leves Kertészleves Burgonyaleves Grízgaluska 

leves Karfiolleves

Csülök pékné 
módra,

savanyúság

Roston 
csirkemell,
mediterrán 
tésztasaláta

Rakott
karfiol

Rántott 
trappistasajt,

párolt rizs,
tartármártás

Sertéspörkölt,
tarhonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott
sertésborda,

rizi-bizi, 
csemege 
uborka

Rántott
sertésborda,

rizi-bizi, 
csemege 
uborka

Rántott
sertésborda,

rizi-bizi, 
csemege 
uborka

Rántott
sertésborda,

rizi-bizi, 
csemege 
uborka

Rántott
sertésborda,

rizi-bizi, 
csemege 
uborka

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Csirkecomb-
filé roston,
balzsamos 

vitaminsaláta

Csirkecomb-
filé roston,
balzsamos 

vitaminsaláta

Csirkecomb-
filé roston,
balzsamos 

vitaminsaláta

Csirkecomb-
filé roston,
balzsamos 

vitaminsaláta

Csirkecomb-
filé roston,
balzsamos 

vitaminsaláta

Mikor érkezik a kéményseprő?
Január elsején változtak a ké-
ményseprés egyes szabályai, 
ezek azonban nem érintik a 
katasztrófavédelem kémény-
seprő-ipari szervének azt a kö-
telezettségét, hogy elkészítse 
munka-ütemtervét, és ezt el-
juttassa az állampolgárokhoz. 
A szervezet még az év vége 
előtt elküldte azt az érintet-
tekhez, közzétette honlapján 
is, de számos önkormányzat 
weblapján is olvasható.

Január elsejét követően az egy-
lakásos ingatlanokba – ezek 
jellemzően családi házak – idő-
pont-egyeztetés után mennek a 
kéményseprők, az ellenőrzések 
csak a társasházakban és a lakás-
szövetkezeti lakóépületekben tör-
ténnek előre elkészített ütemterv 
szerint. Ez az idei évben körülbe-
lül 500 ezer égéstermék-elvezetőt 
jelent a katasztrófavédelem ellátá-
si területén lévő tizenhét megyé-
ben. Az ütemtervben nyomon 

követhető, hogy melyik telepü-
lésre várhatóan mikor érkeznek a 
kéményseprők. A katasztrófavé-
delem hivatalos honlapja mellett 
egyre több önkormányzat por-
tálján is olvasható az erről szóló 
tájékoztatás, hiszen a katasztró-
favédelem kéményseprő-ipari 
szervezete a Magyar Államkincs-
tár hivatalos csatornáin keresztül 
december végén eljuttatta ezeket 
a terveket az ellátási területéhez 
tartozó minden érintett település 
polgármesteréhez.

Az egylakásos ingatlanokban 
élőkhöz nem automatikusan 
érkeznek a kéményseprők, ne-
kik időpontot kell egyeztetniük 
ahhoz, hogy a törvényben előírt 
gyakoriság szerint, ingyenesen 
elvégezzék náluk az ingatlan 
égéstermék-elvezetőinek felül-
vizsgálatát. Időpontot ugyanazon 
a www.kemenysepres.hu oldalon 
lehet foglalni, ahol a 2018. évi 
sormunkatervek is megtekint-
hetőek.   Forrás: TMKI

Minőségi szolgáltatást
nyújtó szekszárdiak

Szépen szerepeltek a szek-
szárdiak a Pécsi Borozó kö-
zönségszavazásán, melyen 
a Pannon Borrégió legjobb 
szálláshelyeit, éttermeit és 
pincészeteit keresték.

Az online magazin arra volt kí-
váncsi, hogy melyik az olvasók 
kedvenc pincészete, étterme és 
szálláshelye a Pécsi-, Villányi-, 
Szekszárdi- és Tolnai borvidéket 
tömörítő Pannon Borrégióban. 
Az olvasói listára végül 474 sza-
vazat érkezett, ezek 36 borászat, 
29 étterem és 33 szálláshely kö-
zött oszlottak el. A legjobbak 
2017-ben a Pécsi Borozó olvasó-
inak kedvencei címet nyerték el.

Az olvasók által kiválasztott 
öt legjobb szálláshely között 
két szekszárdit is találni. A 
legjobb pincészetek sorába há-
rom szekszárdi került be, míg 

a TOP 5 étterem közé két szek-
szárdit szavaztak be az olvasók.

