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→ 2. oldalFOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Vince nap
A hagyományokhoz híven az 
idén is Istifán-gödrében, Szek-
szárd egyetlen fennmaradt 
klasszikus pincesorán tartotta 
meg a Vince-napi Borünnepet, 
a kékfrankos ünnepét a Dicenty 
Dezső Kertbarát Kör január 19-
én.
 → 3. oldal

Hencze-életmű
Egy évvel a halálát követően, a 
Magyar Kultúra Napján, janu-
ár 22-én nyitotta meg kapuit a 
megyeszékhely szülötte, a Kos-
suth-díjas neoavantgárd fes-
tőművész, Hencze Tamás első 
szekszárdi kiállítása a Művé-
szetek Házában.
 → 4. oldal

Mészöly emléknap
Szvoren Edina író kapta az idei 
Mészöly Miklós-díjat, míg a 
szülőváros, Szekszárd önkor-
mányzata által alapított emlék-
plakettet Jankovics Zoltán ve-
hette át január 18-án, pénteken 
a Művészetek Házában megtar-
tott ünnepségen.
 → 6–7. oldal

Előny a SZAC-nál
A vártnál simábban győzött a 
Szekszárd AC a női asztalite-
nisz a Klubcsapatok Szuperligá-
jának negyeddöntőjében: Ma-
darászék a LZ-Linz Froschberg 
együttesét verték 6:1-re. Vissza-
vágó jövő kedden az osztrák vá-
rosban.
 → 13. oldal
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Országos elismerést vehetett át a Babits csapata
Minősített Közművelődési 
Intézmény címet kapott a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont. Az elismerést a Hagyo-
mányok Házában január 22-
én megtartott ünnepségen 
vette át Zsikó Zoltán igazgató 
és Ács Rezső polgármester.

A Minősített Közművelődési In-
tézmény cím egy újabb mérföld-
kő a város és a kulturális központ 
életében egyaránt, fogalmazott 
Ács Rezső polgármester azon a 
szerda déli állófogadáson, ahol 
az elismerés apropóján köszön-
tötte a Babits munkatársait. A 
rendhagyó sajtótájékoztatón a 
városvezető elmondta, az önkor-
mányzat kiemelten figyel arra, 
hogy időről időre megméresse 
a maga és cégei, intézményei 
munkáját. Fontos ugyanis a visz-
szajelzés, amely megmutatja, jó 
úton járnak-e. Ennek a megmé-
retésnek az eredménye az elmúlt 
évben kiérdemelt Családbarát- 
és Idősbarát Önkormányzat díj. 
A kulturális központ a most el-
nyert Minősített Közművelődési 
Intézmény címet megelőzően is 
bizonyított már, hiszen az álta-
la szervezett Szekszárdi Szüreti 
Napok és a Háry János Mese-
fesztivál okán a megyeszékhely 

önkormányzata kétszer is kiér-
demelte a városmarketing gyé-
mántdíjat.

Ács Rezső megjegyezte: pol-
gármesterként fontosnak tartotta, 
hogy ott legyen a Hagyományok 
Házában megtartott ünnepségen, 
hiszen az idelátogatók a bor mel-
lett leginkább a kulturális életen, 
a nagyrendezvényeken keresztül 
szereznek benyomást Szekszárd-
ról. A városvezető gratulált és 
köszönetet mondott a „ház” dol-
gozóinak, majd azt kívánta, hogy 
a jövőben is ilyen hozzáállással és 
szakmai hozzáértéssel végezzék 
munkájukat.

A központot üzemeltető gaz-
dasági társaság életében is jelen-
tős esemény a most elnyert cím, 

tette hozzá az elhangzottakhoz 
Zsikó Zoltán. A Babits igazgató-
ja szerint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt pályá-
zatra 126 oldalas anyagot készí-
tett az erre a feladatra létrehozott 
munkacsoport, melynek tagjai 
– Kovács Zsuzsanna, Szekeresné 
Nyul Anett, Turányik Júlia, Gon-
da Mária, Kiss-Horváth Andrea 
és Horváth-Farkas Zsuzsanna 
– vonták be a pályázati munká-
ba a ház többi munkatársát is. 
Zsikó Zoltán elmondta, a Babits 
kulturális központ öt területen – 
kiállítás-, rendezvény szervezés, 
művelődő közösségek, közössé-
gi szolgáltatás és származtatott 
szolgáltatás – pályázott, és vala-
mennyin minősült. A cím három 

évre szól, de az igazgató szerint 
itt még nem állnak meg: pályáz-
nak a legrangosabb elismerésre, 
az örök érvényű Minősített Köz-
művelődési Intézményi Díjra is.

Idén 14 intézmény érdemelte 
ki a Minősített Közművelődé-
si Intézmény Címet – a Babits 
mellett megyénkből a paksi 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont is –, amelyet Fekete Péter, 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának kultúráért felelős 
államtitkára, Krucsainé Herter 
Anikó helyettes államtitkár 
és Fülöp Péter, az államtitkári 
kabinet főtanácsadója adott át 
kedden a budapesti Hagyomá-
nyok Házában megtartott ün-
nepségen.   SZV

NÉVNAP–TÁR
Január 27. (vasárnap ) – Angelika, Angéla
Angelika: latin eredetű név, jelentése: angyali, angyalhoz hasonló.
Angéla: görög-latin eredetű név, jelentése: angyal, követ, hírnök.

Január 28. (hétfő) – Károly, Karola
Károly: magyar-germán-latin-török eredetű név, jelentése: karvaly, turul.
Karola: latin-germán eredetű név, jelentése: legény, fiú.

Január 29. (kedd) – Adél, Valér
Adél: német-francia eredetű név, a francia Adéle-ből, jelentése: nemes.
Valér: latin eredetű férfi név, jelentése: erős, egészséges.

Január 30. (szedra) – Martina, Gerda 
Martina: latin eredetű név, jelentése: merész, bátor, Mars hadistenhez hasonló.
Gerda: germán eredetű név, jelentése: karcsú mint a vessző, ág, dárda, védő kerítés.

Január 31. (csütörtök) – Marcella
Marcella:  latin eredetű; jelentése: határerdő, a határvidék védője.

Február 1. (péntek) – Ignác, Brigitta
Ignác: latin eredetű; jelentése: tűz.
Brigitta: kelta (óír) eredetű; jelentése: erős, erényes, magasztos.

Február 2. (szombat) – Karolina, Aida
Karolina: latin-német eredetű; jelentése: karvaly, turul.
Aida: latin eredetű, jelentése: segítő, ismétlődő vendég.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Január 27.
(vasárnap)

Január 28.
(hétfő)

Január 29.
(kedd)

Január 30.
(szerda)

Január 31.
(csütörtök)

Február 1.
(péntek)

Február 2.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | erős fagy 
max. 2o , min. -6o

havas eső | kb. 3 mm havas eső | 
ónos eső
max. 3o , min. -3o

hószállingózás | kb. 1 cm hó |  
szeles nap
max. 1o , min. -3o

hószállingózás | kb. 2 cm hó | 
max. 0o , min. -5o

hózápor
max. 1o , min. -4o

havazás
max. 1o , min. -4o

havas eső
max. 3o , min. -3o
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Jó termést ígérnek az egészséges szőlőrügyek
A hagyományokhoz híven az 
idén is Istifán-gödrében, Szek-
szárd egyetlen fennmaradt 
klasszikus pincesorán tartot-
ta meg a Vince-napi Borünne-
pet, a kékfrankos ünnepét a 
Dicenty Dezső Kertbarát Kör 
január 19-én délután.

Ferenc Vilmos, az ünnepet szer-
vező kertbarát kör elnöke a tava-
lyi év időjárása kapcsán elmond-
ta: 2018-ban rendkívül rövid idő, 
mindössze 30 nap telt el a rügy-
fakadástól a virágzásig, amire 50 
éve nem volt példa. Hozzátette, 
a vegetáció felgyorsulása miatt 
hirtelen indult növekedésnek a 
szőlő, ami sok helyen tőkepusz-
tulást eredményezett. A jó időjá-
rásnak, a megfelelő mennyiségű 
csapadéknak köszönhetően 
óriási tápanyagforgalom indult 
meg a tőkékben és sok fertőzés 
alakulhatott ki.

Mint Ferenc Vilmos részletez-
te, már májusban virágzásnak 
indult a chardonnay, júniusban 
pedig már a bogyók is kialakul-
tak több fajta esetében. A fel-
gyorsult vegetációnak köszön-
hetően már korán, június végén 
elindult a zsendülés, azonban az 
őszi csapadékos időszak a mi-
nőség rovására volt.

