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Fórumok
Hagyomány, hogy a városveze-
tés fórumra hívja a gazdasági és 
közélet szereplőit, hogy számot 
adjon a megyeszékhely előző 
évi gazdálkodásáról, a megva-
lósult, folyamatban lévő, illetve 
tervezett beruházásokról, fej-
lesztésekről.
 → 2–3. oldal

Honvédelem
Nyilvánvaló, hogy a magyar 
haza védelméről elsősorban a 
magyar katonáknak kell gon-
doskodniuk” – szögezte le dr. 
Benkő Tibor honvédelmi mi-
niszter, aki szekszárdi látogatása 
során a kadétképzésben résztve-
vő diákokkal is találkozott.
 → 5. oldal

Borválogatás
Huszonegy magyar bort, köz-
te négy szekszárdit választot-
tak a külügyminisztérium idei 
borválogatásába. A magyar ter-
mőhelyek jellegzetességeit jól 
bemutató borcsomagok a kül-
képviseleteken erősítik a ma-
gyar borról kialakult képet.
 → 6. oldal

KSC kupaezüst
Hiába harcolt az utolsó pillana-
tig az Atomerőmű KSC Szek-
szárd, végül kilenc ponttal alul-
maradt a bajnoki címvédő és 
Euroliga-döntős Sopron Basket 
ellen, így ezüstérmesként zárta a 
2019-es Női Kosárlabda Magyar 
Kupa küzdelmeit. → 13. oldal 
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Fórum: vállalkozók és a közélet szereplői is képet
Több éves hagyomány, hogy tél végén – a költségvetés elfo-
gadását követően – Szekszárd városvezetése fórumra hívja 
a gazdasági és közélet prominens szereplőit, hogy számot 
adjon a megyeszékhely önkormányzatának előző évi gazdál-
kodásáról, a városban megvalósult, folyamatban lévő, illetve 
tervezett beruházásokról, fejlesztésekről.

Nem volt ez másként 2019 
márciusának első napjaiban 
sem: Ács Rezső polgármester 
előbb Szekszárd legjelentősebb 
vállalkozásainak cégvezetőit, 
majd a közélet meghatározó, 
véleményformáló szereplőit in-
vitálta fórumra a Babits Mihály 
Kulturális Központ Rendez-
vénytermébe, hogy bemutassa 
az önkormányzat által 2018-
ban elvégzett munkát.

Március elsején, az immár 
12. alkalommal megtartott 
vállalkozói fórumon Szepesi 
Balázs mondott köszöntőt. A 
szekszárdi születésű gazdaság-
fejlesztésért felelős helyettes 
államtitkár szerint a magyar 
gazdaság jól teljesít, a hazai 
kis- és középvállalkozások nö-
vekedési üteme nem marad el 
a nyugat-európai átlagtól. A 
termelékenység üteme 20 szá-
zalékkal nőtt 2009 óta, amely 4 
százalékkal meghaladja a mul-
tik növekedését.

A helyettes államtitkár el-
mondta, a mögöttünk hagyott 
jó időszak köszönhető a gazda-
ság kifehérítésének is. „A hazai 
vállalkozások jó adófizetők, 
válaszul a kormány csökken-
tette az adóterheket. A kabinet 
egészséges szerkezetű, kiegyen-
súlyozott gazdasági környezet 

megteremtésén fáradozik, kis- 
és középvállalkozói stratégia 
készül.

A feladatokról szólva Szepesi 
Balázs kiemelte: a hazai cégek 
zömének termelékenysége még 
elmarad a Nyugatétól, a lema-
radást innovációval lehetne 
csökkenteni. Gondot jelent a 
szakemberhiány, és ki kell ter-
melni a munkabérek inflációt 
jóval meghaladó emelkedését 
is. Választ kell adni a digitalizá-
ció kihívásaira is, mert aki nem 
tud ezekre időben reagálni, le-
marad a versenyben.

A helyettes államtitkár sze-
rint Szekszárd unikális hely-
zetben van, mert a legtöbb 
vállalkozás esetében a fejlődés 
irányát, a munkavállalókat 
érintő döntéseket helyben hoz-
zák meg a cégvezetők.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere azzal kezdte előadását, 
hogy az ilyen és ehhez hasonló 
fórumok mind az átláthatóságot 
szolgálják, ami egy önkormány-
zat gazdálkodása tekintetében 
törvényi elvárás is. Szepesi Ba-
lázs derülátó szavait megerősít-
ve elmondta, hogy szakembe-
rek az országos átlag feletti, 5,2 
%-os növekedést prognosztizál-
tak Szekszárd esetében.

A város első embere elmond-
ta, a teremben ülő cégvezetők 
több száz, vagy ezer szekszár-
dinak adnak munkát, így ezen 
családok boldogulása függ a 
vállalkozások teljesítményétől. 
Ács Rezső hangsúlyozta, sok 
közös feladat vár még a gaz-
dasági élet szereplőire és az 
önkormányzatra a következő 
esztendőkben, hogy a munka-
vállalókat ide tudják csábítani, 
vagy itt tudják tartani.

A polgármester hagyomá-
nyosan az önkormányzat elő-
ző évi gazdálkodásának be-
mutatásával kezdte előadását, 
amely az aktuális számok mel-
lett természetesen a több éves 
tendenciákat sem nélkülözte. 
Színes grafikonok és táblázatok 
segítségével mutatta be például 
a megyeszékhely költségvetése 
és az állami támogatások ará-
nyának változását. Mint ismert 
– előző számunkban mi is meg-

írtuk – Szekszárd város közgyű-
lése a valaha volt legmagasabb 
főösszeggel fogadta el a város 
büdzséjét február végén. A ko-
rábbi 14–16 milliárddal szem-
ben idén 20,5 milliárd forint a 
költségvetés főösszege, melyből 
az állami támogatás összege 1,9 
milliárd forint.

A büdzséből 7,1 milliárd fo-
rint a működési, és 13,4 mil-
liárdnyi a fejlesztési kiadások 
összege. A kiadások „soron” a 
legnagyobb tétel a kiterjedt in-
tézményrendszer fenntartására 
fordítódik, ez összesen megha-
ladja a 4 milliárd forintot is. Je-
lentős tétel még a városüzemel-
tetésre szánt összeg is, amelyet 
2019-ben 872 millió forinttal 
tervezte az önkormányzat. Ács 
Rezső hozzátette: természetesen 
ezek a számok nem kőbe véset-
tek, azokon szükség és igény 
szerint évközben is módosít-
hatnak.

Szekszárd értékes
A közéleti fórum vendégeit 
– többe között intézmények, 
egyházak vezetőit, orvoso-
kat, városi elismerések tulaj-
donosait, a rendőrség és ka-
tasztrófavédelem elöljáróit 
és borászokat – dr. Mernyei 
Ákos (is) köszöntötte.

A miniszteri biztos a friss 
édesapa Orbán Balázs a Mi-
niszterelnökség parlamenti 
és stratégiai államtitkára 
üdvözletét tolmácsolva el-
mondta: „Önök különböző 
területeken ugyan, de egy 
városért dolgoznak. Szeret-
ném, ha tudnák, hogy ebben 
a munkában számíthatnak 
Magyarország kormányára.”

A miniszteri biztos hoz-
zátette: a kabinet tisztában 
van Szekszárd értékeivel, 
eredményeivel, ezt jelzik 
a Modern Városok Prog-
ramban megfogalmazott és 
támogatott nagy ívű fejlesz-
tések is.
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kaphattak a város működéséről, a fejlesztésekről
A kiadások fedezetéül szolgáló 
legnagyobb tétel a helyi adókból 
befolyó összeg, amelyet idén 3,2 
milliárd forinttal terveztek. Eb-
ből 2,5 milliárdot meghaladó az 
iparűzési adó összege, a többi az 
idegenforgalmi-, építmény- és 
telekadóból folyik be a kasz-
szába. Ebből támogatja többek 
között a város a civil szerveze-
teket is, amelyre minden évben 
a költségvetés 1 százalékát meg-
haladó összeget fordít. A tava-
lyi évben ez összesen 225 millió 
forint pénzbeli és természetbeli 
támogatást jelentetett.

Ács Rezső előadásából az 
is kiderült, hogy amíg a 2007 
és 2013 közötti EU-s ciklus-
ban 11,9 milliárd, addig 2013 
és 2020 között összesen 31,5 
milliárd forint értékű fejlesztés 
valósul meg Szekszárdon. A vá-
ros gyarapodását alátámasztja, 
hogy míg 2006-ban 35 milliárd, 
2018-ban már 52 milliárdra te-
hető az önkormányzat vagyona.

A költségvetés „fejlesztési 
kiadások során” több gazdasá-
gélénkítő, egészségügyi, közne-
velési, illetve sport- és szabadidős 
beruházás található, amelyről 
szintén részletes beszámolót 
hallhattak a fórumok résztvevői. 
Ács Rezső előadásában az utca 
és járdafelújításoktól, parkoló 
építésektől az iskolai és kórházi 
felújításokon át az EU-támoga-
tott projektekig sok mindenről 
képet kaphattunk.

