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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

A kapitány
Az 54 éves dr. Marcsek Sándor 
gyalogos járőrként kezdte pá-
lyafutását Bonyhádon. Végig-
járta a ranglétrát és 33 év ta-
pasztalattal lett a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság új vezetője, 
ahol beosztottaitól rendet és fe-
gyelmet vár el.
 → 3. oldal

Biztonságos
Az Alisca Bau Zrt. által elvég-
zett munkálatok után a követ-
kező ötven évben is nagy biz-
tonsággal lakhatók lesznek 
azok a Herman Ottó utcai tár-
sasházak, melyek a tavaly októ-
berben történt gázrobbanásban 
sérültek meg.
 → 4. oldal

Télűző ovisok
A zuhogó eső sem tántoríthatta 
el a Kadarka utcai óvoda gyer-
kőceit, hogy Pintér Valéria óvó-
nő vezetésével táncolva, előbb 
télűző, majd tavaszváró dalo-
kat énekelve kergessék el a te-
let, és elégessék a felöltöztetett 
kiszebábot.
 → 5. oldal

MK-győztes az UFC
Fennállása legnagyobb sikerét 
elérve a Szekszárdi UFC női fut-
sal csapata aranyérmet szerzett a 
Magyar Kupa szombathelyi né-
gyes döntőjében. A sárga-feke-
ték a fináléban a címvédő Astrát 
múlták felül egy utolsó pillanat-
ban szerzett góllal.
 → 12. oldal
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NÉVNAP–TÁRNÉVNAP–TÁR
Március 1. (vasárnap) – Albin, Lea
Albin: latin-német eredet; jelentése: fehér, nemes barát.
Lea: héber-latin eredetű; jelentése: vadtehén, antilop, nőstényoroszlán, fáradt.
Március 2. (hétfő) – Lujza, Henrietta
Lujza: francia-magyar eredetű; jelentése: hírnév, háborúk.
Henrietta: francia eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.
Március 3. (kedd) – Kornélia, Frigyes
Kornélia: latin eredetű; jelentése: somfa; szarv.
Frigyes: német-magyar eredetű; jelentése: béke + hatalom.
Március 4. (szerda) – Kázmér, Lúciusz
Kázmér: lengyel eredetű; jelentése: békealapító; békebontó.
Lúciusz: latin eredetű; jelentése: fényes, ragyogó vagy hajnalban született.
Március 5. (csütörtök) – Adorján, Adrián
Adorján: latin-magyar eredetű; jelentése: Hadria városából való férfi.
Adrián: latin eredetű; jelentése: Hadria városából való férfi, azaz hadriai.
Március 6. (péntek) – Leonóra, Inez
Leonóra: arab eredetű; jelentése: isten az én világosságom.
Inez: spanyol eredetű; jelentése: szent, tiszta, szemérmes, bárány.
Március 7. (szombat) – Tamás, Tomaj
Tamás: arameus-görög eredetű; jelentése: iker; csodálatos.
Tomaj: régi magyar személy- illetve nemzetségnév; jelentése: vitatott, 
talán hallgatag, mogorva.
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gyenge eső | kb. 3 mm eső | 
szeles nap 
max. 10o , min. 4o

zápor | kb. 2 mm eső | szeles nap
max. 13o , min. 4o

zápor | kb. 4 mm eső | szeles nap
max. 12o , min. 7o

zápor | kb. 5 mm eső 
max. 12o , min. 6o

gyenge eső
max. 10o , min. 4o

közepesen felhős
max. 9o , min. 1o

közepesen felhős
max. 10o , min. 0o

A Városvédők szerint Hadházy állításai valótlanok 
Hadházy Ákos országgyűlési 
képviselőnek a KSC Szekszár-
dot „bemocskoló, hiteltelen 
televíziós nyilatkozata” kap-
csán tartottak sajtótájékoz-
tatót szerdán a Szekszárdi 
Városvédők.

A közelmúltban alakult helyi ci-
vil közösség céljai közé tartozik 
a város értékeinek megőrzése, 
az önkormányzat működésének 
kontrollja, s emellett mediátori 
szerep betöltése a civil lakos-
ság és a város vezetése között 
a közélet, a kultúra és a sport 
területén. Hitvallásuk szerint a 
közéleti szerepvállalás nem csu-
pán joga, de kötelessége minden 
választópolgárnak. Ennek szel-
lemében emelték fel szavukat 
Hadházy Ákos egykori szek-
szárdi önkormányzati képvise-
lő, majd LMP-s, jelenleg füg-
getlen parlamenti képviselő egy 
televíziós műsorban elhangzott 
valótlan állításai miatt.

Solymár Ákos, a Szekszárdi 
Városvédők alelnöke a szerdai 
sajtótájékoztatón elmondta, 
az eddig soha, semmilyen vá-
lasztáson egyéni mandátumot 
nem szerzett Hadházy – aki 
többnyire a jó ízlésű emberek 
számára visszatetsző, kormány-

ellenes megmozdulásaival hívta 
fel magára a figyelmet – a múlt 
hétfőn az ATV „A nap híre Si-
mon Andrással” című műsorá-
nak vendége volt. Az adás záró 
témájaként azt kérdezte a mű-
sorvezető, miként vélekednek 
vendégei arról, hogy Érd pol-
gármestere kijelentette, nem a 
város nem hajlandó megemelni 
a női kézilabda klub eddigi 400 
millió forintos önkormányzati 
támogatását legalább 700 mil-
lióra.

Hadházy erre többek között 
a következőket mondta: „Bo-
csánat, Érdet nem ismerem, 
Szekszárdot ismerem. Elvileg 
büszkének kellene lennünk, és 

büszkék is vagyunk a kosárlab-
dacsapatra. Ugyanakkor azt is 
látjuk, hogy a kosárlabdacsapat 
abból él, hogy a város horribilis 
pénzeket beletesz, aztán a csapat 
vezetésébe beteszi a hozzá hű 
embereket, és aztán nagyon fur-
csa körülmények között nagyon 
sok pénz kimegy belőle.” – idézte 
a honatyát Solymár Ákos.

Az elhangzottakhoz Lencz 
Sándor hozzátette, természe-
tesen megkeresték a várost és 
a klubot is. A civil szervezet 
másik alelnöke szerint a KSC 
vezetősége felháborodott a lá-
tottak és hallottak miatt. Szabó 
Gergő ügyvezető elnök először 
is leszögezte, hogy az egyesület 

továbbra is távol kívánja magát 
tartani a politikától. Az élvonal-
beli kosárlabdacsapat sikere – 
Magyar Kupa-győzelem, bajno-
ki ezüstérmek, a jó nemzetközi 
szereplés – pedig kiváló sporto-
lók és szakemberek rengeteg be-
fektetett munkájának, valamint 
a szurkolók töretlen lelkesedé-
sének a közös gyümölcse. Az 
ügyvezető szerint nem hogy az 
önkormányzati támogatás, de a 
több száz fiatal kosarast nevelő 
klub teljes költségvetése sem 
közelíti meg az érdi kézilabdá-
zók 400 milliós szponzorációját.

A szekszárdi önkormányzat-
tól kapott információk szerint 
a 2019-es évben összességében 
15 millió forint támogatásban 
részesült a KSC Szekszárd a vá-
rostól, és a korábbi esztendők-
ben is hasonló összegű volt az 
önkormányzati szponzoráció.

A Szekszárdi Városvédők 
szerint Hadházy Ákos vagy 
szándékosan ferdíti el az igaz-
ságot, vagy rossz súgói van-
nak… Mindezek fényében a 
szervezet vezetése felszólítja az 
országgyűlési képviselőt, hogy 
valótlan kijelentései miatt nyil-
vánosan kövesse meg a KSC 
Szekszárdot és a városi önkor-
mányzatot. SZV
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Gyalogos járőrként kezdte az új rendőrkapitány
Az 54 éves dr. Marcsek Sán-
dor gyalogos járőrként kezd-
te pályafutását Bonyhádon. 
Végigjárta a ranglétrát és 33 
év tapasztalattal lett a Szek-
szárdi Rendőrkapitányság új 
vezetője.

– Ha jól tudom, családos ember 
és a zene a hobbija...

– Feleségemmel, Angélával 
három gyermekünk van – Vi-
vien 29, Kristóf 26, Máté pedig 
16 éves – és Bonyhádon élünk. 
Máté a pécsi zeneművészeti 
szakközépiskolában tanul zon-
gorázni, most első éves. Vivien 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapi-
tányság gazdasági igazgatóságán 
dolgozik jogászként, Kristóf fiam 
pedig hivatásos rendőrként szol-
gál a készenléti rendőrségen, Pé-
csen. Valóban nagyon szeretem a 
zenét, harmonikázni tanultam és 
ez a kedvenc hangszerem. Ha te-
hetem, akkor koncertekre járok.

– Hogyan lett rendőr?
– Eredeti szakmám szerint au-

tószerelő vagyok. Miután 1984-
ben leérettségiztem, az akkori 
szövőgyárban kezdtem el dol-
gozni autószerelőként Mázán. 
Egy évvel később bevonultam 
katonának, határőr lettem. Már 
sorkatonai szolgálatom ideje 
alatt elhatároztam, hogy rendőr 
leszek, az uniformis mindig is 
tetszett, és egyébként is szeretem 
a rendet és a fegyelmet. Miután 
1987-ben leszereltem, visszatér-
tem a szövőgyárba, de már nem 
az autókat, hanem a szövőszé-
keket javítottam, ami nem volt 
éppen a kedvemre való.

– Gyalogos járőrként kezdtem 
rendőri pályafutásom Bonyhá-
don, 1987 júniusában, miután 
elvégeztem egy rövid oktatást. 
A felvételnél sokat számított, 
hogy volt érettségim és vezetői 
engedélyem. A következő év 
januárjában kezdtem Szegeden 
a tiszthelyettesi iskolát, ami 
megadta az alapfokú rendőri 
végzettséget.