Ferenc Vilmos az előző év 
időjárásának összegzését kö-
vetően egy bő ujjnyi vastag le-
metszett szőlővesszőre tekintve 
elmondta, a veszőn lévő fekete 
foltok a hideg okozta károso-
dást jelzik. Hozzátette, ha az 
ilyen vesszőket további -10, -15 
fokos hideg éri, akkor teljesen 
elfagynak. Tudatta, az ehhez ha-
sonló vastagabb vesszőket nem 
szabad meghagyni metszéskor, 
mert azok kevésbé értékesek. 
A vesszőn található rügyek vi-
szont duzzadtak, zöldek és élet-
képesek, ami alapján kedvező 
évjáratra lehet számítani.

Fekete Zoltán katolikus káp-
lán arra beszélt, hogy az embe-
rek hajlamosak arra, hogy csak 

a jó dolgokat tulajdonítsák az Is-
tennek. Hangsúlyozta, mindent 
Isten kezéből kell elfogadnunk, 
egyesülnünk kell az Ő akaratá-
val, még akkor is, ha a termés 
az adott évben nem olyan bősé-
ges. Felszólított, köszönjük meg 
mindazt, amit Isten a jóságával 
adott nekünk, és azt is, ahogy 
adta.

A káplán arról is szólt, hogy 
Szent Vince diakónus – akinek 
napját január 22-én ünnepeljük 
– 250 körül született Spanyol-
országban és kitűnt a rászoru-
lók iránti gondoskodásával. A 
Diocletianus római császár ide-
jében történt keresztényüldözés 
során halálra ítélték és vértanú-
halált halt. Tisztelete a 4. szá-

zadtól kezdődött, legendáját 
Magyarországon többek között 
az érdi kódexben lehet fellelni. 
Szent Vince a borkereskedők, 
cserepezők, pincemesterek, 
szőlőművesek és vincellérek 
védőszentje. A káplán ezt köve-
tően imát mondott, majd Isten 
áldását kérte a szőlővesszőkre.

A Vince-napi Borünnepen az 
előző évjárat kékfrankosainak 
kóstolójára is lehetőség nyílt. 
A tételeket Módos Ernő érté-
kelte. Mint azt a 2018-as kék-
frankosokkal kapcsolatban a 
szakember elmondta, az évjárat 
borainak cukorfoka magas, ám 
savakban már kevésbé gazda-
gak. A lágy savak és a magas al-
koholtartalom miatt a borokban 
egyelőre utóbbi túlsúlya tapasz-
talható, ám ez tudatos pincemű-
veletekkel még javítható – hívta 
fel a figyelmet Módos Ernő. 
Mint részletezte, a borokat erő-
teljesebb kénes savszerkezettel 
lehet „kordában tartani”. Hoz-
zátette, rendkívül fontos az is, 
hogy a hordók mindig legyenek 
teljesen feltöltve. A borász fő-
ként a későn szüretelt kékfran-
kosok esetében azt tanácsolja a 
gazdáknak, hogy vizsgálják meg 
a savpótlás lehetőségét is.

A rendezvény a Ribling Pin-
cében, a Tokaji Pincében és a 
Toronyi Pincében megtartott 
pincejárással zárult.   S. V.

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

Vida merlot lett Debrecen város idei vörösbora
Rekordszámú vörös- és fe-
hérbort, illetve pezsgőt 
neveztek az idei Debrecen 
város bora versenyre – 
hangzott el a hajdú-bihari 
megyeszékhely idei borait 
bemutató sajtótájékozta-
tón.

Papp László polgármester el-
mondta: három kategóriában 
15 borvidék 67 pincészeté-
nek 126 bora versengett azért, 
hogy egy évig viselhesse pa-
lackján a Debrecen város bora 
címkét. Évről évre nő a részt-
vevők érdeklődése a verseny 
iránt és egyre jobb minőségű 
borok kerülnek az úgynevezett 

„vakkóstolással” a zsűritagok 
asztalára – tette hozzá a pol-
gármester.

Debrecen város idei vörös-
bora a szekszárdi Vida Csalá-
di Borbirtok 2016-os évjáratú 

Ölelés nevű merlot bora lesz. 
A hajdú-bihari megyeszékhely 
fehérbora címet 2019-ben a 
mádi Demetervin pincészet 
2017-es évjáratú Délceg nevű 
furmint és hárslevelű házasí-
tású bora nyerte el, míg a vá-
ros pezsgője címet egy évig a 
Sauska Tokaj Kft. Brut száraz 
furmint, hárslevelű, chardon-
nay fehér pezsgője viselheti.

A győztes pincészetek kép-
viselői a város bálján vehették 
át az elismerésüket. A borok-
ból ezer-ezer palack, a pezs-
gőből 600 üveg készül, és helyi 
éttermek itallapjaira is rákerül 
– tudta meg az MTI.

 Forrás: kadarka.net
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Minden rekord megdőlt a 20. Bartina Teljesítménytúrán
Jócskán túlszárnyalta a tavaly 
felállított rekordot az Ifjúsági 
Unió Szekszárd (IFU) által 
január 19-én megrendezett 
jubileumi, 20. Bartina Telje-
sítménytúra résztvevőinek 
száma.

A Szekszárdi Dombságban 
évről évre megtartott Bartina 
Teljesítménytúra résztvevőinek 
száma minden évben növeke-
dő tendenciát mutat. Tavaly 
összesen 1411-en vettek részt 
a Dél-Dunántúl legnépesebb 
túráján, az idén pedig 1500 kö-
rüli résztvevőre számítottak a 
szervezők – tudtuk meg Joó Ba-
lázstól. Mint azt az IFU elnöke 
hozzátette, az előnevezők száma 
1300 körül alakult, a helyszíni 
nevezők száma pedig megle-
pően magas volt. A jubileumi 
túrán a helyszíni nevezőkkel 

együtt összesen 1905-en vettek 
részt, ami több mint 30 száza-
lékos növekedést jelent az előző 
évhez képest, amikor szintén re-
kordot döntött a túrázók száma.

Az idén a korábbihoz képest 
változás volt, hogy nem négy, 
hanem öt útvonal közül lehe-
tett választani. Az újdonságot az 
eddigi legrövidebb, 3.3 kilomé-
teres túraútvonal jelentette, me-
lyet azok a családok is teljesít-
hettek, akik kisebb gyermekkel 
érkeztek. A legrövidebb útvona-
lat végül 43-an választották, míg 
a legnépszerűbb távnak 1105 
résztvevővel a 15.9 km hosszú 

bizonyult. A 8.7 km-es útvona-
lat négyszázan, a maratoni 42,1 
km-eset 180-an, míg a 29.3 km 
hosszú távot 177-en teljesítették 
– tájékoztatott Joó Balázs.

A tapasztalatok szerint a tú-
rázók 70 százaléka 18 és 50 év 

közötti, a nyugdíjasok aránya 
6–7 százalék, a 6 és 18 év kö-
zöttieké 20 százalék, míg a 6 év 
alatti túrázóké 3–4 százalék. A 
résztvevők mintegy 40 száza-
léka Tolna megyéből, mintegy 
harmada a környező megyék-
ből, 10–20 százaléka pedig az 
ország távolabbi területeiről 
érkezik. Érdekesség, hogy a tú-
rázók 5–10 százaléka a határon 
túlról látogat el Szekszárdra: az 
idén Lengyelországból, Horvát-
országból, Szlovákiából és Szer-
biából is voltak résztvevők.

Az eső áztatta útvonalon túrá-
zókat az idén is meleg étellel és 
forralt borral kínálták a szerve-
zők, akiket összesen 101 önkéntes 
segített. A katasztrófavédelem ál-
tal biztosított három gulyáságyú-
ból kettő a Bati-kereszt kilátónál, 
egy pedig a Hármashalomnál 
várta az indulókat. Összesen 4050 

db csokoládé, 140 kiló kenyér, 
280 kiló alma, 18 kiló zsír és 22 
kiló hagyma, valamint 480 liter 
forralt bor fogyott el. Utóbbihoz a 
helyi borászok biztosították a re-
mek alapanyagot, de a túra meg-
szervezését több más vállalkozás 
is támogatta. 

