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Kupagyőztes!
→ 13. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Alapkőletétel
Nemcsak Szekszárd, az egész 
kistérség javát szolgálja majd a 
mintegy 3,7 milliárd forintból 
felépülő új szekszárdi spor-
tuszoda, melynek alapkövét 
március 27-én tették le a Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdő mellett.
 → 3. oldal

Nagytakarítás
A lakosság összefogásával 
tisztultak meg a közterületek 
március 23-án, pénteken a vá-
rosban, ahol az önkormányzat 
negyedik alkalommal hirdet-
te meg a Tavaszi Nagytakarí-
tás Szekszárdon elnevezésű 
hulladékgyűjtési akciót.
 → 5. oldal

Keresztek
A Baltavári házaspár tar-
tott előadást március 25-én a 
Szent István Házban, ahol az 
általuk „leltárba” vett, s azó-
ta már helyi védelem alatt álló 
értékek közé sorolt szekszárdi 
keresztek és kiskápolnák sor-
sáról meséltek.
 → 10. oldal

Áldott húsvéti
ünnepeket!
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Az új sportuszoda nagyme-
dencéje 25×33 méteres, 220 
cm vízmélységű, feszített 
víztükrű. Partjain két lelátó 
épül, összesen 272 fő befoga-
dóképességgel. Az úszások-
tatáshoz egy 8×16 méteres, 
80 centiméter vízmélységű 
tanmedence épül.
A Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. szerint a tervezett nyit-
vatartási időben, vagyis 6 és 
21 óra között folyamatosan 
kihasznált lesz az uszoda: 
reggel és délután a verseny-
sportolók, napközben az 
úszásoktatáson, mindenna-
pos testnevelésben részt vevő 
iskolások, este a nagyközön-
ség használja majd.

NÉVNAP–TÁR
Április 1. (vasárnap) – Hugó, Agád
Hugó: germán eredetű; jelentése: értelmes, intelligens.
Agád: török-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

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

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

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

Április 5. (csütörtök) – Vince, Teodóra
Vince: latin eredetű; jelentése: győztes.
Teodóra: görög-német eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

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

Április 7. (szombat) – Herman
Herman: germán eredetű; jelentése: hadi férfi.
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Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | kb. 5 mm eső | hidegfront 
erős széllel
max. 12o , min. 8o

gyengén felhős
max. 13o , min. 4o

közepesen felhős | szeles nap
max. 17o , min. 4o

közepesen felhős
max. 19o , min. 8o

zápor
max. 18o , min. 9o

zápor
max. 16o , min. 8o

erősen felhős
max. 15o , min. 7o

Az egész térség javát szolgálja az új sportuszoda
Nemcsak Szekszárd, az egész 
kistérség javát szolgálja majd 
a mintegy 3,7 milliárd forint-
ból felépülő új szekszárdi spor-
tuszoda, melynek alapkövét 
március 27-én tették le a Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdő mellett.

Az új sportuszoda felépítése 
nemcsak Szekszárd, de egész 
Tolna megye életében rendkívül 
jelentős beruházás – jelentette 
ki Horváth István, megyei jogú 
városok fejlesztéséért felelős ál-
lamtitkár. A térség országgyűlési 
képviselője felidézte: a szekszár-
di önkormányzat egy évtized-
del ezelőtt célul tűzte ki, hogy 
Magyarország legkorszerűbb, 
legvonzóbb és legszerethetőbb 
sportközpontját hozzák létre.

Szekszárdon az elsők között 
épült műfüves labdarúgópálya 
komplexum és rekortán borítá-
sú atlétikai pálya. A sportcent-
rum fejlesztésének következő 
lépése a Szekszárdi Családbarát 
Strand- és Élményfürdő meg-
építése volt – emlékeztetett Hor-
váth István. Mint azt elmondta, 
a következő beruházás az új 
sportuszoda felépítése, amit egy 
rekreációs központ, avagy fedett 
élményfürdő követ. Utóbbi épí-
tése jövőre kezdődhet.

Horváth István arra is em-
lékeztetett, hogy az uszoda a 
Modern Városok Programban 
valósul meg nagyrészt állami 
finanszírozásban. A kormány 
3 milliárd forintot biztosít a 
fejlesztésre, a maradék mintegy 
700 millió forintot pedig a szek-
szárdi vállalkozások adták össze  
TAO-támogatás formájában.

Az államtitkár az épülő spor-
tuszodát sokrétű létesítménynek 
nevezte. Mint mondta, egyedisé-
gét a 25×33 méteres úszómeden-
ce adja, ugyanis ez a méret több 
regionális verseny és vízilabda 
bajnokság megrendezésére is 
alkalmassá teszi az uszodát, ahol 
nemzetközi rövidpályás úszó-
versenyeket is lehet majd tartani.

Horváth István a jövőről szól-
va arra is emlékeztetett, hogy már 
folyamatban van az új szekszárdi 

sportcsarnok tervezése – melynek 
alapkövét a tervek szerint még az 
idén leteszik –, ám a fejlesztések-
kel itt sem állnak meg. Nemrég 
döntés született arról, hogy jég-
csarnok épül a Sport utcában, il-
letve lőtérrel ellátott Honvédelmi 
Sportközpont létesül a jelenlegi 
vásártér helyén – tudatta.

Zárásként azt mondta: a tíz év-
vel ezelőtti vízió, hogy Szekszár-
don létrehozzák Magyarország 

legösszetettebb sportkomplexu-
mát, már nem csak álom, hanem 
megvalósuló elképzelés.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere felidézte: a korábbi 
uszoda 1978-ban épült fel és 
1989-ben esett át az utolsó fel-
újításon. A korszerűtlen és drá-
gán fenntartható létesítmény 
2015-ben életveszélyessé vált. 
Akkor született döntés arról, 
hogy miután az épületet nem 

lehet használni, lépéseket kell 
tenni, annak érdekében, hogy 
új uszoda épüljön.

Mint fogalmazott, megböj-
töltük, hogy eljöjjön ez a nap, a 
szekszárdiak pedig sokat várnak 
a fejlesztéstől, hiszen az úszások-
tatásra, az úszásra, mint sporto-
lási lehetőségre és a vízilabdázás-
ra az elmúlt három évben kissé 
méltatlan körülmények között 
nyílt lehetőség. Az új uszoda fel-
építése azonban mindezt meg-
oldja. Hozzáfűzte, a Modern 
Városok Program szekszárdi 
programpontjai között prioritást 
élvezett ez a fejlesztés.

Ács Rezső zárásként kiemel-
te, bár a létesítmény elsősor-
ban a szekszárdiaknak készült, 
ám nemcsak a városlakók javát 
szolgálja, hanem az egész kis-
térségét, mert olyan színvona-
lú uszoda, mint a most épülő, 
nincs a környéken.

György Zoltán, a kivitelező 
Aquaplus Kft. igazgatója arról 
szólt, hogy a lehető legnagyobb 
hatékonysággal, a legkisebb 
költség mellett fenntartható 
uszodát építenek. A kivitelezés 
már elkezdődött: az építkezés 
mintegy 19 hónapot vesz igény-
be, így 2019 őszén várható az 
átadás.  S. V.

Szekszárdi Keresztút
Virágvasárnapot megelőző 
péntek este hagyományos 
Keresztutat jártak be a helyi 
katolikus gyülekezet tagjai a 
megyeszékhelyen.

A liturgikus szokás elindítója-
ként a 2011-ben  elhunyt Eckert 
Józsefet tartja számon az emlé-
kezet. Később Guld István vette 
át az egyházi program szerve-
zését, vezetését. Az út hosszabb 
egy átlagos stációjárásnál. Saj-
nos, az időjárási viszonyok több 
alkalommal ptróbára tették a 
jelenlévők erejét.

Lapunk úgy tudja, általában 
mintegy húszfős csoport gya-
logolja végig a helyszíneket, 
évről évre, felelevenítve Jézus 
Krisztus golgotai útját a Remete 
kápolnától a Kálvárián át a bel-
városi templomig. A résztvevők 
között számos korosztály kép-
viselteti magát, tizennégyszer 
megállva, emlékezve a Megvál-
tóra, elmélkedve a jézusi szen-
vedéstörténeten.

A stációkat a következő moz-
zanatokban tartja számon a 
Biblia: Pilátus halálra ítéli Jézust 
(első); Jézus vállára veszi a ke-
resztet (második); Jézus először 
esik el a kereszttel (harmadik); 
Jézus édesanyjával találkozik 

(negyedik); Simon segít vinni 
a keresztet (ötödik); Veronika 
kendőt nyújt Jézusnak (hato-
dik); másodszor esik el a keresz-
ttel (hetedik); Jézus vigasztalja 
a siránkozó asszonyokat (nyol-
cadik); Jézus harmadszorra is 
földre esik (kilencedik); Jézust 
megfosztják ruháitól (tízedik); 
Jézust keresztre feszítik (tizen-
egyedik); Meghal a kereszten 
(tizenkettedik); Leveszik testét 
és anyja ölébe fektetik (tizen-
harmadik); Jézus testét sírba 
helyezik (tizennegyedik).