– Tehát gyalogos járőrként 
kezdte...

– Napi nyolc órán át jártam 
az utcákat, oldalamon a 4 kg-os 
URH rádióval. Akkoriban még 
kevesebb volt a gépkocsi, ha riasz-
tást kaptunk, a gépkocsizó felvette 
a gyalogos járőrt és úgy siettek az 
adott helyszínre. Gyalogos járőr-
ként alkalmam volt folyamatosan 
beszélni az emberekkel, akik meg-
szólítottak, elmondták problémá-
ikat. Ennek során megtanultam, 
hogy a kommunikáció rendkívül 
fontos. Ma is úgy vélem, hogy a 
bűnügyi statisztikai adatok mel-
lett rengeteget számít az emberek 
szubjektív biztonságérzete. Hiába 
jók a mutatók, ha az emberek 
nem érzik magukat biztonságban.

– Hogyan alakult további pálya-
futása?

– Bűnügyi területen dolgoz-
tam nyomozóként és vizsgáló-
ként 1992-től 1995-ig, majd a 
közlekedésrendészeti alosztályt, 
1999-től pedig a közlekedésren-
dészeti osztályt vezettem. Ezután 
az összevont közrendvédelmi és 
közlekedésrendészeti osztály ve-
zetésével bíztak meg, majd kapi-
tányságvezető-helyettes lettem. A 
Bonyhádi Rendőrkapitányság ve-
zetésével 2006-ban bíztak meg, a 
következő év februárjában pedig 
kinevezésemet is megkaptam.

– Közben tanulmányait is foly-
tatta...

– A zászlós képzés után Ka-
posváron művelődésszervező 
szakon diplomáztam. Ezt köve-
tően megszereztem a felsőfokú 
rendőrszervező képesítést, vé-

gül 1999-ben jogászként végez-
tem. Emellett közigazgatási és 
rendészeti szakvizsgát tettem, 
később pedig elvégeztem a ren-
dészeti mestervezető képző tan-
folyamot, ami a legmagasabb 
rendőrszakmai képzettség.

– Eredményei alapján került a 
Szekszárdi  Rendőrkapitányság 
élére.

– Összesen 13 éven át vezet-
tem a bonyhádi kapitányságot, 
de ma már legfeljebb tíz évig 
lehet valaki kapitány. Magyar-
országon a hatályos rendelke-
zés szerint öt évre nevezik ki 
a rendőrkapitányokat, amit a 
mutatók alapján újabb öt évvel 
meghosszabbíthatnak. Ha a sta-
tisztikai mutatók ezt indokol-
ják, akkor lehet előrébb lépni. 
A bonyhádi kapitányság felde-
rítési eredményessége jó volt, 
emellett folyamatosan csökkent 
a szabálysértések és a bűncse-
lekmények száma. Utóbbiak 
2010 óta a felére estek vissza.

– Miben lesz más a munkája 
Szekszárdon?

– Alapvetően ugyanaz a fel-
adatom, a különbség a megye-
székhely méretéből, illetve a 
kapitányság, a beosztottak létszá-
mából ered. Szekszárdon több a 
nagyrendezvény, melyek folya-
mán biztosítani kell a közrendet 
és a közlekedés zavartalanságát. 
A rendezvények zavartalan le-
bonyolítása érdekében fontosnak 
tartom, hogy időben egyeztetése-
ket folytassak az érintettekkel.

– Az önkormányzatokkal és 
polgármesterekkel egyébként 
is fontos a kapcsolattartás, hi-
szen a hivataltól kapott jelzések 
nagyban segítik a munkát. A 
képviselő-testület felé egyébként 
is beszámolási kötelezettségem 
van, és nem szeretnék úgy a 
testület elé állni, hogy az általuk 
már korábban jelzett problémák 
még mindig fennállnak. Emellett 
a polgárőrséggel való jó kapcso-
latot is fontosnak tartom.

– Mit vár el beosztottjaitól?
– Rendet és fegyelmet. Sze-

retem a jó hangulatot, de akit 
minden beosztott szeret, az 
rossz vezető. Örülnék, ha min-
dig csak dicsérnem kellene a be-
osztottakat, de ez nem így van. 
A fegyelmezésben a fokozatos-
ság elvét vallom, csak akkor 
nyúlok komolyabb „eszközök-
höz”, ha nagyon muszáj. Fon-
tos számomra, hogy a rendőr 
amellett, hogy jó szakember, 
emberként is megállja a helyét. 
Az empátia nagyon fontos.

– Hosszú ideig dolgozott közle-
kedésrendészeti területen, a bal-
esetek számának csökkentése ki-
emelten fontos az Ön számára...

– A forgalomellenőrzés és az 
ebből következő bírságolás nem 
öncélú, a polgárok biztonságát 
szolgálja. A biztonsági öv hasz-
nálata emberéleteket menthet. 
Lényeges a szigor az ittas vezetők 
kiszűrése terén is, hogy minél ke-
vesebb legyen a beleset az utakon. 
Meghatározó volt számomra, 
amikor egy Nagymányokon nya-
raló kislány életét vesztette kerék-
pározás közben egy közlekedési 
baleset során. Ezt követően in-
dult el a Völgység Kupa rendez-
vénysorozat, melynek alkalmával 
igyekeznek a fiatalokat megtaní-
tani a közlekedési szabályokra.

– Mit gondol a rendőri hivatás-
ról 33 év után?

– A mai napig nem bántam 
meg, hogy rendőr lettem. Úgy 
vélem, ez egy nagyon szép és 
fontos hivatás.

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

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

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(05072)

MENÜ Március 2. Március 3. Március 4. Március 5. Március 6.

„A”
1250 Ft

Pulykaragu-
leves Karalábéleves Grízgaluska 

leves Csontleves Brokkolikrém-
leves

Grízes tészta,
házi barack-

lekvár

Sólet,
füstölt-főtt

tarja

Tengeri halfilé 
diós bundában,

majonézes 
kukoricasaláta

Budapest
ragu,

párolt rizs

Mediterrán 
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya

„B”
1250 Ft

Pulykaragu-
leves Karalábéleves Grízgaluska 

leves Csontleves Brokkolikrém-
leves

Temesvári
sertésborda,
párolt bulgur

Csirkemell 
rántva,

cukkínis
jázmin rizs

Brassói
aprópecsenye,

savanyúság

Négysajtos
lasagne

Zúzapörkölt,
vajas galuska,

savanyúság

Napi
ajánlat
1150 Ft

Falusi rántott 
szelet, fűszeres
héjas burgonya,

majonézes
kukoricasaláta

Falusi rántott 
szelet, fűszeres
héjas burgonya,

majonézes
kukoricasaláta

Falusi rántott 
szelet, fűszeres
héjas burgonya,

majonézes
kukoricasaláta

Falusi rántott 
szelet, fűszeres
héjas burgonya,

majonézes
kukoricasaláta

Falusi rántott 
szelet, fűszeres
héjas burgonya,

majonézes
kukoricasaláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Zöldséges-
köleses

csirkemell

Zöldséges-
köleses

csirkemell

Zöldséges-
köleses

csirkemell

Zöldséges-
köleses

csirkemell

Zöldséges-
köleses

csirkemell

Beiskolázási tájékoztató fórumra 
várjuk a kedves szülőket a 

Szekszárdi Baka István 
Általános Iskolába

2020. március 4-én, 
szerdán 17:00 órától

PROGRAM:
•  tájékoztató a kötelező etika/hit- és er-

kölcstan oktatásról az egyházak képvi-
selőivel;

• az iskola bemutatása;
•  tájékoztató a 2020/2021. tanévben in-

duló osztályokról;
• leendő 1. osztályos tanítók bemutatása;
•  beíratással kapcsolatos gyakorlati tud-

nivalók (szükséges okmányok, iratok).
A tájékoztatóra várjuk az

érdeklődő szülőket!

(05076)

Biztonságban lakhatók a Herman Ottó utcai társasházak
A következő ötven évben is 
nagy biztonsággal lakhatók 
lesznek azok a Herman Ottó 
utcai társasházak, melyek a ta-
valy októberben történt gáz-
robbanásban sérültek meg.

Az Alisca Bau Zrt. komoly szak-
mai stábbal dolgozott a gázrob-
banás helyszínén – mondta Ács 
Rezső polgármester kedden, 
a helyszínen megtartott sajtó-
tájékoztatón. Hangsúlyozta, a 
mérnököket és vállalkozókat 
elismerés illeti, amiért kitalál-
ták és megvalósították azt a 
műszaki megoldást, melynek 
köszönhetően megmenthetővé 
vált a Herman Ottó utca 3. szám 
alatti társasház. A városveze-
tő elmondta, innentől kezdve 
a további felújítást a lakóknak 
már egyedül kell megoldaniuk 
a biztosítótól kapott összegből. 

A polgármester méltatta a tra-
gédia kapcsán kialakult összefo-
gást, a szekszárdiak által nyújtott 

tárgyi és anyagi segítséget is. A 
Szent Erzsébet Caritas Alapítvá-
nyon és templomi gyűjtéseken 
keresztül mintegy 500 ezer forint 
gyűlt össze, melyet januárban ad-
tak át a társasház képviselőjének. 
Az önkormányzat pedig lakást 
biztosított a rászorulók részére 
– emlékeztetett Ács Rezső. Hoz-
zátette, egy lakó éppen nemrég 
kérte az önkormányzatot, hogy 
biztosítson lakást a részére.

Korcsmár István, a helyreállí-
tást végző Alisca Bau Építőipari 
Zrt. vezérigazgatója arról szá-
molt be, hogy összesen több 
mint 4 ezer munkaóra árán tel-
jesítették szerződésben vállalt 
kötelezettségüket. A robbanás 
óta eltelt négy hónap alatt közel 
400 köbméter törmeléket távolí-
tottak el, 50 köbméter betont és 4 
tonna betonacélt használtak fel. 
Mint mondta, átérezve a lakók 

tragédiáját – a karácsonyt és az 
újévet leszámítva – szombaton is 
dolgoztak, hogy mielőbb végez-
zenek a helyreállítással. Tudatta, 
a jövő hét közepén eltávolítják 
a még a lakásokban maradt tá-
masztó állványzatot.

