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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Költségvetés
Több mint 12,6 milliárd forint 
főösszeggel fogadta el Szekszárd 
város önkormányzatának köz-
gyűlése csütörtöki ülésén a me-
gyeszékhely 2018-as büdzséjét, 
amelyet Ács Rezső polgármes-
ter a családok költségvetésének 
nevezett. → 2. oldal

Menza
A Minőségvezérelt Közétkez-
tetés Program keretein belül 
vizsgált konyhák Szekszárdon 
átlagban 86,41 százalékot értek 
el, amivel a szolgáltató Hun-
gast cégcsoportnak köszönhe-
tően az országos átlagnál jóval 
előrébb járunk. → 3. oldal

Verselők
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont több mint 25 éve szervez 
természetismereti versmondó 
versenyt a megye általános is-
kolás tanulóinak. A rendezvényt 
2009-ben nevezték el dr. Hollós 
László világhírű szekszárdi ter-
mészettudósról. → 6. oldal

Rádiós
Világbajnoki címet szerzett 
Weisz László a Nemzetközi Rá-
dióamatőr Szövetség 2017. évi 
rövidhullámú (RH) világbajnok-
ságán. A Szekszárdi Rádióklub 
tagja 132 ország több mint 4000 
versenyzőjét felvonultató me-
zőnyben lett első. → 12. oldal
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NÉVNAP–TÁR
Február 25. (vasárnap) – Géza, Cézár, Vanda
Géza: török-német-magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.
Cézár: etruszk-latin eredetű; jelentése: hosszú hajú, dús hajú, vág.
Vanda: lengyel eredetű; jelentése: vad nő.
Február 26. (hétfő) – Edina
Edina: germán eredetű; jelentése: Hedin városából való, állatbőr, bunda.
Február 27. (kedd) – Ákos, Bátor
Ákos: török-magyar eredetű; jelentése: fehér sólyom.
Bátor: török-magyar eredetű; jelentése: a szó maga.
Február 28. (szerda) – Elemér, Oszvald
Elemér: finn-magyar eredetű; jelentése: vezető.
Oszvald: német eredetű; jelentése: istenség + hatalom.
Március 1. (csütörtök) – Albin, Lea
Albin: latin-német eredet; jelentése: fehér, nemes barát.
Lea: héber-latin eredetű; jelentése: vadtehén, antilop, nőstényoroszlán, 
fáradt.
Március 2. (péntek) – Lujza, Henrietta
Lujza: francia-magyar eredetű; jelentése: hírnév, háborúk.
Henrietta: francia eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.
Március 3. (szombat) – Kornélia, Frigyes
Kornélia: latin eredetű; jelentése: somfa; szarv.
Frigyes: német-magyar eredetű; jelentése: béke + hatalom.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 25.
(vasárnap)

Február 26
(hétfő)

Február 27.
(kedd)

Február 28.
(szerda)

Március 1.
(csütörtök)

Március 2.
(péntek)

Március 3.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | erős fagy
max. -3o , min. -10o

hószállingózás | kb. 1 cm hó | 
erős fagy
max. -5o , min. -12o

hószállingózás | kb. 2 cm hó | 
erős fagy
max. -4o , min. -13o

erősen felhős | erős fagy
max. -3o , min. -12o

erősen felhős | erős fagy
max. -3o , min. -12o

havas eső
max. -1o , min. -4o

gyenge eső
max. 6o , min. 1o

Kemény és puha diktatúra

Romsics Ignác történész tar-
tott előadást középiskolások-
nak a Kommunista Diktatúrák 
Áldozatainak Emléknapján, 
február 22-én délelőtt a Ba-
bits Mihály Kulturális Köz-
pont Rendezvénytermében.

A magyar országgyűlés 2000 jú-
niusában nyilvánította február 
25-ét a Kommunista Diktatúrák 
Áldozatainak Emléknapjává. Ko-
vács Bélát, a Független Kisgazda-
párt (FKGP) főtitkárát 1947-ben 
ezen a napon a kommunistákkal 
szembeni kiállása miatt a szovjet 
hatóságok a képviselői mentel-
mi jog ellenére letartóztatták és 
a Szovjetunióba hurcolták, ahol 
nyolc évet töltött fogságban. A 
politikus letartóztatása és fogva-

tartása az első lépés volt a totális 
egypárti diktatúra kiépítése felé.

Romsics Ignác történész szek-
szárdi előadásán e diktatúra 
kemény és puha változatáról be-
szélt. A háború végét követő öt 
éves átmeneti időszakot az 1949 
és 1956 közötti, Rákosi Mátyás 
nevéhez köthető kegyetlenül el-
nyomó diktatúra követte; majd 
1956 és 1989 között a diktatúra 
„liberálisabb” változatát megho-
nosító időszak következett, ame-
lyet Kádár János neve fémjelzett. 
A diktatúra két változatát a ma-
gyar nép szabadságvágyának 
1956-os fellobbanása választja el 
egymástól. Romsics Ignác előa-
dása ezeknek az időszakoknak a 
főbb jellegzetességeit mutatta be.  
 SZV

A családok költségvetése az idei
Több mint 12,6 milliárd fo-
rint főösszeggel fogadta el 
Szekszárd város önkormány-
zatának közgyűlése csütör-
töki ülésén a megyeszékhely 
2018-as költségvetését.

Az ülést követő sajtótájékoz-
tatón Ács Rezső polgármester 
hangsúlyozta: a költségvetés 
stabil, a bevételek és a kiadások 
egyensúlyban vannak. A város-
ban működő gazdasági társa-
ságok jól prosperálnak, így az 
általuk fizetett adóbevételek is 
jól tervezhetőek. Az idei évre 
ebből a forrásból mintegy 2,3 
milliárd forinttal kalkuláltak.

„A büdzsé tervezésekor 
Szekszárd csatlakozott a kor-
mány idei programjához, hi-
szen a költségvetés nyertesei 
egyértelműen a családok lesz-
nek” – tette hozzá a polgár-
mester. A családok biztonsága 
érdekében növelik a bölcsődei 
férőhelyek számát és végeznek 
felújításokat a város valameny-
nyi oktatási és nevelési intéz-
ményében. Az egészségügyi el-
látórendszer fejlesztése – így az 
új ügyeleti központ kialakítása 
– is családok biztonságát szol-
gálja, de a városi rendezvények 
sorában is gondolnak a gyere-

kekre, így idén is megtartják a 
Háry Mesefesztivált.

A 12,6 milliárd forintos 
főösszegből mintegy 5,5 milli-
árdot fordítanak fejlesztésekre, 
hiszen idén több nagy beru-
házás is elindul. A városvezető 
ide sorolta például az új fedett 
uszoda építését, amelynek köz-
beszerzése lezárult, és március-
ban elkezdődhet a kivitelezés. 
Az önkormányzat 2018-ban 
1.15 milliárd forintot tervezett 
városüzemeltetésre, 300 milliót 
szánnak utak, járdák és a köz-
világítás felújítására, továbbá 
parkolók kialakítására, míg a 
szociális ellátó rendszert – a he-
lyi rendelet módosításával – 130 
millióból tartják fenn.

 - fl -

Átlagon felül teljesít a szekszárdi közétkeztetés
A Minőségvezérelt Közétkez-
tetés Program keretein belül 
vizsgált konyhák Szekszár-
don átlagban 86,41 százalé-
kot értek el, amivel a szolgál-
tató Hungast cégcsoportnak 
köszönhetően az országos 
átlagnál jóval előrébb járunk.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) a 
Minőségvezérelt Közétkeztetés 
Program keretein belül 2015 ősz 
óta egységes és átlátható módon 
vizsgálja az ország főző- és tá-
lalókonyháit élelmiszerbizton-
sági, élelmiszerminőségi, és 
élelmiszerhigiéniai szempontok 
alapján. A NÉBIH minősítése 
nélkül nem működhet olyan 
konyha, amely részt vesz a kö-
zétkeztetésben, az ellenőrzések 
pedig előre nem egyeztetett 
időpontban zajlanak. Így biz-
tosított, hogy a felügyeleti szerv 
ellenőrei reális képet kapjanak 
az egyes konyhák működéséről.

A Hungast-csoport három 
főző- és 16 tálalókonyhát üze-
meltet Szekszárdon, ami az 
egyik legfőbb garancia arra, 
hogy a város menzái valóban jó 
minőségűek legyenek.

„Nagy büszkeséggel tölt el 
minket, hogy szekszárdi kony-
háink átlaga a NÉBIH adatai 
szerint messze az országos át-
lag felett van. Ez bizonyítja azt, 
hogy jó úton járunk, és meg-

térül az a sok munka, amit a 
Hungasttól megszokott magas 
minőség megtartása érdekében 
naponta végzünk. A különböző 
hatósági ellenőrzéseken túl, há-
zon belüli önellenőrzéseket is 
folyamatosan végzünk. Megy-
győződésünk ugyanis, hogy 
a legjobb szakembereknek is 
szükségük van egy olyan tá-
mogató csapatra, akik minden 
szabályt pontosan ismernek, és 

segítenek abban, hogy ezeket a 
konyhai dolgozók be is tudják 
tartani” – avatott be működésük 
részleteibe Páger Zsolt, a Hun-
gast üzletfejlesztési igazgatója.

