
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

   XXVI. évfolyam. 13. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                                 2016. április 3.

A TARTALOMBÓL

Tavaszi nagytakarítás
A városszépítő esemény tavalyi 
sikerét „meglovagolva” Szek-
szárd város önkormányzata 
és szakmai partnere, az Alis-
ca Terra Nonprofit Kft. április 
15-16-án második alkalommal 
rendez Tavaszi Nagytakarítást 
Szekszárd közterületein.
 → 2. és 9. oldal

Klímavédő világprojekt
A szekszárdi klímakörösök ak-
tivitását elismerendő, a tolnai 
megyeszékhely – Veszprém 
mellett – részt vesz egy olyan 
Európai Uniós projektben, 
amely az egész világra kiterje-
dően az éghajlatváltozás dina-
mikáját igyekszik feltárni
 → 9. oldal

Ficza nagy lehetősége
Nagy álma vált valóra ifjabb 
Ficza Ferencnek. A 19 éves kora 
ellenére jelentős tapasztalattal 
bíró szekszárdi autóversenyző 
ugyanis a Zengő Motorsport 
színeiben, a túraautó világbaj-
nokság sorozatában bizonyíthat 
idén egy Hondával.
 → 12. oldal
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Negyvenöt termelő 209 tétele került a szakértő zsűri elé március utolsó 
napján, a 2016. évi Szekszárdi Borvidéki Borversenyen, a Babits Mihály 
Kulturális Központban. A kétszáznál is több mintából 162 volt vörös 
bor, a termelők ezen felül 26 fehéret, 15 rozét és 6 sillert indítottak 
a megméretésen. A nevezett közel 60 kékfrankos, kadarka és bikavér 
borból 17 tétel szállt harcba a Szekszárd Város Bora 2016 címért.

Lapzártánkig csak egyetlen győztes kilétéről hullt le a lepel: a leg-
jobb vörösbor címét a Takler pince Primarius 2012-es bora nyerte el. 
A további győzteseket és díjazottakat a Szent György napi borünnepen, 
április 30-án hirdetik ki, délután pedig immár hagyományosan kóstolót 
rendeznek az aranyérmes tételekből.

Takler Primarius 
– a legjobb vörösbor
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Ápolnak, életminőséget javítanak az idősotthonok
A Szociális Központ idősek 
otthonának három egységé-
ben több mint 110 ellátott él 
Szekszárdon, ahol a rendsze-
res ápolásra, gondoskodásra 
szoruló lakók mindennapjait 
közösségi programokkal is 
igyekeznek jobbá tenni.

– Milyen fontosabb fejlesztések, 
felújítások zajlottak intézménye-
ikben?

– Szekszárdon három idő-
sek otthona tartozik hozzánk 
– mondja Rottenbacher Ádám, 
a Szociális Központ vezetője. – 
Ezek közül a Mérey u. 33-35. 
szám alatt található főépületünk 
energetikai fejlesztésen esett át 
a közelmúltban. A ház teljes fű-
téskorszerűsítése, hőszigetelése, 
külső nyílászáró-cseréje, illetve 
az épület festése-mázolása is 
megtörtént, de a beruházás során 
négy vizesblokkot is felújítottak. 
A Mérey u. 42-ben kazánt és be-
járati ajtót cseréltek. Mindezen 
túl mindhárom épületünkben 
folyamatosan cseréljük a fekhe-
lyeket, illetve a bútorzatot a mind 
magasabb komfort érdekében.

– Jelenleg hány fő ellátását 
tudják biztosítani? 

– A Mérey utcai főépületben 
66 ellátott lakik, ebből 14 férfi 
és 52 nő. A Mérey 42. szám alatt 
tíz ellátott él, míg a Kadarka ut-
cai részlegen 36 hölgy és egy úr 
kapott elhelyezést. 

– Milyen feltételek mellett jut-
hat hely az idősek számára?

– Ápolást, gondozást nyúj-
tó tartós bentlakásos intézmé-
nyünkben olyan, a nyugdíjkor-
határt betöltött idősek kapnak 
elhelyezést, akik szociális és egész-
ségi állapotuk miatt folyamatos – 
legalább napi 4 órás – gondozást 
igényelnek, de tartós kórházi 
kezelésre nem szorulnak. Az 
otthonba való bekerüléshez ké-
relmet kell benyújtani, ezt köve-
tően végezzük el az előgondozást, 
valamint a gondozási szükséglet 
vizsgálatát. A nyugdíj mértéke ez 
esetben nem releváns, hiszen volt 
és van is olyan ellátottunk, aki az 

alacsony nyugdíja miatt csupán 
részösszegű gondozási díjat fizet.

– Milyen szolgáltatásokat 
nyújtanak a lakóiknak? 

– Az ellátottaink részére napi 
háromszori étkeztetést biztosí-
tunk, melyben diétás menü is 
rendelkezésre áll. Alapfeladataink 
ellátásán túl folyamatosan biztosí-
tunk fodrászt, pedikűröst, gyógy-
tornát, továbbá gyógymasszázst, 
de lakóinknak természetesen 
lehetősége nyílik olvasásra, tévé-
zésre, és különböző szabadidős 
foglalkozásokon, közösségi prog-
ramokon is részt vehetnek.

– Úgy sejtem, utóbbiak terén 
is változatosak a mindennapok... 

– Tavaly mindhárom intéz-
mény lakóinak lehetőségük 
nyílt egy-egy négy napos, ba-
latoni üdülésen részt venni, 
de Budapesti kirándulást is 

szerveztünk. Részt vettünk a 
Tengelicen megszervezett kul-
turális seregszemlén, valamint 
a város vezetése által az Idősek 
Világnapjára szervezett rendez-
vényen. Tavaly családi napunk 
is volt, ami kellemes időtöl-
tést jelentett az időseinknek és 
hozzátartozóiknak egyaránt. 
Ezeken túl természetesen meg-
tartjuk ünnepeinket: a Húsvét-
ra például szentmisével készül-
tünk, amelyhez az alkalomhoz 
illő díszek, kellékek elkészítése 
is társult.

A korábban egy helyi épí-
tőipari szolgáltató cégnél dolgo-

zó szekszárdi Szőcs Géza bácsi 
rokkantnyugdíjasként él az in-
tézményben 2009 januárja óta. 
,,Jó időben el szoktam menni a 
városba, beszélgetek az isme-
rősökkel” – ecsetelte minden-
napjait a kerekes-székes idős 

úr, aki húsvéthétfőn család-
tagjait és a bentlakó hölgyeket 
is meglocsolta. Miért kényel-
mesebb számára az otthonban 
élni? „A nyolcadikon laktunk, 
rámpa hiányában még a liftig 
sem jutnék el” – mondta Géza 
bácsi, aki szereti a húslevest és 
a tésztaféléket, sokat televízió-
zik, de szívesen hívja ki táblás 
játékokban a gyakorlaton lévő 
főiskolásokat is.

Az évtizedekig belső ellenőr-
ként dolgozó, alsópéli Tingecz 
Józsefné tavaly júliusban került 
a Mérey utcai részlegbe. „Sokat 
olvasok, és ha jó idő van, szere-
tek kint lenni az udvaron” – új-
ságolta Margit néni, aki a lakók 
számára rendezett programok 
közül már verses-zenés esemé-
nyen is részt vett. Húsvétkor a 
locsolkodó férfiakat fogadták, 
közülük Géza bácsi még verset 
is mondott neki. Az idős hölgy 
– aki az ünnepet Szekszárdon 
élő lányánál töltötte – szerint 
az egészségügyi ellátás jó: az 
akut orvosi esetek gyors ellá-
tása mellett lehetőség van heti 
egy alkalommal ellátogatni az 
emeleti rendelőbe. „Hallás-
problémák miatt ugyan töb-
ben nem beszélgetnek, azért 
akad, akikkel el lehet diskurál-
ni. Ilyenkor megbeszéljük, mi 
lesz a menü, milyen az aktuális 
időjárás és persze szóba kerül 
a család is” – mondja Tingecz 
Józsefné.

 Gyimóthy L.
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Bartina: 50!
Családi nappal és gálamű-
sorral készül a jubileumra az 
idén 50 éves Bartina Néptánc 
Egyesület.