Az idei, március 23-i Keresz-
túthoz csatlakozott hívők késő 
este énekelve, imádkozva, vagy 
csendben sétálva haladtak a stá-
ciók között.  Gy. L.

Körmenet, barkaszentelés
Virágvasárnap barkaszente-
lést és körmenetet tartottak 
a belvárosi templomban, 
március 25-én.

A fűzfa barkája a virágvasárna-
pi szentelés okán vált vallásos 
tárggyá a keresztény világban. 
A barka körmenettel Krisztus 
Urunk jeruzsálemi bevonulására 
emlékezünk. A Biblia szerint Jé-
zust nagy örömmel fogadták Je-
ruzsálemben, a gyermekek pedig 
pálmaágakkal siettek elébe és azt 
kiáltozták: „Hozsanna Dávid fiá-
nak, áldott, ki az Úr nevében jön” 
– idézett János evangéliumából 
Kovács Ferenc. A szekszárdi káp-
lán felhívta a figyelmet: a Jézust 
köszöntők megtapasztalhatták a 
majdani, mennyei Jeruzsálembe 

való boldog bevonulás lelki örö-
mét: úgy, ahogy ezt Isten ott és 
akkor engedte nekik érezni.

Kismamák megáldása
Idén Gyümölcsoltó Boldo-

gasszony napja is épp Virágva-
sárnapra esik. A Szentírás alap-
ján Jézus születése előtt kilenc 
hónappal Gábor főangyal vitte 
Názáretbe Máriának a megtes-
tesülés örömhírét: őt választotta 
Isten a Fia édesanyjának.

Erre emlékezve március 25-
én az áldott állapotban lévő 
édesanyákat is ünnepeljük és 
imádkozunk születendő gyer-
mekükért. A szekszárdi belváro-
si templomban öt édesanya ré-
szesült áldásban, akik párjaikkal 
érkeztek az ünnepségre.  Gy. L.

FOTÓ: SZV

Az uszoda alapkövét György Zoltán, a kivitelező Aquaplus Kft. 
igazgatója (balról), Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, Főg-
lein Liza szekszárdi úszó, Horváth István, megyei jogú városok 
fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár, a térség or-
szággyűlési képviselője és Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportköz-
pont Nkft. ügyvezetője tette le 
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Több ezren segítettek „kitakarítani” a megyeszékhelyen
A lakosság összefogásával 
tisztultak meg a közterületek 
március 23-án a városban, 
ahol az önkormányzat ne-
gyedik alkalommal hirdette 
meg a Tavaszi Nagytakarítás 
Szekszárdon elnevezésű hul-
ladékgyűjtési akciót.

A „IV. Tavaszi Nagytakarítás 
Szekszárdon” akcióra mintegy 
kétezernyolcszázan regisztrál-
tak előzetesen az önkormány-
zatnál – mondta el péntek 
délelőtt Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere az Baka István 
Általános Iskolánál, melynek 
diákjai és pedagógusai – közel 
hatszázan – szintén csatlakoz-
tak a szemétszedéshez.

Az előzetes regisztrációk ma-
gas számát tekintve megvalósul-
ni látszik, hogy az idei tavaszi 
nagytakarításhoz az előző évinél 
is többen csatlakoznak. Az akci-
ót nem is lehetett volna jobban 
időzíteni, hiszen annak köszön-

hetően a szekszárdiak egy tiszta 
városban ünnepelhetik meg a 
húsvétot – tudatta Ács Rezső. 
Hozzátette, most, hogy elolvadt 
a hó, látni lehet, hogy akad mit 
eltakarítani.

Mint azt a városvezető emlé-
keztetett, a tavalyi szemétsze-
dési akció alkalmával összesen 
négy tonna szemetet gyűjtöttek 
össze a segítőkész polgárok. A 

városvezető úgy véli, hogy mi-
vel az idén többen regisztráltak 
előzetesen, ezért az idén feltehe-
tőleg több közterület tisztulhat 
meg az eldobált hulladéktól.

Egyben azt kérte, hogy min-
denki vigyázzon a tisztaságra 
az év hátralevő részében. Mint 
zárásként elmondta, a városban 
az elmúlt években nagy szám-
ban helyeztek ki hulladékgyűjtő 
edényeket, ezzel is elősegítve a 
tisztaság fenntartását.

Az akcióhoz idén is csatla-
koztak különféle vállalkozások, 
önkormányzati cégek, intézmé-
nyek, óvodák, iskolák, a kataszt-
rófavédelem és a kormányhiva-
tal munkatársai.

A szemetet összesen huszon- 
nyolc ponton gyűjtötték, a sze-
métszedéshez szükséges kesz-
tyűket és zsákokat az idén is a 
város biztosította.

Kiss Anett környezetvédelmi 
ügyintéző, a program koordiná-

tora elmondta: az akciónak ösz-
szesen 2796 regisztrált résztvevő-
je volt, és a nap végén az Alisca 
Terra Nkft. munkatársai összesen 
800 kg szemetet szállítottak el.

Aki a IV. Tavaszi Nagytakarí-
tás napján elvitte az általa sze-
lektíven gyűjtött hulladékot a 
Damjanich utcai lakossági hul-
ladékudvarba, azok virágpalán-
tákat kaptak az Alisca Terrától.  
 S. V.

Az újvárosiak is szedték
Hat-hét zsáknyi hulladékot 
gyűjtött össze Újvárosban a 
IV. Tavaszi Nagytakarítás ke-
retében a Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör 
tagsága – értesültünk Hor-
váth Jánosnétől, a Társaskör 
elnökhelyettesétől.

A húszfős önkéntes csa-
pat március 23-án délután 
a Borostyán, a Kis János, a 

Horváth Károly, valamint a 
Kapisztrán, a Patak és a Zrí-
nyi utcák végén, továbbá a 
Wigand János téren szedték 
fel azt, amit a felelőtlen sze-
metelők maguk után hagytak. 
Volt is mit: műanyagflako-
nok, papír zsebkendők, fém-
hulladék, vagy épp eldobott 
pelenka is „tarkította” a kör-
nyezetet.  Gy. L.

Munkatársaink hozzáállása a siker egyik alapvető kulcsa
Hétfő, kora délelőtt, a Met-
mark-nál zajlik a megszokott 
pezsgő munka. Feladatok, 
megbeszélés, pörgés már a hét 
elején. Azért egy gyors, finom 
kávéra jut idő…

– Az elmúlt tizenöt év több szem-
pontból is legeredményesebb évét 
zártuk – kezdi a beszélgetést Ke-
rekes Csaba ügyvezető. - Ennek 
számos olyan oka van, amely a cég 
belső átalakításainak, piaci mun-
kájának köszönhető. Megfogal-
maztunk egy olyan irányt, hogy a 
kihívásoknak megfelelve nagyobb 
projektekben is részt tudjunk 
venni. Komoly munka, felelősség, 
nemzetközi szervezés révén siker-
rel tudtunk jelentős feladatokat és 
elismerést elérni, így most ezt az 
utat még jobban megerősítjük.

Jelenleg azon dolgozunk nagy 
erőkkel, hogy a szervezetünket, 
munkafolyamatainkat, irányel-
veinket csapatunk segítségével 
állandóan a külső és belső köve-
telményekhez, kihívásokhoz iga-
zítsuk. Marketing tevékenységünk 

kiemelkedően erős prioritást kap. 
Eredményesen zajlik az arculatvál-
tás, az online fejlesztés, professzi-
onális kollégánk fáradtságot nem 
ismerő hozzáállásával. Persze az 
ilyen a gondolkodás, munkavégzés 
általános nálunk és erre felettébb 
büszkék vagyunk.

Kerekes Csaba szerint a sike-
rek nagy részben köszönhetőek 
a munkatársak céghez való hoz-
záállásának. Van, aki hosszú ideje 
hűséges, az újonnan érkezők len-
dülete pedig egyfajta friss szemlé-
letet is hoz. 

– Örömmel tölt el bennünket, 
hogy az alkalmazottaink több 
esetben azt mondják, hogy ez éle-
tük eddigi legjobb munkahelye. 
Igyekszünk olyan hangulatot te-
remteni, ahol a csapat jól érzi ma-
gát, hiszen szinte többet vagyunk 
együtt, mint a családtagjainkkal.

A Metmark Kft. célja a part-
nereinek teljes körű kiszolgálása. 

Az élet szinte minden területén 
használatos fémipari termékeket 
és kapcsolódó szolgáltatást kínál-
nak. Igyekeznek a legoptimáli-
sabb, költségtakarékos megoldást 
nyújtani, melynek alaptámasza a 
stabil beszállítói kör. A piaci kihí-
vások mellett belső késztetésük is 
partnereik maximális elégedettsé-
gének elérése.