Joó Balázs zárásként tudatta, 
szerencsére egy résztvevőt sem 
ért különösebb baleset és min-
denki célba ért. Mint fogalma-
zott, örülnek, hogy ilyen sok 
embert meg tudtak mozgatni a 
jubileumi, 20. Bartina Teljesít-
ménytúrán.   S. V.FO
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Bodor Árpád emléktúra

A Tolna Megyei Természet-
barát Szövetség 2014-ben 
elhunyt tiszteletbeli elnöké-
re emlékeznek február 2-án 
(szombat) a Gemenci-erdő-
ben immár negyedik alka-
lommal megrendezendő tú-
rával. Bodor Árpád tervezte 
az első jelzett turistautakat 
a Gemenci-erdőben és ez-
zel ráirányította a gyalogos 
természetjárók figyelmét e 
gyönyörű tájra.

A túra a pörbölyi Ökotu-
risztikai Központból indul és 
a Sárkány-fok – Csertai bekö-
tőút – piros jelzés – Magyar-
ország legnagyobb fája – piros 
jelzés – Pörbölyi Vadászház 
– Baja-Dunafürdő útvona-
lon halad. Hossza 12,6 km, a 
szintemelkedés 82 m.

Találkozó 8:30 órakor 
az Ökoturisztikai Központ 
parkolójában, a túra 8:45-
kor indul. Öltözet az időjá-
rásnak megfelelő téli réteges 
(váltó cipő és zokni aján-
lott), hidegélelem és ital. Tú-
ravezető Dománszky Zoltán 
(06–20/365–9550, e-mail: 
tolnaiturista@freemail.hu).

Remekeltek a zeneiskola ifjú zongorista növendékei
Immár 17. alkalommal rendez-
ték meg a Tolna Megyei Négy-
kezes Találkozót január 18-án, 
Tolnán. A kétévente lebonyo-
lított eseményen hat megyei 
zeneiskolából érkeztek zongo-
rista növendékek. A gyerekek 
produkcióit neves szakemberek 
értékelték: dr. Zsigmond Zoltán 
és dr. Zsigmondné dr. Papp Éva 
a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti karáról.

A Szekszárdi Garay János Álta-
lános Iskola és AMI Liszt Ferenc 

Zeneiskolája hét párost nevezett a 
tolnai megméretésre, mindannyi-
an Erősné Máté Éva tanárnő ta-
nítványai. Közülük kiemelt arany 
minősítést kapott a Karácsony 
Hanna – Jaszenovics Szonja, az 
Aranyi Panna – Ninaj Gentiána 
és a Hájas Kristóf – Szabados Ba-
lázs kettős. Az egyaránt tanárával 
zongorához ülő Chang Qin és 
Máté Ifeoma Mária arany, míg a 
Krizsán Barbara – Friedmanszky 
Anilla páros ezüst minősítést ér-
demelt ki.   SZV FO
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Halála után debütált szülőhelyén a Kossuth-díjas életműve
Január 22-én nyitotta meg 
kapuit a Kossuth-díjas, szek-
szárdi származású neoavant-
gárd festőművész, Hencze 
Tamás emlékkiállítása a Mű-
vészetek Házában.
 
Egy évvel a halálát követően, a 
Magyar Kultúra Napján „köszön-
nek vissza” első alkalommal Szek-
szárd egyik neves szülöttének 
képei a város legpatinásabb kiál-
lítóterének falairól. Ahhoz, hogy 
ezúttal Szekszárdon is láthatjuk 
a Velencei Biennálén, London-
ban, Rómában, Stockholmban, 
Amszterdamban, Bécsben, Ber-
linben, vagy Linzben, sőt, még a 
távol-keleten, Tokióban is tárla-
tot felvonultatott festő munkáit, a 
pécsi Janus Pannonius Múzeum 
Modern Magyar Képtára, illetve 
Vékony Péter műkereskedő segí-
tette hozzá a szervezőket.

Baky Péter festőművész gon-
dolatébresztő életműről, gesz-
tusfestészetről beszélt Hencze 
Tamás életműve kapcsán. Sze-
rinte a könnyed eleganciával, a 
fény geometrikus absztrakcióival 
játszó festő egy ízig-vérig 20. és 
21. századi, új képzőművészeti 
minőséget hozott létre. Kiemel-
te, Hencze egyedi festészetével 
egyszerre szól a lelkekhez és az 
értelmekhez. Egy-egy képe láttán 
más-más intellektuális, érzelmi 
források fakadnak: egyszer a lágy 
gesztusok hajlanak át geomet-
rikus absztrakciókba, másszor 

mindez fordítva történik. Mind-
eközben fény ragyogja körül a 
gesztusokat, míg a geometria 
irányt mutat. Az általa átadott 
látvány, a magával ragadó meg-
nyilvánulások méltán emelték 
a művészt a magyar avantgárd 

meghatározó képviselőjévé. Nem 
mellékes, hogy Hencze Tamás 
talán az egyetlen Kossuth-díjas 
képzőművésze városunknak, 
ennek ellenére a sors úgy hozta, 
hogy nem került reflektorfénybe 
szűkebb hazájában.

Dr. Aknay Tamás, a Pécsi 
Tudományegyetem művészeti 
karának nyugalmazott dékánja 
a 21. század egyik legizgalma-
sabb kezdeteként aposztrofálta 
Hencze Tamás életművét. Visz-
szaemlékezésében az alkotó 
szekszárdi kötődését is érintette. 
A művész édesapja a Garay János 
Gimnázium magyar-francia sza-
kos tanára volt. A művészettör-
ténész Hencze Tamás munkáiról 
szólva kiemelte, alkotói szemlé-
letére rendkívüli hatással volt 
Kassák Lajos, akire mestereként 
tekintett. Ő indította el alkotói 
gondolatvilágát a szervezés, épí-
tés és a szerkesztés irányába.

A neoavantgárd képzőművész 
több alkalommal élt a sorozat-
festés eszközeivel, di- és tripti-
chonokat létrehozva, amelyeken 
a neon érzetű tónusok, illetve a 
fekete és fehér, a kék, a vörös és 
a sárga színek jellemzőek. Míg 
korai időszakában markánsabb 
gesztusokat használt, később 
a japán kalligráfiák világát le-
képező motívumok is megje-
lentek vásznain, sőt, a térbeli-
ség problematikáját feszegető 
geometrikus kompozíciók is 
teret nyertek. Utolsó képein az 
akciófestészet irányába kalan-
dozott el: tépett, roncsolt szélű 
motívumokat, vibráló felülete-
ket létrehozva. 

Hencze Tamás emlékkiállí-
tása február 24-ig látogatható a 
Művészetek Házában.  Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Szvoren Edina író kapta az idei Mészöly Miklós-díjat
Folytatás az előző oldalról!
A Mészöly Miklós Egyesület 
által 2004-ben alapított A Mé-
szöly Miklós irodalmi díjat 
minden évben olyan írónak 
ítélik oda, aki a tágabb értelem-
ben vett fiatalabb nemzedékhez 
tartozik, jelentős írói, kritikusi 
vagy irodalomtörténészi élet-
művet hozott létre, és fontos 
társadalmi kérdésekben nyilvá-
nosan is hallatja a hangját.

A Mészöly Miklós Egyesü-
let idén Szvoren Edina írónő-
nek ítélte oda a díjat 2018-ban 
megjelent „Verseim” című no-
velláskötetéért. Az elismerést 
átadó Szörényi László mél-
tatásában megjegyezte, hogy 
Szvoren Edina „szereti rejté-
lyességgel felruházni minden 
szereplőjét”, majd több párhu-
zamot is említett Mészöly és a 
díjazott művei között. Az írónő 
a díj átvétele után megjegyez-
te: sokáig úgy érezte, hogy a 

kortárs magyar irodalom nem 
tud olyan fajsúlyos lenni, mint 
a világirodalom.

– Egészen 2005-ig egyetlen 
befejezett művel sem rendel-
keztem – mondta Szvoren Edi-
na. – Korábban a kortárs ma-
gyar irodalom kevésbé érintett 
meg, de akkortájt megváltoztak 
az olvasmányaim. Kosztolányit 
és Eszterházy mellett ekkor ta-

lálkoztam Mészöly Miklós mű-
veivel is. Ezek ráirányították a 
figyelmemet, hogy az irodalom 
nem a „csomagolás”, hanem 
maga a gondolat.

Az ünnepségen közreműköd-
tek a Mészöly Miklós vers- és 
prózamondó verseny díjazott-
jai (lásd keretes írásunkban), 
Farkas Gréta (fuvola), Sági 
Róbert és Kovács-Szabó Áron 
(trombita kettős), Hájas Kristóf 
és Szabados Balázs (zongora 
négykezes) és Lozsányi Tamás 
orgonaművész. A műsorközlő 
Pócs Margit volt.