A legnagyobb volumenű be-
ruházások: a meglévő ipari park 
2.4 milliárdos fejlesztése, az 1.3 

milliárdos Zöldváros program, 
vagy a 3.8 milliárdos útépítési/
felújítási projekt, de a Baka és 

Dienes iskolás energetikai kor-
szerűsítése együtt szintén meg-
haladja az egy milliárd forintot.

A hazai forrásból elkészülő, 
már támogatási szerződéssel ren-
delkező projektek között találunk 
intézményi sportpályák és létesít-

mények építését, a temetők rava-
talozóinak felújítását, illetve 100 
milliós összeggel ivó- és szenny-

víz csőhálózat rekonstrukcióját is. 
Folytatódnak az óvodai és iskolai 
felújítások, valamint az egészség-
ügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztései is.

A Modern Városok Program 
elemei közül az új fedett uszoda 
építése folyamatban van – őszre 
várható az átadás –, az interak-
tív könyvtár és levéltár új épüle-
tének építésére hamarosan kiír-
ják a közbeszerzést, a Keselyűsi 
út mentén pedig egy újabb, 100 
hektáros ipari park épül.

„Hasznosnak tartom, hogy 
tájékoztatót kapunk az ön-
kormányzat gazdálkodásáról, 
a fejlesztésekről” – mondta a 
vállalkozói fórumon részt vett 
Horváth Tamás. A Betta Kft. 
tulajdonos ügyvezetője szerint 
fontos az ipari park bővítése, az 
oda vezető utak rekonstrukció-

ja. A cégvezető örömmel kons-
tatálta, hogy tavaly a Páskum 
utca felújítása is megvalósult. 
Horváth Tamás szerint a nagy-
rendezvények pezsgést hoznak a 
városba, de sportszerető ember-
ként a szabadidős- és sport célú 
beruházásokat is üdvözölte.

A közéleti fórum résztvevői 
közül megkérdezett prof. dr. 
Szécsi Gábor elmondta, úgy 
látja, Szekszárd egy tudatos 
stratégia mentén, szépen fejlő-
dő város. A PTE KPVK dékán-
ja szerint ezt erősítette meg Ács 
Rezső polgármester előadása az 
előre mutató tervek, fejlesztések 
tekintetében. Dr. Szécsi Gábor 
hozzátette, az egyetemi kar és 
az önkormányzat szorosabb 
együttműködése eredménye-
ként kutató központokat hoz-
nak/hoztak létre, képzésekkel 
segítik a helyi vállalkozásokat, 
hogy a város megtartó ereje nö-
vekedjen. 

A fórumok vendégeit a Vinta-
ge Dolls énekegyüttes szórakoz-
tatta, a vacsoráról az Amaryllis 
Étterem gondoskodott.           - fl -
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Anyagi és erkölcsi megbecsülés a magyar katonáknak
„Kulcskérdés a magyar honvé-
delem fejlesztése, mert hiba 
volt azt hinni, hogy a NATO 
majd megvéd bennünket. 
Nyilvánvaló, hogy a magyar 
haza védelméről elsősorban 
a magyar katonáknak kell 
gondoskodniuk” – szögezte 
le szekszárdi látogatása során 
dr. Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter.

A tárcavezető a magyar hon-
védelem vérzivataros évszáza-
doktól sem mentes történetét 
felidéző március 7-i előadásában 
– a 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc közelgő 171. év-
fordulója kapcsán – emlékeztette 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont rendezvénytermét megtöltő 
középiskolásokat: a Tolna megye 
honvédek jelentős szerepet ját-
szottak abban, hogy a szabadság-
harc alatt a magyar haderő szá-
mos sikert ért el – elég, ha csak 
az ozorai ütközetet említjük. A 
miniszter felhívta a figyelmet arra 
a tényre is, hogy a világon egye-

dül a magyar katonák esküjében 
hallható az a kitétel, hogy életüket 
is áldozzák a hazáért.

A tárcavezető a 21. századi – 
többek között a migráció okozta 
– védelmi  kihívásokat érintve 
elmondta, országunknak értékei, 
érdekei, kultúrája és állampolgá-
rai vannak, akiket és amiket kato-
náinknak – akár életük árán is – 
meg kell védeniük. Benkő Tibor a 
hazánkat érintő haderőfejlesztés-
ről szólva kiemelte: fontos, hogy a 
hivatásos, önkéntes, szerződéses 
és tartalékos katonák – köztük a 
fiatalok – találják meg helyüket, 
szerepüket a honvédelem kötelé-
kében. Ebben az Önkéntes Tar-
talékos Rendszer óriási szereppel 
bír, hiszen, amennyiben vészhely-
zet adódik, tartalékosok híján 
egyik pillanatról a másikra nem 
lehet megteremteni a honvédség 
ütőképességét.

Lényeges – tette hozzá dr. 
Benkő Tibor –, hogy a legkor-
szerűbb fegyverek álljanak a 
magyar katonák rendelkezésé-
re. Ennek érdekében a „Zrínyi 

2026” honvédelmi és haderő 
fejlesztési program keretében 
korszerű kézifegyverek, gépjár-
művek, repülők, helikopterek és 
légvédelmi eszközök beszerzé-
sére kerül sor.

Ezen fejlesztésen túl a kabinet 
a honvédelmi nevelésben is hat-
hatós eredményeket kíván elérni. 
Ezt szolgálja a 2016 óta működő 
Honvédelmi Tábor is, amely-
re már az első évben 300 fiatal 
jelentkezett. A programot idén 
várhatóan 72 turnusban, kétezer-
nél is több résztvevővel szervezik 

meg. E tény is az egyre fokozódó 
érdeklődést mutatja.

Benkő Tibor a járási terület-
védelmi koncepció okán a Tolna 
megyei 6. számú területvédelmi 
ezredről tett említést, amely a szé-
kesfehérvári önkéntes ezred alá 
tartozik. Az ilyen kötelékekben 
a lövészettel, a közelharccal, az 
elsősegély-nyújtással, a tájékozó-
dással, de a technikai sportokkal 
is megismerkednek a katonák, il-
letve ejtőernyős, búvár és híradós 
képzésben is részt vesznek.

A Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum és a Honvédelmi Minisztéri-
um által közösen szervezett rend-
hagyó történelemóra – melyen 
Ács Rezső polgármester és dr. 
Horváth Kálmán kormánymeg-
bízott mellett a házigazda Szek-
szárdi SZC kancellárja, Dömötör 
Csaba és főigazgatója, Ábrahám 
Norbert is részt vett – zárásaként 
a honvédelmi tárca vezetője nyo-
matékosította: aki elfogadja ezt a 
küzdelmes hivatást, annak a jövő-
ben mind anyagi, mind erkölcsi 
megbecsülésben lesz része.  Gy. L.
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Gazdag tavaszi programkínálat
Számtalan programot kínál 
az érdeklődőknek a tavasz 
beköszöntével a Babits Mi-
hály Kulturális Központ. Ezek-
ről Ács Rezső polgármester 
és Zsikó Zoltán, a kulturális 
központ vezetője adott tájé-
koztatást. 

Ács Rezső a kiemelte az 1848–
49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékére megtartandó 
március 15-i ünnepi megemlé-
kezést, mely tíz órakor kezdődik 
a Béla király téren. Ugyancsak 
tudatta, az elmúlt évekhez ha-
sonlóan az idei majálist is a 
retro jegyében tartják meg, a 
kétnapos Háry János Mesefesz-
tivált pedig május utolsó hétvé-
géjén rendezik meg.

A városvezető arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a tavasz fo-
lyamán a kulturális programok 
mellett egészségmegőrző ren-
dezvényekre is várják az érdek-
lődőket.

Zsikó Zoltán arról szólt, 
hogy tartalmas tavaszi prog-
ramkínálatot sikerült összeál-
lítani. Kiemelte, ismét megren-
dezik a Bogár István emlékére 
meghirdetett Tolna Megyei 
„Cinegemadár” Népzenei Ver-
senyt, melynek első elődöntőjét 
szerdán tartották a kulturális 
központban, amely a verseny 
április 6-i döntőjének is helyet 
ad. Mint azt az ügyvezető el-
mondta, a népzenei versenyre 

26 településről összesen több 
mint háromszázan neveztek, 
összesen 30 egyéni és 27 cso-
portos produkció lesz látható 
és hallható.

Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharcra emlékezve idén 
is megtartják a fáklyás felvonu-
lást, mely március 14-én, 18:30 
indul a kulturális központ főbe-
járata elől. A séta a Béla király 
téri ’48-as emlékműnél ér véget, 
ahol a Csizmazia Alapítvány és 

Muslincák Férfikar ad műsort. 
Március 15-én 9 órakor a Tol-
na Megyei Egyed Antal Honis-
mereti Egyesület szervezésében 
virágokat helyeznek el az alsó-
városi-, és az újvárosi temetőben 
található 48'-asok sírjánál. 

A városi megemlékezés 10:00 
órakor kezdődik a Béla király 
téren. Ünnepi beszédet mond 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere, egyházi áldást Fekete 
Zoltán káplán tart. Az irodalmi 
műsorról a Szent József Iskola-
központ tanulói gondoskodnak. 
Az ünnepi megemlékezést eső 
esetén a Babits Mihály Kultu-
rális Központ Színháztermében 
tartják meg. 