– Régi vágyunk teljesült az-
zal, hogy sikerült elmozdulnunk 
a gyártás irányába – folytatja az 
ügyvezető. Ennek jegyében sze-
reztünk tulajdonrészt egy fémipa-
ri gyártó cégben. Így már cég-
csoportban gondolkodva tudjuk 
meghatározni a fejlődési irány-
elveket. Ez számunkra egy óriási 
kihívás, de erőt adnak az eddigi 
pozitív visszajelzések. 

Hangsúlyozottan szeretnénk 
kihasználni a cégcsoportban rej-
lő lehetőségeket. Célunk, hogy a 
magyarországi és folyamatosan 

érzékelhető komoly fejlődés ré-
szesei legyünk minőségi és hazai 
munkával. Emellett stratégiai fela-
datunk az erőteljesebb külföldi, el-
sősorban nyugat-európai jelenlét 
is. Ennek záloga lehet a Metmark, 
illetve az újradefiniált működésű 
ausztriai cégünk kereskedelmi te-
vékenységének fejlesztése a szek-
szárdi és tolnai gyártókapacitás 
mellett.

Az is büszkeséggel tölt el, de 
izgalommal is jár, hogy nagy cé-
gek mellett leszünk jelen az ápri-
lis 11–15. között megrendezésre 
kerülő CONSTRUMA építőipari 
kiállításon, Budapesten az „A” pa-
vilon 209G standján. 

– Egyik külföldi partnerünkkel 
közösen állítunk ki, de számunkra 
fontos a megjelenés mellett Szek-
szárd hírnevének öregbítése is. 
Biztos vagyok benne, hogy a közös 
jelenlét erősíti az együttgondolko-
dást, és a cégcsoportunk jövőbeni 
fejlesztési terveinek megvalósulását.

 (03206)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
április 2-től április 6-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

H
úsvét

(03200)

MENÜ Április 2. Április 3. Április 4. Április 5. Április 6.

„A”
1050 Ft

Kertészleves Jókai
bableves Tarhonyaleves Karfiolleves

Rántott
csirkemell,

petrezselymes
burgonya,

savanyúság

Túrótöltelékes
gombóc,

édes tejföl

Parajfőzelék,
sült virsli

Bakonyi
szárnyasragu,

tészta

„B”
1050 Ft

– Jókai bableves Tarhonyaleves Karfiolleves

–
Fűszeres-
hagymás
csirkemáj,

párolt bulgur

Rántott
sertésborda,

kukoricás rizs,
savanyúság

Csülök Pékné
módra,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott
csirkemell,

steak
burgonya,

uborkasaláta

Rántott
csirkemell,

steak
burgonya,

uborkasaláta

Rántott
csirkemell,

steak
burgonya,

uborkasaláta

Rántott
csirkemell,

steak
burgonya,

uborkasaláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Csőben sült
zöldséges
csirkemell,

currys bulgur

Csőben sült
zöldséges
csirkemell,

currys bulgur

Csőben sült
zöldséges
csirkemell,

currys bulgur

Csőben sült
zöldséges
csirkemell,

currys bulgur
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A „legprofibb hit” a gyermekeknél van
Többször járt már Csókay 
professzor Szekszárdon: hol 
az idegsebészetben és az 
agykutatásban elért eredmé-
nyeit osztotta meg a közön-
séggel, hol hitbéli tapaszta-
latai kerültek előtérbe.

Utóbbiak mélyen áthatják az 
orvos életét: ehhez persze szük-
séges volt lemerülnie lelke leg-
mélyére, hogy rátaláljon belső 
forrására. Vallja: minden ötlet, 
amely a betegek gyógyulását 
szolgálta, a jézusi ima által érke-
zett hozzá.

A nigériai, bangladesi misszi-
ókban, borzalmas higiéniai kö-
rülmények között is sikeres mű-
téteket végző dr. Csókay András 
a Léleképítő sorozat március 26-i 
előadásán elmondta: úgy érzi, a 
„legprofibb hit” a gyermekeknél 
van. Ezt ő „világbajnok hitnek” 
titulálja, hiszen állítja, senki nem 
képes náluk őszintébbet mutat-
ni. Nehéz viszont ezt átmente-

ni a felnőttkorba: egy idő után 
ugyanis van, aki „nagyobb, van, 
ki kisebb disznóólakat épít ma-
gának” és elhagyja a templomot, 
az imát, az őszinte hitet. Ez eset-
ben olyanná válik, mint a spor-
toló, aki teljesítményt vár edzés 
nélkül – magyarázta.

A belső megvilágosodás-
ról úgy fogalmazott: ha valaki 
megérzi, mi a küldetése, mire 
hivatott, úgy tapasztalja, mintha 
„villany gyúlna egy teremben”. 
Szerinte minduntalan akad egy 
pont az ember életében, amikor 
szeretne az evangélium útján jár-
ni, lelkiismerete után menni.

Megjegyezte, mindenekelőtt 
a belső forráshoz szükséges 
elérkezni, egyfajta belső meg-
tisztuláson végigmenni. Ez az 
Istentapasztalat vezethet el a 
legnagyobb boldogsághoz. Ő 
maga is átment ezen, amikor 
elvesztette tízéves gyermekét, 
illetve, amikor rájött, többet kell 
foglalkoznia családjával.

A világhírű agykutató véle-
ménye szerint a gondolkodást 
nem lehet csupán fizikai úton 
leírni. A folyamatot lelki síkon is 
vizsgálni kell: hiszen a gondolat, 
a megbocsátás nem fehérjemo-
lekulák terméke: sokkal mé-
lyebbről jön, lévén, hogy az agy 
képes a gondolatokat kifejezőb-
bé tenni, „formába önteni”. Arra 
is rádöbbent: Isten a nemlétezés-
ből hívja elő a létet, ami minden 

egyes emberben külön-külön 
megtörténik, vagyis „személye-
sen vagyunk teremtve”.

A professzor úgy látja, val-
lások létrehívásával az ember 
folyamatosan keresi Istent, s, 
többé- kevésbé rá is talál. Ám a 
vallási meggyőződésből szörnyű 
elhajlások is kialakulhatnak: ha 
csak az iszlám vallási fanatizmu-
sára gondolunk. 

A kereszténység ugyanakkor 
több egy vallásnál: „az út, az igaz-
ság és az élet” – vallja dr. Csókay 
András. Kiemelte, értelem és 
érzelem kettőségében élhetünk 
kiegyensúlyozott életet – még-
hozzá oly módon, hogy egyik se 
kerekedjen felül a másikon.

A professzor hangsúlyozta a 
hétvégi Istentiszteletek fontos-
ságát: ott nagyobb ugyanis az 
esély a belső megtapasztalásra. 
Krisztus újbóli eljövetele, a test 
feltámadása a kereszténység leg-
fontosabb üzenete, ami bizony-
ságot ad arról: nem csak az em-
beri lélek halhatatlan – emelte ki 
Húsvét közeledtével dr. Csókay 
András.  Gy. L.

Elmúlás: hospice részleg indul a megyei kórházban
A végstádiumú betegek em-
beri méltóságának biztosítá-
sa, életminőségük javítása, a 
magány érzésének csökken-
tése és spirituális támogatás 
tartozik a szekszárdi „Méltó-
sággal az út végén” Hospice 
Alapítvány munkatársainak 
feladatai közé.

A szervezet tevékenységét a 
néhai szekszárdi író, Mészöly 
Miklós felesége, Polcz Alaine ál-
tal 1992-ben létrehívott Magyar 
Hospice Alapítvány, és a Hospi-
ce Palliatív Egyesület karolja 
fel. A jelenleg tizenhárom aktív 
önkéntessel működő szekszárdi 
egyesület tevékenysége – mint 
azt kuratóriumi elnöküktől, 
Gliedné Tillmann Erzsébettől 
megtudtuk – nagymértékben 
kötődik székhelyükhöz, a Ba-
lassa János Kórházhoz.

„Mivel a kórház szinte vala-
mennyi osztályán találkozunk 
haldokló beteggel, fontosnak 

tartjuk, hogy az ő emberi mél-
tóságukat az utolsó pillanatig 
fenntartsuk” – mondja a ku-
ratórium elnöke. A szervezet 
tevékenységében a családtagok 
támogatása és az őszinte kom-
munikáció is szerepet kap.

– Mi adott motivációt az ellá-
tás helyi meghonosítására?

– Alapítványunk létrehozását 
jómagam kezdeményeztem azt 
tapasztalva, hogy sok beteg az 
élete alkonyát sajnos kórházban 

tölti. Az elmúlás így sokszor 
magányosan történt. A hospice 
amúgy alapvetően a gyógyítha-
tatlan – elsősorban daganatos 
– végstádiumú betegek komplex 
ellátását foglalja magában.

– Nem csak ellátnak: szakem-
bereket is képeznek.

– Fontos tevékenységünk a 
kórházi önkéntes szolgálat meg-
szervezése. Segítőket toborzunk, 
akiket elméleti és gyakorlati té-
ren egyaránt képezünk. Alapít-
ványunk az önkéntesek szuper-
vízióját is biztosítja, amely saját 
lelki védelmüket szolgálja. Se-
gítőink ellenszolgáltatás nélkül, 
önzetlenül és önkéntesen járnak 
a betegekhez.

