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Háborús helyzet: ötmillió Nagyberegnek

Szekszárd városa az elsők 
között csatlakozott Orbán 
Viktor miniszterelnök kár-
pátaljai magyarok anyagi 
megsegítésére irányuló kez-
deményezéséhez. Amint az a 
hírekből tudható, a határon 
túli magyarlakta területen 
az Ukrajnában dúló harcok 
következtében igen komoly 
gondokkal küzd a lakosság, 
köztük a magyarok is.

A miniszterelnök nemrég fel-
kérte a megyei jogú városokat, 
hogy anyagi lehetőségeikhez 
mérten támogassák a kezde-
ményezést, amelyhez Szekszárd 
polgármestere és az önkor-

mányzat csatlakozott, s úgy 
döntött: ötmillió forintos támo-
gatást nyújt egy kárpátaljai tele-
pülés számára. Látva azt, hogy 
a határon való átjutás komoly 
nehézségekbe ütközik, arról is 
határozott a városvezetés, hogy 
Szekszárd élelmiszerek, gyógy-
szerek helyett pénz formájában 
nyújt segítséget – jelen esetben 
Nagybereg településnek.

„Az országot monetáris ka-
tasztrófa fenyegeti, ezért vala-
mennyi magyarországi telepü-
lésnek, állampolgárnak erkölcsi 
kötelessége, hogy mindent meg-
tegyen annak érdekében: a válság 
elkerülhető legyen, mérséklőd-
hessen” – jelentette ki Szekszárd 

polgármestere, Ács Rezső márci-
us 28-n, a Babits Kulturális Köz-
pontban e tárgyban összehívott 
sajtótájékoztatón. 

A Szekszárd által támogatott 
Nagybereg Beregszásztól nyolc 
kilométerre található. A válasz-
tás azért esett erre a településre, 
mert a Garay János Gimnázi-
um hosszú évek óta kiváló kap-
csolatokat ápol az ott működő 
református líceummal. A két 
intézmény diákjai, tanárai több-
ször találkoztak már egymással: 
a legutóbb onnan érkeztek gye-
rekek Szekszárdra látogatóba. 

A háborús helyzet a tervezett 
viszontlátogatást nem teszi lehe-
tővé, ám – ahogy azt Ács Rezső 

kiemelte – „a kapcsolat élő, jól 
működik”, ezért is volt termé-
szetes, hogy Szekszárd Nagy-
bereget választja támogatandó 
településül. Ezt csak erősítette, 
hogy a Garay Gimnázium, saját 
ötlettől vezérelve külön gyűjtést 
is kezdeményezett a líceumban 
tanuló diákok megsegítésére.

A polgármester a sajtó útján 
is kérte a szekszárdi embere-
ket és vállalkozásokat arra, 
hogy lehetőségeik szerint áll-
janak az önkormányzat mellé 
a kezdeményezésben, annak 
érdekében, hogy minél több 
támogatást lehessen nyújtani a 
Beregben élők számára. 

 -gyimóthy-

A szekszárdi önkor-
mányzat nyitott egy el-
különített bankszámlát, 
amelyre a helyi vállal-
kozások és a lakosok is 
utalhatnak, amennyiben 
segíteni szeretnének. 
A bankszámla száma: 
11746005-15416566-
11530006

Húsvétra – Keresztek és kiskápolnák
Hiánypótló munka született 
nemrég a Tolna Megyei Egyed 
Antal Honismereti Egyesület 
kezdeményezésére, amely 
Szekszárd negyvenhárom 
szakrális helyét – kereszteket, 
kiskápolnákat – kívánta egy 
kötetben megjelentetni a he-
lyiek, illetve a turisták érdek-
lődésére számítva.

A húsvéti ünnepekre megjelent, 
a nagyközönség számára készült 
kötet bemutatóját rendkívüli ér-
deklődés kísérte április elsején, 
a Garay Gimnázium dísztermé-
ben. A könyv – mely műfaját 
tekintve valahol a fotógyűjte-
mény és a monográfia között 
helyezkedik el – féléves mun-
ka gyümölcse, az ötlet pedig a 
Baltavári házaspáré, Istváné és 
Máriáé. Régi tervük volt a kiad-
vány megjelentetése – beszélt az 
előzményekről a rendezvényen 
dr. Gesztesi Enikő gimnáziu-
mi tanár, a kötet bevezetőjének 
írója, jelezve azt is: nem is olyan 
rég, 2014. október 15-én vette 
kezdetét a „projekt” az egyesület 
Perczel Mór utcai irodájában. 

A körülbelül száz oldalas 
kötettel a szerzők célja az volt, 
hogy a Szekszárd közigazgatási 
területén található valamennyi 
ismert kereszt, kiskápolna tör-
ténetét összegyűjtsék – termé-
szetesen annak függvényében, 

amennyi információt be lehe-
tett szerezni róluk. 

„Ha az idelátogatók Szek-
szárd világhírű bora mellett ol-
vasgatják e könyvecskét, mi már 
nagyon boldogok leszünk” – je-
gyezte meg dr. Gesztesi Enikő, 
rávilágítva arra: a kiadvány 80-
150 éves emlékeket tartalmaz. 
A szerzők zömmel levéltári, 
könyvtári, továbbá múzeumi 
forrásokra hagyatkoztak, ha pe-
dig az írásos hagyaték nem ve-
zetett sehova, abban az esetben 
adatközlőktől sikerült érdemi 
információkat gyűjteniük.

A munkát a készítők koránt-
sem fejezték be, hiszen amennyi-
ben újabb adatokra bukkannak, a 
gyűjteményt tovább gyarapítják.

A kötetben felsorolt kőke-
resztek sok helyütt kertek tö-
vében, temetők mellett lelhetők 
fel: sokakat közülük korábban 
áthelyeztek, talán ezzel is segít-
ve azt, hogy megmaradhassa-
nak az utókor számára. 

A Keresztek és kiskápolnák 
Szekszárdon címet viselő kiad-
ványban a szakrális helyszínek 
koordinátáiról, azok anyagáról, 
a keresztek utolsó felújításáról 
is olvashatunk, csakúgy, mint a 
vallási mementók történetéről, 
vagy éppen a kutatást végző sze-
mély kilétéről, de fogalomgyűj-
teménnyel is találkozhatunk a 
kötet lapjain.

A készítés folyamatáról kide-
rült: az adatközlők tekintetében 
sokszor csak a tizedik telefon 
vezetett el a hiteles forráshoz, 
de a keresztek feliratai is sokat 
segítettek a kutatásban. Volt, 
hogy drámai helyzetben, sárt-
engerben jutottak el egy-egy 
alkotáshoz, ahogy nem várt 
örömök is adódtak: például egy, 
az őcsényi templomtoronyban 
fellelt harangláb kapcsán. 

A kutatás során kiderült, 
hogy a szekszárdi Remete-ká-
polna környéke stációival már 
a 18. században jelentős bú-
csújáróhely volt, s már ekkor a 
Kálvária-hegy (Bartina) tetején 
hármas kereszt várta a kör-
nyékbelieket. Ez idő tájt négy 
szakrális helyszín: a már emlí-
tett Remete-kápolna környéke, 
továbbá a Bartinán álló keresz-
tek, mellettük pedig a belvárosi 

templom, a Szent János és Pál 
kápolna volt meghatározó val-
lási pont Szekszárdon. 

A szerzők említést tettek az 
előhegyi apró borszentelő Or-
bán-kápolnáról is, ahogyan 
például a Palánki-hegyen talál-
ható, a kertészek és a bérkocsi-
sok védőszentjének számító Fi-
acrius kápolnája is helyet kapott 
az összeállításban. Érdekesség, 
hogy 18. század végi térképen a 
Kálvária-hegytől a Remetéig tíz 
kereszt látható, de utalásokból 
lehet tudni egy, már nem fel-
lelhető Nepomuki Szent János 
szoborról és hídról is – derült ki 
a kiadványt méltató bemutatón. 

A Páskum Nyomdából kike-
rült kiadványt Bíró László püs-
pök is méltatta, köszöntő levelét 
a rendezvényen olvasták fel.

 Gy. L.
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Ellenzi a szekszárdi önkormányzat a Dienes átadását
Nem támogatja a szekszárdi 
önkormányzat, hogy átadják 
a nemzetiségi oktatást végző 
Dienes Valéria Általános Isko-
la fenntartását a helyi német 
nemzetiségi önkormányzat-
nak, mert megítélése szerint 
ez többi között a tanulók 
szegregációjához vezethetne. 

Ács Rezső polgármester javasla-
tában emlékeztetett: a nemzetisé-
gi önkormányzat elnöke február 
15-én, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (Klik) szek-
szárdi tankerülete március 24-én 
kérte, hogy a közgyűlés vélemé-
nyezze a fenntartói átvételt.

Az elutasító döntés indokai a 
szekszárdi önkormányzat által 
készíttetett háttértanulmányban 
megfogalmazott hátrányok vol-

tak, amelyek az átadás miatt a 
város köznevelési rendszerének 
szereplőit érhetik.

A város honlapján közzétett 
tanulmány megállapításai sze-
rint a fenntartóváltással elitis-
kola jöhet létre Szekszárdon, 
felborulna a hátrányos helyzetű 
gyerekek arányának egyensúlya 
a beiskolázási körzetek között.

A változás következtében hosz-
szú távon az a helyzet alakulhat 
ki, hogy lesznek jól működő nem 
állami iskolák és tőlük leszakadó 
állami fenntartású intézmények, 
ami akár a szegregáció folyama-
tát is elindíthatja Szekszárdon. 
Mint a dokumentum is kitér rá, a 
tolnai megyeszékhelyen jelenleg 
négy, Klik által fenntartott iskola, 
egy egyházi iskola, valamint egy 
egyetemi gyakorlóiskola műkö-

dik. Utóbbi kettőt a tanulmány 
úgy jellemzi: számukra előnyö-
sön irányíthatják a beiskolázást, 
vagyis a legjobb képességű gye-
rekeket vehetnék fel.

Józan-Jilling Mihály, a né-
met nemzetiségi önkormány-
zat elnöke a közgyűlés ülésén 
prekoncepciónak nevezte a ta-
nulmányban megfogalmazott 
hátrányokat. A dokumentum 
„kisebbség- és nemzetiségelle-
nes, mert egy kisebbséget pró-
bál kijátszani egy nemzetiség 
ellen” - mondta a szegregáció 
lehetőségére utalva.

Hozzátette: a német önkor-
mányzat elfogadja, hogy iskolá-
ban évfolyamonként háromból 
egy általános tantervű osztály 
legyen, amely a nyolc év alatt 
fokozatosan szűnne meg.

A hátrányos helyzetű gyerekek 
továbbra is beiskolázhatók len-
nének az intézménybe, azzal a 
megkötéssel, hogy nemzetiségi 
nyelven oktatják őket is - mondta.