Zsikó Zoltán arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a tavaszi idő-
szakban számos – többek között 
egy Zorán – koncerttel, valamint 
kiállítással és színházi előadá-
sokkal várják a közönséget.

A programokról részletes le-
írást találhatnak a Szekszárdi 
Tavasz című programfüzetben, 
melyet a kulturális központnál 
találhatnak meg.   S. V.

Tizennyolc továbbjutó a „Cinegemadár” első elődöntőjéből
A Babits Mihály Kulturális 
Központ 2018-ban indította 
újra a Bogár István emléke 
előtt tisztelgő „Cinegema-
dár” Tolna Megyei Népzenei 
Versenyt. A seregszemle nagy 
múltra tekint vissza, még 
Szabadi Mihály indította út-
jára az 1990-es évek közepén 
és sok esztendőn keresztül 
adott lehetőséget az ifjúsági 
és a felnőtt korosztálynak a 
népzene énekes és hangsze-
res bemutatására.

A versenyre egyéni énekesek és 
hangszeresek, valamint éneklő 
csoportok, pávakörök jelentke-
zését várták az egész megyéből. 
A megyei verseny döntőjéből – 
melyet április 6-án ismét Szek-
szárdon rendeznek meg – a 
szakmai zsűri véleménye alapján 
a gyermek és az ifjúsági korosz-
tály legjobbjai a „Tiszán innen, 
Dunán túl” elnevezésű Országos 
Népzenei versenyre juthatnak 

tovább, míg a felnőtt korosztály 
kiválóságai a Szekszárdi Szüre-
ti Napok programsorozatának 
népzenei műsorán kapnak be-
mutatkozási lehetőséget.

Mint azt Zsikó Zoltán, a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
igazgatója, a zsűri tagja elmond-
ta, 26 településről több mint há-
romszáztízen neveztek a népze-
nei versenyre. A szekszárdi és 
tamási elődöntőkben összesen 
30 egyéni és 27 csoportos pro-
dukció lesz látható és hallható.

A „Cinegemadár” Tolna Me-
gyei Népzenei Verseny márci-
us 6-i, szekszárdi elődöntő-
jéből a zsűri 18 produkciót 
juttatott tovább az egy hónap 
múlva sorra kerülő döntőbe. A 
versenyzők között volt egyéni 
énekes és énekcsoport, dalkör 
és kórus, illetve hangszeres 
előadó is.

Az 1. elődöntőből továbbju-
tott versenyzők: Süveges Mátyás 
Lajos, Hauck Fanni, Csepregi 
Emma, a Sióagárdi Citeraze-

nekar, a Rezgő-Rezedák Ének-
csoport, Katz Hajnalka, a Garay 
János Gimnázium Népdalduója, 
a Sárpilisi Tüskerózsa Dalkör, Ka-
kasdi Német Nemzetiségi Kórus, 
Holcz Hanga Fruzsina, Bojás Esz-
ter Anna, Kovács Fanni, Biszak 
Bence, a Bogár István Hagyo-
mányőrző Egyesület, Mészáros 
Roland, a Csóka Banda, Tillinkó 
Luca és a Szekszárdi Muslinca 
Férfikórus.   SZV

Benkő Tibor: „Nem a rendfokozat, a teljesítmény számít”
A március 15-i nemzeti ünne-
pet megelőzően „Az 1848–
49-es forradalom és szabad-
ságharc üzenete” címet viselő 
rendhagyó történelemóráját 
követően a kadétképzésben 
résztvevő diákokkal találko-
zott dr. Benkő Tibor honvé-
delmi miniszter.

Előadását követően a tárcave-
zető megtekintette a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeumnak kö-
szönhetően a mozi előterében 
látogatható, az 1848/49-es sza-
badságharc emlékét megidéző 
kiállítást és beszélgetett a sik-
lósi huszárbandérium korabeli 
egyenruhát viselő tagjaival. Ezt 
követően a vezérezredes talál-
kozott a Szekszárdi Szakképzési 
Centrum Ady Endre Szakképző 
Iskolája és Kollégiumának hon-
véd kadét tanulóival a kulturális 
központ kis Csatár termében.

A diákok kérdésére válaszolva 
Benkő Tibor elmondta, az ösz-
töndíj-rendszer mellett a honvé-
delmi tárca magas szintű, a hiva-
tásban jól hasznosítható szakmai 
tudás átadásával is segíti a ka-
détokat. Emellett támogatja a pá-
lyaorientációt, idegen nyelvtudás, 
jogosítvány megszerzésére ösztö-
nöz. A diákok a Honvédelmi Tá-

bor keretein belül újabb képzése-
ken vehetnek részt, de szervezett 
keretek között bepillantást nyer-
hetnek a magyar haderő egy-egy 
kötelékének életébe is.

A haderőfejlesztéssel kapcso-
latban Benkő Tibor hangsú-
lyozta, a „Zrínyi 2026” program 
eredményeit, a beszerzett mo-
dern eszközöket a mai kadétok 

használják majd. A miniszter 
felhívta a diákok figyelmét, hogy 
e szép hivatásban fiatalon is lehet 
karriert befutni, de ahhoz tanulni 
kell. „Tudom, hogy sokszor hal-
lották már szüleiktől, tanáraiktól, 
de higgyék el nekem, így igaz”.

A vezérezredes hozzátette, 
válasszák akár az Altiszti Aka-
démiát, akár a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemet, ne (csak) 
az ösztöndíj miatt tanuljanak. 
„Bármely területen találják is 
meg helyüket, nem a rendfoko-
zat számít – bajtársaik a munká-
juk, a tudásuk alapján ítélik majd 
meg önöket.”

A találkozó végén dr. Benkő 
Tibor oklevelet és ajándékot adott 
át a Szekszárdi SZC Ady Endre 
Szakképző Iskolája és Kollégiu-
mának osztályelső honvéd ka-
détjainak, a 9. évfolyamos Jákob 
Kristófnak (képünk) és a tízedi-
kes Janó Máténak.   - fl -FO
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Kertbarátköri borverseny: „aranyos” új generáció
Negyven fehér, huszonhárom 
rozé és száztizennégy vörös-
bor, vagyis 177 beküldött 
tétel versengett a Dicenty 
Dezső Kertbarát Kör idei bor-
versenyén, amelynek az ered-
ményhirdetését az elmúlt 
szombaton tartották a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
rendezvénytermében.

A díjkiosztón 45 arany-, 56 
ezüst- és 60 bronzérem talált 
gazdára a túlnyomó többségé-
ben 2017-es, 2018-as évjáratú 
borok értékelésekor, de érté-
kelt a zsűri 2009-es, 2012-es 
és 2013-as szüretből készült 
borokat is.

A legeredményesebb kertba-
rátköri bortermelő 2019-ben 
a zenész berkekben (is) ismert 
Komjáthy Tamás lett, aki még 
a 2000-es évek elején határozta 
el, hogy hobbi borászként is mi-
nőségi tételeket készít. Amikor 
a kiemelkedő évjáratok – mint 
amilyen a 2000-es, vagy a 2003-
as volt – idején azt tapasztalta, 
hogy autodidakta létére, ko-
molyabb szakértelem nélkül 
sem tudta „elrontani” a bort, 
úgy döntött, magába szív egy 
kis mesterségbeli tudást, ami  a 
későbbi, közel sem ilyen jó év-
járatokban még jól jöhet... Nem 
elégedett meg a birtoka környé-
kének nagyobb tapasztalatú ter-
melőinek tanácsaival, cirka egy 
évtizede elvégezte a Palánkon 

indult szőlész-borász képzést. 
Azóta bizony kézzel foghatóan 
– pontosabban érzékszervekkel 
élvezhetően – felismerhető a 
látványos szakmai fejlődés.

Kékfrankos rozéjával, két 
kékfrankosával, merlot rozéjá-
val és egy vörös házasításával is 
aranyérmet nyert, s az emellett 
begyűjtött négy ezüsttel és egy 

bronzzal Komjáthy Tamás lett 
az idei kertbarátköri borverseny 
összetett győztese.

Sillert is készít
Külön kell szólni az egyik 

Komjáthy-ezüstről, amelyet a 
Kastélyos nevet viselő, friss sil-
ler bor kapott. A termelő 200 
négyszögölön kezdett, ma már 

– a barátjával közösen művelve 
– ezer négyszögölre nőtt a terü-
let, amiből hatszázon ő gazdál-
kodik. A fentebb felsorolt sző-
lőfajták mellett az ültetvényén 
terem egy kis zweigelt, s ezek 
kombinációjával készít házasí-
tásokat is.

Nagyon izgatja a nosztalgikus 
siller készítése. „Nehéz elkapni, 
hogy se rozé, se vörösbor ne 
legyen belőle. Én ugyan a mé-
lyebb sillerekre esküszöm, de 
talán most egy kicsit „túltol-
tam”. Három órával hamarabb 
kellett volna leengedni... Ez 
egy könnyed, ahogy mondani 
szokás mosolygós bor lett, amit 
már csak azért sem bánok, mert 
ezüstérmes lett” – mondta meg-
nyugvással Komjáthy Tamás.