Ezt követően a társasházaknak 
kell megegyezniük a szolgálta-
tókkal, majd a tulajdonosoknak 
egyénileg kell megoldaniuk a 
felújításokkal kapcsolatosan 
fennmaradt munkákat a saját 
lakásukban. Korcsmár István 
hozzátette, van ahol csak tisz-
tasági festésre lesz szükség, ám 
a 3-as számú épületben, ahol a 
robbanás történt, három lakás-
ban akár fél évbe is telhet, amíg 
visszaköltözhetnek a lakók.

Mint ismert, az október 9-én 
történt – emberéletet nem köve-
telő – gázrobbanásban a Herman 
Ottó utca 3-as és 5-ös lépcsőház 
húsz lakása, valamint a 8-as lép-
csőházban további kilenc lakás 
vált lakhatatlanná.   S. V.
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Elégették a kiszebábot: ovisok űzték el a telet

Nem fogadta kegyeibe az 
időjárás a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum vármegyeházi 
hagyományőrző, télűző ese-
ményét.

A zuhogó eső ellenére a Kadarka 
utcai óvoda 2. számú csoportjá-
nak gyerkőcei a „szertartást” 
mondókákból és énekekből 
összeállító Pintér Valéria óvónő 
vezetésével „dacoltak” a zord 

időjárással. Az ovisok Kovács 
József hegedű kísérete mellett 
olyan télűző dalokat énekeltek, 
mint a „Haj, ki kisze, haj…” 
vagy a „Villő, villő, vigyen el a 
himlő!”

Mint azt Szűcs Zsuzsanna 
múzeumpedagógustól meg-
tudtuk, a múlt héten elkészí-
tett és a gyerekekkel közösen 
kitömött kiszebábot színes 
szalagokkal jelképesen újra 

felöltöztették, majd a körtánc 
közben tavaszváró dalokat 
énekeltek.

Végül a kiszebábot kivitték a 
Vármegyeháza elé, ahol megy-
gyújtották. Miközben a gyere-
kek kórusban mondták: „men-
jen a tél, jöjjön a tavasz”, a kisze 
porig égett.   SZV

FOTÓK: KISS ALBERT

FOTÓK: KISS ALBERT

Jelmezes felvonulás és éjfélig tartó bál Újvárosban

Nincs újvárosi farsangi bál – a 
katolikus társaskör berkeiben 
egy jó ideig beszédtémát adó 
– jelmezes felvonulása nélkül.

Elismerésre méltó, hogy egy 
hetven év feletti átlagéletkorú 
szervezetnél volt bátorság és 
tettre készség a tagság részéről 
évekkel ezelőtt, hogy önmaga 
és a társak szórakoztatására 
jelmezes farsangi felvonulást 

és bált rendezzenek így, febru-
ár végén.

A kezdeményezés azóta is 
él, így jelmezes felvonulás ve-
zette fel az idei „bulit” is. Hú-
szan öltöttek jelmezt, köztük a 
fiatalabb korú, a jövőt jelentő 
társasköri tagok is. Sőt, a tár-
saskör két vezetője, Gyurkovics 
János elnök – a megyeszékhely 
alpolgármestere – és Horváth 
Jánosné Edit elnökhelyettes 

is aktív részese volt a jelmezes 
produkciónak.

Igazán jól sikerült a Bódi 
Guszti és fekete szemek paró-
diája, miképpen Bangó Margit 
megidézése is, de egy házas-
párnak köszönhetően lett újra 
vajdája és vajdánéje a városnak. 
Volt cigánytánc, a zenéléshez 
pedig csörgő dobot és kannát is 
használtak.

Tapsvihar, kitörő ováció 
fogadta a fellépőket a mint-
egy nyolcvan fős közönségtől. 
Mindez remek alapot teremtett 
az élőzenés bálhoz, amelyből 
– mint azt a társaskör elnök-
helyettesétől megtudtuk – a 
résztvevők számát tekintve és 
hangulatában is az utóbbi évek 
egyik legjobb estje kerekedett.  
 B. Gy.

„Süss fel nap…”, 
„Boglya tetején áll egy gólya”,
„Tavaszi szél”

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Élővilágunk csodáiról szavaltak a fiatalok
Négy korcsoportban össze-
sen kilencvennégy alsó és 
felső tagozatos tanuló méret-
tette meg előadói képességét 
a környezettudatos szemlé-
letet is formáló Hollós László 
Megyei Természetismereti 
Versmondó Versenyen. 

A megye különböző általános 
iskoláiból érkeztek szavaló fia-
talok a február 20-án a Babits 
Mihály Kulturális Központ két 
termében lebonyolított prog-
ramra, amelyet az intézmény 
immáron 25 éve bonyolít le. 
A verseny 2009-ben, a Hollós 
László Emlékév kapcsán vette 
fel a világhírű szekszárdi ter-
mészettudós, botanikus, miko-
lógus nevét. A résztvevők egy 
tetszőlegesen választott – az 
embert körülölelő szűkebb-tá-
gabb természeti környezetet, 
ember és természet kapcsolatát, 
valamint az élővilág sokszínűsé-
gét felvonultató – költeménnyel 
nevezhettek. 

A szavalók teljesítményét 
szakértő zsűri értékelte: az első 
és negyedik korcsoportosokat 
Acélosné Solymár Magdolna, 
a Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület elnöke, Dicső Zsolt 
költő és Csötönyi László ön-
kormányzati képviselő, míg a 
második és harmadik korcso-

portot Báló Marianna, a Garay 
gimnázium tanára, Németh Ju-
dit nyugalmazott könyvtárigaz-

gató, előadóművész és Csillagné 
Szánthó Polixéna önkormány-
zati képviselő zsűrizte.

Megnyitójában Csötönyi 
László, a közgyűlés Kulturális, 
Civil Kapcsolatok és Város-
marketing bizottsága elnöke 
felhívta a figyelmet a nyolcvan 
éve elhunyt Hollós László mun-
kásságára, a versenyről pedig 
megjegyezte: manapság ugyan 
a versmondás nem számít 
„trendinek”, de látjuk, hogy van 
utánpótlás, és ez megdobogtatja 
a szíveket.

A természet-centrikus vers-
mondó találkozón Nagy Lász-
ló, Reményik Sándor, Szabó 
Lőrinc, Kányádi Sándor, vala-
mint Dsida Jenő és Varró Dáni-
el költemények is elhangzottak.  
 Gy. L.
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A verseny helyezettjei: 
1. korcsoport (1–2. osztályosok): 1. Radó Ber-

talan (Baka István Általános Iskola/Csizmazia 
Alapítvány, felkészítő tanár: Csizmazia Ferencné); 
2. Görcsös Enikő (Baka István Általános Iskola); 
3. Takács Hanga Róza (Baka István Általános Is-
kola). Különdíjasok: Makovics Alex (Baka István 
Általános Iskola); Nagy Johanna Veronika (Szent 
József Iskolaközpont); Molnár Panna (Babits Mi-
hály Általános Iskola).

2. korcsoport (3–4. osztályosok): 1. Radó Sára 
(Baka István Általános Iskola, felk. tanár: Kocsisné 
Dóra Ildikó); 2. Görcsös Zoltán (Baka István Álta-
lános Iskola); 3. Wéber Alíz (Szent József Iskolaköz-
pont). Különdíjasok: Berta Léna Gréta (Szent Jó-
zsef Iskolaközpont); Ruppert Kristóf (Garay János 

Általános Iskola); Töttős Gábor (Dienes Valéria 
Általános Iskola).

3. korcsoport (5–6. osztályosok): 1. Andor-
ka Zselyke (Babits Mihály Általános Iskola, felk. 
tanár: Varga Ágnes Ildikó) és Halasi Lőrinc (Ga-
ray János Általános Iskola/Csizmazia Alapítvány, 
felk. tanár: Csizmazia Ferencné); 3. Tornai József 
András (PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Is-
kola/Csizmaziua Alapítvány). Különdíjas: Birtalan 
Kincső (Szent József Iskolaközpont).

4. korcsoport (7–8. osztályosok): 1. Nagy Eszter 
Anna (Szent József Iskolaközpont, felk. tanár: Ber-
táné Hargitai Margaréta); 2. Varga Panna (Baka 
István Általános Iskola/Csizmazia Alapítvány); 3. 
Görcsös Ákos (Baka István Általános Iskola).

Természetes édesítőszerekkel ismerkedtek
A „zéró cukor”, vagy „light” 
felirattal ellátott élelmisze-
rek iránti kereslet a korszerű 
táplálkozásra való átállás je-
gyében világszerte nőtt, mert 
ezektől a termékektől az édes 
ízek iránt olthatatlan vágyat 
érzők is többnyire azt kapják, 
amit remélnek.

Ez persze az érem egyik oldala. 
A másik már erősen árnyalt… 
A mesterséges édesipar szün-
telenül áradó találmányairól, a 
sokszor kémiai úton előállított 
„vegyületekről”, azoknak hosz-
szabb és rövidtávon a szervezet-

re gyakorolt hatásáról keveset 
tudunk. Nincsenek olyan tudo-
mányos bizonyítékok, , amelyek 
a cukorpótló „biznisznek” gátat 
szabnának, éppen az egészségre 
gyakorolt káros hatásuk miatt. 
A gasztroenterológusok, de még 
inkább a diabetológusok persze 
óva intenek mindenkit ezeknek 
a termékeknek nagy mennyi-
ségben történő fogyasztásáról 
– legyen szó ételről, vagy italról.