Top 5 szálláshely: Bock Er-
mitage (Villány), Bodri Pincé-
szet Panzió (Szekszárd), Gere 
Attila Crocus (Villány), Gere 
Tamás Diófa Panzió (Villány), 
Merops Hotel (Szekszárd).

Top 5 pincészet: Eszterbauer 
Borászat (Szekszárd), Fekete 
Borpince (Szekszárd), Németh 
János Pincészet (Szekszárd), 
Stier Pincészet (Villány/Sik-
lós), Vylyan Pincészet (Villány/
Kisharsány).

Top 5 étterem: Bohémia 
(Pécs), Elefántos Étterem és 
Pizzéria (Pécs), Mandula Étte-
rem (Villány), Merops Étterem 
(Szekszárd), Optimus Étterem 
(Szekszárd).  Forrás: kadarka.net
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December 17-ei rejtvényünk megfejtése: Heinrich Böll, Egy bohóc nézetei
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Ruip László. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését január 18-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Ne vígy minket a kísértésbe, de 
szabadíts meg a gonosztól…” 
 (Máté 6,13)

Talán az egyik legismertebb szakasza 
a Szentírásnak az úri imádság, más 
néven a Miatyánk. Napjaink egyik 
izgalmat kiváltó híre, hogy megvál-
toztatásra kerül ez a régi, milliók 
ajkán naponta felhangzó könyörgés 
– legalábbis ennek egy szakasza. Ez 
a hír sok lelket felkavart: vannak, aki-
ket sért és bánt az, hogy a megszo-
kott, hittel vallott és lelkünkbe ívódott 
imádságot megváltoztatják. Másokat 
felbátorít ugyanez, hiszen az eddi-
gi szavak bántották a lelkükben élő 
istenképet. Többek pedig egyszerűen 
kárörvendően mosolyognak, hiszen 
ha már ez az ősi imádság sem jó, és 
újragondolásra való, akkor az egész 

keresztyén hit is ilyen átformálható, 
vagyis idejemúlt és hibás. S vannak 
a vállrándítók, akik eleve fölösleges-
nek tartják az efféle „bolondságot” – 
beszélni valakivel, aki úgysem halja, 
úgysem figyel, hiszen nincs is.

Kinek van igaza? Érv érvnek fe-
szül (ez lehet valami életes dolog 
is akár!), de sokszor indulat feszül 
indulatnak, sértettség, széthúzás 
és vádaskodás kerekedik felül, ami 
viszont már maga a téma. „Ne vígy 
minket kísértésbe, de szabadíts meg 
a gonosztól…” Hát az imádság-
ban nem éppen erre hívja fel a mi 
Urunk a figyelmünket! Ő hordozza 
életünket, belesimul lelkünk redőibe, 
máskor pedig jól fényezett mázun-
kat recsegteti, hogy önmagunkká 
válhassunk, szerinte valóvá csiszo-
lódhassunk. Mi pedig oly könnyen 

szorítjuk ki Őt magát szent szava-
inkból, csüggedünk bele éhségünk-
be, pedig kérjük a mindennapit. Oly 
sokszor zuhanunk alá bocsátatlan 
haragunk mélységeibe, pedig várjuk 
és kérjük magunkra nézve a feloldo-
zást. A próbák felőrlő ördögszekeré-
ben szinte látjuk a gonosz vigyorát. 
„… de szabadíts meg a gonosztól…”

Máskor – hitünk biztos erejében 
semmit sem kételkedve vitázunk, 
érvelünk, győzködünk valaki ellen 
(s nem valakiért!). Jómódunkban 
megajándékozzuk Istent egy kis gló-
riával, köszönetmorzsával, a napi 
24-ből csorba percekkel – mert mi 
jól vagyunk, erősek vagyunk, hatal-
masok vagyunk… „Segíts magadon, 
Isten is megsegít” felkiáltással futjuk 
öngyilkos köreinket, meggyőződve 
arról, hogy a „Jóisten” dolga a mi vé-

delmünk. „Ne vígy minket kísértés-
be…” Ki kísért kit? Így helyesebb: a ki 
kísérti a KIT. Mi vagyunk azok, akik 
hol gyengehitűségünkkel, hol pedig 
felsőrendűségünkkel kísértjük a min-
denség Urát. Ezért tanít Jézus még 
ma is így imádkozni: „Ne vígy minket 
a kísértésbe, de szabadíts meg a go-
nosztól…” Urunk, ne hordozz oly jól 
bennünket, hogy elbizakodva téged 
kísértsünk, de óvj meg a csüggedéstől 
is, hogy Benned maradhassunk! 

