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A TARTALOMBÓL

Közéleti
Szekszárd város önkormány-
zata a megyeszékhely társadal-
mi, kulturális és sport életének 
meghatározó személyisége-
it hívta hagyományos Közéleti 
Fórumára a Babits Mihály Kul-
turális Központba. → 4. oldal

Metszés
Remek szekszárdi panorámát 
kínált a Dicenty Dezső Kertba-
rát Kör idei harmadik rendez-
vényének, a szőlő és gyümölcs-
fák metszésére koncentráló 
bemutató idei helyszíne, Csu-
ka Ferenc Sauli-völgyi tanyája.
 → 7. oldal

Értékes siker

Fontos győzelmet aratott a Di-
ósgyőr otthonában az Atom-
erőmű KSC Szekszárd a női 
kosárlabda-bajnokság 20. for-
dulójában. Djokics Zseljko 
együttese sikerével nagy lépést 
tett az alapszakasz-elsőség felé.
 → 13. oldal
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Kedves Olvasók!
A nemzeti ünnep és az azt követő 
pénteki munkaszüneti nap miatt e 
heti számunkat szokatlanul korán, 
szerda reggel nyomdába kellett kül-
denünk. Ezért a hét második felének 
történéseiről – így a március 15-i vá-
rosi ünnepségről is – csak következő, 
március 25-i számunkban tudunk 
beszámolni. Addig is – ha tehetik – 
kövessenek bennünket közösségi ol-
dalunkon (facebook.com/szekszardi-
vasarnap), ahol a képgalériák mellett 
friss információkat is találnak.
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FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓ: KISS ALBERT
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NÉVNAP–TÁR
Március 18. (vasárnap) – Sándor, Ede
Sándor: görög-német-török eredetű, jelentése: az embereket vagy  
az emberek ellen oltalmazó; akarat.
Ede: germán eredetű; jelentése: a birtokát megőrző.
Március 19. (hétfő) – József, Bánk
József: héber eredetű; jelentése: Jahve + gyarapítson.
Bánk: a Bán magyar méltóságnév -k kicsinyítőképzős származéka.
Március 20. (kedd) – Klaudia, Alexandra
Klaudia: latin eredetű; jelentése: a Claudius nemzetség nőtagja.
Alexandra: görög-latin eredetű; jelentése: harcra kész, az embereket 
oltalmazó.
Március 21. (szerda) – Benedek, Bence
Benedek: latin eredetű; jelentése: áldott.
Bence: latin eredetű; jelentése: győztes.
Március 22. (csütörtök) – Beáta, Izolda
Beáta: latin eredetű; jelentése: boldog.
Izolda:  kelta-német eredetű; jelentése: vas; tevékenykedni, rendelkezni.
Március 23. (péntek) – Emőke, Botond
Emőke: magyar eredetű; jelentése: anyatejjel táplált újszülött, bébi.
Botond: magyar eredetű; jelentése: buzogányos harcos.
Március 24. (szombat) – Gábor, Karina
Gábor: héber eredetű; jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.
Karina: olasz eredetű, jelentése csinos, becses.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 18.
(vasárnap)

Március 19.
(hétfő)

Március 20.
(kedd)

Március 21.
(szerda)

Március 22.
(csütörtök)

Március 23.
(péntek)

Március 24.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

hószállingózás | hidegfront erős 
széllel
max. 3o , min. -3o

erősen felhős | szeles nap 
max. 4o , min. -5o

hózápor | szeles nap
max. 5o , min. -4o

gyengén felhős | 
max. 6o , min. -3o

közepesen felhős 
max. 7o , min. -3o

közepesen felhős
max. 8o , min. -2o

zápor
max. 9o , min. -1o

Negyvennyolcas honvédportrék az Agórában
A 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 170. évfor-
dulója alkalmából rendezett 
szekszárdi programsorozat 
részeként honvédportrékból 
nyílt kiállítás március 13-án 
az Agóra Mozi előterében.

Plohn József (1869–1944), az 
egyik legismertebb hódmezővá-
sárhelyi fényképész az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
veterán vásárhelyi honvédjeiről 
készített 156 darabból álló port-
résorozatot a Kolozsvári Orszá-
gos Ereklye-Múzeum felhívására 
1894/95 táján, illetve 1902-ben. 
A katonai egyenruhában vagy 
polgári viseletben megörökített 

veteránok büszkén viselték a 
Honvéd Emlékérmet mellükön. 
Az elkészült portrékat az erek-

lyemúzeum 1902-ben Kossuth 
Lajos születésének 100. évfor-
dulója alkalmából rendezett ki-
állításon mutatta be. 