A szolgáltató – a megfelelő 
konyhai higiéniai körülmények 
mellett – különös figyelmet for-
dít a jó minőségű, és lehetőleg 
magyar alapanyagokra is, ame-
lyek felhasználásával nem csak 
a hazai gazdaságot támogatja, 
hanem az ételek jó minőségét is 
garantálni tudja.

„Szigorú jogszabályi köte-
lezettségeink mellett is nagy 
hangsúlyt fordítunk arra, hogy 
az ételeink ne csak egészsége-
sek, hanem finomak is legyenek. 
Hiszünk abban, hogy a menza 
asztalaihoz is lehet örömmel 
leülniük a gyerekeknek, mert 
tudják, hogy tőlünk kedvükre 
való ételeket kapnak” – tette 
hozzá Végh Tamás gasztronó-
miai igazgató.  

 SZV

Hármas összefogással újulnak meg az iskolai mosdók
Az önkormányzat, a fenntar-
tó és a szülők összefogásával 
újulhatnak meg három szek-
szárdi oktatási intézmény vi-
zesblokkjai a tanév végén.

Szemben az ellenzéki médiá-
ban megjelent információk-
kal, amely szerint az iskolák a 
szülőktől „tarhálják” össze a 
mosdók a felújításához szük-
séges összeget, a vizesblokkok 
burkolatainak és szanitereinek 
cseréje az önkormányzat, a 
fenntartó és a szülői közösségek 
összefogása keretében valósul-
hat meg a Baka István, a Dienes 
Valéria és a Garay János Általá-
nos Iskolában is.

– A szülők a kerestek meg az-
zal, hogy szervezzünk jótékony-
sági sportnapot az 1983-ban épült 
iskola északi szárnyában található 
mosdók (képünkön) felújítására 
– kezdte Parrag Katalin, a Baka 
iskola igazgatója. – A várossal 
és a fenntartó KLIK Szekszárdi 

Tankerületi Központjával egyez-
tetve az elképzelést vált valósággá, 
hogy a szülők segítségét elfogad-
va és kérve, a magunk lehetősé-
geihez mérten hozzájáruljunk a 
felújítás költségeihez.

Az iskola 3 szintjén hat 
mosdót érintő terv megvalósí-
tásához az iskola vezetése kikér-
te mindhárom szülői szervezet 
véleményét. A pozitív visszajel-
zést követően – az SZMK tanács 
egyetértésével – döntötték el, 

hogy a februári szülők-nevelők 
bálja, valamint az áprilisi jóté-
konysági sportnap bevételét is 
erre a célra fordítják.

A Garay iskolában ugyancsak 
a szülői munkaközösség döntött 
arról, hogy a bál bevétele ebbe a 
„kalapba” megy. Pekari Bernadett 
igazgató szerint intézményükben 
a felújítás 20 mosdót érint. A 
Garayban sem elsősorban a szü-
lők közvetlen anyagi segítségét, 
hanem kapcsolati tőkéjük latba 

vetését remélik. „Csak a pozitív 
összefogás erejét látjuk a történet-
ben” – mondta lapunk kérdésére 
az intézményvezető.   - fl -

Szekszárd város önkormány-
zata – bár már nem fenntar-
tó – nem engedte el az okta-
tási és nevelési intézmények 
„kezét”. A 2016/2017-es idő-
szakban az intézményekben 
megvalósult 215 millió fo-
rint értékű beruházásokhoz 
(óvodai és iskolai műfüves 
játékterek építése, tornater-
mek és öltözők felújítása, 
sportpályák építése) 60 mil-
lió Ft önrészt biztosított, és 
további 25 milliót forintért 
energetikai korszerűsítést, 
étkező-felújítást végzett el. A 
közgyűlés csütörtöki ülésén 
határozott a Babits iskolában 
közel 500 millió Ft-ból épülő 
kézilabda munkacsarnok tá-
mogatásáról.
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A CPH Kft. 26 éve alapított, dinamikusan 
fejlődő cég, mely ipari vezérléstechnikai 
alkatrészek értékesítésével foglalkozik, 
országos lefedettséggel, budapesti és 

szekszárdi telephelyekkel.

Cégünk munkatársakat keres

MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ munkakörbe.

FELADATOK: 
▶ kapcsolattartás ügyfelekkel,
▶  szakmai és kereskedelmi 

tanácsadás,
▶ termék marketing,
▶ árajánlat készítés,
▶ értékesítés,
▶ bizonylati rend betartása.

ELVÁRÁSOK:
▶ felsőfokú műszaki végzettség,
▶  pneumatika, elektronika 

szakismeret,
▶ jó kommunikációs készség,
▶ angol vagy német nyelvtudás,
▶ önálló munkavégzés,
▶ jogosítvány.

ELŐNYT JELENT:
▶  hasonló munkakörben szerzett 

szakmai tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
▶ stabil vállalati háttér,
▶ fiatalos csapat,
▶ szakmai fejlődési lehetőség,
▶  kihívásokkal teli, változatos 

feladatok,
▶ kulturált munkakörnyezet,
▶  kiemelt bérezés, versenyképes,

jövedelem,
▶ prémium rendszer,
▶ béren kívüli juttatás.

JELENTKEZÉS:
pályázati anyagát (motivációs levél, önéletrajz) a 

beke@cphautomat.hu e-mail címre várjuk.

(03095)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
február 26-tól március 2-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03085)

MENÜ Február 26. Február 27. Február 28. Március 1. Március 2.

„A”
1050 Ft

Májgombóc-
leves

Tarhonya-
leves

Marhahús-
leves

Vegyes 
gyümölcsleves

Brokkolikrém 
leves

Sajtos-tejfölös 
spagetti

Búbos 
csirkecomb, 
franciasaláta

Főtt marha-
szelet,

paradicsom-
mártás,

főtt burgonya

Mátrai 
borzaska,
párolt rizs,
sajt, tejföl

Paprikás 
burgonya,

friss káposzta-
saláta

„B”
1050 Ft

Májgombóc-
leves

Tarhonya-
leves

Marhahús-
leves

Vegyes 
gyümölcsleves

Brokkolikrém 
leves

Csülök
pékné módra,

savanyúság

Hentestokány,   
párolt rizs

Bolognai 
penne

trappista 
sajttal

Joghurtos 
tökfőzelék, 

sertéspörkölt

Mustáros sült 
csirkecomb, 
zöldséges 

bulgur

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott
sertésborda,

sonkás jázmin 
rizs, amerikai 

káposzta-
saláta

Rántott
sertésborda,

sonkás jázmin 
rizs, amerikai 

káposzta-
saláta

Rántott
sertésborda,

sonkás jázmin 
rizs, amerikai 

káposzta-
saláta

Rántott
sertésborda,

sonkás jázmin 
rizs, amerikai 

káposzta-
saláta

Rántott
sertésborda,

sonkás jázmin 
rizs, amerikai 

káposzta-
saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Pulykamell 
steak,

vajas párolt 
zöldség

Pulykamell 
steak,

vajas párolt 
zöldség

Pulykamell 
steak,

vajas párolt 
zöldség

Pulykamell 
steak,

vajas párolt 
zöldség

Pulykamell 
steak,

vajas párolt 
zöldség
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Méhésznap: kiállítás és szakmai fórum a Babitsban
Az elmúlt szombaton immár 
14. alkalommal rendezték meg 
a Szekszárdi Tavaszváró Szak-
mai Méhésznapot, a termelők 
és a méhészeti eszközöket 
forgalmazó vállalkozások 
szakmai találkozóját a Babits 
Mihály Kulturális Központban.

Mint azt a kiállítás egyik szer-
vezője, Nagyernyei Attila el-
mondta: mintegy 1000-1200 lá-
togatója volt a szakmai napnak, 
amelyen közel hetven kiállító – 
közte horvátországi és szlováki-
ai vállalkozás – kínált méhészeti 
eszközöket, berendezéseket, gé-
peket. A Tolna Megyei Méhész 
Egyesület elnöke hozzátette: 
természetesen mézből és mé-
hviaszból is volt kínálat, mint 

ahogy ezúttal is lehetőséget biz-
tosítottak a viasz-műlép cserére.

Az érdeklődők a vásár mellett 
színvonalas szakmai előadásokat 
is meghallgathattak. A Románi-
ából érkezett Cristian Bratu a 

méhcsaládokra veszélyt jelen-
tő ázsiai méhatkáról (varroa), 
míg honfitársa, Radu Guțescu 
a méhek táplálékáról, etetéséről 
értekezett. Az atka elleni vé-
dekezéshez dr. Kelemen Bálint 

állatorvos szolgált gyakorlati 
tanácsokkal, míg Bross Péter, 
az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület elnöke a firssen elké-
szült – lapunk előző számában 
bemutatott – Európai Mézjelen-
tésről tartott beszámolót.

Bross Péter szerint a kivá-
ló minőségű magyar mézből 
évente mintegy húszezer ton-
nát vásárol másfél tucatnyi or-
szág. Ez a mennyiség mintegy 
10 százaléka az EU-ban meg-
termelt méznek. „Tolna megye 
remek természeti adottságokkal 
rendelkezik, a megye méhészei 
pedig elismerésre méltó módon 
vesznek részt az országos egye-
sület érdekvédelmi munkájá-
ban” – tette hozzá Bross Péter. 
 SZV

Bálint-napi ízlelős borvacsora
Az Ízlelő Családbarát Ét-
terem a szekszárdi Tringa 
Borpince tételeivel rendez-
te Bálint-napi borvacsoráját 
február 17-én.