Bárcsak bölcs alázattal és alázatos 
bölcsességgel mernénk hinni Jézus-
nak, s tudnánk érteni szavai tisztasá-
gát és igazát. Bárcsak bíznánk Benne 
annyira, hogy hordozó tenyerén ma-
radva életet hordozó lenne szavunk, 
tetteink, imádságunk! Ámen!  

 Kaszóné Kovács Karola, 
 református lelkipásztorMATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.

www.matokoptika.hu
Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(02949)

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. január 1–31-ig tart.
(02948)

Meghívó Léleképítőre

CSŰRÖS CSILLA
újságíró, szerkesztő-riporter 

TÖRTÉNET
HANGSZERELVE

rendkívüli élő program 
a közismert 

műsorvezetőjével.
Időpont: 2018. január 29. 

(hétfő) 18:00 
Helyszín: 7100 Szekszárd, 

Szent I. tér 7–9., Garay János 
Gimnázium díszterme

Információ: dr. Tóth Csaba 
Attila +36–30/931–9428

BELÉPÉS DÍJTALAN

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

(02946)

2018. január 15, (hétfő) 08:00 – 17:00
Ajándék: kis üveg édes őrölt paprika.

2018. január 19. (péntek) 08:00 – 12:00
Ajándék: kis üveg édes őrölt paprika.

2018. január 22. (hétfő) 08:00 –17:00
Ajándék: kis üveg méz.

2018. január 26. (péntek) 08:00 –11:00
Ajándék: kis üveg méz vagy kis üveg 
édes őrölt paprika.

2018. január 29. (hétfő) 08:00 – 17:00
Ajándék: kis üveg méz vagy kis üveg 
édes őrölt paprika.

MEGHÍVÓ
A Diczenty Dezső Kertbarát 

Kör 2018. január 15-én (hétfő) 
17:00 órakor, a Babits Mihály 
Kulturális Központban tartja 

évnyitó előadását.
Program:
•  17:00 Megnyitó – Ferenc Vil-

mos elnök.
•  17:30 A 2017-es év értékelése, 

a 2018-ra tervezett programok 
egyeztetése, javaslatok.

•  18:00 Aktív tagok jutalmazása 
– tagfelvétel, tagnyilvántartás.

•  18:30 A „Vince napi borün-
nep, a kékfrankos ünnepe” 
program megbeszélése.

Vince-napi borünnep
A Diczenty Dezső Kertbarát Kör 
2018. január 20-án (szombat) 
14:00 órától, az Istifángödrei 
pincesoron tartja hagyományos 
Vince napi borünnepét, mely 
egyben a kékfrankos ünnepe is.

Vesszővágás és áldás: Ferenc 
Vilmos elnök és dr. Kaszó Gyula 
református lelkész.

Kékfrankos kóstoló és a 
2017-es évjárat értékelése: dr. 
Kozma Pál (SZBKI, Pécs). (Akik 
szeretnék kóstoltatni kékfrankos 
borukat, azok 3 palackkal hoz-
zanak magukkal.)

Vince napi pincejárás: a Rib-
ling, a Tokaji és a Toronyi Pince 
szeretettel várja a vendégeket 
kiváló borokkal és borkorcso-
lyával (kóstoló a kertbarát kör 
által biztosított poharakból).

Eredményes szezont zártak az atléták
Immár hagyományosan ja-
nuár első napjaiban, a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
Csatár termében tartotta 
díjátadó ünnepségét a Szek-
szárdi Sportközpont és a 
vele szorosan együttműködő 
Sportélmény Alapítvány.

A Sportközpont atlétika szak-
osztályának 72 tagja és szüleik 
mellett részt vett az eseményen 
Ács Rezső Szekszárd polgár-
mestere, Csillagné Szánthó 
Polixéna a humán bizottság el-
nöke, valamint Asztalos Adri-
enn az önkormányzat sport- és 
ifjúsági referense is. Köszön-
tőjében Ács Rezső kiemelte: a 
2017-es esztendő igazolta, hogy 
a két szekszárdi klub két évvel 
ezelőtti fúziója jó döntés volt, 
a szakosztályban folyó szak-
mai munka magas színvonalú 
és eredményes. A polgármes-
ter szerint az atléták között is 
sok példamutató módon élő és 
sportoló fiatalt találni, közülük 
többek teljesítményét is elis-
merték az elmúlt év végén tar-
tott díjátadókon.