Az elmúlt fél évszázad alatt 
Szekszárd városának megany-
nyi dicsőséget szerzett Bartina 
jubileumi programjait április 
16-án, szombaton egy Családi 
Nap vezeti fel. A kisebbeknek 
és szüleiknek lesz ringató és 
játszóház, a Márványteremben 
„Fölszállott a Páva” fotókiállítás 
nyílik Váradi Levente képeiből. 
A tehetségkutató verseny rész-
tevőinek közreműködésével 
„Páva Parádé” lesz a Színház-
terem színpadán. Fellépnek: 
Busai Bori és Mahovics Tamás, 
Gál Tibor, a Haraszti ikrek, 
Horváth Zalán, Ürmös Sándor, 
a Százhalombattai Apróforrás 
Táncegyüttes, a Székesfehér-
vári Pulutyka Táncegyüttes, és 
természetesen a Bartina szólis-
tái, Sándor Zsigmond, Sándor 
Benjamin és Bajusz Panna, Ka-
rácsonyi Anna és Szombat Sára, 
valamint a Fölszállott a Páva 
győztese, a Bartina Gyermek 
táncegyüttese. Közreműködik: 
Szalonna és Bandája. Este egy-
kori és jelenlegi táncosok talál-
kozóját tartják a Rendezvény-

teremben, ahol közreműködik 
a Bartina és a Tarsoly zenekar, 
muzsikál a Fun Boys.

Az április 23-án aztán már 
valóban a táncé lesz a főszerep. 
A kulturális központ Színházter-
mében 11.00 és 16.00 órakor lesz 
látható a „Bartina 50 gálaműsor”, 
benne többek között Szabadi 
Mihály, Foltin Jolán, vagy éppen 
Fitos Dezső és Kocsis Enikő ko-
reográfiái. Kísér a Tarsoly zene-
kar. Ünnepi köszöntőt mond Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere, 
az elmúlt ötven évre emlékezik 
Szabadi Mihály, Bessenyei és 
Csokonai díjas koreográfus, az 
együttes alapítója, 1966 és 1986 
között művészeti vezetője és Ma-
tókné Kapási Julianna, Wlassics 
Gyula díjas néptánc pedagógus, 
1986 óta az egyesület művészeti 
vezetője.   SZV

Tavaszi Nagytakarítás 2.0

Április 15-16-án második al-
kalommal szerveznek Tavaszi 
Nagytakarítást Szekszárdon. 

A tavalyi esemény sikerén fel-
buzdulva, a város önkormány-
zata és az Alisca Terra Nonprofit 
Kft. idén is meghirdeti várossz-
építő akcióját. „A 2015-ös nagy-
takarítás alkalmával megmutat-
kozott, hogy a szekszárdiak egy 
erős és összetartó közösség, akik 
a jó ügyért hajlandók a közös 
munkára” – mondta Ács Rezső 
az esemény csütörtöki, a Kilá-
tónál tartott sajtótájékoztatóján. 
A polgármester emlékeztetett: 
tavaly két nap alatt több mint 
2500-an gyűjtötték a szemetet 
Szekszárd közterületeiről, az 
Alisca Terra munkatársai pedig 

összesen 1560 kg hulladékot 
szállítottak el a gyűjtőpontokról.

Az idén is kétnapos lesz a ta-
vaszi nagytakarítás: április 15-16-
án, pénteken és szombaton vár-
ják a lakóközösségeket, iskolákat, 
vállalkozásokat, akik rendbe ten-
nék környezetüket. Az összegyűj-
tött szemét lerakására a szelektív 
szigetek mellett vagy azok helyén 
kijelölt 45 gyűjtőponton lesz le-
hetőség. Az Alisca Terra NKft. 
munkatársai pénteken 17 órától, 
szombaton 14 órától szállítják el a 
kizárólag a közterületekről össze-
gyűjtött hulladékot.

A szervezők kérik a résztvevők 
regisztrációját, hogy részükre a 
szolgáltató kesztyűket és gyűjtőz-
sákokat biztosíthasson. A jelent-
kezéseket a 74/528-850-es tele-
fonszámon, vagy a nagytakarítás 
kapcsán létrehozott Facebook 
esemény oldalán (www.facebook.
com/events/1228104287217671) 
várják, ahova az akcióval kapcso-
latos észrevételek és fényképek is 
posztolhatók. További informáci-
ók a www.szekszard.hu és a www.
aliscaterra.hu weboldalakon.

A rendezvény ideje alatt bárki 
közelről is megtekintheti az Alis-
ca Terra NKft. munkagépeit az 
Energia park pénteken 11 órától. 

 SZV

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 3.
(vasárnap)

Április 4.
(hétfő)

Április 5.
(kedd)

Április 6. 
(szerda)

Április 7.
(csütörtök)

Április 8.
(péntek)

Április 9.
(szombat)

közepesen felhős
max. 19º , min. 5º

közepesen felhős, szeles nap
max. 20o , min. 8º

közepesen felhős, szeles nap
max. 21o , min. 8º

közepesen felhős
max. 22o , min. 9º

zápor
max. 21o , min. 10º

zápor
max. 19o , min. 10º

erősen felhős
max. 20o , min. 9º

NÉVNAP–TÁR
Április 3. (vasárnap) – Buda, Richárd
Buda: magyar eredetű; jelentése: békesség, követ, buzogány.
Richárd: német eredetű; jelentése: erős fejedelem.

Április 4. (hétfő) – Izidor
Izidor: görög-latin eredetű; jelentése: Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.

Április 5. (kedd) – Vince
Vince: latin eredetű; jelentése: győztes.

Április 6. (szerda) – Vilmos, Bíborka
Vilmos: latin-germán eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.
Bíborka: magyar eredetű; jelentése: bíbor.

Április 7. (csütörtök) – Herman
Herman: germán eredetű; jelentése: hadi férfi.

Április 8. (péntek) – Dénes
Dénes: görög eredetű; jelentése: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istenének 
ajánlott.

Április 9. (szombat) – Erhard, Dusán
Erhard:  germán eredetű; jelentése: becsület, erős.
Dusán: délszláv eredetű; jelentése: lélek.



2016. április 3. 2016. április 3. 54

Ragyogj kéken!
Április másodika az Autizmus 
Világnapja. Az Autisták Or-
szágos Szövetségéhez csat-
lakozva az Esőmanók Tolna 
Megyei Autistákért Egyesület 
idén is megmozdulást szer-
vezett Szekszárdon. 

Száznál is több kékbe öltözött 
gyerek és felnőtt jelent meg ez 
alkalomból A Garay téren. Az 
akcióhoz nagyobb részt iskolák 
és óvodák csatlakoztak: ott vol-
tak többek között a Gyermek-

lánc Óvoda gyerkőcei és neve-
lői, de a Comenius Általános 
Iskola diákjai, pedagógusai is. 
A gyerekek kékbe öltöztek, illet-
ve kék zászlókat lobogtattak. A 
rendezvény célja évről évre az, 
hogy az autizmussal kapcsolat-
ban elfogadásra ösztönözzön.

Az Esőmanók Tolna Megyei 
Autistákért Egyesület április 
2-án jótékonysági futóversenyt 
szervezett. A rendezvényen tá-
jékoztató előadásokat és beszél-
getéseket is hallhattak az autiz-

musról. A résztvevők 1 km-es 
és 5 km-es távon nevezhettek, 
a részvételi díj támogatásként 
az egyesület számlájára folyt be. 

Az egyesület a befutást követő-
en süteménnyel, teával és egyedi 
„Esőmenő” éremmel kedveske-
dett a résztvevőknek.  -wj-

„Alkotni jó” – Szakmák Éjszakája Szekszárdon is
Létezik múzeumok és ku-
tatók éjszakája, de miben 
különbözik ettől a „Szak-
mák Éjszakája” – merül fel 
a jogos kérdés az országos 
rendezvény honlapján. Nos, 
erre a kérdésre bárki választ 
kaphat, aki ellátogat a Szek-
szárdi Szakképzési Centrum 
intézményeinek egyikébe, 
április 15-én.

Az országban 44 szakképzési 
centrum működik, ezek egyike 
a Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum, amely Tolna megyében 
hat város tíz szakképzési intéz-
ményét fogja össze. A centrum 
több mint 600 munkatársának 
célja, hogy az intézményben 
tanuló csaknem 5000 diáknak 
megfelelő képzési struktúrát 

biztosítson, amelynek eredmé-
nyeként szakképzett, a mun-
kaerőpiac számára hasznos 
szakemberek kerüljenek ki az 
iskolából.

Fontos, hogy a tanulók nem 
az iskolapadban ülve tanulják 
az intézményben választható 50 
szakma valamelyikének gyakor-
lati ismereteit, hanem életszerű 
körülmények között, gyakorlati 
oktatás keretében sajátítják el a 
készségeket és képességeket. Az 
oktatás az iskolán belül és kívül 
is zajlik, szakmai partnerekkel 
együttműködve. Az intézmény 
igyekszik a munkaerőpiac kívá-
nalmaihoz igazítani a képzése-
ket. Ám a képzés nappali rend-
szerben viszonylag hosszú, ezen 
valamelyest segít az említett 
duális képzés. A másik oldal-
ról elmondható, hogy jelenleg 

viszonylag kevesen választják a 
szakmatanulást. Remélhetőleg 
ez a jövőben pozitív irányba 
változik. 