A megyehatáron túlról is ér-
keztek vendégek az Ízlelő nép-
szerű rendezvény-sorozatának 
legutóbbi alkalmára, hogy Gál 
Antal családi pincészetének 
remekeit a konyhafőnök, Vö-
rös Krisztián mesterszakács 

által megálmodott menüsorral 
együtt kóstolják meg.

A Tringa borokat bemutató 
Gál Attila a Mirabellt (Cserszegi 
fűszeres és csipetnyi Rizlingszil-
váni) kínálta aperitifként, majd a 
borvacsora házigazdája, Kovács 
János Venesz-díjas mestersza-
kács felvezetőjét követően már-
is a hideg előételt szervírozták. 
A kacsamell saláta (képünkön) 
mellé Kékfrankos Rosé került a 
poharakba, a fácán húsleveshez 
pedig a Sargasso (Olaszrizling) 
2017-es évjáratát kóstolhattuk. 
A meleg előételként felszolgált 
erdei gombás raviolinak kiváló 
kísérője volt a 2016-os Barocco, 
Blauburger, Merlot és Kékfran-
kos házasítása.

Tökéletes volt az összhang a 
főétel – Marhapofa kakukkfü-
ves jussal, édesburgonya habbal, 
vajas hóborsóval és grillezett 
bébikukoricával – és a pincészet 
egyik emblematikus bora, a Di-
ablo 2011-es évjárata között is. 
Az igazi gasztronómiai élményt 
nyújtó estet a desszert – Kávé 
Cotta kekszmorzsa és csokolá-
dé ganache – és a 2013-as Ca-
bernet Sauvignon remek párosa 
zárta le.   SZV

Jazz klasszikusok az Agórában

Idén is megrendezte hagyo-
mányos, év eleji nagykon-
certjét a harminckilenc éves 
Szekszárd Big Band. Az idei 
sztárvendég Gájer Bálint volt.

Miként minden évben, ezúttal 
is rengetegen voltak kíváncsiak 
a Szekszárd Big Band év eleji 
nagykoncertjére, február 19-
én a Babits Mihály Kulturális 
Központ színháztermében. A 
jövőre a negyedik „ikszbe” lépő 
együttes immár 38 esztendeje 
rendezi évről-évre ezt a hang-
versenyt. Idén is hívtak sztár-
vendéget az estre: míg tavaly 
Charlie állt színpadra a Szek-
szárd Big Banddel, addig ezúttal 
Gájer Bálint, a „swing hercege” 
karakteres hangját, megnyerő 

előadását élvezhette a közönség. 
Az együttes előadásában jazz 
klasszikusok csendültek fel, Gá-
jer Bálint pedig Szécsi Pál egyik 
dalát is előadta a zenekarral. A 
koncerten közreműködött Buzás 
Panna Napsugár, Csepregi Péter 
és Pecze Zsófia énekes, valamint 
Nagy Balázs altszaxofonon.

Pecze István, az együttes mű-
vészeti vezetője elmondta: iga-
zán felemelő érzés, hogy lassan 
négy évtizede működik a jelen-
leg tizennyolc fős Szekszárd Big 
Band, amelyben két alapító tag 
maradt: Márkus István és jóma-
ga. Elárulta, hogy a jövő febru-
ári, jubileumi nagykoncerten 
várhatóan több alapító tag is 
színpadra áll majd a Szekszárd 
Big Banddel.  - mwj -

FOTÓ: KISS ALBERT
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Szekszárdi szakképzés: villanyszerelőre mindig szükség lesz
ÁCS PÉTER VALENTIN erősá-
ramú elektronikai techno-
lógus élő cáfolata annak a 
közkeletű tévhitnek, hogy a 
szakmunkásképzésbe kerülő 
fiatal előtt bezárul a tovább-
lépés lehetősége. Kitartásá-
nak és tehetségének köszön-
hetően ma már – alig néhány 
éves gyakorlattal – igen ko-
moly elektromos rendszerek 
kialakításán dolgozik.

– Mi vezette a villanyszerelő 
szakmához?

– Amikor az Ady Endre Kö-
zépiskolába jelentkeztem, még 
nem a szakma vonzott, hanem 
leginkább az döntött, hogy sok 
barátom ment oda tanulni. Fi-
atalok voltunk, úgy voltam vele, 
hogy kell egy szakma, aztán 
majd meglátjuk. A tanulás „me-
gyegetett”, de a villanyszerelés 
nem igazán fogott meg még gya-
korlaton sem. Ez inkább később 
„fejlődött ki” bennem: előbb 
csöppentem bele, és csak utána 
szerettem meg. Ugyanakkor itt, a 
szakmunkásképzőben szereztem 
meg a legfontosabb alapokat.

– Szakmát szerzett, majd nekilá-
tott, hogy leérettségizzen. Miért?

– Egyrészt továbbtanulási 
szándékok miatt, másrészt úgy 
gondoltam, hogy alapvető, hogy 
legyen az embernek érettségije.

 
– Értéknek gondolta?

– Igen. Nem hencegni akar-
tam vele, a tudásra, a műveltség-
re volt szükségem. A hároméves 
képzés (a szakma után akkor 
ennyi idő kellett, ma két év – A 
szerző.) a felnőtt emberként való 
gondolkodást tanította meg. 
A szakmámban megtanultam 
azt, hogy „ezt a vezetéket innen 
ide hogyan kell meghúzni”. Az 
érettségire való felkészülés alatt 
szereztem olyan tapasztalatokat, 
hogy miközben ezt a szakmát 
végzem, hogy kell beszélgetnem 
az emberekkel, hogyan kell meg-
kérni valakit valamire, vagyis 
kommunikációt, logikát tanul-
tam. Mindent, amitől az ember 
valójában érett lesz.

– A sikeres érettségi vizsga után 
aztán mégis azt a szakmát 
kezdte technikusként tanulni, 
amelyért korábban nem nagyon 
lelkesedett. 

– Az érettségit követően úgy 
láttam, hogy a pontszámom és 
a pénzem is kevés a főiskolá-
hoz. Megtudtam viszont, hogy 
indul kétéves erősáramú elekt-
ronikai technológus képzés 
ott, ahol szakmát szereztem és 
érettségiztem. Hogy a tanulmá-
nyomat finanszírozni tudjam, 
jelentkeztem az Elektrolit Kft-
hez. Technikustanulóként nem 
arra akartak bennünket nevelni, 
hogy alapvető villanyszerelési 
munkákat végezzük, hanem 
bonyolultabb és sokkal érdeke-
sebb folyamatokba vontak be 
bennünket. A Tolnatej Zrt-nél 
például nagy ipari gépeket köt-
hettünk be és vizsgálhattunk fe-
lül, biztonsági, irányítási rend-
szereket diagnosztizáltunk már 
az első félévben. 

– A technikusképzés vége 
felé kérdezte meg Gyula bácsi 
(Sebestyén Gyula, az Elektrolit 
Kft. ügyvezetője), hogy nem 
volna-e kedvem az egyik részleg 
munkáját kézben tartani. Ekkor 
kezdtem el a villamos elosztó- 
és vezérlőberendezések gyártá-
sának tervezésével foglalkozni. 

Kaptam hozzá egy íróasztalt és 
egy számítógépet, így most a 
tervezés mellett anyaggazdál-
kodással, ellenőrzéssel és bel-
ső ellenőrzéssel foglalkozom. 
Izgalmas lett a munka: terve-
zőprogramokon, tervrajzokon 
dolgozom, a vezérlőberende-
zések és épületfelügyeleti rend-
szerek, védelmek már tényleg 
érdekes részei a szakmának.

– Hozott magával egy 17 oldalas 
tervrajzot...

– Ez itt történetesen egy üzlet-
ház főelosztója. Volt egy szten-
derd terv, és amikor elnyertük 
a munkát, átalakítottuk a saját 
szájízünk szerint. Itt találkoz-
tam először a tervezőprogram-
mal. Először majdnem vissza-
adtam a feladatot, hogy nekem 
ez nem megy, aztán amikor a 
sokadikat rajzoltam meg, már 
szívesen vállaltam a következő 
munkát. Megtetszett, érdekes és 
változatos, ugyanakkor komoly 
felelősséggel is jár. Tudjuk, hogy 
1 amper áramerősség is halálos 
lehet az ember számára, ezen 
a munkán pedig 630 amperrel 
„dobálóztunk”. Itt nem lehet hi-
bázni. Ez csapatmunka, együtt 
dolgozunk, beszélgetünk a fel-
adatról. Muszáj is, mert hamar 
megtörténhet a baj. 

– A szakmája lett a hobbija?
– Mára igen. Nagyon jó ér-

zés, amikor elkészülünk egy 
nyolcemeletes irodaépülettel, 
és egyszer csak „megszólal” 
az egész épület világítási vagy 
épületfelügyeleti rendszere, 
ami, ha valahol füstöt érez, ak-
kor riaszt, arra viszi a levegőt, 
ott kiszívja, amott meg kienge-
di az embereket... 