Presztízskérdés a kistermelők 
között is: ki tud a legnagyobb 
beltartalmú, 18 értékszám felet-
ti kékfrankossal kirukkolni egy 
remek évjáratban. Nos, ebben 
nemes vetélkedésben Istifán-
gödör karizmatikus kisterme-
lője, Tokai György jeleskedett, 
akinek Árenda nevű, 2018-as 
évjáratú kékfrankosát 18.63 
pontra értékelte a zsűri. „Por-
koláb-völgyből való, egy nagy-
szerű évjárat hozadéka. Nem 
szoktam nagyobb borverse-
nyekre benevezni, de ezt a bort 
a következő Kékfrankos Feszti-
válon, alighanem megméretem” 
– hallottuk a bor a készítőjétől. 
 B. Gy.
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Négy szekszárdi tétel a külügy idei borválogatásában

Huszonegy magyar bort, köz-
te négy szekszárdit válasz-
tottak a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium (KKM) ide 
borválogatásába. A magyar 
termőhelyek jellegzetessége-
it jól bemutató borcsomagok 
Magyarország külképvisele-
tein erősítik a magyar borról 
kialakult képet.

A KKM borválogatását 2011-
ben állították össze először 
hasonló keretek között, majd 
2014-től minden magyar kül-
képviseletre eljuttatják. A tár-

ca borválogatásába pontosan 
meghatározott termőterületek-
ről származó, ezek jellegzetes-
ségeit, egyediségét felmutató, 
Kárpát-medencei szőlőfajtákból 
készült, magyar borok kerülhet-
nek be.

Mészáros Gabriella nemzet-
közi borakadémikus, a borvá-
logatás zsűrijének elnöke hang-
súlyozta, hogy a termőhelyek, 
szőlőfajták egyedi karakterét 
felmutató borok nélkül nem le-
het kitűnni a nemzetközi „bor-
tengerből”. A nemzetközi zsűri 
által összeállított válogatással 

sikerült a Kárpát-medencei 
adottságok széles spektrumát 
bemutatni, ezúttal még egy kö-
vidinka is bekerült.

A KKM válogatásába a 
Hegyközségek Nemzeti Taná-
csán keresztül szétküldött fel-
hívásra 130 pincészet küldhe-
tett két-két mintát, a zsűri ezek 
közül válogatta ki a huszonegy 
tételt. A borsort két kategóriá-
ba sorolták: a presztízsborokat 
ültetett vacsorákon kínálják 
vagy ajándékként adják majd, 
a party csomagba tartozó téte-
leket pedig a nagyobb létszá-

mú diplomáciai fogadásokra 
szánják.

A szekszárdi pincészetek 
tételei közül a presztízsborok 
(Grand Superior) közé válasz-
tották Dúzsiék 2017-es olaszriz-
lingjét, az Eszterbauer Borászat 
2017-os Nagyapám kadarkáját, 
valamint a Mészáros Borház 
2016-os kadarkáját. A Party 
csomagba került a Márkvárt 
Papa Pincéje 2017-es évjáratú 
Szekszárdi Mónika Cuvée-je, 
amely kékfrankos, zweigelt, 
blauburger, portugieser és mer-
lot házasítása.  SZV

Megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Tolnában
A száraz időjárás és az emberi 
gondatlanság miatt jócskán 
megszaporodtak a szabadté-
ri tűzesetek Tolna megyében. 
Szerdától országos tűzgyúj-
tási tilalom lépett érvénybe, 
a szabályszegésért bírság jár.

Rengeteg a szabadtéri tűzeset 
Tolna megyében – hívta fel a fi-
gyelmet dr. Balázs Gábor, a Tol-
na Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vezetője szerdán az 
igazgatóságon megtartott sajtó-

tájékoztatón. Mint azt elmond-
ta, az időjárás meghatározó az 
ilyen tűzesetek számának szem-
pontjából, de a száraz időjárás 
mellett a gondatlanság a másik 
tényező, mely nagy szerepet ját-
szik szabadtéri tüzek számának 
alakulásában. 

Bán Attila megyei tűzoltó-
sági főfelügyelő hozzátette, az 
idén már 69 esetben riasztot-
ták a megye tűzoltóit szabad-
téri tüzek miatt. A 69 tűzeset 
közül 34 ráadásul alig pár nap 

alatt, március 1. és 4. között 
történt.

Tűzgyújtási tilalmat rendeltek 
el március 6-án az egész országra 
vonatkozóan. Ennek értelmében 
tilos tüzet gyújtani az erdőterüle-
teken, valamint a fásításokban és 
az ezek 200 méteres körzetén be-
lül lévő külterületi ingatlanokon. 
Ide értendők a tűzrakó helyek, a 
vasút és közút menti fásítások, de 
tilos a parlag- és gazégetés is.

A kerti hulladékok égetését 
az önkormányzatok saját helyi 

rendeletükben szabályozhatják. 
A helyi rendeletek többnyire 
megszabják azokat az idősza-
kokat, amikor engedélyezett 
a kerti hulladékok égetése, de 
az égetés többnyire ilyenkor is 
engedélyköteles. A kerti grill 
partikra, szalonnasütésekre – 
kivéve, tűzgyújtási tilalom idő-
szakában, amennyiben a fenti 
feltételek fennállnak – ez nem 
vonatkozik, de ilyenkor is kö-
rültekintően kell eljárni. 

  S. V.

Tizenhat arany a Syngenta Borversenyéről
Minden eddiginél több, ösz-
szesen 559 nevezés érkezett 
a XVIII. Országos Syngenta 
Borversenyre. A siófoki díjá-
tadón nyolc szekszárdi pincé-
szet összesen 16 bora kapott 
aranyérmet a zsűritől.

„Az elmúlt esztendő a szőlő 
termesztése szempontjából 
nem tekinthető szokásos év-
nek” – értékelt Varga Zoltán. 
A Syngenta szőlő kampányme-
nedzsere szerint több mint 100 
esztendeje volt utoljára példa 
arra, hogy a szőlő fakadása és a 
virágzása között csupán 30 nap 
telt el. A szélsőséges klimatikus 
tényezők miatt az elmúlt évben 
komoly szakmai kihívásoknak 
kellett megfelelniük a szőlő nö-
vényvédelmet irányító szakem-
bereknek, ám az eredmények 

azt mutatják, többségük jól vet-
te az akadályokat. A múlt évben 
65 ezer hektáron leszüretelt sző-
lő mennyisége 500 ezer tonnát 
tett ki. Ebből mindegy 3,5 mil-
lió hektoliter bort lehet előállí-
tani, amely nemcsak mennyiség 

szempontjából, de minőségét 
tekintve is jónak tekinthető.

A Syngenta 2019-es versenyé-
re 21 borvidékről 559 nevezés 
érkezett. Kiemelt számban kép-
viseltették magukat a kunsági, 
a tokaji, a szekszárdi, a mátrai 
és a neszmélyi borok. A siófo-
ki díjátadón a legjobbnak járó 
SynVino-díjat a Bárdos és Fia 
Pincészet, a Béres Szőlőbirtok 
és Pincészet, a Koch Csaba Vin 
Art Pincészet, valamint a NAIK 
Szőlészeti és Borászati Kutató-
intézet egy-egy bora kapta. 
Nagyarany elismerést vett át 
a zsűritől a Grand Tokaj és a 
Tolcsva-Bor-Sajgó Pincészet. 
Rajtuk kívül 116 arany, 302 
ezüst és 118 bronz elismerést 
osztottak ki a nevezők között.

A Szekszárdi borvidékről 
nyolc pincészet 16 bora kapott 

aranyérmet. A legtöbbet, szám 
szerint ötöt a Schieber Pincé-
szet gyűjtött be, amely 2012-
es Merlot ME, 2013-as Pati-
na, 2015-ös Solutio Perfecta, 
2016-os Tabu és 2017-es Szek-
szárdi Trilógia Kékfrankosával 
is aranyat nyert. Ugyancsak 
a legcsillogóbb érmet hozta 
haza az Eszterbauer Borászat 
2016-os évjáratú „Tüke” Bika-
vére és 2017-es „Nagyapám” 
Kadarkája, a Mészáros Borház 
Ohmerops Cuvée 2016 bora, 
a Prantner Pince 2016-os Ca-
bernet Sauvignonja és friss 
Cserszegi Fűszerese, a Sebes-
tyén Pince 2015-ös Grádus 
Cuvée-je, a Takler Pincészet 
egyaránt 2016-os évjáratú Pré-
mium Kékfrankosa és Bikavé-
re, a Tüske Pince Kadarka 2018 
bora, valamint a Vesztergombi 
Pince 2015-ös Turulja és 2016-
os Shiraz bora.   Forrás: KRQ 
 Communications
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A szülészetnek gyűjtöttek az álarcos party vendégei
Jótékonykodni igazán nemes 
cselekedet. Különösen figye-
lemreméltó, ha az adakozási 
kedv a fiatalabb generáció 
részéről érkezik.