„Van egy mondás, amely sze-
rint egy jó szakma felér egy dip-
lomával, legalábbis anyagilag” 
– mondja Ábrahám Norbert, a 
Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum főigazgatója. „Ez az egyik, 
amit fontos kiemelni akkor, ami-
kor szakmaválasztásról beszé-
lünk. A másik pedig, hogy a jó 
szakember híre manapság száj-
ról szájra terjed, nehéz ugyanis 
megfelelő szakit találni. Emiatt is 
vonzó lehet a szakképzés. Mind-
ezek mellett persze: alkotni jó” – 
emeli ki a főigazgató.

A Szakmák Éjszakáján, április 
15-én, pénteken 18 órától erről 
is szó lesz. Az országban elő-
ször rendezik meg ezt a prog-

ramot, amelyhez a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum mind a 
tíz tagintézménye csatlakozik. 
A programra minden városba, 
a tagintézményekhez külön 
buszok indulnak majd. A cél-
közönség elsősorban a pálya-
választás előtt álló 7. osztályos 
általános iskolások és az érettsé-
gi előtt állók, de mindenki szá-
mára nyitott a program, amely 
roppant érdekesnek ígérkezik. 

Szekszárdon „Koktél zsong-
lőr” címmel várják a szakképzési 
centrum Vendéglátó Szakképző 
Iskolájába a gyerekeket, a Be-
zerédj tagintézményben pedig a 
Szakmák Éjszakáján eldől, hogy 
„Ki a legjobb pénzSZTÁRos?” 
Mindez azonban csupán ízelítő, 
a teljes programot www.szak-
makejszakaja.szekszardiszc.hu 
oldalon találják.  -wj-

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Keresztút és lábmosás a katolikus hívők Húsvétján
A szekszárdi belvárosi temp-
lomban március 22-én, kedd 
reggel indult útjára csendes 
Szentségimádással a Húsvéti 
Nagyhét eseménysorozata. 
Szerda este, Csatáron a Szent 
Teréz Házban Bibliakör fogad-
ta az érdeklődőket, míg Nagy-
csütörtökön a belvárosi és az 
újvárosi templomban is az esti 
órákban tartottak Szentmisét.

Nagycsütörtökön „a harangok 
Rómába mentek”. A belvárosi 
templomban Bacsmai László es-
peres-plébános Lápossy Péterrel 
közösen mutatta be a szentmi-
sét, amelyben Jézus utolsó va-
csorájára emlékeztek. Az espe-
res-plébános megmosta tizenkét 
„apostola” – a gyülekezet tucatnyi 
tagjának – lábát, és a szentmise 
végén megtörtént az oltárfosz-
tás, amellyel Jézus szenvedéseire, 
megaláztatására és kereszthalá-
lára emlékeztek a hívők. A mise 

után virrasztást tartottak az 1989-
től Szekszárdon is működő Jézus 
Szíve Család közösségével.

Nagypéntek délelőtt a katoli-
kus gyülekezet tagjai végigjár-
ták Jézus keresztútjának stációit 
a Remete kápolna kertjében. 
Újvárosban délután tartottak 
Keresztutat, majd kereszthódo-
lattal, passióénekléssel vették 
kezdetüket a nagypénteki litur-
giák. A belvárosi templomban 
Vida Zsolt káplán mutatta be 
a Nagypénteki Liturgiát, míg a 
Passiót a templom kórusa éne-
kelte. Ugyanitt délután 15 órától 
a „Szent sír” volt látogatható. 
Nagypéntektől – az esti szer-
tartásokat megelőzően – irgal-
masság kilenced imádkozást 
tartottak. Az eseményre szerte 
a világon milliók készültek. A 
kilenced imasorozata nagypén-
tekkel indul: ez a nap – a húsvéti 
ünneppel együtt – Isten irgalmas 
szeretetének csúcspontját jelenti.

Nagyszombat reggelétől a 
plébánia Schola Caritatis Cser-
készcsapatának tagjai a „szent 
sír” őrzésénél tettek szolgála-
tot. Az esti vigíliai szentmise 
tűzszenteléssel kezdődött. A 
szentmise keretében felnőttek 
keresztelésére, elsőáldozására 
és bérmálására is sor került, a 

mise végén pedig Bacsmai Lász-
ló megszentelte a hívek által ho-
zott ételeket, italokat.

A Húsvétvasárnap reggeli 
szentmisét mindkét katolikus 
gyülekezetben feltámadási kör-
meneteket zárta, Húsvéthétfőn 
pedig reggel és este 6 órakor is 
miséztek. A betegeknél még már-
cius 22-én, délelőtt jártak gyóntat-
ni, áldoztatni az egyházi elöljárók.

A református testvérek dr. Ka-
szó Gyula lelkipásztor vezetésé-
vel nagypéntek délutánján, majd 
Húsvét vasárnapján és hétfőn dé-
lelőtt úrvacsorás istentiszteleten 
vehettek részt. A szekszárdi evan-
gélikus gyülekezetben ünnepi al-
kalmai a nagycsütörtöki istentisz-
telettel kezdődtek. Sefcsik Zoltán 
lelkész Nagypénteken, vasárnap 
és Húsvét másnapján úrvacso-
rával egybekötött istentiszteletet 
tartott, míg Nagypéntek délután-
ján passiójáték is színesítette az 
istentisztelet liturgiáját.  Gy. L. 
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Újvárosi körmenet – vasárnap reggel
Régi hagyománnyal bír az újvárosi közösségé-
ben a Húsvéti Feltámadási Körmenet. Erre ko-
rábban számos helyen a Krisztus feltámadását 
megünneplő Nagyszombat esti mise alkalmá-
val került sor, ám Újvárosban Húsvétvasárnap 
reggelén tartják e liturgikus eseményt.

Az ok egyszerű: a híveknek így nem kell a sötét-
ben botorkálniuk – tudtuk meg dr. Horváth E. 
Írisztől, a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus 
Társaskör tagjától, a rendezvény egyik fő szer-
vezőjétől. Újvárosban a templom megépítése, 
azaz 1868. szeptember 25. óta tartják a körmenet 
hagyományát. Erre idén március 27-én, a reggeli 
szentmise után került sor.

A Vida Zsolt káplán által celebrált misét kö-
vetően – ahogy eddig is szokás volt – a menet 
megkerülte a templomot: elöl a keresztet és az égő 
húsvéti gyertyát vitték. A kereszttel és a gyertyá-
val mellett a feltámadt Jézust ábrázoló szobor is 
megjelenik, amely szimbolikus jelentőséggel bír, 
tudatva valamennyi hívővel: a Megváltó Krisztus 
kereszthalálát követően feltámadt! Miként más 
körmenetben, így itt is a menet részét képezi egy 
„baldachint” vivő négyfős csoport, amely alatt az 
egyházi elöljáró vonul az oltári szentséggel. Őket 
a kántor követi, aki folyamatosan húsvéti feltáma-
dási énekeket ad elő a hívek közreműködésével.

Mivel a húsvéti liturgiáknál viszonylag szigo-
rú szertartásrend uralkodik, így lényegében nem 
lehet a települések helyi sajátosságait beépíteni a 
körmenet elemeibe. Az egyetlen újvárosi sajátos-
ság mégis a Passió lehet, amelyet Virágvasárnap, 
illetve Nagypénteken ad elő az újvárosi hívekből 
álló kórus a templomban – taglalta dr. Horváth E. 
Írisz. Mint elmondta, a Társaskör csak közvetett 
módon járul hozzá a körmenet szervezéséhez, 
amelyben nagyon sokan vesznek részt. 

 Gy. L. 
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A Szekszárdi Szakképzési Cent-
rumban felnőttoktatás is zajlik, 
amely jó lehetőség a dolgozók-
nak vagy a gyesen lévőknek az 
átképzésre. Emellett az általános 
iskolában is népszerűsítené a 
szakképzést a Szekszárdi Szak-
képzési Centrum. A tervek sze-
rint a jövőben szakkörök indul-
hatnak az általános iskolákban 
a centrum közreműködésével. 
A szakkörök célja, hogy megis-
mertesse a gyerekekkel az egyes 
szakmák rejtelmeit, szépségeit. 

Ábrahám Norbert főigazgató
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Berze Nagy, a mesegyűjtő
Hetven éve hunyt el dr. Berze 
Nagy János néprajzkutató, 
mesegyűjtő, aki 1919 és 1924 
között tanfelügyelőként dol-
gozott Szekszárdon.

Tizenegyedik gyermekként lá-
tott napvilágot 1879-ben, a mai 
Besenyőteleken. Már középis-
kolásként szenvedélyes népme-
se, népdal és népballadagyűjtő 
hírében állt. Egyetemi évei 
során számtalan népköltésze-

ti, nyelvtudományi anyagot 
gyűjtött a Kisfaludy Társaság 
és az MTA Nyelvtudományi Bi-
zottsága kérésére. Az 1905-ben 
doktorrá avatott Berze Nagy 
publikációit az Ethnographia 
című szaklapban is olvashatta a 
korabeli közönség.