– Időközben villámvédelmi 
felülvizsgálóként, illetve szak-
mája mesterképzésén is sikerrel 
végzett. Ha egyszer tanulója lesz, 
mi az, amit legfontosabbnak 
érez majd átadni?

– A munkám során látom 
gyerekeket, akik a szakmunká-
sokat nézik. Én a második-har-
madik alkalom után biztosan 
a kezébe adnám a fúrót, hogy 
„most te jössz”. Sok gyerek úgy 
jön el otthonról, hogy nem tud-
ja, melyik felét kell megfogni a 
kalapácsnak. Ez nem feltétlenül 
baj, de a tanulónak a kezdetektől 
a kezébe kell adni mindent. Azt 
hiszem, ezt hívják élmény alapú 
tanulásnak. Ezt egy ilyen mun-
kahelyen persze nem egyszerű 
megoldani, de muszáj, mert a 
jövőben is kell majd villanysze-
relő, arra mindig szükség lesz. 

 - orbán -
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A természetről verseltek

A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont több mint 25 éve szervez 
természetismereti versmondó 
versenyt a megye általános is-
kolás tanulói számára.

A rendezvényt 2009-ben, a dr. 
Hollós László emlékév kapcsán 
nevezték el a világhírű szekszárdi 
természettudósról, mikológusról. 
Az indulók tetszőlegesen válasz-
tott, az embert körülvevő szűkebb 
és tágabb természeti környezetet, 
az élővilág sokszínűségét, az em-
ber és a természet kapcsolatát 
kifejező verssel, versrészlettel ké-
szültek. Az idén 13 általános és 
középiskolából hetvennél is több 
versmondó produkcióját értékel-
ték a bírák. Az 1–4. osztályosok 
zsűrijében Csillagné Szánthó Po-

lixéna, a Humán Bizottság elnö-
ke, Horváth Endréné nyugalma-
zott magyartanár és Dicső Zsolt 
költő foglalt helyet, míg az 5–8. 
osztályosok szavalatait Acélosné 
Solymár Magdolna népművész, 
Németh Judit előadóművész és 
Báló Marianna magyar és drá-
mapedagógiai mestertanár véle-
ményezte.
A szekszárdiak eredményei:

1–2. osztályosok: 2. Saiben 
Pál Márk (Babits M. Ált. Isk.), 3. 
Koppány Vászoly Mózes (Szent 
József Iskolaközpont). Különdíj: 
Zádori Emma (Baka I. Ált. Isk.).

3–4. osztályosok: 1. Frei 
Márton (Garay J. Ált. Isk.), 2. 
Andorka Zselyke (Babits M. Ált. 
Isk.). Különdíj: Halasi Lőrinc 
(Garay J. Ált. Isk.).

5–6. osztályosok: 2. Görcsös 
Ákos (Baka I. Ált. Isk.), 3. Dicső 
Botond (Babits M. Ált. Isk.). Kü-
löndíj: Kovács Gergely (Garay J. 
Ált. Isk.) és Varga Panna (Csiz-
mazia Alapítvány a Jövő Ígéretes 
Gyermekeiért).

7–8. osztályosok: 1. Sili Ger-
gő (Garay J. Ált. Isk.), 2. Ferger 
Viktória Hanna, 3. Föglein Liza 
Kató (mindkettő Csizmazia 
Alapítvány). Különdíj: Szegedi 
Ágoston (Szent József Iskola-
központ).  Gy. L.

Ösztöndíjas szakmák
az Adyban
Akár 35-50 ezer Ft havi 
ösztöndíjban is része-
sülhetnek a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum 
Ady Endre Szakképző Is-
kolájában a következő 
szakmák tanulói: asztalos, 
gépi forgácsoló, hegesztő, 
kőműves, női szabó, szer-
számkészítő, villanyszere-
lő, gépgyártás-technológi-
ai technikus, erősáramú 
elektrotechnikus.

Parti Nagy és a szekszárdi költők barátsága
A szekszárdi születésű kor-
társ író, Parti Nagy Lajos volt a 
vendége legutóbb a Jelenkor 
folyóirat és a Babits Mihály 
Kulturális Központ népszerű 
író-olvasó találkozójának.

„A kortárs magyar irodalom 
egyik legjelentősebb nyelvmű-
vésze, emblematikus alakja. 
Posztmodern költőkirály, aki 
költőként, próza- és drámaíró-
ként, illetve műfordítóként is 
meghatározó helyet foglal el 
napjaink magyar irodalmában” 
– mondja róla Németh Zoltán, 
József Attila-díjas irodalomtör-
ténész. Az idén 65 éves író első 

kötete 1982-ben jelent meg. Az 
Angyalstop című könyvet még 
sok másik követte. Életében 

fontos szerepet játszik ma is a 
Jelenkor folyóirat. Pécs és az 
újság mérföldkő íróvá válásá-
ban. Nem véletlen tehát, hogy 
Szekszárdra, szülővárosába is a 
Jelenkor meghívására érkezett.

Parti Nagy Lajos és Ágoston 
Zoltán telt ház előtti beszélge-
téséből kiderült, hogy hatással 
volt rá Babits és legfőképpen 
Mészöly Miklós, akivel koráb-
ban több közös felolvasóesten 
is részt vett. Ezek közül a leg-
emlékezetesebb az 1993-as volt. 
A szervező József Attila Kör ké-
résére ugyanis mindketten egy 
róka ihlette írással készültek 
– emlékezett vissza az író. Itt 

hangzott el először Parti Nagy 
Rókatárgy című verse, Mészöly 
pedig Anyasirató című novellá-
ját vitte.

Parti Nagy Lajos szekszárdi-
sága inkább a művészetét ösz-
tönző és meghatározó írók időn 
túli „barátságában” mérhető, 
ugyanis a kortárs költő Tolnán 
nőtt fel. A Jelenkor folyóirat 
főszerkesztőjének kérdésére az 
alkotó elismerte olvas Jókai re-
gényeket, de „többet kéne”.

A sorozat következő alkalmát 
március 21-én tartják, amikor is 
Szécsi Noémivel találkozhatnak 
az érdeklődők. 
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A szarvasgomba-kutatás atyja
Dr. Hollós László nemzetkö-
zileg is elismert gombakutató 
1859. június 18-án született 
Szekszárdon. Budapesten dip-
lomázott kémia, fizika, illetve 
növény- és állattan szakon. Mi-
után 1891-ben bölcsészdoktor-
rá avatták, helyettes tanárnak 
állt a kecskeméti Főreál Gim-
náziumban. Európai és tenge-
rentúli kutatókkal is értekezve 
az évek során mind elismertebb 
szaktekintéllyé vált a mikológia 
(gombatudomány) terén. Ma-
gyarország földalatti gombái 
című munkájával lerakta a 
hazai szarvasgomba kutatás 
alapjait.

Dr. Hollós László 1912-ben 
költözött haza Szekszárdra. 
A környék gombáinak kuta-
tásába kezdett, s erről két ta-
nulmányt is írt („Új gombák 
Szekszárd vidékéről” 1926., 
„Szekszárd vidékének gombái” 
1933.). Közel száz kémiai, ré-
gészeti, geológiai, növénytani 

és gombászati témájú cikke 
közül többet még ma is alap-
műként említ a szakirodalom. 
Szülővárosában, 81 évesen 
hunyt el, 1940. február 16-án.

Szekszárd város önkor-
mányzata 2009-ben emlékévet 
rendezett tiszteletére és posz-
tumusz díszpolgárrá avatta 
dr. Hollós Lászlót. (Irodalom: 
Szekszárd a XX. század első 
évtizedeiben, szerk.: dr. Dobos 
Gyula, 2005.; Szakály Ferenc: 
Hollós László, szerk.: Vadas 
Ferenc, 1989.)  
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Kérjük a tisztelt lakosságot, 
hogy a kertgondozás során 
levágott füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket, illetve a 
lehullott falevelet 
•  átlátszó műanyag zsákban, 
•  vagy a kék fedelű kukában 

gyűjtve,
•  az ágnyesedéket pedig legfel-

jebb 70 cm hosszú kötegekben 
összekötve

helyezzék ki az ingatlan elé – a 
közterületet nem szennyező és a 
forgalmat nem akadályozó mó-
don –, alkalmanként legfeljebb 
0.5 m3 mennyiségben.

Gyűjtési időszak Szekszárd 
város területén: egész évben két 
hetente, a kommunális hulladék 
elszállításával megegyező napon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
amennyiben a zöldhulladék nem 
átlátszó zsákban kerül kihelye-
zésre, illetve ha a zsákba háztar-
tási vegyes hulladék, lom, üveg, 
vagy nem megfelelő  típusú, illet-
ve szennyezett hulladék kerül, az 
Alisca Terra NKft. jogosult meg-
tagadni annak elszállítását.

Újra: szelektív hulladékért 
virágpalánták! Részletek a jövő 
heti számban!

Báloztak a székelyek is

Ha február, akkor székely bál. 
A Szekszárdon élő Bíró család 
már 35 évvel ezelőtt megál-
modta a rendezvényt, azóta pe-
dig mind többen érdeklődnek a 
hagyományőrző program iránt.

Mint azt Szegedi Dezsőnétől, a 
Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesületének vezetőjétől meg-
tudtuk, a bál rendezésében a 
kezdetektől igen aktív Sebestyén 
Gyuláné Erzsike töretlen lendü-
lete okán mindössze két hét alatt 
elfogyott 270 darab (!) belépő.