A 7100 – A Városod Egyesület 
nemrég alakult azzal a célki-
tűzéssel, hogy a szekszárdi civil 
szféra vérkeringésének új len-
dületet adva hozzák közelebb a 
közügyeket – mindenekelőtt a 
fiatalokhoz. Olyanok számára, 
akik érdeklődnek a társadalmi 
szerepvállalás, s így például a jó-
tékonykodás iránt. Az egyesület 
tagjainak megbeszélésein olyan 
projektek kerülnek napirendre, 
amelyek jószolgálati ügyeket 
karolnak fel. Debütáló akcióju-
kat tavaly decemberben az ön-
kormányzattal és a Könyvszekér 
Egyesülettel karöltve valósí-
tották meg, amikor könyveket, 
ajándékcsomagokat juttattak el 
a megyeszékhely rászoruló csa-
ládjaihoz.

Az egyesület tevékenységét 
március 2-án rendezett jóté-
konysági álarcos party keretében 
ismerhette meg a szélesebb kö-
zönség. A Művészetek Házában 
az igényes szórakozást és a ma-
gas fokú gasztro-kultúrát ötvöző 
esten több százezer forintot gyűj-
töttek a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház szülészeti-nőgyó-
gyászati osztályának. A vendé-

gek belépőjegyeik megváltásával 
automatikusan adakoztak, de a 
helyszínen további összegeket 
ajánlhattak fel. A jótékonysági 
eseményen – melyen Ács Rezső 
polgármester is köszöntőt mon-
dott – közel százan vettek részt. 
A finom ételeket a Szász Söröző 
és Étterem, az italkülönlegessé-
geket a Koktélpatika szolgáltatta, 

míg a jó hangulatról a Night Ex- 
pressz Partyzenekar gondosko-
dott.

A 7100 – A Városod Egye-
sület ezúton is szeretne köszö-
netet mondani mindazoknak, 
akik megtisztelték jelenlétükkel 
az estet, vagy adakoztak, és az 
első hívó szóra a kezdeménye-
zés mellé álltak. Közülük a ren-

dezvényt sokan egyéb módon is 
támogatták. 

Az összegyűlt pénzt az egye-
sület a kórház főigazgatójával 
egyeztetve használja majd fel. 
Olyan termékeket kívánnak be-
szerezni, amelyek az osztályon 
megforduló kismamák és babá-
ik komfortérzetét növelik. 

Úgy tudjuk, az egyesület továb-
bi akciókkal szeretné a városban 
élők mindennapjait, közösségi 
életét élhetőbbé tenni. Legyen 
szó a rászorulók segítésén túl egy 
játszótér komfortosabbá tételéről, 
környezetvédelmi kezdeménye-
zésekről, vagy különféle közös-
ségi programokról, így akár egy 
piknik lebonyolításáról a város 
egy-egy emblematikus pontján. 
Mindez csupán egy szelet nagy-
szabású tervekből.

Az egyesület vezetése – Böröcz 
Máté elnök, Tóth Róbert alelnök 
és Orbán Lilla titkár – mellett az 
alapításban Berbuch Miklós, Gy-
imóthy Levente, dr. Léber Viola, 
Nagy Tamás, Ritter Péter, Répás 
Román és Sipos Gergő vett részt. 
Aki személy szerint ismeri őket, 
egyértelmű számára, hogy ener-
giát, kreativitást nem sajnálva áll-
nak egy-egy feladat elé. Hiszen a 
„7100” egy névjegy, de már arca, 
profilképe is van. További terve-
ikről beszámolunk a Szekszárdi 
Vasárnap hasábjain, tájékoztatva 
az érdeklődő közönséget.  Gy. L.
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Március 11-től március 15-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
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MENÜ Március 11. Március 12. Március 13. Március 14. Március 15.

„A”
1150 Ft

Húsgombóc-
leves Lebbencsleves Fahéjas

almaleves
Sajtkrémleves 

krutonnal

Meggyes-mákos 
nudli,

vanília öntettel,
alma

Zöldborsó 
főzelék,
rántott

csirkecombfilé

Bolognai
spagetti.

trappista sajt

Paprikás-
burgonya,

friss káposzta-
saláta

„B”
1150 Ft

Húsgombóc-
leves Lebbencsleves Fahéjas

almaleves
Sajtkrémleves 

krutonnal

Vasi pecsenye,
kemencés
burgonya,

savanyúság

Pulykamáj
rizottó,

reszelt sajt

Rozmaringos 
sült csirkecomb,

majonézes 
kukoricasaláta

Quesadilla,
pirított

burgonya,
vitaminsaláta 

joghurtos 
öntettel

Napi
ajánlat
1050 Ft

Pulykamellfilé
rántva hasáb-

burgonya,
majonézes 

kukorica

Pulykamellfilé
rántva hasáb-

burgonya,
majonézes 

kukorica

Pulykamellfilé
rántva hasáb-

burgonya,
majonézes 

kukorica

Pulykamellfilé
rántva hasáb-

burgonya,
majonézes 

kukorica

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Csirkecombfilé 
roston

 krémes sült 
céklával 

Csirkecombfilé 
roston

 krémes sült 
céklával 

Csirkecombfilé 
roston

 krémes sült 
céklával 

Csirkecombfilé 
roston

 krémes sült 
céklával 

Szeretettel hívunk 
és várunk Téged is az:

Ismerd meg
Istened

tanítás sorozatunkra
a szekszárdi

Szeretet
Gyülekezetbe

vasárnap délutánonként
16:00 órától!

GOSPEL CENTRUM
RENDEZVÉNYTEREM

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 26.
(04088)

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

(04079)

A Dunántúl legnagyobb könyvgyártó nyomdája 
keres azonnali kezdéssel

érettségivel vagy technikusi végzettséggel
rendelkező, műszaki érzékkel bíró munkavállalót

BETANÍTOTT GÉPMESTER
munkakörbe, két műszakos munkarendbe.

ELVÁRÁSOK:
•  érettségi vagy technikusi

végzettség;
•  pontos, precíz, önálló 

munkavégzés.

 AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes kereset
•  utazási költségtérítés vagy 

lakhatási hozzájárulás.
• A betanítást a nyomda biztosítja.

HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ,
STABIL MUNKAHELY.

Fényképes önéletrajzokat a 
titkarsag@szekszardinyomda.hu e-mail címre,  

vagy személyesen a nyomda portáján 
(Széchenyi u. 44–46.) kérjük leadni, 
„GÉPTEREM” tárgy megjelölésével.

PÁLYAKEZDŐKIS!

(04086)

Tilalom feloldása
A Tolna Megyei Balassa János 
Kórház vezetése – a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ Jár-
ványügyi és Infekciókontroll 
Főosztály influenza figyelőszol-
gálatának legfrissebb adatai 
alapján – az influenzaszerű 
megbetegedések számának je-
lentős csökkenése miatt, a kór-
ház területére elrendelt látoga-
tási tilalmat 2019. március 6-án 
feloldotta. Ezen időponttól az 
intézmény osztályai – a saját lá-
togatási rendjük betartása mel-
lett – látogathatóak.

 Forrás: TM Kórház
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Március 3-ai rejtvényünk megfejtése: Bod Péter, Magyar Athenas
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Forray Terézia. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését március 13-án (szerda) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Akik a fogyatékkal élőket is sportolásra ösztönzik
Akár kerekesszékkel, akár 
egy bevásárlókocsival is pél-
daértékű eredményeket le-
het elérni az életben. Igaz ez 
akkor is, ha e sportemberek 
sérült, fogyatékkal élő, vagy 
hátrányos helyzetűekkel egy 
csapatban, őket támogatva, 
értük dolgozva érik el kitű-
zött céljaikat.

A Család-, Esélyteremtő- és Ön-
kéntes Ház (CSEÖH) szervezé-
sében, a szekszárdi Új Nemzedék 
Közösségi Térben március 5-én 
két bajnok, Schober László „Óri-
ás”, handbike versenyző és a ma-
gyar Forrest Gump-ként ismert 
ultrafutó, Iváncsics Zsolt számára 
a mozgás a mindennapok részét 
képezi. Mégpedig oly módon, 
hogy ahol csak lehet, a sérült 
emberekre hívják fel a figyelmet. 

Mint azt Schober László az est 
moderátorának, Márkus István-
nak és a jelenlevőknek pályafu-
tása kapcsán felidézte: 2005-ben 
diagnosztizált gerincvelő-daga-
natának műtéte előtt is sportolt 
már. Kosarazott akkor is, de a 
versenytáncot és az aikidot is ki-
próbálta. A kerekes-székes kosár-
labdával egy 2008-ban rendezett 
sportnapon ismerkedett meg, 
azóta pedig a sportág válogatott-

jaként szállítja az eredményeket 
hazánknak.

A kerekesszékes futásba 
2015-ben „kóstolt” bele: 8.6 
kilométert tekert le, s még 
ugyanabban az évben teljesítet-
te a félmaratont összecsukható 
kerekesszékével.

A „handbike-óriás” azóta is 
töretlenül rója a fél- és normál 
maratoni távokat. Tavaly  a ber-
lini maratont 2:12:19 óra alatt 
teljesítette. A fogyatékkal élő 
gyermekeknek a „Suhanj!” Ala-
pítvánnyal szervez edzéseket. 