Lugos, Kolozsvár, Nagyenyed, 
Csíkszereda, Debrecen, vala-
mint Pancsova, Pécs és Szek-
szárd számítottak élete főbb 
állomásainak. Meghatározó 
munkáját, a Meseszótárat 1907. 
és 1913. között készítette, kiadá-
sába a háború szólt közbe.

Szekszárdon 1919 novem-
berétől 1924 augusztusáig vál-
lalt szakfelügyelői tisztséget, 
közben a vármegye területén 
élő magyarság szellemi hagyo-
mányait gyűjtötte, mentette. A 
Magyar Királyi Állami Főgim-
názium (a későbbi Garay János 
Gimnázium), továbbá az állami 
polgári fiú- és leányiskola di-
ákjaiból Ifjúsági Gyűjtőszövet-
séget szervezett. Munkája elis-
meréseként 1935-ben tanügyi 
tanácsossá, majd 1939-ben 
főtanácsossá válhatott. Nyu-
galomba vonulásáig Pécsett 
dolgozott, itt is hunyt el 1946. 
április 6-án.

Jelentős műveként tartják 
számon a Magyar mesekataló-
gust is, amelyet az első európai 
mesegyűjteményként jegyez-
nek. Dr. Berze Nagy János nevét 
Szekszárdon utca őrzi.

A Magyar Néprajzi Lexikon I. és 
dr. Dobos Gyula: Szekszárd a XX. 
század első évtizedeiben című mun-
kái alapján összeállította:  Gy. L

Fantázia és önkifejezés

Játékos foglalkozást indított 
nemrég a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum. A Dráma-Já-
tékos szakkörre elsősorban 
felső tagozatos gyermekeket 
várnak. A cél, hogy fejlesszék 
a gyerekek koncentrációját, 
önálló gondolkodásra tanít-
son és kreativitásra ösztö-
nözzenek.

Kedd délután három nagylány, 
Vörös Fanni, Tatai Zsuzsi és 
Demkó Dominika várakozik, 
hogy kezdődjön a foglalkozás 
a Vármegyeházán. Szűcs Zsu-
zsanna vezetésével elsőként egy 
játékos feladattal indítanak: kü-
lönböző hangokat kell felismer-
ni. Nem könnyű, a „korosztályos 
nehézségek” miatt főként az író-
gép hangja fog ki a lányokon. A 

játék után befut Rubányi Anita 
is, és az AliscumTheArtRoom 
társulat tagja irányításával tü-
körjátékba kezd a csoport.

„A drámajáték személyiség 
és közösségfejlesztő” – mond-
ja Szűcs Zsuzsanna. Képes-
ségfejlesztés, feszültségoldás 
is egyben, így roppant fontos 
tevékenység. A csoport mind-
ezt játékos feladatokkal végzi. 
Emellett a Múzeumok Éjszaká-
jára készülnek egy zseblámpás 
előadással. A csapat az elsőtől az 
utolsó mozzanatig közösen ala-
kítja az előadást – mindannyian 
nagyon élvezik a játékot.

A Dráma-Játékos foglalkozás 
nyitott, bármikor lehet csatla-
kozni. A szervezők mindenkit 
várnak a Vármegyeházán, ked-
denként 15:30-tól.  Wessely Judit

A weimari köztársaság
Az I. világháborút követően 
Németország csakhamar ki-
heverte az egymást követő, 
tiszavirág életű kormányzó 
pártokat. Az 1933-ig, vagyis 
Hitler hatalomátvételéig ter-
jedő időszakban felfedezhető 
volt a társadalmi átrétegző-
dés lassú, egyfajta világpoliti-
kai újrapozícionálása.

Ennek az átmeneti időszaknak 
a pozitívumait taglalta márci-
us 30-i előadásában dr. Vitári 
Zsolt, a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumban. A PTE Bölcsészet-
tudományi Kar történésze utalt 
arra, hogy a „weimari köztársa-
ságnak” is nevezett éra alapját 
Philipp Scheidemann szociál-
demokrata politikus rakta le, 

aki 1918. no-
vember 9-én 
kikiáltotta a 
Német Köz-
társaságot. 

Az előadó kiemelte a puccsok, 
politikai gyilkosságok, szepara-
tista törekvések jellemezte idő-
szakban Paul von Hindenburg 
kancellár szerepét, aki vállalta a 
köztársasági keretek között tör-
ténő irányítást. Gustav Stresem-
ann külügyminiszter pedig ha-
tározottan kereste a gazdasági 
együttműködést a Szovjetunió-
val, fixálta a nyugati határokat, 
az ország gazdasági fellendülé-
sét pedig a világban élő német-
ségre alapozta. Arra számított, 
hogy a német technológia tá-
voli országokba exportálásával 
olyan tőke-technológiai transz-
fert érhet el az ország, amely a 
világgazdaságban betöltött sze-
repét helyreállíthatja.

Az ország ipara 1920-ban a 
háború előtti érték 37 százalé-
kára, mezőgazdasága 60 %-ra 
zuhant vissza. A ’20-as évek 
végén kirobbant világválság 
kezdetére innen sikerült a né-
meteknek visszatornázniuk 
magukat a háborút megelőző 
színvonalra. A gazdasági válság 
idején a németek Kelet-Európá-
ra figyelve, az ottani brit, francia 
és olasz érdekeltségek összeom-
lását használták ki. Így alakult, 
hogy a ’30-as évekre a térség or-
szágai újfent több szállal kötőd-
tek Németországhoz...  Gy. L.
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Bővülnek a túraidőpontok
Különleges hangulatú lösz- 
szurdik túra várta a bakan-
csos világ rajongóit Hús-
véthétfőn. A Béla király térről 
induló, a Bati-kereszt kilátó-
ját is érintő túrát a Szekszár-
di Klímakör a Zöldtárs Alapít-
vánnyal karöltve szervezte.

Az alapítvány programszervezői 
immár ötödik éve két időszakra, 
a nemzetközi Mobilitás Heté-
vel egy időben zajló Szekszár-
di Szüreti Fesztiválra, illetve a 
karácsony és szilveszter közötti 
napokra koncentrálnak. A „Zsír-
égető túrát” az év utolsó szom-
batjára szervezik – nyilatkozta 
lapunknak Gyarmati László túra-
vezető, a Zöldtárs Alapítvány ku-
ratóriumi tagja. Programjaikon 
átlagban mintegy félszázan vesz-
nek részt, ezért is gondolták úgy, 
hogy újabb két időponttal bőví-
tik a repertoárt: Húsvéthétfőn és 
a pünkösdi ünnepek alkalmával 
(idén május 14-én, szombaton) 
tartanak gyalogtúrát – szintén 
hagyományteremtő céllal.

,,Alapítványunk elkötelezett a 
klímavédelem iránt, ezek a ren-
dezvények is a cél érdekében 
tett apró lépések” – szögezte le 
Gyarmati László. Hangsúlyoz-
ta: mivel motorizáció nélkül is 
el lehet jutni egyik pontból a 

másikba, ennek egyik módja, ha 
gyalogszerrel, vagy kerékpáron 
közlekedünk. Mindezen túl, aki 
rendszeresen mozog, keveseb-
bet jár orvoshoz. Az alapítvány 
túráival a környezetünkben ta-
lálható természeti szépségekre 
is fel kívánja hívni a figyelmet, 
ám a közösségi érzés erősítése 
sem utolsó szempont számukra.

A húsvéthétfői túra ötven 
résztvevője közül a legfiatalabb 
kilenc, a legidősebb hetven év 
feletti volt – tudhattuk meg. Az 
útvonal a Béla király tértől a Mé-
rey utcán át érintette a barlang-
lakásokkal teli Szücsény-szurdo-
kot, a Benedek-völgyet, illetve a 
túra legmagasabb pontját, a 285 
méteres Cserhát-tetőt. Innen a 
Kerékhegyen át a Bati-kereszt 
szomszédságában található, a 
Faluhely és Sötétvölgy irányába 
is egyedülálló kilátást biztosító 
kilátóra is fellépcsőztek. Visz-
szafelé a Remete forrást érintve, 
a Remete és a Bartina utcákon 
ereszkedtek le a kiindulópontra.

A pünkösdi túrán a Cser-
hát-tetőtől Parászta felé indul-
nak majd a kirándulók, ahol 
a Csontos-szurdokot tekintik 
meg, végigsétálnak a hegygerin-
cen a Lisztes-völgyig, onnan pe-
dig a Kadarka utcán érnek vissza 
a Béla király térre.  Gy. L.

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Szekszárd Város 
Aranykönyvéről szóló 14/2011.
(IV.12) önkormányzati rendeletére 
hivatkozva (olvasható a Polgármes-
teri Hivatal honlapján) a következő 
módon és az itt jelzett határidőre 
várja a város polgárainak, közössé-
geinek, valamint intézményeinek, 
gazdasági és társadalmi és egyéb 
szervezeteinek javaslatait a 2015-ös 
naptári év megörökítésre érdemes 
eseményeiről.