A Művészetek Házában le-
zajlott program után az emlék-
nap résztvevői koszorúkat he-
lyeztek el Mészöly Miklósnak 
a Bezerédj utcai szülőház falán 
található emléktábláján. Emlé-
kező beszédet mondott Szöré-
nyi László irodalomtörténész, 
a Mészöly Miklós Emlékplakett 
2018. évi kitüntetettje.

Az ebédszünetet követően 
az érdeklődők a Babits Mihály 
utcai Irodalom Háza – Mé-
szöly Miklós Emlékházban 
gyülekeztek egy jó hangulatú 
beszélgető, emlékező délután-
ra. A friss Mészöly Miklós-dí-
jas Szvoren Edina írót Szöré-
nyi László és Szkárosi Endre, 
a Mészöly Miklós Egyesület 
alelnöke kérdezte, míg a Mé-
szöly emlékplakett idei kitün-
tetettjével, Jankovics Zoltánnal 
barátja, Dicső Zsolt költő, a 
Pad irodalmi egyesület elnöke 
beszélgetett. A Mészöly Miklós 
emlékházban összegyűltek az 
írói pályakezdés érdekességei-
ről is hallhattak Márton László 
és Németh Gábor írótól.

 - fl -
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A centenáriumra megújul a Porkoláb-völgyi tanya
Szvoren Edina író kapta az 
idei Mészöly Miklós-díjat, 
míg a szülőváros, Szekszárd 
önkormányzata által alapí-
tott emlékplakettet Janko-
vics Zoltán vehette át január 
18-án, pénteken a Művésze-
tek Házában megtartott ün-
nepségen.

Idén immár 16. alkalommal 
adott otthont Szekszárd a Mé-
szöly Miklós emléknap ese-
ményeinek. A Művészetek 
Házában összesereglett iroda-
lomkedvelőket elsőként Ács Re-
zső polgármester köszöntötte. 
A városvezető egyebek mellett 
három fontos mérföldkőre hív-
ta fel a hallgatóság figyelmét: 
2005-ben megnyitott Irodalom 
Háza – Mészöly Miklós Emlék-
házra, melynek látogatottsága 
évről évre nő. Ács Rezső beje-
lentette, hogy az író születésé-
nek 100. évfordulójára megújul 

a Porkoláb-völgyi egykori Mé-
szöly-tanya, amely a jövőben 
otthont adhat például a „Szek-
szárdi Magasiskola” Mészöly 
Miklós Irodalmi Akadémia írói 
alkotótáborának és mesterkur-
zusainak.

Szörényi László irodalom-
történész, a Mészöly Miklós 
Egyesület elnöke, a Szegedi 
Tudományegyetem emeritus 
professzora köszöntőjében 
emlékeztetett: a Mészöly-cen-
tenárium egybe esik a trianoni 
békeszerződés életbe lépésének 
100. évfordulójával (2021.), s 
mindjárt „párhuzamot is vont” 

a Mészöly életmű idevágó ré-
szével. Az egyesület elnöke 
köszönetet mondott Szekszárd 
városának a Mészöly-kultusz 
ápolásának felkarolásáért, élet-
ben tartásáért.

A köszöntőket követően há-
rom előadást hallhattak az em-
léknap résztvevői, melyek az 
„írói pályakezdések egykor és 
ma” témára épültek, és Mészöly 

korai írásait elemezték több né-
zőpontból. Az író korai novel-
láiban tetten érhető háborús ta-
pasztalat szerepét „boncolgatta” 
Szolláth Dávid, az MTA kutató-
ja a „Sötét jelek” című művön 
keresztül. Ezt követően Ódor 
János Gábor, a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum igazgatója a 
„Vadvizek” novelláiban előfor-
duló szekszárdi helyszínekről 

mesélt, majd Németh Gábor 
író adott elemzést a Koldustánc 
című alkotásról. Az előadásokat 
filmvetítés követte: a 2006. évi 
Mészöly Miklós-díjas Darva-
si Lászlóról készült portréfilm 
Gacsályi József, Kis Pál István és 
Pomsár Tamás operatőr mun-
káját dicséri.

Egy rövid kávészünet után 
került sor a Mészöly Miklós 
Emlékplakett és a Mészöly 
Miklós-díj átadására. Előbbit 
a szekszárdi Jankovics Zoltán 
költő, a Pad Irodalmi, Művé-
szeti és Kulturális Egyesület 
alelnöke, a Pad irodalmi fo-
lyóirat alapítója, helyi kultu-
rális események szervezője, a 
„Szekszárdi Magasiskola” szer-
vező bizottságának aktív tagja 
érdemelte ki a Mészöly-kultusz 
ápolásáért végzett munkájáért. 
Az elismerést Ács Rezső pol-
gármester és dr. Haag Éva al-
polgármester nyújtotta át.
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A Mészöly-díj
Mészöly Miklós irodalmi 
hagyatékát gondozó egye-
sület 2004-ben alapított 
Mészöly Miklós-díjat 2005 
óta Márton László, Darva-
si László, Macsovszky Pé-
ter, Cserna-Szabó András, 
Baka István (posztumusz), 
Péterfy Gergely, Zalán Ti-
bor, Szkárosi Endre, Győrffy 
Ákos és Borbély Szilárd 
(1963–2014), Danyi Zoltán, 
Szabó Róbert Csaba és Lá-
bass Endre kapta meg.

Az emléknap előrendezvényei
Immár hagyományosan a PTE 
KPVK adott otthont a Mé-
szöly Miklós író születésének 
évfordulójára „ifjúsági” kate-
góriában meghirdetett vers- és 
prózamondó versenynek. A 
szavalatok közül a zsűri a ki-
szombori Kecskeméti Bence 
Odinét tartotta a legjobbnak, 
aki Mészöly: Mese a vörösbegy-
ről és a két harkályról című írá-
sát adta elő. A második helyen 

Lekics Mátyás Jenő (Kolping 
Katolikus Szakképző Iskola) 
lett „A tíz testvér” című mű-
vel, míg harmadikként Loboda 
Izabella (Garay János Gimná-
zium) zárt, aki Anni monológ-
ját adta elő Az ablakmosó című 
drámából.

További két rendezvényt is 
tartottak január 17-én: a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum-
ban Polcz Alaine: Gyermekko-

rom című új könyvét Ablonczy 
Anna mutatta be, míg a Művé-
szetek Házában Kovács Viktor-
nak és Kovács Dominiknek ko-
rai Mészöly-írásokból készült 
felolvasó-színházi adaptációjá-
nak ősbemutatójára került sor. 
A téglaégető dala címet viselő 
előadásban közreműködött: 
Korsós Gergő, Lotz Katalin, 
Ódor János Gábor, Rubányi 
Anita és ifj. Töttős Gábor.

Névjegy
Szvoren Edina 1974-ben szü-
letett Budapesten. A Zenea-
kadémián szerzett diplomát 
1998-ban, 2005 óta publikál 
rendszeresen, azóta több díjat 
és ösztöndíjat is elnyert. Első 
elbeszéléskötete Pertu címmel 
2010-ben jelent meg. József 
Attila-díjas, a 2015-ben az 
Európai Unió irodalmi díját 
elnyert „Nincs és ne is legyen” 
című kötete többek közt szerb, 

horvát, olasz nyelven is olvas-
ható. A „Verseim” című tizen-
három történetet tartalmazó 
kötetet Kiss Tibor Noé író úgy 
jellemezte: mondatai tökéle-
tesek, „zsigerekig hatolóak”, a 
szerző pszichológiai érzéke és 
kíméletlensége egyszerre hatol 
be az ember és az emberi kap-
csolatok legmélyére, „egyszer-
re képes bármit érzékeltetni a 
maga banalitásában is”.

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

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

(03964)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Az Egyesület meghirdeti a 
Tó Büfé üzemeltetési jogát

Érdeklődni: Nagy Csaba 
+36–30/378–1198, 
+36–20/927–7528

Az év minden napján, napi 
24 órában horgászhat 

Sötétvölgyben, ha tagunk lesz!

Egyesületi tagunk lehet 
2017-ben külön 

belépési díj nélkül!