Felépülésében, kerekesszékhez 
kötött életében a család segítette, 
de a csapatszellem is hozzájárult 
az új helyzettel való megbékülé-

séhez. A kerekes-székes kosárlab-
da válogatott centereként az oszt-
rák ligában pattogtat, de a hazai 
bajnokságokon is remekül szere-
pelnek. Társaival álmoknak sin-
csenek híján: céljuk az olimpiára 
való kijutás. Emellett igyekeznek 
bevonni másokat is a sportba, 
annak érdekében, hogy a baleset, 
vagy műtét okozta traumát rövi-
debb idő alatt feldolgozhassák.

Az est másik vendége, Iván-
csics Zsolt futóként kezdte sport-
karrierjét Somogy megyében. 
Országos bajnokként először a 
Ferencvároshoz, majd a Buda-
pest Honvédhoz került. Egy ke-
reskedelmi cégnél dolgozva jutott 
eszébe, hogy bevásárlókocsival 

áll rajthoz utcai futóversenyeken. 
Később, hogy a dolog ne tűn-
jön öncélúnak, a hazánkban élő 
hátrányos helyzetű, vagy állami 
gondozott gyerekekért és persze 
velük együtt is rója a távokat. 
Előfordult, hogy egy Pető Inté-
zetben nevelkedett gyereket tolt 
fel a Kékestetőre, máskor pedig 
egy nevelőszülők által gondozott 
ikerpárral futott végig egy mara-
tont – dupla kocsival.

Zsolt régóta kapcsolatban áll 
a székesfehérvári gyermekott-
honnal, amelynek lakói szám-
talanszor együtt futnak vele, de 
imádnak „helyet foglalni” kü-
lönleges bevásárló kocsijában 
is. Elmondása szerint a gyerkő-
cök kitartóak, s ha esik, ha fúj, 
futni akarnak vele.

A rendezvényen Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere, vala-
mint a miniszterelnökség civil 
és társadalmi kapcsolatokért fe-
lelős helyettes államtitkára, Sza-
lay-Bobrovniczy Vince is jelen 
volt. A szakpolitikus a sérült, 
valamint a hátrányos helyzetű 
emberek, gyermekek felkaro-
lásának fontosságára hívta fel a 
figyelmet, méltatva a két vendég 
fogyatékkal élőkért végzett pél-
damutató tevékenységét. 

  - gyimóthy -

Szakmai segítség
Megállapodást kötött a közel-
múltban a szekszárdi Csapó Dá-
niel Mezőgazdasági Szakgim-
názium, Szakközépiskola és 
Kollégium és a Syngenta Ma-
gyarország. Az együttműködés 
keretében a vállalat szakértői 
szakmai ismereteik átadásával 
járulnak hozzá a tanulók tu-
dásának gyarapításához, ezen 
kívül egy tehetséges diák ösz-
töndíjat is kap tanulmányaihoz.

Csapó Dániel Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium Tolna megye 
legnagyobb agrárszakképző in-
tézménye. Tanulóinak a Syngen-
ta szakértői szakmai előadásokat 
tartanak a modern növényvéde-
lem, a helyspecifikus precíziós 
gazdálkodás és a fenntartható 
mezőgazdaság témaköreiben. A 
szakirányú képzésben részt vevő 
diákok számára a vállalat szak-
mai kirándulást szervez.  SZV

NÉVNAP–TÁR
Március 10. (vasárnap) – Ildikó, Emil
Ildikó: germán eredetű; jelentése: harcos.
Emil: latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő.

Március 11. (hétfő) – Szilárd, Borsika
Szilárd: latin-magyar eredetű, jelentése: szilárd, állhatatos, következetes.
Borsika: magyar eredetű; jelentése: borsika (fűszernövény).

Március 12. (kedd) – Gergely, Maximilián
Gergely: görög eredetű; jelentése: éberen őrködő.
Maximilián: latin eredetű, jelentése: nagy növésű, magas.

Március 13. (szerda) – Krisztián, Ajtony
Krisztián: latin eredetű; jelentése: Krisztushoz tartozó, keresztény.
Ajtony: török-magyar eredetű; jelentése: arany.

Március 14. (csütörtök) – Matild, Tilda
Matild: német eredetű; jelentése: hatalom + harc.
Tilda: a Matild és a Klotild német becézője.

Március 15. (péntek) – Kristóf, Nemzeti Ünnep
Kristóf: görög eredetű; jelentése: Krisztust hordozó.

Március 16 (szombat) – Henrietta, Herbert
Henrietta: francia eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.
Herbert: germán eredetű; jelentése: hadsereg + fény.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 10.
(vasárnap)

Március 11.
(hétfő)

Március 12.
(kedd)

Március 13.
(szerda)

Március 14.
(csütörtök)

Március 15.
(péntek)

Március 16.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | szeles nap 
max. 16o , min. 8o

zápor | kb. 3 mm eső | hidegfront 
erős széllel
max. 9o , min. 6o

közepesen felhős | szeles nap
max. 10o , min. 2o

eső viharos széllel | kb. 3 mm eső 
| szeles nap
max. 8o , min. 3o

eső
max. 8o , min. 2o

zápor
max. 10o , min. 2o

zápor
max. 10o , min. 1o

„Ezeket azért mondom nektek, 
hogy az én örömöm legyen 
bennetek is, és teljes legyen az 
örömötök.”  (János 15,11)

Mögöttünk a farsangi mulatságok 
időszaka, és hamvazó szerdával kez-
detét vette a nagyböjt áldott 40 nap-
ja. Odakinn a nap melengető erejé-
től éled a természet, zsivajognak a 
madarak, éneküktől hangos még a 
belváros is. Pezsdül és éled minden – 
a gyerkőcök is egyre mocorgósabbak 
az órán. Kinek van kedve, lelke arra, 
hogy elcsendesedjen, egy kisgyerkőc 
szavaival élve: elkomolyodjon? 

A nagyböjt valóban az elcsende-
sedés, a lemondás, a „kevéssé-létel” 
ideje? Valóban olyan természetellenes 

dolog, mint ahogyan azt olykor gon-
doljuk sokan? Válaszként egy nem 
új, de engem újult erővel megragadó 
példával had éljek. Vendégségre ké-
szültünk, telve izgalommal, hiszen 
adni szerettünk volna magunkból. S 
természetesen vágytunk arra, hogy 
a hozzánk érkezők meggazdagíta-
nak jelenlétükkel. A készülődés nem 
volt túl hangos, sőt különösen vidám 
sem, de minden perce arra irányí-
totta figyelmünket, mozdulatainkat, 
hogy amikor megérkeznek hozzánk 
a barátok, örömünk teljes legyen. Ép-
pen ezért – bár maga az előkészület 
munka és igyekezet volt, lemondás is – 
mégis át- és áthatotta az öröm előíze.

Lemondani kénylemről, időt, 
energiát befektetni akkor érdemes, 

és akkor tudunk igazán, ha látjuk 
annak célját, értelmét. Nagyböjt 
célja, értelme és áldott örvendező 
titka abban van, hogy tudhatjuk, 
kit várunk, kinek az érkezésére ké-
szülünk. A várt húsvéti öröm, az 
élet teljessége, a Megváltó közelsége 
teszi óhajtottá és elengedhetetlenné 
a böjti készülést.

Vajon hányan éljük meg a tel-
jességet mindennapjainkban? Va-
jon Húsvét jelent-e valódi örömöt? 
Vajon vendégünk-e a Megváltó Úr? 
Ha válaszunk nem határozott igen, 
akkor érdemes elgondolkodnunk 
a böjtünkön. Ha nincsen készülés, 
lelki értelembe vett nagytakarítás, 
fokozott odafigyelés, s mindezt nem 
hatja át az öröm egy különös formá-

ja, akkor mire is számítunk, mit is 
várunk? 

Jézus, Istennek Szentje közeledik 
hozzánk. Szeretne megérkezni, be-
lépni életünk otthonába, hogy ott 
áldásával gazdagítson bennünket. 
Az élet igazi öröme az, ha beléphet 
hozzánk, s ott ránk találhat.
Szívből kívánom, hogy böjti idősza-
kunkat hassa át a Szentre való vá-
rakozás belső izgalma, a találkozás 
reményének öröme, a megtisztulás 
utáni vágyunk őszintesége. S ak-
kor az Ünnepünk, a találkozás, a 
feltámadás csodája teljes örömmel 
ragadhat meg bennünket Isten ke-
gyelméből. Ámen!  
 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor
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Ezüstérmet szerzett a KSC Szekszárd a Magyar Kupában
Hiába harcolt az utolsó pil-
lanatig az Atomerőmű KSC 
Szekszárd, végül kilenc 
ponttal alulmaradt a bajnoki 
címvédő és Euroliga-döntős 
Sopron Basket ellen, így ezüs-
térmesként zárta a 2019-es 
Magyar Kupa küzdelmeit.