A cikkünkben szereplő fotón 
Csótó Nagy József (1832–1902) 
napszámos látható, aki 1848. 
március 20. és 1849. augusztus 
16. között szolgált közvitézként 
a 2. honvédzászlóaljban. Perczel 
Mór alatt részt vett a nagykani-
zsai, verbászi, perlaki és gácsi 
ütközetekben is. A Honvédegy-
let tagja volt.

A tárlat – amelynek anyaga a 
Tornyai János Múzeum gyűjte-
ménye – március 18-ig látható 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban.  SZV

Kiállítással emlékezik a levéltár 1848 Tolna megyei hőseire
„Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc Tolna megyé-
ben” címmel rendezett kiállí-
tást a Tolna Megyei Levéltár, 
amelynek munkatársai négy 
tárlóban foglalták össze más-
fél évnyi időszak helyi forra-
dalmi eseményeit.

A 170 évvel ezelőtti események 
Tolna megyei vonatkozásait fel-
vonultató kamara kiállítás kife-
jezetten a helyi dokumentumok 
bemutatására koncentrál – erről 
beszélt köszöntőjében dr. Vára-
dy Zoltán. A levéltár igazgatója 
hangsúlyozta: az intézmény a 
Magyar Nemzeti Levéltárhoz 
történt 2012-es „csatlakozása” 
óta igyekszik tárlataival minél 
több embert falai közé csalogatni.

Csillagné Szánthó Polixéna, a 
közgyűlés humán bizottsági el-
nöke egy idézettel készült, ame-
lyet a 200 lelkes szlavóniai falu, 
Haraszti református lelkészétől, 
Szenn Pétertől kölcsönzött. 
Ennek lényege: nem a történe-
lem magyarázata a feladatunk, 
hanem az azzal való kapcsolat-
keresés. Az elnök egyúttal kö-
szönetét fejezte ki a szervezők 
munkájáért.

A március 13-tól látható tár-
lat a Tolna megyei események 

mellett a korszakhoz köthető 
egykori helyi liberális, forra-
dalmi párti főispán, Sztanko-
vánszky Imre, valamint az in-
kább császárhű, „simulékony” 
alispán, Augusz Antal szerepét 
is felvillantja iratanyagaikon 
keresztül, de Perczel Mór me-
gyei földbirtokos, honvédtá-
bornok cselekedeteiről is me-
sél. Megemlékezik a hatvanöt 
megyei honvédsírban nyugvó 
katonáról, köztük külön há-
rom szekszárdi honvéd, Garay 
Antal, Hollós Alajos és Török 
Zsigmond szerepéről.

A tárlat felfedi például, hogy 
1848. március 21-én rögzí-

tették megyénkben a felelős 
minisztérium felállításáról, az 
úrbéri rendeletek eltörléséről, 
valamint a közteherviselésről 
szóló forradalmi vívmányokat. 
Kiderül az is, a megyei moz-
gó nemzetőr csapatokat 1848 
júliusában a Dráva mellé és 
a Bácskába vezényelték, akik 
közül ezerhétszázan Szentta-
más ostroma után megfuta-
modtak. A kiállítás rávilágít 
a dunaszentgyörgyi születésű 
Csapó Vilmos szerepére is, aki 
’48 szeptemberében a Jellasics 
támadása miatt elrendelt nép-
felkelés Tolna megyei parancs-
nokaként – megyénk nemzet-

őrségének megerősítőjeként 
– írta be magát a történelembe. 
Október 7-én, az ozorai ütkö-
zetnél Perczel Mór és Görgei 
Artúr csapatain túl ő játszotta a 
legmarkánsabb szerepet. Tette-
iért október 16-án az Országos 
Honvédelmi Bizottmány ezre-
dessé nevezte ki, és megbízta a 
megyei nemzetőrség parancs-
nokságával. Csapó 1849. június 
21-től a szabadságharc leveré-
séig a dél-dunántúli nemzetőr-
ség és népfelkelés parancsno-
kaként harcolt.

