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Elektromobilitás
Elektromos járművek töltésé-
re szolgáló állomást adtak át a 
Szekszárdi Családbarát Strand- 
és Élményfürdő parkolójában. 
A városvezetés elkötelezett az 
elektromobilitás terén, jövő év 
végéig hét állomás létesülhet a 
megyeszékhelyen.
 → 3. oldal

Indonéz túra
A Bartina táncosai július máso-
dik felében tíz napot töltöttek 
Indonéziában, ahol egy fesz-
tivál keretében ízelítőt adtak a 
kárpát-medencei magyar tán-
cokból, és ízelítőt kaptak a he-
lyi kultúrából és vendégszere-
tetből.
 → 9. oldal

Szent István ünnepe

→ 4–5. oldal

→ 10. oldal
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Eskütétel
A mandátumáról májusban 
lemondott dr. Mezei László 
képviselő helyére a Magyar 
Szocialista Párt Murvai Ár-
pádot delegálta a testületbe. 
Az új önkormányzati képvi-
selő a rendkívüli közgyűlés 
kezdetén tett esküt.

Szekszárd elkötelezett az elektromobilitás terén
Elektromos járművek tölté-
sére szolgáló állomást adtak 
át augusztus 17-én a Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdő parkolójában. A 
városvezetés elkötelezett az 
elektromobilitás terén, jövő 
év végéig hét állomás létesül-
het a megyeszékhelyen.

Ez már a második töltőállomás, 
ami az önkormányzat együtt-
működésével létesült a város-
ban. Az elsőt, mely a Piac téren 
álló parkolóház alsó szintjén ta-
lálható, még 2016 végén adták 
át – emlékeztetett Ács Rezső 
polgármester.

Tudatta, a Megyei Jogú Váro-
sok Szövetsége (MJVSZ) és az 
MVM Magyar Villamos Művek 
Zrt. (MVM) között együttmű-
ködési megállapodás jött létre. 
Ennek keretében az MVM tíz 
szekszárdi intézmény energe-
tikai auditját végezte el térítés-
mentesen, amivel jelentős ösz-
szeget takarított meg a város. 
Az energetikai auditok már csak 
azért is fontosak, mert azokat 
sok energetikai korszerűsítési 
pályázathoz csatolni kell.

Ugyancsak a megállapodás 
részeként Szekszárd térítésmen-
tesen jut elektromos töltőállomá-

sokhoz. Az élményfürdő parko-
lójában létesített állomás esetében 
is csak a helyről és az energiafor-
rásról kellett gondoskodnia az 
önkormányzatnak, a mintegy 4 
millió forint értékű töltőberende-
zést pedig az MVM biztosította – 
tájékoztatott a városvezető.

A Piac térihez hasonlóan a 
strand parkolójában létesített 
berendezés is gyorstöltő, mely 
két elektromos autó egyidejű 
töltésére alkalmas, és 1-3 óra 
alatt képes feltölteni a jármű-
vek akkumulátorait. A hely-
színválasztással kapcsolatban 
elmondta: a töltő nem csak a 
fürdő vendégei számára lesz 
hasznos, ugyanis a sportcsar-

nokban is rengeteg a teltházas 
esemény, ilyenek többek között 
a kosárlabda mérkőzések.

Ács Rezső arról is szólt, hogy 
Szekszárd elkötelezett az elektro-
mobilitás területén. Az önkor-
mányzat célja, hogy hosszú távon 
is óvja a város levegőtisztaságát. 
Hozzátette, az önkormányzat és 
több városi cég ennek jegyében 
vásárolt elektromos autókat. 
Emellett személyes tapasztala-
ta, hogy egyre többen vesznek 
hibrid, vagy tisztán elektromos 
meghajtású járművet.

Kiemelte, az önkormányzat 
szeretné az ezek használatához 
szükséges infrastruktúrát bizto-
sítani. Ezért a jövő év végéig hét 

töltőállomás – közte egy fél órás 
töltési időt biztosító úgynevezett 
villámtöltő – lesz a város terüle-
tén. Ács Rezső szerint Szekszárd 
teljes területét tekintve egy éven 
belül képes lesz arra, hogy min-
denki számára elérhetővé tegye 
az elektromos autók töltését. 
Azt is megosztotta, hogy a be-
rendezések elhelyezésénél a vá-
ros fejlesztési terveit, például a 
megvalósuló szálloda helyét is 
figyelembe veszik.

Szilágyi Zoltán, az MVM Part-
ner Zrt. elektromobilitás osztá-
lyának vezetője úgy véli, akár a 
tízezret is elérheti az elektromos 
autók száma hazánkban az év 
végére. Az MVM Zrt. az ország 
egyik legnagyobb energiakeres-
kedőjeként célul tűzte ki, hogy 
az elektromos autós társadalom 
számára komplex szolgáltatáso-
kat nyújtsanak. Ennek keretében 
telepítették a strandnál található 
töltőállomást is. Hozzátette, a 
társaság célja, hogy további töl-
tőket, közte villámtöltőket léte-
sítsenek, amelyek az országos 
átjárhatóság miatt fontosak. Szil-
ágyi Zoltán zárásként megkö-
szönte az önkormányzatnak az 
együttműködést, hogy „együtt 
indultak el egy zöldebb, fenn-
tarthatóbb jövő felé”.  S. V.
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Pályázati felhívás – Mecénás Tehetséggondoz támogatásra

Pályázat megnevezése: Mecénás Tehetséggondozó Támogatás Beadási határidő: 2018. szeptember 14. (kedd)

Pályázat témaköre:

A kiemelkedő képességű, a városi köznevelési intézmé-
nyekben tanulmányaikat folytató fiatalok és felkészítőik 
teljesítményének elismerése. (2017/2018-es tanév).
A támogatásból a tudományok, a szaktárgyak, és a sport 
terén tehetséget mutató és bizonyító diákok részesed-
hetnek. Ugyancsak jutalomban részesíthetőek az előző-
ekben megjelölt személyek felkészítő tanárai és edzői is.

Elbírálás
határideje: 2018. október 31. (szerda)

Pályázat útján
támogatható:

•  Az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent 
országos tanulmányi versenyek 1–6. helyezettje és 
felkészítő tanára.

•  Az Országos diákolimpia 1–3. helyezettje és felké-
szítő tanára.

•  A Helikon Középiskolások Művészeti Versenyén ki-
emelkedő eredményt elért tanulója és felkészítő tanára.

•   A Szakma Kiváló Tanulója, valamint az Országos 
Szakmai Tanulmányi Versenyek 1–6. helyezettje és 
felkészítő tanára.

•  Egyéb kiemelkedő országos tanulmányi-, művé-
szeti-, és kulturális versenyek 1–3. helyezettje és 
felkészítő tanára.

Pályázat
közzétételének
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala (7100 Szekszárd Béla király tér 8.) 
Ügyfélszolgálati irodáján

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottsága

Pályázat
benyújtásának 
módja:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala (7100 Szekszárd Béla király tér 8.) 
Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 hivatalos honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázók köre: Szekszárdi székhelyű köznevelési intézmény Pályázat
benyújtásának 
helye:

•  Személyesen: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
(Humán Osztály; 5 számú iroda)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.Keretösszeg: 3.500.000-, Ft

Hat döntés született a rendkívüli közgyűlésen
Rendkívüli ülést tartott szer-
da délután a szekszárdi köz-
gyűlés. A képviselők többek 
között pályázatokhoz szüksé-
ges önerő biztosítását fogad-
ták el, valamint jóváhagyták 
egy önkormányzati lakás biz-
tosítását egy fiatal munkavál-
laló részére.

A közgyűlés hat napirendi 
pontról tárgyalt. Egyhangúan 
elfogadták a helyi közössé-
gi közlekedés támogatásának 
igényléséről szóló javaslatot. A 
pályázat révén a helyi közössé-
gi közlekedés működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására 
lehet forrást igényelni a közpon-
ti költségvetésből. A támogatás 
a helyi közlekedés folyamatos 
üzemeltetésének és eszközfenn-
tartási ráfordításainak finanszí-
rozására használható fel.

A testület szintén egyhangú 
döntéssel biztosította a város 
költségvetése terhére azt a közel 
4 millió forintot, mely a „Kadar-
ka utcai mini bölcsőde építése 

kapcsán felmerült pótmunkák 
elvégzéséhez szükséges. Ács 
Rezső polgármester a napiren-
di pont kapcsán megjegyezte, az 
elmúlt hónapokban áremelke-
dés tapasztalható az építőipar-
ban, ami sok önkormányzati 
projektet érint.