Az elmúlt héten, csütörtöktől 
szombatig Győr volt a 2019-es 
Killik László Női Kosárlabda 
Magyar Kupa nyolcas döntő-
jének házigazdája. Miként az 
várható volt, a tavalyi soproni 
finálé – melyben az Atomerőmű 
KSC Szekszárd saját közönsége 
előtt múlta felül a sokszoros 
bajnok és kupagyőztes euroli-
gás ellenfelét – két résztvevője 
mérkőzött meg ismét a trófe-
áért. A címvédő Szekszárd az 
NKE Csata és a Zalaegerszeg, a 
Sopron pedig a Győr és a Diós-
győr legyőzésével verekedte be 
magát a fináléba.

A bajnok kezdte jobban a ta-
lálkozót, és a 208 centis Határ 
nyolc pontjával ellépett riváli-
sától. Djokics Zseljko csapata 
kapaszkodott ugyan, de pon-
tatlan dobásainak köszönhető-
en nem tudott közelebb kerülni 
ellenfeléhez. Küzdött, harcolt a 
KSC, de a Turner, Fegyverne-
ky, Dupree trió vezérelte Sop-
ron kontrollálta a találkozót, és 
az utolsó negyed előtt már 18 
ponttal vezetett.

Studerék a rájuk jellemző, 
megalkuvás nélküli kosárlabdá-
val rukkoltak elő a záró felvonás-

ban, és ponterős támadójátékkal 
„lőtávolon”, pontosabban 10 
ponton belülre kerültek. Hiába 
harcoltak azonban az utolsó pil-
lanatig az atomosok, és dobtak 
egy negyed alatt 33 pontot az 
Euroliga ezüstérmesének, végül 
kilenc pontos vereséget szen-
vedtek. A KSC legjobbja Erica 
McCall volt, aki 19 ponttal és 11 
lepattanóval dupla-duplát ért el.

– Gratulálok a Sopronnak, jól 
játszott, és gratulálok mindkét 
szurkolótábornak, ünneppé va-
rázsolták ezt a döntőt – értékelt 
Djokics Zseljko vezetőedző. – 
Az első félidőben mintha nem 
hittünk volna abban, hogy le 
tudjuk győzni a Sopront. Nehéz 
volt visszajönni a meccsbe, mert 
ellenfelünk kontrollálta a játé-
kot. Levonjuk a tanulságokat, s 
ha sikerül bejutnunk a bajnoki 
döntőbe, akkor ott ezeket hasz-
nosíthatjuk. Büszke vagyok a 
csapatomra!

Studer Ágnes szerint hagyták 
a Sopront a saját ritmusában ját-
szani, s ekkor a rivális tíz pont 
körüli előnyt szerzett, amit meg 
is tudtak tartani, hiába próbál-
tak meg mindent védekezésben 
és támadásban.

– Remek együttesük van, jár 
nekik a gratuláció. Mi most 
csalódottak vagyunk, de holnap 
már büszkék leszünk a klub első 
kupaezüst¬jére – értékelt a le-
fújást követően a szekszárdiak 
fiatal irányítója. 

Theodoreán Alexandra, a 
KSC csapatkapitánya szerint 
tavaly sikerült legyőzniük a 
Sopront a fináléban, ezúttal el-
lenfelük volt a jobb, ugyanakkor 
nincs ok a szomorúságra, büsz-
kék lehetnek az egész hétvégén 
mutatott teljesítményünkre.

– Ha nem kerülünk ilyen 
nagy hátrányba az első félidő-
ben, akkor másképp is alakul-
hatott volna a döntő – mondta 

a kapitány. – A második félidő-
ben megmutattuk, hogy van 
szívünk. Reálisan nézve azt kell 
mondanom, hogy egy jobb csa-
pattól kaptunk ki, de a három 
nap történéseiből erőt meríthe-
tünk a bajnokság folytatásához.

A szekszárdiak a hétvégén 
nem játszanak bajnokit, jövő 
szombaton azonban rangadó 
vár rájuk. A DVTK elleni hazai 
találkozón eldőlhet, hogy a má-
sodik, vagy a harmadik helyen 
zárja a KSC az alapszakaszt, 
ami a rájátszásban a pályaelőny 
szempontjából egyáltalán nem 
mindegy…   SZV
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Eredmény: Sopron – Atom-
erőmű KSC Szekszárd 
81–72 (20–11, 19–17, 
18–11, 24–33). Győr, 1300 
néző. Szekszárd: Dojkic 7, 
Eldebrink 14/6, Gereben, 
MCCALL 19/3, BISHOP 
15/6. Csere: STUDER Á. 
12/3, Theodoreán 3/3, Kiss 
V., Bálint 2. Edző: Djokics 
Zseljko. A Sopron legjobb 
dobói: Turner 20, Fegyver-
neky 17, Dupree 13.

Az eredmény alakulása. 
3. perc: 5–4. 6. p.: 11–9. 8. 
p.: 18–9. 13. p.: 25–14. 16. 
p.: 34–16. 19. p.: 37–28. 22. 
p.: 39–32. 27. p.: 50–35. 30. 
p.: 55–37. 34. p.: 59–49. 36. 
p.: 65–56. 39. p.: 73–65.

Kipontozódott: McCall 
(40. p.), Bishop (40. p.), Stu-
der Á. (40. p.).

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.

(04087)

Sporthírek – Sporthírek – Sporthírek
Futsal. Rangadót nyert a női futsal NB 
I-ben a Szekszárd FC gárdája, amely a baj-
nok Hajdúböszörmény otthonából hozta el 
a három pontot. A 2–1-es szekszárdi siker-
rel zárult találkozón Micskó Márk együtte-
sének góljait Megyeri (18. p.) és Buchmüller 
(40. p.) szerezte. Sikerével a Szekszárd tartja 
a lépést az éllovas Astra gárdájával.

Íjászat. Négy érmet szereztek az Alisca 
Nyilai ÍE sportolói a WA Teremíjász Or-
szágos Bajnokságon. A győrújbaráti ver-

senyen Bencze Gábor, Juhász Márton és 
Török István Szilárd arany, míg Barta Vik-
tória bronzérmet szerzett. Ugyanitt Harka 
Zoltán a 6., Németh Norbert pedig a 10. 
helyen zárt kategóriájában.

Kézilabda. A papírformának megfelelően 
az éllovas a Szombathelyi KKA átgázolt a 
Szekszárdi FGKC együttesén a női NB I/B 
Nyugati-csoportjának hétvégi fordulójá-
ban. A házigazda Fekete Gólyák a második 
félidő derekáig voltak „lőtávolban” (14–

23), ezt követően viszont teljesen szétesett 
a játékuk, így nagy különbségű vereség lett 
a vége (19–41). Az FGKC e hétvégén a má-
sodik helyezett NEKA otthonába látogat.

Labdarúgás. Döntetlennel kezdte az NB 
III-as labdarúgó bajnokság tavaszi idényét 
a Szekszárdi UFC. Kvanduk János edző 
csapata a Közép-csoport 17. fordulójában 
az élgárdának számító Dunaújváros ottho-
nában nagy szívvel futballozva szerzett egy 
pontot (0–0).
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AGÓRA MOZI
Március 10., vasárnap

15:00 |  Így neveld  

a sárkányodat 3.

17:00 |  Kölcsönlakás

19:30 |  Dermesztő hajsza

Március 11., hétfő

17:00 |  Kölcsönlakás

19:30 |  Aquaman

Március 12., kedd

17:00 |  Kölcsönlakás

19:30 |  Aquaman

Március 13., szerda

17:00 |  Kölcsönlakás

19:30 |  Aquaman

Március 14., csütörtök

15:00 |  Állati csetepata 2.

17:00 |  Instant család

19:30 |  Marvel Kapitány

Március 15., péntek

15:00 |  Állati csetepata 2.

17:00 |  Instant család

19:30 |  Marvel Kapitány

Március 16., szombat

15:00 |  Állati csetepata 2.

17:00 |  Instant család

19:30 |  Marvel Kapitány

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. március 11. (hétfő) 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem

Válaszutak a művészettör-
ténetben – Dr. Aknai Tamás 
művészettörténész előadása. 7. 
előadás: Újdonság és banalitás a 
képzőművészet történetében. 

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

2019. március 13. (szerda) 17:00
– Bakta Galéria
Ösztöndíjasok kiállítása

A Víz’P’Art Közalapítvány ál-
tal útjára indított Szabó Dezső 
művészeti ösztöndíjasok VI. 
bemutatkozó kiállítása és az 
ösztöndíj pályázat 2019. évi 
eredményhirdetése. Kiállító: 
Kristófy Dániel képzőművész, a 
2018. év pályázatának nyertese. 
A kiállítást megnyitja: dr. Jánosi 
György, főiskolai docens. 

A tárlat megtekinthető április 
4-ig, az intézmény nyitvatartási 
idejében.

2019. március 14. (csütörtök) 17:00  
– Digitális Jólét Program Pont
Muslincák A Neten

Az intézményben működő 
csoportok bemutatásának sorát 
a Szekszárdi Muslinca Férfikó-
russal folytatják. Eddigi tevé-
kenységét, eredményeit, sikereit 
mutatják meg képekben, azzal a 
szándékkal, hogy kedvet csinálja-
nak a kórushoz való csatlakozás-
hoz. Nemzeti ünnepünk előesté-
jén felcsendül néhány katonadal 
és toborzó. 

A belépés díjtalan.
 