Gerzsei Péter, a szekszárdi tan-
kerület igazgatója arról beszélt, 
hogy az emberierőforrás-mi-
niszter döntésénél figyelembe 
fogja venni a város másik három, 
állami fenntartású iskolájának 
érdekeit is. Véleménye szerint 
a fenntartóváltás után nem biz-
tos, hogy a hátrányos helyzetű 
tanulók közül mindenki be tud 
kapcsolódni a nemzetiségi ok-
tatásba, ezért ők a másik három 
intézménybe járnának.

A tankerületi igazgató jelezte, 
hogy a fenntartóváltásról Balog 
Zoltán emberierőforrás-minisz-
ter május 31-ig dönt.  SZV/MTI
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Szekszárd 2020: az Ön javaslatait is várják

Konzultációs fórumsorozat 
indul városunkban Szekszárd 
2020 elnevezéssel. 

A helyi egyéni képviselők által 
tartandó rendezvények nem ki-
fejezetten fogadóórák lesznek: 
a házigazdák egyebek mellett a 
munkahelyteremtést, a szociá-
lis- és sportfejlesztést, turizmust 
vagy éppen a kulturális területet 
érintő kérdésekben várják a ja-
vaslatokat, építő jellegű hozzá-
szólásokat, észrevételeket.

A szekszárdi egyéni választó-
kerületek képviselői a követke-
ző egy hónapban tíz helyszínen 
tartanak konzultációs fórumot, 
melyre a városban élő összes 
polgárt meghívják – jelentette 

be csütörtöki sajtótájékoztatóján 
Ács Rezső polgármester. Mint 
hangsúlyozta, fontosnak tartja 
az egyeztetést és a városlakóknak 
élniük kell a lehetőséggel, hiszen 
a siker kulcsa az ő kezükben van, 
és közös céljuk Szekszárd fejlődé-
se. „Ez az utolsó fejlesztési ciklus, 
melyet kihasználva Szekszárdot 
még jobbá, gazdaságilag aktívab-
bá tehetjük” – hangsúlyozta.

A Szekszárd 2020 program 
célja, hogy a városvezetés saját 
programját bemutatva, vala-
mint minél szélesebb körből 
merítve, a lakosság véleményét 

és javaslatát kikérve állítsa össze 
a következő öt esztendő fejlesz-
tési elképzeléseit.

A Szekszárdi Önkormányzat 
a következő egy hétben vala-
mennyi háztartásba eljuttat 
egy meghívót, melyen az összes 
konzultációs fórum időpontja 
és helyszíne fel lesz tüntetve. 
Azok, akik egyik összejövete-
len sem tudnak részt venni, de 
közreműködnének a Szekszárd 
2020 programban, azok a szek-
szard2020@szekszard.hu címre 
küldhetnek elektronikus levelet.

 SZV/Böröcz Máté
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Bakavárosból indult az „angyali” hangAvar temetőbokrok szegélyezik városunkat

A legtöbbünk Roger Moore 
szinkronhangjaként emlék-
szik rá, pedig színpadi és filmes 
karakterszerepeivel is mara-
dandót alkotott. A szekszárdi 
születésű Láng József a márci-
us 15-ei nemzeti ünnep előes-
téjén vehette át az életművét 
elismerő Jászai Mari-díjat. 

Miközben a 81. születésnapját 
januárban ünneplő színművész 
kedvesen beljebb invitál római 
parti házába, feltűnnek a fala-
kon elhelyezett régiségek: képek, 
dísztárgyak, fegyverek. Mintha 
egy színdarab, egy film kellékei 
lennének. Érdeklődésemet látva 
házigazdánk máris sorolja, me-
lyik micsoda, mikor készült és 
hogyan került hozzá. „Sok min-
dent gyűjtöttem már életemben. 
Az egyik nagy szenvedélyem a 
régi órák voltak, a bolhapiacokon 
csodákra bukkanhat az ember. 
Láthat is belőlük egy jó párat itt a 
szobában” – mondja Láng József, 
és hellyel kínál a nappaliban. A 
mozgás már egy kicsit nehezére 
esik – mégis minduntalan fel-
kászálódik a süppedős fotelból, 
hogy egy-egy képet, emléket elő-
keressen –, ám a hangja a régi.

Ha behunynám a szemem, 
azonnal magam előtt látnám a 
sármos brit színészt, Sir Roger 
Moore-t, amint Simon Templar 
(az Angyal), James Bond, vagy 
Lord Brett Sinclair (Minden lé-
ben két kanál) szerepében küzd a 
gonosztevőkkel. Valamennyi ka-
rakter Láng József hangján szó-
lalt meg, s maradt meg tévéné-
zők tízezreinek emlékezetében. 

„A néhai Sztankay Pistával 
csináltuk éveken át a Minden lé-
ben két kanál szinkronját. Aztán 
amikor később a sorozatot újra 

műsorra tűzték, lecseréltek ben-
nünket, mondván, kiöregedtünk. 
A nézők azonban visszakövetelték 
a jól megszokott párosunkat, s a 
stúdiónak végül engednie kellett” – 
emlékszik vissza a színművész. 
Láng József egy fotót is mutat az 
első találkozásról Roger Moo-
re-ral, majd feleleveníti legutób-
bi alkalmat: „Megkérdezte, hogy 
mióta szinkronizálom. Mondtam, 
hogy immár 46 esztendeje. A jót 
és a rosszat is? – érkezett az újabb 
kérdés. Mert bizony utóbbiból is 
akadt egy-kettő: egy Sherlock Hol-
mes-adaptáció és a 2011-es Ka-
rácsony a kastélyban című filmje 
is igencsak felejthetőre sikerült” – 
mondja Láng József, aki 1962-
ben kölcsönözte a hangját elő-
ször Roger Moore-nak, majd ezt 
követően lett az egyik legtöbbet 
foglalkoztatott szinkronszínész.

A legtöbben ma is így em-
lékeznek rá, pedig színpadi és 
filmszerepeiben is kiválóan 
formált meg különböző ka-
raktereket. A színművészeti 
főiskola másodéves hallgató-
jaként, 1954-ben már a Nem-
zetiben játszott az Othellóban 
és a Bánk Bánban. Együtt dol-
gozhatott Makláry Zoltánnal, 
Major Tamással a III. Richárd-
ban, Bessenyei Ferenccel a Dózsa 
György-ben, Básti Lajos és Sulyok 
Mária pedig a tanára is volt. A 
Vígszínházban Ruttkai Éva és 
Páger Antal partnere volt Molnár 
Ferenc Játék a kastélyban című 
darabjában. Igazán illusztris 
névsor, a háború utáni magyar 
színjátszás legendás alakjai. 

Kérdésemre válaszolva há-
zigazdánk elmondja: ha mégis 
ki kellene emelnie egy valakit, 
akire igazán felnézett, akkor az 
Pécsi Sándor. A kétszeres Kos-
suth-díjas színészművész a 20. 
század magyar mozijának és 
színpadának kivételes tehet-
ségű alakja volt. „Volt szerencsém 
vele filmben és rádióban is együtt 
dolgozni. Igazán kiváló színész és 
remek partner volt” – elevenítette 
fel Pécsi alakját Láng József.

Ezzel az „áthallással” érke-
zünk el gondolatban Pécsre, 
ahol a Nemzeti Színház tár-

sulatát erősítette 1957 és 1959 
között, mielőtt a Vígszínházba 
igazolt. Ekkor újra feláll a fo-
telból, és egy régi képet vesz 
elő. „Ez rólam készült a pécsi 
időszakban: az egyik civilben, a 
másik Daniló szerepében ábrá-
zol, amikor Lehár Víg özvegyét 
játszottuk. Amúgy a pécsi szín-
házzal több tájelőadást is csinál-
tunk Szekszárdon. Emlékszem, a 
Jégeső sem akadály című darabot 
játszottuk Spányik Évával, ami-
kor egy szerelmi jelenetnél elment 
az áram a művelődési házban. A 
színpad és a nézőtér sötétségbe 
borult, de mi csak mondtuk to-
vább a szövegünket, s amikor a 
jelenet végére újra kigyúltak a fé-
nyek, óriási sikerünk volt” – em-
lékszik vissza a színművész, aki 
ezekre a tájelőadásokra hazajárt.

Merthogy Láng József Szekszár-
don látta meg a napvilágot 1934. 
január 5-én. A Bakavárosban, a 
mai újvárosi utcákon tette meg 
az első lépéseket, mielőtt kisgyer-
mekként a fővárosba került. Nya-
ranta később is sok időt töltött a 
nagyszülőknél, akiknél a padlá-
son selyemhernyót tenyésztettek. 
„Rengeteg eperlevelet szedtem a 
Gemencbe vezető úton, azzal etet-
tük a hernyókat” – eleveníti fel a 
gyermekkori élményeket a színész, 
akinek édesapja pécsi sváb szárma-
zású cukrászmester volt, s volt egy 
jól menő üzlete is a néhai szekszár-
di korzón. „Isteni finom fagyit és 
sütit készítettek, és nekem minden-
ből sütöttek egy aprócska darabot” 
– mondja elgondolkodva Láng 
József, aki gyerekként többször 

is bebarangolta a parásztai szur-
dikokat és a vizet elvezető patak 
néhol félelmetes, 10 méter magas 
medrét. A II. világháború idején is 
hosszabb időt töltött Szekszárdon, 
aztán végigélte a pesti szőnyeg-
bombázásokat. „A háború gyorsan 
felnőtté teszi az embert” – mondja 
keserűen.

Láng József hűséges ember. 
Feleségével 58 éve alkotnak egy 
párt, a József Attila Színház pe-
dig 1962 óta a második otthona. 
A társulat tagjaként az elmúlt 
több mint fél évszázadban „el-
fogyasztott” már több igazga-
tót és főrendezőt, megtalálták 
kisebb és nagyobb szerepek – s 
még ma is hét darabban játszik. 
„Nem voltak szerepálmaim” – 
mondja a színművész. „Fiatalon 
játszottam hősöket, szépfiúkat is, 
de mindig is karakterszínésznek 
tartottam magam, ezekben a sze-
repekben éreztem magam otthon 
igazán.

Hosszú pályája során Láng 
József rengeteg színésznek köl-
csönözte a hangját, megannyi 
film narrátoraként működött 
közre. Tavaly óta nem szinkroni-
zál. Csak a színházra koncentrál, 
ahol olyan kollégákkal dolgozhat 
együtt, mint Esztergályos Cecília, 
Béres Ilona, Bodrogi Gyula, Tahi 
Tóth László, vagy Rékasi Károly, 
valamint az igazgató, Nemcsák 
Károly. A József Attila Színház 
örökös tagja, a Pepita- és a Gob-
bi Hilda-díj tulajdonosa március 
15-én munkássága elismerése-
ként vehette át a Jászai Mari-díjat.
  - fl -

A helyi régészek 2014 legvégén egy avar 
temető részletének feltárásával „lepték 
meg” a szakmát és a lakosságot: erről, 
illetve a környékbeli, avar kort érintő 
kutatások folytatásáról Czövek Attila, a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum osztály-
vezető régész-muzeológusa osztotta 
meg információit a Szekszárdi Vasár-
nappal.

