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Vince-vesszőVince-vessző

→ 3. oldalFOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Bajnok a Garay
A Szekszárdi Garay János 
Gimnázium csapata nyerte a 
hétvégén Debrecenben meg-
rendezett V-VI. korcsoportos 
leány kosárlabda diákolimpia 
döntőjét. A bajnokcsapat tag-
jait és edzőit iskolagyűlés kere-
tében köszöntötték.
 → 4. oldal

A város büszkeségei
A Babits Mihály Kulturális 
Központban adták át kedd 
délután a Szekszárd Büszke-
sége 2019. díjakat országos és 
nemzetközi, sport, művészeti, 
vagy tudományos versenye-
ken kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó szekszárdiaknak.
 → 5. oldal

Búcsú az EK-tól
Győzelemmel búcsúzott a női 
kosárlabda Európa Kupa idei 
kiírásától az Atomerőmű KSC 
Szekszárd, amely ugyan nem 
tudta ledolgozni baszkföldön 
begyűjtött tetemes hátrányát, 
de hazai pályán 79–75-re le-
győzte a Gernikát.
 → 11. oldal

További részletek a →10. oldalon
és a www.szekszardagora.hu

oldalon.
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A Holokauszt áldozataira emlékeztek
Hetvenöt esztendeje, 1945. 
január 27-én szabadult fel az 
auschwitzi haláltábor, ahol 
minden harmadik áldozat 
magyar zsidó ember volt. Az 
ENSZ közgyűlése 2005 no-
vembere óta a Holokauszt 
Emléknapjaként tartja szá-
mon e napot.

Egy magyar könyvtár lehető-
séget teremthet irodalmi alko-
tásokon keresztül ahhoz, hogy 
a borzalmakat el ne felejtsük 
– hangsúlyozta Liebhauser Já-
nos (képünkön) az emléknap 
kapcsán szervezett megemlé-
kezésen. A Tolna Megyei Illyés 
Gyula Könyvtár vezetője fel-
hívta a hallgatóság figyelmét, 
a Holokauszt minden tízedik 
áldozata magyar volt.

Tolna (vár)megyét – ahol 
1941-ben a zsidó vallásúak szá-
ma 5385 főt tett ki – 1944. már-
cius 19-én érte el a német meg-
szállás. A helyi volksbundisták 
örömmel fogadták a bevonuló 
náci csapatokat, és Bonyhádon, 
Bátaszéken, Gyönkön is történ-
tek zsidóellenes atrocitások. 
Március 29-re a sárga csillag 
viselése kötelezővé vált, majd 
április közepén, Szekszárdon 
már összegyűjtötték a 15 leg-

gazdagabb zsidó férfit, akiket 
a mauthauseni koncentrációs 
táborba szállítottak. És a bor-
zalmak csak fokozódtak...

A csendőrség folyamatosan 
ellenőrizte a zsidó lakosságot, 
majd 1944. május 11-én me-
gyeszerte elindult a gettósítás. 
A szekszárdiakat – egy alispá-
ni jelentés szerint a városban 
négyszázkét zsidó embert tar-
tottak nyilván – más települé-
seken helyezték el, mert Vitéz 
Vendel István polgármester 
nem hajtotta végre a gettósítási 
rendeletet. Július 9-én érkeztek 
meg az auschwitz-birkenaui 
haláltáborba a 4790 magyar 
zsidót szállító szerelvények. 

A koncentrációs táborban a 
háború végére csupán néhány 
ezren maradtak élve...

Kertész Imre arról értekezett 
egy írásában, hogy felmérhe-
tetlen erkölcsi tartalék rejlik a 
holokausztban. A Nobel-díjas 
író úgy vélte, talán megter-
mékenyítheti még a válsággal 
küszködő európai tudatot. 
Egyetértve Pilinszky János 
költővel, aki „botrányként” 
aposztrofálta a témát, Kertész 
arról írt, Auschwitz igazi prob-
lémája, hogy megtörtént.

A könyvtári megemlékezé-
sen Csötönyi László, a közgyű-
lés Kultúra, Civil szervezetek, 
Városmarketing bizottságának 
elnöke előadásában Zsolt Béla: 
Vigyázz! című költeményét 
hallhattuk.

Az esemény alkalmat adott 
arra, hogy bemutassák azt az 
elbeszélt történelmet (oral his-
tory) felvonultató adatbázist, 
amely az USC Shoah Founda-
tion Alapítvány hozott létre, 
hogy vizuális oktatási anyago-
kon keresztül ismertesse meg a 
holokausztot a ma generációi-
val. Nemrég ennek az adatbá-
zisnak vált hozzáférési pontjá-
vá a megyei könyvtár is. 

 Gy. L.

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

Február 3. (hétfő) – Balázs, Oszkár
Balázs: latin-magyar eredetű; jelentése: királyi.
Oszkár: német-ír-kelta eredetű; jelentése: jó dárda, szarvast kedvelők.

Február 4. (kedd) – Csenge, Ráhel
Csenge: magyar eredetű; jelentése: cseng.
Ráhel: héber eredetű; jelentése: bárány, anyajuh.

Február 5. (szerda) – Ágota, Ingrid
Ágota: görög-magyar eredetű; jelentése: jó, nemes, bátor, kegyes.
Ingrid: északi germán eredetű, jelentése: Ingwio isten által oltalmazott lovasnő.

Február 6. (csütörtök) – Dorottya, Dóra 
Dorottya: görög-latin-magyar eredetű; jelentése: isten ajándéka.
Dóra: görög-latin-magyar eredetű; jelentése: a Dorottya önállósult becéző formája.

Február 7. (péntek) – Tódor, Rómeó
Tódor: görög-latin-német eredetű; jelentése: Isten ajándéka. 
Rómeó: olasz eredetű; jelentése: Rómába zarándokló; római.

Február 8. (szombat) – Aranka, Jeromos
Aranka: latin-magyar eredetű; jelentése: arany.
Jeromos: görög eredetű; jelentése: szent nevű.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSASZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 2.
(vasárnap)

Február 3.
(hétfő)

Február 4.
(kedd)

Február 5.
(szerda)

Február 6.
(csütörtök)

Február 7.
(péntek)

Február 8.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | szeles nap
max. 12o , min. 6o

zápor | hidegfront erős széllel
max. 13o , min. 7o

eső viharos széllel | kb. 4 mm 
eső | hidegfront erős széllel
max. 11o , min. 5o

zápor | szeles nap 
max. 6o , min. 2o

közepesen felhős
max. 4o , min. -2o

erősen felhős
max. 4o , min. -4o

közepesen felhős
max. 6o , min. 0o

Visszhangok
Február 1-én töltötte be 
84. életévét Darvas Ferenc 
Szekszárdon élő, Közjóért 
díjjal elismert író-költő. A 
Balatonberényben született 
alkotó első kötete 1990-ben 
jelent meg „Korallszínű 
ég” címmel, ezt további 52 
könyv követte az eltelt há-
rom évtizedben. A termé-
keny író legutóbbi, 2019 
végén megjelent munkája 
az „Életem visszhangjai” cí-
met viseli. A címválasztást 
Darvas Ferenc írói-költői 
pályájának nagy lökést adó 
„előd”, Jókai Mór „Negyven 
év viszhangja” című könyve 
inspirálta, amely még gim-
nazistaként került a szerző 
kezébe. Az új kötet az elmúlt 
hetven esztendő emlékeiből 
válogat.