Az időpont pedig immár ha-
gyományosan február második 
szombatjára esett, helyszínként 
pedig a PTE KPVK aulája szol-
gált. A hangulatról a Delfin 
zenekar gondoskodott, akik 
hajnali négyig szinte szünet 
nélkül „húzták a talpalávalót”. 
Fellépett még a bonyhádi Zelke 
Néptáncegyüttes, illetve a szek-
szárdi egyesület „Maroknyi Szé-
kely Népdalköre”. A vacsoráról a 
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 
gondoskodott. 

 Gy. L.
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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

(03080)

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

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

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

Rendelési idő:
hétfő, szerda: 14:30 órától

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

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

(03097)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tel.: +36–30/2888–458

(03100)

FELADATOK:
•  Az üzleti értékesítés napi munkájának 

támogatása.
• Ügyfélkapcsolatok ápolása.
•  Munkakörhöz tartozó adminisztratív 

feladatok ellátása.
• Árajánlatok és szerződések készítése.
 
ELVÁRÁSOK:
• Középfokú végzettség (érettségi).
• Pontos, precíz munkavégzés.
•  Kiemelkedő kapcsolatteremtő és problé-

mamegoldó képesség.
•  Felhasználói szintű számítástechnikai 

ismeretek.

•  Csapatjátékos hozzáállás.
•  Kiváló kommunikációs készség 

és helyesírás.
•  Stressz tűrő képesség.
•  Terhelhetőség.
•  Rendszerben való gondolkodás.

ELŐNY:
•  Egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete.
•  Távközlési piac és szolgáltatások ismerete.
•  B kategóriás jogosítvány.
 
AMIT KÍNÁLUNK:
•  Alkalmazotti jogviszony.
•  Béren kívüli juttatások, cafetéria.

•  Folyamatos tanulási lehetőség.
•  Változatos feladatok.
•  Hosszú távú munkalehetőség.

MUNKAIDŐ: napi 8 óra.
MUNKAKEZDÉS: azonnal, megegyezés 
szerint.
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Szekszárd.

Fényképes önéletrajzokat az 
uzleti@tarr.hu e-mail címre várjuk 
„Asszisztens-Szekszárd” tárggyal.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2018. március 15. (csütörtök)

A TARR Kft. pályázatot hirdet
ÜZLETI ÉRTÉKESÍTÉSI ASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

(03099)

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

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(03091)

Március elsejétől meghosszabbított 
nyitvatartással várjuk régi és új vásárlóinkat, 

a Schieber Pincészet borszaküzletében, 
hétfőtől – péntekig 08:00 – 17:00 óráig.

Szekszárdi minőségi folyó és 
palackos borainkat ajánljuk kedvező áron.

(03098)

Az adhat vért, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 
éves (első véradóként 60 év a felső korhatár) és testsúlya meghaladja az 
50 kg-ot. A nők évente 4-szer, a férfiak 5-ször adhatnak vért és két véadás 
között minimum 56 napnak kell eltelnie. Egy véradás 30–45 percet vesz 
igénybe. Az adatfelvételhez személyigazolványra, TAJ-, és lakcímkártyára 
van szükség.

Az Alisca Terra
 Nonprofit Kft.
tájékoztatója

MEGHÍVÓ
A Szekszárdi „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör 
2018. március 3-án (szombat) 18:00 órakor 

a Babits Mihály Kulturális Központban (Szent István tér 10.) 
tartja borversenyének ünnepélyes eredményhirdetését, 

majd az érmes borok kóstolóját.
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Február 18-ai rejtvényünk megfejtése: Szabó István, Mephisto, Redl ezredes
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bitai Tibor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését március 1-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Ne aggodalmaskodjatok 
tehát, és ne mondjátok: Mit 
együnk? Vagy: Mit igyunk? 
Vagy: Mivel ruházkodjunk? 
…Mert jól tudja a ti mennyei 
Atyátok, hogy mindezekre 
szükségetek van. Keressétek 
először Isten országát és az 
ő igazságát, és ezek mind rá-
adásul megadatnak nektek” 
 (Máté evangéliuma 6:31-33)

Bogyiszlón egy házaspár híres 
volt az Úrba vetett hitéről. Sze-
rény egyszerűségben, földmű-
vesként neveltek több gyermeket 
az 1970-es években. A feleség 
– immár a 80. életévén is túl – 
még a közelmúltban is magával 

ragadó lelkesedéssel mesélte, 
hogy miközben ők igyekeztek a 
bűnbánat és a megtérés útján 
Jézus Krisztus tanítását engedel-
mesen követve élni – vagyis Isten 
országát és igazságát keresni –, 
eközben a Mindenható csodála-
tos gondviselése kiáradt életük-
re. Még az aszályos években is, 
amikor a néhány hektáros kuko-
ricaföldjük alig hozott termést.

Az egyik különösen száraz 
esztendőben még e nagyon ke-
vés kukorica betakarítása is 
gondot jelentett, mert súlyos 
betegség vett erőt a családfőn. 
Meglepő módon érkezett a 
mennyei gondviselés: a család 
távollétében valaki learatta és 

eltüntette a termést! Mentek is 
panaszt tenni a termelőszövet-
kezet irodájába, mivel az övék-
kel szomszédos területek a TSZ 
tulajdonában voltak. Az idős 
testvérnő elmondása szerint a 
panaszt egy „termetes asszony-
ság” fogadta, aki magából kikel-
ve hibáztatta az aratógép keze-
lőit, hogy miként tudtak ekkorát 
tévedni, hogy a magánterületet 
is learatták. Azt csak az Isten 
szeretetében bízó hívők tudták, 
hogy róluk a mennyei Atya visel 
gondot!

Végül az ügyintéző csak egy 
kis türelmet kért a betakarítás 
befejezéséig, és megígérte, hogy 
átlagot számolva házhoz szállít-

ják a hektáronkénti jogos meny-
nyiségű termést. A szövetkezet 
jól öntözött és trágyázott föld-
jein kétszer olyan bőséges volt a 
termés, mint amire a hívő család 
számíthatott a saját földjéről. A 
TSZ teherautója végül – a beteg-
ség idején, a Mindenható intéz-
kedése révén – annyi morzsolt és 
zsákolt kukoricát szállított ház-
hoz, amennyit a család néhány 
hektár földje még soha nem ho-
zott még...

E történet is kiválóan példáz-
za, hogy aki Isten országát keresi 
mindenekelőtt, annak megadat-
nak az igazán szükséges dolgok.  
 Fodor Péter

 baptista lelkipásztor

Felhívás javaslattételre – Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Szekszárd 
Város Aranykönyvéről szóló 
14/2011.(IV.12) önkormányzati 
rendeletére hivatkozva (olvas-
ható a Polgármesteri Hivatal 
honlapján) a következő módon 
és az itt jelzett határidőre várja 
a város polgárainak, közössé-
geinek, valamint intézményei-
nek, gazdasági és társadalmi és 
egyéb szervezeteinek javaslatait 
a 2017-es naptári év megörökí-
tésre érdemes eseményeiről.

Az Aranykönyvbe való be-
jegyzés indoka lehet, olyan
•  kiemelkedően fontos pozitív, 

Szekszárdot érintő esemény, 
amely méltó arra, hogy a város 
történetének részévé váljon,

•  kiemelkedő – szekszárdi sze-
mélyhez, közösséghez, intéz-
ményhez kötődő – teljesítmény, 

•  neves személyiség látogatása,
•  természeti jelenség, amelynek 

jelentős kihatása volt a város 
életére,

•  események és teljesítmények 
– a reál és a humán szférában 
– amelyek új értéket terem-
tettek, illetve a város hírnevét 
jelentősen emelték, vagy a vá-
rosban lakók életminőségét 
pozitívan befolyásolták,

•  kitüntetéseknél azok a szek-
szárdi polgárok, közösségek 
javasolhatók, akik a Tolna Me-
gyei Önkormányzat Közgyű-
lése vagy Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyűlése által alapított, 
valamint a köztársasági elnök, 
illetve országos hatáskörű 
szervek kitüntetettjei, 

•  a rendszeresen ismétlődő ese-
mények, megemlékezések, 

nagyrendezvények esetén a ja-
vaslatban a jubileumi alkalma-
kon kívül felterjeszthető az adott 
évben különösen kitűnt rendez-
vény (illetve annak eleme) is, 

•  az általános és a középisko-
lák diákjainak tanulmányi, 
sport, művészeti, kulturális 
versenyein a nemzetközi, or-
szágos I.–III. helyezettek, ill. 
az Arany, Ezüst, Bronz érem-
mel, fokozattal kitüntetettek, 
az OKTV és az OSZTV ver-
senyeken az országos I.–III. 
helyezettek kerülhetnek az 
Aranykönyvbe.
A bejegyzésre javaslatot te-

hetnek szekszárdi polgárok, 
közösségek, intézmények, gaz-
dasági, társadalmi és egyéb 
szervezetek.

