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Áldott húsvéti ünnepeket!

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Táplál és pusztít
A Duna 1956 márciusában meg-
mutatta, miként válhat a folyó fé-
lelmetes ellenséggé – elevenítette 
fel a hatvan éve történteket Áder 
János köztársasági elnök a Víz vi-
lágnapja alkalmából, Szekszárdon 
rendezett konferencián.
 → 3. oldal

Javuló statisztika
Örvendetes tény, hogy az orszá-
gos tendenciának megfelelően az 
elmúlt hat évben Szekszárdon is 
a felére csökkent az ismertté vált 
bűncselekmények száma – mond-
ja a lapunknak adott interjúban 
Pilisi Gábor, Szekszárd rendőrka-
pitánya. → 4. oldal

Kis borász, nagy jövő
Néhány hektárnyi területen 
gazdálkodó termelők léptek a 
fogyasztók elé a BorEgyetem 
szerdai előadásán, a bemutatott 
tételeik minősége alapján azon-
ban jó eséllyel egyre többet fog-
nak hallani róluk a kulturált bor-
fogyasztás kedvelői. → 10. oldal

Húsvéti tojáslabda
Tatabányán kezdi a Divízió I-es 
bajnoki idényt a Szekszárd Bad 
Bones amerikaifoci-csapata. Sza-
bó Ferenc, a klub játékos-elnöke 
szerint kemény sorozat vár rájuk a 
legjobbak között, melynek végén 
szeretnének bejutni a rájátszásba.  
 → 13. oldal
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Kerékpárút hozhat új életet a Csörge-tóhoz
Fél évszázada kedvelt pi-
henőhely volt a Csörge-tó, 
csónakokkal, vendéglővel, 
a rendszerváltás utáni évek 
pedig a rock fesztiválokról 
maradnak emlékezetesek. A 
ma inkább csak horgászok 
látogatta tó a közeljövőben 
újra kirándulóhely lehet.

Néhány esztendeje a tó és kör-
nyéke is önkormányzati tulaj-
donba került. Aztán 2013-ban 
a város mederkotrással és a par-
toldalak kialakításával rendezte 
az „elvadult” területet, s azóta 
az elkészült fejlesztési-rendezési 
tervek megvalósításához pályá-
zati forrásra várt.

Csúcs Endre népi iparművész 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
levelében is a tó jövőjéről érdek-
lődik: „A Szekszárd és környéke 
fejlesztési terveit olvasva azt gon-
dolom, véletlenül nem szerepel 
benne a Csörge tó és környeze-
tének rendezése. ... A tó a ’60-as 
években élte fénykorát, Szijjártó 
bácsi keze alatt: vendéglővel, ho-
mokos parttal, csónakokkal, ka-
binsorral. ... Már nincs illúzióm, 
hogy újra a régi lesz, de össze-
fogással és természetesen anyagi 
ráfordítással egy kedves pihenő-
parkot lehetne varázsolni belőle.”

– A következő évek turisztikai 
fejlesztési elképzelései minden-
képpen arra irányulnak, hogy a 
Szekszárd környezetében fekvő 
természeti értékek újra a szaba-
didő aktív eltöltését szolgálhassák. 
Ilyen elsősorban a Gemenci-erdő, 
a Dunához és a Sióhoz vezető 
útvonalak, de ide tartozik Sötét-
völgy és a Csörge-tó megújulása 
is – mondta olvasónk felvetésére 
Berlinger Attila, a Szekszárdi Tu-
risztikai NKft. ügyvezetője. – A 
Csörge-tóhoz jelenleg is könnyen 
el lehet jutni, akár autóval, akár 

kerékpárral, de a mostani környe-
zet és a tovább vezető útvonalak 
hiánya nem teszi vonzóvá a haj-
dani népszerű kirándulóhelyet. A 
terület kitisztítása, a hiányzó köz-
műcsatlakozások kiépítése után a 
terület újra pihenőparkként üze-
melhetne: kerékpártárolókkal, 
esőbeállóval és (fedett) padok-
kal-asztalokkal, tűzrakó hellyel.

– Nagyon fontos a terület ke-
rékpárút-hálózatba való bekötése, 
hiszen Szekszárdról a Csörge-ta-
von keresztül a Sió-töltés, majd 
onnan a Gemenci erdő irányába 

egy olyan biztonságos útvonalat 
lehetne kialakítani, mely nem 
forgalmas közúton vezeti a kerék-
párosokat. Amennyiben a Csör-
ge-tó újra kedvelt kirándulóhelye, 
a turistaútvonalak által érintett 
forgalmas megállóhelyévé válik, 
úgy tavasztól őszig szabadtéri 
programokat, koncerteket, csalá-
di napokat, pikniket is lehet majd 
szervezni. A vízfelület folyama-
tos karbantartással horgászatra, 
kisebb csónakokkal, vízbiciklivel 
való felszerelésre is alkalmas lehet 
– tette hozzá az ügyvezető. SZV

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 27.
(vasárnap)

Március 28.
(hétfő)

Március 29.
(kedd)

Március 30. 
(szerda)

Március 31.
(csütörtök)

Április 1.
(péntek)

Április 2.
(szombat)

gyengén felhős
max. 16º , min. 1º

közepesen felhős
max. 17o , min. 4º

erősen felhős, szeles nap
max. 18o , min. 6º

zápor
max. 18o , min. 7º

zápor
max. 18o , min. 8º

közepesen felhős
max. 19o , min. 8º

közepesen felhős
max. 20o , min. 7º

NÉVNAP–TÁR
Március 27. (vasárnap) – HÚSVÉT – Hajnalka, Lídia
Hajnalka: magyar eredetű; 19. századi alkotás a hajnal szóból, egyben virágnév is.

Lídia: görög eredetű; jelentése: az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő.

Március 28. (hétfő) – HÚSVÉT – Gedeon, Johanna
Gedeon: héber eredetű; jelentése: harcos, vágó, romboló.

Johanna: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.

Március 29. (kedd) – Auguszta
Auguszta: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.

Március 30. (szerda) – Zalán
Zalán: török-magyar eredetű; jelentése: dobó, ütő.

Március 31. (csütörtök) – Árpád, Benő
Árpád: magyar eredetű; jelentése: árpa.

Benő: latin eredet; jelentése: áldott, szerencsés, boldog.

Április 1. (péntek) – Hugó
Hugó: germán eredetű; jelentése: értelmes, intelligens.

Április 2. (szombat) – Áron
Áron: héber eredetű; jelentése: ihletett, tisztánlátó.

Emberek ezreit tette földönfutóvá az ’56-os jeges árhullám
Kilencszáz kilométeren át 
volt jégpáncél alatt a Duna 
1956 márciusában a folyó 
Magyarországi szakaszán, 
ilyen emberemlékezet óta 
nem volt példa. A folyó Tolna 
megyei szakaszán sok helyen 
szakadtak át a gátak, borzal-
mas anyagi pusztítást végez-
ve a folyó közelében fekvő 
településeken.

A hatvan évvel ezelőtti tragikus 
eseményekre emlékeztek a Víz 
Világnapján, március 22-én egy 
vízügyi konferencia keretében 
a szekszárdi Vármegyeházán, 
ahol Áder János köztársasági el-
nök mondott ünnepi beszédet.

„A víz kétes elem: a földet el-
önti, de táplál” – köszöntötte az 
államfő Vörösmarty Mihály sza-
vaival az egybegyűlteket, hangsú-
lyozva: a víz elválaszt és összeköt, 
táplál és pusztít, épít és veszé-
lyeztet. Áder János emlékeztetett: 
1956 márciusában a Duna meg-
mutatta, miként válhat a folyó 
félelmetes ellenséggé. Ezt láthat-
ták akkoriban a javaikat siratók, 
akiknek még a dédszülei sem ta-
pasztaltak hasonlót. A katasztrófa 
következtében 39 településről 57 
ezer embert telepítettek ki, akik-
nek a víz minden értékét elvitte.

„Az emberek rájöttek, hogy 
a természet vastörvényeit raj-
tuk kívül írják” – mondta az 
államfő, majd a nemtörődöm-
ségre példaként hozta fel az 
1775-ös árhullámot, amelynek 
során először merült fel a Duna 
szabályozásának kérdése, de a 
beavatkozást csak az 1838-as 
újabb nagy árvíz után 30 évvel 
kezdték meg...

Ferenc pápa az önző hanyag-
ság kapcsán kiadott enciklikáját 
felidézve a köztársasági elnök 
kitért arra, hogy manapság pél-
dátlan a pazarlás, az emberiség 
túllépte a bolygó kizsákmányolá-
sának maximális határát, amely 
katasztrófához vezethet. Az ipa-
ri fejlődés során a Föld számos 
folyója fogyasztható tiszta vizet 
sem képes adni, a legtöbbjük 
büdös szennyvízcsatornává, be-
tegségek forrásává vált. „Tudás-
sal, munkával, odafigyeléssel, 
a veszélyre időben felkészülve 
viszont ezután is biztonságban 
tudhatjuk értékeinket” – hang-
súlyozta Áder János.

A konferencián Fehérvári Ta-
más, a megyei közgyűlés elnöke 
is emlékeztetett a történtekre. 
Mint mondta, Tolna megye te-
lepülései számára a jeges árvíz 
kitörölhetetlen emlék is maradt. 
A megpróbáltatások éve volt 
1956. A hat évtizeddel ezelőtti 
árvíz jószágokat, épületeket, 

családok és generációk munká-
ját pusztította el. „Hatvan éve a 
megye keleti fele összefogásból, 
szolidaritásból született újjá” – 
mondta az elnök, aki szerint a 
Duna és a Sió ma is kihívást je-
lent a megyében, de a víz érték 
is egyben, amelyből gazdasági, 
turisztikai tőkét kell kovácsolni.