Díjakban és ajándékokban 
ezúttal sem volt hiány. Előbb a 
korosztályos magyar válogatot-
takban szereplőket jutalmazták: 
a tanulmányai miatt Szekszárd-
ról Veszprémbe igazoló Máté 
Fanni mellett Szemerei Leven-

tét, Andi Pétert és Péceli Tamást 
szólították. Ezt követően az el-
múlt évtized legeredményesebb 
szereplésének – 29 érem, közte 
12 arany az országos bajnoksá-
gokról – főszereplőit köszöntöt-
ték. A már említettek mellett a 
felnőtt ob-érmes, az atlétikával 
felhagyó Indaia Ivettet, a távo-
lugró bajnok Erdélyi Zoltánt, 
valamint Őry Tamást, Angyal 
Balázst, a serdülő és ifjúsági 
magasugró csapatot, az újonc 
4x600 m-es váltó és a négy-
próba csapat tagjait, valamint 
a maraton csapatot. A legered-
ményesebb atléták új egyesületi 
melegítő szettet, valamint 6-6 
darab trikót és futónadrágot 
vehettek át. Csillag Balázs, a 
Szekszárdi Sportközpont NKft. 
ügyvezetője köszönte meg az 

edzők, Scherer Tamás szakosz-
tályvezető, Szőke Gergő, Gaál 
László, Móra Zoltán és Péter-
bencze Csilla, valamint a kölyö-
katlétika oktatóinak munkáját.

A Sportélmény Alapítvány 
díjátadóján Galó Tibor, egykori 
szekszárdi atléta felajánlásában 
jutalmazták a serdülő korosz-
tály legjobbjait. Előző évi mun-
kájuk és teljesítményük alapján 
a legjobb sprinternek Andi Pé-
ter, a legjobb ugrónak Péceli Ta-
más, míg a legjobb dobóatlétá-
nak Holacsek Vanda bizonyult. 
A Vaszkó Judit edző emlékére 
2008-ban létrehozott vándor-
serlegre – már nem először – 
Erdélyi Zoltán neve került fel, 
aki az U23-as korosztályban tá-
volugrásban és hármasugrásban 
is bajnoki címet szerzett.  - fl -
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Kizakisz-dupla az évnyitón
Január első hétvégéjén tartották meg Buda-
pesten a Hungarian Mini Kadet Open nem-
zetközi újonc fiú lány asztalitenisz versenyt. 
A szekszárdi Kizakisz Georgiosz Nikolaosz 
és szarvasi párja, Szántosi Dávid alkotta válo-
gatott kettős az U13-as korosztály 47 csapata 
között indult. A 11 és 12 éves fiúk végül veret-
lenenül nyerték a tornát, a döntőben a magyar 
válogatott második számú egységét győzték le.

Kizakisz, a Yorgos SE sportolója az U11-
es fiúk mezőnyében első kiemeltként kezdte 
a versenyt a 16-os főtáblán. Küzdelmes mér-
kőzésen 3:2-re verte a romániai Canea-Ko-
csist, majd 3:0-ra fehérorosz riválisát. A 
fináléban aztán honfitársát, Lei Balázs el-
len győzött 3:1-re, így két aranyéremmel a 
szekszárdi fiú lett a magyar újonc válogatott 
legeredményesebb játékosa. SZV

Csoda Wroclawban: nyolc között a KSC az EK-ban
Hatalmas bravúrt végrehajtva, a Sle-
za Wroclaw otthonában tudott nyerni 
10 ponttal (74-84) az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd kosárlabda csapata, s ezzel 
bejutott az Európa Kupa legjobb nyolc 
együttese közé.

A nyolcaddöntős párharc első felvonását a 
lengyelek nyerték 77–72-re Szekszárdon. A 
csoportkörben mind a hat meccsét megnyerő 
Sleza – kihasználva az atomosok megingása-
it és gyengébb dobóteljesítményét – már 15 
ponttal is vezetett a záró negyed derekán (33. 
p.: 56–71). Innen jöttek vissza a szekszárdiak, 
akik a végén még az egyenlítésért is támad-
hattak, ám végül öt pontos vereséggel zártak.