– Munkájuk könnyebbé válik 
hamarosan... 

– Kórházunkban idéntől a 
krónikus belgyógyászati osztály 
részeként 13 ággyal elindulhat 
a hospice részleg, ahol megha-
tározott felvételi és előjegyzési 
rend alapján működünk majd.

– Anyagilag számos helyről 
segítik Önöket.

– Bevételi forrásaink nagyobb 
részét pályázatok adják, kisebb 
hányadát az 1%-os felajánlások 
jelentik. Egyik fő támogatónk 
a Szekszárdi Rotary Klub, akik 
kórházi eszközökkel, ágyakkal 
és anyagi támogatással könnyí-
tik meg munkánkat, de Szek-
szárd város önkormányzata is 
hozzájárul működésünkhöz. 
 Gy. L. 

„Méltósággal az út végén” 
Hospice Alapítvány
(7100, Szekszárd, 
Béri Balogh Ádám u. 5–7.)
Az alapítvány adószáma: 
18864597–1–17
Számlaszám:
71900072–10001291
Elérhetőségek: 
+36–74/501–500/614, vagy 
+36–74/501–500/273
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A jövő informatikusai bontogatták szárnyaikat
Hetvenhat versenyzőt és 
harmincegy felkészítő tanárt 
hívtak meg a 14. Neumann 
Nemzetközi Tehetségkuta-
tó Programtermék Verseny 
döntőjére, a Szekszárdi I. Béla 
Gimnáziumba. Hazánk fiatal-
jain kívül számos erdélyi és 
délvidéki diák is megméret-
tette magát. Végeredményt 
nyolc kategóriában hirdettek.

A március 22-23-án lezajlott, két-
fordulós verseny döntője Kovács 
Győző, az informatikai kultúra 
néhai jeles hazai terjesztője, a ver-
seny elindítójára emlékezve került 
megrendezésre. Szekszárd dísz-
polgára külföldi összeköttetései 
segítségével a Garay János Gimná-
zium a hazai középiskolák között 
az elsők közt szerzett be a nyolc-
vanas évek elején számítógépeket 
oktatási célra. A programtermék 
versenyt is először a Garayban 
rendezték meg, még 1984-ben.

Az idei verseny döntője in-
teraktív volt, hiszen a prezentált 
elképzelésekről mind a tanárok, 

mind a diákok kérdezhették az 
alkotókat. A zsűri előtt felvonul-
tatott informatikai termékeket 
tehát összbenyomás alapján is 
értékelték, nem csupán önma-
gukban vizsgálták. Volt köztük 
saját gyártású robot, vagy épp 
háromdimenziós program is. Az 
általános, illetve a középiskolás 
diákok külön mérettették meg 
magukat három kategóriában: 
játékprogramok, számítógépes 
grafika és számítógépes animá-
ció terén. A többi kategóriában 

– úgy, mint számítógéppel tá-
mogatott vezérlés, megépített 
automata berendezés és annak 
vezérlése, számítógépes zene, al-
kalmazói, valamint oktató prog-
ram – nem bontották korcsopor-
tokra a versengést – értesültünk 
Hajós Éva intézményvezetőtől.

A verseny megnyitóján Szek-
szárd polgármestere, Ács Rezső 
arról beszélt, hogy a város büszke 
nagy múltú rendezvényeire. Fel-
hívta a figyelmet, a számítástech-
nika fejlődése évről évre tetten ér-

hető a beérkezett pályaműveken. 
Elég csak a különböző telefonos 
alkalmazások mind markánsabb 
megjelenésére gondolni.  Gy. L.

A Neumann János Tehet-
ségkutató Programter-
mék Verseny Tolna megyei 
eredményei: 

Középiskolások, számí-
tógépes grafika: Wehovsz-
ky Patrik: 2030; Dupla Ex-
pozíció (Bonyhádi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gim-
názium). Számítógépes 
animáció: Király Ágnes Il-
dikó: Az utolsó napfelkelte 
(Bonyhádi Petőfi S. Evan-
gélikus Gimnázium); Szabó 
Zsófia: Sára (Szekszárdi I. 
Béla Gimnázium). Számí-
tógépes zene: Wehovszky 
Patrik: Never Give Up.

Megépített automata 
berendezés és vezérlése: 
Prantner József, Bocz Má-
ria Lana: Érezd a ritmust 
(Energetikai Szakgimnázi-
um és Kollégium, Paks).
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A Pollack utca felújításával indult a munka
Az idén négy utcában mint-
egy 1,2 kilométer útfelület 
újul meg Szekszárdon.

Az önkormányzat az idén mint-
egy 115 millió forintot fordít útfel-
újításokra – mondta el Ács Rezső 
polgármester szerdán a Pollack 
Mihály utcában, melynek felújí-
tási munkáit már el is kezdték. A 
Pollack mellett megújul a Sárvíz, 
a Cseri János és a Páskum utca is.

A polgármester elmondta, 
a Pollack Mihály utca – ahol a 
felújítás elindításáért sokat tett a 
körzet képviselője, dr. Haag Éva 
– 31 millió forintból több mint 
fél kilométeren, vagyis teljes 
hosszúságában megújul, a járdát 
is beleértve. Amellett, hogy az 
út teljesen új kopóréteget kap, 
az utca mindkét oldalán átépítik 
a szegélyeket, és megújul a csa-
padékelvezetés is – tájékoztatott 
a kivitelezést végző szekszárdi 

KÉSZ Kft. ügyvezető-helyettese, 
Kőműves Krisztián.

Ács Rezső arról is szólt, hogy 
a téli időjárás nagyon megvisel-
te az utakat. Még tart a kátyúk 
felmérése, de az eddigiek alap-
ján elmondható, hogy az elmúlt 
télen mintegy 1500 „lyuk” ke-
letkezett, ami másfélszer annyi, 
mint tavaly. A kátyúzás már 

elindult, a munkát a jövő hét 
végére szeretnék befejezni – tá-
jékoztatott Ács Rezső.

Zárásként hozzátette, nem-
csak a Pollack utcában újul meg 
a járda, ugyanis az idén több 
járdafelújítást is terveznek, en-
nek részeként a Rákóczi utcá-
ban egész újvárosig megújul a 
gyalogút.  S. V.

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete bedolgo-
zói és távmunkával kapcsolatos 
tájékoztató előadást szervez fo-
gyatékkal élő, látássérült mun-
kát kereső emberek részére 
Szekszárdon, a Hunyadi u. 4. 
szám alatt 2018. április 5-én, 
csütörtökön 13:00 órától. Az 
előadó dr. Ganczer Tamás, az 
EFOP-1.1.1.-15 kiemelt projekt 
területi koordinátora lesz.

Az előadás után a Magyar Köl-
tészet Napja alkalmából ünnepsé-
get tartanak, ahol elsősorban vak 
írók és költők művei kerülnek 
előadásra. A programokat köve-
tően élelmiszer és ruha adomá-
nyok osztására kerül sor. Rész-
letes tájékoztatás az egyesület 
akadálymentes honlapján (www.
tolnamegyeivakok.hu) oldalon.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
kíván a Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete!
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Mi a webjogsi? 
A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely 
a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind 
a tanulásban, mind az ügyintézésben – a lehető legtöbb 
internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb 

rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató (03196)

ISKOLAI BEÍRATÁS A 2018/19-ES TANÉVRE

Szeretett el várjuk a leendő első osztályosokat 
a Szent József Katolikus Általános Iskolába!

A BEÍRATÁS IDŐPONTJA: 
2018. április 12-én (csütörtök) 08:00 – 16:00 óráig

2018. április 13-án (péntek) 08:00 – 16:00 óráig
SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KATHOLISCHE GRUNDSCHULE
7100 SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 9.(03208)

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

(03198)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03213)

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

NYÁRI NYELVTÁBOR 
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok

közreműködésével

2018. augusztus 11–17. 
Együttműködő partner: 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a +36–30/319–9944 

telefonszámon vagy e-mailben a 
tothnemarta@gmail.com címen.

(03195)

MEGHÍVÓ
Kedves nagycsoportos 

óvodások!
Szeretettel várunk

benneteket
2018. április 5-én

17:00 órára 
egy sportos délutánra 

a Baka iskola tornatermébe.
Hozd magaddal 

a tornacipőd 
és a 

jókedved!

tanító nénik

MEGHÍVÓ

(03210)

Bodri-csúcsbor lett a borverseny legjobb vöröse
A Bodri Pincészet 2012-es 
évjáratú, No.1 bora nyerte el 
az idei borvidéki borverseny 
legjobb vörösbora díjat.

A Szekszárdi Hegyközség által 
szervezett borvidéki borverse-
nyen összesen 232 tétel, közte 
175 vörösbor versengett az ér-
mekért. A Babits Mihály Kultu-
rális Központban március 22-én 
megtartott borbírálat után pén-
teken a Garay Élménypincében 
ült össze a csúcs zsűri, mely töb-
bek között a Legjobb vörösbor 
és a Szekszárd Város Bora kü-
löndíjról is döntést hozott.