Az 1956-os jeges árvíz min-
den korábbi árhullám vízszint-
jét meghaladta. A Tolna megyei 
szakaszt is érintve 40-50 kilo-
méteres jégtorlasz jött létre. A 

gátak március 10-én és 11-én 
feladták a küzdelmet. Bogy-
iszlót teljesen elöntötte a víz, 
de Báta és Sióagárd is komoly 
károkat szenvedett. Az ár elérte 
Szekszárd határát, víz alá került 

Palánk és a 6-os és a 63-as út ke-
reszteződése is. Településeket, 
közutakat, vasutakat, mezőgaz-
dasági területeket öntött el az 
ár. A katasztrófa elhárításában 
csaknem negyvenezer ember: 
vasúti és vízügyi dolgozók, ka-
tonák, rendőrök, gépkocsiveze-
tők vették ki részüket, miköz-
ben aknatűzzel robbantották a 
feltorlódott jégtáblákát – láthat-
tuk az emlékkonferencián leve-
tített, „Jeges ár” című korabeli 
filmhíradóban.

A konferenciát követően 
Áder János és a meghívottak 
Bogyiszlón emléktáblát avattak 
a hatvan évvel ezelőtti tragédi-
ára emlékezve.  

 Gy. L.

Áder János köztársasági elnök volt az emlékkonferencia díszvendége

A gátrendszert utoljára a ta-
valy lezárult Duna projekt 
keretében erősítették meg. A 
projekt során a folyó tizen-
négy árvízvédelmi szakaszán 
közel kétszáz kilométernyi töl-
tést erősítettek meg, huszonöt 
műtárgyat és két árvízvédelmi 
központot hoztak létre, ami je-
lentősen hozzájárul az árvízi 
kockázatok csökkentéséhez. A 
több mint 28 milliárd forint-
ból, részben uniós támogatás-
sal megvalósult Duna-projekt 
beruházásai 152 településen 
több mint fél millió embert 
érintettek, és legfontosabb 
célja az élet- és a vagyonbiz-
tonság növelése volt.

Az irodalomba is bevonult 
A tó megragadta Szekszárd 
nagy költői, Garay János, Baka 
István és Babits Mihály képze-
letét is. Utóbbi Halálfiai című 
regényében így ír: „A Csör-
ge-tó apró kis pocsolya volt... 
parasztfiúk és cigánylányok 
szoktak fürödni itt... Sötétzöld 
nádbokréták és vén fűzek adták 
a hátteret ehhez a mitológiai 
képhez, melyet lopva bámultak 
meg egy-egy pillantással a má-
sik oldalon fürdőző illedelmes 
úrilánykák ... A fürdőház né-
hány fakabinból állott s mellet-
te a parton nagy halászcsárda 
nyúlt, sok híres nagy murinak 
színhelye. Egy csörgetói nap 
szép és nagy dolog volt.”

Fehérvári Tamás az emléktábla avatásán, Bogyiszlón
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Párizs üzenete a szekszárdi klímakonferencián
A párizsi klímacsúcs üzene-
tét hozta el Kőrösi Csaba, a 
Köztársasági Elnöki Hivatal 
Környezeti Fenntarthatóság 
Igazgatóságának vezetője, a 
Szekszárdi Klímakör évnyi-
tó konferenciájára, március 
17-én.

„Meg kell állítani a Föld felme-
legedését, mert a sarkköri jég-
világ olvadása évről-évre emeli 
a tengerszinteket, s ennek akár 
már 25 év múlva kezelhetet-
len következményei lehetnek 
a kontinensek mélyebben fek-
vő vidékein. A szélsőséges fel-
melegedéssel járó aszály, vagy 
szórványosan hulló hatalmas 
mennyiségű csapadék teljesen 
tönkreteheti a mezőgazdasági 
termelést, s vele együtt az élel-

miszeripart” – figyelmeztetett 
Kőrösi Csaba.

A Köztársasági Elnöki Hiva-
tal Környezeti Fenntarthatóság 
Igazgatóságának első embere 
higgadt intellektussal közelített 
a témához. Más „zöld” előadók-
kal szemben egyáltalán nem 
áll szándékában a riogatás, az 
emberek felrázására a „na és 
mi tudok én tenni ez ellen?” 
típusú gondolkodás megvál-
toztatására. Pedig német szak-
értők szerint, ha nem teszünk 
az eddiginél többet az üvegház-
hatású gázok kibocsátásának 
megállítására, akkor száz-száz 
ötven év múlva már nem na-
gyon lesz érdemes élni – ha 
egyáltalán lehet – a Földön. Az 
óceánok, tengerek hullámai öt-
ven-hatvan méter magasságában 

mindent elborítanak, 
ami az útjukba kerül. 

„Ha minden marad 
a régiben, és nem 

teszünk semmit 
ellene, szinte se-

hol sem lesz majd 
művelésre alkalmas 

termőterület, s így nem lesz mit 
enni akkor, amikorra 11 milli-
árdra prognosztizálják a Föld 
népességét” – vetítette előre 
Kőrösi Csaba.

Ha nem történne semmi, és 
a globális felmelegedés elérné a 
4-5 fokot, már az is „földindu-
lást” váltana ki. Afrikában egy-
szerűen elviselhetetlen lenne a 
klíma, évről-évre közepes nagy-
ságú országoknak megfelelő 
nagyságú termőterület tűnne el 
– kezelhetetlen konfliktushely-
zetek sokaságát előidézve. No, 
akkor aztán valóban megin-
dulna Afrikából egy olyan nép-
vándorlás, amivel a klímaválto-
zástól egyre jobban szenvedő 
Európa – és a többi kontinens 
– nem tudna mit kezdeni.

A tavaly év végi, párizsi klí-
macsúcs előrevetítette a fen-
tieket a maga drámaiságában, 
de jóval több történt a francia 
fővárosban, mint azt megelő-
zően Kiotóban, vagy éppen 
Dél-Afrikában. Kőrösi Csaba, 
aki maga is részt vett a konfe-
rencián, üdvözölte, hogy a 195 
ország jelentős többsége önkén-
tes nemzeti szén-dioxid kibo-
csátás-csökkentést jelentett be. 
Ám talán ennél is lényegesebb, 
hogy ennek ellenőrizhetőségét 
is lehetővé tenné. Ez a jelenleg is 
érvényben levő, országonkénti 
úgynevezett szén-dioxid kvótá-
hoz képest jóval jelentősebb és 

eredményesebb lépésnek ígér-
kezik. Az utóbbi működésében 
ugyanis van némi ellentmondá-
sosság: a legnagyobb szennye-
zők ugyanis azzal, hogy kvótát 
vásárolnak, végül is folytathat-
ják környezetszennyező tevé-
kenységüket. Éppen ezért jó a 
változtatás, de még finomítani 
kell a jogszabályon.

A megújuló energiák még in-
tenzívebb elterjedésével megva-
lósulhatna az a dekarbonizáció, 
hogy a még földben levő szén-
hidrogének ott is maradjanak – 
vizionált Körösi, aki az egyéni 
szén-dioxid kibocsátás jelentős 
csökkenését is kívánatosnak 
tartja annak a magasztos célnak 
az eléréséhez, hogy az 1990-es 
szinthez képest 2050-ig 80 szá-
zalékkal csökkenhessen a káro-
sanyag-kibocsátás mennyisége. 
Kőrösi Csaba szerint ebben 
nagyon hatékony, s egyben lát-
ványos eredményt is hozó meg-
oldás lenne Magyarországon, 
ha képesek lennénk a városok, 
nagyobb települések távfűtését 
a korszerűbbé, s egyben a haté-
konyabbá tenni.

Hazánknak egyébiránt nem 
kellett a „hátsó sorokban meg-
húzódnia” a párizsi konferenci-
án: a kvóta rendben van, és úgy 
értünk el jelentős GDP-növeke-
dést, hogy közben csökkentet-
tük a szén-dioxid kibocsátást. 

 B. Gy.

Kőrösi Csaba, 
a Köztársasági Elnöki 
Hivatal Környezeti 
Fenntarthatóság
Igazgatóságának
vezetője
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A béke szigetén is van még teendő a bűnüldözésben
Az elmúlt évek adatai alapján 
kijelenthető, hogy országos 
viszonylatban is jelentősen 
csökkent az ismertté vált 
bűncselekmények száma. 
Szekszárdra és környékére 
– s úgy általában a megyé-
re – talán még inkább igaz 
a „béke szigete” kijelentés.  
Ennek megőrzéséről, a ren-
dőrség szerepéről, a civil 
bűnmegelőzés szervezetei-
vel való együttműködésről 
is beszélgettünk Pilisi Gábor 
ezredessel, Szekszárd város 
rendőrkapitányával.

– Valóban örvendetes tény, 
hogy az országos tendenciá-
nak megfelelően az elmúlt hat 
évben Szekszárdon is a felére 
csökkent az ismertté vált bűn-
cselekmények száma. A pozitív 
változások hátterében húzódó 
okok sokrétűek. Cseppet sem 
elbízva magunkat, azért remé-
lem, hogy a javuló tárgyi- és 
személyi feltételek mellett a 
rend őrei is kellő hatékonyság-
gal teszik a dolgukat – jegyzi 
meg a kapitány.

– Mit mondanak azok a kri-
minológusok, akik az ismertté 
nem váló esetekkel is foglalkoznak?

– Ezzel kapcsolatosan egy-
mástól sokszor nagyban eltérő 
adatokkal találkozhatunk, ne-
héz ezt objektíven feltárni. Azt 
gondolom, hogy a be- illetve 
feljelentési kedv biztosan nem 
csökkent olyan mértékben, 
mint amilyen látványos vissza-
esés következett be a bűncselek-
mények számának csökkenésé-
ben... Nem állítom ugyanakkor, 
hogy ez a pozitív változás csak 
a rendőrségek eredményes fel-
derítő munkájának lenne kö-
szönhető!

– A civil bűnmegelőzés helyi 
szervezeteinek, a polgárőrség és 
a Szőlőszem Mozgalom mun-
kájára, és más, a rendőrség te-
vékenységét segítő szervezetekre 
gondol?