Információk:
www.kozalkalmozottihe.hu

Érdeklődni: Balogh István
horgászboltjában

7100 Szekszárd, Tinódi u. 13.
Telefon: +36–74/411–494 
Mobil: +36–20/922–8918

(03969)

Szekszárd iparterületén az IPARI PARK
közelében az alábbi ingatlanok eladók:

■ Ipari területen beépítetlen terület 26.462 m2

■ Ipari területen beépítetlen terület 6.264 m2

■ Ipari területen beépítetlen terület 6.666 m2

■ Ipari területen beépítetlen terület 2.381 m2

■ Irodaház  1.092 m2

■ Műhelycsarnok 961 m2

■  Autószerelő és forgácsoló műhely, raktárak, 
garázsok irodával, szociális blokkal 408 m2

■  Egyéb épület (volt konyha, ebédlő, szociális 
blokk) 486 m2

■  Üzemanyag kút (25, 30, 50 m3-es tartályokkal)

Valamennyi ingatlanhoz jó minőségű,
szilárd burkolatú út tartozik.

Érdeklődni lehet a 06–74/505–890-es
telefonszámon.

(03973)

Az ország vezető gépkölcsönző társasága 
a Profirent Gépkölcsönző Kft.,

szekszárdi telephelyére keres kollégát 
az alábbi munkakörbe:

Telephelyi műszaki előkészítő

FELADATOK:
•  közreműködés az építőipari gépek bérbeadásában, az 

ügyfelek kiszolgálása;
•  eszközök kiadása és visszavétele;
•  bérleti szerződések, számlák készítése, pénztárkezelés;
•  esetenként kisebb gépkarbantartási munkák elvégzése.

További információkért keresse fel weblapunkat:
https://www.profi rent.co.hu/allasajanlatok/1

JELENTKEZÉS: fényképes önéletrajzzal 
a toborzas@profi rent.hu e-mail címen.

(03974)
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Ökumené: közösen imádkoztak a keresztények egységéért
Január 21. és 25. között ren-
dezték Szekszárdon az idei 
Ökumenikus Imahét alkal-
mait, melynek anyagát az in-
donéz keresztények állították 
össze. Központi igéje Mózes 
törvénykönyvének egy sza-
kasza: „Az igazságra és csakis 
az igazságra törekedj...”

A szervezők szándéka szerint az 
ökumenikus imahét a kereszté-
nyek egységét kívánja hirdetni, 
amint az János evangéliumában 
is szerepel: mindnyájan egyek 
legyenek. Ilyenkor a katoliku-
sok, reformátusok, evangéliku-
sok, metodisták meglátogatják 
egymást. A hívek találkoznak, 
megismerkednek egymással, 
közösen imádkoznak, énekel-
nek, vagy olvasnak fel a Szent-
írásból.

Naponta más és más temp-
lomban gyűltek össze a hívek: 
hétfőn a belvárosi templom-
ban Gyurkó Donát metodista 
lelkész, kedden a református 
templomban Fodor Péter bap-
tista lelkész, szerdán az evan-
gélikus templomban v. Kovács 
Ferenc atya hirdetett igét, míg 
csütörtökön a metodista ima-
házban Sefcsik Zoltán evangé-
likus lelkész, pénteken az újvá-
rosi templomban Kaszó Gyula 
református lelkipásztor végezte 
az igehirdetés szolgálatát.

„Erős vár a mi Istenünk! 
Áldás, békesség! Dicsértessék 
a Jézus Krisztus!” köszöntöt-
te szerda délután a Luther téri 
templomban a különböző ke-
resztény közösségekből ösz-
szegyűlt híveket Sefcsik Zoltán 
lelkész. Közös imádság és ének 
után v. Kovács Ferenc atya hir-
detett igét, melynek alapjául 
Máté evangéliumának 6. fejeze-
téből vett idézetet választott. A 
szakaszra utalva emlékeztetett, 
itt található a világszerte ismert, 
„Mi Atyánk, aki a mennyekben 
vagy…” kezdetű imádság is.

Ferenc atya szerint az öku-
menikus imahét üzenete az 
egész világot átjárja. Sok száz-
milliónyi ember van most ve-
lünk lélekben, az imában egyek 
vagyunk, fogalmazott a katoli-
kus pap, majd hozzátette: Isten 

vezeti az utunkat, ő irányítja a 
vágyainkat, gondolatainkat. A 
közösség is azt szolgálja, hogy 
Istenre tudjunk hangolódni.

Az igehirdető felhívta a hí-
vek figyelmét, hogy Istennel 
közösségben élni befektetés a 
jövőbe, ezért bízzunk az Atya 

gondoskodó szeretetében, majd 
a Szentírást idézte: „Ne aggódja-
tok tehát, és ne mondjátok: Mit 
együnk? – vagy: Mit igyunk? – 
vagy: Mit öltsünk magunkra? … 
a ti mennyei Atyátok pedig tud-
ja, hogy szükségetek van mind-
erre. De keressétek először az ő 
országát és igazságát, és ezek is 
mind ráadásul megadatnak nek-
tek” (Mt 6, 31–33).

Kovács Ferenc emlékeztetett: 
a lelki élet annyiféleképpen él-
hető meg, ahányan vagyunk, 
mégis a keresztény hitben nem 
csak különálló pontok vagyunk, 
hanem egy közösséget alko-
tunk. Az atya végül elmondta, 
hogy a szekszárdi lelkészek két 
hetente találkoznak, beszélget-
nek, imádkoznak azért, hogy 
fenntartsák ezt az egységet.  

 - fl -

Garay ÉlményPince
Nem csak a folyékony 
nedűt értékesíti, hanem a 
borászati szakirodalmat is 
pártolja.

„A nagy borkönyv”
kiadása a 2019-es év leg-
nagyobb könyvkiadói vál-
lalkozása, melyben bemutatás-
ra kerül valamennyi, borát 
kereskedelmi forgalomba hozó 
magyar borászat.

A kiadvány a Nemzeti Értékek 
Könyvkiadó gondozásában 
jelenik meg, melynek be-
mutatójára szintén a Garay 
Élménypincében kerül sor.

Országos Állat- és
Kirakodóvásár, Autóvásár
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Január 20-ai rejtvényünk megfejtése: Sommerset Maugham, Az ördög sarkantyúja
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Fodor Zsófia. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését január 31-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Nem vagyunk többé idegenek...
„Mert általa van szabad utunk 
mindkettőnknek egy Lélekben az 
Atyához. Ezért tehát nem vagytok 
többé idegenek és jövevények, 
hanem polgártársai a szenteknek 
és háza népe Istennek.”
 (Efezus 2, 18–19)

Amikor Istenre gondolunk és Őhoz-
zá szeretnénk közeledni imádság-
ban, kinek látjuk, gondoljuk ma-
gunkat? Idegennek, aki betér egy 
udvarba segítséget kérni? Szomszéd-
nak, aki bekéredzkedik kölcsönkérni 
valamit? Koldusnak, aki korgó gyo-
morral reméli, hogy egy szánalom-

ból elé adott falattal csillapítja éhsé-
gét? Vagy gyermekkorunk érzése tölt 
el minket, a hazatérésről? Amikor 
egy fárasztó nap után megérkezünk 
az iskolából, vagy betértünk a nyá-
ri nagy játék után, hogy meguzson-
názzunk? Amikor odakuporodtunk 
anyánk, apánk, nagyszülőnk mellé, 
hogy meséljen, vagy meghallgassa 
a mi történetünket? Ez két nagyon 
különböző viszony Istenhez. Idegen-
ként, vagy családtagnak éljük meg 
magunkat az Úrhoz való kapcsola-
tunkban?

Meggyőződésem, hogy életünk 
egyik alapvető változása az, amikor 

először átéljük az Istennel való kö-
zelség utóbbi módját. Amikor meg-
értjük és átéljük, hogy Isten nem tart 
idegennek minket, hanem a legrégeb-
bi és legközelebbi szerettünk Ő, aki 
mindig is hazavárt. Az értelmünk 
megújulása, az újjászületés egyik 
élménye ez, amikor Krisztus felénk 
nyújtott kezét először hitben igazán 
megragadva élhetjük át, hogy Ő át-
visz a bűneink áthatolhatatlan vá-
laszfalán, és bevisz az Atyai házba, 
hogy asztalhoz ültessen. 