Nyolc igen szavazat és két 
tartózkodás mellett a képvise-
lő-testület ugyancsak elfogadta 
a  „Városi bölcsőde fejlesztése” 
című projekt megvalósításához 

szükséges önerő biztosításáról 
szóló javaslatot. Az önkormány-
zat ennek értelmében bruttó 
112.566 forintot biztosított a 
projekt megvalósításához.

A közgyűlés jóváhagyta, hogy 
az önkormányzat megvásárol-
jon az államtól egy a Sió-projekt 
megvalósításához szükséges 
földterületet. Az 1108 négyzet-
méteres területért az értékbecs-
lés alapján 271.000 forintot fizet 
a város.

A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum lakáskérelmét ugyancsak 
támogatta a grémium. A mú-
zeum leendő régésze számára 
a testület egy Szent-Györgyi 
Albert utcai önkormányzati 
bérlakást biztosít. Ács Rezső 
polgármester elmondta: az ön-
kormányzat igyekszik támo-
gatni a városba települő fiatal 
munkavállalókat.

A testület zárt ülésen  tárgyalt 
a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel 
kötendő kölcsönszerződés elfo-
gadásáról és cég törzstőkéjének 
leszállításáról. A javaslatot a 
közgyűlés elfogadta.  S. V.

Új irodalmi emlékház épül a Mészöly-tanya helyén
Új irodalmi emlékházat és 
rendezvényhelyszínt épít az 
önkormányzat az egykori, 
porkoláb-völgyi tanya helyén, 
ahol Mészöly Miklós több fon-
tos művén dolgozott.

A polgármesteri kabinet tá-
jékoztatása szerint a Terü-
let- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP-6.1.4.-
16-SE2-2017-00001) 35 millió 
forintos támogatásával készü-
lő, 80 négyzetméteres épület-
ben lesz lehetőség egy állandó 
Mészöly-tárlat bemutatására, 
és irodalmi találkozókat, alko-
tótáborokat is tarthatnak majd 
a falai között. Az új ház adhat 

otthont később a Szekszárdi 
Magasiskola Mészöly Miklós 
Irodalmi Akadémiának, iro-
dalmi, zenei, kamaraszínházi 
előadásoknak és tavasztól őszig 
szabadtéri kiállításoknak.

A várhatóan 2019 őszére 
elkészülő, présház kinézetű 

épület mellett szabadtéri szín-
padot hoznak létre, amelyhez 
a természetes rézsű továbbépí-
tésével az amfiteátrumokéhoz 
hasonló nézőteret terveznek. A 
ház udvarán diófát is ültetnek, 
amelyet az író visszatérően 
említett szövegeiben, a köréje 
épülő pad szerepe az alkotás 
folyamatának megértése, áté-
lése lesz.

Mészöly Miklós a porko-
láb-völgyi tanyán írta meg az 
1966-ban megjelent „Az atléta 
halála” és az 1968-ban kiadott 
„Saulus” című regényét, vala-
mint az 1970-es „Pontos törté-
netek út közben” című kispró-
záját. A szekszárdi születésű, 

Kossuth-díjas író 2001-es halála 
után a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. megvette a ház telkét.

Mészöly Porkoláb-völgy 
című írásában így fogalmaz: 
„Nem követelődző táj, mint 
annyi más. Minden miniatűr 
és kiegyensúlyozott itt. (...) 
Akáccal benőtt szurdikok; 
csendjük, fülledtségük a leg-
szelídebb titokzatosság. Sűrí-
tett Pannonia.”

Az író „borosgazdaként” 
járt ide, de valójában pihenni, 
meditálni akart. Az épülő léte-
sítmény célja mélyebb nyomot 
hagyni, egy egyszerű múzeum-
látogatásnál: élményt nyújtani. 
 Forrás: MTI



2018. augusztus 26. 2018. augusztus 26. 54

FO
TÓ

K
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

FO
TÓ

K
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

Augusztus 20. – színes programok várták az ünneplőket
Az államalapítás ünnepe 
alkalmából az idén először 
egész napos programok vár-
ták az érdeklődőket a Béla 
király téren.

A gyermekes családok 10:00-
től egészen 18:00 óráig a Ba-
zsarózsa Népi Játékparkban 
találhattak elfoglaltságot a Vár-
megyeháza kertjében. A játék-
park megyei népművészeket, 
kézműveseket összefogva azzal 
a céllal jött létre, hogy a népi 
hagyományokat játékos keret-
ben adja át az ifjú generációk-
nak. A gyerekeket és felnőtte-
ket fakörhinta, népi játékokkal, 
skanzennel várták.

Délután négy órától a Band 
Of Streets szórakoztatta a je-
lenlévőket. Az utcazenekar 
ebben a formában 2011-ben, a 
New Orleans-i hagyományo-
kat követve jött létre. Kizárólag 
akusztikusan, csak fúvós és ütős 
hangszereken, hangosítás nél-
kül játszanak. Nem voltak irigy-
lésre méltó helyzetben, amikor 
zenélni kezdtek a forró Béla 
király téren. Aztán a maroknyi, 
de annál lelkesebb publikum kí-
séretével levonultak a Garay tér 
árnyékot adó fái alá, és a ’90-es 
évek hazai és nemzetközi retró 
slágereiből ízelítőt adva remek 
hangulatot varázsoltak a 35 fo-
kos belvárosba.

A rekkenő hőség csak kicsit 
„engedett”, amikor a Firebirds 
csapata 17:00 órakor elkezdte 
gyerekeknek és felnőtteknek 
szóló humoros produkcióját. 

Az akrobatikus elemekkel, 
zsonglőr mutatványokkal tarkí-
tott műsor vége igazán tüzesre 
sikeredett.

Az ünnep estéjének főszerep-
lői Duda Éva koreográfus-ren-
dező társulata volta, amely a 
Béla király téri színpadon, élő 
zenei kísérettel mutatta be az 
underground kortárstánc és a 
cirkuszi világ ötvözetéből szü-
letett Virtus tánc-cirkusz című 

műsorát. A lendületes zenével 
kísért, sajátosan magyar ízzel 
összeállított produkcióban a 
táncos csapat ismeretlen terü-

letre merészkedik. Új kifejezési 
módok elsajátításával többek 
közt a levegőben mozgás lehe-
tőségeit keresik a szereplők vir-
tuóz magasságokban.

A tér különböző szintjeinek 
bejátszásában a Tűzmadarak 
zsonglőrcsapat két kulcsfigu-

rája, Zoletnik Zsófia és Mező 
András is új minőségben van 
jelen táncosként, artistaként is. 
Az alkotó-előadók humorral 
ábrázolják a magyar élethelyze-
teket és az emberi kapcsolatok-
ban rejlő feszültségeket. Sajátos 
zenei összefonódás Szirtes Edi-
na Mókus és Kunert Péter kö-
zös munkája is, melynek ered-
ményeként élőben találkozik a 
magyar és balkáni népzene a 
radikálisabb elektronikus ze-
nei motívumokkal. Az alkotói 
szabadságot meghagyva, azért 
kicsit furcsán „csengett” egy 
augusztus 20-i nemzeti ünne-
pen az „Amuri partizánok” 
dallama…

A látványos, ám a tánc ne-
hezebben dekódolható nyelve 
miatt nem a „könnyedebb fesz-
tivál-produkciók” közé tartozó 
előadást mintegy ezren élvezték 
a Béla király téren. A városi ün-
nepség látványos, zenére kom-
ponált tűzijátékkal zárult.  SZV 

Ünnep: az államalapító Szent István királyra emlékeztek
Megáldották az új kenyeret 
Szekszárdon is az államalapí-
tás ünnepén. Az eseményre 
hagyományosan a belvárosi 
katolikus templomban került 
sor.

Megáldották és szétosztották az 
új kenyeret Szekszárdon is az ál-
lamalapítás ünnepén, augusztus 
20-án. Szent Istvánra emlékezve 
a jeles napon, a megyeszékhe-
lyen ökumenikus istentisztelet-
tel kezdődött az ünnep.