– Példásan remek az együtt-
működésünk szinte mindegyik-

kel, s erre tudatosan törekszünk 
is. Abból az alapvetésből kiin-
dulva, hogy a bűnözés társadal-
mi beágyazottságú, így az ellene 
való eredményes fellépésnek is 
annak kell lennie! Ezért – amel-
lett, hogy szoros együttmű-
ködésünk a polgárőrséggel, a 
közterület felügyelettel – igyek-
szünk ott lenni az iskolákban és 
más intézményekben is, példá-
ul a drog-prevenció témájában. 
Nem csak oly módon, hogy 
ezt egy előadással letudjuk, de 
igyekszünk élő kapcsolatot ki-
alakítani velük, hiszen egy-egy 
bűncselekmény kapcsán akár 
fontos információkkal szolgál-
hatnak számunkra.

– Vagyis a megelőzést fontos-
nak tartják?

– Miután kevesebb bűncse-
lekményt követnek el kapitány-
ságunk működési területén 
– amihez Tolnától Bátaszékig 
21 település tartozik –, és sze-
rencsére kevés a súlyosnak 
mondható esetek száma, így 
több időnk marad a bűncselek-
mények megelőzése érdekében 
tett intézkedésekre, az előze-
tesen begyűjtött információk 
elemzésére. Fontos eszköz, élni 
is kívánunk vele.

– Mintha kevesebb rongálás-
sal, közterületen vagy szórako-
zóhelyeken elkövetett, testi sér-

tésekkel járó garázdaságokkal 
találkoznánk az utóbbi időben...

– Ez igaz, de ezek a típusú 
bűncselekmények még mindig 
gyakoriak, s amíg az elkövető-
ket nem tudjuk elkapni, addig 
egy cseppet sem lehetünk elége-
dettek. Ezért tartom fontosnak a 
rendőri jelenlét fokozását, nem 
csak a forgalmasabb, kriminoló-
giailag fertőzöttebb területeken. 
Akkor lennék elégedett, ha az ön 
által felsorolt bűncselekmények 
számát még tovább tudnánk 
csökkenteni. Nem egyszerű fel-
adat, de a kollégáimmal együtt 
igyekezünk úgy szervezni a 
munkát, hogy több járőr lehes-
sen a közterületeken.

– Feltételezem, ez a nyári ide-
genforgalmi főszezonban min-
denképpen megtörténik.

– Igen, és nem csak Szekszár-
don. Örömmel mondhatom, 
hogy Fadd-Domboriban tavaly 
nyáron tíz alatt maradt a bűn-
cselekmények száma. Pedig a 
strandi lopások, az üresen ha-
gyott nyaralókba történő betö-
rések azért régebben jellemzőek 
voltak. Hiszem, hogy a Nyara-
lókártya bevezetésével sikerült 
ez utóbbiakat leszorítani.

– Országos sikertörténet a 
Szőlőszem Mozgalom szerepe a 
borvidék tanyáit érintő bűncse-
lekmények kilencven százalékos 

visszaszorításában. Juthat-e 
szerep számukra egyéb vagyon 
elleni bűncselekmények elleni 
fellépésben?

– Ami náluk az önszervező-
déssel megvalósításával történt, 
az kuriózum, és valóban, orszá-
gos viszonylatban egyedülállóan 
eredményes a civil bűnmegelő-
zés területén. Le a kalappal előt-
tük! Az ORFK-nál éppen most 
van napirenden új módszerek 
bevezetése a vagyon elleni bűn-
cselekmények elleni fellépés-
ben. Úgy látom, hogy a város 
külterületi részein feltétlenül 
lehet szerepe a Szőlőszemnek, 
ám a városon belüli bűnügyi 
munka azért már egészen más 
terep. Úgy gondolom, a Sző-
lő-Szemnek elsősorban arra kell 
koncentrálnia, hogy azt a szer-
vezettséget, készenlétet, amivel 
már évek óta segítik a munkán-
kat, meg tudják őrizni.

– A szekszárdi rendőrkapi-
tányság működési területén hol 
követnek el több, illetve kevesebb 
bűncselekményt?

– Valamivel fertőzöttebb a 
tolnai járás, mint Szekszárd és 
környéke, Bátaszéken pedig úgy 
tűnik, még jobb a helyzet, mint 
a megyeszékhelyen. A „vendég-
bűnözők” aránya mindhárom 
körzetben nagyjából fele az el-
követéseknek. 

 B. Gy.
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Ifjú alkotók munkái a Fiatalok utcáján
A Garay János Általános Isko-
la Művészeti Iskolájában ta-
nuló tehetségek alkotásaiból 
nyílt tárlat március 23-án, a 
Babits kulturális központban. 
A Fiatalok Utcáján grafikákat 
és festményeket láthatnak a 
látogatók.

Garay iskola Művészeti Iskolájá-
ba a város szinte összes oktatási 
intézményéből érkeznek diákok 
azért, hogy valamilyen művésze-
ti ágban megalapozzák tudásu-
kat. Az intézményben több mű-
vészeti ág közül választhatnak a 
tehetséges tanulók. Ezek egyike a 
vizuális művészet.  Most a művé-
szetoktatás keretében, a rajz- és 

vizuális kultúra területén készült 
alkotásokat tekinthetik meg az 
érdeklődők egy hónapon át a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban, a Fiatalok Utcájának 
tárlatán.

A kiállítók között ott vannak 
Garay iskola tanítványai, vala-
mint az iskola sióagárdi tagin-
tézménye és a Dienes Valéria 
Általános Iskola kihelyezett ta-
gozatának tanulói, a Babits Mi-
hály Általános Iskola és a Gya-
korló Iskola, valamint a Baka 
István Általános Iskola, a Garay 
János Gimnázium és az I. Béla 
Gimnázium tehetségei is. Ösz-
szesen 62 alkotás, Nemessányi 
Gyöngyi, Tápai Kovács Anna és 

Fehér Balázs diákjainak grafikái 
és festményei láthatók a tárlaton. 
A kiállítást Tápai Kovács Anna, 
a művészeti iskola tanára fogta 
össze. A tárlatot az intézmény 
igazgatója, Matókné Misóczki 
Mária nyitotta meg. „A ván-
dorkiállítás célja, hogy iskolánk 
alkotó tanítványainak bemutat-
kozó lehetőség teremtésen” – 
hangzott el a megnyitón. 

A Babits kulturális központban 
április 27-ig tekinthető meg a ki-
állítás, majd az anyag a Balassa 
Kórház galériájába vándorol to-
vább. Emellett a gyermekosztály 
részére felajánlásként pannókat 
festenek majd a művészeti iskola 
nyári táborában a gyerekek.   -wj-

Remeklő ifjú zongoristák

A Liszt Ferenc Zeneiskola 
adott otthont március 22-én 
a Tolna Megyei Zongoraver-
senynek.

Az intézmény alapításának 60., 
Bartók Béla születésének 135. és 
Liszt Ferenc születésének 205. 
évfordulójának tiszteletére ren-
dezett viadalon a bonyhádi, dom-
bóvári, paksi, tamási és tolnai ze-
neiskolások mellett a házigazda 
Garay János Általános Iskola és 
AMI Liszt Ferenc Zeneiskoláját 
Erősné Máté Éva, Főglein Klára, 
Lestákné Valasek Szilvia és Loz-
sányi Tamás 28 növendéke képvi-
selte a versenyen. A szekszárdiak 
26 érmet, közte 15 aranyat szerez-
tek. A zsűri Fábián Hanna, Ferger 

Viktória Hanna, Sándor Zsig-
mond Áron, Szabados Balázs és 
Köpenczei Csenge játékát kiemelt 
arany minősítéssel jutalmazta. A 
Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai 
közül felkészítő munkájáért Erős-
né Máté Éva és Lestákné Valasek 
Szilvia részesült különdíjban. 
A szekszárdi eredmények

I. korcsoport, arany: Bajusz 
Panna, Jaszenovics Szonja, 
Lozsányi Julianna, Molnár Be-
nedek, Fábián Hanna (kiemelt 
arany). Ezüst: Aranyi Panna, 
Birtalan Dániel.

II. korcsoport, arany: Müller 
Albert János, Petrits Emma, Su-
lyok Hanna.

III. korcsoport, arany: Posta 
Flóra Boglárka, Ferger Viktória 
Hanna (kiemelt arany). Ezüst: 
Frein Nóra, Köpenczei Csanád.

IV. korcsoport, arany: Szí 
Ágnes, Sándor Zsigmond Áron 
(kiemelt arany). Ezüst: Rács 
Zsóka. Bronz: Juhász Erzsébet.

V. korcsoport, ezüst: Hájas 
Kristóf. Bronz: Andódi Olga.

VI. korcsoport, arany: Sza-
bados Balázs (kiemelt arany). 
Ezüst: Csontos Anna, Lobo-
da Izabella.VII. korcsoport, 
arany: Rizner Dávid, Köpenczei 
Csenge (kiemelt arany). Ezüst: 
Wehovszky Patrik Márk. 

 SZV

EKG berendezést adományozott szerdán a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület a Balassa János Kórház Aneszteziológiai és Intenzív-terápiás 
Osztályának. A napi mintegy száz alkalommal használt, létfontosságú 
orvosi berendezés irányító egységét Nagy István (jobbról) adta át dr. 
Rodek Gyula osztályvezető főorvosnak.  Forrás: kadarka.net
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Meghívó Léleképítőre
Vedd el a múltját, nem lesz jövője! – HOLLYWOODOS 

MONEYPULÁCIÓ! Szabó László előadása
Helyszín: Garay János Gimnázium, díszterme

Időpont: 2016. április 4. (hétfő) 18 óra
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Léleképítő

házigazdája dr. Tóth Csaba Attila.
Információ: +36–30/931–9428 • BELÉPÉS DÍJTALAN
Az előadást élőben közvetítjük itt: 

http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
2 fő zöldfelület gondozó 

munkatársat keres.
(teljes munkaidő, 1 műszak)

Előny: szekszárdi lakhely, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük benyújtani a 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez,
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő: 2016. április 1. (péntek)12:00 óra

Két szekszárdi
díjazott

Három érmet szereztek a 
szekszárdi borászok vörös-
bor kategóriában a Vinali-
es Internationales nemzet-
közi versenyen, Párizsban.