Ám miközben már keresztény 
hitünket gyakoroljuk, akkor is visz-
sza-vissza térhet kísérteni a régi, 

az Ádámtól örökölt, a bűn miatt 
beárnyékolt érzés, hogy idegenek 
vagyunk Isten szemében. A hitünk 
kell, hogy harcba induljon ilyenkor, 
belekapaszkodva Urunk ígéretébe: 
„Nem vagytok többé idegenek...”  
Ragaszkodva Jézus értünk vállalt 
halálába, majd halál feletti győ-
zelmébe, és kérve Isten Szentlelkét, 
hogy győzzön meg újra, erősítsen 
meg abban a tudatban, hogy Őhoz-
zá tartozunk. Akárhogy is – először, 
vagy sokadszor – kívánom, hogy 
éljük át és erősödjünk szüntelenül 
abban a gyönyörűséges, erőt adó 
reménységben, hogy nem idegenek 
vagyunk, hanem Isten házanépe...   
 Sefcsik Zoltán

 evangélikus lelkész

Háborútól háborúig: tárlatvezető füzet készült 
Január 22-én, a Magyar Kul-
túra Napján mutatták be Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum-
ban a „Háborútól háborúig. 
Képes várostörténet 1918-
1945” című időszaki kiállí-
táshoz készült tárlatvezető 
füzetet.

Elhelyezkedése miatt Szekszárd 
kimaradt a 19. század második 
felétől a más városokat rendre 
érintő nagyfokú iparosításból. 
Jelentős változás a két világ-
háború közti időszakban sem 
történt, noha akadtak látvá-
nyos beruházások, például a 
megyei kórház korszerűnek 
számító tömbjeinek felépítése 
– minderről dr. Gaál Zsuzsan-
na főmuzeológus beszélt a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum 
kiállításaihoz készült tárlatve-
zető füzetsorozatot legutóbbi 
kiadványának bemutatóján. A 
kötet a két világháború közöt-
ti Szekszárdot „járja körbe”, s 
aminek a füzetben nem jutott 
hely, arról a múzeum „Hábo-
rútól háborúig. Képes várostör-
ténet 1918-1945” című időszaki 
tárlatából többet is megtudhat-
nak az érdeklődők.

A Magyar Kultúra Napján 
megtartott eseményen Gaál 
Zsuzsanna kiemelte: össze-
gyűjtött anyagát többek közt 
Vitéz Attila fotógyűjteménye 
is segítette. A korszak város-
fejlesztése kapcsán aláhúzta: 
ebben az időben a vasút és a 
múzeum közötti terület, vala-
mint a korábbi vásártér helye 
került a figyelem központjába. 
Ekkor épült fel például az evan-
gélikus templom, vagy a fasori 
Ipartestületi Székház, későbbi 
Soós Sándor Művelődési Ház, 
ahol a város fő mozija, a Világ 
Mozgó mellett filmeket is vetít-
tek, de itt zajlottak a Szekszárdi 

Dalárda, vagy a Szekszárdi Da-
loskör műsorai is.

Ebben az időben középüle-
tek sora épült fel a múzeummal 
szemközt: a Magyar Nemzeti 
Bank, a Pénzügyi Igazgatóság 
épülete, vagy a volt Országos 
Társadalombiztosítási Intézet 
székhelye. Érdekesség, hogy a 
korábban legelőként használt 
területre eredetileg magánhá-
zakat terveztek, ám vitéz Vendel 
István polgármester közbenjá-
rására a középületi megoldás 
valósult meg. Vendel tényke-
dése alatt készült el a település 
csatorna-, víz- és elektromos 
hálózatának kiépítése is. Ekkor 

készültek el az új kórházi töm-
bök, amelyek a háború végéig 
Horthy Miklós nevét viselték, 
miután azokat 1930-ban állami 
támogatással és a főkormányzó 
jelenlétében adták át. 

A tárlaton egyebek mellett egy 
Magyarország történetét 1921-
től a bécsi döntésekig bemutató 
rövidfilmbe is bepillanthatnak 
az érdeklődők. Ezen kívül két, 
a szekszárdi mezőgazdasági 
vásárok hangulatát bemutató 
film-anyagot is a látogatók elé 
tártak a kiállítás létrehozói. 

 Gy. L.

Közlemény kéménytüzek megelőzéséről
Tolna megye tűzoltói az el-
múlt évben 24 kéménytűzhöz 
vonultak, ezek többségét a 
karbantartás hiánya, azaz a 
kéményseprés elmaradása 
okozta.

Habár a kémények tűzállóak, 
bennük korom, kátrány rakódhat 
le, melyek meggyulladhatnak, ha 
a kémény felhevül. A tüzet a ké-
ményből kiszűrődő morgó hang, 
a gomolygó sűrű, fekete füst, va-
lamint a kicsapó szikra és láng 
jelzi. Ha a kémény nagyon át-
forrósodik, meggyulladhat-nak 
a szomszédos faszerkezetek (ge-
rendák, a lakószinteken a padló, a 
fafödém). A forróságtól a kémény 
kitágul, a vakolat meg¬repedezik 
és lepereg, az épületben pedig 

komoly szerkezeti károk kelet-
keznek. Tűzoltóink tapasztalata, 
hogy fő¬ként a régi építésű és 
fával fűtött családi házaknál a 
tetőgerendát esetenként átvezet-
ték a kéménykürtőn. Az ilyen 
gondatlan tervezés, ki¬vitelezés 
következmé¬nye előbb-utóbb a 
tetőtűz lesz.

Ha megtörtént a baj, hívjunk 
segítséget, azonnal riasszuk a 
tűzoltókat a 112-es központi se-
gélyhívón. Fojtsuk el a tüzet, zárt 
égésterű kályha összes nyí¬lását 
(szellőzőket, hamuajtót), vala-
mint a kémény füstjárat-szabá-
lyozójának reteszét csukjuk be, 
hogy a tűz oxigén-utánpótlása 
megszűnjön. Húzzuk el a búto-
rokat a kandal¬lótól és a kémény 
mellől minden helyiségben. Ve-

gyük le az éghető anyagokat a 
falról. Biztosítsuk a szabad utat! 
Tegyük lehetővé, hogy a tűzoltók 
feljussanak a padlásra.

Kéménytüzet tilos víz¬zel 
oltani! A kémény belső hőmér-
séklete elérheti az ezer fokot, s 
ezen a hőmérsékleten a víz rob-
banásszerű térfogat-növekedés-
sel gőzzé alakul át, mely szétveti 
a kéményt. Ez súlyos sérülést és 
tetőtüzet okozhat!

A kéménytüzek megelőzése 
érdekében a legfontosabb teen-
dőnk a kémények felülvizsgálata: 
rendszeresen ki kell tisztíttatni a 
kéményt és tüzelőberendezést. 
Soha nem szabad tüzelőberen-
dezést olyan helyiségben felállí-
tani, ahol a levegőben tűzveszé-
lyes anyag gőze fordul elő, vagy 

ahová ilyen levegő beszivárog-
hat. Gyakran kell szellőztetni. 
Nem szabad eltüzelni műanya-
got, festett és rétegelt, nedves fát, 
lemezt, falemezt, vasúti talpfát, 
szemetet, hulladékot, fáradt ola-
jat. Csak a tüzelőberendezéshez 
engedélyezett tüzelőanyagot sza-
bad használni!

A kéményt és a tüzelőberen-
dezést rendszeresen szakem-
berrel kell ellenőriztetni. A ké-
mények időszakos ellenőrzése a 
magányszemélyek számára már 
több mint két éve ingyenes. 
Amennyiben családi házban 
él és a házba nincs bejegyezve 
gazdálkodó szervezet, a ké-
ményseprő akkor jön, amikorra 
a kéménytulajdonos időpontot 
foglal.  Forrás: TMKI
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Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekez-
dése alapján pályázatot hirdet a 
Polgármesteri Hivatal Polgármes-
teri Kabinetbe kommunikációs 
munkatárs munkakör betöltésére.

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

Látogatási tilalom
Az influenza járványügyi ada-
tainak ismeretében a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
főigazgatója január 24-től lá-
togatási tilalmat rendelt el a 
kórház valamennyi osztályán 
határozatlan ideig. Az intéz-
kedés a megelőzést, a betegek 
védelmét szolgálja.

Felhívjuk azon betegeink 
figyelmét, akinek járó-, vagy 
fekvőbeteg-ellátásra van elője-
gyzésük, és annak időpontjában 
szezonális megbetegedésük van 
(pl. lázas légúti betegség, hasme-
néses tünetek), hogy a gyógyu-
lást követően telefonon kérjenek 
új időpontot az ellátásra. Együtt-
működésükben bízva köszönjük 
megértésüket!  Tolna Megyei 
 Balassa János Kórház
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Szekszárd AC: már csak formalitás a linzi visszavágó?
A vártnál simábban győzött a 
Szekszárd AC a női asztalite-
nisz a Klubcsapatok Szuperli-
gájának negyeddöntőjében. 
Madarászék az osztrák LZ-
Linz Froschberg együttesét 
verték 6:1-re.

