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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Költségvetés
Minden eddiginél magasabb, 
20.5 milliárd forintos főös�-
s�eggel fogadta el S�eks�árd 
város kö�gyűlése február 
28-i ülésén a megyes�ékhely 
2019-es költségvetését. A 
büd�sé 13.5 milliárd forint-
nyi fejles�tési pén��el s�ámol.
 → 3. oldal

Bikavér Párbaj
A hagyományokho� hűen a 
fővárosi Corinthia Hotel bál-
termében tartották meg feb-
ruár 22-én a� Eger–S�eks�árd 
Bikavér Párbajt, melyen a két 
borvidék 17–17 pincés�eté-
nek kiváló vörösborait kós-
tolhatták a� érdeklődők.
 → 9. oldal

Nőnap alkalmából
sok szeretettel

köszöntjük
a hölgyeket!

„ Jöjjön a tavasz, 
vesszen a tél!”
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Kommunizmus: vér és kegyetlenség kísérte a hazug eszmét
Noha a kommunizmus világ-
képét megalkotó Karl Marx és 
Friedrich Engels a 19. század 
derekán úgy számolt: a ka-
pitalista, tőkés berendezke-
dést legelőször a világ fejlett 
országaiban, így Nyugat-Eu-
rópában döntik majd meg, 
nagyot tévedtek.

A tőkés alapú társadalom meg-
semmisítésére irányult kísérle-
tek a fejletlen cári Oros�ors�ág-
ban törtek utat maguknak kö�el 
egy évs�á�adra, s�emben a��al 
a korábbi állásponttal, hogy a� 
angol proletárság nyit nekik 
teret. A kommunista es�me 
súlyosan káros ho�adékairól, a 
diktatórikus egypártrends�e-
ren, a népek megfélemlítésén 
alapuló berende�kedések ha-
tásairól dr. Raffay Ernő törté-
nés�, a� 1990-ben megalakult 
Antall-kormány politikai ál-
lamtitkára tartott rendhagyó 
történelemórát február 25-én, a 
kulturális kö�pont rende�vény-
termét megtöltő kö�épiskolás 
diákok előtt.
A Kommuni�mus Áldo�atai-
nak Emléknapja – melyről a� 
első Orbán kormány még 2000-
ben rendelke�ett – alkalmából 
megtartott előadáson dr. Raffay 

Ernő les�öge�te: a s�á�milliók 
halálát oko�ó es�merends�er 
arra a ha�ug té�isre épült, hogy 
a történelem os�tályharcon 
alapul. Ahová a kommunisták 
„betették a lábukat”, ott rablás, 
gyilkosságok és megfélemlítés 
lett úrrá – nyomatékosította a 
történés�.
A vörös es�me kegyetlenke-
déseiről s�ólva aláhú�ta: po-
litikailag és soks�or fi�ikailag 
is likvidáltak mindenkit, aki 
nem állt be a sorba. Ellen�é-
küket mindenütt megsemmi-
sítették, ahol sikerült hatalom-
ra törniük. A kommunisták 
ga�daságpolitikailag is csődöt 
mondtak, his�en, miután erő-
s�akos módon államosították 
a magántulajdont, a s�ocialista 

ga�daságok termelékenysége, 
minősége meg sem kö�elítette a 
kapitalista világ s�ínvonalát. A 
sors úgy ho�ta, hogy ha�ánkban 
a� 1948-as kommunista hata-
lomátvételt követően pont e�t a 
gyenge ipart másolta le a Rákosi 
Mátyás ve�ette diktatúra. 
A kultúrából, a� iskolarend-
s�erből teljesen mellő�ték a lel-
ki vonalat. Ennek keretében a� 
egyhá�akat megfélemlítették, 
iskoláikat elvették, s a� egyhá�i 
ve�etőket koholt vádak alapján 
elítélték. Minds�enty Jó�sef bí-
boros, érsek hercegprímásra 
például ráfogták, hogy valutá-
val ü�érkedett. A kommunista 
ve�etők saját barátaikat, elvhű 
embereiket sem kímélték: Rá-
kosi Mátyás legjobb barátját (!), 

Rajk Lás�ló belügyminis�tert 
fogta perbe és vége�tette ki, de 
Kádár Jánost is börtönbe csu-
katta 1952-ben.

A kor rémuralmára s�omorú 
példaként s�olgál Zöld Sándor 
belügyminis�ter döbbenetes 
esete, akit Rákosi élesen bírált 
a Márciusi Frontban vállalt s�e-
repe miatt. A politikus a rette-
gett Államvédelmi Hatóságtól 
(ÁVH) kiérke�ése előtt vég�ett a 
családjával, majd öngyilkos lett.

Raffay s�erint a kommuni�-
mus „se Istent, se embert, se 
humani�must, se fi�ikai és lel-
ki jólétet nem kímélt”. A� élet 
egyetlen területén sem volt ké-
pes komoly dolgokat létreho�-
ni, holott a világ egy hatoda (!) 
évti�edekig kommunista irányí-
tás alatt állt. Magyarors�ág kö-
�elmúltjára emléke�tetve Raffay 
Ernő hangsúlyo�ta: a Kádár 
rends�er olyannyira eladósította 
ha�ánkat, hogy a rends�erváltás 
óta nyögjük annak „hagyatékát”.

A� előadó s�erint manapság 
is kérdés, milyen inten�itással 
lehet ha�ánkban a keres�tény 
értékeket a társadalom lelkü-
letébe „viss�aültetni”, his�en a 
több évti�edes ateista, isten-
tagadó uralom óriási károkat 
oko�ott.   Gy. L.
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A fejlődés és biztonság költségvetése az idei
Minden eddiginél maga-
sabb, 20.5 milliárd forin-
tos főösszeggel fogadta el 
Szekszárd város közgyűlése 
február 28-i ülésén a me-
gyeszékhely 2019-es költ-
ségvetését. A büdzsé nem 
kevesebb, mint 13.5 milliárd 
forintnyi fejlesztési pénzzel 
számol.

„Fegyelme�ett ga�dálkodással 
a város 2019. évi költségvetése 
a fejlődés és a bi�tonság érté-
kein alaps�ik” – erősítette meg 
S�eks�árd város kö�gyűlésének 
csütörtöki ülésén a költségve-
tés terve�etben is rög�ített 
„alapvetést” Ács Re�ső.

A polgármester ho��átette, 
a büd�sé nem s�ámol műkö-
dési hiánnyal, célkitű�ése a 
ga�dasági programban is rög-
�ített fejles�tések megvalósítá-
sa mellett a város bi�tonságos 
működtetése.

A megyes�ékhely költség-
vetésében meghatáro�ó nagy-
ságrendűek a Modern Városok 
Program, valamint a� Európai 
Uniós és ha�ai források által 
bi�tosított fejles�tésekre ter-
ve�ett előirány�atok, amelyek 
kö�el 13.5 milliárd forintot 
tes�nek ki. A fejles�tések több-
sége a ga�daságélénkítés, a kö�-
nevelés, a kultúra, a sport, a� 
egés�ségügy, valamint a kö�le-
kedésfejles�tés területét érinti. 
Főként a terve�ett fejles�tések-

nek kös�önhetően, S�eks�árd 
történetének legmagasabb 
főöss�egű (eredeti) költség-
vetése került a kö�gyűlés elé. 
A fejles�tésekre soha nem állt 
még rendelke�ésre ekkora ke-
retöss�eg.

A fejles�tések finans�íro�á-
sa mellett a� alapos és minden 
rés�letre kiterjedő terve�és 
alapján a 2019. évi költségvetés 
a� önkormány�at és a� inté�-
ményrends�er bi�tonságos mű-
ködésére is lehetőséget nyújt, 
úgy, hogy a� elő�ő évekhe� ha-
sonlóan idén a fejles�tésekhe� 
nem kell hitelfelvétel, a� ideig-
lenesen felmerülő forráshiányt 
likviditási hitellel hidalja át a� 
önkormány�at.

A 2019. évi költségvetés 
terve�ése során alapelvként 
érvényesült, hogy a pén�ügyi 
lehetőségekhe� kell iga�ítani a 
kiadási oldalt, és olyan mértékű 
kötele�ettségeket lehet vállalni, 

amelyek alapján garantálható 
a� önkormány�at és a� inté�-
ményrends�er bi�tonságos 
működtetése, a 2015-2020. évi 
ga�dasági programban meg-
fogalma�ott feladatok megva-
lósítása, valamint a Modern 
Városok Program, a� Európai 
Uniós és ha�ai pályá�atok által 
finans�íro�ott fejles�tések üte-
me�ett megvalósítása.

A városve�ető elmondta, 
tavaly a Kormány kiemelt cél-
ja volt a családok támogatása, 
melyet 2019-ben is folytatni kí-
ván: a már beve�etett inté�ke-
dések megtartása mellett idén 
családvédelmi akcióterv kidol-
go�ásával segíti a családokat. 
S�eks�árd város önkormány�a-
ta egyetért e�ekkel a célokkal, 
és a 2019. évi költségvetésének 
terve�ete több területen tartal-
ma��a is a s�eks�árdi családok 
támogatását, és a� ehhe� kap-
csolódó forrásokat.

Ács Re�ső polgármester 
fontosnak neve�te a s�ociális 
ellátások területét is, amelyre 
a 2019-es büd�sében 150 mil-
lió forintot terve�tek, ebből 
130 millió Ft a pén�ben kifi-
�etett segélyek, támogatások 
öss�ege. A polgármester s�e-
rint annak érdekében, hogy 
a minimálbér válto�ása miatt 
a valóban rás�oruló családok 
ne kerüljenek ki a helyi s�o-
ciális védelemből, és továbbra 
is jogosultak legyenek a tá-
mogatásokra, ahol s�ükséges 
volt, megemelték a� ellátások 
igénybe vételére jogosító jö-
vedelemhatárokat. Kiemelt cél 
ugyanis, hogy a családok által 
igénybe vehető helyi ellátások, 
s�olgáltatások s�ínvonala és 
a� ellátásra jogosultak köre ne 
csökkenjen.

S�eks�árd város kö�gyűlése 
mintegy másfél órás vitát – és 
a po�itív könyvvi�sgálói jelen-
tés meghallgatását – követően 
8 igen s�ava�attal, 3 nem és 1 
tartó�kodás mellett a megye-
s�ékhely 2019-es költségvetését 
20.5 milliárd forint főöss�eggel 
elfogadta. A büd�sé bevételi és 
kiadási egyenlegének öss�e-
gét 0 Ft-ban, a működési célú 
kiadási öss�egét 7 milliárd Ft-
ban, a fejles�tésekre fordítha-
tó (felhalmo�ási célú kiadási) 
öss�egét 13.5 milliárd Ft-ban 
hagyta jóvá.  