Amint arról korábban már többször hírt ad-
tunk, Szekszárd épülőfélben lévő új vízbázi-
sának beruházási munkálatai a Sió-csatorna 
környékét érintik. Ennek kapcsán régészeink 
is hadrendbe álltak, munkájuk gyümölcseként 
pedig a Szekszárd határában végzett megelő-
ző feltárások során egy, az M6-os autópálya 
mellett elterülő rézkori telepre bukkantak, va-
lamint az autópálya építésekor előkerült avar 
temető szélét találták meg, így az úgynevezett 
29-es lelőhely kiterjedésére kaptak újabb ada-
tokat. Mindemellett ástak a Csörge-tó mellett 
is, aminek eredményeként néhány rézkori ob-
jektummal, illetve 25 avar sírral gazdagodott a 
régészettudomány – ecsetelte az újdonságokat 
a szakember.

– A múzeum vezetője, Ódor János Gábor 
által vezetett ásatás a tavalyi év októberében 
és novemberében zajlott, ennek során öt lovas 
sír is előkerült. Mivel a kutatás csupán egy kes-
keny, két méter széles, s mintegy 70-80 méter 
hosszú sávot érintett a készülő ivóvízvezeték 
nyomvonalán, a temető teljes nagyságát nem 
ismerjük, de a jellege alapján akár 300-500 sí-
ros is lehet. A lovas temetkezések sajátossága, 
hogy a gazdájukkal együtt az állatokra is rá-
találtunk, hiszen vagy a ló, vagy pedig a gazda 
„lógott bele” a régészeti szelvénybe. A sírokból 
mindazonáltal igen szép lószerszám-veretek, 
díszek, kis- és nagyszíjvégek, övveretek, csa-
tok kerültek elő. Korábban szintén Ódor Já-
nos Gábor bukkant rá egy, az új Sió-híd északi 
felén lévő avar temetőre, ahol mintegy 1650 
sírt sikerült feltárni: ettől 3-400 méterre déli 
irányban terül el ez a mostani temető, de légi 
fotók révén tudjuk, hogy létezik az utóbbi 
résztől néhány száz méterre egy harmadik 
avar temetkezési hely is. A tavaly ősszel meg-
talált sírok összefüggésben vannak a Sió-híd 
déli oldalán korábban feltárt avar településsel, 
amely felfedezéssel kapcsolatban kijelenthető: 
az országban már több felé megfigyelt módon 
temetőbokrok egész sora veszi körül a Siónál 
lévő 6-8. századi avar telepet. 

– Viszontláthatunk-e érdekességeket a friss lele-
tanyagból valamilyen kiállítás keretében? 

– Kollégáimmal úgy tervezzük, hogy szep-
temberre időszaki régészeti tárlatot állítunk 

össze, amely a jelenleg megtekinthető I. világ-
háborús kiállítást váltaná fel. A tárlat kincsei 
a 2000 óta talált leletekből kerülnek majd ki.

– Sejtették már korábban is, hogy a vízbázis 
helyszíne meglepetéseket tartogat? 

– Igen. Már a beruházás engedélyeztetésé-
hez egy ún. előzetes régészeti dokumentáció 
létrehozása kapcsolódott, melyet a jogszabá-
lyi előírás alapján a Magyar Nemzeti Múzeum 
szakemberei készítettek a helyiek segítségé-
vel. Ennek során terepbejárással, légi fotóval, 
geofizikai vizsgálattal állapítottuk meg, mi-
lyen régészeti érdekességek esnek a nyomvo-
nalba, de régebbi adatok is erre utaltak már, 
temetőt viszont ezen a helyszínen egyáltalán 
nem sejtettünk. Korábban, az autópálya-ása-
tásnál nyilvánvalóvá vált, hogy az akkor feltárt 
részektől tíz méterre is lesz valami, viszont a 
most feltárt temetőnek nem bukkantunk te-
repbejárással sem a nyomára, tekintve, hogy 
az eke nem mindig szántja ki a csontokat, el-
lentétben egy település „hagyatékával”, amely-
nél gyakorta kerülnek napvilágra a szántásból 
kerámiatöredékek. 

– A közelmúltban akadt dolguk elég a város-
ban… 

– Az elmúlt időszakban kisebb-nagyobb 
ásatások zajlottak, melyeken gyorsan kel-
lett munkálkodnunk – ilyen volt például a 
dr. Szabó Géza PhD régész-főmuzeológus 
munkatársam által vezetett, az alsóvárosi 

temetőbővítés kapcsán végzett kutatás is, 
ahol – mintegy 15 ezer (!) négyzetméteren – 
a neolitikumtól kezdve a római korig széles 
spektrumú leletanyag került elő. 

– Gondolom, a végső határidők feszítettebb 
tempót követelnek.

– Így van, de azt el kell mondjam, hogy a 
maximális idő minden esetben a talált lele-
tektől, a feltárandó terület nagyságától és az 
időjárástól függ, hiszen rossz időben, sárban 
nem lehet érdemben dolgozni. A kivitele-
zőkkel, beruházókkal folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot, lévén, szerződésünk van, amely 
véghatáridőt ad számunkra. Hangsúlyoznám, 
hogy eddig valamennyi esetben sikerült tar-
tanunk az utolsó időpontot, az építkezéseket 
pedig egy pillanatig sem hátráltattuk. 

– Mi a helyzet I. Béla feltételezett sírjával? 
– A Béla király téri ásatás dr. Vízi Márta 

PhD régész-főmuzeológus vezetésével zajlott. 
Az írott források alapján nem tudjuk a pon-
tos helyét a sírnak: sajnos a kutatással eddig 
érintett területen nem került elő. Ezért is állt 

ellen a szakma annak a tervezői gondolatnak, 
hogy a Vármegyeháza rekonstrukciója során 
az apátsági templomban ezt megjelenítsék. 

– Ha Béla király nem is került elő, nagyszabású 
tervek azért bizonyára akadnak.

– Valóban.  Ilyen lesz a Paksi Atomerőmű 
bővítéséhez kapcsolódó megelőző feltárás, 
továbbá, amennyiben az M9-es autóútból 
bármi is megvalósul, annak a Kaposvár felé 
vezető szakaszán lévő lelőhelyeket nyílik majd 
lehetőségünk feltárni. Újabb ígéretes terület-
nek mondható a szekszárdi ipari park, ahol 
egyrészt az építendő mentőhelikopter-bázis 
helyszíne, másrészt két üzemcsarnok építé-
sének terve is leletekben bővelkedő munkát 
adhat számunkra.  –gyimóthy –
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VII. BUKOVINAI SZÉKELY BORVERSENY
2015. április 25-án Szekszárdon kerül megrendezésre a 

VII. Bukovinai Székely Borverseny. 
A borverseny célja, hogy lehetőséget biztosítson a bukovinai székelyek 

találkozására és boraik megmérettetésére. 
Jelentkezési határidő: 2015. április 9. csütörtök. 

Jelentkezni lehet e-mailben a info@bukovina.hu címen, illetve telefonon 
a 20/381-8882-es telefonszámon. Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy 

nevezési szándékaikat a megadott időpontig jelezzék a fenti elérhetőségek 
bármelyikén, hogy a szervezők időben értesüljenek a résztvevők várható 
létszámáról. Egyéb kérdésekben érdeklődni Szegedi Dezsőnétől lehet a 

70/775-1224-es telefonszámon. A borverseny szabályzata, a felhívás és a 
jelentkezési lap a www.bukovina.hu honlapon megtalálható, letölthető.
A borminták leadásának és a részvételi díj befizetésének határideje:

2015. április 23.18 óra
Nevezési díj: 1.300 Ft/minta (mely tartalmazza a nevező egy fő számára a 

vacsora árát is!).
További vacsoravendégeket szívesen fogadunk 1700 Ft/fő ár ellenében. 
A fizetés módja: a minták leadásakor készpénzben, nyugta ellenében. 

Termelőnként legfeljebb 10 minta nevezhető. A versenyre nevezés nevezett 
boronként 3-3 szabvány minőségű boros palackkal lehetséges.

A palackokon fel kell tüntetni:
jelige, bor megnevezése, fajtája, évjárata, barrique érlelésű-e a tétel.

Egy zárt borítékba: (ahány minta annyi boríték) jelige, bor megnevezése, 
évjárata, barrique érlelésű-e a tétel.termelő neve, címe, továbbá Bukovinai 

székely falu neve, ahonnan származik: Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, 
Istensegíts, Fogadjisten.

A mintagyűjtés helye: Frankos Borház, 7100 Szekszárd, Hosszúvölgy utca 1.
Ideje: 2015. április 23-án (csütörtök) 10-18 óráig. 

A vacsorával, színpadi műsorral, és zene által kísért mulatsággal egybekötött.
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2015. április 25. (szombat) 17 óra, 

Baka István Általános Iskola – 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 89. 
(Penny parkoló)

A borversenyre minden kis- és nagytermelőt tisztelettel várunk!
(00349)

Mérföldkő Vidáék
USA-béli aranya

Az USÁ-ban immáron 15. 
alkalommal rendezték meg 
a rangos Finger Lakes Inter-
national Wine Competition 
nemzetközi borversenyt, 
ahol az Egyesült Államok 
mellett Kanada és további 
27 ország borai képviseltet-
ték magukat. 

A nemzetközi zsűri több 
Master’s of Wine borszakértő 
részvétele mellett kóstolta a 
beérkezett közel 3800 mintát, 
és a borverseny történetében 
először, a legrangosabb elis-
meréssel, nagy aranyérem-
mel díjazott egy magyar bort, 
a szekszárdi Vida Borbirtok 
Hidaspetre Kékfrankos 2011 
borát.

„Az elismerés szól a faj-
tának, nemkülönben az or-
szágnak, a szekszárdi borvi-
déknek, és persze nekünk is. 
További két beküldött bo-
runkat, az egyaránt 2012-es 
évjáratú Bikavért és a La Vida 
csúcsborunkat is ezüstérem-
mel díjazták. Soha rosszabb 
kezdést egy új évjáratnak” – 
kommentálta a hírt Vida Pé-
ter borász.