A javaslathoz szükséges űrlap 
letölthető a Polgármesteri Hiva-
tal honlapjáról, ill. hivatali idő-
ben átvehető az ügyfélszolgálati 
irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi 
lehetőségükkel, és az aranyköny-
vi rendelet követelményeinek 
megfelelő eseményekről, teljesít-
ményekről, személyekről küldje-
nek kellően indokolt javaslatokat 
szerkeszthető (Word) formá-
tumban 2018. március 23-i ha-
táridőig a következő címre:

Postai: Dr. Dobos Gyula nyu-
galmazott levéltár igazgató,7100 
Szekszárd, Bródy köz 21. (A borí-
tékon: Aranykönyvi javaslat) vagy 
e-mail: dob6612@mail.iif.hu

A Mecénás díjazottak és a 
Szekszárd Büszkesége eredmé-
nyeit a bizottság már feldolgozta, 
ezért kéri, hogy újból ne történ-
jen meg esetükben a felterjesztés.

A határidő után érkezett jel-
zéseket a bizottság nem tudja 
fogadni. 

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasár-
nap 2018. augusztusi számában 
jelenik meg.

Mindenkit várnak a gyerektáborok és üdülőházak

A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. fenntartásában három tá-
bor (Fadd-Dombori, Balaton-
szepezd, Sötétvölgy), két üdülő 
(Harkány, Gunaras) és egy va-
dászház (Sötétvölgy) működik. 
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
már a korábbi években is arra 
törekedett, hogy a kezelésében 
lévő ingatlanok jó állapotban 
várják a vendégeket, ezért szá-
mos felújítást és beruházást 
hajtott végre. Ennek is köszön-
hetően jelentős mértékben nőtt 
azok kihasználtsága.

A cég vezetése az ingatlanok 
még jobb hasznosítása érdeké-
ben szeretné, ha a szekszárdiak 
nemcsak a nyári hónapokban, 
hanem azokon kívül is igénybe 
vennék ezen létesítményeket. 
Várják azok jelentkezését, akik 
családi eseményeik, baráti ösz-
szejövetelek vagy céges rendez-
vényeik helyszínéül választanák 
ezeket a helyszíneket. 

Az ingatlanok leírását, fotóit, 
továbbá azok szolgáltatásit és 
bérleti díjait a társaság hiva-

talos weboldalon olvashatják 
(vagyonkezelokft.hu). Az in-
gatlanok kiadásával kapcsolat-
ban Vaszari Ildikó és Szűcsné 

Majsai Ildikó ad felvilágosítást 
munkanapokon a Szekszárd Va-
gyonkezelő Kft. elérhetőségein.
 Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

ELÉRHETŐSÉGEK: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel./Fax: 74/510–422; 74/319–468

E-mail: ugyfelszolgalat@vagyonkezelokft.hu.
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Bezerédj utcai

lakossági ügyfélszolgálati irodája 
hétfőn és szerdán, 08:00 – 12:00, illetve 

13:00 – 15:00 óra között tart nyitva.

Szűrőbusz
A rosszindulatú daganatos meg-
betegedések számának vissza-
szorítását szolgálja a „Helybe 
visszük a szűrővizsgálatokat!” 
program. Ennek keretében ér-
kezik március 1-én, csütörtö-
kön délelőtt Szekszárdra egy 
szűrőbusz. A Garay téri rendelés 
során azon szűrővizsgálatokat 
(szájüregi szűrés, bőrelváltozá-
sok korai felismerésének szűrése, 
méhnyakszűrés) végeztethetik el 
ingyenesen az érdeklődők, ame-
lyek elősegítik a leggyakrabban 
előforduló daganatos megbete-
gedések korai felismerését. 

A szűrőbusz egészségügyi 
szakemberei életmód- és die-
tetikai tanácsadással is várják a 
szekszárdiakat. SZV

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk a szabad- 
egyetem VI. évfolyamának 
2. előadására és beszélgeté-

sére, melynek témája:
A lélek gyógyítása  
virágesszenciákkal

Előadó: Gyulainé Nagy 
Márta Bach-virág tanács-

adó, kineziológus.
Időpont: 2018. február 28. 

(szerda) 17:00 óra 
Helyszín: Babits Mihály 

Kulturális Központ, Csatár 
terem (I. emelet)  

(Szekszárd, Szent I. tér 10.)   
Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigi-
énés Műhely elnöke Infor-
máció: +36–20/473–0644, 

+36–74/511–721  
www.mentalmuhely.hu 

A Szekszárd-Bezons Baráti Tár-
saság tisztelettel megköszöni 
támogatóinak, hogy személyi 
jövedelemadójuk 1%-ának fel-
ajánlásával (10.340 Ft) segítik a 
baráti társaság működését. 
 dr. Fisi Istvánné elnök.
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Az egyetem mellett is remekelnek dzsúdósaink
 A szekszárdi cselgáncsozók 
aranygenerációja – az anya-
egyesület nem kis büszkesé-
gére – a fővárosban is hallat 
magáról.

Az egyetemi tanulmányok alá-
rendeltségében gyakorló Ács 
Balázs, Berlinger Gábor, Mátics 
András, Sárecz  Márton kvartett 
olyan eredményeket produkált 
az év elején rendezett felnőtt 
válogató versenyeken, amivel 
felhívták magukra a figyelmet: 
húsz-huszonegy évesen a fel-
nőttek között is nagyszerűen 
szerepeltek.

A sort Mátics Andrással (73 
kg) kell kezdeni, aki a januári, 
győri válogatót megnyerte, a 
februári, somogyszobi viadalon 
pedig harmadik lett, s így mo-
mentán ranglistavezető. Telje-
sítményével a felnőtt válogatott 
vezetőinek figyelmét is felhívta, 
és a nemzeti csapat színeiben 
ott lehet a március elején sorra 
kerülő prágai Európa Kupán. 

Úgy hírlik, a nagy négyesből ő 
az, aki egyetemi tanulmányai 
mellett a legtöbb időt fordítja a 
dzsúdóra.

Berlinger Gábor (81 kg) egy 
nagy skalpot is feltűzhetett az 
övére az első válogatón, ahol a 
paksiak vb-ötödik klasszisát, 
Csoknyai Lászlót is el tudta 
kapni. Bár a folyatás már nem 

sikerült ilyen jól, a második 
válogatón – immár 73 kg-ban – 
elért ötödik helye azonban jelzi, 
hogy számolni kell vele.

Ács Balázs (60 kg) mind-
két válogatón az élmezőnyben 
végzett: Győrben a fináléig 
menetelt, míg legutóbb az elő-
döntőig jutott. A sors fintora, 
hogy rosszullétek miatt egyik 

meccsét sem tudta vállalni, ami 
miatt az elkövetkezendő na-
pokban kivizsgáláson esik át. A 
korábban az ifjúsági olimpiát is 
megjárt Sárecz Márton (90 kg) 
a januári válogatón ötödikként 
zárt, és súlycsoportjában már az 
első tíz között jegyzik a felnőtt 
rangsorban.

„Nagy öröm ez nekünk ne-
velőedzőknek” – kezdte Szepesi 
Dávid, az OLC T-Trans Gemenc 
JK edzője. „Hiába csábítják őket 
a fővárosi klubok, ők csak is a 
Gemenc Judo színeiben lépnek 
tatamira, nekünk szállítják a 
pontokat. Ez alighanem a klub-
hűség ritka példája.”

Az eredmények még a szek-
szárdi trénereket is meglepték. 
Nem gondolták volna, hogy fele 
annyi edzéssel ott lehet marad-
ni ezen a szinten. A tény min-
denesetre jót tesz edzők szak-
mai hiúságának, egyúttal jelzi: 
az általuk oktatott cselgáncs, a 
„gemences lábtechnika” igazán 
működőképes.  B. Gy.
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Weisz László felért a csúcsra: világbajnok lett
A technikai sportok különle-
ges fajtáját űzi Weisz László. 
A Szekszárdi Rádióklub tagja 
a Nemzetközi Rádióamatőr 
Szövetség 2017. évi rövidhul-
lámú (RH) világbajnokságán 
– melyen 132 ország több 
mint 4000 versenyzője vett 
részt – aranyérmet szerzett.

– Hosszú évek óta ismerjük egy-
mást, s azóta folyamatosan a 
nemzetközi élmezőnybe tarto-
zol. Hogy csinálod?

– Az idén töltöm be a 60. éve-
met, de ez a sport szerencsére 
idősebb korban is maximális 
intenzitással űzhető. Korábban 
sikerült már Európa-bajnoki cí-
met és bronzérmet is szereznem, 
de világbajnokságon az első em-
lítésre méltó eredményem egy 
egyéni hatodik hely volt 2013-
ban. Aztán 2015-ben harmadik, 
egy évvel később pedig második 
lettem. Szóval szép lassan köze-
lítettem a csúcs felé... A világbaj-
noki címet egyébként az úgyne-
vezett „Unlimited High Power 
Mix” kategóriában szereztem, 
amit a mi sportágunkban a leg-
magasabban jegyeznek.

– Miként zajlik egy ilyen verseny?
– A világbajnokság egy 24 

órás viadal. Aki jó helyezést 
akar elérni, annak végig a be-
rendezések mellett kell ülnie, és 
egyszerre két rádióval kell dol-
goznia. Ilyenkor a fejhallgatón 
át a jobb fülemmel az egyik, a 

ballal a másik rádiót figyelem. 
Ha kell, hogy az egyiken angol 
nyelvű beszédet hallgatok, a 
másikon pedig morzejeleken 
érkező információt dekódolok.

– Mennyire veszi igénybe az em-
bert?