Darvas Ferenc kötetei 
megtalálhatóak az Orszá-
gos Széchenyi Könyvtárban, 
többször volt középiskolai 
érettségi tétel. Az 1956-os 
forradalomban tanúsított 
helytállásáért többször is 
kitüntették, munkásságát 
Szekszárd város önkormány-
zata 2007-ben Közjóért díjjal 
ismerte el.   SZV
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A Vince-vessző elárulta, milyen szőlőtermés várható
Szép egészségesek a sző-
lőrügyek, biztatóak tehát a 
borosgazdák kilátásai az idei 
évre – derült ki szombaton, az 
Istifán-gödrében megtartott 
hagyományos Vince-napi 
vesszővágáson.

Az idén is az Istifán-gödrében 
található pincesornál álló Szent 
Orbán szobornál tartotta meg 
a hagyományos Vince-napi 
vesszővágást a Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör, dr. Kozma Pál, 
a PTE Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézetének vezetőjének 
részvételével.

Ferenc Vilmos, a kertbarát 
kör elnöke tudatta, a Vince-nap 
alkalmat ad a visszatekintésre és 
arra is, hogy előretekintsünk: a 
szőlőtermés tekintetében, mi 
várható az évben. A Vince-vesz-
szőt kézbe véve elmondta, feke-
te pontok jelzik, hogy a növényt 
előző évben lisztharmat fertőzés 
érte. Megjegyezte, tavaly inkább 
a peronoszpóra fertőzés volt 
gyakoribb.

A rügyet megtekintve arról 
szólt, hogy az szép zöld, tehát 
egészséges. Hozzátette, nehezen 
is tudott volna elfagyni, hiszen 
eddig -6 foknál nem volt hide-
gebb. A kertbarát kör elnöke a 
fa és bélarányt, illetve az ízkö-
zöket megszemlélve is biztatóan 
nyilatkozott. Mint hozzáfűzte, 
a levágott Vince-vesszőt vízbe 
helyezve, szoba hőmérsékleten 
tárolva lehet tovább hajtatni és 
annak alapján további követ-
keztetéseket levonni az előttünk 

álló „évjáratra” vonatkozóan. 
Azt kell figyelni, hogy szépen 
kihajtanak-e a rügyek.

A Vince-napi ünnepség rész-
ként dr. Kaszó Gyula református 
lelkipásztor kérte Isten áldását a 
szőlőre és a borosgazdákra. Ezt 
követően Ferenc Vilmossal és dr. 
Kozma Pállal koccintottak egy-
egy pohár vörösborral, mellyel 
a hagyománynak megfelelően a 
vesszőket is meglocsolták.

Dr. Kozma Pál a tavalyi év-
járatot meghatározó időjárási 
tényezőkről elmondta: a január, 
a február és a március is jóval 
melegebb volt, mint a sokéves 
átlag. Utóbbi átlaghőmérsékle-
te közel 5 fokkal haladta meg 
a szokásost. Megjegyezte, a tél 
igen száraz volt, viszont tavaly 
Vince-napon megcsordult az 
eresz, ami biztató jel volt.

Márciusban háromszor esett 
jelentősebb mennyiségű csapa-
dék, de összességében szárazság 
volt tapasztalható. Az április is 
melegebb volt a szokásosnál, 
míg a csapadék mennyisége az 

átlagos körül alakult. A szőlő 
víztartalma a kritikus szint felé 
közelített, az akkori helyzet sze-
rint egyes területeken májusra a 
kiszáradás fenyegette a növényt. 
Ám májusban – melynek átlag-
hőmérséklete mintegy 2 fokkal 
maradt el az átlagtól – közel há-
romszor annyi csapadék esett, 
mint szokott és ez megmentette 
az ültetvényeket.

Mindezek a tényezők vissza-
fogták a növényt a fejlődésben, 
a korábbi gyors vegetáció „le-

ült”. A betegségek terjedésének 
viszont ideális volt az időjá-
rás, Szekszárdon május 21-én 
már kivirágzott peronoszpórát 
észleltek. Bár a hajtások elég 
fejlettek voltak, a szőlő fejlett-
sége elmaradt a korábbi évek 
ugyanezen időszakában tapasz-
taltaktól. A virágzás június 4-én 
kezdődött és robbanásszerűen 
ment végbe – mondta dr. Koz-
ma Pál. A június csapadékosabb 
volt az átlagnál, a páradús leve-
gőben pedig hamar elszaporod-
tak a kórokozók. A peronoszpó-
ra mellett helyenként megjelent 
a fekete rothadás is.  A PTE Sző-
lészeti és Borászati Kutatóinté-
zetének vezetője megjegyezte, 
aki csak kontakt szerrel perme-
tezett, az nem tudta megfogni a 
betegségek terjedését. A július is 
melegebb volt a megszokottnál, 
és az augusztusi átlaghőmérsék-
let is négy  fokkal meghaladta 
az átlagost.

A kísérleti szüretet a 2018-as-
nál közel 10 nappal később, au-
gusztus elején tartották meg ta-
valy Pécsen, de augusztus 20-ra 
a szőlő behozta a lemaradást és 
fejlettsége olyan volt, mint egy 
évvel korábban augusztusban.

Dr. Kozma Pál a tavalyi szüre-
tet jóra értékelte. Mint fogalma-
zott, aki nem csak a cukorfokra, 
de a savtartalomra is figyelt a 
szüret időpontjának megvá-
lasztásakor, az kiváló termést 
szedhetett. Megjegyezte, a korai 
és a kései fajták is kiválóan sze-
repeltek az előző évben. Hozzá-
tette, a klímaváltozás nyertese 
a kékfrankos lehet, amely ilyen 
időjárási körülmények között 
is kiválóan beérik, miközben 
alkoholfoka nem kúszik túl 
magasra, ami rendkívül fontos 
tényező a jövő alkoholfogyasz-
tási szokásait tekintve.

A Vince napi ünnepség zá-
rásaként – ugyancsak hagyo-
mányosan – a kertbarát kör 
tagjainak tételeiből tartottak 
kékfrankos újbor kóstolót, majd 
pedig az Itifán-gödrei gazdák 
borait kóstolhatták az érdeklő-
dők a Ribling, a Tokai és a To-
ronyi pince jóvoltából.   S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Diákolimpiai bajnok a Garay gimnázium csapata
A szekszárdi Garay János 
Gimnázium csapata nyerte 
a hétvégén Debrecenben 
rendezett V-VI. korcsoportos 
leány kosárlabda diákolimpia 
döntőjét.

A fináléig viszonylag simán el-
jutott Harsányi Mária edző és 
Posta Endre csapatvezető-test-
nevelő együttese, amely az elő-
döntőben a házigazda debre-
cenieket verte meggyőzően. A 
kiélezett küzdelmet hozó arany-
csatában aztán a szekszárdiak-
nak igazi csapatjátékkal sikerült 
felülmúlniuk a rivális pécsieket.

A diákolimpiai bajnokcsapa-
tot az Atomerőmű KSC Szek-
szárd junior (U18) és kadet 
(U16) játékosai adták. Közü-
lük a döntő legjobb ötösébe 
(All-Star) végül Horváth Dóra 
és Miklós Melinda is bekerült. 
Utóbbitól külön bravúr, hogy 
szombaton hazautazott a Sop-
ron elleni NB I-es bajnokira, 

amin egy félidőt játszott (jól), 
majd vasárnap délben már újra 
Debrecenben lépett parkettre, 
és segítette diákolimpiai bajnoki 
címhez a Garay gárdáját...

A szekszárdiak eredményei, 
csoportmérkőzések: Fényi 
Gyula Gimnázium és Kollégi-
um Miskolc – Szekszárdi Garay 
János Gimnázium 25–66; Kecs-
keméti Bolyai János Gimnázi-
um – Garay János Gimnázium 
51-77; Garay János Gimnázium 

– Budapest IX. Kerületi Leövey 
Klára Gimnázium 65–53.