 -fl-/mti

Vesztergombi-cabernet lett a legjobb vörösEgymás fuxliját ajánlják a szekszárdi termelők

Kilátó épült a Bati-keresztnél

Az elmúlt hét csütörtökén 
rendezték meg a hagyomá-
nyos borvidéki borversenyt, 
melyre a nagyobb pincésze-
tek és a kistermelők összesen 
225 bort – 80 százalékban 
palackos tételt – neveztek. A 
zsűri elé végül 216 minta ke-
rült, melyet nyolc bizottság-
ban kóstoltak a szekszárdi, 
illetve az ország más borvi-
dékeiről érkezett borászok, 
szakemberek.

A 100 pontos rendszerben ér-
tékelt tételek legjobbjai a nap 
végén egy csúcszsűri asztalára 
kerültek, amely kiválasztotta 
közülük a legkiemelkedőbbet. 
Az Eszterbauer János, Heimann 
Zoltán, Mészáros Pál, Takler 
Ferenc, Vesztergombi Ferenc 
és Vida Péter alkotta bizottság 
végül – a borverseny zsűrijének 
ítéletét megismételve – a legma-
gasabb pontszámot elért tételt 
választotta a legjobb vörösbor-

nak. A cím idén a Vesztergombi 
pince 2012-es cabernet sauvig-
non válogatásának jutott.

A champion-díjas borról la-
punk kérdésére Vesztergombi 
Csaba borász elmondta, hogy a 
mindössze 1500 palackkal ké-
szült válogatás alapja a Bodzá-
si-dűlőben és Görögszón termett. 
A szeptember végi szüretet köve-
tően a bor közel két évig érett első 
töltésű kis barrique-hordókban, 
majd idén januárban töltötték 
üvegbe. A szinte fekete színű 
bor illatában intenzív fekete bo-
gyósgyümölcsök jelennek meg, 
szájban rendkívül koncentrált és 
hihetetlenül gazdag.

Információnk szerint a csúcs- 
zsűri tagjai a 90 pont feletti, illetve 
a bizottságok által javasolt tételek 
közül a vakteszt végén két mintát 
kóstoltak vissza újra, és döntöttek 
végül a cabernet sauvignon mel-
lett. Csak a palackok leleplezése 
után derült ki, hogy a legjobb 
vörösbor címéért versenyben 

lévő másik tétel is a Vesztergom-
bi pince bora. A 2012-es évjáratú 
Turul cuvée, cabernet franc és 
merlot házasítása, az Országos 
Borszakértő Bizottság által meg-
választott Vörös Borkiválóságok 
listáján másodmagával – a Feke-
te Borpince 2011-es Mókamester 
cuvée-jével – a legmagasabb mi-
nősítést, 5 csillagot kapott.

A zsűrizett 216 tételből 55 bor 
kapott arany-, további 11 pedig 
ezüstérmet. A legmagasabb 
pontszámot, a legalább 90 egy-
séget elért borok között a világ-
fajták (cabernet, merlot, syrah) 
mellett négy bikavért is talá-
lunk, amely jelzi a Szekszárdon 
kékfrankos- és kadarka-alapú 
házasítás létjogosultságát. 

A borverseny eredményét áp-
rilis 25-én, a Szent György-napi 
borünnepen hirdetik ki, itt adják 
át a különdíjakat és a Szekszárd 
Város Bora 2015 címet is. 
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Negyedik alkalommal lépett 
nagyközönség elé – idén tíz 
termelő összefogásában – a 
szekszárdi borvidék tradicio-
nális sillere, a fuxli.

A fővárosi Vino Piano borbár-
ban az elmúlt pénteken megtar-
tott premieren Heimann Zoltán 
emlékeztetett: a fuxlinak hagyo-
mánya van, hiszen a szekszárdi 
siller – amely a fröccs és az ul-

tipartik elmaradhatatlan része 
volt – egykor népszerűbb volt a 
vörösnél. A szekszárdi borvidék 
elnöke szerint egy eredményes 
brandépítés zajlik, ugyanak-
kor egyfajta közösségi munka 
is, amely kiválóan példázza a 
borászok együttműködését. A 
fuxlit készítők ugyanis olyan 
közös címkével jelennek meg, 
amelyen egymást is ajánlják. 
Heimann Zoltán biztos benne, 

hogy a „történet” hosszú távon is 
sikeres lehet, és hogy a fuxlinak 
a gasztronómiában is helye van.

A csapatba kerülésre idén is 
pályázni kellett, a 12 benevezett 
tételből végül tíz termelő – az 
Eszterbauer Borászat, Göndöcs 
Lajos, a Heimann Családi Birtok, 
a Márkvárt és a Merfelsz Pince, a 
Mészáros Pál Borház és Pince, a 
Prantner Pince, a Pósta Borház, 
a Sebestyén Pince és Takler Bor-
birtok – fuxlija ment át a közös 
kóstoló 75 százalékos rostáján.

Sebestyén Csaba szerint a fux- 
liban a tradíció és az íz egyaránt 
fontos, „egy párezer palackos tétel, 
amely a pincék választékának szép 
kiegészítője”. Azt mondja, annak 
ajánlja a fele-fele arányban kék-
frankos és merlot szőlőből készült 
fuxliját, aki a rozénál kicsit teste-
sebb bort inna, de a friss gyümöl-
csökről sem szeretne lemondani. 
A kétnapos áztatás után préselt 
szőlőlé előbb külön, majd szű-
rés után házasítva került idősebb 
tölgyfa hordóba, ahol mintegy há-

rom hónapig érett. Március elején 
töltöttek le belőle 4000 palackot.

Más technológiával készült a 
Márkvárt Pince 60 százaléknyi 
kékfrankos mellett zweigeltet tar-
talmazó fuxlija. Az október végén 
szüretelt kékfrankos két napig 
ázott héjon, míg a rozénak szedett 
zweigelt csak 12 órát. A tartályban, 
irányított erjesztéssel készült háza-
sítás egy hónappal ezelőtt, 12-es 
alkohollal került palackba. „Nehéz 
évjárat volt a 2014-es, az aromákat 
kioldotta a sok eső, s ezért lett ez 
a tétel a korábbinál vékonyabb” – 
mondja a 1400 darabban készült 
fuxlijáról Márkvárt János.

A hosszabb ideig héjon ázta-
tás miatt a rozénál erőteljesebb 
színű – a róka bundájára „haja-
zó” árnyalata miatt kapta egykor 
a nevét –, zamatosabb fajta, fux-
li az előírás szerint legalább fele 
részben kékfrankost vagy kadar-
kát tartalmaz, és a maradéknak 
is szekszárdi, Kárpát-medencei 
fajtákból kell állnia. 
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Átadás előtt áll a Szekszárd 
melletti Bati-keresztnél a Ge-
menc Zrt. által épített kilátó, 
amely a szekszárdi (bor)vidék 
egyik újabb turistacsalogató 
célpontja lehet.

A kilátó a város központjától az 
Országos Kékkör útvonalon ha-
ladva, mintegy 4,5 km-es sétával, 
míg a Sötétvölgyi Parkerdőből 
a kék kereszt jelzésen indulva, 
majd az Országos Kékkör túraút-
vonalra áttérve 3 km-es gyaloglás 
után érhető el, de Szekszárd felől 
autóval is könnyedén megkö-
zelíthető. A várható érdeklődés 
miatt a kilátó mellett egy parkoló 
kialakítása is folyamatban van – 
tudtuk meg Csontos Pétertől, a 
Gemenc Zrt. turisztikai és mar-
ketingosztályának vezetőjétől.

A rétegelt-ragasztott fa elemek-
ből készült Bati-kereszt kilátó 280 
m tengerszint feletti magasságban 
épült. Padlószintje 15 m magasan 

helyezkedik el, teljes magassága 
több mint 19 m, egyszerre 18-20 
fő befogadására alkalmas. A beru-
házás az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból, az erdei 
közjóléti létesítmények megva-
lósításához nyújtott támogatás-
ból valósult meg. Az építés 2014 
őszén kezdődött, a kivitelezés a 
napokban befejeződött, a műsza-
ki átvétel-átadási eljárás lezajlott. 
A kilátó megnyitása azonban csak 
a hatóságok által kiadott haszná-
latba vételi engedély birtokában 
lehetséges, az eljárását a Gemenc 
Zrt. már elindította.

Csontos Pétertől megtudtuk, 
hogy a helyszín kiválasztásánál 
elsődleges szempont a szép pa-
noráma és a jó megközelíthető-
ség volt. A magasból látható a 
Sárköz, a Geresdi-dombság, sőt 
a Mecsek is; a sárközi települé-
sek mellett pedig jó időben látni 
lehet Baját, Kalocsát és Paksot is.
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Tisztelt Szekszárdi Lakos!
Az új atomerőművi blokkok létesítésére létrehozott 

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 
a környezetvédelmi engedélyezés keretében összesen 

40 településen tart lakossági fórumot, köztük Szekszárdon.

A LAKOSSÁGI FÓRUM TÉMÁI:
–  Az új atomerőművi blokkok létesítését

szolgáló beruházás aktuális állapota 
–  A környezetvédelmi engedélyezés és 

a Környezeti Hatástanulmány részletei
A lakossági fórum helyszíne és időpontja:

7100 Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület (Közösségi Tér)
2015. április 15., 17:00

Az előadásokat követően felteheti kérdéseit és megoszthatja
véleményét Társaságunk vezetőivel. 

Kérjük, vegyen részt a lakossági fórumon, hogy első kézből 
értesülhessen az évszázad legjelentősebb ipari beruházásáról!

Tisztelettel, Mittler István kommunikációs igazgató
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

(Ö00029)

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Tolna megyei Szervezete 
az MSZSZE Tolna megyei Egyesületével 

közös szakmai előadást tart.
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ 

Szekszárd, Szent István tér 10.
Időpont: 2015. április 14. 10:00-12:00 óra

EKAER szabályok: 
elméleti és gyakorlati alkalmazása

Április 1-től jelentős változások léptek életbe, valamint 
már elindult a szigorú szankcionálás!

Előadók:
– Fausztné Czirják Zsanett, NAV Tolna megyei igazgató

– dr. Fülöp Ferenc, Tolna megyei Vám és
Pénzügyőrség igazgató

Az előadáson való részvételért a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara 1 kredit pontot számol el.

Részvételi díj:
Az MKVK és MSZSZE tagjainak ingyenes. 

Kívülállóknak: 5000.-Ft/fő + Áfa, melyről számlát állítunk ki, 
� zetés a helyszínen készpénzben.

Jelentkezni 2015. április 12. 16.00 óráig az alábbi helyen: 
szekszard@mkvktolna.t-online.hu
Várjuk az érdeklődő szakembereket!