 - fl -

NÉVNAP–TÁR
Március 3. (vasárnap) – Kornélia, Frigyes
Kornélia: latin eredetű; jelentése: somfa; szarv.
Frigyes: német-magyar eredetű; jelentése: béke + hatalom.
Március 4. (hétfő) – Kázmér, Lúciusz
Kázmér: lengyel eredetű; jelentése: békealapító; békebontó.
Lúciusz: latin eredetű; jelentése: fényes, ragyogó vagy hajnalban született.
Március 5. (kedd) – Adorján, Adrián
Adorján: latin-magyar eredetű; jelentése: Hadria városából való férfi.
Adrián: latin eredetű; jelentése: Hadria városából való férfi, azaz hadriai.
Március 6. (szerda) – Leonóra, Inez
Leonóra: arab eredetű; jelentése: isten az én világosságom.
Inez: spanyol eredetű; jelentése: szent, tiszta, szemérmes, bárány.
Március 7. (csütörtök) – Tamás, Tomaj
Tamás: arameus-görög eredetű; jelentése: iker; csodálatos.
Tomaj: régi magyar személy- illetve nemzetségnév; jelentése: vitatott, 
talán hallgatag, mogorva.
Március 8. (péntek) – Zoltán
Zoltán: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.
Március 9. (szombat) – Franciska, Fanni
Franciska: latin eredetű; jelentése: francia.
Fanni: latin-angol-német eredetű; a Franciska és a Stefánia magyar  
becenevéből önállósult.
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Óvoda- és iskolakertek: vissza a természetbe
Újjáéledtek az iskolakertek 
országszerte, sőt már az óvo-
dában is előfordulnak szép 
számmal ilyen nevelő célzatú, 
a múltat idéző kertek.

S�eks�árdon is van óvoda, il-
letve kö�épiskola is – a Gyer-
meklánc óvodát, illetve a� I. 
Béla Gimná�iumot és Kollé-
giumot említhetnénk –, ahol 
egyfajta követendő példaként 
már működik is a dolog. A� 
Iskolakert Alapítvány ors�ágos 

elnöke, dr. Halbritter András 
Albert, a Győri S�échenyi 
Egyetem oktatója járja a� or-
s�ágot, his�en háló�attá kíván-
ják s�erve�ni a�t mintegy e�er 
tankertet, amely a� alapítvány 
felhívására jelt adott magáról. 
A kö�elmúltban Palánkon, 
a Kolping S�akkép�ő Iskola 
kertés�etében tartottak egy 
rende�vényt, amelyen több a 
téma iránt érdeklődő városi, 
illetve környékbeli iskola kép-
viselője rés�t vett.

A� ors�ágos elnök előadásá-
ban bemutatott több, már jól 
működő iskolakertet, amelyek-
ben a gyerekek értékesítik is a� 
általuk megtermelt �öldségeket, 
gyümölcsöket. Arra is láttunk 
példát, hogy a� innen kikerülő 
virágok dís�ítették a� inté�mény 
falát egy-egy ünnepségen, bal-
lagáson. A� első öss�ejövet-
len s�óba került megoldandó 
problémaként a nyári idős�ak, 
amikor a gyerekek nem járnak 
iskolában, soks�or otthon sem 

tartó�kodnak. A feladatot ilyen-
kor a felnőtt s�akmai felügyelet 
látja el, bevonva termés�etesen 
a� elérhető gyerekeket.

S�eks�árdon a Dicenty De�ső 
Kertbarátkör a� ügy mellé állva 
örömmel vállalná a� óvoda- és 
iskolakertek koordinátori, illet-
ve s�akmai felügyelői s�erepét. 
A komoly fóliasátras kertés�et-
tel rendelke�ő Kolping iskola, és 
egy – a vetőmag-kereskedelem-
ben érdekelt cég – is felajánlotta 
támogatását.   B. Gy.
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Felsővárosi télűzés: égett a kiszebáb a Kápolna téren
„Jöjjön a tavasz, vesszen a 
tél” – skandálták vidáman 
a gyermekek a Szekszárdi 
Fősővárosi Kör által február 
23-án, szombaton a Kápolna 
téren megtartott télűző mu-
latságon, melyen több százan 
vettek részt.

S�ikrá�ó napsütésben, ám csí-
pős hidegben tartotta meg a 
S�eks�árdi Fősővárosi Kör a már 
hagyományosnak neve�hető ki-
s�ebáb-égetést s�ombat délután 
a Kápolna téren. A negyedik 
alkalommal megtartott télű�ő 
mulatságon gyermekekkel és 
s�ülőkkel telt meg a gyönyörű 
termés�eti kö�egben, a dombok 
ölelésében fekvő tér. A s�erve-
�ő „fősővárosiak” vendégs�e-
retetéről a rengeteg megkent 
�síros kenyér, a gő�ölgő tea, na 
és pers�e a helyi termelők által 

bi�tosított alapanyagból kés�ült 
isteni forralt bor is árulkodott.

Míg a s�ülők, nagys�ülők 
nagyokat bes�élgettek, addig a 
lurkók egymással játs�ottak, na 
és pers�e segítettek s�almával 
alaposan kibélelni a kis�ebá-
bot. Miután sikerrel jártak, a 
gyermekek egymás ke�ét meg-
fogva kört alkottak. Mikö�ben 

körbejárták a bábot, hangosan 
skandálták együtt: „jöjjön a 
tavas�, vess�en a tél”.  A kicsik 
– akik saját kés�ítésű, apró pa-
pírbábjaikat is elhelye�ték a „rút 
kis�e” lábánál – kíváncsi tekin-
tettel figyelték S�ollár Zoltánt, 
a fősővárosi kör elnökét, amint 
meggyújtotta a több méter ma-
gas kis�ebáb alatt elhelye�ett 
s�almát. A gyermekek e�után 
arcukon s�éles mosollyal fi-
gyelték, amint a lángok elnyelik 
a telet jelképe�ő bábot. Hogy a 
tél bi�tosan elijedjen és a tavas� 
bi�tosan eljöjjön, a� ovisok se-
rényen rá�ták a ke�ükben tar-
tott, kövekkel bélelt műanyag 
palackokat is, míg a lángok ki 
nem hunytak.

Egy 7 éves kisfiú, Zsombor 
a�t mondta, nagy örömmel vett 
rés�t a kis�ebáb megtömésében, 
ám mint elárulta, a legjobban 

mégis csak a�t élve�te, amikor 
a lángok beborították a csúf ki-
s�ét. Zsombor büs�ke rá, hogy 
rés�t vehetett a mulatságon és 
elősegíthette a tavas� érke�ését, 
amit már nagyon vár. 

S�ollár Zoltán, a s�erve�ő 
S�eks�árdi Fősővárosi Kör el-
nöke tudatta, a télű�ő mulat-
ság iga�i öss�efogás révén jött 
létre. Mint elmondta, a s�ük-
séges alapanyagokat, kö�te a 
faanyagokat is a kör tagjai bi�-
tosították, ahogy a forralt bor-
ho� s�ükséges kiváló s�eks�árdi 
hegy leve is főként helyi kister-
melők bőke�űségét dicsérte, 
míg a város ingyen bi�tosította 
a területet. A kör elnöke ho��á-
tette, tagjaik aktívak a s�erve�és 
terén, soks�or már kérnie sem 
kell őket, maguktól ajánlják fel 
a�t, hogy segítenek a s�erve-
�és különbö�ő mo��anataiban, 
vagy a� alapanyagok, ho��áva-
lók bi�tosításában.

S�ollár Zoltán arról is s�ólt, 
hogy a� idei rende�vényen még 
a tavalyinál is többen lehettek. 
A� elnök s�erint több s�á�an 
vettek rés�t a télű�ő mulatságon, 
melynek célja, hogy öss�eho��a a 
városrés�ben, a városban élőket. 
Mint mondta, úgy ér�i, hogy a 
kitű�ött célt elérték, his�en egyre 
többen ves�nek rés�t a rende�-
vényen, melyet a tervek s�erint 
jövőre is megtartanak.   S. V.
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A NŐK NAPJA, A NŐK HÓNAPJA | EGÉSZSÉGRE FEL!
Vegyen részt a szűrővizsgálatokon és hallgassa meg 

szakértőink előadásait!
A Tolna Megyei Balassa János Kórház Egészségfejlesztési Irodája, a Tolna 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a Magyar Rákellenes 
Liga Szekszárdi Alapszervezete, a „Szelíd Ráktérítő” Klub és a MaMMa Zrt. 
figyelemfelhívó sétára és szűrővizsgálatokra hív mindenkit, aki fontosnak 
tartja, hogy csökkenjen a daganatos megbetegedések száma, és egyetért a 

megelőzés fontosságával.

INGYENES, RENDKÍVÜLI SZŰRÉSI AKCIÓ! 
JELENTKEZZEN BE MOST!