Különösen a szénhidrát-stop-
ra kárhoztatott cukorbetegeket, 
akik kimondottan mestersége-
sen édesített élelmiszereket vá-
sárolnak. A témában leginkább 

illetékes főorvos, dr. Sudár Zsolt 
meggyőződéséből adóadóan 
irányította e betegségben szen-
vedők figyelmét a már létező, 
megvásárolható és abszolút 
biztonságos természetes édesí-
tőszerekre.

A közvélemény jobbára csak 
a nyírfacukrot ismeri, noha 

elég széles már e tekintetben is 
a termékskála. A Tolnai Megyei 
Felnőtt Diabeteszesek évadnyi-
tó első összejövetelén egy ilyen 
forgalmazót hívtak meg, aki 
kedvező ár-érték arányú csep-
peket, granulátumokat mutatott 
be, részletesen szólva a termé-
kek eredetéről, a gyártás folya-
matáról, de beszélt többek kö-
zött a cukoralkoholból készített 
édesítőkről is. Szóba került egy 
az indián törzsek által már fel-
talált eljárás is, amely során fák 
levelének édes részét vonják ki, 
s ebből készítenek természetes 
édesítőszereket. B. Gy.
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(Nem) Mindennapi szobraink kis történetei…
Jó néhány szekszárdi köz-
téri műalkotás történetéről 
„rántotta le a leplet” Kaczián 
János nyugalmazott népmű-
velő, levéltári főtanácsos a 
szekszárdi egyetemi karon 
tartott előadásán. 

A megyeszékhelyet összesen 
százhét szobor, emlékmű és 
plasztika díszíti. Ezek zömében 
közterületen állnak. A legré-
gebbi köztéri mű az 1753-ban 
emelt Szentháromság szobor a 
Béla király téren.

A Harmadik Kor Egyeteme 
február 24-i előadásán a tudásra 
szomjas hallgatóság arról is ér-
tesülhetett, hogy Babits korában 
még fakeresztek tekintettek le a 
városra a Kálváriáról. Kaczián 
János beszélt Orbán Antal 1924-
ben felavatott „Bajtársak” című 
I. világháborús mementójáról, 
amely akkortájt első díjat nyert 
egy országos kiállításon. Felál-
lításáért újra meg újra gyűjteni 
kellett, miután a pénz gyakorta 
értékét vesztette. A négy oldalán 
hatszáz világháborús hősi halott 
nevét felvonultató emlékműért 
még gabonával is kereskedtek, 
hogy felavathassák.

Hasonlóan jelentős összefogás 
eredménye a kulturális központ 
szomszédságában 2002-ben fel-
állított Szent István szobor. Far-
kas Pál alkotása Szigetvári Ernő 
adománygyűjtő segítségével, 7 
millió forintból – hatvannál is 
több támogatóval, az Egyed An-
tal Honismereti Egyesület gon-
dozásában – került helyére, rajta 

a király fiához, Imre herceghez 
intézett intelmeivel.

Egy kőhajításnyira innen áll 
Kiss Kovács Gyula 1971-es Ba-
bits Mihály szobra, melyet ne-
hezen fogadtak be a szekszárdi-
ak. Az alkotás ugyanis a költőt 
vézna, a szélnek hátat fordító 
emberként ábrázolta, amivel 
sokan nem tudtak azonosulni 
– szemben a Babits ház udva-
rán 1981-ben felállított, Farkas 
Pál-féle ülő szoborral.

Világhírű zeneszerzőnk, Liszt 
Ferenc számos alkalommal járt 
Szekszárdon, s azokban a na-
pokban Európa egyik zenei 
központja volt városunk – tette 
hozzá az előadó. Dukált tehát 
neki köztéri szobor, amelyet 
1981-ben – a művész születésé-
nek 170. évfordulójára – Borsos 
Miklós készítette el, és az Au-
gusz ház előtt, a zeneszerzőről 
elnevezett téren kapott helyet.

Kaczián János a II. világhábo-
rús emlékműről is érdekes ada-

lékkal szolgált. A mementó több 
művész közös alkotása: Baky 
Péter megrajzolta, Szatmári 
Juhos László kiöntötte, Farkas 
Pálék a talapzatát készítették. 
Körülötte tíz jelképes sírhalmot 
is elhelyeztek, rajta több száz 
hősi halott nevével.

Érdekes az 1956-os forrada-
lom emlékművének története is. 
Alkotója, Csíkszentmihályi Ró-
bert eredetileg a kőtömbök közé 
tervezte bronz emberalakját, aki 
az elképzelés szerint a két szik-
lafalat szétfeszítve szimbolizálta 
volna a forradalom erejét. Nos, 
a bíráló bizottság úgy gondolta, 
a szobor inkább egyfajta áldo-
zatként fejezze ki magát, ezért a 
férfialakot a kőtömbök elé he-
lyezték, tárt karokkal…

A Vármegyeháza falának Ga-
ray térre néző oldalában látható 
Tolna vármegye 1699 óta hasz-
nálatos címerének másolata, 
amelynek homokkő eredetije 
1750 körülire datálható. Arról 

nevezetes, hogy Magyarország 
vármegyéi közül Tolna az egyet-
len, amelynek címerében Szent 
Istvánt ábrázolják, jobbján Szent 
Imre herceggel. A megye címere 
a Horthy Miklósról elnevezett 
kórház átadásakor az épület tor-
nya alatt, egy négyzet alakú fe-
lületen is láthatóvá vált, akárcsak 
később, a volt Garay szálló tete-
jén, Fusz György munkájaként.

Szekszárd emblematikus köz-
téri szobra Szárnovszky Ferenc-
nek Garay Jánost „ábrázoló” 
alkotása. Érdekesség az 1898-
ban nagy ünnepség keretében 
felavatott művel kapcsolatban, 
hogy miután akkoriban hazánk-
ban ilyen méretű szobrot nem 
tudtak önteni, Párizsban készí-
tették el azt, míg a talapzatot – 
rajta a Múzsa alakjával – itthon 
készítették. Azt már kevesen 
tudják, hogy a „szobor-költő” 
tekintetét szinte pontosan volt 
szülőházára veti, amelyet rá pár 
évvel, 1905-ben elbontottak…  
 Gy. L.
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verőérbetegség vizsgálata,
kezelése

visszérbetegség vizsgálata,
kezelése

szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése

Rendelés: péntekenként

Spirit
Egészség
Centrum

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
E-mail: info@spirit-center.hu
Bejelentkezés: 06–74/501–080
H–P.: 08:00–21:00 óráig

Dr. Sínay László PhdDr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész,
klinikai főorvos

VÉRVÉTEL (hétfő, szerda, 
péntek) reggel 07:00 órától

Dr. Borsós IlonaDr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos

Dr. Ember ÁgostonDr. Ember Ágoston
általános sebészet,
proctológia

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
EMLŐ ULTRAHANG

Has, kismedence, nyaki, 
lágyrész, pajzsmirigy, carotis, 

ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,

sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő 

10:00–14:00 óráig

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés

és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész, 

pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata

Rendelés:
minden második hétfőn

plasztikai műtétek, botox, 
ajakfeltöltés, anyajegylevétel

Rendelés: keddenként

• Általános állapotfelmérés
• Daganatszűrések

• Diabetes csomagok
• Pajzsmirigy csomagok

• Prosztataszűrés
• Allergia csomagok

• Kismamáknak cukorterhelés
Synlab hivatalos partner

(05063)

Közös értekezlet
Szekszárdon tartott értekez-
letet a közterület-felügyelők-
kel közösen a városi rendőr-
kapitány.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság 
megbízott vezetője, dr. Marcsek 
Sándor rendőr ezredes a napok-
ban egyeztető értekezletre hív-
ta meg a polgármesteri hivatal 
Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Igazgatóság megbízott vezetőjét, 
Varga Andrást. A megbeszélé-
sen jelen volt Domokos Márton 
vezető közterület-felügyelő, va-

lamint Dudás Zsolt rendőr alez-
redes, a rendőrkapitányság köz-
rendvédelmi osztályvezetője is.

Az értekezleten a felek meg-
állapodtak abban, hogy a köz-
úti közlekedés és a közterüle-
tek rendjének fenntartása és az 
illegális hulladék-kihelyezések 
megakadályozása területén 
kívánják a közös munkavég-
zést még szorosabbra fogni. 
Megállapodtak abban is, hogy 
a közösen elvégzett munkáról 
rendszeresen egyeztetnek a jö-
vőben is. SZV

A koronavírus-fertőzés el-
leni védekezés érdekében 
létrehozott operatív törzs 
új eljárásrendet alakít ki 
az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) és az eu-
rópai járványügyi központ 
(ECDC) ajánlásai alapján, 
annak érdekében, hogy 
megőrizzék Magyarország 
vírusmentességét. 

A fertőzés elsősorban 
Észak-Olaszországot tar-
tományait érinti, amely-
nek nyomán a járvány két 
gócpontjában karantént 
vezettek be, illetve felfüg-
gesztették közintézmények, 
oktatási intézmények mű-
ködését.

Magyarországon igazol-
tan beteg személy továbbra 
sincs, ám dr. Pátri Eszter 
megyei tisztifőorvos arra 
kér mindenkit, hogy aki az 
elmúlt 14 napban Olasz-

ország érintett részein járt, 
és hazajövetelét követően 
influenzás tüneteket észlel 
magán – főleg láz, száraz kö-
högés –, forduljon orvoshoz.

Ne menjen orvosi ren-
delőbe, hanem telefonon 
értesítse háziorvosát! A 
Nemzeti Népegészségügyi 
Központ honlapján, illetve a 
www.egeszseg.hu honalpon 
tájékoztatás olvasható arról, 
hogy mi a teendő fertőzés-
gyanú esetén.

A konzuli szolgálat azt ja-
vasolja az utazóknak, hogy – 
a halaszthatatlan utazásokat 
kivéve – a turisztikai célú 
látogatásokat csak alapos 
megfontolás és mérlegelés 
után vállalják, mert aki egy 
újabb karantén kialakítása-
kor az adott településen van, 
semmilyen indokkal nem 
hagyhatja el a karantént an-
nak feloldásáig. 