MKVK Tolna megyei Szervezet Elnöksége (00348)

Magyar Könyvvizsgálói
Kamara Tolna megyei
Szervezete

Turisztikában egymást is erősíti a szekszárdi és a bajai térség 

Még látványosabb lesz ezután egy keselyűsi kirándulás
Merre tovább turizmus címmel 
szakmai tanácskozást szervezett 
a Szekszárd és Térsége Turisztikai 
Egyesület, amelyen eme szakte-
rület munkaszervezetei (TDM), 
az ágazatban résztvevő vállalko-
zások, szolgáltatások képviselői 
vettek részt – elsősorban Baja 
és Szekszárd vonzáskörzetéből. 
Merthogy a helyszín a Gemenc Zrt. 
Pörböly mellett található, az elmúlt 
években komoly fejlesztéseken át-
esett, országosan is meghatározó 
ökoturisztikai központja volt. 

Mint azt Csontos Pétertől, a Ge-
menc Zrt. osztályvezetőjétől 
megtudtuk, a híres gemenci erdő 
turisztikai célú fejlesztése ezzel 
nem fejeződött be, már is zajla-
nak beruházások, átalakítások a 
Szekszárdhoz közeleső, látniva-
lóban gazdag, Keselyűshöz köze-
leső erdőrészekben. Nem csak a 
fogadóépület készült el, hanem a 
Sió holtágon, a Sáralja elnevezésű 
helyen, egy meglehetősen nyugodt 
holtágon a madármegfigyelő is, 
ahol nagy a madárforgalom. Ide 
valóban érdemes kisétálni a látni-
való miatt, mindössze néhány száz 
méterre van a fogadóépülettől.

Innét keleti irányba elindulva, 
egy nemrégiben átadott tanösvény 
fogadja a turistát. „ Ez egy új sétaút 
a Holt-Sió másik partjára. A vo-
natra várást, vagy annak visszaér-
kezéséig rendelkezésre álló időt, ha 
valaki szeretne még többet az erdő-
ben maradni, egy kis kirándulással 
jól el lehet majd ütni – jegyezte meg 
Csontos Péter.

Ha Keselyűsból kisvasúttal el-
indulunk a Duna-partra, mind-
járt a legszebb megállóval, a Ge-
menc-Dunapart elnevezésűvel 
találkozunk. A Gemenc Zrt. úgy 
alakította ki a környezetet, hogy 
ott legalább egy másfél órát érde-
mes legyen eltölteni. Az itt kialakí-
tott tanösvény a Forgó-tóhoz vezet, 
ami ezt megelőzően a látogatóktól 
elzárt, nehezen megközelíthető 
tó volt, ám ma már az út egészen 
a nádas széléig bevezet, ahonnét 
egy újabb madárlesről a táj, a teljes 
vízfelület látható. Ahogy elkészült, 

a 2013-as árvíz fogságába került a 
terület, s ebből való kiszabadulásra, 
a vele járó át-, illetve visszarende-
ződésre ráment a tavalyi év, ám a 
hamarosan induló idei főszezon-
ban újra minden a helyére került.

A látnivalók koncentrálásával 
az eddigiekhez képest nagyobb 
vonatforgalmat tervez a Gemenc 
Zrt. Keselyűsból. Azt szeretnék ez-
zel elérni, hogy sokféle kirándulási 
lehetőséget biztosítsanak a gemenci 
erdő, illetve vadrezervátum megis-
merésére. Van aki autóval, van aki 
társasgépkocsival érkezik, de egy-
re többen vannak a kerékpárosok, 
akikkel egyre gyakrabban lehet ta-
lálkozni  a töltéseken. „A Kék-Túra 
útvonal átrendeződésével azt is el-
érjük, hogy Lassi állomásnál lejöj-
jenek a kerékpárosok a töltésről és 
Nagyrezéti erdőn át ide, a pörbölyi  
ökoturisztikai központba érkezhes-
senek. Az a tervünk, hogy innét 
mihamarabb tovább folytathassák 
az útjukat Baja felé. Így teljesülhet 
a  szekszárdi és a bajai kerékpáros 
turisták azon régi álma, hogy biz-
tonságos körülmények között a 
Duna egyik oldalán fölfelé, a má-
sikon meg lefelé teljesíthető legyen 
a Szekszárd-Baja távolság – és az 
M9-es hídján lehet majd visszaér-
kezni Szekszárdra. Nem kell már 
sokat várni erre, az idén ugyanis 
megvalósul ez a már régebben 
felvetődött fejlesztés – újságolta 
Csontos Péter, aki a témával kap-
csolatosan arról is szót ejtett, hogy 
a bajai hídnál, annak a környezet-
be simuló lábánál kialakítanak egy 
olyan kerékpáros vándorpontot, 
ami a nemzetközi követelmények-
nek is meg tud felelni.

Lesz itt kerékpáros szerviz, lesz-
nek öltözők, pihenők  tisztálkodási 
lehetőséggel. Az épület első emele-
téről nagyszerű panorámában lesz 
része az ideérkezőknek, akiknek 
természetesen internetes hozzáfé-
rési lehetőséget is biztosítanak. Et-
től a vándorponttól azt is várják a 
Gemenc Zrt.-nél, hogy idővel egyre 
több előre meghirdetett hajókirán-
dulást tudnak majd megszervezni.

A szakmai konferencián Nasz-
vadi Balázs, a megyei önkor-
mányzat illetékes osztályvezetője 
beszámolt a papíron már létező,-
Tolnában nagy érdeklődéssel várt 
Sió-projektről. Arról, hogy a mos-
tani európai uniós ciklusban, a 
megye területfejlesztési koncep-
ciójában, a turizmus területén 
kiemelt elképzelésként szerepel a 
folyó meglehetősen hosszú Tolna 
megyei szakaszán a kishajó forga-
lom beindítása, az ehhez szükséges 
mederkotrások elvégzése, s a  vízi 
turistákat kiszolgáló célállomások, 
szálláshelyek, úgy általában az ala-
pinfrastruktúra létrehozása. Ez a 
fejlesztés természetesen Szekszár-
dot is mindenképpen érinti majd.

Semsei Sándort, a TDM Szö-
vetség országos elnökét, az egyik 
észak-balatoni munkaszervezet 
vezetőjét, mint elmondta, a kíván-
csiság hozta el erre a tanácskozásra. 
Meg akarta tudni, hogy a gemenci 
erdő közelében ténykedő turisztikai 
szervezetek, hol tartanak az általa 
sokat emlegetett brand kitalálásá-
ban, ennek felépítésében. A szak-
ember Dél-Tirol építkezéséből ho-
zott olyan példákat, aminek átvétele 
nem elsősorban pénzkérdés, hanem 
szervezettségnek, önmagunk kitalá-

lásának, az összefogásnak a magas 
iskolája. „Az első lépés, meghatá-
rozni, hogy mi az az egy dolog, eset-
leg kettő, ami miatt tényleg ide akar 
jönni a turista, és e köré szervezve el 
tud itt tölteni akár 3-4 napot is! Na-
gyon fontos, hogy a térségben fellel-
hető szolgáltatások össze legyenek 
kötve valamilyen mobilitással. ami 
nálunk sok térségben nincs megold-
va. Ez lehet sima bicikli, elektromos 
kerékpár, csónak,kenu, fogat és bár-
mi más. Továbbá nagyon lényeges, 
hogy tolakodás nélkül, ott legyünk 
a turista közelében, kísérjük el oda, 
amit látni, érzékelni, megragadni, 
egyszóval: fogyasztani akar. Ennek 
segítésében, kordinálásában látom 
a TDM-szervezetek egyik legfonto-
sabb feladatát”– mondta a szövetség 
elnök

Mint arról annak idején beszá-
moltunk, Szekszárd és Baja önkor-
mányzatai együttműködési megál-
lapodást írtak alá 2012-ben, hogy 
a turisztikai szervezeteik összefog-
nak azért, hogy ide, a gemenci tér-
ségbe még több turista érkezzen, 
mint eddig – és lehetőleg több 
napra. Ennek lényege, hogy a két 
térség egymás „termékeit”, lehető-
ségeit, programjait is kiajánlja.

A Szekszárd és Térsége Turisz-
tikai Egyesület mostanra építette 
fel magát a komplex infrastruk-
túra területén, és napjainktól da-
tálódik az az érdemi turisztikai 
együttműködés Baja és Szekszárd 
között, amikor mindkét fél beépí-
ti csomagjaiba a másik térség nála 
nem megtalálható kuriózumait. 
Szekszárdon egyértelműen fellen-
dülés várnak ettől az elkövetke-
zendő években.

Baja a halászléfesztivál, a Pe-
tőfi-sziget, a Sugovica kínálta 
lehetőségekre építve próbálja 
több napon a városban tartani a 
turistát. Szekszárd és környéke a 
bor, a gasztronómia és néprajz, az 
ökoturisztika által kínált régi és új 
lehetőségek kihasználásával lehet 
képes – a nagy sikerű Szekszárdi 
Szüreti Napokon innen és túl is 
– vonzó programokkal idecsalo-
gatni és itt is tartani  a reménybeli 
turistákat.  (x)

(00322)

Az Alkotók Baráti Körének 
egy évre tervezett bemutató 
sorozata hamarosan hetedik 
állomásánál tart. A rendsze-
resen új kiállítással jelentke-
ző művészek – Acélosné Soly-
már Magdolna, Biszák László, 
E. Nagy Mária, Horváth János, 
Hucker Ferenc, Keller Joli, 
Rell Kata, Rühl Gizella, Stekly 
Zsuzsa és Zsiros Ari – a Szek-
szárdi I. Béla Gimnázium Kol-
légiumi Galériájában mutat-
ják be műveiket. A baráti kör 
tagjai közül ezúttal Rell Kata 
mutatkozik be.

Rell Jakabné, Ament Katalin va-
gyok. Textilképeket készítek és 
verseket írok. Diósberényben 
születtem, de az élet Szekszárd-
ra sodort, itt élek már közel 50 
éve. Itt érettségiztem a Közgaz-
dasági Technikumban és csalá-
dom, munkám is ide kötött. 

Sok egyéb elfoglaltságom 
mellett is mindig szerettem 
valamit kreálni, alkotni. Kö-
töttem, horgoltam, hímeztem, 
varrtam. A rajzolás, festés nem 
volt jellemző rám. Nyugdíjas 
koromban ért utol a késztetés, 
hogy textilképeket készítsek. 

2004-ben készült el az első al-
kotásom, ami az Éjszaka címet 
viseli. Ez egy 140x55 cm-es kép, 
amit egy 2005-ben meghirde-
tett kiállításon bemutattam jel-
igével, név nélkü. A közönség 
szavazatai alapján megkaptam 
a fődíjat: úgy hiszem, hogy az 
új stílust díjazták, hisz ilyet még 
nem láttak. 

Ez nem foltvarrás, hanem va-
lami más. A fantáziám és a kép 

igénye szerint a textildarabokat 
varrom egymásra. Használok 
gyöngyöt, flittert, miegymást. 
A munkáimat kézzel, géppel 
és kicsit a szívemmel varrom. 
Valójában újrahasznosítom az 
elhasznált textíliákat.