•  NŐGYÓGYÁSZATI SZŰRÉS: 
időpontkérés: tel.: 74/501–688, és 74/501–642
helyszín: Kórház Nőgyógyászati Osztály földszint Onkológiai gondozó

•  MAMMOGRÁFIA: 
időpontkérés: tel.: 74/512–200
helyszín: Kórház Lila épület földszint

•  SZÁJÜREGI SZŰRÉS:
időpontkérés: tel.: 74/501–688, és 74/501–642
helyszín: Rendelőintézet  Fül-Orr-Gége szakrendelés

•  BŐRGYÓGYÁSZATI SZŰRÉS:
időpontkérés: tel.: 74/501–596
helyszín: Kórház Bőrgyógyászati Osztály ambulancia

HÓVIRÁGSÉTA A NŐK EGÉSZSÉGÉÉRT
március 7-én 13:15 órától | Gyülekező: Szekszárd, Garay tér 

Verset mond: Víg Ferencné
Köszöntők:
• dr. Horváth Kálmán Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott
• Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város polgármester 
•  Gliedné Tillmann Erzsébet Balassa János Kórház ápolási igazgató, 

EFI szakmai vezető
• Szikla József Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet elnök
• Bai Erzsébet „Szelíd Ráktérítő” klubvezető

Séta indul 13:45 órakor
Útvonal: Garay tér – Széchenyi u. – Béri B. Á. u. – Kórház Lila épülete 

PROGRAMOK:
Szűrővizsgálatok, tanácsadás: egészségállapot felmérés és tanácsadás; bőrgyógyászati 
szűrés; emlőönvizsgálat tanítása; emlőszűrés; nőgyógyászati szűrés

ELŐADÁSOK:
1.  A nőgyógyászati szűrővizsgálatokról – dr. Tóth János szülész-nőgyógyász onkológus 

főorvos, a Balassa János Kórház 
2.  A bőrgyógyászati szűrés fontossága – dr. Karagity Eliza bőrgyógyász főorvos 

Balassa János Kórház
3. A szűrésekről általában – Nyéki István TMKH Népegészségügyi Főosztály
4.  A Rákellenes Liga szerepe az egészség megőrzésében – Szikla József Rákellenes Liga 

Szekszárdi Alapszervezet elnök
5.  A védőoltásokról, különös tekintettel a HPV elleni védekezésre – Szili Lívia TMKH 

Népegészségügyi Főosztály
6.  Új nézőpontból a szájüregi daganatok – dr. Móricz Péter PhD 

fül-orr gégész főorvos Balassa János Kórház 
7.  Az emlő önvizsgálata – Keresztes Tímea MaMMa Zrt. 

szakasszisztens
8.  A „Szelíd Ráktérítő” klub munkája – Bai Erzsébet 

„Szelíd Ráktérítő” klubvezető
9.  Az egészséges életmódról – Laff erthon Marianne 

dietetikus, egészségfejlesztő EFI
(04065)

Kedves Ügyfeleink és leendő 
Ügyfeleink!

Az UNION Biztosító megnyitotta 
szekszárdi irodáját!

Beszéljük meg egy finom kávé
mellett bármilyen biztosítással

kapcsolatos problémáját,
kérdését!

Segítünk Önnek is!

Címünk: 7100 Szekszárd,
Csokonai utca 7–9.

Nyitva: hétfő – csütörtök
07:30 – 16:00 óra

péntek: 07:30 – 13:00 óra
E-mail:

varga.krisztina@unionpartner.hu
Telefon: +36–74/676–666

Mobil: +36–20/577–4855

(0
40

52
)

Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Vármegyeházi Kiállítások

Tel.: +36–70/491–1201
E-mail: szuics.zsuzsanna@wmmm.hu

Facebbook.com/wmmm

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A missziós lelkület volt a vallási világtalálkozó üzenete
Panamában és Costa Ricán 
járt Petkó Tamás szekszárdi 
plébános, ahol részese volt a 
katolikus egyház – egyéb fe-
lekezetek tagjait is szívesen 
látó – rendezvényének, a Fe-
renc pápa által is felkeresett 
Ifjúsági Világtalálkozónak.

A� idén január 22. és 27. kö�ött 
�ajlott vallási programra két 
csoport indult ha�ánkból. Pet-
kó Tamás s�eks�árdi plébános a 
Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia által finans�íro�ott kül-
döttség tagjaként látogatott a kö-
�ép-amerikai ors�ágba negyven 
fiatallal – egyhá�megyénként 
két-két fővel –, akik saját költ-
ségükön vállalták a� utat. Rajtuk 
kívül egy másik csoport a bencés 
iskolák lelki segítését vég�ő Bese 
Gergő atyával uta�ott a helys�ín-
re, ti�ennégy fővel.

– Plébános Úr! Mennyien vettek 
részt ezen a nagyszabású esemé-
nyen, ahol Ferenc pápa is tiszte-
letét tette?

– A s�entatya miséjén voltunk 
a legtöbben, a hírek s�erint 146 
nem�etből nagyjából hats�á�e�-
ren. Ehhe� hasonló nem�etkö�i 
találko�ón már többs�ör vettem 
rés�t, vis�ont a�okon a rende�vé-
nyeken jóval kevesebben voltak 
a� ifjabb generációból. A fran-

ciaors�ági Tai�é-ben például 5-6 
e�ren gyűltek öss�e mintegy fél-
s�á� ors�ágból. Ide jövőre is vis�-
s�atérünk s�eks�árdi fiatalokkal.

– Hogyan készült az útra?
– Rendkívül i�galmas kérdés-

ként merült fel, hogy lehet ennyi 
fiatalt megs�ólítani, figyelmüket 
Jé�usra terelni. S�ámomra a fő 
motiváció a tanulás volt, illetve, 
hogy a fiatalokkal együtt legyek, 
bes�élgessek és megtudjam, mire 
van s�ükségük a keres�tény élet-
ben maradásho�. Emellett ter-
més�etesen Panamát, Costa 
Ricát is meg s�erettem volna is-
merni. El kell mondjam, s�eretek 
olyan helyekre eljutni, ahol más 
vallások is megjelennek. Érdekes 
volt látni például a� elkötele�ett 
hindu vallásúak s�ertartását.

– Milyen üzenettel szolgált a pa-
namai program?

– Állj kés�en, légy miss�iós 
lelkületű! Merj, tudj megs�ólí-
tani fiatalokat! Halld meg Isten 
s�avát! A találko�ó jelmondata 
pedig e� volt: „Íme a� Úr s�olgá-
lója, legyen nekem a te igéd s�e-
rint”. Ferenc pápa pedig e�ekkel 
a s�avakkal s�ólította meg a� 
ifjúságot: „Éld a jelent! Nem csak 
a jövő a tiétek, hanem a jelen is. 
Ti a jelen fiataljai vagytok!”.

– Mennyiben tér el az ottani ke-
resztény élet a hazánkban meg-
szokottakhoz képest? 

– S�ámtalans�or „botránko�-
tam” a� én hitemmel, a hit gyakor-
lásával ellentétes cselekedetekkel. 
Vis�ont igen hamar megértettem 
és rácsodálko�tam a� örömükre, 

hogy ők így „latinosan” feje�ik ki 
a hitüket. Öss�ességében a� ott élő 
emberek boldogabbnak láts�anak, 
s e�t gyakran ki is feje�ik. Úgy fo-
galma�nék: hálásabbak, mint mi. 
Képesek a�t mondani „elég” és 
„kös�önöm”, s�emben a mi „még, 
még” elgondolásunkkal. Úgy ta-
pas�taltam, meleg ví� s�inte sehol 
sincs, ellenben a� oltárnak vala-
mennyi há�ban helyet adnak...

– Ez sok mindent elmond a gon-
dolkodásukról. Az ételek tekinte-
tében is számottevő különbsége-
ket fedezett fel?

– Rengeteg gyümölcsöt ehet-
tem, de bab, ri�s is sok volt a� 
as�talon. A leves és rántott hús 
vis�ont nagyon hiány�ott...

– Születtek barátságok az út so-
rán a magyar és a panamai fia-
talok között?

– Úgy gondolom, face-
book-barátságok bi�tosan, de 
meghívások, életre s�óló emlé-
kek és imádságban kísérések is.

– Melyik program lesz a legkö-
zelebbi, amelyre ellátogat?

– Portugáliában rende�ik a 
követke�ő Ifjúsági Világtalálko-
�ót. Oda is s�eretnék több fiatal 
s�eks�árdit küldeni, mert his�em: 
egy életre s�óló, meghatáro�ó él-
ménnyel ga�dagodhatnak.  Gy. L.
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Jubilált a Babits iskola matematika versenye
Kilenc szekszárdi, illetve kör-
nyékbeli iskolából 52 tanuló 
vett részt a Babits Mihály Álta-
lános Iskola idén huszadik al-
kalommal megrendezett ma-
tematika versenyén, melynek 
díjkiosztóját hétfőn tartották.

Két évti�edes múltra tekint vis�-
s�a a Babits Mihály Általános 
Iskola matematika munkakö-
�össége által életre hívott ver-
seny, amelyen eddig öss�esen 
mintegy másfél e�er diák mérte 
öss�e tantárgyi tudását, felké-
s�ültségét. A� idei vetélkedést 
február 4-én tartották: a� egy-
fordulós versenyen a jelentke�ő 
tanulóknak a s�aktanárok által 
öss�eállított feladatsort kellett 
megoldaniuk a rendelke�ésre 
álló másfél óra alatt.

A� idei versenyre 62 diák je-
lentke�ett, végül öt évfolyamból 
– negyedik os�tálytól a nyolca-
dikosokig – ötvenketten oldot-
ták meg a példákat. A feladatok 

a� egyes évfolyamok tudásanya-
gára épültek, akadtak kö�tük 
könnyebbek és nehe�ebbek is. 
Évfolyamonként a három leg-
jobb tanuló ért el helye�ést és 
vehetett át könyvjutalmat. A 
kö�el a�onos minőségű dolgo-
�atoknál a kidolgo�ottság foka 
határo�ta meg a sorrendet.

A díjazottak, 4. osztály. 1. 
Rostási S�abolcs (Babits M. Ált. 
Isk.), 2. Illés Merse (Baka I. Ált. 

Isk.), 3. Béndek Tamás (PTE IGY 
Gyakorló Ált. Isk.). 5. osztály: 1. 
Baches� Csaba, 2. S�egedi S�a-
bolcs (mindkettő Babits M. Ált. 
Isk.), 3. S�iegl András (Szent Jó-
zsef Iskolaközpont). 6. osztály: 
1. Támer Gergő (Dienes V. Ált. 
Isk.), 2. Schneider Zita (Garay J. 
Ált. Isk.), 3. Bosnyák Petra (Vár-
domb-Alsónána). 7. osztály: 1. 
Görcsös Ákos Attila (Baka I. Ált. 
Isk.), 2. Lenc� Vanda (Dienes V. 

Ált. Isk.), 3. Péter Doroti (Baka I. 
Ált. Isk.). 8. os�tály: 1. Dos�pod 
Sarolta (Dienes V. Ált. Isk.), 2. 
Pilisi Es�ter (Garay J. Ált. Isk.) 
és S�egedi Ágoston (Szent József 
Iskolaközpont), 3. Simon Gergő 
(Szedres).