A hét tagú grémiumot a bo-
rászatban prominens szakem-
berek alkotják. Közülük négyen 
– Vesztergombi Ferenc, Takler 
Ferenc, Vida Péter és Mészá-
ros Pál – is elnyerték már az Év 
Bortermelője kitüntető címet. 
Velük együtt Bodri István, He-
imann Zoltán és Eszterbauer 
János alkotja a hétfős zsűrit.

A borvidéki borverseny ered-
ményét – így a különdíjakat 
is – hagyományosan a Szent 
György-napi Borünnepen hir-
detik ki, s ez alól csak a „Leg-
jobb vörösbor” díj a kivétel. A 
megtisztelő elismerést az idén 
a Bodri Pincészet – No.1 2012 
bora érdemelte ki.

A No.1 a pincészet abszolút 
csúcsbora, mely egy nagyon 
testes, nagyon koncentrált tétel 
2012-ből, 16%-os alkoholtarta-
lommal. A klasszikus Bordeaux-i 
házasítás – Cabernet Sauvignon 

(43%), Cabernet Franc (35%), 
Merlot (22%) – alapanyagául 
szolgáló szőlő Gurovica- és Fa-
luhely-dűlőben termett, kézzel 
válogatták. Feldolgozása kíméle-
tes módon, erjesztése pedig irá-
nyítottan történt. A bort magyar 
és francia kisméretű tölgyfahor-
dókban érlelték két éven keresz-
tül, majd 2921 palackkal töltöttek 
le belőle. Bodri István szerint a 
No.1 csak kiváló évjáratokban 
készülhet és tökéletesen jelképezi, 
egyesíti a tradicionális valamint 
a modern elemeket. A hatalmas 
potenciállal rendelkező 2012-es 
évjárat a hegyközség elnöke sze-
rint 2025 táján érhet el a csúcsra.

A Szekszárd Város Bora cí-
mért 10 bikavér, 8 kékfrankos és 
2 kadarka versenyzett, míg a fia-
tal borászok 11 mintát neveztek 
be, de ugyanennyi volt a muze-
ális tételek száma is – derült ki 
a versenyt szervező Szekszárdi 
Hegyközségtől kapott tájékozta-
tásból.   Forrás: kadarka.net
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Mai rohanó világunkban az emberek arra tö-
rekednek, hogy megőrizzék mozgásképessé-
güket, egészségüket, munkaképességüket. A 
paksi gyógyfürdőben személyre szabott, vál-
tozatos testi és lelki feltöltődés segítő kezelé-
sek állnak rendelkezésre.

Központi elem a stresszoldás, valamint egy 
harmonikus, egészségtudatos életvitel kialakí-
tása. Az egészségérzet tartós javulását, illetve 
annak megőrzését segítik a különféle szaba-
don is megvásárolható kezelési lehetőségek. 
Élvezze a tápláló pakolások és �atalító kúrák 
áldásos hatását! Próbáljon ki egy kényeztető 
kádfürdőt, vagy egy frissítő masszázst!

A masszázs az emberiség egyik legrégebbi 
gyógyító eljárása. Feladata az adott testrész 
feszes, kötött izomzatának fellazítása. Hatásá-
ra javul a vérkeringés, a kezelt területen csök-
ken a fájdalom, továbbá a kezelés helyreállítja 
a bőr és az izomzat rugalmasságát. Izomlazí-
tó hatása miatt az egyik legkedveltebb terá-
piás mód. A bőr rugalmasságát a vérbőség 
fokozásával állítja helyre, a bőr alsóbb réte-
geibe lerakódott salakanyagokat eltávolítja, 
és az izomzat keringését fokozva, annak tel-
jesítőképességét növeli.

A teljes testfelületen végzett masszázs a 
bőr és az izmok vérellátására gyakorolt hatá-
sával javítja az általános közérzetet, regene-
rál, frissít. A fáradt izmok gyorsabban regene-
rálódnak, állóképességük javul.

Kiváló szakemberekkel (gyógymassző-
rök, �zikoterápiás asszisztensek, gyógytor-
nászok) várunk minden kedves gyógyulni és 
pihenni vágyót!

MINDIG HATÁSOSABB EGY ADOTT BETEGSÉG
KIALAKULÁSÁNAK MEGELŐZÉSE, MINT KEZELÉSE.

PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.

Telefon: +36–75/830–830; Fax: +36–75/519–447
www.paksigyogyfurdo.hu

Nyitvatartás:
Hétfő – péntek: 08:00 – 20:00

Szombat – vasárnap: 09:00 – 20:00
A Húsvéti ünnepek alatt (március 30-tól 
április 2-ig) és május 1-jén a gyógyfürdő 

zárva tart.

(03205)

A kilenc kiosztott aranyérem-
ből négyet szekszárdi borá-
szatok szereztek meg a XXIII. 
Kadarka Nemzetközi Nagydí-
jon, Kiskőrösön. Aranyérmet 
kapott a Schieber Pincészet 
„Abrakadarka” 2017 bora, 
mely a Szentendrei Kadar-

ka Kör „Legszebb Siller Bor” 
különdíját is kiérdemelte. 
Ugyancsak aranyérmet szer-
zett a Pálinkás Pince 2017-es 
kadarkája, a Fritz Pincészet 
2017-es fehér kadarkája és a 
Mészáros Pince 2017-es Szek-
szárdi Fűszeres Kadarkája.
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Március 25-ei rejtvényünk megfejtése: Claude Debussy, Egy faun délutánja
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kolontár Zoltán. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését április 5-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz 
nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra 
(két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték 
egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitat-
koztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk 
szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban 
akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: „Milyen dolgok-
ról beszélgettetek egymással útközben?” Erre szomorúan 
megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta 
neki: „Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem 
tudja, mi történt ott ezekben a napokban?” Ő megkérdezte: 
„Miért, mi történt?”
 (Lk 24, 13–19a)

Húsvét! Feltámadás! Szeretet!
A rövid távú vágyaimmal még 
boldogulok, mert az kiszá-
mítható távolságban van. Bár 
abban sem lehetek teljesen biz-

tos. Nem sok dolgot tudok irá-
nyítani. A hosszú távú céljaim 
motiválnak minden nap. Lépé-
senként építkezem. Nem vagyok 

egyedül. Életem ajándékozója 
ilyenkor az örök-életre irányítja 
figyelmemet.

Életem jó iránya a szeretet-
ből táplálkozik. Amikor szere-
tek, akkor élek. Amikor nem 
élek, nem látok. Eltévedek. A 
szeretet hiánya miatt nincs 
elég fény a látáshoz. Sötétség 
van. A félelem ez. A félelem 
állapotában hozott döntésem 
nem csupán megállít; eltorzít és 
megbénít. Tagadásban vagyok. 
A „nem”-ben vagyok. Félek, 
hárítok, menekülök, támadok, 
megsértődöm. Nem tudok jól 
működni. Nem alkotok. Nem 
adok. El-veszek és elveszek, ha 
nem engedem be a fényt, életet, 
szeretetet.

A szeretet állapotában: élek, 
alkotok, sugárzom a fényt. Lá-
tok! „Igen”-ben vagyok. Látom, 
mire, Kire mondok igent. A sze-
retet mindig megújul bennem, 
megújít. Van szeretet! Nem én 
vagyok, ám szeretetté válhatok. 
Szeretetet adok és kapok.

Húsvéti feltámadás ünnepe 
az örökké megmaradó szeretet 
dicsérete. Az örök szeretet Ura, 
amikor majd kiszeret ebből a vi-
lágból, akkor haza vár. Addig is 
velem van.

Megnyitom szívem szereteté-
re minden nap és megengedem 
neki, hogy szeressen. Nem a vég-
telen távolában van. Itt és most.

Szeretetével akarok szeretni.  
 Kovács Ferenc káplán

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagoza-
ta 2018. április 10-én 14:00 
órakor előadást tart a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
földszinti termében (Szent I. 
tér 10.). Előadó: dr Móricz Pé-
ter fül-orr-gégész audiológus és 
klinikai onkológus szakorvos.
Előadás címe: Időskor fül-orr- 
gégészeti problámái.

„Éneklő Ifjúság”
Díszhangverseny 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt, barátait és ismerőseit
2018. április 6-án, pénteken 15:00 órára

a Bárdos Lajos Zenei Hetek keretében 
az „Éneklő Ifjúság” minősítéssel egybekötött 

díszhangversenyre a Babits Mihály Kulturális Központ 
Rendezvénytermébe.

Közreműködnek: Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyei 
általános és középiskolás énekkarok.

Köszöntőt mond: Horváth István, megyei jogú városok
fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár.

Fővédnök: Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere. 