Azzal, hogy Djokics Zseljko csapata tud 
ennél jobban is játszani, mindenki tisztá-
ban volt, ám hogy a hátrány ledolgozható 
a bombaerős wroclawiak otthonában, csak 
Studer Ágnesék és a kedvenceiknek az in-
ternetes közvetítés előtt szorító szekszárdi 
szurkolók bíztak igazán. Aztán a KSC bebi-
zonyította, hogy a honi bajnokság rangadóin 
és az európai kupaporondon lejátszott ösz-
szecsapásokon megedződve képes kiélezett 
helyzetben, idegenben is extrát nyújtani. 
Márpedig a szekszárdiak január 10-én este a 
játék minden elemében esélyesebbnek tartott 
ellenfelük fölé nőttek: pontosabban dobtak 
középtávolról és a triplavonalon túlról, nem 
rontottak büntetőt, több lepattanót szereztek 
és a gólpasszok terén is felülmúlták riválisu-
kat. Akkor sem adták fel, amikor a harma-
dik negyedben öt ponttal meglépett a Sleza. 
Djokics mester időkérését követően Oblak és 

McCall is triplát dobott, és az utolsó tíz per-
cet a KSC várhatta előnnyel. Egészen a haj-
ráig kérdéses volt a továbbjutó személye, ám 
amikor Studer után Bálint is megdobta har-
madik tipláját, és 10 pontra nőtt a különbség, 
a lengyeleknek már nem volt visszaút.

Miként korábban már sokszor, ezúttal is 
csapatként alkottak nagyot az atomosok. A 
szekszárdiak közül öten is 10 pont fölé jutot-
tak: Bálint Réka 17, Teja Oblak 16, Krnjics 
Szara 14, Studer Ágnes és Erica McCall 11-11 
pontot tett be a közösbe. Ráadásul Krnjics és 
Oblak dupla-duplát ért el: előbbi 11 lepattanót 
gyűjtött a palánkok alatt, míg utóbbi ugyan-
ennyi gólpasszal hozta helyzetbe társait!

Az elődöntőbe jutásért a Hatay (török)–
Jenyiszej (orosz) mérkőzés győztesével talál-
kozik az Atomerőmű-KSC Szekszárd. A pár-
harc első felvonását idegenben nyerte a török 

gárda, a visszavágót pedig csütörtök este, 
lapzártánk után rendezték. A negyeddöntő 
első mérkőzését január 25-én, Szekszárdon 
játsszák, míg a visszavágót február 1-én 
rendezik. Ám addig a szombati bajnokijára 
készül a KSC, amely a Cegléd otthonában is 
szeretné megőrizni veretlenségét.  - fl -

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2018/2019-as tanévben:

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS:
1 OSZTÁLY 
0101  EMELT ÓRASZÁMÚ 

IDEGEN NYELV
(ANGOL VAGY NÉMET)

•  A diákok heti 5 órában tanulják az 
angol vagy a német nyelvet. A matematika 
tantárgy oktatása is magasabb óraszámban 
történik.

•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti
tantárgyak 5. év végi és a 6. félévi eredménye alapján készített rangsor szerint döntünk.

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL)
•  A diákok heti 5 órában tanulják az angol nyelvet; második idegen nyelvként választha-

tó a német, olasz vagy orosz nyelv. 
•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredmé-

nye alapján készített rangsor szerint döntünk. 

Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek
tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk

az egymásra fi gyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét.

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben; 
nézze meg honlapunkat!

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

Tel./fax: +36–74/440–571
E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu 

Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

(02956)

Szekszárdi
I. Béla Gimnázium

7100 Szekszárd, Kadarka u. 
25–27. Tel: 74/511–077

E-mail: ibelagimnazium@belamail.hu
OM-azonosító: 036394

Négy évfolyamos gimnázium
0001 Informatika – reál tagozat
0002  Geo – informatika tagozat (földrajz, biológia, informatika)
0003 Angol – informatika tagozat
0004  Humán – idegen nyelv 

(angol/német) tagozat (+művészetek, média)
0005 Angol – német tagozat
0006  Sport – idegen nyelv tagozat 

(idegen nyelv, informatika)

Öt évfolyamos gimnázium
0007 Nyelvi előkészítő tagozat 
0008  Arany János Kollégiumi Program előkészítő osztálya

Ha szeretnél egy
jó hangulatú, közösségi szellemiségű,
egyéniséget elfogadó,
változatos módszereket alkalmazó
gimnáziumban tanulni,
felkészülni a továbbtanulásra,
jó nyelvtudásra szert tenni

akkor válaszd első helyen az I. Bélát!

Felvételi 
előkészítő

magyar 
nyelvből

és matemati-
kából 

szerdánként 
14:30 órától.

(02940)

Tolnai Lajos
Gimnázium és 

Kollégium, Gyönk
7064 Gyönk, Rákóczi u. 555. 