A S�eks�árd polgármestere, 
Ács Re�ső által a város nevében 
felajánlott különdíjat a legifjabb 
győ�tes, Rostási S�abolcs diák 
vehette át.   SZV

Nőnapi Kavalkád | március 9. – Művészetek Háza
S�erve�ő: Mentálhigiénés Műhely
•  10:00 – 17:00 Előadások és a 

női EGÉSZ-SÉG-et kiteljesítő 
sajátélményű mo�gások

•  10:00 Napindító ajándék jóga 
– ve�eti: Kulisityné Finta Ágnes 
jógaoktató (polifoamot, takarót 
mindenki ho��on magával)

•  11:00 Több generációs vi-
tamintorna – ve�eti: Do-
monyai-Korsós Rita gyó-
gytestnevelő. A 3–11 éves 
gyermekekkel s�ívesen várják 
a s�ülőket és nagys�ülőket is.

•  11:30 Mai nő a s�erepek há-
lójában – eliga�odás a társa-
dalmi válto�ások és elvárások 

útves�tőjében. Előadó: Már-
marosi Melinda párkapcsolati 
s�akértő

•  13:00 Iberican Cardio Dance 
a� egés�ségünkért – ve�eti: 
Hacsa Mónika táncoktató

•  14:00 A női egés�ségről egy 
kicsit másképpen. Előadó: Kiss 
Lás�ló termés�etes gyógymó-
dok terapeuta

•  15:00 Foglalko�ása: hivatásos 
mú�sa (Alma Mahler, Bonc�a 
Berta, Lou Salome). Előadó: 
Dr. Kertés� Ágnes ps�ichiáter 
főorvos

•  16:00 Nap�áró ajándék Me-
diBall – ve�eti: Kovács Luca 
Kinga, Mediball oktató

Kiegészítő programok: 
egés�ségügyi s�űrések, méré-
sek (vérnyomás, vércukors�int, 
test�sír) és életmód-tanácsadás; 
testanalí�is, ví�s�á�alék mérés, 
táplálko�ási tanácsadás; ayur-
védikus mass�á�s bemutató, 
arcdiagnos�tika

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete nőnapi 
ünnepséget rende� 2019. már-
cius 7-én, csütörtökön 13:00 
órakor Szekszárdon, a Hunya-
di utca 4. s�ám alatti irodahá� 
nagytermében.

A� ünnepség előtt a� egye-
sület ve�etősége pályá�ati le-
hetőségekről tájéko�tatja a 
tagtársakat. A program nyitott, 
mindenkit s�eretettel várnak.

Honlap:
www.tolnamegyeivakok.hu; 
adós�ám: 18864858–1–17; 

banks�ámls�ám:
71900058–10004074.

Élmények a műjégpályán. A S�eks�árdi Gyermeklánc Óvoda 
„Mocorgók” mo�gás tehetségműhelyében a� egés�ségtudatos ma-
gatartás formálása, a gyerekek mo�gásműveltségének fejles�tése áll 
a kö�éppontban. A profilho� jól illes�kedett a S�eks�árdi Műjégpá-
lya felajánlása, melynek kös�önhetően a kis „Mocorgók” – 13 gye-
rek három kísérővel – örömmel vették birtokba a korcsolyapályát.

Segítő kezet nyújtottak
A Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság évek óta együttmű-
ködik a Magyar Vöröskeres�ttel, 
melynek keretében évente több 
alkalommal s�erve�nek véradó 
napot a főkapitányságon és a 
városi kapitányságokon. A leg-
utóbbi kitelepüléses alkalmon 
64 rendőrségi dolgo�ó adott 

vért, akik kö�ül egy kolléga elő-
s�ör segíthetett.

Tolna megyében már hagyo-
mánynak s�ámít a rendőrségi 
s�olidaritási véradás, amelyhe� 
évről évre egyre több rendőr 
csatlako�ik, akik így ho��ájárul-
nak a rás�orulók életének meg-
mentéséhe�.  Forrás: TMRFK
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A szekszárdi borászatok 
közül a Bodri Pincészet, az 
Eszterbauer Borház, a Fritz 
Borház, a Garai Pince, a 
Heimann Borbirtok, Ifj. 
Márkvárt János, a Mészáros 
Borház, Németh János, a 
Prantner Pince, a Schieber 
Pincészet, a Sebestyén Pin-
ce, a Szent Gaál Pincészet, 
a Takler Pince, a Tüske Pin-
ce, a Twickel Szőlőbirtok, a 
Vesztergombi Pincészet és a 
Vida Borbirtok bikavéreit 
kóstolhatták az érdeklődők.

VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ

A Szekszárdi Nyomda Kft.
gépjavító és karbantartó csoportjába

munkatársat keres.
Feladatok:

•  Elektromos gépjavítási, gépkarbantartási munkák végzése
•  Esetleges elektromos-mechanikus gépi meghibásodások 

szakszerű javítása
•  Elektromos hibafeltárás- hibaelhárítás

Elvárások:
• Szakirányú elektromos szakmunkás végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Elektromos rajzolvasás
• Kétműszakos munkarend vállalása

Jelentkezni:
schweitzer@szekszardinyomda.hu vagy a

titkarsag@szekszardinyomda.hu
e-mail címeken.

(04067)

Bikavér Párbaj: eltérő stílusok randevúztak Pesten
A hagyományokhoz hűen a 
fővárosi Corinthia Hotel Bál-
termében tartották meg feb-
ruár 22-én az Eger-Szekszárd 
Bikavér Párbajt, melyen a két 
borvidék 17–17 pincészeté-
nek kiváló vörösborait kós-
tolhatták az érdeklődők.

A bikavér csak két ha�ai borvi-
déken, S�eks�árdon és Egerben 
kés�íthető. Bár a termőtájak 
adottságai eltérnek egymástól, 
abban os�to�ik a két stílusú bika-
vér, hogy legalább négyféle s�ő-
lőfajtából kés�ül, és – főként a� 
egri – több egymásra épülő mi-
nőségi kategóriában jelenik meg.

A bortípus pres�tí�sének 
emelésén sokat dolgo�nak 
mindkét borvidék termelői. 
Úgy vélik, e� a kékfrankosra 
épülő, komoly, de mégsem túl 
nehé� vörösbor megfelel a kor 
fogyas�tói igényeinek. A� évről 
évre alakuló munka eredményét 

a� egriek és a s�eks�árdiak idén 
is kö�ösen mutatták be Buda-
pesten, a� Eger-S�eks�árd Bika-
vér Párbaj kóstolóján.

A rende�vény vendégeit – a 
nagykö�önség előtt idén is a 
gas�tronómiában, vendéglátás-
ban dolgo�ó s�akembereknek, 
kereskedőknek és bors�akírók-
nak nyílt alkalmuk a kóstolás-
ra – Rá�si Botond, Eger alpol-
gármestere és Kővári Lás�ló, a 
s�eks�árdi kö�gyűlés Ga�dasági 
Bi�ottságának elnöke kös�öntöt-
te. A városimá�sért is felelős egri 

alpolgármester s�erint a Bikavér 
Párbaj egyfajta nem versengés, 
melynek győ�tese a magyar bor 
és végső soron a fogyas�tó.

Lapunk kérdésére Rá�si Bo-
tond elmondta, a hevesi megye-
s�ékhely a vár és Dobó kapitány 
mellett sokat kös�önhet a bika-
vérnek. A s�őlő, a bor több s�á� 

egri családnak ad munkát, meg-
élhetést, nem mellékesen jóté-
kony hatással van a turi�musra 
is. A� alpolgármester megerősí-
tette: a bor s�ámukra kincs, a� 
Egri Bikavér hungarikum, s erre 
a városmarketingben építenek is.

Heimanné Kelemen Ágnes, a 
Heimann Családi Birtok ügyve-
�etője s�erint – a s�akmai kósto-
ló tapas�talatait felhas�nálva – 
kollégáival egyet értettek abban, 
hogy amíg a� egri bikavérek 
tanninban és savakban markán-
sabbak, addig a s�eks�árdiakra 

inkább a könnyedebb, a gyü-
mölcsösebb stílus a jellem�ő.

Besenyei Klára, a� egri Be-
senyei Borhá� stratégiai ve�e-
tője s�erint a párbaj rés�tvevői 
iga�án s�erencsésnek ére�hetik 
magukat, his�en megannyi ki-
váló bort kóstolhatnak, ráadásul 
más-más stílusban és több évjá-
ratból. S valóban, míg a pincé-
s�etek �öme a 2015-ös, 2016-os 
évjáratból ho�ott í�elítőt, addig 
például Taklerék 2009-es, a� 
egri Dula pincés�et pedig még 
1999-es tételt is kóstoltatott.

A s�eks�árdi hegykö�ség elnö-
ke, Bodri István s�erint a bika-
vér lényege a megfelelő arányo-
kon múlik. Ebből a há�asításból 
ugyanis egyetlen öss�etevőnek 
sem s�abad kilógnia. S�erinte 
ilyen a pincés�et 2015-ös Falu-
hely bikavére, amely fele rés�ben 
kékfrankost, 5 %-ban kadarkát, s 
a fennmaradó 45 %-ban merlot 
és cabernet fajtákat tartalma�.

Németh János egyike a�on 
s�eks�árdi borás�oknak, aki 
immár klass�ikus és prémium 
minőségű bikavért is kés�ít. A 
2017-es Sygno (kékfrankos, ca-
bernet franc és merlot mellett 15 
% kadarka alkotja) még tartály 
mintaként érke�ett, hamarosan 
2600 palackot töltenek meg be-
lőle. Gyümölcsös, elegáns tétel, 
ropogós csülök kiváló kísérője.

A Ves�tergombi Pincés�et 
1991 óta kés�ít (ismét) S�eks�ár-
di Bikavért, melynek öss�etétele 
nem válto�ott a� eltelt kö�el há-
rom évti�ed alatt. Egy tradicio-
nális bor esetében ragas�kodnak 
a hagyományaikho�. Kékfrankos 
adja a testét és gerincét, Caber-
net Sauvignon a fűs�ert és mély-
ségét, Merlot a kedvességét, lágy-
ságát, a Kadarka pedig a lelkét. 
Hoss�an érlelik hagyományos, 
nagy tölgyfa hordókban, itt si-
mulnak öss�e a fajták, és vállnak 
egy új egéss�é.  - fl -
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

A Bau-Team Kft. mélyépítési ü�letágáho�
felsőfokú vég�ettséggel

építésvezetőt keres felvételre.

JELENTKEZÉS:
hétfőtől péntekig 08:00–15:30 óra között a

74/510–110-es
telefonon vagy a

titkarsag@bauteamkft.hu
e-mail címen önéletraj� csatolásával. (04064)

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

(04056)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Március 4-től március 8-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04057)

MENÜ Március 4. Március 5. Március 6. Március 7. Március 8.