A nemzeti ünnepen az álla-
malapításra és első királyunkra, 
Szent Istvánra emlékeznek ha-
táron innen és túl is a magya-
rok. Augusztusban az aratás is 

befejeződik, így az új kenyér is 
ekkor kerül először az asztalra. 
A hagyomány szerint augusz-
tusban, az új kenyér havában 
Szent István napra sütötték 
meg az asszonyok az új búzából 
készült első kenyeret. Szekszár-
don, csakúgy, mint szerte az or-
szágban, ekkor áldják meg az új 
kenyeret és szétosztják azt.

Augusztus 20-án, hétfőn a 
belvárosi katolikus templomban 
a történelmi egyházak képvise-
lői –dr. Kaszó Gyula református 
lelkipásztor, valamint Sefcsik 
Zoltán evangélikus és Fodor Pé-
ter baptista lelkész – mondtak 
áldást, majd Petkó Tamás kato-
likus plébános szentelte meg a 
nemzeti színű szalaggal átkötött 
új kenyeret, amelyet aztán Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere 
szegett meg. Az ünnepi szentmi-
se résztvevői a belvárosi temp-

lomból kilépve vehettek egy-egy 
darabot belőle, míg a Nemzeti 
Agrárkamara megyei szerveze-
tének köszönhetően „mini ci-
pók” dukáltak az ünnephez.

A kenyérszentelés után az 
idén először felvonulás színe-
sítette a programot. A menet a 
Béla király téri templomtól in-
dult a Magyar Nemzeti Rézfú-
vós Kvintett kíséretével és lovas 
huszárok felvezetésével, mögöt-
tük hagyományőrző egyesüle-
tek, körök tagjai vonultak nép-
viseletben. Az ünneplők a Szent 
István térre, a király szobra elé 
járultak, ahol a Himnusz elé-
neklését követően Gyurkovics 
János önkormányzati képviselő 
mondott ünnepi beszédet.

„Augusztus 20. immár 934 
éve ünnep határon innen és túl, 
Szent István napja a keresztény 
magyar államalapítás, a magyar 
állam 1000 éves folytonosságá-
nak emléknapja. Szent István 
legfőbb történelmi érdeme a 
magyar állam megalapítása, ki-
építése és megszilárdítása, Eu-

rópához való integrálása volt. 
Ez a nap a magyarok 11 évszá-
zada tartó győzelmének ünne-
pe, hiszen megmaradásunk, 

létezésünk felér egy csendes 
diadallal” – fogalmazott beszé-
dében Gyurkovics János. Hoz-
zátette, István király sikerének 
titka egységteremtő képességé-
ben rejlett.

Felidézte, az ünnepről Szent 
László király hozott döntést, 
1083-ban ezen a napon, augusz-

tus 20-án avatták szentté István 
király relikviáit a székesfehérvári 
bazilikában. A képviselő kiemel-
te, amikor Szent László trónra 
lépett zavar és bizonytalanság 
uralkodott, hódító ellenség és 
európai hatalmi játszmák fel-fel 
lobbanó tüze perzselte fel fiatal 
országunkat. Ám a király felüle-
melkedett a széthúzáson, kitar-
tott a keresztény Európa mellett, 
hogy Magyarország a magyarok 
országa maradhasson, egy füg-
getlen állam, mely együttműkö-
dik a bennünket tisztelőkkel, de 
ellenáll a jogainkat önkényesen 
csorbítani akaróknak.

Szent István és Szent László 
nélkül a magyarokat úgy szórta 

volna szét a szél, mint egy ma-
rék homokot – mondta a képvi-
selő. A jelen korral párhuzamot 
vonva hangsúlyozta: „újra látni 
kell, hogy csak az lehet a miénk, 
amit képesek vagyunk megvé-
deni. Újra meg kell védenünk a 
határainkat, azt a független, sza-
bad és európai országot, ame-
lyet Szent István óta magyarok 
millióinak áldozata, jelleme és 
munkája formált.” Gyurkovics 
János zárásként felszólított, sze-
ressük és becsüljük hazánkat, 
Isten áldását kérve rá.

Az ünnepség – melyen köz-
reműködtek a Bukovinai Széke-
lyek Szekszárdi Egyesületének 
tagjai – koszorúzással zárult. 
Szent István király szobránál a 
város vezetői, intézményvezetők, 
különféle egyesületek képviselői 
és polgárok helyezték el az emlé-
kezés virágait. mwj – S. V.

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Újra nyárbúcsúztatót rendeznek a „fősővárosiak”
Évről évre népszerűbb és 
látogatottabb a Szekszárdi 
Fősővárosi Kör Nyárbúcsúz-
tató rendezvénye. A prog-
ram „magja” az a századokra 
visszanyúló liturgikus elem, 
amelynek a Remete kápolna 
melletti tér ad otthont.

– Több éve már, hogy feleleve-
nítették a régi fősővárosi búcsúk 
hangulatát. Mik a tapasztalatok?

– Csupa pozitívum. Négy éve 
indítottuk útjára a programot, szé-
les összefogásban. A tagság évről 
évre új ötletekkel áll elő, így idén is 
muszáj volt belevágni a szervezés-
be – mondja Szollár Zoltán, a kör 
elnöke. – Sokan vannak, akik érté-
kelik a kezdeményezésünket, ami 
a segítségük nélkül nem is jöhetett 
volna össze. Ezúton is köszönünk 
minden hozzájárulást!

– Szóval érdemes volt belevágni?
– Mindenképpen! Ha csak 

az egyesület tagjai, valamint a 
fiatalabb és idősebb korosztály 

részéről kapott energiát nézzük, 
már így érezhetjük. Mondom 
mindezt reformátusként, hi-
szen oly szép ez az ökumenikus 
összefogás! Úgy érzem, büszkék 
lehetnek ránk elődeink is.

– Bejött a számításuk a látoga-
tottság kapcsán?

– Tavaly majd’ másfélszer any-
nyian érkeztek a Kápolna térre, 

mint az azt megelőző esztendő-
ben. Idén 48 órán belül ötszázan 
jelezték a részvételüket a búcsú 
online felületén. Pillanatnyilag 
már az ezer felé közelítünk, ami 
végül akár több ezer fős látoga-
tói számot is jelenthet…

– Hogy alakul az idei program?
– Szeptember 9-én, 10:30 óra-

kor kezdődik a Bíró László püs-

pök által celebrált mise, majd 
14:00 órától már fellépő művé-
szek is színesítik a programot. 
Lesz ringlispíl, ugrálóvár és gye-
reksarok, és a Bárka Művészeti 
Szalon is várja a látogatókat. Az 
ételek-italok „utcájában” kü-
lönlegességeket lehet kóstolni, 
és persze a fősővárosi kötődésű 
borászok is képviseltetik magu-
kat. A tombolasorsoláson meg-
lepetés ajándékokkal, az este fo-
lyamán pedig táncmulatsággal 
tesszük változatossá nyárzáró 
rendezvényünket.

– Milyen terveket dédelgetnek a 
körben?

– Egy mini múzeummal ruk-
kolnánk elő. Megannyi tárgy 
gyűlt már össze az évek során 
a régi Fősőváros életéből, de 
még mindig várunk egykori 
munkaeszközöket, használati 
tárgyakat. Szeretnénk, ha az 
érdeklődő felnőttek és gyerme-
kek kézbe foghatnák, mivel is 
dolgoztak őseik.  - gyimóthy -

Aranydiplomát kapott a zenetanár 
Ötven éve végzett a Pécsi 
Tanárképző Főiskola történe-
lem-ének-zene szakán Klézli 
Erzsébet. A szekszárdi ze-
neiskola nyugdíjas szolfézs- 
és zongoratanára ebből az 
alkalomból Aranyoklevélben 
részesült. 

A Pécsi Tudományegyetem Pe-
dagógusnapi Ünnepi Szenátusi 
Ülése keretében a PTE-n és jog-
elődjeiben 50, 60, 65 és 70 éve 
diplomát szerzett pedagógus, jo-
gász, illetve műszaki végzettségű 
hallgatók vehettek át oklevelet. 
Klézli Erzsébet a PTE jubileumi 
ünnepségén személyesen nem 
tudott jelen lenni, ezért az ok-
levelet, valamint volt szaktársai 
levelét postán kapta meg.

Klézli Erzsébet a szedresi 
általános iskolában kezdte pá-

lyáját, ahol kórust is vezetett, 
délutánonként pedig tíz zon-
gorista növendéket tanított. 
Husek Rezső zongoraművész, a 
Liszt Ferenc Zeneiskola alapító 
igazgatója kérte fel a szolfézs 
tanszakon megüresedett állás 
betöltésére. Nyugdíjba vonulá-
sáig összesen negyvenhét évet 
töltött a zeneiskolában: előbb 
növendékként, majd pedig 
megszakítás nélkül harminc 
évig tanárként.