Az Aranykönyvbe való bejegyzés 
indoka lehet, olyan
• kiemelkedően fontos pozitív, 
Szekszárdot érintő esemény, amely 
méltó arra, hogy a város történeté-
nek részévé váljon,
• szekszárdi személyhez, közösség-
hez, intézményhez kötődő kiemel-
kedő teljesítmény, 

• neves személyiség látogatása,
• természeti jelenség, amelynek je-
lentős kihatása volt a város életére,
• események és teljesítmények – a 
reál és a humán szférában –, ame-
lyek új értéket teremtettek, illetve a 
város hírnevét jelentősen emelték, 
vagy a városban lakók életminősé-
gét pozitívan befolyásolták,
• kitüntetéseknél azok a szekszárdi 
polgárok, közösségek javasolhatók, 
akik a Tolna Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése vagy Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyűlése által alapított, 
valamint a köztársasági elnök, il-
letve országos hatáskörű szervek 
kitüntetettjei,

• a rendszeresen ismétlődő esemé-
nyek, megemlékezések, nagyrendez-
vények esetén a javaslatban a jubile-
umi alkalmakon kívül felterjeszthető 
az adott évben különösen kitűnt ren-
dezvény (illetve annak eleme) is, 
• az általános és a középiskolák diák-
jainak tanulmányi, sport, művészeti, 
kulturális versenyein a nemzetközi, 
országos I-III. helyezettek, illetve az 
arany-, ezüst- és bronzéremmel, 
fokozattal kitüntetettek, az OKTV 
és az OSZTV versenyeken az orszá-
gos I-III. helyezettek kerülhetnek az 
Aranykönyvbe.

A bejegyzésre javaslatot tehetnek 
szekszárdi polgárok, közösségek, 
intézmények, gazdasági, társadalmi 
és egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges űrlap 
letölthető a Polgármesteri Hivatal 
honlapjáról, vagy hivatali időben át-
vehető az ügyfélszolgálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi le-
hetőségükkel, és az aranykönyvi 
rendelet követelményeinek megfe-
lelő eseményekről, teljesítmények-
ről, személyekről küldjenek kellően 
indokolt javaslatokat 2016. április 
15-i határidőig a következő címre:

Posta: Dr. Dobos Gyula ny. levél-
tár igazgató,7100 Szekszárd, Bródy 
köz 21. (Kérjük a borítékon feltün-
tetni: Aranykönyvi javaslat) vagy 
e-mail: dob6612@mail.iif.hu

A határidő után érkezett jelzése-
ket a bizottság nem tudja fogadni.

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasárnap 
2016. augusztusi számában jelenik 
meg.

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

Telefon: 74/511-808

Hullámfront technológiás
computeres szemvizsgálat!

(01316)

iroda@slimrisk.hu
www.slimrisk.hu

HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– ÓRA – ÉKSZER – RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

FESTMÉNY-
MŰTÁRGY

(01317)

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez
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Immár 23 éve tart Szekszárd és Bietigheim-Bissingen zeneiskolá-
jának kapcsolata. Szerdán a Blockflöte együttes és a Gitárzenekar 
érkezett városunkba, és a szekszárdi ifjúsági vonós- és gitár zene-
karral közös koncertet is adtak szombat délután. A német vendé-
geket csütörtök reggel Ács Rezső polgármester is fogadta.
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Az osztrák Raiff eisen csoport tulajdonában lévő, a bankszektor meghatározó 
szereplőjeként ismert Raiff eisen Bank Zrt. SZEKSZÁRDI fi ókjába 

munkatársat keresünk az alábbi munkakörbe:
Lakossági ügyfélreferens – Szekszárd

Főbb feladatok:
• a lakossági üzletág ügyfeleinek 

kiszolgálása, 
• számlavezetéssel kapcsolatos 

műveletek végzése és kapcsolat
tartás az ügyfelekkel,

• befektetési, hitel és egyéb 
kiegészítő termékek értékesítése.

Követelmények, elvárások:
• legalább középfokú szakirányú 

(közgazdasági, pénzügyi) végzettség,
• erős értékesítői attitűd,
• számítógépes felhasználói ismeretek 

(Word, Excel),
• jó kommunikációs készség, ügyfél-

orientált gondolkodás.

Előnyt jelent:
• felsőfokú közgazdasági végzettség,
• értékpapír jogi vizsga,
• lakossági hitelezés területén szerzett 

bankfi óki tapasztalat
• hasonló munkakörben szerzett 

bankszakmai tapasztalat,
• angol- és/vagy németnyelvismeret.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Munkavégzés helye: Szekszárd 
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő 
Pozíció szintje: munkatárs/beosz-
tott/alkalmazott 
Foglalkoztatás időtartama: 
Határozott idejű
Terület: Tolna megye

(01321)

Szekszárd is részese az éghajlatváltozást kutató projektnek
A szekszárdi klímakörösök 
aktivitását elismerendő, a tol-
nai megyeszékhely – Veszp-
rém mellett – részt vesz egy 
olyan Európai Uniós projekt-
ben, amely az egész világra 
kiterjedően az éghajlatvál-
tozás dinamikáját próbálja 
feltárni.

Készülnek prognózisok 30 éves 
periódusokban egészen 2100-
ig minden kontinensre, még 
az extrém helyzetű sarkkörök-
re is. Az ebben résztvevők, a 
környékükön jellemző külön-
leges eseteket figyelik meg, 
írják le kellő részletességgel. 
Ehhez nem kellenek kutatók, 
bőven elegek a fenntartható 
fejlődés civil elkötelezettjei. A 
tudomány képviselői ezekből 
aztán rendszerezhetnek, mo-
dellezhetnek, és kimondhat-
nak olyan következményeket, 
ami konkrét lépéseket indít el 
a társadalmakban.

– Mindenre kiható proble-
matikát igyekszünk megjele-
níteni az energiától indulva a 
közlekedésen át az élelmiszer-
termelésig – mondta a Kana-
dában élő magyar professzor, 
Pintér László. A Közép Európai 
Egyetem tanára örömét fejez-
te ki, hogy együtt dolgozhat a 
már értékes adatokkal, megfi-
gyelésekkel rendelkező szek-
szárdi civil szervezettel.

A projektben résztvevő két 
magyar város feladatának fó-
kuszában a vízgazdálkodás, 
vízszabályozás és talajvédelem 
áll, de emellett az élelmiszer-
lánc biztonsága, az autonóm 
élelmiszer-előállítás helyzete, 
lehetőségei is a vizsgálat tár-
gyát képezik.

Az elsivatagosodás
reális veszélye

– Egy optimista és egy átla-
gos forgatókönyv mellett ké-
szül a projektben egy extrém 

is, ami már 4-5 Celsius fokos, 
vagy azt meghaladó földfelszín 
felmelegedéssel számol. Ehhez 
kapcsolódik egy demográfia 
és egy egészségügyi modell, 
hiszen más és más az adott 
térségekben a fiatalok és az 
idősek aránya. Utóbbiakra már 
a mai hőségnapok száma is 
veszélyes – ebben az időszak-
ban jellemzően a világszerte 
megugrik a halálozások száma 
– érzékeltette a probléma ne-
gatív hatását dr. Pintér László, 
majd hozzátette: ezt a modellt 
egy londoni cég készíti, de 
más vonatkozású modelleken 
dolgoznak majd Bostonban és 
más városokban is.

– Sokan végeznek megfigye-
léseket a világ legkülönbözőbb 
pontjain. A magyar résztvevők 
legközelebb Veszprémben, 
Szekszárd partnervárosában 
találkoznak – avatott be az 
éghajlatkutatás magyarországi 
projektjébe dr. Pintér László. 

– Az elkövetkezendő két év-
ben mindkét helyen, az ég-
hajlatváltozás dinamikájának 
mindhárom forgatókönyvére 
vonatkozóan készülhetnek 
alkalmazkodási megállapítá-
sok, amiket a két város, annak 
térsége kellő komolysággal 
kezelhet a klímát érintő dön-
téseiben.

Ha nem teszünk ellene töb-
bet, mint az elmúlt harminc 
esztendőben tettünk, akkor a 
felmelegedés folytatódása, a 
gyakran fellépő súlyos aszályo-
kat és a kárt okozó vízözönöket 
is kalkulálva, a Kárpát-meden-
ce elsivatagosodásához vezet-
het, ami például a Kiskunságon 
a mezőgazdasági termelést le-
hetetlenítené el.

Egy tudományos prognózis 
alapján ez a terület 2070-re 
már akár félsivataggá is válhat. 
A tájegység ugye elég közel van 
Szekszárdhoz...