Elődöntő: Garay János Gim-
názium – Tóth Árpád Gimnázi-
um Debrecen 64–32.

Döntő: Garay János Gimná-
zium – PTE Gyakorló Általános 
Iskola, Gimnázium és Óvoda 
65–62.

A bajnokcsapat tagjai: Andi 
Hanna, Bodócs Gréta, Villányi 
Anna, Haag Panna, Horváth 
Dóra, Istókovics Adél, Liszkai 

Rebeka, Miklós Melinda, Mar-
sai Dóra, Renczes Rebeka, Né-
meth Lili.   SZV

Szerdán rendhagyó iskola-
gyűlés keretében köszöntötték 
a diáktársak a Garay János 
Gimnázium csapatának tag-
jait, akik – az intézmény törté-
netében először – aranyérmet 
nyertek az országos diákolim-
pián. Heilmann Józsefné igaz-
gató – aki köszönetet mondott 
a lányok edzőjének, Harsányi 
Máriának – szerint a siker a 
KSC Szekszárd szakmai érde-
me. Az intézményvezető be-
szélt arról is, hogy a sportban 
remeklő diákjaik az iskolában 
is jól teljesítenek: kosaras lá-
nyok többsége jeles vagy éppen 
kitűnő tanuló. A KSC klubve-
zetése nevében Szabó Noémi 
szakmai igazgató köszönte 
meg a támogató közeget az 
igazgatónak és tanároknak.
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verőérbetegség vizsgálata,
kezelése

visszérbetegség vizsgálata,
kezelése

szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése

Rendelés: péntekenként

Spirit
Egészség
Centrum

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
E-mail: info@spirit-center.hu
Bejelentkezés: 06–74/501–080
H–P.: 08:00–21:00 óráig

Dr. Sínay László PhdDr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész,
klinikai főorvos

VÉRVÉTEL (hétfő, szerda, 
péntek) reggel 07:00 órától

Dr. Borsós IlonaDr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos

Dr. Ember ÁgostonDr. Ember Ágoston
általános sebészet,
proctológia

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
EMLŐ ULTRAHANG

Has, kismedence, nyaki, 
lágyrész, pajzsmirigy, carotis, 

ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,

sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő 

10:00–14:00 óráig

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés

és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész, 

pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata

Rendelés:
minden második hétfőn

plasztikai műtétek, botox, 
ajakfeltöltés, anyajegylevétel

Rendelés: keddenként

• Általános állapotfelmérés
• Daganatszűrések

• Diabetes csomagok
• Pajzsmirigy csomagok

• Prosztataszűrés
• Allergia csomagok

• Kismamáknak cukorterhelés
Synlab hivatalos partner

(04975)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
február 3-tól február 7-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04988)

MENÜ Február 3. Február 4. Február 5. Február 6. Február 7.

„A”
1250 Ft

Húsgombóc-
leves

Fahéjas
szilvaleves

Sütőtök
krémleves Tojásleves Tavaszi

zöldségleves

Diós-mákos 
metélt

Sárgaborsó 
főzelék,

sült kolbász

Halfilé 
lenmagvas 
bundában,
párolt rizs,

tartármártás

Ketchupos 
csirkecomb,

petrezselymes 
burgonya

Reform
töltött

káposzta

„B”
1250 Ft

Húsgombóc-
leves

Fahéjas
szilvaleves

Sütőtök
krémleves Tojásleves Tavaszi

zöldségleves

Rakott
burgonya,

savanyúság

Zöldséges 
marharagu,
burgonya

nudli

Parajos-csirkés 
farfalle
sajttal

Bácskai
rizses hús,

savanyúság

Szezámmagos 
csirkecombfilé,

majonézes 
kukorica

Napi
ajánlat
1150 Ft

Csirkecombfilé 
burgonyás 
bundában,

franciasaláta,
párolt bulgur

Csirkecombfilé 
burgonyás 
bundában,

franciasaláta,
párolt bulgur

Csirkecombfilé 
burgonyás 
bundában,

franciasaláta,
párolt bulgur

Csirkecombfilé 
burgonyás 
bundában,

franciasaláta,
párolt bulgur

Csirkecombfilé 
burgonyás 
bundában,

franciasaláta,
párolt bulgur

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Sütőtökös-
kacsamájas 

gersli rizottó
pirított

gombákkal

Sütőtökös-
kacsamájas 

gersli rizottó
pirított

gombákkal

Sütőtökös-
kacsamájas 

gersli rizottó
pirított

gombákkal

Sütőtökös-
kacsamájas 

gersli rizottó
pirított

gombákkal

Sütőtökös-
kacsamájas 

gersli rizottó
pirított

gombákkal
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Átadták a Szekszárd Büszkesége 2019. díjakat

Gereben Lívia, az Atom-
erőmű KSC Szekszárd ko-
sárlabdázója vehette át a 
„Szekszárd Sportolója 2019.” 
díjat, míg a „Szekszárd Edző-
je 2019.” elismerést a klub 
edzője, Harsányi Máriának 
nyújtotta át Ács Rezső pol-
gármester a Babits Mihály 
Kulturális Központban ked-
den megtartott Szekszárd 
Büszkesége díjátadón.

Az ünnepségen 98 egyéni díja-
zott, 17 csapat és 20 felkészítő 
részesül elismerésben – mond-
ta ünnepi beszédében Ács Re-
zső. Szekszárd polgármestere 
kiemelte, mindez jól mutat-
ja, hogy a városban rengeteg 
szorgalmas és tehetséges fiatal 
él. A városvezető megköszönte 
a díjazottaknak azt a munkát, 
amit az elmúlt évben végez-
tek annak érdekében, hogy a 
sport, a tudomány, vagy a mű-
vészet területén kiemelkedőt 
nyújtsanak. Hozzátette, ahhoz, 
hogy ezt az eredményt elérjék, 
kell a tehetség és a szorgalom, 
valamint a jó felkészülés, de 

természetesen nagyon fontos 
a családi háttér is.

„Büszke vagyok rá, hogy 
ilyen sokan letették névjegyü-
ket, amivel a saját iskolájuk, 
egyesületük, de mindenekelőtt 
Szekszárd hírnevét öregbítet-
ték” – fogalmazott Ács Rezső.

A Szekszárd Büszkesége 
díjról elmondta, az elismerést 
négy éve indította útnak az 
önkormányzat az országos-, 

illetve világ- és Európa-baj-
nokságokon kimagasló telje-
sítményt nyújtók elismerésére. 

Hozzáfűzte, a díjjal pénzju-
talom is jár, amelyet a város 
költségvetése biztosít.

Ács Rezső megköszönte a 
felkészítők áldozatos munkáját, 
majd arról is szólt, hogy azok, 
akik fiatalként többet nyújta-
nak, mint amit iskolájuk elvár 
tőlük, azok felnőttként is tudják 
majd, hogy mit jelent „megdol-
gozni valamiért”, és sikeresek 
lesznek.

„A városnak az a célja, hogy 
ez a siker Szekszárdról indul-
jon el, a fiatalok itt érezzék meg 
a annak ízét tudva, hogy van 
egy közösség, egy város, amely 
büszke rájuk és megpróbál min-
den megadni, hogy jó feltételek-
kel állhassanak szembe ellenfe-
leikkel” – mondta Ács Rezső.