Vagyis egy új, egyéni stílust 
alakítottam ki. Nem ismerek 
senkit, aki e stílus szerint dol-
gozik. Amikor munkálkodom: 
kikapcsolódom.

Az első közös kiállítás óta 
(ahol díjazták munkámat) már 
eltelt 10 év, és én még nagyobb 
hévvel kreálok, játszom, mint 
akkor. Formálom, alakítom stí-
lusomat. Csiszolgatom, tanulok, 
hisz lelkem mindig követelőzik, 
hogy még szebbre, szárnyalóbb-
ra, kifejezőbbre alkossam textil-
képeimet. 

Az első (2005-ös) közös ki-
állítás óta eddig 38 önálló ki-
állításom volt. De már ott van-
nak tarsolyomban a következő 
meghívások. Tagja vagyok a 
BÁRKA Művészeti Szalonnak, 
ahol számtalan közös kiállítá-
son vettem részt.

Pár mondatot arról is kell 
szólnom, hogy a textilképek 
mellett (vagy egy időben) ver-
seket is írok. Tehát nem csak a 
„rongyaimmal”, hanem a sza-
vakkal is „játszadozom.” 2013 
őszén megjelent a „Csak a fényt 
keresem”című képes-verses 
könyvem. A könyv textilképe-
im fotóját és a hozzájuk tartozó 
verseimet tartalmazza. Akinek 
igénye van egy kis csendre, har-
móniára, nézze meg textilképei-
met és olvassa el verseimet. Ígé-
rem, hogy a lelkébe egy csepp 
fényt, nyugalmat varázsolok. 
Egyik kiállítás alkalmával egy 
lelkes tárlatlátogató azt írta a 
vendégkönyvbe, hogy „szebb 
tőlük a világ”. S én már biztosan 
tudtam, jó úton járok, mikor 
Csak a fényt keresem! „Csak a 
fényt keresem / Szürkülő alko-
nyon, / Mikor árny motoz már 
/ A lélek ablakon. // S amikor 
meglelem / Elveszni nem ha-
gyom. / Szebb legyen a világ / 
Hát visszaragyogom.

 Rell Kata

Rell Kata műveitől „szebb a világ”
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Március 29-ei rejtvényünk megfejtése: Kosztolányi Dezső, Hajnali részegség

Április 7. 15:00 és 
április 10-12. 15:00
VÉGRE OTTHON! 3D Színes 
szinkronizált amerikai animá-
ciós családi film. Korhatár: 6 
éven felülieknek!
Hossz: 86 perc.

Április 7-8. 17:00
BÉRHAVEROK Színes szink-
ronizált amerikai vígjáték. 
Korhatár: 12 év alatt szülői kí-
sérettel! Hossz: 101 perc.

Április 7-8. 19:00
A SZOMSZÉD FIÚ 
Színes szinkronizált amerikai 
thriller. 
Korhatár: 16 éven felülieknek! 
Hossz: 91 perc.

Április 9-12. 16:30, 19:00
HALÁLOS IRAMBAN 7. 
Színes szinkronizált amerikai 
akciófilm. 
Korhatár: 16 éven felülieknek! 
Hossz:134 perc.

AGÓRA MOZI

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Április 9, csütörtök 19 óra 
– Agóra Rendezvényterem
Földes László Hobo: Tudod, hogy 
nincs bocsánat
A magyar költészet napját Magyar-
országon 1964 óta József Attila szü-
letésnapján, április 11-én ünnepeljük. 
Ebből az alkalomból minden évben 
irodalmi előadó estekkel tisztelegünk 
a magyar líra előtt. A Babits Mihály 
Kulturális Központ idei megemléke-
zéséhez Földes Lászlót kérte fel, hogy a 
„Tudod, hogy nincs bocsánat....” című 
estjével méltón emlékezzünk a jeles 
napra. Rendező: Vidnyánszky Attila. 
Zene: Hárs Viktor, Márta István, Nagy 
Szabolcs. Az előadás a költő 100. szü-
letésnapja alkalmából, a „József Attila 
év” keretében jött létre. Jegyár: 1800 
Ft, diák/nyugdíjas: 1400 Ft.

Április 10., péntek 20.30 óra
 – Piac Közösségi Tér
Szekszárdi ALTEROCK 
21.00: No Fashion Zenekar (rock) 
- Léber Viola ének, Buday Bence 
gitár, ének, Knapp János billentyű, 
ének, Sebestyén Csaba dobok, 
ének, Adorján Viktor basszusgitár.
22.00: Psycho Mutants (western 
voodoo R’n’R, Pécs) - Karnics Zoltán 
vokál, gitár, Cziráky Balázs gitár, Mé-
száros Miklós dob, Jehan Paumero 
gitár, Osztermayer Péter basszusgitár, 
Bruszel Balázs trombita. AfteRock 
Party 01.00 óráig. Belépő: 590 Ft.

Április 10., péntek 18:00 
– Piac Közösségi Tér
Magyar Költészet Napi program
A CreArt – Csengey Dénes Írósze-
minárium versenyt hirdet a Költé-
szet Napja alkalmából. Hozd el 

szövegeidet és méresd meg magad, 
majd utána pontozd a zsűri írásait. 
Az első három helyezett jutalom-
ban részesül. További info: wessely.
judit@szekszardagora.hu.
A szeminárium során Kis Pál Ist-
ván, Jankovics Zoltán, Dicső Zsolt, 
Komjáthi Tamás és Halmai-Nagy 
Róbert vezetésével vehettek részt 
olyan előadásokon, ahol a Ti alko-
tásaitok kerülnek a középpontba.

Április 11., szombat 11.00 óra 
– Művészetek Háza
Dechandt Antal kiállítás megnyitó
A kiállítás a Tolna megyében élő 
szobrász, festő Dechandt Antalt 
munkásságát mutatja be. Dechandt 
Antal (1959) művészete jobbára 
etikai kérdésben rejlik, hogy mit és 
mennyit változtathat a művész a ter-
mészeten. Ezekre a kérdésekre mun-
káinak megtekintésekor kapjuk meg 
a választ. A művész annak eredeti, 
organikus létmódjában, egészen az 
apró részletekig veszi át azt, amit a 
természet kínál. A kiállítást meg-
nyitja: Baky Péter festőművész. 
Közreműködik: Lestákné Valasek 
Szilvia (zongora), Balogh Máté 
(ének). A kiállítás megtekinthető 
május 31-ig.

Április 9., csütörtök 9.30-10.00 
– Bödő terem
Ringató foglalkozás
A foglalkozásokra a 0-3 éves gyerme-
keket és szüleiket, nagyszüleiket vár-
ják. A foglalkozást László Virág, fu-
volatanár vezeti. A részvétel ingyenes!
További infó: virdzs@gmail.com, 
tel.: 70/285-3839, facebook: Rin-
gató Szekszárd.

VÁSÁROZÓK
FIGYELEM!

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata megbízásából a 
Babits Mihály Kulturális Központ

2015. május 1-jén
VÁROSI MAJÁLIST
rendez Szekszárdon, 

a Prométheusz park környékén. 
A vásárba árusok jelentkezését 
várjuk, jelentkezési határidő: 

2015. április 8.
A vásáron való részvétel  

feltételeiről, a rendezvénnyel 
kapcsolatos egyéb tudnivalókról 

az érdeklődőknek vásári  
rendtartást küldenek.

Információkérés: 
Péter Judit 74/ 529-610 vagy  

peter.judit@szekszardagora.hu.

A Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete

2015. április 9-én (csütörtök) 
13:00 órai kezdettel Közgyűlést 
tart Szekszárdon az Egyesület 

Székházának nagytermében (7100 
Szekszárd, Hunyadi u. 4.).  

A Megyei Közgyűlést követően 
14:00 órától előadást tart dr. Főfai 

Klára a Szekszárd MJV Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgálta-
tási Igazgatóság vezetője a 2015. 

március 1-től hatályba lépett segé-
lyezés rendszerének változásairól. 
Az előadást követően Mindenki 
Névnapját és Születésnapját tart-
juk Batyus összejövetel keretében, 

majd a Sorstársak jó minőségű 
ruhaneműből, szemüveg és szem-
üvegtokokból és egyéb tárgyakból 

segítők közreműködésével vá-
logathatnak. Rendezvényeinkre 
és az előadásra várunk minden 

érdeklődőt sok szeretettel! 
Részletes tájékoztató: 

www.tolnamegyeivakok.hu 
Továbbra is szívesen fogadjuk  

ruhanemű, bútor, háztartási gépek, 
tartós élelmiszerek és pénz ado-

mányok felajánlását Egyesületünk 
rászoruló Tagjai javára!

A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum tisztelettel meghívja a nevelé-
si, közoktatási intézmények pedagógusait, szabadidő szervezőit,  

a felsőoktatási intézmények oktatóit, a közgyűjtemények vezetőit,  
muzeológusait és közművelődési munkatársait és a civil szervezetek  

képviselőit a Múzeumi információs napra.
A rendezvény célja a Vissza a múltba. A tárgyak emlékezete című TIOP 1.2.2. 

11/1. számú pályázattal megvalósuló Látványtár rendezési munkálatainak 
megtekintése a pincemúzeumban, módszertani műhely, majd kerekasztal be-
szélgetés a Látványtár közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosításáról.

Időpontja: 2015. április 14. kedd, 13-16 óráig
Helyszíne: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 

7100 Szekszárd, Szent István tér 26.
A programot 13-16 óra között minden félórában indítjuk dr. Gaál 

Zsuzsanna projektmenedzser vezetésével. Egyszerre legfeljebb 25 főt 
tudunk fogadni, ezért kérjük, csoportos bejelentkezés esetén részvételi 
szándékukat – a kívánt időpont megjelölésével – szíveskedjenek jelez-
ni április 10-ig az alábbi elérhetőségeken: 74/316-222, 21-es mellék, 

20/3912-412 (Andrásné), e-mail: anzsu@wmmm.hu.  
Egyéni látogatók a fenti időpontban bármikor jöhetnek. 

A részvétel ingyenes.

45 éves jubileum
A Babits Mihály Kulturális Központ szeretettel meghívja minden  

egykori dolgozóját, 2015. április 16-án 11 órára,  
intézményünk átadásának 45 éves jubileumi gálaműsorára,  

az Agóra Színházterembe.
Az ünnepi műsorban közreműködnek: Szekszárd Jazz Quartet, Liszt 

Ferenc Pedagógus Kórus, Bartina Néptánc Egyesület.  
Műsorközlő: Orbán György.

Beszédet mond: Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, Halmai-Nagy 
Róbert igazgató és Kaczián János helytörténész, nyugalmazott igazgató. 

Részvételi szándékát kérjük április 10-ig jelezze Süle Viktóriának 
(74/529-610, sule.viki@szekszardagora.hu).