 B. Gy.
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Március 27-ei rejtvényünk megfejtése: Wosinsky Mór, Gerjeni ásatások
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Novákovits Lászlóné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését április 7-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Irgalmasság – jutalmam, hogy tehetem
A mai vasárnapon az Isteni Ir-
galmasságot ünnepeljük. Miért 
fontos ez nekünk? Mert az em-
beri létünknek fontos, hogy meg-
tapasztaljuk, hogy Isten irgalmas 
hozzánk: megbocsát, lehetőséget 
biztosít az újrakezdésre. Érez-
zük, hogy szeretve vagyunk.

Isten nem személy-válogató, 
olyannak szeret, amilyenek va-
gyunk. Azáltal, hogy szeretve 
érezzük magunkat, mind jobban 
megnyílunk, kitárjuk szívünket, 
befogadóbbakká leszünk. A mai 
kor embere sokszor sérül, főleg 
lelkileg, mert nem érzi, hogy sze-
retik, hogy elfogadják. Állandóan 
meg akar felelni, vagy a szüleinek, 
vagy a házastársának, vagy a fő-

nökének, azért, hogy érezze: elfo-
gadják és szeretik. Ez az elfogadás, 
ez a szeretet azonban nem önzet-
len. Ez érdekből történik. Isten 
nem érdekből szeret minket. Nem 
azért szeret, mert jól imádkozunk, 
vagy, mert elmegyünk templom-
ba. A szeretete ingyenes, hiszen Ő 
akar tenni valamit értünk – már 
a teremtéskor szeretet bennünket. 
Mindig Ő teszi meg az első lépést.

Az irgalmasság és a szeretet 
jellegzetesen Isten tulajdonsága. 
Istenről gyakran olvassuk a Bib-
liában, hogy Ő irgalmas Isten. 
Ki az irgalmas? Röviden: az, aki 
segít a másikon. Ezt azonban ki 
kell egészíteni azzal, hogy az, aki 
érdek nélkül segít a másikon. Ir-

galmas az, aki nem úgy bánik a 
másikkal, ahogy az megérdemel-
né, hanem jobban. Jót ad annak 
is, akitől rosszat kapott.

Hogyan legyünk irgalmasok? 
Az irgalmasság mindig belül-
ről, az ember szívéből indul el, 
de kézzel fogható gesztusokban, 
cselekedetekben nyilvánul meg. 
Az ember szíve mozdul először, 
majd mozdítja a kezet, lábat is, 
és tényleges segítség lesz belőle. A 
mi gyönyörű magyar nyelvünk 
mondja: összeszorult a szíve, mi-
kor látta valakinek a nyomorú-
ságát. Megrendült. Valami belül 
megmozdul bennem, de ez nem 
akad el ott, hanem utána mozdul 
a kezem, a lábam és oda megyek, 
ahol baj van, és megteszem, amit 
tehetek. Az egész ember benne 

van az igazi irgalmasságban. 
Vigyázzunk azonban: mert aki 
tudott a másik bajáról, és tudna 
jót tenni, de nem teszi, bűne az 
annak. Az üres szándék, a puszta 
jóindulat nem irgalmasság.

Kezdjük el már ma, otthon az 
irgalmasság cselekedeteit. Gya-
koroljuk be, legyen ez belső lelki 
reflexszé: azonnal észreveszem, 
azonnal teszem, amit tehetek, és 
utána eltűnök, ha nincs rám szük-
ség. Nem várom a tapsot, mert nem 
azért teszem, hanem mert én előbb 
kaptam irgalmasságot. Abból élek, 
hogy az Isten irgalmasan hordoz 
engem annak ellenére, hogy ilyen 
vagyok, amilyen. Akkor hogyne 
tennék meg mindent másokért, 
amit megtehetek, hiszen jutalmam, 
hogy tehetem.   Vida Zsolt káplán

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.

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–30/505–52–49

Az akció 2016. április 1-30-ig tart.
(01315)

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. (01313)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01312)

Házi gyermekorvosi pályázat
Szekszárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki Szekszárd II. sz. gyermek körzet háziorvosi 
feladatainak vállalkozási formában való ellátására,

területi ellátási kötelezettséggel.
Munkakör és munkahely megnevezése:

• II. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermek lakos-
ság ellátása a Szekszárd, Kandó K. út 10. alatti rendelőben. A 
tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi 
háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt, mely egyben 
az ügyeletben társult települések ellátását is jelenti.

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet
• csecsemő - és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés, az 
önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény-
ben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermek-
orvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rendeletben előírt feltételek megléte, magyar állam-
polgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz.

Pályázathoz csatolni kell:
• szakirányú végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolatát, 
• részletes személyi és szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• a pályázó hozzájárulása arról, hogy a pályázati eljárásban 
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, a pályázatát 
a Szociális Egészségügyi Bizottság, valamint a Képviselő-
testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,
• MOK tagsági igazolás.

Pályázat benyújtásának helye:
• Szekszárd MJV Önkormányzata, Ács Rezső polgár-
mester (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmen-
tesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május. 4.
Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejáratát követő 
képviselő testületi ülés.
Az állás betölthető: 2016. július 1-től.

További információ: Dölles Lászlóné intézményvezető
– Tel.: 06-30/458-6344

BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS A 2016-2017
NEVELÉSI-GONDOZÁSI ÉVRE

Szekszárd Megyei Jogú Város Városi Bölcsődéje értesíti  
az érdekelt szülőket, hogy bölcsődei beiratkozást hirdet  

a 2016/2017-os nevelési – gondozási évre.
Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei,  

nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt 
elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük 

vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni, igazolni tudják, hogy ők és gyermekük  

(gyermekeik) szekszárdi lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkeznek, és életvitelszerűen Szekszárdon tartózkodnak.

A beiratkozás helye: 
• Városi Bölcsőde (Szekszárd, Perczel Mór u. 4.) 
Ideje: 2016. április 26 – 27. (kedd-szerda), 08:00 – 16:30
Honlap cím: www.eszterlanc-bolcsode.hu 
Telefon: 74/512-062
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• Kitöltött felvételi kérelem (honlapról letölthető vagy a 
„Bölcsőde kóstolgatón” elvihető) 

• Orvosi igazolás 
Másolatok:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• TAJ kártyája,
• a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

15/1998.N.M. rend.
„36.§(1)Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától felvehető
a) harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek 

az ötödik életévének betöltéséig,
b) annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a 

harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek
az ötödik életévét betölti, vagy

c) annak az évnek a december 31-éi, amelyben a gyermek 
szeptember 1-je és december 31-e között tölti be a 
harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő 
vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a 
bölcsőde biztosítja.”

A jelentkező gyermekek fogadása a bölcsődei nevelési évben 
egyeztetés szerint folyamatosan történik.

BÖLCSŐDE KÓSTOLGATÓ
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI BÖLCSŐDÉJE 

(Perczel Mór u. 4.) 

2016. április 18-án (hétfő)
és április 19-én (kedd), 

09:00 és 11:00 óra
között ismerkedni hívja azokat a családokat, akik a 2016/2017-
es nevelési-gondozási évben gyermekük bölcsődei napközbeni 

ellátásáról gondolkodnak.
A Bölcsőde kóstolgatóval az intézményválasztásban igyekszünk 

segítséget nyújtani.
Ezeken a napokon lehetőségük nyílik betekinteni a bölcsődei 

életbe, beszélgetni a nevelőkkel.
Tájékoztatást adunk, feltehetik kérdéseiket, és a beiratkozáshoz 

szükséges felvételi kérelmek is elvihetők.
Bejelentkezni a 74/512-061, vagy a 74/512-062-es

telefonszámon lehetséges.
Minden kedves családot szeretettel várunk!
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A felsőházban folytathatják a pólósok
Története során először ju-
tottak felsőházi rájátszásba 
a Szekszárdi Sportközpont 
NKft. vízilabda szakosztá-
lyának csapatai: a gyermek 
A és B korosztályú együttes 
is a legjobbak között foly-
tathatja.

Három éve vesznek részt a 
Sóvári Gábor vezetőedző által 
irányított szekszárdi pólósok 
a Dunántúli Vízilabda Liga 
küzdelmeiben, de először a 
2015/2016-os bajnokságban 
indítottak három korcsoport-
ban is csapatot. Annak ellené-

re, hogy a városi fedett uszo-
da kényszerű bezárása miatt 
nem voltak éppen ideálisak az 
edzés-feltételek, az eredmé-
nyek tekintetében a szekszárdi-
ak már most felülmúlták eddigi 
szereplésüket. Az elmúlt évek 
szisztematikus szakmai mun-
kája, a gyerekek szorgalma, 
kemény munkája meghozta 
gyümölcsét: a 2001-es mellett 
a 2003-as korosztály is beju-
tott a felsőházi rájátszásba. Az 
ifi-serdülő összevont korcso-
portban induló fiatal szekszár-
di együttesnek még túl erősek 
voltak a riválisok.