Rengeteg képzésen, tovább-
képzésen vett részt. Részese 
volt a város, a megye, s bizonyos 
értelemben az ország zenei éle-
tének, hiszen például énekelt 
a Liszt Ferenc Pedagógus Kó-
rusban, amellyel külföldön is 
sikereket arattak. Három ének-
karnak is zongorakísérője volt, 
középiskolai népdalversenye-

ken a zsűri tagja, a református 
gyülekezet kántora, a városi ta-
nácsnál a társadalmi eseménye-
ket szervező iroda munkatársa 
volt. Nagyon büszke tanítványai 
sikereire. Szabadidejében, míg 

egészsége engedte, hangverse-
nyekre, zenetörténeti előadá-
sokra, országjáró kirándulá-
sokra járt.

„Meghatódottsággal és 
örömmel tölt el az ötven éves 
jubileum alkalmából kapott 
arany díszdiploma, amely ran-
gos megbecsülése pályámnak” 
– mondta Klézli Erzsébet, aki 
Tolna megyéből egyedüliként 
végzett a Pécsi Tanárképző Főis-
kola ’68-as évfolyamán.

Az egyetemek, főiskolák szép 
hagyománya, hogy arany-, gyé-
mánt-, vas- és rubin díszokleve-
let adományoznak azon hallga-
tóiknak, akik 50, 60, 65 vagy 70 
éve szereztek náluk diplomát, 
ha közmegbecsülésre méltóak, 
és szakmai munkájukkal, egész 
életútjukkal az intézmény hír-
nevét öregbítették.  SZV

Újvárosi ünnep: „hazánk ma is Európa védőbástyája”
Frei János kapta idén a „Hor-
váth Károly Esperes Díjat” 
a Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör augusz-
tus 20-i ünnepségén.

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör Szent Ist-
ván Házban megtartott rendez-
vényén Fekete Zoltán káplán 
tartott kenyérszentelést. Mint 
a katolikus pap fogalmazott, 
Szent István, aki Szűz Mária 
kegyeibe ajánlotta országun-
kat, a keresztény állam mega-
lapításával lelkünk üdvösségét 

is megalapozta. A jelen korral 
párhuzamot vonva azt mond-
ta: Európa fényforrása lett Ma-
gyarország, mely nyíltan kiáll a 
keresztény értékek mellett. Ha-
zánk ma is – mint mindenkor 
– Európa védőbástyája.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere az ünnepségen többek 
között arról szólt, hogy augusz-
tus 20-án azt is ünnepeljük, 
hogy 1000 éve létrejött egy or-
szág Kelet-Közép-Európában 
és a mai napig fent maradt, mi-
közben sok nép eltűnt. Azok az 
értékek, melyekkel Szent István 

útnak indított bennünket, ko-
moly és erős alapot képeznek.

„Ezer éve egy új országot kel-
lett létrehozni, ma pedig meg 
kell védeni azt, ami komoly ki-
hívást, majdnem akkora mun-
kát jelent, mint egy évezrede” 
– fogalmazott a polgármes-
ter. Zárásként hangsúlyozta, a 
kormány azokat az értékeket 
szeretné erősíteni, melyek az el-
múlt évszázadokban meghatá-
rozták a magyarok és az ország 
mindennapjait.

A rendezvény részeként – im-
már hagyományosan – átadták 
a „Horváth Károly Esperes Díj 
– A Társaskörért” elismerést, 
amellyel azoknak mond köszö-
netet a társaskör, akik ugyan 
nem tagok, de munkájukkal se-
gítik a társaságot. A díjat idén 
Frei János vehette át, aki 1996 
óta minden évben a szüreti fel-
vonuláson összefogja a lovaso-
kat és a fogatokat. A díjat Gyur-
kovics János, a társaskör elnöke 
adta át.   Forrás: kadarka.net
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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

(03543)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03551)

Vegyipari gépész
vagy vegyész

felsőfokú végzetséggel, üzemi
gyakorlattal, vezetői ambíciókkal

rendelkező munkavállalót
alkalmaznánk. Teljes munkaidő-

ben, fő állásban, faddi üzemünkbe. 
Érd.: +36–70/949–0879

Önéletrajzokat:
komad@tolna.net címre

várom 2018.09.17-ig.

(03558)

(03556)

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

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

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

Trend Minőség
Szakértelem

Legújabb tapéta trendek! 
Elegáns,modern 

formavilág. 
Tapéták gyerekszobába.

Minták ezrei rövid 
szállítási határidővel.

Társastánc tanfolyam felnőtteknek

szeptember közepétől

19:30 órától 21:00 óráig
Tánctanár: Orbán Ferenc

Telefon: +36–20/980–77–52
http://www.gemenctancsportegyesulet.hu (03555)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Rajongásig szerették a Bartina táncosait Borneo szigetén
A Bartina táncosai július má-
sodik felében tíz napot töl-
töttek Indonéziában, ahol 
egy fesztivál keretében ízelí-
tőt adtak a kárpát-medencei 
magyar táncokból, és ízelítőt 
kaptak a helyi kultúrából, 
gasztronómiából és vendég-
szeretetből.

Binder Tibor a Bartina egyesü-
let elnökségi tagja és Sipos Ger-
gő vezetésével a felnőtt együttes 
– tíz lány és kilenc fiú – és a tán-
cosokat kísérő Tarsoly zenekar 
utazott el július 19-én a Nem-
zetközi Folklórfesztiválok Szö-
vetsége (CIOFF) Tenggarong-
ban rendezett fesztiváljára. A 
szekszárdiak Budapestről Dubai 
érintésével repültek Jakartába, 
majd Indonézia fővárosából egy 
újabb átszállással Borneo szige-
téig. A táncosokra innen még 
egy közel három órás buszút 
várt a kelet-borneói Mahakam 
folyó partján fekvő városig.

A reptéri várakozásokkal, 
transzferekkel és az időeltoló-
dással együtt mintegy 40 órát 
utaztak a fesztivál helyszínéig. 
A hajnali érkezést követően a 
fesztivál nyitónapjának délelőtt-
jén egy közel 6 km-es menettánc 
várt a bartinásokra...

– Még csak időnk sem ju-
tott pihenni, de az a szeretet, 
amivel körülvettek bennünket 
a helyiek, mindnyájunkkal fe-
ledtette az utazás fáradalmait 
– emlékezett vissza Sipos Ger-
gő. Az együttes vezető táncosa 
szerint idő kellett, mire meg-
szokták, kezelni tudták az in-
donézek túláradó rajongását. 
Előfordult, hogy csak a szer-
vezők, a rendőrök segítségével 
tudták megtenni a színpadtól 

a buszig tartó utat, annyian 
vették körbe a szekszárdiakat 
egy-egy közös fotó, vagy au-
togram reményében.

– Az itt élők számára a feszti-
vál a (kül)világot hozta el – foly-
tatta Sipos Gergő. – Valameny-
nyi csoport bemutatóját nagy 
érdeklődés kísérte, de talán mi 
találtuk meg leginkább a „han-
got” a helyiekkel. A fellépések 
után közös táncot, játékot kez-
deményeztünk a nézőkkel, ők 
pedig értékelték azt.

A bartinások 10 alkalommal 
mutattak be hosszabb-rövi-
debb műsort. Léptek fel téren, 
parkban, stadionban és szigeten 
felállított színpadon is. A re-
pertoárban a kismagyarországi 
táncrendek mellett erdélyi dial-
ektus és természetesen sárközi 
táncok is szerepeltek. A lányok 
üveges tánca éppúgy elkápráz-
tatta a helyieket, mint a fiúk ka-
lotaszegi legényese.

A szoros időbeosztás mellett 
a táncosoknak – a szekszárdiak 
mellett indiai, mexikói, török, 
lengyel és romás csoportok 
léptek fel – a szigetvilág trópusi 

időjárásával is meg kellett küz-
deniük. A hőség mellett a nyolc-
van százalék fölötti páratarta-
lom okozta a legtöbb gondot. 

A táncosok ruháiból csavarni 
lehetett volna a vizet, a fiúk 
csizmái nem száradtak meg. A 
szekszárdiaknak a programok 
közötti délutáni szünetekben 
volt lehetőségük sziesztázni a 
szállásukon.