„Az ÉN városom 50 év múlva!” címmel
rajzpályázatot hirdet Szekszárd MJV Önkormányzata

Szekszárd MJV Önkormányzata 
„Az ÉN városom 50 év múlva” 
címmel rajzpályázatot hirdet 3 és 
14 év közötti gyermekek számára. 
A pályázatra olyan rajzokat vár-
nak, amelyeken a gyerekek meg-
mutatják, milyennek képzelik el 
Szekszárd városát 50 év múlva.
A pályázaton három korosztály-
ban lehet részt venni: 

I. korcsoport: 3-6 éves óvodások, 
II. korcsoport: 6-9 éves gyerekek,

III. korcsoport:  10 és 14 év közötti 
fiatalok.

A pályázaton való részvétel ingye-
nes, nincsen nevezési díja.
A pályázatra beküldött alkotások 
díjazásáról zsűri dönt. Minden kor-
osztályban az 1-3. helyezettek aján-
dékban részesülnek. A Szervezők a 
különdíj lehetőségét is fenntartják. 
Pályázati feltételek:
•  Egy pályázó csak egy pályamun-

kával nevezhet,
•  A pályamunka rajz, illetve fest-

mény lehet,
•  Az alkotást 3-14 év közötti gyer-

meknek egyénileg kell elkészítenie,

•  A munkákat A/4-es méretű papír 
alapon kell benyújtani, hátuljára 
a készítő gyermek nevét, szüle-
tési dátumát, a kép címét, szülő/
pedagógus/óvónő nevét és tele-
fonos elérhetőségét, illetve e-ma-
il címét kell feltűntetni.

Téma: A gyermekek, hogy képzelik 
el Szekszárd városát 50 év múlva, 
különösképpen környezetvédelmi 
szempontból. (milyen éghajlatunk, 
növényeink, épületeink, állataink, 
erőforrásaink lesznek, mennyire 
élünk sportos életet majd, hogyan 
közlekedünk az óvodába/iskolába, 
milyen lépéseket teszünk a fenn-
tarthatóság érdekében, stb.)
Beküldési határidő: 2015. május 
14. (csütörtök), 16:00 óra
A pályamunkákat személyesen és 
postai úton lehet eljuttatni az Ön-
kormányzat részére.
Bővebb információ: Bangó Viktória 
környezetvédelmi referensnél, a Szek-
szárd, Széchenyi u. 27-31. (A Polgár-
mesteri Hivatal átmeneti székhelye).
E-mail: bango.viktoria@szekszard.hu,
www.szekszard.hu, tel.: 74/ 504-107 

EVANGÉLIUM

Feltámadott, Alleluja!
Húsvét fő üzenete hangzik el Jézus 
üres sírjánál az asszonyok felé: „Ne 
féljetek! Ti a keresztre feszített ná-
záreti Jézust keresitek, Feltámadt, 
nincs itt... siessetek és mondjátok 
meg a tanítványoknak!”

Az asszonyok ezzel a hírrel sok-
kal többet kaptak, mint egyszerű 
résztvevő vigasztalást, mert új, 
váratlan öröm tölti el őket: Jézus 
nem halott! Hogy mi történt vele, 
azt talán még fel sem tudják fog-
ni, de a szeretet számára már az 
is elég, ha tudja, hogy biztonság-
ban van, jól van az, akit szeret.

Olvastam egy ismertetést egy 
amerikai filmről, amelynek szer-
zője ezt a címet adta: Sötétben a 
világ. A film meséje szerint egy tu-
dós régész ásatásokat végez Jeru-
zsálemben, a Golgota környékén. 
Az egyik napon bejelenti: „Meg-
találtam Jézus sírját, Arimateai 
József sírkamráját, és sír nem volt 
üres. Egy múmia feküdt benne, 

Krisztus holtteste, amit bárkinek 
meg tudok mutatni.” A rádió, 
a tévé, a sajtó fölkapta a hírt, és 
világgá kürtöli a szenzációt: meg-
találták Krisztus holttestét, illet-
ve csontvázát. Kíváncsi turisták 
özönlenek Jeruzsálembe, minden-
ki látni szeretné a különös leletet. 

A kíváncsiskodók tömegén túl 
azonban sokkal nagyobb a meg-
rendült emberek sokasága. A hír 
hallatára, amely szerint Jézus 
nem támadt föl, valami sötét 
fátyol, szemfedő borul a világra. 
Mindenki, aki eddig Krisztust 
hirdette, egyszerre elhallgat. Min-
denki, aki eddig Jézusba vetette 
reményét, kétségbe esik. Bezár-
ják a templomokat, lebontják a 
katedrálisokat, ledöntik az útszéli 
kereszteket. A csalódott emberek 
elégetik a múzeumokban találha-
tó Krisztus-képeket. A hithirde-
tők hazatérnek, a papok is más 
foglalkozás után néznek. Sötétség 
borul a világra, mert kialudt a 

legszebb remény csillaga. A film 
azzal végződik, hogy a haldokló 
régész bevallja hazugságát: Krisz-
tus sírját valóban üresen találta...

Ez a történet, ha nem is igaz, 
hanem elképzelt esemény, mégis 
nagyon találóan érzékelteti az 
igazságot, hogy milyen roppant 
jelentőségű Krisztus föltámadása. 

Ezt felismerte Szent Pál apos-
tol is, aki nyíltan kijelenti, hogy: 
„Ha Krisztus nem támadt fel, 
akkor hiábavaló a mi igehirde-
tésünk és hiábavaló a ti hitetek.”

Ennek a Feltámadt Krisztusnak 
a fénye és öröme kell, hogy betöltse 
egész életünket, ünnepnapjainkat 
és hétköznapjainkat egyaránt.

Húsvét üzenete ez: Jézus legyőz-
te a halált és feltámadásával ne-
künk is örök életet ajándékozott. 

Áldott Húsvétot kívánok min-
denkinek! 

 Bacsmai László
 esperes- plébános
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NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
Szekszárd, Béla tér 6. Tel: 30/319-99-44

NYÁRI NYELVTÁBOR
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok 

közreműködésével

2015. augusztus 10-16. 

Együttműködő partner:
Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a

30/319-99-44 telefonszámon.
(00337)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap április 6-tól április 10-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00329)

április 6. 
(Húsvét hétfő)

április 7.
(Tavaszi szünet) április 8. április 9. április 10.

„A”

– – Rizsleves Daragaluska leves Kertészleves

– –
Karalábéfőzelék, 

virslipörkölt, 
gyümölcs

Stefánia vagdalt, 
sós burgonya,

párolt káposzta

Harcsapörkölt, 
tészta,

gyümölcs

„B”

– Mészáros leves Rizsleves Daragaluska leves Tárkonyos 
pulykaraguleves

– Csokis gombóc, 
gyümölcs

Csirkepörkölt, 
galuska,

savanyúság

Sült tarja,
zöldséges 
barnarizs

Rántott kar� ol, 
párolt rizs, tartár-
mártás, gyümölcs

„C”

– Vegyes 
zöldségleves Rizsleves Daragaluska leves Tárkonyos 

pulykaraguleves

– Fejtett babfőzelék, 
sült füstölt tarja

Májjal töltött karaj, 
petrezselymes 

burgonya, 
savanyúság

Zöldséges-tejszínes 
pulykatokány, 

nudli
Túrós batyu, 

gyümölcs

2015.04.22. • 19 ÓRA • • • SZEKSZÁRD
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT

JEGYEK A HELYSZÍNEN ÉS A JEGY.HU WEBOLDALON • JEGYINFÓ: +36 74/529 610

(00321)

Óriási az érdeklődés Szekszárdon és környékén, mindenki lázban ég és már 
előre beírta a naptárába az újabb ünnepnapot, 2015. április 22.-ét, amikor a 84 
fős Ukrán Állami Népi Együttes társulata fogja elkápráztatni a nagyérdeműt. 
Egyedi és utánozhatatlan ugrásaik, forgásaik valamint az úgynevezett Ukrán 
Hopak még azok számára is fájdalmasnak tűnhet, akik csak nézik az 5 éves 
koruk óta folyamatosan színpadon lévő táncművészeket. A 84 táncost felvo-
nultató Virsky – Ukrán Állami Népi Együttes felejthetetlen élménnyel gazdagít 
Bennünket és valljuk be őszintén, életünk során nem sok olyan alkalom adódik, 
amikor megcsodálhatjuk őket. Ez a társulat 2002-ben, azaz 13 évvel ezelőtt  
járt nálunk utoljára és elég valószínű, hogy a következő 10 évben – ahogyan 
idáig is – leginkább az Egyesült Államokban teszik tiszteletüket.  A mágikus 
előadásmód, a színpompás ruhák és díszletek tökéletes képet adnak a általuk 
képviselt kultúráról, szemet gyönyörködtető látvánnyal gazdagítva a nézőket. 
A 84 főből álló világhírű társulat, a VIRSKY Ukrán Állami Népi Együttes 2015 
tavaszán egy lélegzetelállító, a fi zika törvényeit meghazudtoló és minden 
nemében egyedülálló produkcióval érkezik Magyarországra. 
A mottó: VIRSKY – A név, amely átírta a tánctörténelmet!

EGY ÚJABB ÜNNEPNAP A SZEKSZÁRDIAK NAPTÁRÁBAN!
A Lélegzetelállító, hihetetlen, a gravitációt meghazudto-

ló művészet. A Virskynél a varázslat maga a realitás!

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. • 06-74/315-994
Nyitva tartás: H-P. 8-16.30 Szo.: 8-12-óráig

(00336)

Női Tavaszi Nyári Cipővásár!

Szekszárd, Ady Endre Kollégium
Augusz Imre u. 15.

Április 11. Szombat 9-11-ig

Egyes termékek 2900 Ft-tól.
Széles problémás fájós lábakra.

Bütykös kalapács ujjas láb nem akadály.

(00346)
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SPORTHÍREK
AUTÓSPORT. Mindkét futamon 
pontot szerzett a TCR Interna-
tional Series malájziai szezony-
nyitóján ifj. Ficza Ferenc. A fiatal 
szekszárdi pilóta az időmérőn a 
9. legjobb időt autózta a Zengő 
Motorsport Seat Leonjával, s az 
első futamot is ebben a pozíció-
ban zárta. A második versenyt 
a második helyről kezdhette, de 
a sok kisebb-nagyobb ütközés 
miatt végül tizedikként intet-
ték le. Ficza 3 pontot szerzett 
a hétvégén, és bizakodva várja 
az április 11-12-én sorra kerülő 
kínai futamot.
KOSÁRLABDA. A hetedik he-
lyért játszhat majd az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd NB I-es 
női együttese, amely az egyik fél 
második győzelméig tartó pár-
harcban 2-1-re maradt alul a ZTE 
NKK csapatával szemben. A két 
gárda keddi, harmadik mérkőzé-
sén a félidőben még három pont-
tal vezetett a KSC, ám MacKay 
és Szélesy vezérletével a zalaiak 
fordítottak, és izgalmas végjá-
tékban nyertek. Magyar Gergely 
edző együttese a hetedik helyért a 
Cegléddel mérkőzik majd.
LABDARÚGÁS. Három vereség 
és egy döntetlen után először 
nyert tavasszal a Szekszárdi 
UFC, amely az NB III-as lab-
darúgó-bajnokság középcso-
portjának 20. fordulójában a 
sereghajtó Maglód otthonában 
győzött 3-1-re. Kvanduk János 
edző csapatának góljait Fejes 
(2) és Micskó szerezték, az 
UFC 26 pontjával a 12. helyen 
áll a bajnokságban.