A szakemberek szerint a leg-
rangosabb európai borverseny 
február 26. és március 1. kö-
zött zajlott a francia főváros-
ban. A szaktekintélyekből álló 
zsűri öt napon át kóstolta a vi-
lág minden tájáról beérkezett 
több ezer mintát. A versenyen 
húsz magyar bort díjaztak, 
ebből négy szerzett arany-, ti-
zenhat pedig ezüst minősítést.

A díjazottak között volt két 
szekszárdi pincészet három, 
2012-es évjáratú bora is. A 
Mészáros Borház Hidaspet-
re Cabertnet Franc Reserve 
bora, valamint a Malomolda-
li dűlőből származó cabernet 
francból és sauvignonból, 
valamint merlotból készül 
Ohmerops Cuvée, továbbá a 
Vesztergombi Pince ugyan-
csak bordeauxi házasítása, a 
Csaba Cuvée egyaránt ezüst 
minősítést kapott a nemzet-
közi zsűritől. A Tolnai Borvi-
déket erősítő bátaapáti Tűzkő 
Birtok 2012-es Tűzkő Mer-
lotja szintén ezüstöt kapott. 
 Forrás: kadarka.net
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Hárfakoncert az agórában
Egy csodálatos hangszer, a hárfa 
hangjai csendültek fel nemrég a 
szekszárdi agorában. Vigh And-
rea hárfaművésznő koncertjét 
hallgathatták meg az érdeklődők 
legutóbb a Babits Mihály Kultu-
rális Központban, az Augusz 
bérlet előadássorozaton belül.

Vigh Andrea hárfaművész-
nő, a Zeneakadémia rektora 
szólóestjén vehettek részt azok, 
akik március 17-én ellátogattak 

a szekszárdi agórába. A Liszt 
Ferenc-díjas hárfaművész ren-
geteg fellépést tudhat maga 
mögött hazánkban és külföl-
dön egyaránt. Többek között 
Brüsszelben is adott szólóestet, 
valamint mesterkurzust tartott 
a belga főváros zeneakadémi-
áján. Nagy sikerű koncertet 
adott Japánban, de közremű-
ködött a Budapesti Fesztiválze-
nekar hangversenyein is. Nem 

kevesebb, mint tíz szólólemeze 
jelent meg, és számtalan egyéb 
produkcióban vett részt köz-
reműködőként. Vigh Andrea 
hárfaművésznő hívta életre 
a Gödöllői Nemzetközi Hár-
fafesztivált, amelynek máig a 
művészeti vezetője. Nagysikerű 
szekszárdi szólóestjén többek 
között Händel, Durand, De-
bussy művei szerepeltek a mű-
sorban. -wj-

Húsvéti népszokások
Már a Kr. u. 7. század óta pál-
mát szenteltek virágvasárnap: a 
rítus Jézus jeruzsálemi bevonu-
lásának emlékére alakult ki. A 
pálmát a Kárpát-medencében 
őshonos díszcserje, a barka he-
lyettesíti. A szentelt barkát ron-
tás ellen, gyógyításra, menny-
dörgés és villámlás elhárítására 
is használták. Néhol nem volt 
szabad a házban elhelyezni, 
mert például a bukovinai ma-
gyarok úgy tartották, a tyúkok 
nem kotlanának.

A kereplés szokásában a go-
noszűző zajcsapás ősi szertar-
tásának nyomai bukkannak fel. 
Zajkeltéssel járó szokás volt a 
„pilátusverés”. A nagyhéten, szer-
dán, csütörtökön vagy pénteken a 
gyermekek a padokat ütve csap-
tak nagy lármát a templomban. 
A „pilátusverésnek” Tolna me-
gyében is ismert volt egy változa-
ta: ilyenkor egy Pilátust ábrázoló 
deszkát ütöttek.

Eleink a szentelt ételek maradé-
kát legfeljebb tűzbe vethették, de 
volt, ahol a szentelt sonka csontját 
a gyümölcsfára akasztották a bő 
termésért. A zempléni falvakban 
a szentelt kalács morzsája a tyúké 
lett a sok tojásért, míg a szentelt 
sonka csontját nagy viharban a 
tűzre vetették, hogy a villám el-
kerülje a házat.

A víz tisztító, termékenységva-
rázsló erejébe vetett hit az alapja 
a húsvéti locsolásnak is: húsvét 
hétfőjét egykor vízbevető, vízbe-
hányó hétfőnek nevezték, amely 
a locsolás módjára utal. A lányo-
kat gyakorta erőszakkal a kúthoz, 
vályúhoz hurcolták, vödörszám 
hordva rájuk vizet. A tojás ősi 
termékenységszimbólum, a ke-
resztény egyházi szimbolikában 
a feltámadás jelképe, a 12. század 
óta „szentelmény”. A húsvéti tojá-
sok festését hagymalével oldották 
meg, de nyerhettek sárga színt a 
vadalmafa héjából, a bürökből 
zöldet, a lencse levéből kéket.

Húsvéti gyermek tojásjátéko-
kat is ismerünk. A „kókányozás” 
néven emlegetett játék lényege, 
hogy két szemben álló összekoc-
cantja a tojásokat, s akié sértet-
len marad, az elnyeri a másikét. 
Másutt pénzzel igyekeznek be-
törni a tojást: akinek sikerült, az 
kapta meg a tojást, akinek nem, 
elveszítette azt pénzével együtt.

A húsvéti tojás a locsolás vi-
szonzásaként szerelmi ajándék, 
ugyanakkor számos példa bi-
zonyítja, hogy mint a feltámadt 
Krisztus jelképe, a keresztszülők 
hagyományos ajándéka is volt. 
(Forrás: Magyar Néprajz VII. 
Folklór 3. Népszokás, néphit, népi 
vallásosság) Összeállította: Gy. L.

Teltházas tojásgyűjtés
Tojásgyűjtés, húsvéti tojásfestés, 
kézműveskedés – mindebben 
részt vehetett az, aki ellátoga-
tott a Babits Mihály Kulturális 
Központ Húsvéti Játszóházába. 
Az ünnepre készülve a gyerekek 
felelevenítették a húsvéti szoká-
sokat, hagyományokat. 

Hatalmas érdeklődés, teltház 
– már korán reggel, a kapunyi-
táskor rengetegen érkeztek a 
rendezvényterembe március 
19-én, a hagyományos Húsvéti 
Játszóházba. A kulturális köz-
pont évek óta nagy sikerrel ren-
dezi meg a programot, amely 
idén tojásgyűjtéssel kezdődött a 
Prométheusz Parkban. A gyere-

kek pillanatok alatt felkutatták a 
fűbe rejtett meglepetéseket, majd 
elindult a kézműveskedés a ház-
ban. A rendezvényteremben több 
kézműves asztalnál zajlottak a 
foglalkozások. Volt, ahol hagyo-
mányos technikával – kicával – 
próbálkozhattak a gyerekek a to-
jásdíszítéssel, tojásírással, másutt 
pedig díszes tojástartók, húsvéti 
dekoráció vagy épp textil állatok 
készültek. Amíg a nagyobbak 
kézműveskedtek, addig az aprók 
a játékkuckóban játszhattak. A 
színpadon pedig Varga Ágnes, ze-
neterapeuta Tátika című előadása 
zajlott. Az előtérben húsvéti vásár 
várta az érdeklődőket.  -wj-

Fókuszban a családok
Az erős közösségek és így tár-
sadalmunk alappillére a család, 
melyben a nagyszülők képezik 
a generációk közötti kapcsot – 
hangzott el a „Fogunk-e mesél-
ni unokáinknak Szekszárdról?” 
című előadáson hétfő délután, 
az egyetemi karon.

„Az aktív időskorért” Szek-
szárdi Harmadik Kor Egyete-
me második alkalmán dr. habil. 
Nagy Janka Teodóra PhD jo-
gász, etnográfus, főiskolai tanár 
tartott előadást. A PTE-KPVK 
dékán-helyettese közvetlen 
környezetünkből vett példák-
kal is szemléltette a családok 
funkcióit és megtartó erejét. 

Tíz éven át kutatta a szekszárdi 
alsóvárosiak szokásait. Ennek 
eredményeként született meg 
a nemrég elkészült „Közös hit-
ben – A családért, a szőlőért, a 
földért” című kötet, amely idős 
alsóvárosiak visszaemlékezéseit 
tartalmazza, bemutatva a kora-
beli családokat, szokásaikat. 
Az előadó felhívta a figyelmet: 
az elveszett tudást nem lehet 
pótolni. „Ha megszakad a ha-
gyományok átadásának folya-
mata, a fiatalabb generációk és 
az egész társadalom is sokkal 
kiszolgáltatottabbá válik az új-
kori veszélyek előtt.”
 Forrás: kadarka.net
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A házigazda két elsősége
A Kovács Győző szellemében 
megrendezett 12. Neumann János 
Nemzetközi Tehetségkutató Prog-
ramtermék Versenyen – amelynek 
megrendezéséhez a Nemzeti Tehet-
ség Programban nyert támogatást 
az I. Béla Gimnázium és Informa-
tikai Középiskola (a projekt azono-
sítószáma: NTP-TV-15-0047) – az 
általános iskolások öt (animáció, 
grafika, játékprogramok, számító-
géppel támogatott tervezés és web), 
míg a középiskolás diákok hat kate-
góriában (alkalmazói programok, 
animáció, grafika, játékprogramok, 
számítógéppel támogatott tervezés 
és zene) vetélkedtek. A legtöbb első-
séget a délvidéki iskolák diákjai érték 
el, míg a házigazda I. Béla tanulói 
animációban és grafikában győztek.