 SZV

Koronavírus: telefonáljon!
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Közel hatszázan indultak az idei Bodri Trail versenyen

Negyedszer vágtak neki bor-
vidék lankáin kijelölt távok 
leküzdésének a Bodri Trail te-
repfutó verseny indulói.

Közel hatszázan jöttek el Szek-
szárdra február 22-én, hogy 
nekiveselkedjenek a Borvidék 
Futóegyesület és a Bodri Pin-
cészet által közösen szervezett, 
országszerte egyre népszerűbb 
Bodri Trail három távjának. 

A leghosszabb, 35 kilomé-
teres távot 146-an vállalták 
be – közte 43 hölgy is –, a 24 
kilométeres szakaszon 173-an, 
míg a legnépszerűbb, 14 kilo-
méteres távon 249-en rajtol-
tak el. Az indulók között volt 
az ultrafutás magyarországi 
„nagyasszonya”, Lubics Szilvia, 

aki harmadikként ért célba a 
leghosszabb távon. Ott volt 
a mezőnyben a Szekszárdra 
rendszeresen visszatérő érdi 
Berec Lajos is, aki a 24 km-es 
etapon ezúttal sem adott esélyt 
riválisainak.

Az egyetlen Tolna megyei 
érmet a 14 kilométeren induló 
szekszárdi dr. Kovalcsik Zsolt 
szerezte, de kiváló teljesítményt 
nyújtott a leghosszabb távon 
ötödikként célba érkező Szeré-
mi Anita is.

Csillag Balázs szervező el-
mondta: az időjárás idén a leg-
szebb arcát mutatta, a résztve-
vőktől pedig – akik közül sokan 
az esti after partira is maradtak 
– csupa jó visszajelzéseket kap-
tak a versenyről.   SZV

FOTÓK: FACEBOOK.COM

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(05068)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05070)

25 év alatti, építőiparban jártas 
• szakembereket, 
• valamint építőipari segédmunkásokat, 

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

Jelentkezni a gyorsszerviz77@gmail.comgyorsszerviz77@gmail.com e-mail 
címre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni a 06–30/268–077706–30/268–0777 telefonszámon.

Keresünk szekszárdi munkavégzésreKeresünk szekszárdi munkavégzésre

kiemelt bérezéssel.kiemelt bérezéssel.

(05069)

A dobogósok és a szekszárdi eredmények:
L táv (35 km), férfiak: 1. 

Veres Szilárd (Soltszentimre) 
2:50:02 óra, 2. Tar Bálint (Bé-
késcsaba) 2:55:21, 3. Nikolics 
Márkó (Szigetcsép) 2:55:22, … 
10. Mátyás Kristóf (Szekszárd) 
3:05:10, … 23. Rottler Zoltán 
(Szekszárd) 3:21:24. Nők: 1. 
Mórocza Andrea (Székesfe-
hérvár) 3:00:27 óra, 2. Losonc 
Tímea (Budapest) 03:04:31, 3. 
Lubics Szilvia (Nagykanizsa) 
3:10:28, … 5. Szerémi Anita 
(Szekszárd) 03:26:14.

M táv (24 km), férfiak: 1. 
Berec Lajos (Érd) 1:37:44 óra, 
2. Sárosi Kristóf (Budapest) 
1:45:11, 3. Csuth Tamás (Pécs) 
1:45:21, … 12. Várnagy Ba-
lázs (Szekszárd) 2:13:47, … 17. 
Fehérvári Attila (Szekszárd) 
2:20:27. Nők: 1. Bódis Lívia 
(Budapest) 2:11:28, 2. Szabó Ju-

dit (Székesfehérvár) 2:16:19, 3. 
Árus-Kovács Zsuzsanna (Győr) 
2:16:47, … 12. Köberling Bea 
(Szekszárd) 2:36:54, … 29. Kléz-
li Erika (Szekszárd) 2:52:36.

S táv (14 km), férfiak: 1. Ter-
jék Péter (Nagykovácsi) 1:01:32 
óra, 2. dr. Kovalcsik Zsolt 
(Szekszárd) 1:06:21, 3. Nardai 
Gábor (Budapest) 1:11:03, … 
13. Nagy Gábor (Szekszárd) 
1:21:35, … 21. Bese Tamás 
(Szekszárd) 1:26:35, 22. Both 
Krisztián (Szekszárd) 1:26:37, 
23. Mácsik Ferenc (Szekszárd) 
1:26:42. Nők: 1. Dobó Márta 
(Domaszék) 1:16:49, 2. Thassy 
Tíra (Budapest) 1:18:14, 3. Czif-
ra Eszter (Kaposvár) 1:20:41, … 
13. dr. Tóth Flóra (Szekszárd) 
1:28:40, … 21. dr. Mayer Tímea 
(Szekszárd) 1:32:07, … 28. Tóth 
Alexandra (Szekszárd) 1:36:51.

Várostörténet mindenkinek
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Provokatív kérdésekre adtak választ a lelkészek
Február 20-án rendezték a 
„Szólj be a papnak!” beszél-
getéssorozat első szekszárdi 
rendezvényét. A Yankee Pub-
ban tartott vitaesten mind 
az öt szekszárdi történelmi 
keresztény felekezet lelkésze 
részt vett.

A rendezvény szervezői külön-
böző formákban hirdették a 
vitaestet, de a leghatásosabb fi-
gyelemfelhívásnak a személyes 
találkozás, a szájhagyomány bi-
zonyult. A „toborzás” végül olyan 
jól sikerült, hogy a helyszínen 
több mint százan gyűltek össze – 
sokaknak már ülőhely sem jutott.

Az első vitaesten mindjárt 
egy „nehéz témáról” lehetett 
kérdezni a szekszárdi lelkésze-
ket: „Miért engedi meg Isten a 
szenvedést”?

Az öt szekszárdi történelmi 
keresztény felekezetet Fodor Pé-
ter baptista lelkipásztor, Gyurkó 
Donát Sámuel metodista lelkész, 
dr. Kaszó Gyula református lel-
kész, Petkó Tamás római kato-
likus plébános és Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész képviselte.

Nem kímélték a lelkészeket a 
résztvevők, azonnal egy mellbe-
vágó kérdéssel kezdtek. „Ha van 
Isten, akkor hogyan történhet-
tek meg a holokauszt, illetve a 
szibériai munkatáborok (Gulág) 
szörnyűségei? A folytatásban 
felvetődtek olyan kérdések is, 
miért születnek betegen gyer-
mekek, miért halnak meg fiata-
lon senkinek sem ártó emberek?

A lelkészek a kérdésekre a 
Biblia üzenetén keresztül vá-
laszoltak – hol komolyan, hol 
a témák élét elvéve egy kicsit 

humorosan. Azt azonban már a 
legelején megfogalmazták, hogy 
ők nem azért ültek le, hogy Isten 
védőügyvédei legyenek, mivel 
az Úrnak nincs szüksége arra, 
hogy megvédjék. A Biblia üze-
nete mellett a lelkészek gyakran 
„világították meg” a válaszokat 
saját, átélt példáikon keresztül 
is, de előkerült Jób könyve vagy 
akár a szabad akarat kérdése is.

Később, a szenvedés témájá-
tól egy kicsit elkanyarodva a kö-
zönség érintette a válás, illetve 
a más vallások (például budd-

hizmus) megítélésének témáját 
is, de felmerült az is, miért van 
szabad akarat, ki a jó keresztény, 
vagy létezik-e a karma.

A kétórás vitaestet követően a 
résztvevők a lelkészeket, a szer-
vezőt és a moderátorokat vas-
tapssal jutalmazták, majd elkez-
dődtek a „sörözgetés közbeni”, 
még oldottabb, akár négyszem-
közti beszélgetések is, amelyek 
még órákon át tartottak.

Az már az első est után is 
megállapítható volt, hogy Szek-
szárdon is van létjogosultsága 
a „Szólj be a papnak!” típusú 
esteknek – ezt bizonyította a 
nagyszámú résztvevő, a kérdé-
sek sokasága, illetve a rendez-
vényt követő sok pozitív visz-
szajelzés.

A rendezvény zárásaként ki-
hirdették a második szekszárdi 
est időpontját is: a május 28-i 
alkalom témáját később teszik 
közzé a szervezők, akik ezúton 
is köszönetüket fejezik ki a lel-
készek bátorságáért és a részt-
vevők megtisztelő figyelméért, 
aktivitásáért.

 Tóth Róbert
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Újra párbajoznak az egri és szekszárdi bikavérek
Hetedik alkalommal rende-
zik meg március 6-án, a bu-
dapesti Stefánia Palotában a 
Bikavér Párbajt.

A párbaj szó ellenére a kezde-
ményezés a közös gondolkodá-
son alapul. Az Egri és Szekszárdi 
Bikavér különbözik ugyan a ter-
mőtájak eltérő adottságai miatt, 
azonban osztozik a házasítási 
szabályok nagy részében és a mi-
nőségi kategorizálásban. Az ösz-
szefogásban résztvevő borászok 
pedig évről évre azon dolgoznak, 
hogyan lehet a bikavéreket mi-
nél magasabb minőségben elké-
szíteni és a nagyvilág elé tárni, 
figyelembe véve a folyamatosan 
változó borfogyasztási szokáso-
kat és igényeket.

A 7. Bikavér Párbajon 32 
borászat mutatja be bikavéreit 

az Egri és a Szekszárdi Borvi-
dékről. Az esti sétáló kóstoló 
előtt Fiáth Attila nemzetközi 
borakadémikus vezetésével és 
a két régió borászainak részvé-
telével vakteszten választják ki, 
melyek azok a borok, melyek a 
legközelebb állnak az ideális, 

arányos, referenciának szá-
mító bikavérstílushoz. A kü-
lönteremben ezúttal a Taste & 
Play bikavér- és fajtafelismerő 
játékával, a speciálisan az ese-
ményre fejlesztett Bikavér Ro-
deóval ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők.