A polgármester zárásként úgy 
fogalmazott, bízik abban, hogy 
a jövőben is sok szekszárdinak 
tudják majd átadni a díjat, sok 
fiatal munkáját tudják majd se-
gíteni, hogy eredményeikkel to-
vább öregbítsék a város hírnevét 
országhatáron innen és túl.

Ezt követően Ács Rezső át-
adta a „Szekszárd Büszkesége” 
díjakat. A „Szekszárd Edzője 
2019.” elismerést – a közgyűlés 
döntése alapján – a Kosárlab-
da Sport Club Szekszárd Spor-
tegyesület utánpótlás edzője, 
a kadet együttessel bajnoki 
aranyérmet szerző Harsányi 
Mária vehetett át. A „Szek-
szárd Sportolója 2019.” díjat 
pedig az Atomerőmű KSC 

sportolója, Gereben Lívia kap-
ta. A válogatott kosárlabdázó 
betegsége miatt nem tudott 
jelen lenni az ünnepségen, így 
videó üzenetben köszönte meg 
az elismerést.

A díjátadó ünnepségen 
közreműködött az Iberican 
Táncegyesület, a Garay János 
Gimnázium Centenáriuma 
Alapítvány kórusa, valamint a 
Szekszárdi Mozgásművészeti 
Stúdió Közhasznú Egyesület 
ifjúsági korosztályú, többszörös 
arany minősítésű moderntánc 
csapata. A műsorközlő Orbán 
György volt.    S. V.

FOTÓK: KISS ALBERT

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

Díjazott egyesületek: 
Művészeti, tudományos ka-
tegória: Szekszárdi Garay 
János Gimnázium Leánykara 
és Német Nemzetiségi Kama-
rakórusa; Iberican Táncegye-
sület; „Mondschein” Német 
Nemzetiségi Kórus Egyesület; 
Szekszárdi Bartina Néptánc 
Együttes; Szekszárdi Mozgás-
művészeti Stúdió.

Sportegyesületek: Szek-
szárdi Rádió Klub; Alisca Nyi-
lai Íjász Egyesület; Szekszárdi 
Fekete Gólyák Kézilabda Club; 
Szekszárdi Utánpótlásneve-
lő Futball Club; Kosárlabda 
Sport Club Szekszárd; Szek-
szárdi Sportközpont Nonprofit 
Kft. atlétikai és úszó szakosz-
tálya; Alisca Taekwondo Club; 
Yorgos Asztalitenisz Sporte-
gyesület; Gemenc Hőlégbal-

lon; Agenta Girls Szekszárd 
FC; Tolnai Tájak Íjász Egye-
sület; Dynamic Triatlon Club; 
Gemenc Judo Club Egyesület; 
Szekszárdi Kajak-Kenu Spor-
tegyesület; Szekszárdi Szaba-
didős Kerékpáros Egyesület; 
Szenior Atlétikai Club.

(A díjazottak teljes listáját 
megtalálják közösségi olda-
lunkon: facebook.com/szek-
szardivasarnap)
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Hollós László versmondó verseny
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont a természet szeretetére ne-
velés, a környezettudatos szem-
lélet formálása szándékával 
idén ismét meghirdeti a Hollós 
László Megyei Természetis-
mereti Versmondó Versenyt a 
megye általános iskolásai (6–14 
évesek) számára.

A verseny időpontja: 2020. 
február 20. (csütörtök) 13:30 óra

Helye: Babits Mihály Kultu-
rális Központ (7100 Szekszárd, 
Szent István tér 10.)

Korcsoportok: I. kcs.: 1–2. 
osztályosok; II. kcs.: 3–4. osztá-

lyosok; III. kcs.: 5–6. osztályo-
sok; IV. kcs.: 7–8. osztályosok

Nevezési határidő: 2020. feb-
ruár 13. (csütörtök); a versenyző 
és a mű adatait a jelentkezési la-
pon pontosan kérjük megadni.

Követelmény:
•  tetszőlegesen választott, az 

embert körülvevő szűkebb és 
tágabb természeti környezetet, 
az élővilág sokszínűségét, az 
ember és a természet kapcso-
latát kifejező, a versenyző élet-
kori sajátosságainak megfelelő 
nehézségű vers, versrészlet. (A 
műfaj tisztaságára való tekin-

tettel nem választható verses 
mese!)

•  minden induló egy verssel ne-
vezhet

•  az előadás időtartama legfel-
jebb 3 perc
A versenyre nevezni a kultu-

rális központ honlapjáról (www.
szekszardagora.hu) letölthető 
nevezési lap beküldésével lehet 
az intézmény fenti postacímén, 
vagy a kovacs.zsuzsanna@szek-
szardagora.hu e-mail címen. 
Nevezési díj: 800 Ft/fő, mely 
összeget a verseny napján, a 
helyszínen kell befizetni.

Bemutatkozó hangverseny

A szekszárdi Liszt Ferenc 
Zeneiskola tehetséges nö-
vendékei magas színvonalú 
hangversennyel mutatkoz-
tak be január 23-án, a bony-
hádi Bartók Béla Alapfokú 
Művészeti Iskolában.

Horváth Eszter és Trapp Vio-
la hegedűn, Szigeti Boldizsár 
csellón, Keserű Dorka és Pilisi 
Anna gitáron, Deák Júlia fu-
volán, Lévai Rafael trombitán, 
Decsi Fruzsina, Török Ramóna, 
Orbán Réka és Kedves Benedek 
klarinéton, Sándor Zsigmond, 
Hájas Kristóf és Szabados Ba-
lázs pedig zongorán játszott.

Előadásukban szóló és ka-
mara műveket is hallhattunk, 

zongorán közreműködött Laki 
János és Lozsányi Tamás. A 
növendékek felkészítő tanárai 
Ágostonné Béres Kornélia, 
Auth Zoltánné, Lászlók Éva, 
Papp Máté, Pecze István, Színé 
Köntös Hedvig, Tóth Mónika 
és Erősné Máté Éva.

Köszönet Elmauer József-
nek, a bonyhádi iskola intéz-
ményvezetőjének, hogy nyi-
tott volt a partnerkapcsolat 
elindítására. A tervek szerint 
a következő tanévben a bony-
hádi zeneiskola diákjai láto-
gatnak el Szekszárdra. A kon-
cert végén vendéglátás mellett 
szakmai eszmecserével zárult 
a sikeres este. 

 Erősné Máté Éva

Neinerék a borrend új tagjai
A Szekszárdi Borászok Céhe 
és az Alisca Borrend bálját 
rendezték szombaton a Ba-
bits Mihály Kulturális Köz-
pontban.

A vendégeket dr. Horváth Kál-
mán kormánymegbízott és 
Gyurkovics János alpolgármes-
ter mellett Módos Ernő, az Alis-
ca Borrend nagymestere, Hei-
mann Zoltán, a borászok céhe 
elnöke, valamint Bősz Adrián, 
a Hegyközségi Tanács vezetője 
köszöntötte. Utóbbi örömének 
adott hangot, hogy a bálozók 
között sok fiatal borásztársát is 
üdvözölheti, ami nagy öröm a 
borvidék számára.

A köszöntők után a Bartina 
Néptánc Egyesület táncosai nyi-
tották a bált, majd új borlovago-

kat avattak. Az Alisca Borrend 
három testvért, Neiner Jánost, 
Andrást és Istvánt fogadott tagjai 
közé, akik az évszázados múltú 
szekszárdi Neiner Családi Pin-
cészet hagyományait viszik to-
vább. A fivérektől megtudtuk, 
őseik még az 1700-as évek elején 
érkeztek Bajorországból, felme-
nőik azóta foglalkoznak borké-
szítéssel.