„A”
1150 Ft

Szárnyas ragu-
leves gazdagon Karalábéleves Grízgaluskaleves Csurgatott 

tojásleves
Brokkoli

krémleves

Grízes tészta,
házi barack-

lekvár

Sólet,
füstölt-főtt

tarja

Tengeri halfilé 
magvas bundá-
ban, majonézes 
burgonyasaláta

Budapest
ragu,

párolt rizs

Mediterrán 
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya

„B”
1150 Ft

Szárnyas ragu-
leves gazdagon Karalábéleves Grízgaluskaleves Csurgatott 

tojásleves
Brokkoli

krémleves

Temesvári 
sertésborda,
párolt bulgur

 Csirkemell 
rántva,

cukkinis rizs

Zöldséges 
marharagu 

nudlival

Rakott
burgonya,

savanyúság

Zúzapörkölt,
vajas galuska,

savanyúság

Napi
ajánlat
1050 Ft

Rántott
csirkecombfilé,

currys rizs,
friss saláta

Rántott
csirkecombfilé,

currys rizs,
friss saláta

Rántott
csirkecombfilé,

currys rizs,
friss saláta

Rántott
csirkecombfilé,

currys rizs,
friss saláta

Rántott
csirkecombfilé,

currys rizs,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Mustáros
sertés

szűzérmék,
párolt zöldség

Mustáros
sertés

szűzérmék,
párolt zöldség

Mustáros
sertés

szűzérmék,
párolt zöldség

Mustáros
sertés

szűzérmék,
párolt zöldség

Mustáros
sertés

szűzérmék,
párolt zöldség

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Február 24-ei rejtvényünk megfejtése: Vujicsics Tihamér, A Tenkes kapitánya
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Schnéringer Ditta. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

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

EVANGÉLIUM

„Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen 
rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről 
lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a 
tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó 
kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz 
elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.”  (Lk 6, 43–45)

JÉZUS, gyümölcsöző életre hív. 
A jó gyümölcsfa, igényli a jó 
földet, a napot, vizet, nemesí-
tést, a tápanyag utánpótlását. 
Ha valami hiányzik, jelzi. Ak-
kor, amikor még lehet tenni a 
gyümölcsért. Sok élet, helyzet, 
kapcsolat azért gyümölcstelen, 
mert nem teszünk fel kérdé-
seket, az élettel, magunkkal 
kapcsolatban. Fontos kérdezni 
magunktól, a másiktól. Kér-

dezni, kérni Istentől, mutassa 
meg a helyet, utat, állapotot, 
ahol gyarapodás, növekedés, 
fejlődés van. Nem a pozitív gon-
dolkodásra van szűkség, hanem 
reálisan látni, kérdezni, érezni, 
tudni, jelen lenni. Az Úr az, aki 
tanít, többé tesz, felemel magá-
hoz. Aki ad, s úgy vesz el, hogy 
többet ad, mindent ad. Önma-
gát adja! Veszteségeim is engem 
szolgálnak. A legnagyobbak is. 

Nem, itt és most a földön van 
az örökélet! Nem a látható a lé-
nyeg, a minden! A láthatatlan, 
mindenben! Nem a felszín a cél! 
A belső termi a gyümölcsöt! A 
lelkem halhatatlan.

Jézus által folyamatosan fej-
lődni, tanulni, megismerni tu-
dok. Aki tükröt tart elém, hogy 
megtanuljam kívülről látni 
magam. Rávilágít a hibáimra 
erősségeim tükrében, s így a jót 
gyarapítja bennem. Alkalmassá 
tesz a hozzá való kapcsolódásra, 
s benne másokhoz. Ébren tart-
ja a vágyamat olyan kapcsolat 
iránt, aki terel, de nem irányít. 
Aki megállapításokat tesz az 
életemre vonatkozóan, mégsem 

birtokol. Aki oltalmaz, nem pe-
dig szemmel tart. Aki folyama-
tosan inspirál, arra sarkallva, 
hogy jobb és több legyek. Aki 
nem akarja, hogy evilági érte-
lemben tökéletes legyek. Nem az 
isten nélküli istent keresem, amit 
a világi spiritualitás gyárt le és 
működtet. A tökéletességre való 
meghívás, az állandó megúju-
lás, újrakezdés állapota. Jézusba 
való bele növésem.

Az igazi gyümölcs, a magam-
ra öltött új ember. Jézus az, aki 
mellett magam lehetek. Jézus 
mellett megnyugszik a gyümöl-
csökkel teli jó szívem. Vele lehe-
tek az, aki vagyok. 

 v. Kovács Ferenc a.MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(04059)

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 2019. március 1–31-ig tart.
(04058)

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. (04060)

Zöldhulladék tájékoztató
Tájéko�tatjuk a Tis�telt La-
kosságot, hogy a „Zöldjárat” 
2019-ben áprilistól novemberig 
rends�eresen, járats�erűen kö�-
lekedik.

FIGYELEM! VÁLTOZÁS!
A� eddigi évektől eltérően 
2019-ben a �öldhulladék NEM 
GYŰJTHETŐ KÉK FEDELŰ 
EDÉNYZETBEN, a kék fedelű 
s�elektívgyűjtő edény – a sárga 
fedelű edénnyel együtt – csakis 
s�elektív csomagolási hulladék 
(papír, műanyag és fém) gyűjté-
sére has�nálható! 

A levágott füvet és egyéb 
lágys�árú növényeket a megje-

lölt gyűjtési napokon ki�árólag 
a� alábbi módon s�állítjuk el:
•  Vertikál emblémával ellátott, 

biológiailag lebomló �sákban 
(há�tartásonként ingyenesen 
8 db jár egy évre, mely átve-
hető a� Alisca Terra Nonprofit 
Kft. ügyféls�olgálatán),

•  kötegelve, maximum 70 cm 
hoss�ú és 50 cm átmérőjű kö-
tegekbe öss�ekötve.
Ismételten felhívjuk a figyel-

met arra, hogy a kihelye�hető 
és ingyenesen els�állított �öld-
hulladék mennyisége s�állítási 
naponként maximum 0.5 köb-
méter lehet!

A biológiailag lebomló �sá-
kok átvételére S�eks�árdon 
a� Alisca Terra Nonprofit Kft. 
ügyféls�olgálatán kerül sor. 
Ugyancsak a� ügyféls�olgá-
laton van lehetőség további 

Vertikál emblémával ellátott, 
biológiailag lebomló �sákok 
megvásárlására 300,- Ft + 
ÁFÁ-s áron a�oknak a lako-
soknak, akiknek a� ingyenesen 
járó 8 db �sák nem elegendő. 

Szekszárdi ügyfélszolgálat:
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
hétfő:  08:00 – 15.00
kedd:  08:00 – 15:00
s�erda: 08:00 – 15:00
csütörtök:  08:00 – 20:00
péntek:  08:00 – 12:00

Telefonos ügyfélszolgálat:
74/528-853
hétfő:  09:00 – 12:00
kedd:  09:00 – 12.00
s�erda:  09:00 – 12:00
csütörtök:  08:00 – 20:00
péntek:  09:00 – 12:00

Ünnepeljük együtt március 15-ét!
A� 1848–49. évi forradalom és s�a-
badságharc évfordulójának nem�eti 
ünnepén négy napos programsoro-
�attal tis�telgünk a magyar történe-
lem egyik legnagyobb eseménye 
előtt. Ingyenes programokkal vár-
juk a családokat a Babits Mihály 
Kulturális Kö�pontban is, ahol 
korabeli kávéhá�i hangulatot vará-
�solunk, a kicsiket ké�műves foglal-
ko�ásokkal, filmvetítésekkel várjuk.
• 2019. március 14. (csütörtök)
17:00 Muslincák a neten (Digitá-
lis Jólét Program Pont)
18:30 Fáklyás felvonulás a ’48-as 
emlékműhö�. Gyüleke�ő: a kul-
turális kö�pont főbejáratánál (a 
program eső esetén elmarad) 
19:00 Versek és dalok (Béla király 
tér). Kö�reműködik a Csi�ma�ia 
Alapítvány és a s�eks�árdi Mus-
linca Férfikórus
• 2019. március 14–17. 
Kávéhá�i hangulat – A Mo�i előte-
rében a Pilvax Kávéhá� hangulatát 
idé��ük meg. Lehetőség les� refor-
mkori ruhákba, jelme�ekbe öltö�-

ni, a� Agóra Kávé�óban s�intén 
korabeli süteményeket, kávékülön-
legességeket kóstolhat a kö�önség.
• 2019. március 15–17.
Ké�műves Műhely gyerekeknek 
(mo�i előtér)
2019. március 15. (péntek)
09:00–13:00 és 15:00–18:00 – 
ké�műves foglalko�ás
10:30 Hotel Transylvania 3. – in-
gyenes matinévetítés
2019. március 16. (szombat)
09:00–13:00 és 15:00–18:00 – 
ké�műves foglalko�ás
10:30 A� Emoji-film – ingyenes 
matinévetítés
2019. március 17. (vasárnap)
09:00–13:00 és 15:00–18:00 – 
ké�műves foglalko�ás
10:30 Vigyá��, kés�, Morc! – in-
gyenes matinévetítés
A belépés díjtalan! A matinévetí-
téseken a részvétel ingyenes, de a 
korlátozott férőhelyek száma miatt 
a jegypénztárban előzetesen vált-
ható regisztrációs jegy bemutatása 
kötelező.

Óvodahívogató
A S�eks�árdi 1. S�ámú Óvoda 
Kindergarten „Óvodahívogató” 
programokat s�erve�.

S�eretettel várjuk a� óvodavá-
las�tás előtt álló s�ülőket 2019. 
március 12-én 16:00 órai kez-
dettel tartandó Szülői Fórumra. 
A� érdeklődő s�ülők megismer-
hetik a� Inté�ményt annak Pe-
dagógiai Programját valamint 
a leendő óvodapedagógusokat.

Helyszín: 7100 S�eks�árd, 
Kölcsey ltp. 15., tornas�oba

Időpont: 2019. március 12. 
(kedd) 16:00 óra

2019. március 19-én 10:00 
órai ke�dettel, nyílt napot tar-
tunk a S�eks�árdi 1. S�ámú 
Óvoda Kindergarten épületei-
ben, ahová s�eretettel várjuk a 
leendő óvodásokat és s�üleiket.
Helyszínek és időpontok:
•  S�eks�árd, Kölcsey ltp. 15. 