Az ezúttal új helyszínen, a 
Stefánia Palotában otthonra 
találó esemény a nagyközönség 
számára 18:00 órától 21:30 óráig 
tart, a résztvevők sétáló kósto-
lón ismerkedhetnek meg a 13 
egri és 19 szekszárdi borászat 
bikavéreivel. A rendezvényt a 
két borvidék a Borjourral, Ma-
gyarország legnagyobb borkö-
zösségével közösen szervezi.

A szekszárdi kiállítók: Bodri 
Pincészet, Eszterbauer Borá-
szat, Fritz Borház, Garai Pince, 
Heimann Birtok, Ifj. Márkvárt 
János, Merfelsz Pince, Németh 
János, Pálinkás Pince, Prantner 
Pince, Schieber Pincészet, Se-
bestyén Pince, Szeleshát Borá-
szat, Szent Gaál Pincészet, Tak-
ler Borbirtok, Toronyi György, 
Tüske Pince, Twickel Szőlőbir-
tok, Vida Borbirtok.   SZV
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Február 23-ai rejtvényünk megfejtése: Kozák András, Szegénylegények.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Lovász Jenő. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését március 5-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Az Evangéliumban az Úr Jézus így 
válaszolt az Őt megkísértő sátán-
nak: „Írva van: Uradat, Istenedet 
imádd, és csak neki szolgálj!” (Mt 
4,1–11). Ez az első és legfontosabb 
parancs a tízből, amelyet Mózes 
kapott. Ezt minden embernek, de 
különösen a keresztényeknek szem 
előtt kellene tartani. Amikor a sá-
tán kísért, erre kellene gondolni. 
Akkor nem tudna bűnbe taszíta-
ni minket lelkünk ellensége. Ha 
az életünkben Istent helyeznénk 
legfelülre, nem vétkeznénk.

Választhatjuk a bűnt, de ezért 
mindig meg kell szenvedni. Isten 
mindenkit boldogságra és szere-
tetre teremtett, de a boldogság Ő 
Maga. Sokan keresik a szeretetet 

és a boldogságot, de rossz helyen. 
Ebből származik a paráznaság, a 
házasságtörés. Az emberek nem 
kapnak egymástól szeretetet, és 
mindent megtesznek, hogy vá-
gyuk beteljesüljön. Egyik embertől 
a másikig vándorolnak, de folya-

matosan csak csalódnak. Hazud-
nak maguknak és a másiknak.

A szeretetet magunkban, a 
lelkünkben kellene keresni. Ha 
csendet teremtenénk, és meg-
szólítanánk Jézust, Aki arra vár, 
hogy beengedjük az életünkbe, 
megtalálnánk lelkünk békéjét és 
örömét. Elég egy ima, egy fohász, 
és megéreznénk Jézus igaz sze-
retetét. Ha ezt megtapasztaljuk, 
akkor kezdjünk el (gyakrabban) 
gyónni, és ha megtehetjük, na-
ponta járulunk Szentáldozás-
hoz. A Szentmisén, ami Jézus 
kereszthalálának vértelen meg-

jelenítése, elmerülünk Krisztus 
misztériumában. Már nincs más 
vágyunk, mint egyesülni Vele a 
Szent Színek alatt.

Most, a nagyböjt kezdetén, 
gondoljunk gyakran Jézusra! 
Mekkora árat fizetett a lelkün-
kért… Ő, Aki annyira szeretett 
minket, hogy feláldozta magát 
értünk a kereszten, felénk ki-
áltja: Szomjazom a lelkedre! 
Arra, hogy térjél meg bűne-
idből! Fedezd fel irántad való 
végtelen szeretetemet! Lásd ér-
ted kiomló Véremet! Mindezt 
érted tettem, azért, hogy Velem 
lehess a Paradicsomban, és lásd 
dicsőségemet.  Fekete Zoltán 
 káplán
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Előadás
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör 2020. 
március 4-én, szerdán 17:00 
órakor NÖVÉNYVÉDELMI 
ELŐADÁSRA invitálja tagjait 
és barátait a Szent István Házba 
(Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.).

ELŐADÁSOK:
•  A 2019. év növényvédelmi ta-

pasztalatai, valamint komplex 
technológiai megoldások a 
2020. évre – Maros Péter (BASF 
Hungária, területi képviselő);

•  A 2019-es évjáratú borok sa-
játosságai, aktuális borkezelé-
sek – Módos Ernő, az Alisca 
Borrend nagymestere.

Szeretettel várnak minden ér-
deklődőt!

Használtruha
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
használtruha adományozást 
tart 2020. március 2-án (hétfő) 
8:00 és 9:00 óra között Szek-
szárdon, a Dózsa György u. 
1. szám alatt. (Rossz idő esetén 
a következő hétfőn.) Ugyanitt a 
2020. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van. 

Szeretettel várják tagjaikat és 
minden rászorulót.

Nagyböjt első vasárnapjára
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Sporthírek
Asztalitenisz. Ezüstérmet szer-
zett az Asztalitenisz Diákolim-
pia Országos Döntőjében Ki-
zakisz Nikolaosz, a szekszárdi 
Baka István Általános Iskola 6. 
a osztályos tanulója. A III-IV. 
korcsoportos fiúk egyéni ver-
senyében második kiemeltként 
kezdte a küzdelmeket a 16-os 
főtáblán, ahol meg sem állt 
a fináléig. Itt egy színvonalas 
mérkőzésen 3:1 arányban ka-
pott ki Szántosi Dávidtól, így 
ezüstérmet szerzett az országos 
serdülő fiú raglista legjobbjait 
felvonultató diákolimpiai ver-
senyen.

Kézilabda. A Szekszárdi FGKC 
NB II-es együttese visszavágott 
az ősszel elszenvedett veresé-
gért a Nemesvámos gárdájának 
(32–21). A hazaiak védekezése 
az első félidő derekára állt ösz-
sze, innentől domináltak. Tá-
madásban többen végig jó tel-
jesítményt nyújtottak, Nagy A. 
remekelt a kapuban, s a Fekete 
Gólyák ezúttal kevés technikai 
hibaát vétettek. Tabajdi Ferenc 
edző csapatából Nagy Sz. 8, 
míg Bíró és Fehér 7–7 gólig 
jutott. Az FGKC vasárnap a 
listavezető Siófok otthonában 
játszik rangadót.

A kupagyőztes csapat tagjai: 
Kovács Kinga, Szabó Kata 
(kapusok), Buchmüller Pet-
ra, Csóka Panna, Kágyi Re-
beka, Kiss Gabriella, Losoncz 
Anna, Lovász Viktória, Me-
gyeri Boglárka, Nagy-Cseke 
Vivien, Perger Dorina (me-
zőnyjátékosok). Vezetőedző: 
Volodimir Kolok, edző: 
Kágyi István. Szakosztályve-
zető: Micskó Márk.

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP
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Magyar Kupa-győztes az UFC futsal csapata
Fennállása legnagyobb sike-
rét elérve a Szekszárdi UFC 
női futsal csapata aranyérmet 
szerzett a Magyar Kupa szom-
bathelyi négyes döntőjében.

A szombati elődöntőkben 
nem történt meglepetés, hi-
szen a címvédő Astra legyőzte 
a Tolna-Mözs együttesét, míg 
a Szekszárd a másodosztályú 
Budaörs ellen lépett tovább. 
Volodimir Kolok vezetőedző 
gárdája azonban megszenvedett 
a sikerért. A Pest megyeiek már 
2–0-ra is vezettek, de Megyeri 
duplája visszahozta a meccsbe 
az UFC-t, a hosszabbításban pe-
dig Buchmüller két gólja finálét 
ért a szekszárdiaknak.

A vasárnapi döntőben az 
Astra számított esélyesebbnek, 
nemcsak mert címvédőként 
kezdte a mérkőzést, de a bajno-
ki tabellán is jobban áll riváli-
sánál. A papírforma azonban 
– különösen egy kupadöntő-
ben – könnyen borulhat: ki ne 
emlékezne az Atomerőmű KSC 
Szekszárd soproni MK-bravúr-
jára?

Az Astra birtokolta többet a 
labdát, Kiss révén mégis a szek-
szárdiak szereztek vezetést. A 
soraiban több egykori szekszár-
dival (Hargas, Beke, Ganczer) 
felálló címvédő még a szünet 

előtt fordított, de az UFC kivá-
lóan kezdte a második félidőt. 
Kiss Gabriella előbb egyenlített, 
majd a 28. percben megszerezte 
maga és csapata harmadik talá-
latát is. Három perccel a vége 
előtt Beke szabadrúgásból egali-
zált ugyan, de a szekszárdiaknak 
erre is volt válaszuk. Egy gyors 
kontratámadás végén, néhány 
másodperccel a lefújás előtt 
Kiss passzából Megyeri állítot-
ta be a 4–3-as végeredményt, 
megszerezve a szekszárdi klub 
történetének első Magyar Ku-
pa-elsőségét.

– Fantasztikus hétvégén 
vagyunk túl. Nagyon büszke 
vagyok a lányokra, a döntő-
ben nyújtott teljesítményükre 
nincsenek szavak – értékelt 

Micskó Márk, a szekszárdi klub 
szakosztályvezetője. –Mertünk 
nagyot álmodni, de ami ennél is 
fontosabb, a lányok hittek ma-
gukban, egymásban és úgy ját-
szottak a döntőben, ahogy csak 
a legnagyobbak tudnak. A stáb-
bal együtt reméljük, ez a nagy-
szerű siker hitet ad majd nekik a 
folytatásra, és elérjük célunkat: 
bennmaradunk az első osztály-
ban – tette hozzá Micskó Márk, 
aki köszönetet mondott a csa-
patot Szombathelyre is elkísérő 
szurkolóknak.