Eredmények (a győztesek és a 
szekszárdi helyezettek):

Általános iskolások, animá-
ció: 1. Apró Fanni, Pihe Tamara 
(7. oszt., Magyarkanizsa), 4. Kiss 
Nikolett Szilvia, 5. Váci Balázs 
(mindkettő 5. oszt., Garay János 
Általános Iskola és AMI). Grafi-

ka: 1. Dobó Szabolcs (8. oszt., 
Magyarkanizsa), 3. Hochsteiger 
Máté (8. oszt., Garay J. Ált. Isk. és 
AMI). Játékprogramok: 1. Andrej 
Mihajlov (7. oszt., Kikinda). Szá-
mítógéppel támogatott tervezés: 
1. Garami Róbert (Sárberki Általá-
nos Iskola). Web: 1. Rekecki Petra 
(7. oszt., Magyarkanizsa).

Középiskolások, alkalmazói 
programok: 1. Lakatos Dániel 
(Újbudai József A. Gimnázium, 
Budapest), 3. Varga Botond (I. 
Béla Gimnázium). Animáció: 1. 
Bocz Mária Lana (I. Béla Gimná-
zium). Grafika: 1. Szántó Mónika 
(11. oszt., I. Béla Gimnázium). Já-
tékprogramok: 1. Varnyú Dóra, 
Komáromi Mátyás (Fazekas Mi-
hály Gimnázium, Debrecen). Szá-
mítógéppel támogatott tervezés: 
1. Hejberger Konrád, Lengyel Alex 
(11. oszt., Magyarkanizsa), 3-4. 
Főglein Simon (9. oszt., Garay Já-
nos Gimnázium), 5. Radovics Ba-
lázs (9. oszt., I. Béla Gimnázium). 
Zene: 1. Garami Bence (10. oszt., 
Tatabányai Árpád Gimnázium).

(01292)

„Állati Karnevál 2016.” SZEKSZÁRD
március 31-től – április 03-ig az OBI mellett

Előadások
időpontjai:

Csütörtök, péntek:
18:00 óra

Szombat: 
15:00 és 18:00 óra

Vasárnap:  
11:00 és 15:00 óra

A premier előadáson az első napon minden belépő csak 1500 Ft!

A második nap családi nap: 2-t fi zet 4-t kap!
A kupon felmutatásakor 2 db teljesáru felnőtt belépőjegy

vásárlása esetén a lelátóra érvényes!

A többi napokon a kupon felmutatásakor
500 Ft kedvezmény a

teljesáru belépőjegyek árából!

AKCIÓINK!

Az akciók más akcióval nem vonhatóak össze!
(01295)

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla király tér 6. • 

Telefon: +36–30/319–9944

NYÁRI NYELVTÁBOR 
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok

közreműködésével

2016. augusztus 12–18. 
Együttműködő partner: Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a

+36–30/319–9944 telefonszámon.
(01300)

ÁLLÁSHIRDETÉS
A szekszárdi

Comenius Általános Iskola
tanító és/vagy gyógypedagógus

végzettségű
munkatársat keres.

ÉRDEKLŐDNI: 
Telefon: 06-20/5697-430

Önéletrajzot e-mailben kérjük: 
comenius@terrasoft.hu

(01297)

Szekszárd
belvárosában
22 m2-es iroda
ELADÓ/KIADÓ. 
Érdeklődni: 

06-20/9580-440
(01296)

A gazdaság motorjai lehetnek az ifjú informatikusok
Közel száz versenyző mérettet-
te meg magát a 12. Neumann 
János Nemzetközi Tehetség-
kutató Programtermék Verse-
nyen. A szekszárdi születésű 
Kovács Győző villamosmér-
nök, számítástechnikus, a 
hazai informatikai kultúra ter-
jesztőjének szellemében létre-
hívott viadalt több éve már az 
I. Béla Gimnázium és Informa-
tikai Középiskola szervezi.

Az országosan és a határainkon 
túl is jegyzett megmérettetésre 
az egész Kárpát-medencéből 
érkeztek általános és középis-
kolás diákok. A tanulók két és 
fél napon át prezentálták érde-
kesebbnél érdekesebb számítás-
technikai programjaikat. 

A március 17. és 19. között 
lezajlott verseny megnyitóján 
Hajós Éva, az intézmény igazga-
tója hangsúlyozta: a vetélkedés a 
mérnöki, informatikai szellemet 
erősíti, amely később tevőlege-
sen is hozzájárul ahhoz, hogy 

diákjaik szakértőként töltsék 
be hivatásukat az életben. Az 
először 1984-ben megrendezett 
versenyre – amelynek eredetileg 
a Garay János Gimnázium adott 
otthont – Szekszárdon kívül 
Bonyhádról, Kisvárdáról, Sop-
ronból, Veszprémből, Szegedről, 
Tatabányáról, Egerből, Kecske-
métről, Szolnokról, Kiskunha-
lasról, a délvidéki Topolyáról, 
Zentáról, Adáról, Kikindáról, 
sőt, még Kolozsvárról és Maros-
vásárhelyről is érkeztek diákok.

A megnyitó részeként meg-
emlékeztek a 2012-ben elhunyt 
Kovács Győző életéről, tevé-
kenységéről, aki 1959-ben az 
első magyar számítóközpont 
vezetőjévé vált, oroszlánrészt 
vállalva az első magyar számító-
gép, az M3-as kifejlesztésében. 
Szekszárd díszpolgára a hazai 
informatikus tehetségek lelkes 
támogatója volt, és hangoztatta, 
hogy a fiatalok nyitottak legye-
nek a világra, és törekedjenek az 
igényességre.

„Ezen a versenyen részt venni 
rangot jelent” – fogalmazott Ács 
Rezső. Szekszárd polgármestere 
reményét fejezte ki, hogy részt-
vevő diákok a jövőben „infor-
matikusként a magyar gazdaság 
fejlődését segítik”. A megnyitón 
Zentai András, a Garay gimnázi-
um címzetes igazgatója felidézte, 
hogy az iskola a ’80-as években 
a gimnázium egykori diákja, dr. 
Joó Ferenc, az IBM munkatársa 
közbenjárásával Washingtonból 
kapott világszínvonalú számí-
tógépet, amelynek kapcsán az 
ország akkori vezetését biztosí-
tani kellett róla, hogy kizárólag 
oktatási célra használják fel. A 
Neumann versenyen a kezde-
tekben a gyerekek még Com-
modore 64-es számítógépeken 
szerkesztették a programokat, 
amiket viccesen „komondorok-
nak” neveztek. Zentai András 
hangsúlyozta: Magyarország 
legnagyobb kincse a fiatalok fe-
jében lévő szürkeállomány.

 Gy. L.

A Katedra Nyelviskola
gyakorlattal rendelkező,

diplomás angol és német nyelvtanárok
jelentkezését várja szekszárdi és paksi iskolájába.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
szekszard@katedra.hu e-mail címen, vagy személyesen a

7100 Szekszárd, Tinódi u. 9. • 7030 Paks, Tolnai út 26. szám 
alatt lehet. Részletek: +36-74/418-211

(01303)
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Bocz Mária Lana vesz át jutalmat Hajós Éva igazgatótól

Hastánc a francia testvérvárosban

A szekszárdi Zel hastánc csoport 
2010 óta működik, a jelenlegi 
formáció 2015 szeptemberében 
állt össze. A csoport a bezonsi 
hastáncosok tavalyi, szekszárdi 
látogatását viszonozva járt Fran-
ciaországban a közelmúltban.

A táncosok kezdőként vágtak 
bele a francia testvérvárosban 
bemutatásra kerülő koreográfiák 
tanulásába, de határtalan lelke-
sedéssel és kitartással dolgoztak, 
hogy hibátlanul mutathassák be 
azt. A Zel csoport tagjai a stúdió 
vezetője, Diófási-Kovács Orsolya 

irányításával, raqs sharki stílus-
ban táncolnak, és két számot 
adtak elő Bezonsban.

A csoportot a baráti társaság 
elnöke, dr. Fisi Istvánné is elkí-
sérte az útra, ahol a fellépés előtt 
lehetőségük nyílt Párizs neve-
zetességeinek megtekintésére, 
de felkeresték Jacques Leser, 
Bezons korábbi polgármesteré-
nek síremlékét, aki sokat tett a 
testvérvárosi kapcsolat erősítésé-
ért.  A Zen hastáncosai köszönik 
Szekszárd városának az utazás-
hoz nyújtott segítségét.  SZV
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Március 27-ai rejtvényünk megfejtése: Eisemann Mihály, Hyppolit a lakáj
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kozmáné Károly Marianna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését március 31-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Búzaszemnyi bizalom
„Ha a búzaszem nem esik a 
földbe és nem hal meg, egy-
maga marad; de ha meghal, 
sokszoros termést hoz.” 
 Jn 12,24

Sötétség mindenütt. Élve elte-
metve. Ez a Nagypéntek. Beszű-
kült lehetőségek, kilátástalanság. 
Elhagyatottság, egyedüllét. Ránk 
nehezedő nyomasztó teher. Nincs 
kiút. Mozdulatlanság. Vára-
kozás a sötétben. Nincs értel-
me ennek az egésznek! Ugrás a 
szakadékba. Jézus felkiált: „Is-
tenem, Istenem miért hagytál 
el engem?”  Miért? A kereszten 
függő Megváltó átéli az elhagya-
tottságot, a miért fájó kérdését 

és nem érkezik válasz. Van ki-
látástalanabb helyzet Krisztus 
keresztjénél? Úgy hal meg Isten 
Fia, hogy a zsidó gyermekek esti 
imájának, a 31. zsoltárnak ezt a 
sorát mondja. „Kezedre bízom 
lelkemet, Te váltasz meg engem, 
Uram, igaz Isten!” (Zsolt 31,6) 
Ez a búzamag bizalma. 