A kispályán is kitavaszodik
Április 16-án folytatódik a 
szekszárdi városi kispályás lab-
darúgó-bajnokság 2014/2015-
ös idénye. A tavaszi szezon 
rajtja előtt a kiírás értelmében 
a csapatoknak lehetősége 
van, hogy 4 új játékost „igazol-
janak” úgy, hogy a nevezési 
lapon cserélnek játékost, vagy 
kiegészítik a keretet 20 főre, 
de az ellenfelek csapataiból 
„átigazolni” nem lehet. 

A bajnokságban szereplő 14 együt-
tesnek a változtatásokat legkésőbb 
április 10-ig kell leadni Szilágyi 
Dezsőnek, a versenybizottság 

titkárának írásban, a szilagyi.de-
zso@mlsz.hu email címen, illetve 
személyesen a TMLSZ irodájában 
(városi sportcsarnok).

A tavaszi első fordulóban, áp-
rilis 16-án csütörtökön a Kont-
ra és a Kriszt Kft. összecsapása 
ígérkezik csemegének, míg az 
élen álló hármas, a Kis Dankó, 
a D-Logistic és a Várköz együt-
tesei növelhetik előnyüket az 
üldözőkkel szemben. A baj-
nokság 13 játéknapot követően 
június első hetében ér véget.

Az 1. forduló párosításai: Kis 
Dankó–Ferger Módos Kft. 
17.00, Kocsmár Kárpitos–Szilfa 

18.00, Kontra–Kriszt Kft. 19.00, 
D-Logistic–Tomagro 20.00, Laj-
vér Alkusz-Ferropatent–Riváli-
sok 18.00, HB Bt. –Bori-Coo 
19.00, Várköz–Csel-Szi 20.00.
 Fekete

Az idén már inkább döntőt
játszanának a Rosszcsontok

Az utóbbi két idényben elért 
harmadik helyezés után sze-
retnének végre a fináléba ke-
rülni a Szekszárd Bad Bones 
amerikaifocistái. A Sződy Fe-
renc vezetőedző által irányí-
tott Rosszcsontok szombaton 
a Fehérvár vendégeként kez-
dik az idényt.

Nagy energiákat mozgósítva 
készülnek a divízió II-es ame-
rikaifoci-bajnokság rajtjára a 
szekszárdiak. Január óta heti 
három tréninggel igyekeztek 
fizikálisan és taktikailag is baj-
noki formába kerülni, immár 
az új tréner, Sződy Ferenc, alias 
Francesco irányításával. Sződy 
korábban a Budapest Hurri-
canes védekezésért felelős ko-
ordinátoraként ért el sikereket, 
felkészültsége minden bizony-

nyal garancia arra, hogy a Bad 
Bones jelentősen javul majd az 
elmúlt években nem túl acélos 
csapatrész-teljesítményében. 
A vezetőedző munkáját a tá-
madósort dirigáló Gaál Zoltán 
mellett a sérüléssel bajlódó Vi-
dák Szabolcs segíti. Az elmúlt 
idényben edzőként dolgozó 
Laczkó Ernő Márton ezúttal já-
tékosként segíti a csapatot. 

A Rosszcsontok négy mérkő-
zést játszanak az alapszakasz-
ban. Az idény első, s egyben 
legnehezebbnek ígérkező ösz-
szecsapására szombaton, a Fe-
hérvár Enthroners otthonában 
kerül sor. A szekszárdiak április 
19-én saját közönségük előtt fo-
gadják a Zala Predatorst, majd 
május 9-én a Dabas Sparks 
gárdájához utaznak. Az alap-
szakaszt május 24-én, az Újpest 

Bulldogs II. elleni hazai meccsel 
zárja Bad Bones, melynek játé-
kos-elnöke, Szabó Ferenc a baj-
noki döntőbe várja a csapatát.

„Képesnek érzem a csapatot rá, 
hogy végre bejussunk a fináléba, s 
meg is nyerjük a döntőt. Néhány 
új játékos csatlakozott hozzánk, 
de keretünket évek óta ugyanaz 
a mag alkotja. A játékosok moti-
váltak, éhesek a sikerre, és most a 
szakmai munka is nagyon jó ke-
zekben van” – mondta Szabó Fe-
renc. A nyitó forduló ellenfeléről 
az elnök elmondta, hogy három 
edzőmeccset is játszottak, s ezen 
alaposan megszórták ellenfeleiket. 
A Bad Bones korábban minden 
alkalommal legyőzte az Enthro-
nerst, s remélik, ezúttal sem lesz ez 
másként. Annak ellenére is biza-
kodóak, hogy Vidák mellett nem 
számíthatnak Tomalik Zsolt és 
Halász Richárd játékára sem.   - fl - 

A Bad Bones AFC játékoskerete:
Védelem: Bárczy Barnabás, Berek Richárd Zoltán, Csonka Zsolt, 
Dajka Norbert, Főfai Tamás, Glavocevic Alex, Gráber Balázs, 
Kajtár János, Kóré Dávid, Kovács Máté Márton, Laczkó Ernő 
Márton, Pataki Norbert Zoltán, Poór Attila, Sebestyén Zsolt, Soós 
Ariel, Szabó Ferenc, Szabó Gábor, Szarka László, Totterveich Kevin, 
Varga Ferenc, Zilai János. 
Támadók: Ancsin Attila, Benizs Sándor, Boros Benjamin, Greiling 
Mihály, Gyarmati Máté, Halász Richárd, Hollóssy Kunó, Horváth 
Zoltán Izsó, Kneller Zsolt András, Müller Péter, Nagy Viktor, Novakov 
Dávid, Szabolcska Balázs, Tomalik Gábor.
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EBEK VESZETTSÉG ELLENI
ÖSSZEVEZETETT OLTÁSA

2015. SZEKSZÁRD

HELYSZÍN IDŐPONT IDŐ
Böllérbolt, Alkotmány u. április 13. 07.00 – 08.00
Hirling u. 1. április 14. 07.00 – 07.55
Porkoláb völgy április 14. 08.00 – 08.30
Csötönyi-völgy április 14. 08.35 – 09.00
Remete u. április 16. 07.00 – 07.40
Kápolna tér április 16. 07.50 – 08.20
Szőlőhegy Presszó április 15. 07.00 – 07.50
Tóth völgy buszforduló április 15. 08.00 – 08.30
Palánk kommunális április 17. 07.00 – 07.15
Mocfacsárda április 17. 07.15 – 07.30
Sió csárda április 17. 07.35 – 07.50
Fehér csárda április 17. 08.15 – 08.30
Józsefpuszta április 20. 07.00 – 07.10
Kendergyár április 20. 07.15 – 07.35
Ózsákpuszta április 20. 07.40 – 08.00
Keselyűs út április 20. 08.00 – 08.30
Béke telep április 20. 08.35 – 08.50
Jobb parászta április 21. 07.00 – 07.30
Hirling u. 1. (Pótoltás) április 22. 18.00 – 20.00

A veszettség elleni védőoltás díja 3.200 Ft, valamint 
féreghajtó tablettánként 100 Ft (adag. 1 tabletta / 10 kg), 

melyet az eb tulajdonosa köteles az állatorvosnak megfi zetni.
Felhívjuk a tisztelt állattartók fi gyelmét, hogy a kötelező ve-

szettség elleni oltás csak mikrochippel ellátott kutyának adható.
(00347)

iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

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

(00325)

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00330)

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig, 
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Április 14. 
(kedd) 16-17 óráig. Garay J. Általá-
nos Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület A hónap harma-
dik keddjén 16–17 óráig. Garay J. Ál-
talános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület A hónap 
harmadik szerdáján 17–18 óráig.
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap har-
madik hétfőjén 16–17 óráig. Babits 
M. Általános Iskola (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén, 18–19 
óráig. Babits Mihály Kulturális 
Központ, Remete terem (Szent 
István tér 10.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 
16–17 óráig. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület (Közösségi Tér)

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület 
A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig. 
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesü-
let klubhelyiség (Mészáros L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 
óráig. Dienes Valéria Ált. Isk., Szek-
szárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén 16-17 óráig. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY képviselő
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

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

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás. (00333)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14. 

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(00332)

A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. munkatársat keres
könyvelői munkakör 

betöltésére
Feltétel: min. 5 éves szak-

mai tapasztalat
– mérlegképes könyvelő 

végzettség
Jelentkezési határidő:

2015. április 9. 12.00 óra
Jelentkezni személyesen:
Szekszárd, Bezerédj u. 1.

(Ö00028)



2015. április 5.16

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
 Nagy Géza 06 20/985-96-99

(00345)

EBOLTÁSI AKCIÓ! Szekszárd, Rákóczi u. 92. (újvárosi buszmegállónál) • www.feheragyar.hu 
Rendelőnkben április hónapban a szokásos tavaszi tömegoltással azonos, kedvezményes áron adjuk a kötelező veszettség 
elleni oltást. Előzetes időpont-egyeztetéssel elkerülhető a sorbanállás, várakozás. (Csak chippel rendelkező kutyát oltunk).

Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő                                       Dr. Jakab Ferenc, magánállatorvos

Bejelentkezés: 06-30/937-19-06 • Rendelés: H: 17-19; K: 9-11, 17-19; Sze:12-13; Cs: 9-11, 17-19; P: 16-18. (00340)

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

(00326)

Hit, Tudás, Szeretet
ISKOLAI BEÍRATÁS

A Szent József Katolikus Általános Iskolába
(7100 Szekszárd, Garay tér 9.)

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket!

2015. április 16. (csütörtök) 8-17 óráig
2015. április 17. (péntek) 8-17 óráig

(00338)

Húsvéti Kärcher akció a CPH Kft-nél!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-327 
• Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 

• www.karcherstore.hu

Április 15-ig
minden gép
akciós áron! 

Bruttó:

24.700 Ft
akciós áron!

(0
03

41
)

Kärcher   SC 1 
Premium Floor 
kitt gőztisztító 

készlet

2015-ös
újdonság! 

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (00335)