Az idősebbek a fűzfőiek 
mögött csoport másodikként 
zártak, és a bajnokság 1-4. he-
lyéért a Balaton-partiak mel-
lett a bombaerős Vác és a hazai 
mérkőzéseit Sopronban játszó 
osztrák Wien csapatával ját-
szanak. 

A play-off első fordulóját 
április 2-án, szombaton mind-
járt a szekszárdiak rendezik, 
akik ezúttal Baján „lesznek 
otthon”. A Gyermek B korosz-
tályban ugyancsak a második 
pozícióból léptek tovább a 
Sóvári-tanítványok, akik a rá-
játszásban csoportbeli ellen-
feleik, a Pécs és Balatonfűzfő 
mellett a másik ágról érkező 
Budafóka, Győr és Vác együt-
tesével mérkőznek. A tréner 
szerint jó esetben dobogó kö-
zelbe kerülhet csapata. 

A mindkét együttesben 
alapembernek számító Bencze 
Botond továbbra is tagja a 
2003-as régiós válogatott 16 
fős keretének, amely havonta 
két napot tréningezik együtt, 
készülve a régiós válogatottak 
nyári tornájára. A Szekszárdon 
folyó szakmai munka elismeré-
se még, hogy az ajkaiak Sóvá-
ri Gábor csapatát hívták meg 
ellenfélként a felújított városi 
uszoda megnyitójára. 

 - fl -
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Még nem volt jo-
gosítványa, máris 
hatszoros orszá-
gos bajnok volt 
a szekszárdi 
Ficza Ferenc. A 
19 esztendős 
autóversenyző 
tavaly emlé-
kezetes győ-
zelmet aratott 
a hungaroringi 
ETCC-futamon, 
idén pedig a Zen-
gő Motorsport ver-
senyautóját vezetheti 
a túraautó világbajnokság 
versenyein.

Miután tíz együtt töltött szezon 
után az év elején Michelisz Nor-
bert elhagyta az „istállót” – a leg-
jobb magyar autóversenyző gyári 
Hondával folytatja pályafutását – 
még olyan hírek is felröppentek, 
hogy a magyar csapat nem indul 
a WTCC-ben. Zengő Zoltán 
azonban nem hagyta veszni az 
elmúlt évtizedben felhalmozott 
tapasztalatot, és sikeres tárgyalá-
sok után nevezte csapatát a túra-
autó világbajnokságra. 

Hosszas várakozás után, már-
cius 29-én az is kiderült, hogy 
a Zengő Motorsport nem egy, 
hanem két autót indít a 2016-
os idényben. Michelisz helyét a 
19 éves szekszárdi Ficza Ferenc 

foglalja el, míg 
a másik 

Hondát a 17 éves Nagy Dá-
niel vezeti majd. Mindketten 
ismerősek a csapatnak, hiszen 
korábban versenyeztek már 
Zengő-autóval. Ficza ráadásul 
egészen sokat...

A hivatalos bejelentésben a 
Zengő Motorsport azt is ki-
emeli, hogy tavalyi kocsikkal 
versenyeznek az idényben. 
Nem „hívták le” a Honda idei 
fejlesztéseit, mert tanulásra 
szeretnék felhasználni az évet, 
hogy mielőbb összerázódjon 
a pilótája mellett mérnökeit 
és szerelőit is veszített a csa-
pat. Rossz hír, hogy a hétvégi 
idénynyitóra – a versenyt az 

Eurosport vasárnap 

élőben közvetíti – szinte bizto-
san csak Ficza autója készül el, 
így Franciaországban csak egy 
zengős Honda lehet ott a me-
zőnyben. A második, még épí-
tés alatt álló autót a 2015-ben 
induló NIKA Racingtől szerez-
te meg a Zengő Motorsport, a 

svédek ugyanis a 2016-os neve-
zésük ellenére végül nem tud-
ták előteremteni az induláshoz 
szükséges feltételeket.

Az új Zengő-pilóta
Ficza Ferenc – akinek édesap-

ja, idősebb Ficza Ferenc 11 baj-
noki címet nyert a túraautós és 
GT-bajnokságokban – ötévesen 
kezdett gokartozni, 2005-ben és 
2006-ban már meg is nyerte a 
Kadet 60-as géposztályt, 2007-
ben pedig a Rotax Mini Max ka-
tegóriában lett összetett harma-
dik. Aztán 12 évesen már valódi 
versenyautót vezetett, 2010-ben 
pedig a Suzuki Kupában indult 
és bajnok is lett az RCM Motor-
sport versenyzőjeként. Ekkor 
még csak 14 éves volt, amivel a 
mai napig minden idők legfiata-
labb magyar bajnoka.

Két évvel később belekóstolt 
az ETCC-be, vagyis a túraautó 
Európa-bajnokságba egy Alfa 
Romeo 156 WTCC-vel. Első 
Eb-futamán mindjárt harma-
dik lett Monzában, az össze-
tettben is jól állt, de a szezont 
nem fejezhette be. A SEAT 
León Európa-kupában folytatta 
a versenyzést, amit 2014-ben 
kis híján meg is nyert. Tavaly a 
TCR-sorozatban kezdte az évet, 
a hungaroringi ETCC-futamon 
pedig emlékezetes futamgyő-
zelmet szerzett.  SZV

AMERIKAI-FUTBALL. Fölényes 
sikerrel kezdte el Divízió I-es 
idényét a Szekszárd Bad Bones. 
A Rosszcsontok Novakov Dá-
vid, Greiling Mihály és Gyar-
mati Máté vezérletével 35–6-ra 
nyertek a Tatabánya Mustangs 
otthonában. A Bad Bones első 
hazai mérkőzésén, április 10-
én a Dunaújváros Gorillaz csa-
patát fogadja.
KERÉKPÁR. A Szekszárdi Sza-
badidős KE e hét végén rende-
zi meg hagyományos, orszá-
gos évadnyitóját, a Sajó Péter 
emlékversenyt. Április 2-án, 
szombaton az egyéni időfutam 
viadalt tartják a Várdombot 

Sárpilissel összekötő úton, míg 
vasárnap szezonnyitó országúti 
mezőnyversenyt rendeznek. A 
legfiatalabbak (U13) 20 km-t, 
míg az U23-as és az elit férfi-
ak mezőnye 125 km-t teljesít a 
Bonyhád–Zomba–Paradicsom-
puszta–Kisdorog–Bonyhádva-
rasd–Bonyhád útvonalon. 
KOSÁRLABDA. Szerdán, a 
DVTK ellen kezdte az NB I 
A-csoportos női bajnokság rá-
játszását az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd. Djokics Zseljko 
alapszakaszban 7. helyen zárt 
együttese 6 pontos vereséget 

szenvedett Miskolcon (63-57), 
a negyeddöntő első felvonásán. 
A KSC szombaton 18 órakor 
saját közönsége előtt fogadja 
a friss kupagyőztest, s ha nyer, 
kedden Diósgyőrben a harma-
dik mérkőzés dönt a továbbju-
tásról.
LABDARÚGÁS. Fejes Péter korai 
találatával bravúros győzelmet 
aratott a Szekszárdi UFC Szent-
lőrincen, az NB III-as labdarúgó 
bajnokság Közép-csoportjának 
24. fordulójában. A két kiállí-
tással tarkított találkozón szer-
zett három ponttal Nagy Tamás 
együttese végre elmozdult a ta-
bella utolsó helyéről.

Ficza Ferenc és Zengő Zoltán a Hungaroring pódiumán

Bencze Botond (labdával) tagja a régiós válogatottnak is

Szeretettel meghívjuk Önt
(és családját)
a szekszárdi

SZERETET GYÜLEKEZET

bemutatkozó, zenés istentiszteletére!
2016. április 9-én, 15 órától, 

Szekszárdon, a Scarabeus
rendezvényteremben.

(7100 Szekszárd, Béla király tér 5.)

Számítunk érdeklődésére! (01323)

Úszóverseny 

Az Olimpiai Ötpróba soro-
zat lokális eseményeként 
a Dynamic TC Szekszárd 
úszóversenyt rendez április 
10-én, szombaton 10 óra-
kor a Szekszárdi Fürdőben.

Az 1500 méteres távon meg-
hírdetett verseny célja, hogy 
a triatlonistáknak felmérhes-
sék, hogy hol tartanak a fel-
készültésben, illetve sporto-
lási és olimpiai pontszerzési 
(40 pont) lehetőséget bizto-
sítson mindenki számára. A 
táv bármilyen úszásnemben 
teljesíthető. Nevezni április 
8-án éjfélig lehet az alábbi 
elektronikus címen, a ter-
vezett úszóidő megadásával. 
A helyszíni nevezés korlá-
tozott. Nevezési díj: 800 Ft/
fő, kísérők az uszoda rendje 
szerint léphetnek be a ver-
seny területére. Úszósapka 
használata minden induló-
nak kötelező!