A jelöltekre váró próbatételek 
között szerepelt régi borászati 
eszközök felismerése, lopótökkel 
bort kellett felszívniuk a hordó-
ból, illetve azonosítaniuk kellett 
a borrend zászlós borát, a szek-
szárdi óvöröst.

Az új tagok eskütételét követő-
en tálalták a vacsorát és kezdetét 
vette a hajnalig tartó mulatság.  
 SZV

Meghívó
A Magyar Vöröskereszt TM.-i 
Szervezetének nyugdíjas Alapszer-
vezete farsangi batyus teadélutánt 
tart. Tisztelettel meghívja tagjait, 
és minden érdeklődőt. Hozza 
magával házastársát, barátait.

Program: 1. „Szívküldi” Dal-
kör műsora, 2. Sok vidámság, 
tombola, felhőtlen szórakozás!
Ideje: február 20. (csütörtök) 14:00
Helye: Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Jelentkezni lehet február 17-
ig Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. 
szám alatt személyesen, és tele-
fonon (70/933–8361), hétfőn és 
csütörtökön 08:00 – 10:00 óráig.

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

FOTÓ: KISS ALBERT
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Január 26-ai rejtvényünk megfejtése: Fekete István, Tüskevár, Téli berek.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Benke Anikó Valéria. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését február 6-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. 
§ (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet a Polgármesteri 
Hivatal Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztályán osz-
tályvezető munkakör betöl-
tésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honla-
pon, a Polgármesteri Hiva-
tal/Felhívások, aktualitások 
menüpontban tekinthető meg.

EVANGÉLIUM

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Simeon így jövendölt Jézusról: 
„Lám, e gyermek által sokan 
elbuknak, és sokan feltámad-
nak Izraelben! Az ellentmon-
dás jele lesz ő!”  Lk 2,22–40

Jézus ma is az ellentmondás jele. 
Azért, mert ő, a megtestesült Ige 
a szeretet törvényét hirdette meg 
nekünk. A sátán pedig, aki a világ 
fejedelme, gyűlöletre kísérti ál-
dozatait. Elhiteti az emberekkel, 
hogy nekik kell igazságot szolgál-
tatni, pedig Szent Pál ezt írta: „Ne 
szolgáltassatok magatoknak igaz-
ságot, szeretteim, hanem hagy-
jatok teret az Isten haragjának, 

hiszen írva van: Enyém a bosszú, 
én majd megfizetek – mondja az 
Úr.” (Róm 12, 19)

A mi igazságunk soha sem ma-
kulátlan. Egyetlen igazság van: az 
Úr Jézus (vö. Jn 14, 6). Ha őt követ-
jük, akkor járunk az igazság útján.

Krisztus követése az önmeg-
tagadás és a kereszthordozás. 
Ha mi is türelemmel elfogadjuk 
az igazságtalanságokat, és nem 
állunk bosszút, akkor leszünk 
hasonlóak Jézushoz. Mi egymás-
nak nem bírái, hanem testvérei 
vagyunk. Krisztus az Örök Bíró, 
aki megfizet kinek-kinek tettei 
szerint. Mi soha sem tudnánk 

olyan igazságosak lenni, mint ő. 
Ezért bízzuk rá az ítélkezést. Egy 
biztos: a bűn mindig elnyeri mél-
tó büntetését. Ez automatikus.

Jézus az életével fizetett azért, 
mert az ellentmondás jele volt. 
Nekünk, akik őt követjük, ellent 
kell mondanunk a sátánnak és 
minden kísértésének! Nekünk csak 
szeretni szabad. Fel kell áldozni az 
életünket Jézusért. Gyakorolni kell 
a lemondásokat. El kell fogadni a 
nélkülözéseket. Jóért és rosszért 
hálát kell adnunk Istennek.

Ne aggódjunk! Ha Jézust 
szemléljük, erőt merítünk ehhez 
belőle.   Fekete Zoltán káplán

Ruhaosztás
A Máltai Szeretetszolgálat 
Szekszárdi Csoportja ruha-
osztást tart minden hónap első 
keddjén, 08:00 és 10:00 óra kö-
zött a Hunyadi u. 4. szám alatt.

Ugyanitt csütörtökönként 
és a további keddi napokon 
09:00 és 11:00 óra között ügye-
letet tartanak. Ekkor azokat is 
várják, akik adományaikkal (jó 
állapotú ruhanemű, cipő, ház-
tartási eszköz, gyermek ruházat 
és játékok) támogatni szeretné-
nek másokat.

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete (www.
tolnamegyeivakok.hu) minden 
hónap első csütörtökén Klub-
délutánt tart Szekszárdon. A 
soron következő alkalomra 
február 6-án 13:00 órakor 
kerül sor a Hunyadi u. 4. szám 
alatti irodaház nagytermében.

A program első felében a 
Civilek Napja alkalmából a 
„A civil szervezetek társadal-
mi helyzete Magyarországon” 
címmel tart előadást Kovács 
Lászlóné, az egyesület elnöke. 
A rendezvény második felében 
batyus-jelmezes farsangi vigas-
ságot tartanak zenével, magyar 
nótákkal. A program nyitott, 
mindenkit szeretettel várnak!
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25 év alatti, építőiparban jártas 
• szakembereket, 
• valamint építőipari segédmunkásokat, 

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

Jelentkezni a gyorsszerviz77@gmail.comgyorsszerviz77@gmail.com e-mail 
címre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni a 06–30/268–077706–30/268–0777 telefonszámon.

Keresünk szekszárdi munkavégzésreKeresünk szekszárdi munkavégzésre

kiemelt bérezéssel.kiemelt bérezéssel.

(04983)

ANHUR TEMETKEZÉSANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(04974)

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(04982)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04984)

A Baka István Általános Iskola 
nevelőtestülete szeretettel várja a 

2020/2021-es tanévben első osztályba 
lépő gyermekeket szüleikkel együtt.

Időpont: 2020. február 06.
(csütörtök) 17:00 – 18:00 óráig

Programok:  • A titkos útvonal bejárása
•  Az iskola felfedezése
•  Meglepetések a tanító 

néniktől
• Pecsétek gyűjtése

Szeretettel várunk 
Benneteket!
Tanító nénik

(04990)

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 

7100 Szekszárd, Alkony u. 1. (tel.: +36–74/511–755) értesíti az érintett 
hozzátartozókat, hogy az általa üzemeltetett temetőkben:

◆ Alsónána – köztemető
◆ Alsónyék – köztemető
◆ Alsónyék – református temető
◆ Bátaszék, Garay utca – köztemető
◆  Mözs, Temető utca – katolikus 

temető
◆  Mözs, Temető utca – református

temető

◆ Szedres – köztemető
◆  Szekszárd – Alsóvárosi 

köztemető
◆ Szekszárd – Újvárosi köztemető
◆  Szekszárd – Szőlőhegyi 

köztemető
◆  Tolna, Hajós utca – katolikus

temető
az 1994-év előtt betemetett sírok;

a 2009-év előtt megváltott urnahelyek;
az 1959-év előtt megváltott sírboltok használati ideje lejárt.

Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újraváltása 
érdekében a Temetőgondnokságot (Szekszárd, Alkony u. 1.) felkeres-
ni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a temetési hely feletti 
rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. (145/1999. (X.1.) kor-
mányrendelet 18§ (5.)) A lejárt használati idejű temetési helyek ezen 
hirdetmény megjelenését követően 2 hónap múlva, de legkésőbb 
2020. április 30-át követően felszámolásra kerülhetnek. Ezen hirdet-
ményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 19§ (3) bekezdésének ren-
delkezései alapján jelentettük meg.