A szakosztályvezető emlé-
keztetett, amikor négy és fél éve 
elkezdtek utánpótlás nevelés-
sel foglalkozni, az első edzés-
re jelentkező játékosok közül 
hárman, Kovács Kinga, Kágyi 

Rebeka és Csóka Panna immár 
Magyar Kupa győztesnek vall-
hatják magukat.   SZV

Helyreigazítás. Az Alisca Taekwondo Klubról a közelmúltban 
megjelent írásunkban tévesen közöltük a Rácz Petra vezetőedző 
munkáját segítő tréner nevét, amiért az érintettektől ezúton kérünk 
elnézést! Kovács Tamás (képünkön) közel hat éve csatlakozott a 
szekszárdi egyesülethez, ahol rövid idő után elkezdett besegíteni az 
edzések és bemutatók megtartásába. Azóta kétszeres veterán orszá-
gos bajnok lett, elvégezte az edzői képzést, és önálló csoportja van 
Bonyhádon. Tamás idén készül Dan-vizsgára.  SZV
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Szurkolói ankét
Március 2-án (hétfő) 17:30 
órától szurkolói ankétot 
tart a KSC Szekszárd a Séd 
Sörözőben. Szabó Noémi 
és Szabó Gergő válaszol a 
kérdésekre, 18:00-tól pedig 
levetítik a „Kék szív” című 
filmet. A vendéglátók gon-
doskodnak a vacsoráról is 
(paprikás krumpli), melyet 
követően a szurkolók a já-
tékosoknak és az edzőket is 
kérdezhetik.
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Erica McCall: egy amerikai Szekszárdon
Erőssége a lepattanózás, 
imádja a csapattársait, ked-
venc magyar étele a csirke-
paprikás és a töltött káposzta. 
Nagyra értékeli a szekszárdi-
ak szeretetét, ezért tisztelete 
jeléül magyar nemzeti színű 
cipőt készíttetett. Erica Mc-
Call-lal beszélgettünk. 

Immár a harmadik idényét töl-
ti Szekszárdon az Atomerőmű 
KSC NB I-es női kosárlabda 
csapatának amerikai centere. 
A kaliforniai Bakersfieldből 
származó Erica McCall szülő-
városától sok ezer kilométerre 
talált új otthonra a tolnai me-
gyeszékhelyen. A 24 esztendős 
kosaras remek ajánló levéllel 
érkezett Szekszárdra, hiszen 
az amerikai válogatottal U17-
es világbajnokságot (2012) és 
Universiadét (2015) is nyert, 
majd a Stanford Egyetemről 
kikerülve a női profi ligában 
(WNBA) szereplő Indiana Fe-
ver draftolta.

Profi karrierjét mégis Euró-
pában kezdte: 2017-ben érke-
zett Szekszárdra. Nem volt zök-
kenőmentes a beilleszkedése, 
hiszen első idényét töltötte az 
államokon kívül, távol a csa-
ládjától, egy idegen kultúrájú és 
nyelvű országban. A társaktól 
és a stábtól kapott támogatás 

azonban átlendítette a kezdeti 
nehézségeken, így a 188 centis 
középjátékos mindjárt az első 
szezonjában Magyar Kupa győ-
zelemhez és bajnoki ezüstérem-
hez segítette csapatát.

McCall olyannyira megked-
velte a családias kisvárost, a 
biztonságot, kiszámíthatóságot 
és sok játéklehetőséget nyújtó 
klubot – no és a csapat fantasz-
tikus szurkolóit –, hogy anyagi-
lag kecsegtetőbb ajánlatok elle-
nére újra és újra visszatért.

– Imádom a csapattársaimat, 
akiknek nagyon sokat köszön-
hetek, és szeretem Szekszárdot, 
amelynek lakói között már rég 
nem érzem kívülállónak ma-
gam. Úgy gondolom, az embe-
rek teszik azzá a várost, ami.

– Zseljko Djokics irányítása mel-
lett sokat fejlődtél.

– Igen, minden évben jobb 
teljesítménnyel tudtam segíteni 
a csapatot. Az erősségem a pa-
lánk alatti játék, a lepattanózás, 
de a mezőnyemberek „felada-
tain” (labdavezetés, passzolás) 
azért van még mit csiszolnom…

– A múlt szombati, NKE-Csata 
elleni sikerből 24 ponttal vetted 
ki a részed. Éppen, mint a mez-
számod. Miért éppen a 24-es?

– Még nyolc éves koromban 
választottam, mert 24-esben 
játszott a nővérem (a kétsze-
res WNBA-bajnok DeWanna 
Bonner – A szerző) is, akivel 
remélem, egyszer – talán nem 
is olyan sokára – egy csapatban 
kosarazhatok.

– Az utolsó hazai mérkőzés után 
dalra fakadtál. Ismered a ma-
gyar zenéket?

– Csak ezt az egyet (Ocho Ma-
cho: Jó nekem), még Mansaré 
Manty tanította meg nekem ta-
valy. Ez Zseljko egyik kedvence, 
ezért elénekeltem a szülinapján.

– Az új cipődnek is van törté-
nete?

– A kezdetektől csak támo-
gatást és szeretetet kaptam a 
szekszárdiaktól, ezért tisztelet-

ből a város és az ország felé az 
új piros cipőmhöz a fehér és a 
zöld színeket választottam. A 
cipő nyelvére pedig a CSALÁD 
szót írattam, utalva a második 
családomra (Karaszi Lídia és 
Drinóczi Zoltán), akiket itt is-
mertem meg.

– Hogy állsz a magyar ételekkel?
– A csirkepaprikás és a töltött 

káposzta a kedvencem, de ha-
zudnék, ha azt mondanám, nem 
hiányoznak az otthoni ízek. Alig 
várom, hogy hazaérve beülhes-
sek egy Cheesecake Factory ét-
terembe…

– Nyáron tehát ismét visszatérsz 
a WNBA-be, de addig néhány 
nagy csata még itt is vár rád.

– Igen, és nagy várakozással 
tekintek mind a bajnoki ráját-
szás, mind a jövő heti kupadöntő 
elé. Kiváló csapatunk van, egyre 
jobban és jobban játszunk, ezért 
hiszem, hogy mindkét sorozat-
ban messzire juthatunk…   - fl -

KSC: erődemonstráció itthon és Győrben
Kiváló formában játszik az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
NB I-es női kosárlabda csapa-
ta, amely az elmúlt két baj-
nokiján összesen 183 pontig 
jutott.

Már a TFSE és a BEAC elleni 
mérkőzéseken érezhető volt, 
hogy kezd igazán összeállni 
Djokics Zseljko vezetőedző 
együttesének játéka. A szek-
szárdiak igazi csapatként ko-
sárlabdázva, szemre is tetszetős, 
kombinatív játékkal múlták fel-
ül fővárosi ellenfeleiket. Ők leg-
alább megúszták a nagy „zakót”.

Nem járt ilyen jól az ugyan-
csak budapesti NKE Csata gár-
dája, amely ellen az alapszakasz 
20. fordulójában 100 pont fölé 
került a 24 pontot és 9 lepatta-
nót jegyző Erica McCall vezé-
relte KSC (101–53). A kitűnően 
védekező és pontosan támadó 
Szekszárdban Miklós Melinda 
karriercsúcsot jelentő 18 pon-
tot szerzett.

„Csapatom ma olyan volt, mint 
a jó szekszárdi bor, amit addig 
tartanak hordóban, amíg meg 
nem érik rá, hogy üvegbe kerül-
jön. Egész évben érleltük ezt a 
csapatot, amely ezúttal karakte-

res volt, ezért jár a nagy elisme-
rés” – mondta a lefújást követően 
Djokics Zseljko vezetőedző.

Az erődemonstrációból szer-
dán a Győrnek is kijutott: a KSC 
rajt-cél győzelmet aratott a Rá-
ba-parti városban. A 16 pontos 
Ruzicková és a 15 egységig jutó 
Dojkic vezette szekszárdiak 
különösen az első és az utolsó 
negyedben voltak elemükben 
(49–82).

A KSC február 28-án este, 
Cegléden zárja az alapszakaszt, 
a jövő héten pedig a Magyar 
Kupa pécsi nyolcas döntőjében 
lép parkettre.  SZV
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AGÓRA MOZIAGÓRA MOZI
Március 01., vasárnap  
15:00 |  Sonic, a sündisznó
17:00 |  Ne játssz a tűzzel
19:30 |  A vágyak szigete
Március 02., hétfő 
– március 04., szerda
17:00 |  Ragadozó madarak (és 

egy bizonyos Harley 
Quinn csodasztikus fel- 
szabadulása)

19:30 |  A vágyak szigete
Március 05., csütörtök  
17:00 |  Tékasztorik 2.
19:30 |  A láthatatlan ember
Március 06., péntek 
– március 07., szombat  
15:00 |  Sonic, a sündisznó
17:00 |  Tékasztorik 2.
19:30 |  A láthatatlan ember

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánljaA Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2020. március 2. (hétfő) 17:30 – 
Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem

A „varrógép és esernyő véletlen 
találkozása...” A DaDa. Előadó: dr. 
Aknai Tamás művészettörténész.

Jegyárak: 1.000,- Ft, nyugdíjas/
diák: 500,- Ft.

2020. március 4. (szerda) 19:00 – 
Rendezvényterem
És Rómeó és Júlia…

Pódium bérlet III. előadás. Egy 
híres szerelem, de most másként! 
Játsszák: Nagy-Kálózy Eszter és 
Rudolf Péter. 

Az előadásra minden jegy elkelt.

2020. március 7. (szombat) 
15:00 – Parászta terem 
Rezgő Mozgó

Interaktív hangfürdő kicsik-
nek és nagyoknak a Mentálhigi-
énés Műhely szervezésében. Ka-
landozás a mesék birodalmában 
hangtálak kíséretével. Blokkoldó, 
meditatív mese, hangfürdővel 
színesítve 4–12 éves korú gyere-
keknek. A foglalkozásokat vezeti: 
Kádasné Zlamál Anikó. 