Telefon: +36–74/448–012
Weboldal: www.tlgimi.hu

facebook.com/tlgimi
OM azonosító: 036360

• német nemzetiségi / kétnyelvű nemzetiségi

• általános tantervű

•  általános tantervű (sajátos nevelési igényű és 
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók részére)

Telefonos időpont egyeztetéssel az iskola 
bármikor látogatható.

Kollégiumi férőhelyet biztosítunk!
Sportolási lehetőségek színes kínálata!

Tanulóink ingyenesen szerezhetnek nálunk 
német nyelvvizsgát (DSD)!

Gimnáziumunk nyilvános ÖSD 
nyelvvizsgahely.

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMÁK

(02965)

Edzésben az FGKC
Igen korán, már az újév második napján 
megkezdte a felkészülést a tavaszi idényre 
a Szekszárdi FGKC NB I/B-s női kézilab-
da csapata. Horváth Szimonetta és Mészá-
ros Melinda heti négy tréninget vezényel 
a Fekete Gólyáknak, amelynek keretéből 
sérülés miatt Weigel és Gyenis is hiányzik.

Az őszi idényt a Szombathely elleni 
bravúros hazai sikerrel záró szekszárdiak 
az ötödik helyről várhatják a február 4-i 
a folytatást, amikor is az éppen mögöttük 
álló Győri ETO fiataljait fogadják. Addig 
edzőmeccsekkel hangolnak, így például a 
hazai rendezésű Téli Kupával. 

A január 28-i tornára az NB I/B-s Mar-
cali és Nagyatád mellett az NB II-es PTE-
PEAC fogadta el az FGKC meghívását. 

 SZV

Női Európa Kupa, nyolcaddöntő, 2. 
mérkőzés: Sleza Wroclaw – Atomerőmű 
KSC Szekszárd 74–84 (21–25, 23–22, 
20–18, 10–19). Szekszárd: STUDER Á. 
11/9, Theodoreán 5/3, Erkic 4, BÁLINT 
17/9, KRNJICS 14. Csere: OBLAK 16/6, 
Gereben 4, Mansaré 2, McCall 11/3. Ve-
zetőedző: Djokics Zseljko. Továbbjutott: a 
Szekszárd 156-151-es összesítéssel.



14 152018. január 14. 2018. január 14.

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
Január 15. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig, előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgya-
ló (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
Január 23. (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 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
Január 14., vasárnap
15:00 –  Tad, az utolsó felfedező 

3D
17:00 –  Apavadászat
19:30 –  Insidious – Az utolsó 

kulcs
Január 15., hétfő
15:00 –  Tad, az utolsó felfedező 

3D
17:00 –  Apavadászat
19:30 –  Insidious – Az utolsó 

kulcs
Január 16., kedd
15:00 –  Tad, az utolsó felfedező 

3D
17:00 –  Apavadászat
19:30 –  Insidious – Az utolsó 

kulcs
Január 17., szerda
15:00 –  Tad, az utolsó felfedező 

3D

17:00 –  Apavadászat
19:30 –  Insidious – Az utolsó 

kulcs

Január 18., csütörtök
15:00 –  Viszlát Christopher 

Robin
17:00 –  Kicsinyítés
19:30 –  Gengszterzsaruk

Január 19., péntek
15:00 –  Viszlát Christopher 

Robin
17:00 –  Kicsinyítés
19:30 –  Gengszterzsaruk

Január 20., szombat
15:00 –  Viszlát Christopher 

Robin
17:00 –  Kicsinyítés
19:30 –  Gengszterzsaruk

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Január 18. (csütörtök) 17:00 
– Művészetek Háza
Gaál István: Magasiskola

Mészöly Miklós hason című 
művéből készült filmjének vetí-
tése. Operatőr: Ragályi Elemér. 
A belépés díjtalan! 

Január 19-én, 16:00 órától 
beszélgetés a filmről Ragályi 
Elemér és filmtörténészek rész-
vételével az Irodalom Házában.

Január 19. (péntek) 09:00 
– Művészetek Háza
Mészöly Miklós Emléknap

Átadásra kerül a Mészöly 
Miklós-díj és a Mészöly Miklós 
emlékplakett. (Részletes prog-
ram a 15. oldalon.) 

Január 21. (vasárnap) 11:00 
– Művészetek Háza
Új Kossuth-díjasok kiállítás so-
rozat: Aknay János festőművész

A kiállítás Horváth László 
nagycenki magángyűjtő anya-
gának válogatása. Kurátor: Hor-
váth László, a Horváth és Lukács 
Galéria tulajdonosa. Megnyitja: 
Baky Péter festőművész. A tár-
lat megtekinthető: február 25-ig, 
hétfő kivételével naponta 9:00-
17:00. Támogató: NKA.