A szekszárdiak tartottak egy 
kicsit a világranglistán az igen 
előkelő 46. helyen álló Wu Yue-
val a soraiban érkező linziektől 
– az amerikai-kínait jóval ma-
gasabban jegyzik, mint bárme-
lyik szekszárdit –, de felesleges 
volt az aggodalom. Az aktuális 
ranglistán 77. Madarász Dóra 
vezérelte SZAC magabiztosan 
nyerte meg KSZL-negyed-
döntő első felvonását, a 6:1-es 
sikert követően fél lábbal már 
az elődöntőben vannak Szi-
li György edző tanítványai. 

Meglepő lenne, ha a jövő keddi 
visszavágón izgulnunk kellene 
a továbbjutás miatt. Ha igazo-
lódik a papírforma, a SZAC a 
döntőbe jutásért a cseh Breclav 
ellen folytathatja.

A találkozót egy magabiztos 
páros sikerrel kezdte a SZAC: 

Madarász és Bálint Bernadett 
(képünkön) játszmát sem enge-
délyezett a fehérorosz-amerikai 
riválisnak. A folytatás is a szek-
szárdiak tervei szerint alakult: 
miután Madarász mellett az 
ukrán Tetyana Bilenko és Bálint 
is nyerte a meccsét, már 5:0-ra 

vezetett a SZAC. Wu Yue sikere 
Bálint ellen csak szépségtapasz 
volt a linzieknek, mert Bilenko 
második győzelmével lezárta a 
találkozót. A magabiztos győ-
zelem azért is értékes, mert azt 
Ruta Paskauskiene nélkül vívták 
ki a szekszárdiak. A litván Eu-
rópa-bajnok influenzás meg-
betegedés miatt nem állhatott 
csapata rendelkezésére.

Eredmény. Klubcsapatok 
Szuperligája, negyeddöntő, 1. 
mérkőzés: Szekszárd AC–LZ-
Linz Froschberg 6:1. Páros: 
Bálint, Madarász–Baltusyte, 
Wu Yue 3:0. Egyéni: Bálint–
Baltusyte 3:0, Madarász–Di-
endorfer 3:0, Bilenko–Wu Yue 
3:0, Madarász–Baltusyte 3:2, 
Bálint–Wu Yue 1:3, Bilenko–
Diendorfer 3:0. 

 SZV
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Remekeltek a sportközpont úszói
Eredményekben gazdag 
évet zárt a Szekszárdi Sport-
központ úszó szakosztálya 
2018-ban. 

Az úszó szakosztály 62 igazolt 
sportolóval és 95 úszásoktatás-
ra járó gyermekkel működött 
az elmúlt évben. A foglalkozá-
sok Paszler József vezetőedző 
irányításával Póth Gábor és 
Sóvári Gábor edzők, valamint 
három úszásoktató (Varga Rita, 
Szabó Andrea és Jánossy Péter) 
tartotta.

Az egész évet tekintve ösz-
szesen 22 versenyen vettek 
részt a gyermekek, melyből 
kettő országos bajnokság, egy 
vidékbajnokság és egy külföldi 
meghívásos verseny volt. Kiváló 
munkát végeztek a sportolók és 
trénereik is, hiszen összesen 38 
aranyjelvényes minősítést sze-
reztek. Az országos ranglistán 
több versenyzőnek is sikerült az 
legjobb tíz közé kerülni, közü-
lük is kiemelendő Hild Zsanett, 
Horváth Luca és Liszkai Péter 
teljesítménye, akik a régiós vá-
logatott tagjai lettek.

Eredményeiért Hild Zsanett 
Szekszárd Büszkesége címet ve-
hette át, Horváth Leventét pedig 
úszó és tanulmányi teljesítmé-
nyéért Tolna város „Jó tanuló, 
Jó sportoló” díjával jutalmazták.

A szakosztály 2019-es céljai 
között szerepel a versenyzők és 
az úszásoktatásban résztvevők 
létszámának növelése és lega-
lább tíz úszó indítása országos 
bajnokságon. Paszler József 
vezetőedző ezen felül fontos-
nak tartja, hogy a tanítványaik 

megismerkedjenek az uszodai 
higiénia és viselkedés szabálya-
ival és hogy megtanulják össze-
hangolni a tanulást és a verseny-
sportot. Célja ezen felül, hogy 
fegyelmezett, sportszerű és a 
monotóniát jól tűrő versenyző-
ket neveljenek.

Szekszárdi aranyjelvényesek: 
Liszkai Péter (11), Hild Zsanett 
(9), Horváth Luca (8), Handa 
Dóra (2), Főglein Liza (2), Sza-
bó Dorka (2), Mészáros Kada 
(2), Horváth Levente (2).   - rp -

A Dunántúl legnagyobb agrárszakképző intézménye az
AM Dunántúli Agárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

sok szeretettel várja a mezőgazdasági, a rendészeti és az élelmiszeripari területen továbbtanulni kívánó diákokat.
2019–2020-as tanév szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzései:

SZAKGIMNÁZIUM (érettségire felkészítő szakasz)
•  Mezőgazdaság ágazathoz tartozó mezőgazdasági technikus 

szakképesítés  | Tagozatkód: 1011
•  Mezőgazdaság ágazathoz tartozó állattenyésztő, állategész-

ségügyi technikus szakképesítés  | Tagozatkód: 1012
•  Rendészet és közszolgálat ágazathoz tartozó közszolgálati 

ügyintéző szakképesítés  | Tagozatkód: 1013
•  Élelmiszeripar ágazathoz tartozó élelmiszeripari technikus 

szakképesítés  | Tagozatkód: 1020

SZAKKÖZÉPISKOLA (3 éves szakképzés általános iskola után)
•  Gazda  | Tagozatkód: 1014
•  Húsipari termékgyártó  | Tagozatkód: 1015
•  Pék  | Tagozatkód: 1016
•  Pék-cukrász  | Tagozatkód: 1017
•  Tejipari szakmunkás  | Tagozatkód: 1018
•  Állattartó szakmunkás  | Tagozatkód: 1019

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.
Tel.: 74/311–277 • Fax: 74/311–675

E-mail: info@csaposuli.hu
www.daszk.hu • www.csaposuli.hu

(03971)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Január 28-tól február 1-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03963)

MENÜ Január 28. Január 29. Január 30. Január 31. Február 1.

„A”
1150 Ft

Szárnyas 
raguleves Csontleves Karalábéleves Zöldségleves Palócleves

Burgonyás
tészta,

csemege
uborka

Paradicsomos 
káposzta,
sertéssült

Bácskai 
rizseshús,

savanyúság

Mustáros 
csirkecomb, 

fűszeres parázs-
burgonya,

savanyúság

Rizsfelfújt, 
erdei gyümölcs 

öntet

„B”
1150 Ft

Szárnyas 
raguleves Csontleves Karalábéleves Zöldségleves Palócleves

Sütőtökös
csirkemáj,

rizottó trappista 
sajttal

Csirkepörkölt,
tészta,

savanyúság

Ketchupos 
csirkecomb, 

petrezselymes 
burgonya

Bakonyi
sertésragu,

galuska

Füstölt sajttal 
töltött sertés-

borda,
kemencés 

parázsburgonya 
savanyúság

Napi
ajánlat
1050 Ft

Falusi rántott 
szelet,

kukoricás
jázmin rizs,
friss saláta

Falusi rántott 
szelet,

kukoricás
jázmin rizs,
friss saláta

Falusi rántott 
szelet,

kukoricás
jázmin rizs,
friss saláta

Falusi rántott 
szelet,

kukoricás
jázmin rizs,
friss saláta

Falusi rántott 
szelet,

kukoricás
jázmin rizs,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Csirkemell
roston,

snidlinges 
édesburgony-

püré

Csirkemell
roston,

snidlinges
édesburgony-

püré

Csirkemell
roston,

snidlinges
édesburgony-

püré

Csirkemell
roston,

snidlinges
édesburgony-

püré

Csirkemell
roston,

snidlinges
édesburgony-

püré

Sporthírek
Íjászat. Kitűnően szerepeltek 
az Alisca Nyilai Íjász Egye-
sület fiatal sportolói az Al-
sóörsön megrendezett IFAA 
Teremíjász Országos Bajnok-
ságon: Barta Nikolett, Bencze 
Gábor, Juhász Márton és We-
hovszky Kíra Tícia arany-, 
míg Barta Viktória ezüstér-
met szerzett.
Kosárlabda. A BEAC ottho-
nában aratott zyőzelemmel 
(54–73) hangolt a lengyel Ar-
tego Bydgoszcz elleni Euró-
pa Kupa nyolcaddöntőre az 
Atomerőmű KSC Szekszárd. 
Djokics Zseljko vezetőedző 
együttese csütörtök este (lap-
zártánk után) lépett pályára,  
a párharc visszavágóját január 
30-án (szerda) 18:00 órakor 
rendezik Szekszárdon.
Labdarúgás. Lejátszotta első 
edzőmérkőzését az NB III-as 
bajnokság tavaszi folytatására 
készülő Szekszárdi UFC. A 
megyei első osztályú János-
halma elleni 7–0-ás sikerrel 
zárult találkozón Arena (2), 
Dombi (2), Rácz, Turi és Tóth 
T. szerezték az UFC góljait.
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AGÓRA MOZI
Január 27., vasárnap
15:00 |  Egy kutya hazatér
17:00 |  Pusztító
19:30 |  Üveg