A feltámadás felülmúlja az 
emberi elképzeléseinket. „Ahogy 
engem szeretett az Atya, úgy 
szeretlek én is titeket!” A legszí-
vesebben menekülnénk ezekből 
a halott helyzetekből. A kilátás-
talanság és az összetört remé-
nyeink eléggé rémisztőek. Úgy 
érezzük magunkat, mintha élve 
lennénk eltemetve. Morgolódva 

keresem, hogy ki a hibás. Vala-
mi nem működik jól, ha ebbe a 
helyzetbe kerültem. A szomszé-
domtól a szüleimen át az ellensé-
gemig mindenki hibás. Mégsem 
mozdulok. Nincs kiút. Amikor a 
saját megoldási kísérleteim ku-
darcot vallottak, amikor szem-
besülök a tehetetlenségemmel. 
Úgy érzem, nem működik sem-
mi, még az Isten sem válaszol 
és pont egy nagy szemétdomb 
mélyére ástak el. Atomtemető-
be. Ezek a sötét pillanataink a 
kapcsolódási pontok az örök élet 
világosságához. Hova mehetnék 
innen? „Hova meneküljek, ha 
nem hozzád, Uram?” – énekli 
Elvis Presley is egy híres spiri-
tuáléjában. Nincs más út, csak 
felfelé.

A húsvéti hit Isten szeretetébe 
vetett mély bizalom. És ebből a 
bizalomból új önértékelés, új 
kapcsolatok, új hozzáállás: fel-
támadás fakad. Húsvét nem 
csak egy családi ünnep, hanem 
annak az ünneplése, hogy Isten 
tud újat kezdeni a kilátástalan 
helyzetekből. A kilátástalan hely-
zetek nem tönkretesznek, hanem 
meggazdagítanak, sokszoros 
termést hoz az elhalt búzamag. 
Jézus halálának a gyümölcse az, 
hogy a belé vetett hit által meg-
újul az emberi élet, Isten lelké-
nek gyümölcseit képes teremni, 
a szeretet, a békesség, a türelem, 
a szelídség, a jóság és önmegtar-
tóztatás gyümölcseit.

 Gyurkó Donát Sámuel,
 metodista lelkész 

KÖZLEMÉNY
A Szekszárdi

Vagyonkezelő Kft. 
számlaszámai megváltozott

2016. április 01-től a 
MECSEKVIDÉKE

TAKARÉKSZÖVETKEZET
-ben vezetett alábbi
SZÁMLASZÁMOK

érvényesek:
pénzforgalmi bankszámla:  

50300154-15311698
távfűtéssel kapcsolatos: 

50300154-15311722

Szekszárd Megyei Jogú  
Város Önkormányzata Egész-
ségügyi Gondnoksága értesíti 

a XIII. számú felnőtt házi-
orvoshoz tartozó betegeket, 

hogy helyettesítés miatt
2016. április 01-től a 

Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 
szám alatt (a börtön mögött) 
a felnőtt ügyeleti rendelőben 
történik a betegek ellátása. 

Telefon: 74/672-597
Rendelési idő: 

hétfőtől csütörtökig:
13:00 – 15:00

páros héten, pénteken: 
09:00 – 11:00

páratlan héten, pénteken: 
13:00 – 15:00

Kérjük a lakosság megértését.

„Nyuszi ül a fűben”
Húsvéti Lösz-szurdik túra

A Szekszárdi Klímakör és a 
Zöldtárs Alapítvány 

hagyományteremtő céllal 
megrendezi az első 

„Nyuszi ül a fűben” túrát:
2016. március 28.

(Húsvét hétfő) 09:00 órától
Indulás:

Szekszárd, Béla király tér, 
a volt Tourinform Iroda 

elől, a Lösz-szurdik
tanösvény táblától.

Gyülekező: 08:45 órától 
Túravezető:

Gyarmati László
ÚTVONAL:

A Benedek-szurdik tanös-
vényen a Cserhát-tetőig, 
majd a Hosszúvölgyön 

keresztül a Kerékhegyre 
– kitérő 

a Bati-kereszt  kilátóhoz – 
majd vissza a Kerékhegyen 
keresztül a Kápolna térre, 

végül vissza a 
Béla király térre.

A túra hossza: kb. 11 km
Várható visszaérkezés: 

12:00 óra körül.
További információ: 

www.zoldtars.hu

FELHÍVÁS:
A Szekszárdi Települési Érték-
tár Bizottság felhívással él a 
szekszárdi magánszemélyek és 
szervezetek felé, hogy éljenek a 
települési értéktárba felvételre 
történő javaslattételi lehetősé-
gükkel a településen fellelhető 
bármely szellemi vagy tárgyi, 
természeti, közösségi érték 
vagy termék vonatkozásában.

A bizottság a következő szak-
területenkénti kategóriákban 
várja a nemzeti értékekre vo-
natkozó javaslatokat: 
• agrár- és élelmiszergazdaság, 
• egészség és életmód, 
• épített környezet, 
• ipari és műszaki megoldások, 

• kulturális örökség, 
• sport, 
• természeti környezet, 
• turizmus és vendéglátás.

A nemzeti érték fogalmát 
a magyar nemzeti értékekről 
és a hungaricumokról szóló 
2012. évi XXX. törvény hatá-
rozza meg.

A javaslatokat Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Polgármestere 
részére a www.szekszard.hu 
honlapról letölthető adatlapon 
kell benyújtani.
A benyújtás módja:
1.) elektronikusan az

ertektar@szekszard.hu 
e-mail címre való küldéssel,

2.) postai úton a javaslat teljes 
anyagának elektronikus
adathordozón való mellék-
letével egyetemben (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8., 
7100 Szekszárd, Pf. 83.)

A benyújtás határideje: 
folyamatos.
További felvilágosítás:
Pócs Margit közművelődési és 

civil kapcsolatok referense, 
telefon: +36-74/504-119,
mobil: +36-30/632-3266,

e-mail: ertektar@szekszard.hu
Kérjük Önöket, legyenek ak-

tív részesei a Települési Értéktár 
bővítésének.
 Szekszárdi Települési
 Értéktár Bizottság 

Nagy jövő előtt álló kis borászatok
Alig lehetett beférni a Bor- 
Egyetem szerdai előadására, 
a PTE-KPVK éttermébe, olyan 
sokan voltak kíváncsiak a fel-
törekvő szekszárdi borászok 
bemutatkozására.

A „Feltörekvő szekszárdi bo-
rászok – új arcok, új értékek a 
szekszárdi borvidéken” címmel 
megtartott előadás házigazdá-
ja dr. Horváth Béla dékán és ifj.  
Heimann Zoltán borász volt. A 
BorEgyetem kóstolós rendezvé-
nyén, a Szekszárdi Borvidéken 
termelő, tizenkét kevésbé ismert 
pincészet mutatkozott be. Ezekről 
az 1-5 hektárnyi szőlőterületen 
gazdálkodó bortermelőkről az ál-
taluk most bemutatott borok mi-
nősége alapján azonban jó esély-
lyel egyre többet fognak hallani a 
kulturált borfogyasztás kedvelői.

A nagy részük Szekszárdon 
termel, és ahogy az a Szőlő és a 
Bor Nemzetközi Városában nem 
meglepő, családjuk birtokában 
már korábban is volt kisebb sző-
lőterület. Többen is vannak azon-
ban köztük, akik úgy költöztek 
a városba és tapasztalat nélkül 
kezdték el bejárni a minőségi 
termeléshez vezető rögös utat. 
Az is kiderült, hogy a „feltörek-
vő arcok” szinte kivétel nélkül 
mellékállásban borászkodnak. 
Ám olyan is akad soraikban, aki 
már feladta eredeti foglalkozását, 

hogy teljes idejét ennek a tevé-
kenységnek szentelje.

A PTE-KPVK előadásán 
színre lépő borászok az általuk 
elmondottak alapján azt az utat 
kezdték el bejárni, mint a mára 
méltán országos, vagy éppen 
nemzetközi elismertséggel büsz-
kélkedő szekszárdi pincészetek 
20-25 éve. Számukra azonban 
már rendelkezésre áll az elmúlt 
évtizedekben elődeik által ösz-
szegyűjtött tapasztalat, amit a 
borkészítésben tudatosan hasz-
nosítanak. Ennek megfelelően 
főként jellegzetes szekszárdi 
fajtákat, kékfrankost, kadarkát 
és az ezekre épülő Szekszárdi 
Bikavért készítenek. Többségük 
egyértelműen a minőségi ter-
melésre törekszik. Céljuk, hogy 
egyre inkább a palackos borok 
készítése felé mozduljanak el. 

Az előadáson hallgatóként 
résztvevő Sebestyén Csilla bo-

rász erre egyértelműen biz-
tatta is őket. Mint mondta, a 
palackos bor nagy általános-
ságban jobb minőséget jelent. 
Ferenc Vilmos, a Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör elnöke szerint a 
kékfrankosnak a világfajták kö-
zött volna a helye. A BorEgye-
temen kóstolt kékfrankosokat 
és bikavéreket „4-5 csillagosra” 
értékelte. Véleményét Takler 
András borász is osztotta. Mint 
mondta, szép pontszámokat 
adott a borokra.

Az est során bemutatkoztak: 
Guldné Gelencsér Noémi, Sika-
bonyi Gábor, Sümegi Ákos, Gilá-
nyi Csaba, Fülöp Gergely, Juhász 
Tibor, Göndöcs Lajos, Toronyi 
György, Neiner András, Ádám 
Tamás, Pető László, Garai Zoltán.

A BorEgyetem legközelebbi 
előadását májusban tartják a 
PTE-KPVK éttermében.  

 Forrás: kadarka.net
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Jubilál a Domaine Gróf Zichy futóverseny

Fontos jubileumhoz érkezik 
2016-ban városunk egyik 
jelentős szabadidős rendez-
vénye: a Sportélmény Alapít-
vány április 23-án, szombaton 
immár tizedik alkalommal 
rendezi meg a Domaine Gróf 
Zichy Futóversenyt.

Először, 2007-ben még a Szent 
István térről rajtolt a mezőny, 
majd a felújított Garay tér lett 
a versenyközpont. Idén is innen 
indul majd a mezőny – ahogy 
megszokhattuk már – korcso-
portonkénti futamokban. A 
futóversenyek között éppen ez 
teszi érdekessé a szekszárdi via-
dalt: minden korosztály futamát 
külön követhetjük figyelemmel 
és így minden indulónak kijut 
a tapsból, a buzdításból Szek-
szárd belvárosában.