Január 22. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Csak tiszta forrásból – gálamű-
sor a Magyar Kultúra Napján

A koncerten zenekari és 
énekkari kompozícióik, nép-
dalfeldolgozásaik hangzanak el, 
az eredeti népzenei forrásokkal 
együtt. A népdalok és néptán-
cok autentikus tolmácsolás-
ban, népzenészek, néptánco-
sok, valamint a „Fölszállott a 

páva” népzenei tehetségkutató 
verseny győzteseinek közre-
működésével jelennek, illetve 
szólalnak meg. Közreműködik: 
Csizmadia Anna, Kubinyi Júlia, 
Zsikó Zoltán, Balga Gabriella, 
Palerdi András (ének), Szalonna 
és Bandája (vezető: Pál István), 
a Czifra Táncegyüttes (vezető: 
Sánta Gergő) és Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekara és Ének-
kara (karigazgató: Pad Zoltán). 
Vezényel: Madaras Gergely. Azt 
est műsorvezetője: Sebő Ferenc, 
Kossuth-díjas népzenekutató. 
Fővédnök: Balog Zoltán, embe-
ri erőforrások minisztere. Ün-
nepi köszöntőt mond: Horváth 
István, a megyei jogú városok 
fejlesztésének koordinációjáért 
felelős államtitkár. 

Jegyár: 5.900,- Ft; 4.900,- Ft; 
3.900,- Ft.

Január 23. (kedd) 17:30 
– Művészetek Háza
A Fluxus és más... A hetvenes 
évek és a posztmodern korszak

Dr. Aknai Tamás művészet-
történész előadássorozatának 8. 
része. A belépés díjtalan!

Január 24. (szerda) 18:00
– Csatár terem
Kozma-Vízkeleti Dániel előa-
dása.

Értékőrzés és alkalmazkodás 
– a családi élet megváltozott fel-
tételei napjainkban témakörben 
tart előadást Kozma-Vízkeleti 
Dániel család-pszichoterapeu-
ta, klinikai szakpszichológus. 
A belépés ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött. A jegyeket a 
jegypénztárban lehet átvenni. 
Szervező: Tolna Megyei Család 
és Esélyteremtési Önkéntes Ház.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi 

Alapszervezete, a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség és a 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében

Andics János amatőr helytörténész
„Tűzoltók mesélik” c. könyvének bemutatójára.

Időpont: 2018. január 15.(hétfő) 16:30 
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
Ideje: 2018. január 15. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2018. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

Az ÉFOÉSZ – az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna 
Megyei Közhasznú Szervezete köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik az SZJA 1%-ának felajánlásával, és akik egyéb módon támo-
gatásukkal segítették a szervezet működését, a szakmai és szaba-

didős tevékenységek megvalósítását.
Békés boldog újesztendőt kívánunk szeretettel a Tolna Megyei 

értelmi sérült emberek szervezete nevében

Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj 2018 
A Víz'P'Art Közalapítvány heteik alkalommal hirdeti meg a Sza-
bó Dezső festőművész (1888. december 12. - 1971. március 4.) 
emlékére létrejött művészeti alap hozamaiból, és egyéb egyedi tá-
mogatásokból létrehozott: Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjat.

Az ösztöndíj célja: Évente egy Tolna megyei, ill. a más mó-
don a megyéhez kötődő fiatal képző- vagy iparművész támo-
gatása alkotói tevékenységének fejlesztése, kiteljesítése, szakmai 
elképzeléseinek megvalósítása érdekében.

A 2018. évben a Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj összege: 
200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint.

Pályázati határidő: 2018. február 18. (vasárnap)
Részletes pályázati kiírás: http://www.tolnaart.hu/szabode-

zso/osztondij.htm 
A pályázatokat nyomtatott formában az alábbi címre várjuk: 

Víz'P'Art Közalapítvány 7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 15. 
Elektronikus formában az alábbi e-mail címekre: lovascs@
wmmm.hu vagy ruhlg@tolnaart.hu.

A pályázattal kapcsolatban a fenti e-mail címeken, illetve 
Lovas Csilla titkárnál a +36–74/410–783 vagy Rühl Gizella al-
elnöknél +36–30/3853–477 telefonon lehet információt kérni.

XV. MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKNAP – 2018. január 19.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata és a Mészöly Miklós Egyesület tiszte-
lettel meghívja Önt és hozzátartozóit a XV. 
Mészöly Miklós Emléknaprendezvényeire.