Január 28., hétfő
17:00 |  Pusztító
19:30 |  Üveg

Január 29., kedd

17:00 |  Pusztító
19:30 |  Üveg

Január 30., szerda
17:00 |  Pusztító
19:30 |  Üveg

Január 31., csütörtök
15:00 |  Kókusz Kokó a kis  

sárkány 2.
17:00 |  Instant család
19:30 |  A csempész

Február 1., péntek
15:00 |  Kókusz Kokó a kis  

sárkány 2.
17:00 |  Instant család
19:30 |  A csempész

Február 2., szombat
15:00 |  Kókusz Kokó a kis  

sárkány 2
17:00 |  Instant család
19:30 |  A csempész

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. január 28. (hétfő) 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegye-
tem 2019.

Dr. Aknai Tamás művészet-
történész előadása: „Válaszutak 
a művészettörténetben – örök-
hagyók, örökségek, örökösök 
a vizuális kultúrában”. A kul-
túraátadás nagy képzőművé-
szeti folyamatait, korszakait, 
fordulópontjait idézi fel ezen 
az előadáson dr. Aknai Tamás, 
nem megkerülve a jelenségeket, 
amelyek a kortárs művészetet is 
jellemzik. 

Jegyár: 1.000,- Ft, diák/nyug-
díjas: 500,- Ft.

2019. február 6. (szerda) 19:00 
– Színházterem
„Puccini Itáliája” – operagála

Az „Operát az Operából” 
bérlet IV. előadása. A sorozat 
záró előadásán – szimfonikus 
hangversenyt, koncertszerű 
operaelőadást és balett estet kö-
vetően – ezúttal gálaműsorral 
készül a Magyar Állami Ope-
raház társulata. A Puccini-évad 
ihletésében, annak bemutató és 
repertoár-előadásaiból válogat-
ták a gála programját. Karmes-
ter: Szennai Kálmán. 

Jegyárak: 1.500,- Ft – 2.500 
Ft.

2019. február 11. (hétfő) 17:30 
– Digitális Jólét Program Pont
Okostelefon okos használata

Halász Háló Egyesülettel kö-
zös program házaspároknak. 
Telefon használata a családban. 
Várjuk szeretettel azokat a pá-
rokat, akik szeretnének többet 
megtudni arról, hogy kapcsola-
tukban hogyan használhatnák 
hasznosan az okostelefonjukat. 
A Házasság Hete program társ-
rendezvénye.

Előzetes regisztráció szük-
séges 2019. 02. 07-ig a kovacs.
eleonora@szekszardagora.hu 
e-mail címre. 

A belépés díjtalan.

2019. február 17. (vasárnap) 
09:00 – 13:00 – Rendezvény-
terem
Farsangi játszóház

Farsangi fánk sütés, kéz-
műves foglalkozások, álarcok, 
maszkok készítése.

10:00 Ízelítő a Bartina Gyer-
mekfarsang produkcióiból

11:00 Palinta Társulat: Itt a 
farsang áll a bál

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
2019. február 4. (hétfő) 14:00 – 
16:00 óráig.  Előzetes bejelent-
kezés alapján: +36–74/504–102. 
Polgármesteri Hivatal, polgármes-
teri tárgyaló (Béla király tér 8.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adományozás
A Magyar Vöröskereszt Tol-
na Megyei Szervezete HASZ-
NÁLTRUHA ADOMÁNYO-
ZÁST TART.
Helye: 7100 Szekszárd Dózsa 
György u. 1.

Ideje: 2019. január 28. (hétfő) 
08:00 – 09:00 óráig.
2019. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat 
és minden rászorulót.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
7100 Szekszárd, Toldi u. 5. fsz.

1 db 25 m2 alapterületű komfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. 6/A/1 II. em

1 db 28 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú  bérlakás
7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. II. em

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakások
Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára

7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Kizárólag Nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában 7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz.

1 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 08. (péntek) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

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

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

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

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

Beküldési határidő: 2019. 
február 20. (szerda)

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
parkolási ellenőr munkakörbe 
1 fő munkatársat keres. 
Feltétel:
• Jó fizikai állapot,
• ápolt megjelenés,

• jó kommunikációs készség.
A fényképpel ellátott jelentkezé-
séket írásban kérjük benyújtani 
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-
hez, (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 
2., Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő: 2019. 
február 7. (csütörtök)

Álláspályázat

A Szekszárdi Közművelődési 
NKft. pályázatot hirdet kom-
munikációs menedzser mun-
kakör betöltésére

Határozott idejű jogviszony, 
teljes munkaidő (heti 40 óra). 

A munkavégzés helye: Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
(Szekszárd, Szent István tér).

Feladatok: az NKft. belső- 
és külső kommunikációs te-
vékenységének koordinálása, 
szervezése, a rendezvényekhez 
kapcsolódó kommunikációs- 
és marketing feladatok ellátá-
sa, offline és online marketing 
anyagok, kiadványok előkészí-
tése, sajtóesemények megszer-
vezése, sajtóanyagok megírása, 
beszámolók készítése.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. február 10.

Részletes pályázati kiírás: 
www.szekszardagora.hu.

Meghívó
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének nyugdíjas 

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

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

hőtlen szórakozás !
Ideje: 2019. február 14. (csütör-
tök) 14:00 óra.
Helye: Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Jelentkezni lehet február 8-ig 
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. 

Személyesen és telefonon, 
hétfőn és csütörtökön 08:00 – 
10:00 óráig (06–70/933–8361) 
mobilszámon.

Meghívó

Szeretettel hívjuk a szabadegye-
tem VII. évfolyamának 1. 
előadására és beszélgetésére, 
melynek témája: Kezedben a 
gyógyító erő II. – A koreai 

kézterápiás módszer a gya-
korlatban.

Előadó: Bors Éva természet-
gyógyász.

Időpont: 2019. január 30. 
(szerda)17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Csatár terem I. 
emelet (7100 Szekszárd, Szent 
István tér 10.) 

Az ingyenes est háziasszo-
nya: Pócs Margit, a Mentálhigi-
énés Műhely elnöke

Információ: +36–20/473–
0644, +36–74/511–721
www.mentalmuhely.hu

Köszönetnyilvánítás

A Szent Erzsébet Caritas Ala-
pítvány ezúton mond köszö-
netet a 2018. évben nyújtott 
támogatásért:

a Tolna Megyei Kormány-
hivatalnak, a Szekszárdi Járási 
Hivatalnak, Szekszárd Megyei 
Jogú Város önkormányza-
tának, a Tolna Megyei Civil 

Információs Centrumnak, a 
szekszárdi Tesco Hipermar-
ketnek, az Idesüss Pékségnek, 
a Garay János Gimnázium-
nak, a Szent József Iskolaköz-
pontnak, valamint a személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át fel-
ajánlóknak, civil szervezetek-
nek és vállalkozóknak, a sajtó 
munkatársainak, és mindazon 
magánszemélyeknek, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
rászoruló embertársainkon 
élelmiszerrel, ruhával és egyéb 
támogatás formájában segít-
hettük.

Ezúton köszönjük meg önkén-
teseink önzetlen munkáját is.

Isten áldását kérjük életükre 
és munkájukra!



2019. január 27.16

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

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

(03972)

VALENTIN NAPI AKCIÓ! 
Február 1. és 14. között 

10% kedvezmény 
minden arany és ezüst ékszerre!

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20.
K&H Bank és Spar között (03970)

Sárhidi Balázs
20/450–77–84, 30/944–90–09

Ingyenes kiszállítás
Szekszárdon!

(03959)

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

CSONKASZIG
Telefon:

06–20/372–85–84

(0
39

60
)

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!

(03956)

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  (03965)