– Tenggarongban (is) egy-
szerre van jelen a nyomor és az 

elképesztő gazdagság, mégis, a 
maga módján mindenki boldog. 
A közönség szabadtéri színpa-
dok előtt rendben, fegyelme-
zetten, a magával hozott taka-
róra, vagy a bukósisakjára ülve 
élvezte az előadást – mondja a 
táncos. – Európai ember számá-
ra furcsa a tetszésnyilvánításuk 
is: a produkció végén hangos 
ováció mellett csak négyszer-öt-
ször ütik össze a tenyerüket, így 
mire mi meghajoltunk és levo-
nultunk a színpadról, síri csend 
volt a nézőtéren...

Összességében remekül sike-
rült az indonéziai vendégsze-
replés, a Bartina ismét magas 
színvonalon képviselte Magyar-
országot. A fárasztó program és 
utazás ellenére minden táncos 

maradandó élményekkel zárta 
az ázsiai túrát. A bartinásokat 
legközelebb szeptember köze-
pén, a Szekszárdi Szüreti Napo-
kon láthatja a szekszárdi közön-
ség, majd novemberben az idén 
50 éves Szekszárdi Néptánc 
Fesztiválon lépnek színpadra.
  - fl -
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Augusztus 19-ei rejtvényünk megfejtése: Benkő Gyula, Szegény gazdagok
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Velencei István. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 30-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Nem maradok el tőled, nem 
hagylak el.”  (Jozs 1, 5)

Ezt a gyönyörű ígéretet Józsué 
kapta először, közel három és 
fél ezer évvel ezelőtt. 

Szorongatóan nagy feladat 
előtt állt, amikor Isten meg-
szólította ezzel a mondattal. 
Egy karizmatikus embertől, 
Mózestől kellett átvennie a ve-
zetői feladatokat. Mennyi elvá-
rás, megfelelni akarás, kritikus 
szemek kísérhették, miközben 
a nagy előd utódjává kellett 
válnia! Azután harcra kellett 
készülnie: hatalmas városfalak 
mögött felfegyverzett seregek, 

idegen és ijesztő taktikák – a 
félelem egész seregével kellett 
szembenéznie. S végül vezetnie 
kellett egy népet, gondoskodni 
róluk, amikor vándorolnak és 
letelepednek. A felelősségnek, 
a döntéshelyzeteknek, az ag-
godalmaknak mekkora súlya 
lehetett ez!

Józsué azért tudta véghez-
vinni küldetését, mert biztos 
alapokra állt minden nap, min-
den elvárás, minden félelme, 
minden aggodalma közepette. 
Azzal biztathatta magát, hogy 
Isten mindig vele lesz! „Nem 
maradok el tőled...” – azaz sem 
figyelmetlenségből, sem alatto-

mos meghátrálásból nem fog 
az Úr eltávolodni tőle, ha ő is 
az Úrral akar maradni. „Nem 
hagylak el” – Isten szövetsége 
visszavonhatatlan, erős. Nem 
fogja meggondolni magát, nem 
fogja visszavonni szeretetét és 
kegyelmét emberétől! Józsué 
biztos lehetett Isten szövetsé-
gében.

Ő kapta először ezt az üze-
netet, de a Bibliánkba vésve 
most már a miénk! Teremtő, 
Megváltó, Megszentelő Urunk 
személyes üzenete ez, most már 
nekünk! Csak az a kérdés, hogy 
mi igent mondunk-e hívására. 
Ha elfogadtuk Krisztusban 

felénk nyújtott új szövetségét, 
akkor van biztos alapunk!

Ezért, ha nagy feladatok, 
új kihívások elé állít a hama-
rosan kezdődő őszi időszak 
– biztasson minket ez az ígé-
ret: ha mindenki elhagyna is, 
ha becsapna saját szívünk és 
cserben hagyna saját bölcses-
ségünk, erőnk, az Úr akkor is 
a mi szövetségesünk, akinek 
hűsége biztosabb, mint a világ 
legnagyobb erői. Mert Ő megí-
gérte: „Nem maradok el tőled, 
nem hagylak el.”

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Területi Alapszerveze-
te és a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége ér-
tesíti tagjait, valamennyi nyug-
díjast és nagycsaládost, hogy 
kedvezményes áron továbbra is 
rendelhető téli tárolásra alkal-
mas alma (golden, idared, jona-
gold és gála). 

Megrendelést augusztus 27. 
és 31. között vesznek fel a Vö-
röskereszt székházában (Dózsa 
Gy. u. 1.), naponta 8:00 és 10:00 
óra között (telefon: 06–70/933–
8361), valamint a Szekszárdi 
Nyugdíjasok Területi Érdekszö-
vetsége Hunyadi u. 4. szám alatt 
irodájában, hétfőn és csütörtö-
kön 8:00 és 10:00 óra között. A 
szállításról később tájékoztatjuk 
a megrendelőket.

A Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft.

takarító munkakörbe 
1 fő munkatársat keres. 

Feltétel:
• igényes munkavégzés

• ápolt megjelenés,
• rugalmas munkarend  

vállalása
A fényképpel ellátott jelent-

kezéséket írásban kérjük 
benyújtani a Szekszárdi  
Vagyonkezelő Kft.-hez,

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 
2., Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő:
2018. szeptember 18. 

Szekszárd Város Napja – 2018. augusztus 25–26., Béla király tér
1905. augusztus 29-én alakult meg az első városi képvise-
lő-testület Szekszárdon, ez alkalomból két napos rendezvény-
sorozattal ünnepeljük a Város Napját, az augusztus 29-éhez 
legközelebb eső hétvégén.

Augusztus 25. (szombat)
•  09:00 – 13:00 Otthonunk, 

Szekszárd – játékos városis-
mereti vetélkedő
Tolna Megyei Egyed Antal 

Honismereti Egyesület és a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
a tavalyi évhez hasonlóan váro-
sismereti vetélkedőt hirdetett. 
A vetélkedőre általános iskolák 
felső tagozatosainak 3 fős csa-
patokban történő jelentkezését 
vártuk. A vetélkedőre 10 csapat 
jelentkezett szekszárdi általános 
iskolákból. Versenyközpont a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Rendezvényterme
•  16:00 Csurgó Zenekar gyer-

mekkoncertje
•  17:00 Tücsök Zenés Színpad
• 18:00 Juhász Diána

Válogatás a leghíresebb ope-
rettekből Juhász Diána előadá-
sában Juhász Diána az Interope-
rett Újévi Gáláján debütált, 
mint szubrett. Számos operett-
ben és musicalben játszott, több 
gálaműsor állandó fellépője. 
Játszott többek között az Ope-
rett és a Madách Színházban 

a székesfehérvári Vörösmarty 
Színházban a tatabányai Jászai 
Mari Színházban.
• 19:15 Pecze Balázs Quartet
•  20:30 Lelkek Lakhelye – A tö-

rökfürdő titka
Zseblámpás éjszakai kaland-

túra Szekszárdon (Előzetes re-
gisztráció és jegyvásárlás szük-
séges, jegyár: 4.000,- Ft/csapat) 
Jegyek már kaphatók!
• 21:00 Budapest Voices

A Budapest Voices acappella 
együttes 2013.márciusában ala-
kult. 12 kiváló énekesből és egy 
ütőhangszeresből áll. A kórus 
mai magyar underground zene-
karoktól ad elő slágereket. Mű-
vészeti vezető: Warnusz Zsuzsa 
Gulyás Erika alt, kórusvezető

Tagok: Bencze Janka alt, Bor-
bás Erika szoprán, Éry Dóri alt, 
Faith Ildi szoprán, Karikó-Tóth 
Zsófi szoprán, Labant Árpád 
Bence basszus, Lajtai Kati 
szoprán, Nagy Barnabás bassz-
bariton, Nagy Ricsi tenor, Paál 
Balázs tenor, Pusztai Csaba 
ütőhangszerek, Szélig Évi alt.
•  23:00 – 01:00 Disco Dj Tá-

borfy-val

Augusztus 26. (vasárnap)
•  11:00 Hahota Gyermekszín-

ház – Csizmás Kandúr
•  12:00 Városi habparti gyere-

keknek
•  14:00 Szekszárdi mozgásmű-

vészeti csoportok bemutat-
kozása

•  14:00 Mozduljunk Együtt 
Szekszárdért Egyesület – Fa-
shion Dance Tánccsoport

•  14:25 Iberican Táncegyesület 
•  14:50 MMS – Szekszárdi 

Mozgásművészeti Stúdió 
•  15:15 PTE IGY Gyakorlóisko-

la Táncművészeti Tagozata
•  16:00 Bartina Néptánc Egye-

sület
•  17:15 Szekszárd Jazz Quartet
•  18:15 Harmónia-Rend-Band 

Gyermekkórus & Zenekar
A gyönki általános iskola és 

a gyönki Tolnai Lajos Gimná-
zium tanulóiból álló könnyűze-
nei formáció. Zenekar vezetője 
Schmidt Péter fizika-informa-
tika tanár, az énekkar vezetője 
Häuszer Beáta ének-zene, szol-
fézs tanár. Repertoárjukban né-
met nemzetiségi zene, magyar 
népzene és főképp könnyűzene 
szerepel.
• 20:30 Ocho Macho