Harmadik közzététel.
Panteon Kft. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu

(04987)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2020. február 1–29-ig tart.
(04977)
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Elsöprő gyakorlós tornász siker
Szekszárdon rendezték a diákolim-
pia megyei tornaversenyét, ahonnan 
a legjobbak az országos elődöntőre 
kvalifikálhatták magukat.

Az immár évtizedes hagyományoknak 
megfelelően a szekszárdi PTE Illyés 
Gyula Gyakorló Általános Iskola csa-
patai mindkét nemben és minden kor-
osztályban elsöprő sikert arattak: egy 
kivételével minden aranyérem az iskola 
tanulóinak nyakába került.

Eredményeik:
I. korcsoport, fiú, csapat: 1. PTE Gya-
korló Általános Iskola (Szita Patrik, Mol-
nár Taksonyi Kende, Varga András, Sikora 
Marcell, Molnos Csaba, Szalai Bence) 67,8 
pont. Egyéni összetett: 1. Sikora Marcell 
17,35, 2. Szalai B. 16,95, 3. Varga A. és 
Molnár-Taksonyi K. 16,75. Lány, csapat: 
1. PTE Gyakorló (Baranya Liliána, Beke 
Míra, Málinger Emma, Schalli Emilía Éva, 
Tasnádi Jázmin, Vas Eszter) 70,3 pont. 
Egyéni összetett: 1. Málinger Emma 18,1, 
2. Vas E. 17,45, 3. Schalli E. 17,4

II. korcsoport, fiú, csapat: 1. PTE 
Gyakorló (Fekete Levente, Ódor Ben-
ce, Balogh Zalán Beke Csongor, Fülöp 
György, Joósz Ákos) 109,5 pont. Egyéni 
összetett: 1. Fülöp György 28,4, 2. Beke 
Cs. 27,95, 3. Balogh Z. 27,35. Lány, csa-
pat: 1. PTE Gyakorló (Fehér Viviána, 
Győri Blanka, Papp Henrietta, Rohn 
Panka, Szalai Janka, Tomozi  B i -
anka) 106,75 pont. Egyéni összetett: 2. 
Papp H. 27,0, 3. Fehér V. 26,75.

III–IV. korcsoport, fiú, csapat: 1. 
PTE Gyakorló (Szelei Márk, Beke Cson-
gor, Smidt Gergely, Őri József, Schmeiszer 
Patrik) 110,9 pont. Egyéni összetett: 1. 
Szelei Márk 28,6, 2. Smidt G. 27,75, 3. 
Schmeiszer P. 27,35. Lány, csapat: 1. 
PTE Gyakorló A (Kovács Dóra, Vajda 
Ingrid, Boskó Lara, Szepesi Dóra, Szabó 
Jázmin, Kromerenczky Anna) 113,35, 2. 
PTE Gyakorló B (Buday Kata, Horváth 
Réka, Kispál Panna, Máté Kata, Hornok 
Réka) 105,9 pont. Egyéni összetett: 1. 
Vajda Ingrid 28,55, 2. Kovács D. 28,55, 
3. Szabó J. 28,15. 

 SZV

Budapest bajnoka
A szekszárdi Kizak-
isz Nikolaosz nyer-
te az idei Budapest 
Bajnokság I. osztá-
lyú országos asztali-
tenisz ranglista ver-
senyt a 13 éven aluli 
fiúk mezőnyében.

Az elmúlt hétvé-
gén megrendezett 
viadalon Yorgos SE 

tehetsége második kiemeltként kezdte a fő-
táblás küzdelmeket, ahonnan szettet sem ve-
szítve jutott a döntőbe. Az aranycsatában az-
tán az első helyen kiemelt Lei Balázst győzte 
(3:1), így két év után ismét a dobogó legfelső 
fokára állhatott fel a Budapest Bajnokságon.

Nikosz a serdülők versenyében is asztal-
hoz állt, és mind egyéniben, mind párosban 
Cseri Ádámmal (BVSC-Zugló) az oldalán a 
döntőig menetelt, s végül ezüstérmet szer-
zett. A szekszárdi asztaliteniszező sikere 
duplán is értékes, mert betegen, fájós lábbal 
vállalta a versenyt. Nikosz a három érem-
mel remek születésnapi ajándékot szerzett 
edző édesapjának.  SZV

Győzelemmel búcsúzott a KSC az Európa Kupától
Álomszerűen kezdte a mérkőzést az 
Atomerőmű KSC Szekszárd, amely már 
a második negyed derekára ledolgozta 
tizennyolc pontos hátrányát. A spanyo-
lok azonban összekapták magukat, és 
fordítani is tudtak. A mérkőzést végül a 
KSC nyerte (79–75), de a baszkok örül-
hettek a továbbjutásnak.

Negyedenként négy-öt pontot ledolgozni 
a tetemes hátrányból, ez volt a – hétköz-
ben a bajnok Sopront alaposan megszo-
rongató (59–65) – szekszárdiak terve a 
női kosárlabda Európa Kupa nyolcaddön-
tőjének szerdai visszavágója előtt. Nos, az 
ezúttal is remek hangulatot teremtő szur-
kolói előtt repülőrajtot vett a KSC, amely 
két perc után 7–0-ra, a játékrész felénél 
14–2-re, a 8. percben pedig már 15 egy-
séggel vezetett (24–9). Sőt, Zseljko Djo-
kics együttese a második negyed elején 
egy újabb 8–0-ás rohammal ledolgozta a 
Spanyolországban begyűjtött 18 pontos 
hátrányát (34–16). Álomszerű kezdés. A 
folytatásban aztán rendezte sorait a Ger-
nika, amely védekezést váltott és távoli 
kosarakkal öt perc alatt megfelezte a kü-
lönbséget (39–30).

Sajnos a nagyszünetet követően a hazai-
ak már nem tudtak a korábbi fordulatszá-
mon pörögni. Az amerikai Dietrick–Wojta 
duó vezérelte baszkok szinte nem tudtak 
hibázni, és 10 ponttal nyerték a harmadik 
felvonást (57–61). A továbbjutás immár el-
érhetetlen messzeségbe került, de a győze-
lemért megharcolt a KSC, amely Dojkics és 
Ruzicsková kosaraival a végjátékban fordí-
tott, s így győzelemmel búcsúzott az Európa 
Kupa 2019/2020-as kiírásától.

– Voltak periódusai a mérkőzésnek, 
amikor kiválóan játszott a csapat, de akadt 

olyan is, amikor nagyon mélyen voltunk, 
ötlettelenül kosárlabdáztunk az ismét kivá-
lóan, 60 százalékkal triplázó spanyolok el-
len. Ettől kezdve a bajnokságra és a Magyar 
Kupára fókuszálunk – nyilatkozta a lefújást 
követően Djokics Zseljko vezetőedző.

A bajnokságban most „válogatott-szünet” 
következik, a szekszárdiak legközelebb feb-
ruár 12-én, a TFSE-MTK otthonában lép-
nek parkettre. SZV

Eredmény
Női Európa-Kupa, nyolcaddöntő, 2. 
mérkőzés. Atomerőmű KSC Szekszárd 
– Lointek Gernika Bizkaia (spanyol) 
79–75 (26–16, 16–20, 15–25, 22–14). 
Szekszárd, 1000 néző. KSC: DOJKIC 
23/6, Theodoreán 5/3, Marshall 5/3, 
MCCALL 20, KRNJICS 13. Csere: 
Ruzicková 10, Studer Á., Bálint 3/3, 
Kiss. Edző: Djokics Zseljko. A Gernika 
legjobb dobói: Dietrick 21/12, Wojta 
14/3, Milics 14. 