10:00 óra
•  S�eks�árd, Wosinsky ltp. 4. 

10:00 óra
•  S�eks�árd, Bajcsy Zs. u. 6. 

10:00 óra
S�eks�árdi 1. S�ámú Óvoda 
Kindergarten
7100 S�eks�árd, Kölcsey ltp. 15.
Telefon: +36–74/528–900, +36–
74/528–901
Fax: +36–74/528–900
E-mail: ovoda1@tolna.net
Óvodave�etői e-mail:
ovis�eks�ard@gmail.com



2019. március 3. 2019. március 3. 1312

Bajnoki rajt: nehéz tavasz vár a Szekszárdi UFC-re
Három hónap szünetet köve-
tően újra bajnoki mérkőzésen 
lép pályára a Szekszárdi UFC 
NB III-as labdarúgó csapata. 
Kvanduk János együttese va-
sárnap a Közép-csoport egyik 
élcsapata, a Dunaújváros ott-
honában kezd.

Kétarcú együttes volt tavaly a 
tavas�i folytatást a tabella 11. he-
lyéről váró sárga-fekete alakulat. 
A� ős�t két vereséggel nyitották a 
s�eks�árdiak, a követke�ő 7 for-
dulóban vis�ont négy győ�elem 
és két döntetlen mellett mindös�-
s�e egys�er kaptak ki Fejesék, mi-
kö�ben begyűjtötték a S�eged és a 
Pécs skalpját is. A s�eks�árdiak a� 
ős�i idény második felében mély 
hullámvölgybe kerültek. Kvan-
duk János ve�etőed�őnek sem 
kellemes emlék a� a nyolc fordu-
ló, amikor mindöss�e egyetlen 
pontra (iks� a Kecskemét ellen) 
futotta a� UFC erejéből.

–  A támadósorban sok volt a 
hiány�ó, e� is ho��ájárult, hogy 
a� őss�el mindöss�e nyolc (!) gólt 
lőttünk – ke�dte a tréner. – A� 
iga�ságho� tarto�ik, hogy nem 
tudtunk olyan minőségű ed�és-
munkát vége�ni, amit a harma-
dik os�tály s�ínvonala megköve-
tel. Heti négy tréning, ráadásul 
nem éppen ideális időpontban 

és körülmények kö�ött… Pers�e 
igyeke�tünk a lehető legtöbbet 
kiho�ni belőle, de a s�e�on má-
sodik felére ke�dtünk „elfogyni”. 
A�t gondolom, hét-nyolc pont 
benne maradt a csapatban, a�-
�al most nem kellene hátrafelé 
tekingetnünk…

Hus�onkilenc ed�és és kilenc 
ed�őmérkő�és fért bele a nyolc 
hetes téli felkés�ülési idős�akba, 
ám a terve�ett munkát nem si-
került maradéktalanul elvége�ni.

– A 24 fős keretből egy csapatra 
való játékos bajlódott kisebb-na-
gyobb sérüléssel, betegséggel, 
így a téli idős�ak �öme a reha-
bilitáció jegyében telt – folytatta 
Kvanduk János. – Kilenc lekötött 
ed�őmeccsünk volt, de egyetlen 
alkalommal sem tudtam a� ál-

talam elkép�elt 11-et a pályára 
küldeni. Juhás� egy percet sem, 
Márton és Fejes pedig mintegy fél 
órát tudott játs�ani a felkés�ülési 
meccseken. A Dunaújváros elleni 
nyitányon sérülés miatt nem s�á-
míthatok Dombi és Csigi játékára 
sem, így a télen a megyei II. os�-
tályú Mórágytól iga�olt, remek 
képességű Tóth Tamásra hárul 
a góls�er�és feladata. A támadó 
bi�tatóan mo�gott a� ed�őmecs-
cseken, a�t gondolom, a tavas�i 
idény egyik kellemes meglepetése 
lehet a� ő játéka.

Nehé� soro�at vár a s�eks�ár-
diakra, his�en a� első öt fordu-
lóban, his�en a Dunaújváros 
után a két s�egedi csapat, illetve 
idegenben a� Iváncsa és a Hon-
véd vár Lékaiékra.

– Nagyon sűrű a tabella alsó 
fele, e�ért különösen a kö�vet-
len riválisok ellen kell a tavaly-
inál jobban s�erepelnünk. A�t 
gondolom, tavass�al legalább 
18 pontot kell s�ere�nünk, mert 
35-tel már bent lehet maradni: 
jelen hely�etünkben e� a� alap-
vető célunk – �árta a bes�élgetést 
a� UFC ve�etőed�ője.  SZV
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a játékos pályafutása
Alig volt hátra néhány perc 
a januári edzésből, amikor 
egy támadás végén Nagy-
váradi Olivér előbb erős 
fejfájásra panaszkodott, 
majd előre hajolva a tér-
dére támaszkodott, végül a 
földre rogyott. Az azonnal 
riasztott mentők érkezéséig 
többször is elájult, a vér-
nyomása az egekbe szökött. 
A szívével akadt probléma, 
ezért Pécsett megoperálták.
Nagyváradi Olivér az őszi 
idényben lett alapember az 
UFC középpályáján, most 
orvosi tanácsra (utasításra) 
fel kell hagynia a verseny-
szerű labdarúgással. Feb-
ruár elején ünnepelte a 20. 
születésnapját…

Ultrafutó verseny 
a belvárosban
SIXÁRD elnevezéssel szer-
vez versenyt március 10-én 
Szekszárd belvárosában a 
Borvidék Futóegyesület. 
Magyarország 6 órás ultra-
futó bajnoksága mellett 2 és 
4 órás egyéni, 6 órás nyílt és 
csapat, valamint 50 km-es 
egyéni versenyt rendeznek. 
A futók egy 1021 méteres 
körpályán (Szent I. tér – Mé-
száros L. u. – Wosinsky M. u. 
– Kölcsey ltp. – Augusz I. u. – 
Szent I. tér) vetélkednek, rajt 
9:00 órakor.

A verseny útvonalán, a 
nap során lezárások lesznek, 
ezért néhány autóbuszjárat 
terelő útvonalon közlekedik 
majd. Az 1-es, 4-es, 4A, 5-ös, 
6-os, 7-es és 7A járatok nem 
érintik a Szent István tér, 
Liszt F. tér, Nyomda meg-
állót, illetve a Szövetség és 
Holub utcai megállóhelyeket.

A fagyos szél sem tántorította el a terepfutókat
Február 23-án, szombaton 
immár negyedik alkalommal 
gyülekeztek sportolók Falu-
helyen, hogy a Bodri Trail te-
repfutó versenyen lemérjék 
felkészültségüket.

Féle�ernél is több indulót re-
gis�trált a s�erve�ő Borvidék Fu-
tóegyesület a három különbö�ő 
távon meghirdetett versenyre. 
A legtöbben a 15.4 km-es rö-
vid távra – stíls�erűen kisfröcs-
cs – neve�tek, de néps�erű volt 
a 28,9 km-es (nagyfröccs) és a 
már-már maratoni, 40.7 km-es 
(hoss�úlépés) táv is. A� év eleji 
viadal néps�erűségét jel�i, hogy 
a helys�ín és a� útvonal – a pá-
lya �ömmel turista és erdés�eti 
utakon ve�et – miatt korláto�ott 
verseny�ői limit hamar betelt, 
helys�íni neve�ésre csak korlá-
to�ott s�ámban volt lehetőség. A 
megmérettetésre érke�tek futók 
a� ors�ág minden s�egletéből, a 
legnagyobb s�ámban a főváros-
ból és környékéről, de megyénk-
ből és S�eks�árdról is egyre több 
a� induló.

A verseny�ők dolgát a terepvi-
s�onyok (a pénteki eső á�tatta ta-
laj éjjel megfagyott) és a jelentős 
s�intkülönbségek (a leghoss�abb 

távon indulóknak kö�el 1000 
métert kellett legyűrniük) mel-
lett a viadal napjára feltámadó 
dermes�tő s�él is nehe�ítette. A 
Bodri Trailen – melynek �avar-
talan lebonyolításában mintegy 
60 önkéntes segített – egy kivé-
tellel minden s�ámban budapesti 
győ�test avattak. A s�eks�árdiak 
kö�ül S�erémi Anita s�erepelt a 
legjobban, aki 2. helyen vég�ett a 
hölgyek a 40 km-es versenyében. 
Ugyanitt a korábbi profi ökölví-
vó Csábi Bettina ötödikként �árt.
Eredmények: 

40 km, férfiak: 1. Margull 
Dániel (Budapest) 3:03:36, 2. 
Nedjalkov B. (Pécs) 3:05:56, 3. 
Burai L. (Budapest) 3:18:12, … 

11. S�ekeres Zsolt (Szekszárd) 
3:37:43. Nők: 1. Nagy Tünde 
(Budapest) 3:54:22, 2. S�erémi 
Anita (Szekszárd) 4:05:19, 3. 
Borlay K. (Csobánka) 4:12:46.

28 km, férfiak: 1. Monosto-
ri Ákos (Budapest) 2:24:23, 2. 
S�ombathy I. (Budapest) 2:26:39, 
3. Balogh F. (Simontornya) 
2:27:36, … 11. dr. Pesthy Ger-
gely (Szekszárd) 2:44:41. Nők: 
1. Bede Annamária (Budapest) 
2:58:15, 2. Tóth O. (Budapest) 
3:00:01, 3. Némethné Killer Zs. 
(Nagylók) 3:01:14, … 9. Me�ei 
Ági (Szekszárd) 3:23:37.

15 km, férfiak: 1. Nyári Jó�sef 
(Budapest) 1:10:03, 2. Várbíró A. 
(Baja) 1:12:03, 3. Busa T. (Buda-

pest) 1:12:18. Nők: 1. Túri Zsu-
�sanna (Paks) 1:18:21, 2. Kovács 
K. (Paks) 1:18:22, 3. Benkő G. 
(Nyíregyháza) 1:19:48.  SZV
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Nyolc mérkőzésen aratott 
hét győzelemmel vívta ki a 
március 7–10. között Pécsen 
megrendezésre kerülő orszá-
gos junior leány döntőn való 
részvételt az Atomerőmű KSC 
Szekszárd együttese.