Védnök: Zsikó Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ 
ügyvezető igazgatója.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Kereszt- és kiskápolnasors Szekszárdon
Negyvenhárom kereszt és 
kiskápolna található Szek-
szárdon. Mindezeket a Balta-
vári házaspár, Mária és István 
vették „leltárba” egy három 
évvel ezelőtt megjelent kö-
tetben. Azóta azt is elérték, 
hogy az emlékek helyi véde-
lem alatt álló értékek közé 
soroltassanak. 

Baltaváriék március 25-én a 
Szent István Házban adtak 
tanúbizonyságot az újvárosi 
társaskör tagsága előtt, mun-
kálkodásuk nem volt hiábava-
ló. Emlékezetes, 2016-ban az 
úgynevezett parásztai, bizánci 
stílusú keresztet is ők „mentet-
ték ki” az enyészet markából. 
A megyei múzeum munkatár-
saival, illetve Bucsányi Kálmán 
nyugalmazott főrestaurátorral 
együttműködve felújították és 
láthatóvá tették a nagyközön-
ség számára az addig a patak 
irányába néző mementót.

A házaspár a keresztrenová-
lások tekintetében nem pihen: 
gyűjtést szerveznek az újvárosi 
templom előtti kereszt rendbe-
tételére. Ehhez természetesen 
a Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör is hozzájá-

rulna. Szintúgy szorgalmazzák 
a Rizling utcában található úgy-
nevezett „borszentelő kápolna” 
láthatóvá tételét egy ahhoz ve-
zető járda kiépítésével.

Előadásában a Baltavári há-
zaspár említést tett számos kő- 
és vaskereszt, valamint kiská-
polna – kerítésbe épített, avagy 
kör alakú emlék – keletkezési 
történetéről. Volt, amelyiket 
tűzesetben elhunyt leánygyer-
mek emlékére állíttattak az 
1800-as évek végén, de akadt, 
hogy a hegyről lezúduló áradat 
sodort el egy helyi lakost, aki-
nek felesége helyeztetett el egy 
keresztet. Szó esett a „Mözsi-he-
gyi kápolnáról”, amely a Bor 

utca fölött futó út szélén látható. 
Itt imádkoztak a szőlőművelők 
Meaux-i Szent Fiacrius ír apát, 
a kertészek, bérkocsisok védő-
szentjéhez.

Az értelmetlen rongálások 
mellett a kommunizmus sem kí-
mélt egy-egy keresztet: például 
a kórházi kápolnával szemben 
állót, amelyet a diktatúra alatt a 
kápolna udvarára száműztek, s 
melyet nemrég visszahelyeztek 
eredeti helyére.

A rongálások miatt szállíttat-
tak át védettebb helyre keresz-
teket: így jártak a három Kál-
vária dombon, a Kilátó helyén 
álló – Babits idejében még fá-
ból lévő, később kőből faragott 
– keresztek is, amelyeket a Re-
mete kápolnánál találtak végső 
otthonra.

Teherautó „áldozatává” vált 
a hajléktalanszállóval szem-
ben álló, Mátyás király utcai 
kiskápolna, amelyet a mellette 
található vállalkozás éjjeliőre 
építtette újjá. A Bródy Sándor 
utcai vaskeresztet is egy teher-
autó rongálta meg. A tárgyat 
egy utcabéli renováltatta, ma 
pedig udvara tujái közt hirdeti 
Isten dicsőségét. 

 Gy. L.
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Papírszínház
Húsvétra készülhettek a fiatalok 
a Gyermekkönyvtárban márci-
us 24-én, szombaton.

Nyolc féle kézműves foglalko-
zással várták a gyerekkönyvtárba 
a gyerekeket a hétvégén a Húsvéti 
Készülődésre. Sokan választották 
maguknak ezt szombati prog-
ramnak, csak úgy sürögtek-fo-
rogtak a gyerekek a foglalkozások 
között. Készíthettek tojáskoszo-
rút, nyuszis könyvjelzőt, nyuszis 
borítékot, fényképtartót, bárá-
nyos ablakdíszt vagy éppen hús-
véti üdvözlőlapot.

A program egész délelőtt tar-
tott, szinte végig teltház volt. 
Nagyon népszerű volt a Papír-
színház is, amelyet a gyermek-
könyvtár munkatársai tartottak 
a gyerekeknek. Volt mondókázás 
és éneklés, majd a Papírszínház 
mesével zárult. A gyermek-
könyvtárban a következő hetek-
ben is rengeteg programra várják 
a legifjabbakat. A legközelebbi, a 
„Játsszunk mesét Krisztián bácsi-
val!” című április 5-én lesz. Ekkor 
Az aranyszőrű bárány történetét 
hallgathatják meg és mesélhetik 
együtt a gyerekek Siklósi Krisz-
tiánnal, a Csurgó zenekar veze-
tőjével. A program ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött.         - mwj -

Húsvéti készülődés 
Idén is megrendezte hagyomá-
nyos Húsvéti Játszóházát a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ. 
A népszerű rendezvényen kö-
zel kétszázan vettek részt. 

Vidám gyerekek sikongatva ver-
senyeztek a húsvéti tojásokért 
március 25-én, vasárnap dé-
lelőtt a Prométheusz Parkban. 
A hűvös-csípős, kora tavaszi 
időben az összes eldugott tojást 
megkeresték. Aztán szaladtak 
is be a Babits Mihály Kultu-
rális Központba, ahol 10 órá-
tól Nyáry Detti „Nyúlkaland” 
című bábelőadását nézhették 
meg a hagyományos Húsvéti 
Játszóházban, majd a kaposvári 
EleveN zenekar koncertjén tán-
colhattak.

A színpadi programok mellett 
most is voltak kézműves foglal-
kozások. A gyerekek csuhéjból 
készíthettek húsvéti díszeket 
vagy éppen tojást festhettek. A 
játszóházban ott volt a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum kézműves 
csapata is: a Varródoboz ezúttal 
a Vármegyeházát elhagyva várta 
az ügyeskedőket – asztaluknál 
húsvéti nyuszik készültek tex-
tilből. A legapróbbak számára 
ott volt a babajátszó, így bárki 
jól érezhette magát a kulturális 
központ Húsvéti Játszóházában.

A gyerekeknek nem kell so-
káig várniuk egy újabb, „rájuk 
szabott” eseményre. Szekszárd 
ugyanis május végén újra a gyer-
mekek városává alakul a Háry 
János Mesefesztiválon.  - mwj -

Fájó szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik tisztelték és 
szerették, hogy

KOVÁCS DÉNESNÉ
szül. Tancsa Julianna

fácánkerti lakos
68. éves korában 

hosszantartó 
betegségben elhunyt.

Temetése 
2018. április 6-án,  

pénteken 15:00 órakor 
lesz a fácánkerti  

temetőben.
Amíg élünk, emléke

szívünkben él.
A gyászoló család
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Kupagyőztes az Atomerőmű KSC Szekszárd
Története első Magyar Kupa 
győzelmét aratta az Atom-
erőmű KSC Szekszárd női 
kosárlabda csapata, miután 
szenzációs játékkal, ottho-
nában győzte le 66–64-re az 
Euroliga döntőjébe jutott 
Sopron Basket csapatát.

„Kupagyőztes! Kupagyőztes!” 
– hallatszott sokáig a szekszár-
di szurkolók szektorából, majd 
a kedvenceit Sopronba is szép 
számmal elkísérő drukkerhad a 

„Büszkék vagyunk rátok!” rig-
musra váltott. Nos, erre a telje-
sítményre méltán lehet büszke 
szurkoló, játékos és sportvezető 
egyaránt. A kontinens legjobb 
négy női együttese közé jutott, 
kiváló légiósok és „kosárlab-
da-magyarok” sorát (Milovano-
vics, Crvendakics, Jovanovics, 
Turner, Salvadores, Page) fel-
vonultató Sopron otthonában 
nyerni bizony megsüvegelendő 
produkció. Különösen, mert 

úgy győzött szinte végig vezet-
ve a KSC, hogy a kezdőötösben 
három 20 éven aluli magyar fia-
tal lépett parkettre. Úgy, hogy a 
pontok felét magyar játékos dob-
ta. Úgy, hogy igazi csapatként 
harcolva, kiválóan védekezve, 
három negyed után mindösz-
sze 35 pontot engedélyezett a 
toronymagas favorit riválisának.

A szekszárdi játékosok és a stáb 
is mindig kiemeli a csapat hatodik 
emberét, a szurkolótábort. Nos, a 
gratuláció ezúttal is kijárt nekik, 
akik a Cegléd elleni negyeddön-
tőben, 13 pontos hátrányban sem 
hagyták magukra kedvenceiket. 
Mélyről jött vissza és nyert hosz-
szabbításban az Atomerőmű, 
amely aztán egyre jobban játszott. 
Az elődöntőben – ismét hátrány-
ból fordítva – a Győr ellen aratott 
remek győzelmet Djokics Zseljko 
együttese, majd a sokáig emléke-
zetes csatát hozó fináléban a cím-
védő, sokszoros bajnok és kupa-
győztes Sopron is behódolt.