Jó nekem, El Mundo Fan-
tastico, Pancho, Képzeld el 

Másképp, Maskaray – ismerős 
dalcímek, amelyek egy Kő-
szeg-Szombathely vonalon ér-
lelődött garázszenekartól indul-
tak és már bejárták országunk 
minden részét. Az Ocho Macho 
2003-ban alakult, zenei stílusá-
ban a reggae, a ska, a punk és 
a latin találkozik – ez az általuk 
„hupogásnak” nevezett muzsi-
ka - neve pedig spanyolul annyit 
tesz, „nyolc hím”.
• 20:30 Lelkek Lakhelye – A tö-
rökfürdő titka

Zseblámpás éjszakai kaland-
túra Szekszárdon (Előzetes re-
gisztráció és jegyvásárlás szük-
séges, jegyár: 4.000,- Ft/csapat) 
Jegyek már kaphatók!

Műsorközlő: Abaházi Csaba

Kiegészítő program:
•  Augusztus 26, vasárnap:  

Véradás (Dózsa Gy. u. 1.)
•  Kirakodó vásár: kézműves saj-

tok, chili termékek, kemencés 
lángos, kürtöskalács, főtt kuko-
rica, vattacukor, mini fánk, hot-
dog, jégkása, lufi és játék, vásári 
édesség, Szekszárdi Csoki

•  Koktélpatika: Alkoholos- és 
alkoholmentes Koktélok

•  Garay ÉlményPince: szekszár-
di borvidék borai

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 26. (vasárnap) – Izsó, Tália
Izsó: Az Izsó férfinév az Ézsau név régi magyar formája. Az Ézsau héber név, je-
lentése nyers, szőrös.
Tália: görög eredetű; jelentése: a színjátszás istennőjének nevéből.

Augusztus 27. (hétfő) – Gáspár
Gáspár: perzsa eredetű; jelentése: kincset megőrző.

Augusztus 28. (kedd) – Ágoston
Ágoston: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.

Augusztus 29. (szerda) – Beatrix, Erna
Beatrix:  latin eredetű; jelentése: boldogságot hozó. 
Erna: ófelnémet eredetű; jelentése: komoly, határozott, különösen a harcban.

Augusztus 30. (csütörtök) – Rózsa
Rózsa: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

Augusztus 31. (péntek) – Erika, Bella, Hanga
Erika: germán-latin eredetű; jelentése: nagyrabecsült. 
Bella: olasz-spanyol eredetű; jelentése: szép. 
Hanga: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

Szeptember 1. (szombat) – Egyed, Egon
Egyed: görög-magyar eredetű; jelentése: pajzshordozó.
Egon: az Egbert, Egmont, stb. ószász és középnémet becézőjéből önállósult.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 26.
(vasárnap)

Augusztus 27.
(hétfő)

Augusztus 28.
(kedd)

Augusztus 29.
(szerda)

Augusztus 30.
(csütörtök)

Augusztus 31.
(péntek)

Szeptember 1.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | kb. 11 mm eső | viharos szél
max. 23o , min. 16o

közepesen felhős | szeles nap
max. 24o , min. 14o

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 28o , min. 13o

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 30o , min. 14o

közepesen felhős
max. 30o , min. 15o

zápor
max. 29o , min. 17o

közepesen felhős
max. 29o , min. 17o
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Fiatal együttessel veszi fel a harcot a Szekszárd
Bravúros idegenbeli győ-
zelmet aratott a hétvégén 
az UFC labdarúgó csapata. 
A szekszárdiak az NB Kö-
zép-csoportjának 3. forduló-
jában a bajnokaspiráns Gro-
sics Akadémia otthonából 
hozták el a három pontot.

Az előző idényben még a má-
sodik vonalban szereplő szege-
diek kombinatívan és jól fut-
balloztak, de a fegyelmezetten 
védekező szekszárdiak kevés 
lehetőséget adtak a gólszerzésre 
ellenfelüknek. Sőt, az UFC lab-
daszerzések után vezetett elle-
nakcióból többször is veszélyez-
tetett, egy alkalommal kapufáig 
jutott az első félidőben.

A Lékai– Márton E., Károly 
V., Dudás, Füredi– Arena Á., 
Nagyváradi, Budai, Hegedűs 
M.– Fejes, Csigi összeállításban 
kezdő szekszárdiak ellen a for-
dulást követően nagy fölénybe 
került a Szeged. Kvanduk Já-
nos vezetőedző a félidő dere-
kán, két helyen is változtatott, 
hogy frissen tartsa csapatát: a 
67. percben Nagyváradi he-
lyett Turi lépett pályára, Csigit 
pedig Dombi Gergő váltotta. 

Utóbbi, a szekszárdiak egyik 
nyári igazolása, kilenc perccel 
később gólt szerzett, s ez – mint 
később kiderült – három rend-
kívül értékes pontot ért a sár-
ga-feketéknek.

– Az első két fordulóban 
elszenvedett vereség sem tört 
össze bennünket, miként a 
mostani sikertől sem szállunk 
el – mondja elöljáróban Kvan-
duk János. – A Kozármisleny 
és a Dunaújváros sem focizott 
le bennünket, ezért a győzelem 
reményében utaztunk Gyulára. 
Kijelenthetem: az osztály egyik 
legjobb alakulata a Grosics 

Akadémia, amely játékos ál-
lománya és profi körülményei 
okán is jogosan bízik az azon-
nali visszajutásban. Végig irá-
nyították a mérkőzést, többet 
birtokolták a labdát. Ezúttal a 
szerencsével sem álltunk hadi-
lábon – a sors visszaadta, amit 
a Dunaújváros ellen elvett –, de 
tettünk is érte...

Mint minden gárda, az UFC 
is igyekezett megerősíteni ke-
retét a nyári átigazolási idő-
szakban, de nem indult azonos 
feltételekkel a játékos-börzén.

– Nekünk nincs lehetősé-
günk olyan kvalitású labda-

rúgót igazolni, aki a dobogó 
közelébe repíti együttesünket 
– folytatja a vezetőedző. – Sze-
rencsére zömmel saját nevelésű 
játékosokból is össze tudunk 
rakni egy NB III-as szinten 
stabil csapatot. A cél, hogy a 
sokszor évek óta felnőtt keret-
tag fiataljaink nálunk fejlődje-
nek tovább. A Kozármislenyből 
szerződtetett Dudás Dáni-
el mellett ezért hoztuk haza 
Paksról Steinbach Mátét, illetve 
Szombathelyről a még mindig 
csak 19 éves Dombi Gergőt.

Dacára az első két forduló-
ban elszenvedett vereségeknek, 
a nem egészen 22 év (!) átlagé-
letkorú szekszárdi gárda tagjai 
úgy érzik, erősebbek, mint egy 
éve...

– Konkrét helyezésben nem 
gondolkodunk – mondja Kvan-
duk János. – Azt várom a csa-
pattól, hogy őrizze meg NB III-
as tagságát, ezzel életben tartva 
az egyesületet és klubban spor-
toló háromszáz gyerek lehető-
ségét a minőségi, versenyszerű 
labdarúgásra.

Az UFC szombaton 17 órától 
a tavalyi bronzérmes Iváncsát 
fogadja.   - fl -
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Bérlet-értékesítés
Augusztus 21-étől vásárol-
hatóak meg a 2018/2019. 
évi szezonra szóló bérletek, 
amelyek árai a tavalyi sze-
zonhoz képest nem változ-
tak. A tavaly helybérletet 
váltó szurkolóknak augusz-
tus 31-ig biztosítanak „elő-
vásárlási” lehetőséget ked-
venc helyükre. A klub városi 
sportcsarnokban található 
irodájában megváltható bér-
letek érvényesek valamennyi 
hazai bajnoki (alapszakasz 
és rájátszás), illetve nemzet-
közi kupamérkőzésre.