– Az általános iskolások fu-
tamai két szempontból fon-
tosak számunkra: elsősorban 
szeretnénk a gyerekeket a ren-
dezvényeinkkel az egészséges 
életmódra nevelni, másrészt a 

szekszárdi atlétapalánták tábo-
rát is szeretnénk gyarapítani. 
Ezért is ingyenes a részvétel a 
diákoknak – mondja Scherer 
Tamás, az alapítvány kurató-
riumának elnöke. – A váltó és 
amatőr futamokkal pedig egy 
mozgást szerető közösséget 
igyekszünk teremteni a me-
gyeszékhelyen és annak von-
záskörzetében. A fogyatékkal 
élők 2009 óta aktív résztvevői 
a versenynek, vagyis a Sportél-
mény Alapítvány rendezvénye 
valóban mindenkinek szól.

A jubileumot szeretnék ter-
mészetesen emlékezetessé tenni. 
A romániai testvérvárosból, Lu-
gosról érkezik majd tíz fiatal, így 
lesz nemzetközi az futóünnep. A 
hagyományokhoz híven az adott 

távot teljesítők befutópólót – im-
már a tizedik színben – Twickel 
bort, Tolle roládot, Petrits mé-
zeskalácsot, Schwarzkopf termé-
keket, frissítőt és fürdőbelépőt 
kapnak. A verseny zárásaként 
meglepetés-koncerttel is készül-
nek a szervezők: a Még Egy Kör 

nevű zenekar szórakoztatja majd 
a közönséget, melynek frontem-
bere Abaházi Csaba. A koncertre 
a rajtszámmal rendelkezőknek 
ingyenes lesz a belépés.

Az elmúlt évtizedben több 
sztársportolóval is találkozhat-
tak a gyerekek a futóversenyen. 
A hokis Szuper Levente, a kenus 
Vajda Attila, az aerobicos Katus 
Attila, a birkózó Veréb István, 
az ökölvívó Káté Gyula és a tor-
nász Berki Krisztán után ismét 
neves vendégre számíthatunk 
a riói olimpia előtt. A szerve-
zők egy tavalyi újdonságból is 
szeretnének hagyományt te-
remteni a főtámogató Twickel 
Birtok kérésére: a környékbeli 
településeik fiataljai számára is 
igyekeznek biztosítani az egész-
ségtudatos nevelésben elenged-
hetetlen közösségi eseményt és 
vetélkedést, ezért a bátaszéki 
és tolnai iskolások mellett idén 
a hőgyészi diákokat is ingyen 
szállítanák a versenyközpontba 
és vissza.

Március 1-től elindult az alapít-
vány honlapján az online nevezés. 
Csak az amatőr 5 km-re és a váltó-
ra lehet online jelentkezni, ráadá-
sul április 10-ig kedvezményesen. 
Minden információ folyamato-
san megtalálható a facebook- 
on és az alapítvány honlapján: 
www.sportelmeny.hu.  

 SZV
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A legjobbak között bizonyíthatnak a Rosszcsontok
Március 26-án, szombaton 
a Tatabánya Mustangs ott-
honában kezdi a divízió I-es 
bajnoki idényt a Szekszárd 
Bad Bones amerikaifoci-csa-
pata. Szabó Ferenc, a klub 
játékos-elnöke azt mondja, 
kemény sorozat vár rájuk a 
legjobbak között, melynek 
végén szeretnének bejutni a 
rájátszásba.

– Álmodik még néha az elve-
szített Divízió II-es döntőről?

– Azt hiszem, mindannyiunk 
számára kitörölhetetlen emlék 
marad. Ezzel együtt nem élem 
meg kudarcként a Debrecen 
Gladiatorstól elszenvedett 
vereséget. Aki látta a döntőt, 
pontosan tudja, hogy Szek-
szárd Bad Bones volt a jobb 
a csapat, s ha nincs Gyarmati 
Máté sérülése, vagy megfelelő-
en tudunk reagálni irányítónk 
kiválására, akkor most Divízió 
II-es bajnokként várhatnánk 
az új idény rajtját. Mátét vi-
selte meg legjobban a dolog, 
láttam az arcán a mérhetetlen 
csalódottságot. Az eset tanul-
ságként szolgált: egyszer és 
mindenkorra megtanultuk, 
hogy egyetlen játékos vállára 
sem rakhatunk ekkora terhet. 
Még egyszer nem fordulhat elő, 
hogy sérülés miatt elveszítsünk 
egy mérkőzést.

– Akkor bizonyosan az irá-
nyító posztra is igazoltak a holt 
idényben?

– A junior csapatunkban is 
akad egy-két tehetséges fiatal, 
de szerettünk volna egy kész já-
tékost, egy „harcedzett katonát” 
csatába küldeni, ezért megálla-
podtunk korábbi ellenfelünk, a 
Zala Predators irányítójával,Va-
ti Márkkal. Más stílusú játékos, 
mint a sérüléséből mára szeren-
csére teljesen felépült Gyarmati 
Máté, de remekül kiegészítik 
egymást a pályán, és bőven 
okozhatnak meglepetést az el-
lenfeleknek.

– Kik szerepelnek még az érke-
zők listáján?

– Koltai Gergely és Tóth 
Róbert a Budapest Eagles sze-
relését cserélte le a Rosszcson-
tok fekete-fehér mezére, sze-
mélyükben egy safety és egy 
falember erősíti a keretünket. 
A már említett juniorok közül 
Vanitsek Rajmundot és Szőr 
Dominiket neveztünk a felnőtt 
csapatba, de velünk tréningezik 
Véghelyi Olivér és Bakos Bence 
is. Remélem, legalább az egyi-
kük fel tud majd nőni az első 
csapatban immár harmadik éve 
bizonyító, ám még mindig csak 
18 éves Zilai Jánoshoz.

– Nem csak a játékoskeret-
ben, de a szakmai stábban is 
erősítettek...

– Miután offenzív koor-
dinátorunk, Gaál Zoltán el-
foglaltságai miatt nem tudta 
folytatni, Sződy Ferenc veze-
tőedzőnk munkáját egy ko-
rábbi játékosa, a sportteleví-
zió szakkommentátoraként is 
ismert Kovács Sándor segíti. 
A Budapest Wolves csapatával 
többszörös bajnok szakember 
nagyon kemény tréningeket 
vezényelt, nem ritkán hányá-
sig hajtott bennünket. Persze 
nem csak fizikálisan, taktika-
ilag is sokat fejlődtünk az el-
múlt hónapokban. Az utóbbi 
hetekben már a különböző 
meccs szituációkat gyakorol-
tuk újra és újra.

– Készen állnak a Divízió I-es 
bajnokságra?

– Azt gondolom, felkészülten 
várjuk a sorozatot és persze a 
Tatabánya elleni szezonnyitót. 
Nagyon kemény ellenfelek vár-
nak ránk, de szeretnénk bejut-
ni a 10 fős mezőny legjobb hat 
csapata közé, vagyis a rájátszás-
ba. Az elmúlt idényben sokat 
köszönhettünk a mellettünk 
végig kitartó szurkolóinknak, 
s bízom benne, hogy április 
10-én, vasárnap, a Dunaújvá-
ros Gorillaz elleni első hazai 
mérkőzésünkön is ott lesznek 
a (műfüves) pálya mellett.

 - fl -
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SPORTHÍREK
Futsal. A Kiskunfélegyháza 
elleni döntetlennel (6–6) han-
golt a Tolna elleni rájátszásra 
a Szekszárdi UFC élvonalbe-
li női futsal csapata. Micskó 
Márk együttesének góljait 
Bogárdi (2), Ganczer, Mausz, 
Bernhardt és Szekér szerezték.
Kézilabda. Sokáig vezetett a 
Kozármisleny Szekszárdon, a 
női kézilabda NB I/B hétvégi 
fordulójában (21. perc: 5-7). 
Aztán összeállt a Fekete Gó-
lyák védekezése, lerohanás-
ból is rendre eredményes volt 
Tabajdi Ferenc csapata, amely 
végül 29-14-re győzött.

Szentesen nyertek tornát a kisgólyák
A közelmúltban Szentesen, a 8.  
Kiss Bálint Nemzetközi Után-
pótlás Kézilabda Fesztiválon lé-
pett pályára a Szekszárdi FGKC 
Dienes iskolás csapata. Az Iván-
né Bányai Ilona edző által felké-
szített „kisgólyák” a 8 éven aluli 
lányok vetélkedésében veretle-
nül zárták a csoportkört, majd a 
döntőben, kemény küzdelemben 
a Szeged csapatát is legyőzték. A 
hétméteres-párbajban megnyert 
fináléban a szekszárdiak kapusa, 
Kapéter Zsófia a hatból öt bünte-
tőt hárított. A torna gólkirályát is 
az ezúttal Vasas Edina irányítot-

ta Gólyák adták: Barabás Liliána 
személyében. 

A csapat tagjai (jobbról 
balra): Sárossy Zsófia, Kapéter 

Zsófia, Csizmadia Hanna, Ba-
rabás Liliána, Péti Anna, Fekete 
Zita és Vasas Edina edző. 

 SZV

A X. Domaine Gróf Zichy Fu-
tóverseny egyben az „5próba 
Rióba” programsorozat lo-
kális rendezvénye is. A szer-
vezők ezzel szeretnék Tolna 
megye székhelyét is a nyári 
olimpiára hangolni. Termé-
szetesen április 23-án csak fu-
tásban lehet távot teljesíteni, 
az 5 km-es amatőr futamban 
10 pont gyűjthető.
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Legyen Ön is „Esőmenő”!
Az Autizmus Világnapjához 
csatlakozva az Esőmanók Tolna 
Megyei Autistákért Egyesület 
április 2-án, szombaton figye-
lem felhívó eseményt szervez. 
A rendezvényen a zenés-táncos 
műsorok mellett tájékoztató 
előadásokat és beszélgetéseket 
hallhatnak az autizmusról.