A KSC – amely korábban két-
szer volt harmadik a kupában – 
története legnagyobb sikerét arat-
ta. A díjátadón a szekszárdi lányok 
Szalay Ferenctől, az MKOSZ elnö-
kétől és Horváth István államtit-
kártól, a térség országgyűlési kép-
viselőjétől vehették át az érmeket. 
A döntő legértékesebb játékosának 
felajánlott különdíjat a 13 pontot 
szerző, mindössze 18 esztendős 
Gereben Lívia érdemelte ki.

– Történelmi, de egyben cso-
dával határos a győzelmünk, 
mert fiatal csapatom sok tagja 
először szerepelt kupadöntőben. 
Taktikusan játszottunk, védeke-
zésünkkel megleptük a Sopront. 
Az utolsó két perc olyan lassan 
telt el, azt hittem, sosem ér véget 
a meccs – nyilatkozta a lefújást 
követően Djokics Zseljko, aki 
2014-ben a PEAC-Pécs csapatá-
val már nyert Magyar Kupát. A 
vezetőedző a tragikus balesetben 
elhunyt barátainak, Fűzy Ákos-
nak és Tapodi Péternek ajánlotta 
a győzelmet. - fl -
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Magyar Kupa, döntő. Sop-
ron Basket–Atomerőmű 
KSC Szekszárd 64–66 
(13–13, 10–13, 12–17, 
29–23). Sopron, 1800 néző. 
Vezette: Benczur, Földházi, 
Kapitány. Szekszárd: Stu-
der Á. 10, OBLAK 12/6, 
GEREBEN 13/3, MCCALL 
11/9, Kiss 4. Csere: Krnjics 
6, Theodoreán 5/3, Bálint, 
Costa 5/3. Edző: Djokics 
Zseljko, Maljkovics Borisz.

Kupagyőztes szekszárdiak: 
Kiss Virág (2), Theodoreán 
Alexandra (3), Studer Zsu-
zsa (4), Teja Oblak (7), Stu-
der Ágnes (9), Gereben Lívia 
(10), Mansaré Manty (12), 
Bálint Réka (13), Krnjics 
Szara (14), Vincze Nikolett 
(21), Antóni Csenge (23), 
Erica McCall (24), Marcia 
Costa (31).

Djokics Zseljko vezető-
edző, Maljkovics Borisz 
másodedző, Jánossy Csaba 
erőnléti edző, Heizler János 
fizioterapeuta, Fekete Krisz-
tián gyúró, dr. Papp Zoltán 
orvos.

Szabó Noémi szakmai 
igazgató, Szabó Gergő klu-
bigazgató, Némedi Péter 
ügyvezető elnök, dr. Sólyom 
Bódog örökös tiszteletbeli 
elnök.

HALLÓKÉSZÜLÉK
ÉRTÉKESÍTŐ
(AUDIOLÓGUS)
munkatársat keresünk
Baja – Szekszárd munkavégzéssel.

Ha Te is a szakma legjobbjainak útját járvád, így indulhatsz el:

A napi sikerélményeken túl az alábbiakkal ösztönzünk:

• kiskereskedelmi értékesítési tapasztalat;
• sikerorientáltság, üzleti szemlélet, elvárásokon felüli szolgáltatói attitűd;
• kiváló kommunikációs készség, empátia és ügyfélközpontúság;
• jogosítvány.

• műszaki területen szerzett tapasztalat vagy beállítottság;
• egészségügyi végzettség;
• audiológus szakasszisztens / KEFA /GYSE végzettség.

• motiváló juttatási csomag, emberközpontú vállalati � lozó� a;
•  életpályát átfogó szakmai fejlődés, munkáltató által támogatott képzések / szakirányú 

végzettség megszerzése;
• nemzetközi vállalati háttér, stabil folyamatokkal támogatott önálló munkavégzés;
•  ügyfeleink életminőségének javítása, a hallás örömének visszaadása a mindennapjaid része 

lesz (főként időskorú ügyfelek).
Munkavégzés helye: Baja és Szekszárd (térített utazással, 3+2 nap)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük küldd el 
fényképes önéletrajzodat a megpályázott város/hallásközpont

megjelölésével a job@salio.hu e-mail címre!

Előnyt jelent:

(03219)

Remeklő szeniorok
Március 12-én rendezték meg 
Budapesten, a BOK csarnok-
ban Magyarország 2017. évi 
Szenior Fedett pályás Atléti-
kai Bajnokságát. 

A szekszárdi Szenior Atlétikai 
Club versenyzői népes mezőny-
nyel indultak, és kiválóan sze-
repeltek, hiszen 12 bajnoki cím 
mellett 13 ezüst- és 2 bronzér-
met, valamint további értékes 
helyezéseket szereztek.

Két-két bajnoki címet szer-
zett Szegedi Gábor, Kasziba 
Szilveszter és Honti József, a 
hölgyek két elsőségét Cser Ka-
talin és Sörösné Bogos Anikó 
jegyezte.

Eredmények:
Férfiak, 60 m: 1. Melegh Imre 

(M75), 2. Balogh István (M65), 
2. Lóki Ferenc (M70), 5. Hon-
ti József (M70). 60 m gát: 2. 
Honti József (M70). 200 m: 2. 
Lóki Ferenc (M70), 3. Szege-

di Gábor (M45), 5. dr. Péntek 
Imre (M60). 400 m: 1. Szege-
di Gábor (M45), 4. dr. Péntek 
Imre (M60). 1500 m: 2. dr. 
Soós László (M75). 3000 m: 2. 
dr. Soós László (M75). Magas-
ugrás: 1. Szegedi Gábor (M45), 
1. Varga Sándor (M50), 2. Ba-
logh István (M65). Távolugrás: 
1. Kasziba Szilveszter (M50), 1. 
Balogh István (M65), 1. Honti 
József (M70). Hármasugrás: 
1. Kasziba Szilveszter (M50), 
1. Honti József (M70). Súlylö-
kés: 1. Doszpod András (M80), 
2. Halász József (M65), 2. Ru-
zsinka István (M70), 2. Kasziba 
Szilveszter (M50), 3. dr. Péntek 
Imre (M60).

Nők, 60 m: 2. Lóki Magdolna 
(W45). 200 m: 4. Götz Katalin 
(W55). 400 m: 2. Sörösné Bogos 
Anikó (W45). 800 m: 1. Sörös-
né Bogos Anikó (W45). 1500 
m: 1. Cser Katalin (W45). Súly-
lökés: 2. Götz Katalin (W55), 4. 
László Zsuzsanna (W60). SZV

Szekszárdi siker a derbin

Győzelemmel zárta az alapsza-
kaszt az Agenta Girls Szekszárd 
FC NB I-es női futsalcsapa-
ta, amely a megyei rangadón 
Buchmüller Petra duplájával és 
Horváth Katalin saját térfélről 
lőtt góljával 3–2-re legyőzte a 
Tolna-Mözs gárdáját.

– Az első félidő rendben volt, 
a másodikban viszont több hi-
bát is elkövettünk védekezés-
ben. Ezeket ki kell javítanunk 

az elődöntőre – nyilatkozta 
Micskó Márk.

A felsőházi rájátszásában 
a Hajdúböszörmény a Tol-
na-Mözzsel, míg az alapszakaszt 
második helyen záró Szekszárd 
a harmadik Astrával mérkőzik 
a döntőbe jutásért. A párhar-
cok két győzelemig tartanak, 
az első összecsapásokat április 
7-én rendezik.
 SZV
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (Szekszárd, Béla király tér).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később kö-
zöljük. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Remete 
terem. (Szekszárd, Szent I. tér 10.)AGÓRA MOZI

Április 1., vasárnap
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
17:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 3D
19:00 –  Bukós szakasz
Április 2., hétfő
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
17:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 3D
19:00 –  Bukós szakasz
Április 3., kedd
15:00 –  Sherlock Gnomes 3D
17:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 3D
19:00 –  Bukós szakasz
Április 4., szerda
15:00 –  Sherlock Gnomes 3D

17:00 –  Hupikék törpikék:  
Az elveszett falu 3D

19:00 –  Bukós szakasz
Április 5., csütörtök
14:30 –  Maja, a méhecske  

– A mézcsata
17:00 –  Három óriásplakát 

Ebbing határában
19:30 –  Ready Player One 2D
Április 6., péntek
14:30 –  Maja, a méhecske  

– A mézcsata
17:00 –  Sherlock Gnomes 2D
19:30 –  Ready Player One 2D
Április 7., szombat
14:30 –  Maja, a méhecske  

– A mézcsata 
17:00 –  Sherlock Gnomes 2D
19:30 –  Ready Player One 2D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. április 5. (csütörtök) 
17:00 – Bakta galéria
Művésztanárok Tolnában: „A 
Koffán-sejtés”

Ifj. Koffán Károly – fes-
tőművész, művésztanár kiál-
lítása. „A nagy mesterségbeli 
felkészültség, a képben való 
gondolkodás, a szerkeszte-
ni tudás, a tárgyias szemlélet 
Koffán művein poézissel pá-
rosult. Számára a művészet az, 
ami a reneszánszban is volt: a 
világ megismerésének sajátos 
eszköze.” (Dr. Németh Lajos, 
1991). A tárlat megtekinthető: 
április 26-ig.