Kipontozódott: Theodoreán (24. p.), 
Milics (39. p.).

Továbbjutott: A Gernika 166–152-es 
összesítéssel.
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AGÓRA MOZIAGÓRA MOZI
Február 02., vasárnap  

15:00 |  Dolittle

17:00 |  A nevek dala

19:30 |  Úriemberek

Február 03., hétfő  

– február 05., szerda 

17:00 |  A nevek dala

19:30 | Úriemberek

Február 06., csütörtök 

– február 08., szombat 

15:00 |  Sarkvidéki akció

17:00 |  A feltaláló

19:30 | Star Wars: Skywalker

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánljaA Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2020. február 01. (szombat) 
16:00 – Színházterem
IFZ koncert

A Szekszárdi Ifjúsági Fúvó-
szenekar koncertje. Karnagy: 
Kovács Zsolt. 

A belépés díjtalan.

2020. február 03. (hétfő) 
17:30 – Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabad- 
egyetem – A megragadható 
jövő. A futurizmus.

Előadó: dr. Aknai Tamás, mű-
vészettörténész

Jegyek: 1.000,- Ft, nyugdíjas/
diák: 500,- Ft

2020. február 05. (szerda) 
17:30 – Bakta galéria
Erdélyi Sándor kiállítása – Rea-
lizmus és absztrakció.

A kiállítás megtekinthető febru-
ár 26-ig szerdáig, hétköznap 08:00 

– 20:00 óráig, szombaton 08:00 
– 18:00 óráig, vasárnap zárva.

A belépés díjtalan.

2020. február 06. (csütörtök) 
19:00 – Színházterem
Jacobi Viktor: Sybill – Orfeum 
bérlet III. előadás

Jegyárak: 3.800,- Ft, 3.500,- Ft, 
3.300,- Ft

2020. február 09. (vasárnap) 
09:00 – 13:00 – Rendezvényterem
Farsangi játszóház

Program: 10:00 Ízelítő a Bar-
tina gyermekfarsang produkci-
óiból, 11:00 A Csimota Zenekar 
koncertje. Továbbá: kézműves 
foglalkozások, fánkkóstoló, 
gyermekjátszó, arcfestés.

Jegyárak: 1.000,- Ft, 4 éves 
kor alatt 500,- Ft. Egész alakos 
jelmez esetén a belépés ingyenes.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk 2020. 
február 8-án, szombaton 19:00 
órakor kezdődő Székely bálra.

Helyszín: PTE KPVK (Szek-
szárd, Rákóczi z. 1.)

Program: 19:00 Maroknyi Szé-
kely Népdalkör, 19:15 Izményi 
Székely Népi Együttes, 19:30 va-
csora (menü: rozmaringos kacsa-
comb, falusi rántott szelet hagy-
más tört burgonyával, vörösboros 
lilakáposztáva; desszert: tiramisu; 
a szóda egész este korlátlanul fo-
gyasztható.); éjfélkor tombolasor-
solás. Zene: Delfin zenekar.

Belépőjegy: 6.500,- Ft
Rendező: a 10 éves Bukovinai 

Székelyek Szekszárdi Egyesülete

Báli meghívó

A Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda szeretettel meghívja 
Önt, kedves Családját és Ba-
ráti társaságát a 2020. február 
22-én 1900 órakor tartandó 
Szülők-Nevelők Báljára.

Helyszín: BMKK, Rendez-
vényterem (Szent I. tér 10.).

Jegyek: elővételben vásárol-
hatók a Gyermeklánc Óvoda 
titkárságán (Perczel M. u. 2.) 
február 19-ig.

Zene: 4 for You Tánczenekar
Amit kínálunk: finom va-
csora, jó hangulat, meglepetés 
fellépők.

Belépő: 7.000,- Ft/fő. Tom-
bola: 200,- Ft. Tombolatárgyak 
felajánlását szívesen fogadjuk.

A belépődíjból és a tombola 
árusításból befolyt összeget az 
óvodás gyermekek javára for-
dítjuk. Amennyiben nem tud 
részt venni a rendezvényen, 
támogatói jegyek vásárlásával 
is segítheti intézményünket.

Érdeklődni a 74/512–251 
telefonszámon lehet! 

Bodor Árpád 
emléktúra

A Tolna Megyei Természetbarát 
Szövetség – 2014-ben elhunyt 
tiszteletbeli elnökére emlékez-
ve – immár ötödik alkalommal 
rendezi meg a Bodor Árpád 
emléktúrát a Gemenci-erdőben. 
Bodor Árpád tervezte az első 
jelzett turistautakat a Gemen-
ci-erdőben és ezzel ráirányí-
totta a gyalogos természetjárók 
figyelmét erre gyönyörű tájra.

Időpont: 2020. február 8. 
(szombat)

Útvonal: Az Alföldi Kéktúra 
Pörböly Ökoturisztikai Központ 
– Sárkány-fok – Csertai bekö-
tőút – piros jelzés – Magyar-
ország legnagyobb fája – piros 
jelzés – Pörbölyi Vadászház – 
Baja-Dunafürdő. Táv: 12.6 km. 

Indulás: 8:45 órakor a Pörbö-
lyi Ökoturisztikai Központból.

Felszerelés: időjárásnak meg-
felelő réteges téli túraöltözet 
(esőkabát vagy dzseki, esetleg 
váltó cipő és zokni), hidegéle-
lem és ital. Túrabotot is érde-
mes hozni. Sárra és/vagy hóra 
számítani kell!

Túravezető: Dománszky Zol-
tán (tel.: 20/365–9550, e-mail: 
tolnaiturista@freemail.hu).

Minden érdeklődő természet-
járót és túrázni szeretőt várnak.

Meghívó
Az Alsóvárosi Római Katolikus 
Közhasznú Egyesület szervezői 
meghívják Önt és kedves csa-
ládját, barátait, ismerőseit ha-
gyományos báljukra „A XXI. 
ALSÓVÁROSI BÁL”-ra.

Időpont: 2020. február 22. 
(szombat) 18:00 óra.

Helyszín: PTE KPVK (főis-
kola éttereme, megközelíthető a 
Mátyás király utca felöl).

Jegyek: 2020. február 16-ig a 
szervezőknél vásárolhatok.

Részvételi díj: 5.500,- Ft/fö 
(A bálköltségein felüli részt a kór-
ház kápolna javára fordítjuk.)

Vacsora: „A” menü: marha 
pörkölt galuskával, savanyú-
ság, éjfélkor vegyes falatok; „ B” 
menü: rozmaringos kacsacomb, 
rántott szelet, köret, éjfélkor ve-
gyes falatok. (Büfé van, de saját 
italt és süti hozható.)

Programunk: Bíró László 
gondolatai, pohárköszöntő. Va-
csora, tánc, tombola, ének, zene 
hajnalig. (Tombola tárgyakat, fel-
ajánlásokat szívesen fogadunk.)

Zene: Simon Gábor.
Belépés csak előre megvásárolt 

jeggyel rendelkezők számára le-
hetséges! A szervezők nagy sze-
retettel várják a bálozókat.

Érdeklődni: tel.: 06–20/955–
9656, e-mail: lklari@gmail.com.

Egészségügyi felmérés
Teljes körű, ingyenes egész-
ségügyi állapotfelmérés a dr. 
Széchenyi István Egészségköz-
pont Meri-Dim V1.0 számító-
gépes rendszerével.

Időpont: 2020. február 06. 
(csütörtök), 09:00 – 14:00 óra.

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ, Mentálhi-
giénés Műhely (Szent I. tér 10.).