Nevena Jovanovics most már a KSC sikerére koncentrál 
Szerdán elkezdte a közös 
felkészülést társaival a baj-
noki ezüstérmes, Magyar 
Kupa győztes Atomerőmű 
KSC Szekszárd szerb légiósa, 
Nevena Jovanovics.

A Neca becenévre hallgató, 
28 éves, 182 cm magas szerb 
válogatott a 2/3-as poszton 
bevethető. Jovanovics szülővá-
rosában, Kraljevoban kezdett 
kosárlabdázni, de megfordult 
a Radivoj Koracs, illetve a Par-
tizan Galenika együttesénél is. 

A szerb kosaras 2013 és 
2015 között – Djokics Zseljko 
edző keze alatt – két szezont 
húzott le a PEAC együttesénél, 
ahol egy Magyar Kupa győzel-
met és egy bajnoki ezüstérmet 
szerzett. A pécsi évek után 
Törökországban, majd Fran-
ciaországban profiskodott. 
A szekszárdiakhoz éppen a 
KSC Euroliga-selejtezőbeli 
ellenfelétől, a francia bronzér-

mes Lille (Villeneuve d’Ascq) 
együttesétől érkezett. A szerb 
válogatottal 2015-ben Eu-
rópa-bajnoki címet szerzett 
a magyar-román rendezésű 
kontinens viadalon, 2016-ban 
pedig bronzérmes lett a riói 
olimpián. 

„A Szekszárd két döntőt 
játszott tavaly, abból az egyi-
ket megnyerte. Ez egy moti-
vált, nagy álmokat dédelgető 
klub és én emiatt döntöttem 
úgy, hogy ide igazolok” – nyi-
latkozta Nevena Jovanovics. 
„Örülök, hogy itt lehetek és 
készen állok arra, hogy segít-
sem a csapatot az összes idén 
kitűzött célja elérésében.”

„A dolgok természete ebben 
a sportágban, hogy sokszor 
egykori csapatod ellen kell 
pályára lépned. Örülök, hogy 
újból találkozhatunk, azonban 
most már a Szekszárd játéko-
saként teljes erőmmel a KSC 
sikerére koncentrálok” – utalt 

a szerb játékos az Euroliga-se-
lejtezőre, ahol az atomosok a 
francia ESBVA-LM alakulatá-
val mérkőznek.

A felkészülést augusztus 13-
án kezdő szekszárdiak kerete 
szeptember elején válik majd 
teljessé, amikor a WNBA sze-
zon után visszatérő amerikai 
Erica McCall mellett két új 
légiós, az ausztrál olimpiai 

bronzérmes center, Abby Bis-
hop és a rutinos svéd váloga-
tott irányító, Frida Eldebrink 
is csatlakozik Djokics Zseljko 
vezetőedző együtteséhez. 

 SZV

Világ- és országos bajnokot is adott az Alisca Nyilai ÍE
Augusztus 13. és 19. között 
zajlott Gyulán a Történelmi 
Íjász Világbajnokság, amely 
a magyar sportolók számára 
egyben országos és nemzeti 
bajnokság is volt.

A rangos viadalon kitűnően sze-
repeltek a szekszárdi Alisca Nyilai 
Íjász Egyesület sportolói: Barta Ni-
kolett világbajnoki arany- és ezüs-
térmet, míg Török Hanna Vanda 
országos bajnoki címet szerzett, de 
több szekszárdi íjásznak is sikerült 
felállnia a dobogóra.

A világbajnokságon indulók 
közül kategóriájában ezüstér-
mes lett Németh Réka, Török 
Hanna Vanda és Barta Nikolett 
is, utóbbi a távcéllövő verseny-
ben világbajnoki címet szerzett. 

Testvére, Barta Viktória és Tö-
rök István Szilárd a 4., míg And-
rékovics Balázs a 9. helyen zárt.

Az országos bajnoki értéke-
lésben kategóriája legjobbja 
lett Török Hanna, míg Németh 
Réka a dobogó második, Barta 
Nikolett és Török István pedig 
a harmadik fokára állhatott fel. 
Ugyanitt Barta Viktória az 5., 
Andrékovics a 6. helyen végzett.

A nemzeti bajnokságban há-
rom-három ezüstérem (Szed-
mák Fanni, Németh R., Török 
H.) és bronzérem (Barta N., 
Barta V., Török I.) jutott az alis-
cás sportolóknak, míg André-
kovics hetedikként zárt. Barta 
Nikolett a felnőtt nők távlövő 
versenyében (35 font alatti kate-
gória) az 5. helyet szerezte meg. 

Augusztus 11-én Hosszú-
hetényben rendezték a DDR 
3. fordulóját. Az Alisca Nyilai 
sportolói közül Harka Kristóf 

második, édesapja Harka Zol-
tán harmadik lett. Ugyanitt Né-
meth Norbert a 4., Boros Zoltán 
pedig az 5. helyen zárt. SZV

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
augusztus 27-től augusztus 31-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03545)

MENÜ Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 29. Augusztus 30. Augusztus 31.

„A”
1050 Ft

Szárnyas
raguleves Csontleves Gombaleves Fahéjas

szilvaleves Májgombócleves

Mákos guba,
vaníliasodó

Paradicsomos 
káposzta,

sült oldalas

Vadas
pulykaragu,

makaróni

Sült csirke-
comb,

petrezselymes
burgonya, friss 
vegyes saláta

Mediterrán 
lecsó,

rizs

„B”
1050 Ft

Szárnyas
raguleves Csontleves Gombaleves Fahéjas

szilvaleves Májgombócleves

Rántott sajt, 
párolt rizs, 

tartármártás
Lasagne

Rántott
sertésborda, 

friss saláta

Sertéspörkölt, 
tarhonya,

savanyúság

Brassói
aprópecsenye,  

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkecombfilé 
lenmagvas 
bundában,

mexikói rizs, 
savanyúság

Csirkecombfilé 
lenmagvas 
bundában,

mexikói rizs, 
savanyúság

Csirkecombfilé 
lenmagvas 
bundában,

mexikói rizs, 
savanyúság

Csirkecombfilé 
lenmagvas 
bundában,

mexikói rizs, 
savanyúság

Csirkecombfilé 
lenmagvas 
bundában,

mexikói rizs, 
savanyúság

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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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
Szeptember 3. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig, előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Szekszárd, Béla király tér 8.).

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
Szeptember 4. (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.).

MURVAI ÁRPÁD 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
Augusztus 26., vasárnap

14:30 –  Barátom, Róbert Gida

17:00 –  Papás babás

19:30 –  Meg – Az őscápa

Augusztus 27., hétfő

17:00 –  Papás babás

19:30 –  Meg – Az őscápa

Augusztus 28., kedd

17:00 –  Papás babás

19:30 –  Meg – Az őscápa

Augusztus 29., szerda

17:00 –  Papás babás

19:30 –  Meg – Az őscápa

Augusztus 30., csütörtök

14:30 –  Luis és a Zűrlények

17:00 –  Az én hősöm

19:30 –  Felhőkarcoló

Augusztus 31., péntek

14:30 –  Luis és a Zűrlények

17:00 –  Az én hősöm

19:30 –  Felhőkarcoló

Szeptember 1., szombat

14:30 –  Luis és a Zűrlények

17:00 –  Az én hősöm

19:30 –  Felhőkarcoló

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. augusztus 25. (szombat) 
16:00 – Béri Balogh Ádám em-
lékmű
Megemlékezés a Rákóczi-sza-
badságharc kitörésének 315. és 
a kölesdi csata 310. évfordulója 
alkalmából

16:00 Ünnepi koszorúzás a 
Béri Balogh Ádám emlékműnél
18:00 Ünnepi megemlékezés 
és a Gregus Tárogató Kvartett 
hangversenye a Művészetek 
Házában. Köszöntőt mond Dr. 
Gesztesi Enikő, a Tolna Me-
gyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület elnöke.

2018. augusztus 27. (hétfő) 
20:00 – Művészetek Háza
Szimfónia és trombita – Orgo-
napont koncert

Balatoni Sándor – orgona; 
Solymosi Péter – trombita. 
Műsor: L. Vierne: 2. orgona-
szimfónia – I-II.; G. Tartini: 
D-dúr Concerto; Liszt F.: Orp-
heus – szimfonikus költemény; 
R. Schumann: Träumerei; S. 
Karg-Elert: Ach, bleib mit dei-
ner Gnade – szimfonikus korál; 
L. Fišer: Dialog; C.M. Widor: 5. 
orgonaszimfónia – IV-V.