A versenyzők hat pályán 
úsznak, pályánként 5-6 fő 
(indokolt esetben ettől eltérő 
számú úszó). A pályabeosztás 
a verseny előtt, a helyszínen 
megtekinthető. Bemelegítés 
9:45 órától, az első rajt idő-
pontja: 10.00 óra.

A versenyen nem jelöl-
nek ki korcsoportokat, nem 
lesznek helyezettek. A szer-
vezők minden induló telje-
sítményét oklevéllel díjaz-
zák, amelyen feltüntetik az 
eredményét. Az oklevelek 
átadása az utolsó teljesítő 
beérkezését követő 15 perc 
elteltével megtörténik.

További információ: 
Szélné Bajor Ágnes,

szelne.agnes@dynamictc.hu

SPORTHÍREK
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Ficza Ferenc a túraautó világbajnokságon bizonyíthat

A WTCC idén 12 helyszín-
re látogat el, így összesen 24 
futamon dől majd el a helye-
zések sorsa. A túraautó világ-
bajnokság mezőnyét, és benne 
Ficza Ferencet, április 22. és 
24. között élőben is megnéz-
hetjük a Hungaroringen.
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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 
Március 29-én, kedden 16 órakor 
tartotta. Garay J. Általános Iskola 
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
Április 3., vasárnap
15:00 – Kung fu panda 3. 3D
17:00 – Bazi nagy görög 

lagzi 2.
19:00 – Batman Superman 

ellen – Az igazság 
hajnala 3D

Április 4., hétfő
17:00 – Bazi nagy görög 

lagzi 2.
19:00 – Batman Superman 

ellen – Az igazság 
hajnala 3D

Április 5., kedd
17:00 – Bazi nagy görög 

lagzi 2.
19:00 – Batman Superman 

ellen – Az igazság 
hajnala 3D

Április 6., szerda
17:00 – Bazi nagy görög

lagzi 2.
19:00 – Batman Superman 

ellen – Az igazság 
hajnala 3D

Április 7., csütörtök
17:00 – Robinson Crusoe 3D
19:00 – Eddie, a sas
Április 8., péntek
17:00 – Robinson Crusoe 3D
19:00 – Eddie, a sas

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
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 bebizonyít-
ja, hogy fantasztikus produk-
cióra képes! Pláne, ha nem is 
egyedül van a színpadon. Most  
négy kiváló tubaművész állt 
össze, akiktől elsősorban nép-
szerű átiratokat hallhatunk, 
de olyan zenedarabok is elő-
kerülnek, amelyeket szerzőik 
kifejezetten négy tubára kom-
ponáltak. A művészek önfeledt 
muzsikálásukkal, különös és 
rendkívül szórakoztató hu-
morukkal méltán varázsolnak 
mosolyt a gyerekek arcára. 
Jegyár: 500 Ft.

Április 8., péntek 19:00
Művészetek Háza
Földes László HOBO: Halj meg 
és nagy leszel

Zenés kálvária 14 stációval - 
Dalok, versek, vallomások, tör-
ténetek az utolsó hetven évből.

„Az a Hobo, akit a Halj meg, 
és nagy leszel szerepében fognak 

látni, az egyik legőszintébb em-
ber, akit valaha ismertem. Őszin-
tesége megrendítő és bátorságot 
adó” – mondja a rendező, Vid-
nyánszky Attila. Jegyár: 2500 Ft.

Április 10., vasárnap 16 óra 
Színházterem
Alma zenekar koncert

Fennállásának 20 éves jubi-
leumát ünneplő Alma Zene-
kar ad koncertet Szekszárdon. 
A csapat legsikeresebb dala, a 
„Ma van a szülinapom” több 
mint 11 millió letöltést tudhat 
magáénak. Olyan sikeres rajzfil-
mzenéket írtak, mint a Bogyó 
és Babóca sorozat, de főcímdalt 
készítettek a Khumba című 
3D-s animációs rajzfilmhez 
is. A Pesti Magyar Színházban 
nagy sikerrel fut zenés gyerek-
darabjuk, az Almaszósz. 

Jegyár: 1900 Ft, 2200 Ft. A 
jegyek megvásárolhatók az in-
tézmény jegypénztárában és a 
ticketportal.hu oldalon.

Április 13., szerda 14:30
Színházterem
Kisiskolás bérlet:  Aladdin

Az Ezeregyéjszaka meséje kel 
életre varázslatos díszletben, lát-
ványban Aladinnal, Dzsinivel 
és Jázminnal, kik a szeretet és 
a szerelem határtalan erejével 
képesek legyőzni a gonosz va-
rázsló minden ármánykodását. 
A budapesti Turay Ida Színház 
előadása. Jegyek kaphatók korlá-
tozott számban, 1000 Ft-os áron.

Április 13., szerda 18:00 
Placc – Ifjúsági Közösségi Tér

Író-olvasótalálkozó Závada Pé-
terrel

A rendezvény a Jelenkor fo-
lyóirat és a Babits Mihály Kultu-
rális Központ együttműködésé-
ben, a Magyar Költészet Napja 
alkalmából jön létre. Házigaz-
da: Ágoston Zoltán, a Jelenkor 
folyóirat főszerkesztője. A belé-
pés díjtalan!

Április 11., hétfő
Agóra Kávézó

Fizess verssel a kávédért a 
magyar költészet napján!

Április 11-én, hétfőn egy teljes 
napig minden idézet (legyen az 
ismert, vagy saját) fizetőeszköz-
zé válik az Agóra Kávézóban, így 
a vendégek kávéjukat egy verssel 
vagy akár egy idézettel „fizethe-
tik ki”. Írd le nekünk kedvenc 
verssorodat a magyar költészet 
napján, és a kávét mi álljuk! A 
verseket még aznap kiállítjuk az 
Agóra Kávézóban.

Az akció keretében minden 
vendég egy verssel nevezhet, 
és az ajánlat egy presszó kávé-
ra vonatkozik. Nyitva tartás: 
10.00-től 20.00-ig.

Április 14., csütörtök 10:00
Színházterem
Óvodás bérlet: Aladdin 

Április 14., csütörtök 14:30
Színházterem
Kisiskolás Plusz bérlet: Aladdin

A magyar költészet napjához 
kapcsolódva, a következő prog-
ramokkal várja kedves vendé-
geit a Babits Mihály Kulturális 
Központ. 

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata
2016. április 5-én (kedd)

14 órakor előadást tart,
a Babits Mihály Kulturális 

Központ földszinti termében.
Előadó: dr. Bazsó Anna,
reumatológus szakorvos.

Előadás címe: 
„Ízületi betegségek  

felismerése és gyógyítása”.
Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődő nyugdíjast.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet

Szekszárd MJV Polgármesteri 
Hivatal Szálkai Kirendeltségére

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, 
a Közügyek/Állás menüpont-

ban tekinthető meg.

AZ I. BÉLA GIMNÁZIUM 
TUDÓSKLUBJA  

minden érdeklődőt vár  
április 5-én (kedd), 17 órakor 
az iskola Neumann termébe  
(Kadarka utca 25-27.), ahol 

dr. Obádovics J. Gyula, a 
matematika tudományok 
kandidátusa, nyugdíjas 

egyetemi tanár „A mate-
matikáról egyes szám első 
személyben” címmel tart 
előadást. Az előadás után 
kötetlen beszélgetés, tea.

Pszichológia mindenkinek
A Kristály Lélekvédő  

Egyesület szervezésében
2016. április 6. (szerda) 

17 órakor
Zeneiskola Nagyterme
Előadás: „Mit iszol?! – 

avagy korszerű és hatékony 
rehabilitációs kezelés  

szenvedélybetegek számára” 
Előadó: dr. Szikszay Petronella 

rehabilitációs szakorvos.
Az előadás ingyenes! Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

OBSITOS
Közkívánatra Szekszárdon. 
A tavaszi bemutató sorozat 

utolsó vetítése:
Április 18. (hétfő), 18 óra. 

Babits Mihály Kulturális  
Központ, Rendezvényterem.

Közönségtalálkozóval 
egybekötött filmvetítés.

Jegyár: 1000 Ft.
Azoknak, akik még nem 
látták és azoknak, akik  

szeretnék újra megnézni!

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
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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!
(01327)

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

(01307)

Jézus Krisztus a te 
győzelmed!

Ingyenes gyógyulási 
lehetőség!

Szekszárd, Mátyás király u. 
4., minden vasárnap 
17 óra. Látogasson el 

közénk, vagy hallgassa
 élőben az interneten!

Jézus Él Alapítvány 
Telefon: 30/913-7333, 

www.ksze-szekszard.hu    
A részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassa adója 

1%-val alapítványunk 
munkáját! Adószám: 

18000720–1–17
(01326)

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01310)