A programsorozaton belül 
idén is rendeznek futóversenyt 1 
km-es és 5 km-es távon, aminek 
részvételi díja (800 Ft/fő) támo-
gatásként az egyesület számlá-
jára kerül befizetésre. Jótékony-
sági, 1 km-es futás rajtja 15:00 

óra, majd – azok kedvéért, akik 
mindkét távot szeretnék teljesí-
teni – a beérkezést követően in-
dul a hosszabb futás. Helyszíni 
nevezés 13 órától lehetséges, de 
a szervezők kérik: aki teheti, a 
www.fut.as internetes oldalon 
keresztül jelezze indulását.
Az Esőmanók Tolna Megyei 
Autistákért Egyesület a befutást 
követően minden résztvevőnek 
zsíros kenyérrel, édes- és sós sü-
teményekkel, teával és ásvány-
vízzel, valamint egyedi „Esőme-
nő” éremmel kedveskedik. 
  SZV

Gyarmati Máté felépült sérüléséből és csatára kész
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ÁCS REZSŐ polgármester
Április 4., hétfő 14 óra, előze-
tes bejelentkezés alapján. Tel.: 
74/504-102. Szekszárd, Piac tér 
1. „F” épület.

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
IDŐPONTVÁLTOZÁS – Március 29., 
kedd 16 óra. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16–17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület klubhelyiség (Mészáros 
Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 órá-
ig. Baka István Általános Iskola 
(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda.

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig tart. Szekszárd, Piac 
tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Március 27-28.,
vasárnap, hétfő
HÚSVÉT – nincs vetítés.
Március 29., kedd
17:00 – Kung fu panda 3. 3D
19:00 – Zoolander 2.
Március 30., szerda
17:00 – Kung fu panda 3. 3D
19:00 – Zoolander 2.
Március 31., csütörtök
17:00 – Bazi nagy görög 

lagzi 2.
19:00 – Zoolander 2.
19:00 – Batman Superman 

ellen – Az igazság 
hajnala 3D

Április 1., péntek
15:00 – Kung fu panda 3. 3D
17:00 – Bazi nagy görög 

lagzi 2.
19:00 – Batman Superman 

ellen – Az igazság 
hajnala 3D

Április 2., szombat
15:00 – Kung fu panda 3. 3D
17:00 – Bazi nagy görög 

lagzi 2.
19:00 – Batman Superman 

ellen – Az igazság 
hajnala 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Április 4., hétfő 18:00
Művészetek Háza
Szabadi Mihály: Lakodalom 
című könyvének bemutatója

A szerző születésnapján be-
mutatandó regény a sióagárdi 
lakodalmat hozza közelebb 
hozzánk. A könyvet bemutatja: 
Dr. Say István. Közreműködik: 
Lányi Péter zongoraművész, 
Ágostonné Béres Kornélia 
fuvola művésztanár, Orbán 
György – előadóművész.

Április 5., kedd 19:00 
Rendezvényterem
Budapest Ragtime Band koncert

A Budapest Ragtime Band 
1980-ban alakult főiskolát vég-
zett jazz- és klasszikus muzsi-
kusokból. Műsorukba jazz- és 

dixiland- örökzöldek, a világon 
egyedülálló zenei paródiák, 
ismert slágerek és operák hu-
moros feldolgozásai kerültek. 
Jegyár: 2000 Ft.

Április 7., csütörtök 10:00 
Művészetek Háza
Nehéz Fiúk Tuba Kvartett koncert
Varázsoljunk Zenét III. előadás

A nehézkesnek gondolt tuba 
ezen az előadáson bebizonyítja, 
hogy fantasztikus produkcióra 
képes! Pláne, ha nem is egyedül 
van a színpadon. Most  négy 
kiváló tubaművész állt össze, 
akiktől elsősorban népszerű 
átiratokat hallhatunk, de olyan 
zenedarabok is előkerülnek, 
amelyeket szerzőik kifejezet-
ten négy tubára komponáltak. 

A művészek önfeledt muzsi-
kálásukkal, különös és rendkí-
vül szórakoztató humorukkal 
méltán varázsolnak mosolyt a 
gyerekek arcára. Jegyár: 500 Ft.

Április 8., péntek 19:00
Rendezvényterem
MŰSORVÁLTOZÁS!!!
Földes László HOBO – Halj 
meg és nagy leszel. Zenés kál-
vária 14 stációval – Dalok, ver-
sek, vallomások, történetek az 
utolsó hetven évből.

„Itt, a színházban bevall-
hatok mindent, úgysem hiszi 
senki egy szavamat sem. Hogy 
utána könnyebb lesz? A fe-
nét. A tapstól lesz könnyebb, 
hogy össze-vissza hazudhatok 
és megtapsolnak. Vagy igazat 
mondhatok? Nem hiszik el, de 
nem is kell, a lényeg az, hogy 
tapsoljanak… Ezért jó a szín-
ház. Itt minden lehetek, akár 
még önmagam is, úgy sem hi-
szik el. Akkor minek hazudjak? 
Az nem könnyű, munkaigényes 
dolog, ki kell találni mindent, 
aztán leírni, megtanulni és úgy 
csinálni, mintha...” – írja Hobo.

„Hobo őszintesége megrendí-
tő és bátorságot adó” – mondja 
a rendező, Vidnyánszky Attila. 
Jegyár változatlan.

A Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda – OVI-VÁRÓ
programsorozatának 

keretén belül
2016. március 30-án  
16:30 órai kezdettel

bemutatkozik a Szekszárdi 
Gyermeklánc Óvoda

Az érdeklődők megismer-
kedhetnek az óvodai élettel, 
betekintést nyerhetnek az 
óvodában folyó munkáról 
az év során készült fényké-

pek illusztrálásával.
A bemutatkozó előadást 
tartja: Hollendusné Bíró 

Anett óvodavezető. 
Helyszín: Perczel Mór utcai 

Óvoda tornaterme
Minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk.

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesületének

következő előadása 
2016. március 29., kedd

13:30 órai kezdettel 
Szekszárdon a Kórház Lila 

épületében lesz.
Vendégünk: dr. Bajor Klára

bőrgyógyász főorvos.
Előadásának címe:

„Cukorbetegség bőrtünetei”
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Szeretettel hívjuk a 
szabadegyetem

IV. évfolyamának
3. előadására és 

beszélgetésére, melynek 
témája:

„LÉPÉSEK A MEGVILÁ-
GOSODÁS FELÉ”

Tudásközvetítés és gyakor-
latok a megvilágosodás felé 
vezető úton a hallgatóság 
tudatszintjéhez igazodva.
Előadó: dr. Őrlős Gábor 

szellemi tanító
Ébredő Fények Szellemi 
Akadémia (Budapest)

Időpont: 2016. március 30. 
(szerda) 17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ (Szek-
szárd, Szent István tér 10.) 

Csatár terem (I. emelet)
Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke
Információ: 

20/473-0644, 74/511-721
www.mentalmuhely.hu

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-vel kapcsolatos ügyeinek minél gyorsabb elintézése érdekében 
az alábbi módokon tudja felvenni a kapcsolatot társaságunkkal:

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETŐSÉGEINK:
• Központ ügyfélszolgálat száma

0-tól 24 óráig hívható: 74/999-150
• Központi e-mail: ugyfel@erovzrt.hu
• Mérőállást fogadó üzenetrögzítő: 74/999-151
• További információk: www.erovzrt.hu 

FELHÍVÁS 
RÉGI SZEKSZÁRDI MAJÁLISOK FOTÓKON 

Kedves Szekszárdiak!
Intézményünk, a Babits Mihály Kulturális 

Központ az idei Majálist a „Régi idők Majálisai” 
jegyében rendezi. Ez alkalomból fotókiállítást 
tervezünk, amelyre várjuk a szekszárdiak régi 
Majálisokról készült fotóit.

A fotókat digitalizáljuk, nagyítjuk, ezek a máso-
latok kerülnek a közönség elé. Az eredeti fotókat 
természetesen visszaadjuk a tulajdonosának!

Kérjük, hogy akinek van régi Majálisokat idéző 
fotója és szívesen megosztaná a közönséggel egy 

kiállítás keretében, küldje el nekünk, vagy hozza 
be névvel, címmel ellátott borítékban személye-
sen intézményünkbe. A fotókon lehetőség szerint 
legyen rajta a készítés dátuma, esetleg egyéb, a 
közönség számára fontos információ. 
A borítékon szerepeljen: „Régi idők Majálisai”
Beküldési határidő: 2016. április 22. (péntek)
A fotókiállítás megtekinthető 2016. május 1-én a 

Majális keretében szabadtéren a Babits Mihály Kul-
turális Központ árkádjai alatt, azt követően pedig 
az intézmény folyosógalériájában 2016. május 18-ig 
nyitvatartási időben. Várjuk a fotókat!

Információ: 74/529-610, illetve 
e-mail: kovacs.eleonora@szekszardagora.hu 

FELHÍVÁS – „RETRO” JÁRMŰVEK KIÁLLÍTÁSA 
A SZEKSZÁRDI VÁROSI MAJÁLISON

A Babits Mihály Kulturális Központ a Majális ré-
szeként „retro” jármű kiállítást szervez.
Időpont: 2016. május 1. (vasárnap) 10:00 – 20:00
Helyszíne: Szekszárd, Liszt F. tér és Augusz I. utca

Kérjük mindazokat, akik jó állapotban lévő, a 
közönség számára bemutatható, a ’60-80-as évek 

Magyarországára jellemző autótípusok, motorke-
rékpárok valamelyikével rendelkeznek, és szíve-
sen bemutatnák azt a Majális keretében, jelezzék 
az alábbi elérhetőségeken: 

2016. április 19-ig, keddig: 74/529-610, vagy 
kissne.magdi@szekszardagora.hu 

Várjuk a szekszárdi és Szekszárd környéki régi 
gépjárművek tulajdonosainak jelentkezését!



2016. március 27.16

Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(01291)

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(01302)Eng. szám: E-000304/2014

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

(01285)