A kiállításon szembetűnik 
egy, a Tolna megyei honvéde-
lemnek emléket állító zászlófal. 
Szó esik továbbá a megyénket 
ért két osztrák megszállásról 
és a megtorlásról is, amelynek 
során a népfelkelőket elfogták, 
s kegyetlen kihallgatásoknak 
vetették alá.

A tárlatot – melynek megnyi-
tóján ’48-as katonadalokat ját-
szott a Perczel Miklós Nemzetőr 
Bandérium, verset mondott 
Dicső Botond, a Babits iskola 
diákja, továbbá közreműködtek 
a tolnai Fusz János Zeneiskola 
növendékei – Maul-Link Dóra 
és Hecker Henrietta állította 
össze és mutatta be az érdeklő-
dőknek.  Gy. L.

Diákigazgatót választottak

Hagyományosan a diákigaz-
gató választás eredményé-
nek kihirdetésével kezdődött 
a Garay Napok programja.

Heilmann Józsefné igazgató 
köszöntötte kedden reggel a 
Garay János Gimnázium tanu-
lóit és „Az én Pannoniám” kö-
zépiskolások Kárpát-medencei 
vers- és prózamondó találko-
zóra érkezett határon túli ma-
gyar diákokat. Az intézmény-
vezető a diákigazgató választás 
kapcsán felidézte: az elmúlt 
heti kampányesemények és a 
pénteki vitanapot követően a 
garaysok hétfőn választottak a 
három jelölt-párosból.

Az eredményt a diákönkor-
mányzat képviseletében Gerzsei 

Laura (12.B) ismertette. E sze-
rint a diákigazgatói tisztet a kö-
vetkező egy esztendőben a 11.D 
osztály tanulói, Simon Anett és 
Dahud Emil tölthetik be, akik 
Ács Rezső polgármestertől és 
Gerzsei Pétertől, a Szekszárdi 
Tankerületi Központ igazgató-
jától vették át az iskola kulcsát.

Köszöntőjében a városvezető 
emlékeztetett: a diákigazgató 
választás folyamata felkészíti a 
fiatalokat arra, hogy felnőttként 
is megfontolt döntést hozzanak 
a választások alkalmával, ala-
posan megismerve, mérlegelve 
a kandidálók kampányígéreteit. 
Ács Rezső végül az kívánta a di-
ákoknak, hogy a Garay Napok 
során minél több programnak 
legyenek aktív részesei.   - fl -

Húsvéti ovi-váró
A szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda szeretettel hívja és vár-
ja az óvodába készülő gyer-
mekeket és szüleiket Húsvéti 
ovi-váró játszóházába, ahol 
az óvó nénik bábelőadással és 
apró ajándékkal kedveskednek 
a gyerekeknek. (Kérjük, váltóci-
pőt hozzanak magukkal.) 

Időpontok: 
Kertvárosi óvoda – 2018. már-
cius 23. 11:00 óra; Perczel óvoda 
– 2018. március 28. 11:00 óra. 

Elérhetőségek: 
Perczel óvoda (Perczel Mór u. 
2., tel.: 74/512–251). Kertvárosi 
óvoda (Szent-Györgyi Albert u. 
11., tel.: 74/312–168).

Mederkotrás a Séd-patakon
Kikotorták a Séd-patak med-
rét a buszpályaudvarnál talál-
ható vasúti átjáró és a Magu-
ra-patak közötti szakaszon a 
közelmúltban. 

A mederkotrás alkalmával közel 
2 kilométer hosszan távolítot-
ták el a lerakódott iszapréteget. 
A munkát mintegy 9,8 millió 
forintból végezték el – mond-
ta el kérdésünkre Beke Zsolt. 
A Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság Tolna megyei sza-
kaszmérnökségének vezetője 
hozzátette, a Séd medre ezen 
a szakaszon már sík területen 
halad, így főként ezen a részen 
rakódik le az iszap is. Elmondta, 
általában 4-5 évente végeznek 
kotrást a vízügyi igazgatóság-

hoz tartozó patakmedrekben, 
illetve a „nagyobb terheléssel 
járó” esőzések, időszakok után.

A Séd-patak medrét a szóban 
forgó szakaszon a tavaly júni-
us 25-én történt felhőszakadás 
nyomán nagy mennyiségű hor-
dalék borította el. Mint azt an-
nak idején megírtuk, a Tartsay 
lakótelepen térdig érő vízben 
gázoltak az emberek, s a víz 
nemcsak a társasházak alagsori 
helyiségeiben, de az autókban 
is állt.