A vizsgált területek: tüdő, 
vastagbél, szívburok, anyag-
csere, szívizom, vékonybél, lép, 

máj, gyomor, húgyhólyag, vese. 
Az eredményt a helyszínen ki-
értékelik, szakértő által javasolt 
kezelések megbeszélésére van 
lehetőség. Házaspárok és idő-
sebbek időpontot kérhetnek. 
Az állapotfelmérés referenci-
aként szolgál, nem helyettesíti 
az orvosi vizsgálatot, kezelést 
és nem állít fel diagnózist!

Információ: Kis István, Me-
ri-Dim szakértő (tel.: 30/997–
1735, 70/335–3984).
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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: Steiner-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.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
2020. február 03. (hétfő) 14:00 
órától, előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri 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.).

GYURKOVICS JÁNOS
alpolgármester 3. vk.
A hónap harmadik szerdáján, 
17:00 – 18:00 óráig, I. Béla Gim-
názium (Kadarka u. 25–27.).

GRÉCZY-FÉLEGYHÁZI
GYÖNGYVÉR képviselő 1. vk.
A hónap első keddjén, 16:00 – 
17:00 óráig, Garay János Általá-
nos Iskola (Zrínyi u. 72.).

CSÖTÖNYI LÁSZLÓ
képviselő 2. vk.
A hónap első péntekje 16:00 – 
17:00 óráig, 160 lakásos alatti 
iroda (Kölcsey ltp. 1.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ  
POLIXÉNA képviselő 4. vk.
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig, Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

ILLÉS TAMÁS képviselő 5. vk.
2020. február 11. (kedd) 17:00 
– 18:00 óráig, Baka István Ál-
talános Iskola, 5-ös terem (Béri 
Balogh Á. u. 89.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő 6. vk.
A hónap első keddjén 17:00 – 
18:00 óráig Iparkamara, I. emelet 
102-es iroda (Arany J. utca 23–25.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő 7. vk.
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig, Civil Pont (Bajcsy- 
Zsilinszky u. 1.).

FARAGÓ ZSOLT képviselő 8. vk.
A hónap első szerdája 18:00 – 
20:00 óráig. VIII. választókerü-
leti iroda (Vasvári utca 1.)

GULYÁS RÓBERT
képviselő 9. vk.
A hónap első szerdája 17:30 – 
18:30 óráig, Baka István Általá-
nos Iskola, földszint (Béri Balogh 
Á. u. 89.).

MÁTÉ PÉTER képviselő 10. vk.
A hónap harmadik hétfő-
je 17:00 – 18:00 óráig, Baka 
István Általános Iskola (Béri 
Balogh Á. u. 89.).

DR. HAAG ÉVA képviselő
A következő időpontot később 
közöljük. Polgármesteri Hiva-
tal, polgármesteri tárgyaló (Béla 
király tér 8.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első hétfőjén 18:00 – 
19:00 óráig, Babits Mihály álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

BOMBA GÁBOR képviselő
2020. február 12. (szerda) 16:30 
– 17:30 óráig, Garay Élmény-
Pince (Garay tér 19.).

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap első szerdája 16:30 – 
17:30 órától, Garay János Álta-
lános Iskola (Zrínyi u. 72.)

Passió
A Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége, a Szekszár-
di  Nyugdíjas Polgári Egyesület, 
valamint a Tolna Megyei Vörös-
kereszt Nyugdíjas Alapszerve-
zete értesíti tagjait, hogy 2020. 

április 4-én utazást szervez Bu-
dapestre, a Papp László Sporta-
rénában sorra kerülő Passióra. 
A belépő jegyek megvásárlása 
miatt a jelentkezési határidő 
2020. február 3. (hétfő). 

További tájékoztatást az egye-
sületektől kaphatnak.

MATÓK OPTIKAMATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.huwww.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808 (04978)

Szemüvegek szakszerű készítése Szemüvegek szakszerű készítése 
és javítása.és javítása.

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (04979)



2020. február 2.12

• Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
• Laktózérzékenység

gene� kai szűrése

Vérvétel akár beutaló és sorban állás nélkül! | Vállalom gyermekek és felnő� ek vérvételét!

• Inzulinrezisztencia 
vizsgála�  csomag

• Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor

• Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási

csomagok
• PSA-szűrés

| NYITVA TARTÁS | H., Sz., P. • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS |

mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

Biró Aranka Vérvételi Pont Vezető (04986)

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

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

(04973)

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!

(04972)

DKC Ungheria K� . tolnai te-
lephelyére önálló munkavég-
zésre alkalmas munkatársakat 
keres az alábbi munkakörök 
betöltésére:

•  gépkezelő (hajlító gépek);
•  porfestő, festő;
• hegesztő (inox);
•  betaníto�  csomagoló.

AMIT ELVÁRUNK:
• pontos munkavégzés,
• 18. betöltö�  életév,
• szakmunkás bizonyítvány,
• 1–2 műszak vállalása.

AMIT NYÚJTUNK:
• azonnali munkakezdés,
•  ú� költség térítés (bérlet-

támogatás vagy 15,-Ft/km),
• versenyképes jövedelem,
• rendszeres havi jutalom,
• teljesítménybérezés (csomagoló)
•  órabér (gépkezelő, festő, por-

festő, inox hegesztő),
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.

ELŐNY:
• targoncavezetői engedély,
•  hasonló területen szerze�  

tapasztalat.

JELENTKEZÉS:
önéletrajzzal az ildiko.balone@dkcungheria.com e-mail címre 

vagy személyesen a 7130 Tolna, Belterület 970/110 ala� . (04985)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most most 10.00010.000 Ft-ért Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(04976)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fiatalostól 

az idősebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)
Február 4. (kedd), 09:00 – 15:00 óráig.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • Tel.: 74/413–004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (04991)

7100 Szekszárd, Kálvin tér 19–21.7100 Szekszárd, Kálvin tér 19–21.
Telefon: 74/511–165, 20/569–7430Telefon: 74/511–165, 20/569–7430

www.comeniusiskola.huwww.comeniusiskola.hu
E-mail: comenius@terrasoft .huE-mail: comenius@terrasoft .hu

Keressen minket facebook oldalunkon is!Keressen minket facebook oldalunkon is!

„Több időt„Több időt
a gyerekekre!”a gyerekekre!”

(04989)

Kedves Szülők! Szeretettel hívjuk gyermekeiket a Comenius Alapítványi Általános Iskolába, 
mert nálunk az ideális 10 fő körüli osztálylétszámok miatt tényleg több idő jut 

a tehetséggondozásra,a fejlesztésre, felzárkóztatásra, a nevelésre. 
A következőket kínáljuk még gyermekeiknek:
• családias, nyugodt légkör, 
•  a tanulók több, mint 60 %-a gimnáziumban, 

szakközépiskolában tanul tovább, 
•  különleges szakköreink: gitárszakkör, túraszakkör, 

járműbarát szakkör, 
•  az egészséges életmódra külön hangsúlyt fektetünk, 

•  különösen gondot fordítunk a szeretetteljes jellemformá-
lásra, melyet a gyerekekkel való bánásmódunkban is 
igyekszünk érvényre juttatni,

•  évente erdei iskolába, nyári táborba visszük a gyermekeket, 
• a szülő és a nevelő kapcsolat is közvetlenebb.
OKTATOTT IDEGEN NYELV MÁR ELSŐ OSZTÁLY-
TÓL: ANGOL.

Intézményünk bármely előre egyeztetetettIntézményünk bármely előre egyeztetetett
időpontban megtekinthető.időpontban megtekinthető.