Harsányi Mária csapata győ�e-
lemmel �árta a rájáts�ás kü�-
delmeit, miután a� egyetemi 
kar tornacsarnokában 71–55-
re felülmúlta a Győr együttesét. 
A s�eks�árdiak így végül nyolc 
mérkő�ésből hét győ�elemmel 
és egy vereséggel – a KSC U18-
as gárdája mindöss�e egyetlen 
ponttal kapott ki a végső győ-

�elemre is esélyes Csata együt-
tesétől.

„Le a kalappal a lányok előtt, 
his�en plus� munkát is vállal-
va fantas�tikusan dolgo�tak 
augus�tus óta. Kös�önöm a 
felnőtt csapat erőnléti ed�ője, 
Jánossy Csaba segítségét” – nyi-
latko�ta elégedetten Harsányi 
Mária. A� ed�ő ho��átette, a 
nyolc csapatos pécsi döntőben 
kemény meccsekre lehet s�á-
mítani, és a� elődöntőbe jutást 
is nehé�nek ígérke�ik. „A Csata 
és a Vasas s�erintem kiemelke-
dik a me�őnyből. Termés�ete-
sen mindent megtes�ünk, hogy 
minél jobb eredményt érjünk el 

a döntőn” – tette ho��á Harsá-
nyi Mária.

Eredmény: KSC Szekszárd – 
Széchenyi KA 71–55 (22–16, 
20–14, 13–15, 16–10). S�ek-

s�árd: HOLCZ 22, MIKLÓS 
17/3, Andi 8/6, Vinc�e 4/3, 
Renc�es 2. Csere: Vis�meg 6/6, 
Hanti 5/3, Istókovics 5, Németh 
2, Pop. Ed�ő: Harsányi Mária.

Döntőben a KSC juniorjai
Kimagaslóan zárták a fedettpályás szezont
A fővárosban rendezték a 
Fedettpályás Ifjúsági és Ju-
nior Országos Bajnokságot, 
ahonnan a Szekszárdi Sport-
központ atlétái közül Németh 
Mátyás (képünkön) arany-, 
Szemerei Levente pedig két 
ezüstéremmel tért haza.

Németh kiváló teljesítmény-
nyel s�ere�te meg a magasugrás 
első helyét. Scherer Tamás ta-
nítványa 180 centin s�állt be a 
versenybe és 190-ig hiba nélkül 
vette a� akadályokat. A 194 cen-
tivel meggyűlt a baja, de harma-
dikra e�t is átvitte. A követke�ő 
magasságot (198 cm) már csak 
ő ugrotta át, ráadásul elsőre, így 
ors�ágos bajnoki címet s�er�ett.

S�emerei 1500 és 3000 méte-
ren is a dobogó második fokára 
állhatott fel. A rövidebb távon 
öt másodpercet javított eddigi 
legjobb eredményén (3:53 perc), 

A hoss�abb távon győ�tes Palko-
vits – a korábbi s�eks�árdi sike-
red�ő, Németh Gyula tanítványa 
– a� év legjobb európai időered-
ményével nyert.   RP

Sporthírek
Asztalitenisz. Bejutott a női 
Klubcsapatok S�uperligájá-
nak fináléjába a S�eks�árd AC 
együttese, miután a� elődön-
tő csehors�ági viss�avágóján 
is 6:1-re győ�te le a Breclav 
gárdáját. A SZAC sikereit 
Paskauskiene (2), Bilenko (2), 
Madarás� és a Madarás�-Pas-
kauskiene pár jegye�ték.
Kosárlabda. A PINKK ott-
honában aratott 21 pontos 
sikerrel hangolt a Női Ma-
gyar Kupa nyolcas döntőjére 
a KSC S�eks�árd. Studerék 
címvédőként léptek pályára 
Győrben, ahol a csütörtöki 
(lap�ártánk után �árult) ne-
gyeddöntőben a� NKE-Csata 
ellen ke�dtek Studerék.
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AGÓRA MOZI
Március 3., vasárnap
15:00 |  Így neveld  

a sárkányodat 3.
17:00 |  Zöld könyv  

– Útmutató a� élethe�
19:30 |  Boldog halálnapot! 2.
Március 4., hétfő
15:00 |  Így neveld  

a sárkányodat 3.
17:00 |  Dermes�tő hajs�a
19:30 |  Boldog halálnapot! 2.
Március 5., kedd
15:00 |  Így neveld  

a sárkányodat 3.
17:00 |  Dermes�tő hajs�a
19:30 |  Boldog halálnapot! 2.
Március 6., szerda
15:00 |  Így neveld  

a sárkányodat 3.

17:00 |  Dermes�tő hajs�a
19:30 |  Boldog halálnapot! 2.
Március 7., csütörtök
15:00 |  Így neveld  

a sárkányodat 3.
17:00 |  Bohém raps�ódia
19:30 |  Dermes�tő hajs�a

Március 8., péntek
15:00 |  Így neveld  

a sárkányodat 3.
17:00 |  Bohém raps�ódia
19:30 |  Dermes�tő hajs�a

Március 9., szombat
15:00 |  Így neveld  

a sárkányodat 3.
17:00 |  Bohém raps�ódia
19:30 |  Dermes�tő hajs�a

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. március 04. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
A� eastwicki bos�orkányok

Mú�sa bérlet III. előadás. Já-
téks�ín Budapest. Találko�gatnak, 
is�ogatnak, és egyfolytában álmo-
do�nak a� egyedülálló eastwicki 
barátnők, akik kö�ben úgy-ahogy, 
a� életükkel is elvannak. Mígnem 
egy nap titok�atos férfi érke�ik 
a városba. Egytől egyig elbűvöli 
őket... A� idő múlásával a�onban 
a három barátnő rájön, Daryl na-
gyon ves�élyes. John Updike a té-
mát mosolygós-frivolan írta meg, 
s most a regényalakjai s�ínpadra 
lépnek. Vigyá��atok, miről álmo-
do�tok, mert teljesül!

S�erepos�tás: Pokorny Lia 
(Alex), Parti Nóra (Jane), Lévay 
Viktória (Sukie), Gáspár Sándor 
(Daryl). Rende�ő: Bagó Bertalan. 

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2019. március 04. (hétfő) 17:30 – 
Művészetek Háza
Művés�ettörténeti S�abadegyetem

Válas�utak a művés�ettörténet-
ben – Dr. Aknai Tamás művés�et-
történés� előadása. 6. előadás: Ami 
tanítható, és ami nem – Mester és 
tanítvány. 

Jegyár: 1.000,- Ft, diák/nyugdí-
jas: 500,- Ft.

2019. március 06. (Szerda) 14:00  
– Csatár Terem
„Cinegemadár” Nép�enei Verseny

„Cinegemadár” Tolna Megyei 
Nép�enei Versenyt, I. elődöntő. A 
versenyre egyéni énekesek és hang-
s�eresek, valamint éneklő csopor-
tok, pávakörök jelentke�ését várták 
a� egés� megyéből. A döntőből a� 
ors�ágos s�akmai �sűri véleménye 
alapján a gyermek és a� ifjúsági 
koros�tály legjobbjai a „Tis�án in-
nen, Dunán túl” elneve�ésű Ors�á-
gos Nép�enei versenyre juthatnak 

tovább, míg a felnőtt koros�tály ki-
válóságai a S�eks�árdi S�üreti Na-
pok programsoro�atának nép�enei 
műsorán kapnak bemutatko�ási 
lehetőséget. A verseny döntőjét 
április 6-án rende�ik a Rende�-
vényteremben. 

A belépés díjtalan.

2019. március 07. (csütörtök) 14:00  
– Digitális Jólét Program Pont
A Google bi�tonságos has�nálata

Januárban a Google is beve�ette 
a� új adatvédelmi irányelveit. Is-
merkedjünk meg e�ekkel, tudjunk 
meg többet arról, hogy hogyan 
s�olgálja e� a bi�tonságos nete�é-
sünket. Bemutatónkban segítséget 
kívánunk nyújtani abban, hogy a 
Google alkalma�ásokban (Goog-
le keresés, Gmail, Youtube, Han-
gouts, Google Térkép, Google-fiók, 
Google Fotók, Google Drive stb.) el 
tudjanak iga�odni. 

A belépés díjtalan.

2019. március 08. (péntek) 19:00 
– Színházterem
NőComment! talkshow

A NőComment! egy rendhagyó 
talkshow-soro�at, a legnagyobb 
ha�ai s�tárok rés�vételével nőnap 
alkalmából S�eks�árdon. „Kibes�é-
lik, átbes�élik, megbes�élik. Min-
dent, mindenkit olykor egymást 
sem kímélve. Pont úgy, ahogyan 
a�t bármelyikünk tenné a saját 
baráti körében. Kötetlenül, tabuk 
nélkül. Érintik a� aktuális pletyká-
kat, helyre tes�nek csús�tatásokat, 
kibes�élik a nagyvilág bulvárhíreit, 
megvitatják minda�t, ami kitölti a� 
életüket és minket is érdekel.”

Vendégek: Ábel Anita, Hadas 
Kris�ta, Balá�sovits Edit, Falusi 
Mariann, Osvárt Andrea és Rákó-
c�i Ferenc. 

Jegyár: 3.900,- Ft.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: S�eks�árdi Vagyonke�elő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyve�etője • főszerkesztő: Fekete Lás�ló  
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Es�ter  

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 S�eks�árd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: s�ekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: S�ántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: S�eks�árdi Nyomda Kft. 7100 S�eks�árd, S�échenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., S�abó Jó�sef, 7100 S�eks�árd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

ÁCS REZSŐ polgármester
2019. március 04. (hétfő) 14:00 
– 16:00 óráig. Elő�etes bejelent-
ke�és alapján: +36–74/504–102. 
Polgármesteri Hivatal, polgármes-
teri tárgyaló (Béla király tér 8.).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. s�. válas�tókerület
2019. március 26. (kedd) 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. s�. válas�tókerület
A hónap harmadik s�erdáján 17:00 
– 18:00 óráig. S�eks�árdi I. Béla 
Gimná�ium (Kadarka u. 25–27.).

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. s�. válas�tókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 
19:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Kö�pont, Remete terem 
(S�ent I. tér 10.).

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

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. s�. válas�tókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Ors�ágos Nyugdí-
jas Polgári Egyesület (Més�áros 
L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. s�. válas�tókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (S�ent-Györgyi Al-
bert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. s�. válas�tókerület
Elő�etes bejelentke�és alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. s�. válas�tókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 

– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Kö�pont, Remete terem. 
(S�ent I. tér 10.).