– A 24 órát nem csak végig 
kell ülni rövid, 2–3 perces szü-
netekkel, de a sikerhez kon-
centrálni is szükséges. Egy nap 
alatt közel háromezer összeköt-
tetést létesítünk és távíró ver-
seny esetén több millió elemi 
jelet kell feldolgozni az agynak. 
Egy összeköttetés néhány má-
sodperc alatt lezajlik, ami alatt 
le kell venni az ellenállomás hí-
vójelét és még egy információt, 
például a sorszámot. A hívójel 
a rádióamatőrök „becsületes 
neve”. Az enyém a HA3NU 
kombináció, így ismernek a 
világban.

– A versenyzők földrajzilag egy-
mástól távol, a saját rádióállo-
másukon dolgoznak. Hogy tör-
ténik az értékelés?

– Számítógépes szoftver se-
gítségével rögzítjük, hogy kik-
kel létesítettünk összeköttetést. 
Az elektronikus „jegyzőköny-
vet” aztán megküldjük a ren-
dezőknek, akik a több millió 
összeköttetést robot szoftverek 
segítségével ellenőrzik, elemzik. 
Az értékelés egy hosszadalmas 
procedúra, így fordulhatott elő, 
hogy a 2017 végén rendezett vi-
lágbajnokság eredménye csak a 
közelmúltban vált ismertté. 

– Született más kiemelkedő ma-
gyar eredmény is?

– Igen, alacsonyabb kategó-
riákban nem ritkaság, hogy 
magyarok dobogós helyen vé-
geznek. Ebben a kategóriában, 
amiben most világbajnok let-

tem, erre ebben az évszázadban 
csak egyszer volt példa.

– Korábban a gyorstávírász ver-
senyeken is sikeres voltál...

– Igen, lassan ötven éve, hogy 
megfertőződtem a rádióamatőr 
sporttal. A hetvenes-nyolcvanas 
években jobbára csak hazai via-
dalokon indulhattunk. Azután 
1991-ben, a Belgiumban meg-
rendezett Európa-bajnokságon 
egy egyéni első hely mellett a 
csapattal harmadik lettem, majd 
az 1995-ös világbajnokságon 
egy egyéni és egy csapat ezüs-
töt sikerült elcsípni. A gyorstá-
vírász viadalokon megszerzett 
magas szintű morze-tudás na-
gyon jó alapot adott az „éter-
versenyen” elért sikerekhez, no 
és az a mintegy 15 ezer óra, amit 
rádiózással töltöttem, ami alatt 
félmilliónál is több összekötte-
tést létesítettem...

– Felértél a csúcsra. További ter-
veid?

– A németországi RH csa-
pat-világbajnokságon, majd 
Kazahsztánban a gyorstávírász 
vébén leszek bíró. Amíg fizika-
ilag és szellemileg bírom, addig 
még szeretnék néhány kiemel-
kedő eredmény elérni, aztán 
már csak hobbi szinten űzöm a 
sportot. Legelőbb azonban egy 
új antennát telepítünk a Cser-
hát-tetőn működő rádióállo-
máson, mert abból sosem elég.  
 SZV

Asztalitenisz. Kizakisz Nikola-
osz, a Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola 4.a osztályos 
tanulója aranyérmet szerzett 
az Asztalitenisz Diákolimpia 
Országos Döntőjében, az iga-
zolt fiúk egyéni versenyében. A 
február 16-án, Karcagon meg-
rendezett viadalon Kizakisz 
esélyeshez méltóan, játszma-
vesztés nélkül jutott el az össze-
vont I-II. korcsoport döntőjéig, 
ahol színvonalas mérkőzésen 
3:1-re verte a fővárosi Cseri 
Ádámot.

Futsal. Rangadót rendeztek 
a női futsal NB I 17. fordu-
lójában, amelyen a listaveze-
tő Hajdúböszörményi TE a 
korábbi válogatott Pádár ve-
zérletével, az utolsó tíz perc-
ben rúgott gólokkal 3–0-ra 
legyőzte a betegségek miatt 
tartalékos Agenta Girls Szek-
szárd FC együttesét. Micskó 
Márk vezetőedző csapatának 
hátránya 9 pont az éllovas 
mögött.

Kézilabda. A Gárdonyban el-
szenvedett vereséget (22–17) 
követően hazai pályán fölényes 
győzelmet aratott a Szekszárdi 
FGKC NB I/B-s női kézilabda 
csapata a sereghajtó VKLSE 
Győr ellen (38–24). A Fekete 
Gólyák együtteséből Kaveczki 
(12 gól), Tauker Erika (7) és 
Fehér (5) nyújtott átlag feletti 
teljesítményt. A tabellán 5. he-
lyen álló FGKC vasárnap este a 
Pilisvörösvárt fogadja.

Labdarúgás. A Szekszárdi 
UFC keretét – Filipánics Bálint 
kapus és Bata Csongor csatár 
decemberi távozását követően 
– két játékossal erősítette meg 
a klubvezetés. Lékai Soma ka-
pus – a válogatott kézilabdázó, 
Lékai Máté öccse – az NB III-as 
Salgótarjánból, míg a saját ne-
velésű védő, Füredi Patrik az 
NB II-es Dorogból érkezett. Az 
UFC a tabella 10. helyéről várja 
a tavaszi szezon jövő szombati 
nyitányát, amikor a rivális Rá-
kosmente KSK otthonában lép 
pályára.

SPORTHÍREK

Mátics András (balról), Szepesi Dávid edző, Ács Balázs, Szepesi 
József vezetőedző és Sárecz Márton

Nem adott esélyt a Linz
Az ausztriai 6:3-as vereség 
után nem volt könnyű hely-
zetben a női Klubcsapatok 
Szuper Ligája (KSZL) elődön-
tőjének visszavágójára ké-
szülő Szekszárd AC asztalite-
nisz csapata.

A párharc első felvonásán több 
szoros partit is a linziek nyertek, 
és szereztek előnyt a keddi, szek-
szárdi visszavágóra. A hazaiak 
abban bízhattak – hogy miként a 
Bajnokok Ligája berlini mérkőzé-
sén meglepték ellenfelüket – egy 
kevésbé szoros 6:3-as siker zsinó-
rban a harmadik KSZL-döntőt 
érhetett volna. A feltételes mód 
jelzi: a fordítás elmaradt.

Rossz ómen volt, hogy a be-
kalkulált páros mérkőzés el-
ment – igaz csak 3:2-re veszített 
a Madarász-Paskuite duó. Halo-
vány reménysugár volt a szek-
szárdi feltámadásra Madarász 
Dóra 3:2-es sikere Chang ellen. 

A linziek legjobbja, Polcanova 
simán verte a Paskuite-t, majd 
Mihajlova maradt higgadt, és 
2:2 után behúzta a döntő szettet 
Bergström ellen. Összesítettben 
ugyan 3:2-re vezetett a SZAC, 
ám a betegséggel küszködő Ma-
darász több meccset nem vállalt, 
és Mihajlova sem volt egészséges. 
Ez a Polcanova és Chang elleni 
meccseken ki is jött, a Madarász 
helyére becserélt Bálint Berna-
dett pedig jól küzdött ugyan, 
de meccset nyerni nem tudott. 
A linziek 6:2-re nyertek, a Szek-
szárd a bronzéremért játszhat.

– Ez a valós helyzet. A Linz 
ezzel a trióval erősebb nálunk, 
főképp így, hogy kulcsembere-
ink nem voltak teljesen egészsé-
gesek a visszavágóra. Most már 
a magyar bajnokságra koncent-
rálunk, az új rendszerben is 
szeretnénk megvédeni a baj-
noki címünket – értékelt Szily 
György edző.  B. Gy.

Oda a KSC veretlensége
Az Európa-bajnoki selejtezők 
miatti bajnoki szünetet köve-
tően szerda este Zalaegersze-
gen lépett pályára az Atom-
erőmű KSC Szekszárd, és 11 
pontos vereséget szenvedett.

Nem ígérkezett könnyűnek a 
szekszárdiak zalai „kirándulása”, 
hiszen a hazaiak otthon minden 
csapatra veszélyesek, másfelől a 
KSC hat játékosa szerepelt ha-
zája nemzeti együttesében, így 
Djokics Zseljko vezetőedző ta-
nítványai csak keveset készül-
hettek együtt. Az atomosok nem 
találták a ritmust, a válogatottban 
remeklő Studer Ágnes és Teja 
Oblak játékán is látszott a fáradt-
ság – utóbbi ezúttal mindössze 
2 pontig jutott –, így a Parker 
vezérelte Egerszeg elvette a KSC 
veretlenségét (68–57). A tovább-
ra is éllovas Szekszárd legjobbja a 
14 pontot és 10 lepattanót szerző 
Erica McCall volt. 