2019. március 21. (csütörtök) 
18:00 – Művészetek Háza
Klarinét kamarakoncert

PTE regionális kamarakon-
cert-sorozat: a 20. század Ameri-
kájának zenéje négy klarinéton. 
Arnóth Zoltán klarinétművész és 
hallgatói a korai jazz zene világá-
ba repítik közönségüket. 

A belépés díjtalan.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király tér 8.).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2019. március 26. (kedd) 16:00 
– 17:00 óráig. 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 Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert 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. 
(Szent I. tér 10.).

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

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

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

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Reme-
te terem. Szent I. tér 10.)

Felhívás javaslattételre –
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Szekszárd 
Város Aranykönyvéről szóló 
14/2011.(IV.12) önkormányzati 
rendeletére hivatkozva (olvas-
ható a Polgármesteri Hivatal 
honlapján) a következő módon 
és az itt jelzett határidőre várja 
a város polgárainak, közössé-
geinek, valamint intézményei-
nek, gazdasági és társadalmi és 
egyéb szervezeteinek javaslatait 
a 2018-es naptári év megörökí-
tésre érdemes eseményeiről.

Az Aranykönyvbe való be-
jegyzés indoka lehet, olyan
•  kiemelkedően fontos pozitív, 

Szekszárdot érintő esemény, 
amely méltó arra, hogy a város 
történetének részévé váljon,

•  kiemelkedő – szekszárdi 
személyhez, közösséghez, 
intézményhez kötődő – tel-
jesítmény, 

•  neves személyiség látogatása,
•  természeti jelenség, amelynek 

jelentős kihatása volt a város 
életére,

•  események és teljesítmények 
– a reál és a humán szférában 
– amelyek új értéket terem-
tettek, illetve a város hírnevét 
jelentősen emelték, vagy a vá-
rosban lakók életminőségét 
pozitívan befolyásolták,

•  kitüntetések – Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 
vagy Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Közgyűlése által alapított, va-
lamint a köztársasági elnök, 
illetve országos hatáskörű 
szervek kitüntetettjei, 

•  a rendszeresen ismétlődő 
események, megemlékezések, 
nagyrendezvények esetén a 
javaslatban a jubileumi alkal-
makon kívül felterjeszthető az 
adott évben különösen kitűnt 

rendezvény (illetve annak ele-
me) is, 

•  az általános és a középiskolák 
diákjainak tanulmányi, sport, 
művészeti, kulturális verse-
nyein a nemzetközi, országos 
I-III. helyezettek, ill. az Arany, 
Ezüst, Bronz éremmel, foko-
zattal kitüntetettek, az OKTV 
és az OSZTV versenyeken az 
országos I-III.  helyezettek ke-
rülhetnek az Aranykönyvbe.
A bejegyzésre javaslatot te-

hetnek szekszárdi polgárok, 
közösségek, intézmények, gaz-
dasági, társadalmi és egyéb 
szervezetek.

A javaslathoz szükséges űrlap 
letölthető a Polgármesteri Hiva-
tal honlapjáról, ill. hivatali idő-
ben átvehető az ügyfélszolgálati 
irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi 
lehetőségükkel, és az arany-
könyvi rendelet követelménye-

inek megfelelő eseményekről, 
teljesítményekről, személyek-
ről küldjenek kellően indokolt 
javaslatokat szerkeszthető 
(Word) formátumban 2019. 
március 31-i határidőig a kö-
vetkező címre:
•  Postai: Szekszárd Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala 
Humánszolgáltatási Igazga-
tóság Humán Osztály, 7100 
Szekszárd, Béla király tér 8. 
(A borítékon: Aranykönyvi 
javaslat)

•  E-mail: aranykonyv@szek-
szard.hu
A Mecénás díjazottak és a 

Szekszárd Büszkesége eredmé-
nyeit a bizottság már feldol-
gozta, ezért kéri, hogy újból ne 
történjen meg esetükben a fel-
terjesztés.

A határidő után érkezett jel-
zéseket a bizottság nem tudja 
fogadni. 

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasár-
nap 2019. augusztusi számában 
jelenik meg.

Ünnepeljük együtt március 15-ét!

Az 1848–49. évi forradalom és 
szabadságharc évfordulójának 
nemzeti ünnepén négy napos 
programsorozattal tisztelgünk a 
magyar történelem egyik legna-
gyobb eseménye előtt. Ingyenes 
programokkal várjuk a családo-
kat a Babits Mihály Kulturális 
Központban is, ahol korabeli ká-
véházi hangulatot varázsolunk, 
a kicsiket kézműves foglalkozá-
sokkal, filmvetítésekkel várjuk.

• 2019. március 14. (csütörtök)
17:00 Muslincák a neten (Digi-
tális Jólét Program Pont)
18:30 Fáklyás felvonulás a ’48-
as emlékműhöz. Gyülekező: a 
kulturális központ főbejáratá-
nál (a program eső esetén el-
marad) 
19:00 Versek és dalok (Béla 
király tér). Közreműködik 
a Csizmazia Alapítvány és a 
szekszárdi Muslinca Férfikórus

• 2019. március 14–17. 
Kávéházi hangulat – A Mozi 
előterében a Pilvax Kávéház 
hangulatát idézzük meg. Lehe-

tőség lesz reformkori ruhákba, 
jelmezekbe öltözni, az Agóra 
Kávézóban szintén korabeli 
süteményeket, kávékülönleges-
ségeket kóstolhat a közönség.

• 2019. március 15–17.
Kézműves Műhely gyerekek-
nek (mozi előtér)
2019. március 15. (péntek)
09:00–13:00 és 15:00–18:00 – 
kézműves foglalkozás
10:30 Hotel Transylvania 3. – 
ingyenes matinévetítés
2019. március 16. (szombat)
09:00–13:00 és 15:00–18:00 – 
kézműves foglalkozás
10:30 Az Emoji-film – ingye-
nes matinévetítés
2019. március 17. (vasárnap)
09:00–13:00 és 15:00–18:00 – 
kézműves foglalkozás
10:30 Vigyázz, kész, Morc! – 
ingyenes matinévetítés
A belépés díjtalan! A matiné-
vetítéseken a részvétel ingye-
nes, de a korlátozott férőhelyek 
száma miatt a jegypénztárban 
előzetesen váltható regisztrációs 
jegy bemutatása kötelező.

Használtruha
adományozás

A Tolna Megyei Vöröskereszt 
használtruha adományozást 
tart.

Helye: 7100 Szekszárd, Dózsa 
Gy. u. 1.

Ideje: 2019. március 11. (hét-
fő) 08:00 – 09:00 óráig.

2019. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat 
és minden rászorulót.

Koszorúzási
felhívás

Kérjük azon intézmények és 
szervezetek képviselőit, akik 
a 2019. március 15-i nemzeti 
ünnepen koszorút szeretné-
nek elhelyezni a Béla király téri 
emlékműnél, hogy koszorúzási 
szándékukat 2019. március 12-
én 12:00 óráig szíveskedjenek 
jelezni a Babits Mihály Kul-
turális Központ Információs 
Szolgálatánál (7100 Szekszárd, 
Szent István tér 10., tel.: 06–
74/529–610). 

A koszorúkat kérjük közvet-
lenül a Béla király térre szállíta-
ni az ünnepség előtt!

 Babits Mihály
 Kulturális Központ

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

FELHÍVÁS
A Szekszárd város önkormány-
zatának a Klímaalap 2018. évi 
pályázati felhívására benyúj-
tott „Esővízgyűjtő edény, egy-
szer használt 1000 literes IBC 
tartály” pályázatok közül az 
Önkormányzat Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsága 88 pályázót 
támogatott.

Felhívjuk a támogatott pályá-
zók figyelmét, hogy az IBC tar-
tályok átadására/átvételére az 
alábbi időpontokban kerül sor:

• Március:
2019. 03. 16. 10:00 – 16:00 óráig.
2019. 03. 23. 10:00 – 16:00 óráig.
2019. 03. 29. 09:00 – 16:00 óráig.
• Április:
2019. 04. 13. 10:00 – 16:00 óráig.
2019. 04. 19. 09:00 – 16:00 óráig.
2019. 04. 27. 10:00 – 16:00 óráig.

A tartályok átvételének helye: 
Tóth Zsolt ev. (tel.: 06–20/543–
7499) Tartsay Ipartelep 20. alatti 
telephelye (Sárvíz u.)

A vállalkozó a tisztára mosott, 
sérülésektől mentes IBC tartályt 
5.000 Ft önrész vállalása ellené-
ben adja át. Az átvételi jogosult-
ság igazolására lakcímet igazoló 
okmányt be kell mutatni. 

 Zöldtárs Alapítvány
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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 ügy-
intézésben – 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 (04093)

Vállalkozásunk közel 15 éves szakmai 
tapasztalattal vállal homlokzati hőszi-
getelést, gipszkartonozást, festést, má-
zolást, burkolati díszkövek rakását.

CSONKASZIG
Telefon:

06–20/372–85–84
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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!

(04084)

SCHOLL és BERKEMANN
téli lábbelik kiárusítása

30 %
kedvezménnyel!

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Nyitva tartás: H-P. 8–16 óráig

Telefon: 74/319–593
Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

(04085)