2018. április 10. (kedd)
19:00 – Rendezvényterem
Szájon lőtt tigris

A Nemzeti Színház előadá-
sa. Rejtő Jenő élete és művei 
alapján írta és rendezte: Olt 
Tamás és Vaszkó Bence. Olt 
Tamás Rejtő Jenős, sanzonos, 
kalandos, légiós, fordulatos, 
„tizennégy karátos” estje, ze-
nékkel és minden bizonnyal!

Előadja: Olt Tamás. Zon-
gorán közreműködik: Grósz 
Zsuzsanna. Koreográfus: Gu-
lyás Anna. Jegyár: 2.000,- Ft.

2018. április 11. (szerda) 
10:00 – Agóra Kávézó
Fizess verssel a kávédért a 
magyar költészet napján

Április 11-én minden vers 
– legyen az ismert költő műve 
vagy saját alkotás – fizetőesz-
közzé válik az Agóra Kávé-
zóban, így a vendégek egy 
verssel „fizethetik ki” kávéju-
kat. Írd le nekünk kedvenc 

versedet a magyar költészet 
napján, és a kávét mi álljuk! A 
verseket még aznap kiállítjuk 
a Kávézóban.

Nyitva tartás: 10:00 – 20:00 
óráig. Az akció keretében 
minden vendég egy verssel 
nevezhet és az ajánlat egy 
presszó kávéra vonatkozik.

2018. április 12. (csütörtök)
19:00 – Színházterem
Nyitott akadémia – Pál Fe-
renc előadása

„Elégedetten az élettel – vá-
gyak, célok, küzdelmek”. 

Jegyár: 2.500,- Ft.

2018. április 14. (szombat) 
19:00 – Bödő terem
Szinkron Nosztalgia Klub

A nagy sikerű „Retro” film-
bemutató után sokak fejében 
megfordult, hogy milyen jó 
lenne feleleveníteni a régi 
Szinkron Klub hangulatát – 
akár havi rendszerességgel. Az 
együttes néhány meghatározó 
zenésze ugyan már nem lehet 
közöttünk, de a még most is itt 
élő egykori tagokkal egyeztet-
ve sikerült megszervezni, hogy 
a legendás Szinkron klub régi 
termében találkozhassunk 
egymással újra.

Nagy szeretettel várjuk el-
sősorban az egykori klubta-
gokat és minden érdeklődőt a 
nosztalgia estjeinkre a kultu-
rális központ tánctermébe. A 
találkozó következő időpont-
jai: május 5. és június 2. 

Jegyár: 1.500,- Ft.

HÚSVÉTI NYITVA TARTÁS
A Babits Mihály Kulturális Központ nyitva tartása a húsvéti 
ünnepekre tekintettel az alábbiak szerint módosul:
•  Babits Mihály Kulturális Központ központi épülete:

2018. március 30. (péntek) – ZÁRVA, CSAK A MOZI ÜZEMEL 
2018. március 31. (szombat) – NYITVA 08:00–14:00 
2018. április 01. (vasárnap) – ZÁRVA 
2018. április 02. (hétfő) – ZÁRVA

•  Mozi és a jegypénztár (északi bejáró, 160 lakásos épület felől):
2018. március 30. (péntek) – NYITVA 14:00–20:00 
2018. március 31. (szombat) – NYITVA 14:00–20:00 
2018. április 01. (vasárnap) – ZÁRVA 
2018. április 02. (hétfő) – ZÁRVA

•  Művészetek Háza:
2018. március 30. (péntek) – ZÁRVA 
2018. március 31. (szombat) – NYITVA 09:00–17:00 
2018. április 01. (vasárnap) – ZÁRVA 
2018. április 02. (hétfő) – ZÁRVA

Minden kedves látogatónknak békés, boldog ünnepeket kívánunk!

MEGHÍVÓ
A Szekszárdi Klímakör, a Zöldtárs Alapítvány és Szekszárd  

Megyei Jogú Város Önkormányzata konferenciát szervez: 
„Változik a klíma, nekünk is változnunk kell!” címmel. 

A konferencia díszvendége és előadója dr. Bándi Gyula,  
az Alapvető Jogok Biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek 

védelmét ellátó helyettese (,,Zöldombudsman”). 
Időpont: 2018. április 5. ( csütörtök), 14:30 – 18:00 óra
Helyszín: Szekszárd, Vármegyeháza, I. emelet Díszterem  

(7100 Szekszárd, Béla király tér 1.)  
A Konferencia nyilvános, a részvétel ingyenes!

Napirend:
14:30 – 14:40 A konferencia megnyitása, Ács Re-
zső Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere. 
A résztvevőket köszönti Fehérvári Tamás, a Tolna 
Megyei Közgyűlés elnöke.
14:40 – 15:40 Magyarország lehetőségei és felada-
tai: felkészülés a klímaváltozásra. (Dr. Bándi Gyula)
15:40 – 16:00 Dombvidéki vízrendezési és melio-
rációs lehetőségek a Szekszárdi Csatári-völgyben 
(Rapai Bence, T. Béla Gimnázium, 12 C. osztály, 
felkészítő tanár: Barocsai Zoltán).
A közlekedés okozta immisszió kezelési lehetőségei 
Szekszárdon (Dévény Zoltán, I. Béla Gimnázium, 
12 C. osztály, felkészítő tanár: Barocsai Zoltán).
16:00 – 16:15 A Tolna Megyei Klímastratégia be-
mutatása (Dörmer Csaba, klímavédelmi koordiná-
tor, lstlstekker Lídia, projektmenedzser)

További imformáció: www.zoldtars.hu

Béla király téri AKUSZTIK koncertsorozat

STRÓFA TRIÓ (Budapest)
megzenésített versek
szekszárdi borokkal

2018. április 7. (szombat) 
19:00 óra

Scarabeus Rendezvényterem 
(Béla király tér 5.)
Jegyár: 1.000,- Ft.

Szervező: Szekszárdi Gitár 
Egyesület

(tel.: +36–20/383–7314, 
gitarkvartett@tolna.net)

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Babits Mihály Kulturális Központba keresünk jó megjele-
nésű fiatalokat, elsősorban felsőoktatásban tanuló hallgatókat 

ruhatáros és jegykezelői feladatokra.

Feladat: színházi eladásokon, 
koncerteteken jegykezelés, 
ruhatári feladatok ellátása, 
vendégek kedves fogadása, 
helyükre kísérése.
Munkavégzés helye: Szek-
szárd, Szent István tér 10.
Munkavégzés ideje: változó 
időpontokban

Feltétel: 18. életév betöltése; 
ápolt, jó megjelenés; kiváló 
kommunikációs készség; em-
patikus, kedves magatartás; 
vendégközpontúság.
Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal az allaspalyazat@
szekszardagora.hu címen 
lehet.

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

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(03202)

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. (03203)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2018. április 1–30-ig tart.
(03201)

Legyél Muslinca!
A 12 éves szekszárdi Muslinca Bordalkórus soraiba várja 

azokat a szekszárdi és városkörnyéki férfiakat, akik szeretik a 
bort, szeretnek (róla) énekelni, és szeretnének egy megújuló, 

bohém férficsapat tagja lenni.
Az érdeklődőket várják a bordalkórus nyitott próbáin, a 

Babits Mihály Kulturális Központban 2018. április 9-én 
és április 23-án 17:00 órától.



2018. április 1.16

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

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

(03216)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD,

ARANY JÁNOS U. 6-8. 

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(03218)

GYORS ÉS FRISS 
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

KERESKEDÉS

•  Zöldség, gyümölcs 
forgalmazás.

•  Tisztított konyhakész 
termékek készítése és 
kiszállítása a megye területén.

Kellemes húsvéti
ünnepeket
kívánunk!

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 74.
Előrendelés: +36–74/412–225,

mobil: +36–30/300–8648,
e-mail: gyorsesfriss@gmail.com

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 07:30 – 16:30,
Szombat: 06:00 – 11:00 óráig

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
(03209)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03197)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.

KŐ
L O H N E R
G Á B O R

GRÁNIT
MÁRVÁNY
MÉSZKŐ
MŰHELY:
7100 Szekszárd,
Remete u. 1.
Tel.: 74/411–759,
+36–30/937–9225

BEMUTATÓPARK:
7100 Szekszárd,
Rózsamáj u. 1. 
(Újvárosi temető mellett)

• Sírkőkészítés
• Konyha-fürdőszoba munkalapok
• Épületkő: párkányok, lépcsők, lábazatok

www.ko-farago.hu
lohnerg@gmail.com

Kőfaragó műhelyembe fizikai 
munkára munkatársat keresek. 

Kőfaragó, burkoló, kőműves
szakemberek előnyben.

(03217)