Érdeklődni a +36–20/917–
6898 telefonszámon lehet.

2020. március 7. (szombat) 
09:00 – 18:30 – Színházterem
AA – Anonim Alkoholisták XV. 
Találkozója. 

Regisztrációs díj: 1.200,- Ft/fő 
(helyszínen fizetendő).
2020. március 8. (szombat) 
10:00 – 18:30 
Nőnapi kavalkád

A lányok és asszonyok tes-
ti-lelki-szellemi felüdülését 
szolgáló ajándék programok, a 
Mentálhigiénés Műhely szerve-
zésében. A nap folyamán inter-
aktív mozgásművészeti- és tánc-
bemutatókon, mozgásmeditációs 
foglalkozáson, kreatív színházi 
együttléten, hangfűrdőn, egész-
ségügyi állapotfelmérésen, élet-
mód tanácsadáson, kreatív kéz-
műves foglalkozáson vehetnek 
részt az érdeklődők. Ezen kívül 
gyermekeknek szóló „hangszers-
imogató” örömzenéléssel, továb-
bá termékbemutatókkal várják az 
érdeklődőket. 

A belépés díjtalan.

PROGRAM 
•  08:00 Résztvevők fogadása, 

regisztráció 
• 09:00 Megnyitó 

A trombitás napot megnyit-
ja: Brunn Györgyéné a Szek-
szárdi Tankerületi Központ 
szakmai igazgatóhelyettese.

Közreműködik: A zeneiskola 
rézfúvós kvintettje Kovács-Sza-
bó Áron – trombita, Sági Róbert 
– trombita, Oszter András – va-
dászkürt, Földesi Bálint – harso-
na, Balogh Benedek Attila – tuba.
VERSENYMŰSOR
• 09:15 I. korcsoport
• 10:15 II. korcsoport
• 12:00 Ebéd
• 13:00 III. korcsoport
• 14:45 IV–V. korcsoport
•  17:00 Eredményhirdetés 

Szakmai megbeszélés (tanárok)
A zsűri tagjai: 
Mátyás Tibor – trombitatanár a 
Pécsi Város Központi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Liszt Ferenc Zeneisko-
lájának tanára a Sophiane Ifjú-
sági Fúvószenekar karnagya; 
Kis András – trombitaművész 
a Weiner Leó Zeneművészeti 
Szakgimnázium tanára.
Résztvevő zeneiskolák
•  Baja | Bajai Liszt Ferenc Alapfo-

kú Művészeti Iskola és a Danu-
bia Alapfokú Művészeti Iskola;

•  Bátaszék | Bátaszéki Kanizsai 
Dorottya Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola;

•  Bonyhád | Bartók Béla Alapfo-
kú Művészeti Iskola Intézmé-
nyegység;

•  Dombóvár | Dombóvári Belvá-
rosi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola;

•  Gyönk | Hőgyészi Hegyhát Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
Gyönki Tagiskolája;

•  Paks | Pro Artis Alapfokú Mű-
vészeti Iskola;

•  Pécsvárad | Kodolányi János Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola;

•  Szekszárd | Szekszárdi Garay 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Liszt Ferenc 
Zeneiskolája;

•  Tamási | Würtz Ádám Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola.

Női bűnök
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör vezetősége 
szeretettel hív és vár mindenkit 
2020. március 8-án (vasár-
nap) 15:00 órára a Szent Ist-
ván Házba (Szekszárd, Rákó-
czi u. 69–71.), ahol dr. Tamási 
Erzsébet PhD kriminológus, 
a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem tudományos főmunkatársa 
tart előadást „Női bűnök – női 
bűnözés, prostitúció, családon 
belüli erőszak és ami minde-
zek mögött áll” címmel.

Ruhaosztás
A Máltai Szeretetszolgálat Szek-
szárdi Csoportja ruhaosztást 
tart minden hónap első kedd-
jén, 08:00 és 10:00 óra között a 
Hunyadi u. 4. szám alatt.

Ugyanitt csütörtökönként és 
a további keddi napokon 09:00 
és 11:00 óra között ügyeletet 
tartanak. Ekkor azokat is várják, 
akik adományaikkal (jó állapo-
tú ruhanemű, cipő, háztartási 
eszköz, gyermek ruházat és já-
tékok) támogatni szeretnének 
másokat.

Nőnapi meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete vidám, zenés 
műsorral egybekötött Nőnapi 
batyus ünnepi összejövetelre 
hívja a látássérült hölgyeket 
2020. március 5-én (csütör-
tök) 13:00 órára Szekszárdon, 
a Hunyadi u. 4-be.

Az ünnepség előtt 12:00 órára 
megbeszélésre várják mindazo-
kat, akik IPhone 7 készülékeket 
kaptak használatra. Tanfolyami 
és pályázati lehetőségekről is tá-
jékoztatót tartanak. 

A rendezvény nyitott, mindenk 
érdeklődőt szeretettel várnak!

Egészségügyi felmérés
Teljes körű, ingyenes egészség-
ügyi állapotfelmérés a dr. Szé-
chenyi István Egészségközpont 
Meri-Dim V1.0 számítógépes 
rendszerével.

Időpont: 2020. március 5. 
(csütörtök), 09:00 – 14:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Mentálhigié-
nés Műhely

A vizsgált területek: tüdő, 
vastagbél, szívburok, anyag-
csere, szívizom, vékonybél, lép, 

máj, gyomor, húgyhólyag, vese. 
Az eredményt a helyszínen ki-
értékelik, szakértő által javasolt 
kezelések megbeszélésére van 
lehetőség. Házaspárok és idő-
sebbek időpontot kérhetnek. 
Az állapotfelmérés referenci-
aként szolgál, nem helyettesíti 
az orvosi vizsgálatot, kezelést és 
nem állít fel diagnózist!

Infó: Kis István, Meri-Dim 
szakértő (tel.: 30/997–1735, 
70/335–3984).
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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: Steiner-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.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
2020. március 2. (hétfő) 14:00 
órától, előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármes-
teri tárgyaló (Béla király tér 8.).

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

GYURKOVICS JÁNOS
alpolgármester 3. vk.
A hónap harmadik szerdáján, 
17:00 – 18:00 óráig, I. Béla Gim-
názium (Kadarka u. 25–27.).

GRÉCZY-FÉLEGYHÁZI
GYÖNGYVÉR képviselő 1. vk.
A hónap első keddjén, 16:00 – 
17:00 óráig, Garay János Általá-
nos Iskola (Zrínyi u. 72.).

CSÖTÖNYI LÁSZLÓ
képviselő 2. vk.
A hónap első péntekje 16:00 – 
17:00 óráig, 160 lakásos alatti 
iroda (Kölcsey ltp. 1.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ  
POLIXÉNA képviselő 4. vk.
A hónap második keddjén 
16:00 – 17:00 óráig, Babits Mi-
hály Általános Iskola (Kadarka 
u. 17.).

ILLÉS TAMÁS képviselő 5. vk.
2020. március 10. (kedd) 17:00 
– 18:00 óráig, Baka István Ál-
talános Iskola, 5-ös terem (Béri 
Balogh Á. u. 89.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő 6. vk.
A hónap első keddjén 17:00 – 
18:00 óráig Iparkamara, I. emelet 
102-es iroda (Arany J. utca 23–25.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő 7. vk.
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig, Civil Pont (Bajcsy- 
Zsilinszky u. 1.).

FARAGÓ ZSOLT képviselő 8. vk.
A hónap első szerdája 18:00 – 
20:00 óráig. VIII. választókerü-
leti iroda (Vasvári utca 1.)

GULYÁS RÓBERT
képviselő 9. vk.
A hónap első szerdája 17:30 
– 18:30 óráig, Baka István Ál-
talános Iskola, földszint (Béri 
Balogh Á. u. 89.).

MÁTÉ PÉTER képviselő 10. vk.
A hónap harmadik hétfője 17:00 
– 18:00 óráig, Baka István Ál-
talános Iskola (Béri Balogh Á. u. 
89.).

DR. HAAG ÉVA képviselő
A következő időpontot később 
közöljük. Polgármesteri Hiva-
tal, polgármesteri tárgyaló (Béla 
király tér 8.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első hétfőjén 18:00 – 
19:00 óráig, Babits Mihály álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

BOMBA GÁBOR képviselő
2020. március 11. (szerda) 16:30 
– 17:30 óráig, Garay Élmény-
Pince (Garay tér 19.).

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap első szerdája 16:30 – 
17:30 órától, Garay János Álta-
lános Iskola (Zrínyi u. 72.)

ANHUR TEMETKEZÉSANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(05062)

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 2020. március 1–31-ig tart.
(05064)

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

Telefon: 74/511-808 (05065)

Szemüvegek szakszerű készítése Szemüvegek szakszerű készítése 
és javítása.és javítása.

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. (05066)



2020. március 1.16

• Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
• Laktózérzékenység

gene� kai szűrése

Vérvétel akár beutaló és sorban állás nélkül! | Vállalom gyermekek és felnő� ek vérvételét!

• Inzulinrezisztencia 
vizsgála�  csomag

• Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor

• Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási

csomagok
• PSA-szűrés

| NYITVA TARTÁS | H., Sz., P. • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS |

mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

Biró Aranka Vérvételi Pont Vezető (05074)

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

NYÁRI NYELVTÁBOR
Vajtán, a Zichy kastélyban 

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok

közreműködésével

2020. július 12-től
július 18-ig.

Együttműködő partner: Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata

További információ:

Tóth Lászlónénál a +36–30/319–
9944 telefonszámon vagy e-mailben 
a tothnemarta@gmail.com címen.(0

50
77

)

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

(05061)

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!

(05060)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (05071)