Jegyár: 2.500,- Ft. Diákok 
és nyugdíjasok számára 10%, 
Filharmónia bérlettel rendelke-
zők számára 20% kedvezményt 
biztosítunk. Jegyek kaphatók a 
Művészetek Házában (Szent 
I. tér 28.) Gonda Máriánál, a 
www.jegymester.hu oldalon, 
valamint a koncert előtt a hely-
színen.

KÖLESDI FEHÉRHÍMZÉS
A Kölesdi Díszítőművész Szak-
kör kiállítása – Bakta Galéria

„Csak tiszta forrásból”. A 
díszítőművész szakkör minta-
kincsét a régi kölesdi fehérhím-
zésből meríti. Ennek a tiszta 
forrásnak legszebb darabjai a 
vőlegényingek, melyek vászon-
ból, gyolcsból készített, szabad-
rajzú mintával díszített, válto-
zatos öltésekkel varrott férfi 

ingek. A Tolna Megyei Érték-
tár Bizottság 2014. májusában a 
kölesdi fehérhímzést a megyei 
értéktárba felvette, és a Magyar 
Értéktárba felterjesztette.

A Bakta Galériában augusz-
tus 2-án megnyílt tárlat szep-
tember 3-ig látogatható az in-
tézmény nyitvatartási idejében.

HIHETETLEN ENERGIÁK
Makovics Kornél fotóriporter 
vándorkiállítása – mozi előtér

Makovics Kornél 2009 óta 
foglalkozik komolyabban a 
fotózással. A Szekszárdi Fo-
tóklubnak 2012 óta tagja. Mun-
káira 2014-ben figyeltek fel és 
állásajánlatot kapott a Tolnai 
Népújságtól, azóta fotóripor-
terként dolgozik. Igazi szerel-
me a viharvadászat, az utóbbi 
években a legnagyobb sikereit 
is ezekkel a képeivel érte el.

Az augusztus 3-án megnyílt 
kiállítás képei egészen a hónap 
végéig láthatóak, az intézmény 
nyitvatartási idejében.

MÁRIA ÚT
László Dániel festőművész ki-
állítása – Művészetek Háza

László Dániel a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem fes-
tő szakán 2001-ben végzett, 
mestere Károlyi Zsigmond 
volt. A Fiatal Művészek Stúdi-
ójának 1999-től tagja, 2003 óta 
a SENSARIA Képzőművészeti 
Egyesület elnöke. Számtalan al-
kalommal szervezett és rende-
zett kiállítást. Végigjárta az ezer 
éves zarándokutat, az El Cami-
nót. Az ott készített fényképeit 
festette meg itthon könnyed 
ecsettel, olaj-vászon formában.

Az augusztus 10-én meg-
nyílt Mária út című kiállításon 
ezekből találnak válogatást az 
érdeklődők. A tárlat megtekint-
hető szeptember 9-ig, hétfő ki-
vételével naponta 09:00 – 17:00 
óráig. Jegyár: 500,- Ft, diák/
nyugdíjas: 300,- Ft.

A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja
tájékoztat minden kedves érdeklődőt, hogy 

minden hónap első keddjén 08:00 – 10:00 óráig a Szekszárd, 
Hunyadi u. 4. cím alatti székhelyén ruhaosztást tart.

Emellett ugyanitt minden csütörtökön és a további keddi 
napokon is 09:00 – 11:00 óráig ügyeletet tartunk.

Ekkor nemcsak a segítségkérők rendelkezésére állunk,  
hanem azokat is várjuk, akik adományaikkal támogatni  

szeretnének másokat. Örömmel fogadunk jó állapotban lévő 
ruhaneműt, cipőt, háztartási eszközöket és kellékeket.  

Különsen nagy igény lenne gyermek ruházatra és játékokra is.
Minden jó szándékú adományt hálás szívvel köszönünk.
A segítségkérők támogatási igényükkel megkereshetnek 

bennünket úgy is, hogy megírják, milyen segítséget kérnek.  
A levélben adják meg nevüket, címüket, telefonszámukat is, 

hogy feltudjuk venni Önökkel a kapcsolatot. 
A levelet feladhatják postán, bedobhatják a Hunyadi u. 4. cím 

alatt elhelyezett postaládánkba vagy  
elküldhetik  a maltai.szekszard@gmail.com

e-mail címünkre is.

RETRÓ VÉRADÁS
Retró véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat 

Szekszárdi Területi Vérellátója szeptember 3-án a területi  
intézményben a Béri Balogh Ádám utca 5–8. szám alatt. 

A véradás reggel 8 órától este 19 óráig tart, várnak minden 
önzetlen donort, aki segíteni szeretne rászoruló embertársain. 
A retró jelző nem véletlen, ugyanis a véradókat sörrel, virslivel, 

és ajándékokkal várják a vérellátó munkatársai.

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy 
a szekszárdi ügyfélszolgálati iroda elköltözik!

2018. augusztus 21-től ügyfélszolgálatunk új címe:
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (Alisca Terra N. Kft. telephelye)

Ezzel együtt változik az ügyfélszolgálat nyitva tartása, valamint a 
telefonos ügyfélszolgálati idő is, az alábbiak szerint: 

Alisca Terra Nkft. ügyfélszolgálati nyitva tartás

Ügyfélszol-
gálati Iroda 
Szekszárd 

Epreskert u. 9.

Pénztári
nyitva tartás

Telefonos 
ügyfélszol-

gálat

Hétfő 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00 09:00 – 12:00

Kedd 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00 09:00 – 12:00

Szerda 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00 09:00 – 12:00

Csütörtök 08:00 – 20:00 08:00 – 15:00 08:00 – 20:00

Péntek 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 09:00 – 12:00

FELHÍVÁS

NYÁRBÚCSÚZTATÓ KONCERT
Az Új Nemzedék Központ és a szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar zenei estet 
szervez. Várunk minden zeneszeretőt.
A belépés ingyenes!

Helyszín:  Új Nemzedék Közösségi Tér
7100 Szekszárd, Piac tér 1.

Időpont: 
2018. augusztus 30., csütörtök 
19:00 óra
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 AZNAPI   CSOMAGSZÁLLÍTÁS   BUDAPESTRE   –   BUDAPESTRŐL

(03552)

+36–70/366–4768

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  (03548)

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!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03550)

FELADATOK:
• Hálózatfejlesztési kivitelezések műszaki ellenőrzése
kivitelezési feladatok koordinálása
• Közműegyeztetések lebonyolítása, tulajdonosi 
hozzájárulások kezelése
• Kisebb hálózatfejlesztési feladatok felmérése, ter-
vezése, költségvetés számítása
• Egyedi beköthetőségi vizsgálatok elvégzése és há-
lózatfejlesztési feladatok előkészítése, koordinálása

ELVÁRÁSOK:
• Minimum középfokú műszaki végzettség
• Felhasználói szintű számítástechnika ismeretek
• Jó kommunikációs készség
• Megbízhatóság, pontosság, precizitás
• Adminisztratív fegyelem

ELŐNY:
• Felsőfokú műszaki végzettség
• Távközlési területen szerzett tapasztalat
• CAD alapú nyilvántartási rendszerek ismerete
• Egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete
• B kategóriás jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:
• Dinamikusan fejlődő stabil vállalati háttér
• Versenyképes jövedelem
• Alkalmazotti jogviszony
• Béren kívüli juttatások, cafeteria
• Lehetőség szakmai fejlődésre
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség
• Fiatalos csapat, jó légkör

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Szekszárd

MUNKAVÉGZÉS IDEJE:
•Teljes munkaidő

MUNKAKEZDÉS:
• Azonnal, megegyezés szerint

Jelentkezésüket fényképes önéletrajzzal 
az allas@tarr.hu e-mail címre várjuk.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2018. augusztus 31.

Az alábbi munkakörbe keressük tapasztalt kollégánkat:

Műszaki referens
Tarr Kft. hálózatfejlesztési osztályára keresünk cégünk hálózatfejlesztési feladatainak

támogatására kollégákat. Feladataik elsősorban tervezés támogatási és kivitelezés
támogatási tevékenységekből állnak.

(03541)