Ezen a találkozón mutatko-
zott be a szekszárdiak új igazo-
lása, a portugál Márcia Patricia 
Silva da Costa. A 28 éves hátvé-
det Maja Erkic helyére igazolta 
a klub. A balkezes játékos a KSC 
korábbi Európa Kupa ellenfele, 
a Gdessa Barreiro csapatában  
17,7 pontot átlagolt a kupaso-
rozatban. A válogatott kosaras, 
aki az idény végéig írt alá szer-
ződést, a zalaiak ellen 4 pontot 
szerzett. SZV
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ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (Szekszárd, Béla király tér).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később kö-
zöljük. 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
Február 25., vasárnap

15:00 –  Hihetetlen történet az 
óriás körtéről

17:00 –  A pentagon titkai

19:30 –  Fekete párduc 3D

Február 26., hétfő

14:00 –  Fekete párduc 3D

17:00 –  A pentagon titkai

Február 27., kedd

14:00 –  Fekete párduc 3D

17:00 –  A pentagon titkai

Február 28., szerda

14:00 –  Fekete párduc 3D

17:00 –  A pentagon titkai

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. február 27. (kedd) 19:00 
– Színházterem
Zilahy Lajos: Az utolsó szerep

Múzsa bérlet, 3. előadás. A 
Turay Ida Színház bemutatója. 
Szereplők: Détár Enikő, Seprenyi 
László, Győri Péter, Benkő Péter, 
Hűvösvölgyi Ildikó, Xantus Bar-
bara. Rendező: Koltay Gábor. 

Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2018. március  2. (péntek) 19:00  
– Rendezvényterem
Testről és Lélekről 

A Testről és lélekről című ma-
gyar filmet Oscar-díjra jelölte a 
legjobb idegen nyelvű alkotások 
között az amerikai filmakadé-
mia. Enyedi Ildikó filmje egy 
chilei, egy libanoni, egy orosz 
és egy svéd alkotással lesz ver-
senyben a díjért. Főszereplők: 
Borbély Alexandra, Morcsányi 
Géza, Schneider Zoltán, Nagy 
Ervin, Tenki Réka. 

Jegyár: 850,- Ft (nagytermi 
vetítés).

2018. március  2. (péntek) 17:00  
– Bakta galéria
Szabó Dezső Művészeti Ösz-
töndíj

Az ösztöndíjasok 5. bemu-
tatkozó kiállítása és az ösz-
töndíj pályázat 2018. évi ered-
ményhirdetése. Kiállító: Jánosi 
Kata festőművész, a 2017-es 
és Könyv Kata festőművész, a 
2014-es ösztöndíjas. A tárla-
tot megnyitja: Fusz György, a 
Víz'P'Art Közalapítvány elnö-
ke. Közreműködik: Németh 
Judit előadóművész. 

A kiállítás megtekinthető: 
2018. március 29-ig.

2018. március 5. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Budapest Klezmer Band kon-
cert

Az 1990 óta működő Buda-
pest Klezmer Band zenei át-
iratokat játszik, amelyeket az 
együttes alapítója és vezetője, 
Jávori Ferenc komponál. Ezek a 
dallamok Közép-Kelet-Európa 
azon területéről származnak, 
ahol a zsidó zenei kultúra egy-
kor virágzó volt.

Jegyár: 3.000,- Ft.

2018. március 6. (kedd) 17:30  
– Művészete k Háza
Művészettörténeti Szabadegye-
tem

Magyar Művészek Európá-
ban: Reálidealizmus – Barabás 
Miklós és Gustave Courbet. Dr. 
Aknai Tamás előadása. 

A belépés díjtalan.

2018. március 7. (szerda) 19:00  
– Művészetek Háza
Népdalok a kornak

A Hungarian FolkEmbassy 
műsora irodalomtörténeti ku-
riózum, amely Arany János, 
a nép ajkán továbbélő verseit 
mutatja be. Az együttes tagjai: 
Hetényi Milán (ének), Soós 
András (hegedű), Roson-
czy-Kovács Mihály (hegedű), 
Orsós Tamás (brácsa), Hege-
dűs Luca (cimbalom), Hanusz 
Zoltán (nagybőgő). Közremű-
ködik: Rácz József, a Nemzeti 
Színház színművésze. 

Jegyár: 1.500,- Ft, diák-nyug-
díjas: 750,- Ft.

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete 

véradást szervez
2018. március 1-én, csütör-
tökön 10:00 – 13:00 óráig

Helye: Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezet 

Székháza (7100 Szekszárd, 
Dózsa Gy. u. 1.)

Véradóinkat sörrel és  
virslivel várjuk.  

Kérjük, személyigazolványát, 
lakcímkártyáját és  

TAJ-kártyáját hozza magával.

KÖZMEGHALLGATÁS
A Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat a nem-
zetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 97. §-a 
alapján 2018. március 6-án 
(kedd) 17 órakor tartja a 
2018. évi közmeghallga-
tását. A közmeghallgatás 
helye: Ifjúsági Cserkészház 
(Szekszárd, Hrabovszki u. 
10.) nagyterme 
A közmeghallgatás tár-
gya: Tájékoztató a Szek-
szárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2017. évi 
működéséről. A Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat minden érdeklődő 
állampolgárt tisztelettel vár.
Dr. Józan-Jilling Mihály sk. 

a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 
a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitün-
tetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével 
„Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címet alapított.

A rendelet szerint a kitüntető cím az adományozást megelőző 
évre vonatkozik. 

A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím annak a személynek 
adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állomány-
ban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd 
Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot és az adományo-
zás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műsza-
ki mentés és a katasztrófa elhárítás területén olyan kimagasló 
tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos 
Tűzoltósága működési területének közbiztonsága javításához, 
a tűzesetek számának csökkentéséhez. 

A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím adományozására 
javaslatot tehet: 
•  a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, 
•  a Közgyűlés állandó bizottságai, önkormányzati képviselők, 
•  valamint bármely civil szervezet és természetes személy.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írás-
ban a polgármesterhez kell benyújtani 2018. március 1. napjáig. 
A javaslattételi űrlap a www.szekszard.hu oldalról letölthető. 

A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő cso-
port készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgár-
mester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 
a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitün-
tetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével 
„Szekszárd Év Rendőre” kitüntető címet alapított.

A rendelet szerint a kitüntető cím az adományozást megelőző 
évre vonatkozik. 

A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím annak a személynek 
adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állomány-
ban a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgála-
tot és munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon 
végzi.

A kitüntetésben az adott évben a bűnügyi és a közbiztonsági 
szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető.

A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím adományozására 
javaslatot tehet:
•  Szekszárd Város Rendőrkapitánya, 
•  a Közgyűlés bizottságai, önkormányzati képviselők, 
•  bármely természetes személy, civil szervezet.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írás-
ban a polgármesterhez kell benyújtani 2018. március 1. napjáig. 
A javaslattételi űrlap a www.szekszard.hu oldalról letölthető. 

A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő cso-
port készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgár-
mester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.

MEGHÍVÓ
A Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete 

hívja és várja az érdeklődő-
ket a 2018. március 1-én, 
csütörtökön 13:00 órától 

megrendezésre kerülő 
klubdélutánjára, az egyesü-
let székházába (Hunyadi u. 
4.). A program első felében 
látássérült emberek számá-
ra fejlesztett, beszélő eszkö-
zökből tartanak bemutatót, 

majd az egyesület férfi 
tagjai Nőnap alkalmából 
köszöntik a hölgyeket! A 

rendezvény végén adomá-
nyosztást tartanak a rászo-
ruló látássérült sorstársak 

számára. 
A rendezvény nyitott, 

minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten óvodahívogató 

programokat szervez. 
Szeretettel várjuk az óvodaválasztás 
előtt álló szülőket és gyermekeiket!

A program időpontja épületenként: 
Kölcsey épület: 2018. március 6., kedd

délelőtt 10:00 – 11:00 óráig 
Wosinsky épület: 2018. március 13., kedd

délelőtt 10:00 – 11:00 óráig 
Bajcsy épület: 2018. március 20., kedd

délelőtt 10:00 –11:00 óráig

Növényvédelmi előadás
A Szekszárd-Újvárosi Ró-
mai Katolikus Társaskör 
2018. március 1-én, csü-
törtökön 17 órakor nö-
vényvédelmi előadásra 
invitál minden érdeklődőt 
a Szent István Házba (Szek-
szárd, Rákóczi u. 69–71.).

Az este során Maros Péter 
„A 2017. év növényvédel-
mi tapasztalatai, valamint 
komplex technológiai meg-
oldások a 2018-as évre”, míg 
Módos Ernő, az Alisca Bor-
rend nagymestere „A 2017-
es évjáratú borok sajátossá-
gai, aktuális borkezelések” 
címmel tart előadást.

A Tolna megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesülete

szeretettel meghívja a 
„Botra fel!” – Nordic Wal-
king séta a cukorbetege-

kért című előadásra. 
A rendezvény szervezése, a 
mozogni vágyók toborzása

lesz az előadás témája!
Időpont: 2018. február 
27. (kedd) 13:30 óra

Helyszín: a Kórház Lila 
épülete (Béri B. Á. u. 5–7.)
Minden érdeklődőt, nem 

csak cukorbetegeket
szeretettel várunk!



2018. február 25.16

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

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

(03086)

(03096)

A CPH Kft. 26 éve alapított, dinamikusan fejlődő cég, mely ipari vezérléstechnikai alkatrészek
értékesítésével foglalkozik szekszárdi telephellyel.

Cégünk PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ismeretekkel rendelkező munkatársat keres.
JELENTKEZÉS:

pályázati anyagát (motivációs levél, önéletrajz) a beke@cphautomat.hu e-mail címre várjuk.

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!

(03090)

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  (03089)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03079)

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