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Képviselői Iroda 
(Dó�sa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik s�erdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Kö�pont, Reme-
te terem. S�ent I. tér 10.)

Előadás
A S�eks�árd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör növényvé-
delmi előadást rende� március 
6-án, szerdán 17:00 órakor a 
Szent István Házban (S�ek-
s�árd, Rákóc�i u. 69–71.).

A 2018. év növényvédelmi ta-
pas�talatairól, valamint a 2019-
re kínált komplex technológiai 
megoldásokról Maros Péter 
(BASF Hungária), míg a 2018-
as évjáratú borok sajátossága-
iról, aktuális borke�elésekről 
Módos Ernő, a� Alisca Borrend 
nagymestere bes�él.

A rendezvényre szeretettel 
várnak minden érdeklődőt.

Metszési bemutató
A „Dicenty De�sõ” Kertbarát 
Kör s�eretettel hív és vár min-
den érdeklődőt 2019. március 
9-én (szombat) 10:00 órakor 
ke�dő szőlő- és gyümölcsmet-
szési bemutatóra, melyet Falvai 
Ferenc s�őlőjében (S�eks�árd, Sa-
uli-völgy) tartanak. A s�őlő met-
s�ését ifj. Márkvárt János, a gyü-
mölcsfákét Kulcsár László tartja.

A helys�ín megkö�elíthető 
a Tesco Áruhá�tól induló 9-es 
autóbuss�al (9:00), vagy a 89-es 
járattal (9:20). A végállomástól 
(Jobbparás�ta) a „Mets�ési be-
mutató” táblákat kell követni.

Meghívó
Tis�telettel meghívjuk a Ma-
gyar Rákellenes Liga S�eks�ár-
di Alaps�erve�ete s�erve�ésé-
ben Óvd meg a családod! „az 
alkohol káros hatásai” című 
előadás meghallgatására.

Előadó: Portheiserné S�abó Il-
dikó mentálhigiénés s�akember 
TM. Balassa János Kórhá� 
Egés�ségfejles�tési Iroda.

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Kö�pont, Csatár terem
(7100 S�eks�árd, S�ent I. tér 10.)

Időpont: 2018. március 11. 
(hétfő) 16:30 óra.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Informatikus
állás

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a kö�-
s�olgálati tis�tviselőkről s�óló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) beke�dése alapján pályá�atot 
hirdet a Polgármesteri Hivatal 
Szervezési Igazgatóság Infor-
matikai Osztályára informati-
kus munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Polgármesteri Hivatal/felhí-
vások, aktualitások címszó alatt 
tekinthető meg.

Meghívó
A Tolna Megyei Család, Esély-
teremtő és Önkéntes Há� s�e-
retettel meghívja Önt „Soha 
ne mondd, hogy soha!” című 
rende�vényére.

Időpont: 2019. március 5. 
(kedd) 18:00 óra

Helyszín: Új Nem�edék 
Kö�össégi Tér S�eks�árd (Piac 
tér 1.)
Program:
•  18:00–18:15 Köszöntők: Po-

tápi Árpád János nem�etpo-
litikáért felelős államtitkár, 
S�alay-Bobrovinc�ky Vince 

civil és társadalmi kapcso-
latokért felelős helyettes 
államtitkár, Réger Balá�s el-
nök, Lakható S�eks�árdért 
Kö�has�nú Egyesület.

•  18:15–19:30 „A mo�gás örö-
me mindenkié” – bes�élge-
tés meghívott vendégekkel: 
Iváncsics Zsolt, a magyar 
„Forrest Gump” és Schober 
Lás�ló „Óriás”. A bes�élgetés 
moderátora: Márkus István.

•  19:30–20:00 Neonverebek 
�enekar fellépése

A belépés ingyenes!

„Szekszárd Év Tűzoltója”
S�eks�árd Megyei Jogú Város 
Önkormány�atának kö�gyűlése a 
S�eks�árd Város Napjának megál-
lapításáról és a helyi kitüntetések 
és elismerő címek alapításáról és 
adományo�ásának rendjéről s�óló 
11/2016. (III. 31.) önkormány�ati 
rendeletével „Szekszárd Év Tűz-
oltója” kitüntető címet alapított.

A rendelet s�erint a kitüntető 
cím a� adományo�ást megelő�ő 
évre vonatko�ik. 

A S�eks�árd Év Tű�oltója kitün-
tető cím annak a s�emélynek ado-
mányo�ható, aki hivatásos vagy 
kö�alkalma�otti állományban a 
Tolna Megyei Katas�trófavédelmi 
Iga�gatóság S�eks�árd Hivatásos 
Tű�oltóságánál teljesít s�olgálatot 
és a� adományo�ás évét megelő�ő 
évben a tű�megelő�és, a tű�oltás, 
a műs�aki mentés és a katas�t-
rófa elhárítás területén olyan ki-
magasló tevékenységet folytatott, 
amellyel ho��ájárult a város és 
Tolna Megyei Katas�trófavédelmi 
Iga�gatóság S�eks�árd Hivatásos 

Tű�oltósága működési területének 
kö�bi�tonsága javításáho�, a tű�e-
setek s�ámának csökkentéséhe�. 

A S�eks�árd Év Tű�oltója ki-
tüntető cím adományo�ására ja-
vaslatot tehet: 
•  a Tolna Megyei Katas�trófavé-

delmi Iga�gatóság S�eks�árdi 
Katas�trófavédelmi Kirendelt-
ség ve�etője, 

•  a Kö�gyűlés állandó bi�ottságai, 
önkormány�ati képviselők, 

•  valamint bármely civil s�erve�et 
és termés�etes s�emély.

A kitüntető cím adományo�ására 
vonatko�ó javaslatokat írásban a 
polgármesterhe� kell benyújtani 
2019. március 8. napjáig. A javas-
lattételi űrlap a www.s�eks�ard. 
hu/önkormány�at/díjak, elisme-
rések menüpontban letölthető.

A javaslatokat a kö�gyűlés által 
e célból felkért előkés�ítő csoport 
kés�íti elő kö�gyűlési döntésho-
�atal céljából, és a polgármester 
terjes�ti a kö�gyűlés soron követ-
ke�ő ülése elé.

„Szekszárd Év Rendőre”
S�eks�árd Megyei Jogú Város 
Önkormány�atának kö�gyűlése a 
S�eks�árd Város Napjának megál-
lapításáról és a helyi kitüntetések 
és elismerő címek alapításáról és 
adományo�ásának rendjéről s�óló 
11/2016. (III. 31.) önkormány�ati 
rendeletével „Szekszárd Év Ren-
dőre” kitüntető címet alapított.

A rendelet s�erint a kitüntető 
cím a� adományo�ást megelő�ő 
évre vonatko�ik. 

A S�eks�árd Év Rendőre kitün-
tető cím annak a s�emélynek ado-
mányo�ható, aki hivatásos vagy 
kö�alkalma�otti állományban a 
S�eks�árd Városi Rendőrkapitány-
ságon teljesít s�olgálatot és mun-
káját lelkiismeretesen, tartósan 
magas s�ínvonalon vég�i.

A kitüntetésben a� adott évben 
a bűnügyi és a kö�bi�tonsági s�ak-
területen dolgo�ó egy-egy s�emély 
rés�esíthető.

A S�eks�árd Év Rendőre kitün-
tető cím adományo�ására javasla-
tot tehet:

•  S�eks�árd Város Rendőrkapitánya, 
•  a Kö�gyűlés bi�ottságai, önkor-

mány�ati képviselők, 
•  bármely termés�etes s�emély, ci-

vil s�erve�et.
A kitüntető cím adományo�ásá-

ra vonatko�ó javaslatokat írásban 
a polgármesterhe� kell benyújtani 
2019. március 8. napjáig. A javas-
lattételi űrlap a www.s�eks�ard. 
hu/önkormány�at/díjak, elisme-
rések menüpontban letölthető.

A javaslatokat a kö�gyűlés által 
e célból felkért előkés�ítő csoport 
kés�íti elő kö�gyűlési döntésho�atal 
céljából, és a polgármester terjes�ti a 
kö�gyűlés soron követke�ő ülése elé.
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AUTÓPatyolat KÉZI AUTÓMOSÓ!
Lágyított vízzel történő 

mosás – foltmentes száradás!
Telefon: +36–74/511–090

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

NYITVA: H. – P.: 08:00 – 18:00 óráig, Szo.: 08:00 – 14:00 óráig

✓ Külső mosás
✓ Belső takarítás
✓ Kárpittisztítás
✓  Klímafertőtlenítés

(04068) AKCIÓ! Március 5-én, kedden
Nyugdíjasoknak 50% kedvezmény
a fokhagymás lángosra (175,- Ft/db) elvitelre is!

MARCI LÁNGOS – PECSENYE
7100 Szekszárd, Piac tér
Munkatársat keresek szerda és szombati napokra.
Telefon: +36–30/435–30–09

(04073)

Folyamatosan induló OKJ-s
Építő és anyagmo�gatógép ke�elői 

kép�ések 
(Targoncavezető, Földmunkagép kezelő, 

Emelőgépkezelő, stb.),
valamint gépke�elői jogosítvány 

vi�sgák.

FÁRAÓ ’95
Oktatásszervező Kft .

7100 S�eks�árd,
Tartsay V. u. 20. I/7.

Telefon: +36–30/4746–950
+36–30/2462–732 (04069)

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

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

(04055)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (04061)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04053)

A következő pozíciókra keresünk munkatársakat:
• CNC gépkezelő
• Gépi forgácsoló
• Betanított gépkezelő 
• Raktáros
• Minőségellenőr
• Szerszámkészítő

ELVÁRÁSOK:
• több műszakos munkarend vállalása,
• pontosság,
• önálló munkavégzés,
• hasonló területen szerzett tapasztalat előnyt jelent.

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes fizetés,
• műszakpótlék,
• utazási támogatás,
• hosszú távú stabil munkaviszony,
• családi és csapatépítő programok,
• folyamatos fejlődési lehetőség,
• cégen belüli képzéseken való részvétel,
• teljesítmény prémium,
• cafeteria.

ELÉRHETŐSÉGEK:
Tuller Tamás személyügyi vezető

E-mail: tamas.tuller@jakokoch.hu • Telefon: +36-20/262-5701
7100 Szekszárd, Damjanich u. 33–35.

(04070)