09:00 Regisztráció
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ – 
Agóra Művészetek Háza (Szent I. tér 28.) 
09:30 Köszöntők 
•  dr. Haag Éva Szekszárd Megyei Jogú Város 

alpolgármestere,
•  Szörényi László irodalomtörténész, a Mé-

szöly Miklós Egyesület elnöke az MTA BTK 
Irodalomtudományi Intézet és a Szegedi Tu-
dományegyetem emeritus professzora.

09:40 Mészöly és a film I. 
•  Gelencsér Gábor: A tágasság magasiskolá-

ja (Gaál István Mészöly-filmje)
•  Baka Tünde: Film papíron és vásznon (Surá-

nyi András filmje alapján)
•  Surányi András: Szóképek – Mészöly írásai- 

ban… és bennünk.
10:40 Filmvetítés
Portréfilm a 2010. évi Mészöly Miklós-díjas 
Péterfy Gergelyről
11:30 Szünet
11:50 Díjak átadása
•  A Mészöly Miklós Emlékplakett átadása. A 

plakettet átadja: dr. Haag Éva alpolgármester.

•  A Mészöly Miklós-díj átadása. A díjat átadja 
Jankovics József irodalomtörténész a Mé-
szöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnöke, 
Laudál Szörényi László irodalomtörténész 
a Mészöly Miklós Egyesület elnöke az MTA 
BTK  Irodalomtudományi Intézet és a Szege-
di Tudományegyetem emeritus professzora.

Az ünnepségen közreműködnek: a Mészöly 
Miklós vers- és prózamondó verseny díjazottjai, 
a Szekszárdi Madrigálkórus – vezényel Jobbágy 
Valér karnagy, Lozsányi Tamás orgonaművész, 
Szabados Balázs (zongora), Szeri Viktória, Mil-
ler Conran (gitár duó), Lozsányi Tamás, Sándor 
Sebestyén Ábel (trombita-orgona kettős). Mű-
sorközlő: Pócs Margit.
13:00 Emléktábla megkoszorúzása.
Közreműködik Thomka Beáta a 2017. évi Mé-
szöly Miklós Emlékplakett kitüntetettje. Hely-
szín: az író szülőháza (Szekszárd, Bezerédj u. 2.)
15:00 Beszélgető, emlékező délután az Iro-
dalom Háza – Mészöly Miklós Emlékházban 
(Szekszárd, Babits u. 15.)
•  Beszélgetés a Mészöly Miklós-díjassal. Veze-

tik: Jankovics József, a Mészöly Miklós Egye-
sület tiszteletbeli elnöke és Szkárosi Endre, a 
Mészöly Miklós Egyesület alelnöke.

•  Beszélgetés a Mészöly Miklós Emlékplakett 
kitüntetettjével. Vezeti: N. Horváth Béla iro-
dalomtörténész.

Mészöly és a film II.
Beszélgetés a Mészöly-művekből készült fil-
mek kérdéseiről Báron György, Ragályi Ele-
mér, Surányi András, Sólyom András és a 
délelőtti előadók részvételével. 
Benne: tengerpart, alkony, kis postahivatal – 
Sólyom András Mészöly-filmetüdje.
Alaine tombolája
A Mészöly Miklós Emléknap előrendezvényei 
2018. január 18-án (csütörtök) 
•  10:00 órától a PTE Kultúratudományi, Peda-

gógusképző és Vidékfejlesztési Karán (Szek-
szárd, Rákóczi u. 1.) Mészöly Miklós író, drá-
maíró születésének 97. évfordulójára vers- és 
prózamondó verseny a fiatalok számára.

•  15:00 órától a Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeumban (Szekszárd, Szent I. tér 26.) Polcz 
Alaine nyomában Erdélyben Nagyszeben – 
Vízakna – Kolozsvár – Kide.

Közreműködnek: Rubányi Anita és Ifj. Töttős 
Gábor, a képes emlékezést vezeti Ablonczy Anna 
a Polcz Alaine könyvbarátok klubjának vezetője.
•  17:00 órától a Babits Mihály Kulturális 

Központ – Agóra Művészetek Házában Gaál 
István: Magasiskola – A hason című Mé-
szöly-műből készült  film vetítése.

További információk: Szekszárd: Pócs Margit 
+36–74/504–119, +36–30/632–3266, Buda-
pest: H. Nagy Boglárka +36–20/280–8631.

A Mészöly Miklós Emléknap
rendezvényei ingyenesek.
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7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

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

(02944)

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 (02966)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02945)

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

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  (02954)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02955)