A vízügyi igazgatóság az idén 
folytatja a Sárköz egyetlen fő 
vízelvezetője, a Szekszárd-Bá-
tai-főcsatorna kotrását is, ahol 
egy kétéltű járművel a vízinö-
vényzetet is kivágják. 

 S. V.
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A közélet szereplői is képet kaphattak a fejlesztésekről
Szekszárd város önkormány-
zata március 12-én, hétfőn 
rendezte meg hagyományos 
Közéleti Fórumát a Babits Mi-
hály Kulturális Központban.

Az eseményre ezúttal is a 
megyeszékhely társadalmi, 
kulturális és sport életének 
meghatározó személyiségeit, 
intézmények és civil szerveze-
tek vezetőit hívta meg a város-
vezetés, hogy – a hónap elején 
megtartott Vállalkozói Fórum-
hoz hasonlóan – számot adjon 
a 2017-es esztendő gazdálkodá-
sáról, a megvalósult és indulás 
előtt álló fejlesztésekről, illetve 
a tervezett beruházásokról.

A kulturális központ rendez-
vénytermét megtöltő meghívot-
tak előbb a zeneakadémia jazz 
tanszékét alapító Binder Károly 
triójának muzsikáját és – egy 
kalotaszegi népdal erejéig – Zsi-
kó Zoltán énekét hallgathatták. 
Ezt követően Ács Rezső polgár-
mester mutatta be egy prezentá-
cióban, hogy az önkormányzat 
miként „sáfárkodott” a rábízott 
vagyonnal, milyen fejlesztéseket 
valósított meg, indított el, illet-
ve milyen beruházásokat tervez 
2018-ban és a következő eszten-
dőkben.

A város elmúlt évi gazdál-
kodását bemutató előadásában 
Szekszárd első embere hangsú-
lyozta: amíg a 2017-es esztendő 
az előkészítés, addig az idei a 
fejlesztések megvalósításának 
éve lesz. Ezt mutatja a 12,6 
milliárd forintos költségvetési 

főösszegben közel 5,9 milliárd-
dal tervezett fejlesztési kiadások 
sora. A beruházásokhoz jelen-
tős összegű, mint 500 millió 
forintnyi önrészt kell az önkor-

mányzatnak „letennie”. Erre a 
jól tervezhető és szabadon fel-
használható helyi adóbevételek 
nyújtanak fedezetet. Ebből jut 
városüzemeltetésre is, amelyre 
idén 1 milliárd forintnál is töb-
bet költ az önkormányzat.

A városvezetés – amely az el-
múlt 12 évben közel 20 milliárd 
forinttal növelte a megyeszék-
hely vagyonát – a civil szféra tá-
mogatására is jelentős összeget, 
a költségvetés közel 2 százalé-
kát fordítja. A 231 millió forint 
anyagi segítségből és a szüksé-
ges infrastruktúra térítésmentes 
használatából áll össze.

Az idei évre tervezett, vagy 
2018-ban induló beruházások 
sorában Ács Rezső polgármes-
ter beszélt az út-, járda- és par-

kolóépítési munka folytatásáról, 
nevelési és oktatási intézmények 
energetikai korszerűsítéséről, 
az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről, gazdaság- és tu-
rizmusélénkítő beruházások 
elindításáról, a Modern Vá-
rosok Programban állásáról, 
a megyeszékhely területének 
10 százalékát érintő Zöldváros 
programról és a szakképzés fej-
lesztéséről is.

Horváth István, a megyei 
jogú városok fejlesztésének 
koordinációjáért felelős állam-
titkár zárszavában gratulált a 
városvezetésnek és a szekszárdi 
embereknek a közösen elért si-
kerekhez, a város fejlődéséhez. 
A körzet önkormányzati kép-
viselője bejelentette, hogy az új 
fedett uszoda alapkövét hama-
rosan leteszik, és a szekszárdi 
sportcentrum egy jégcsarnok-
kal is gazdagodik a közeljövő-
ben. Horváth István elmondta: 
lobbizik azért, hogy a Modern 

Városok Programban megfo-
galmazott célokon túl további 
14–16 milliárd forint fejlesztési 
támogatást hozzon Szekszárdra.

Az Amaryllis Étterem által 
prezentált vacsorát követően 
két vendéget arról kérdeztük, 
miért tartotta fontosnak, hogy 
a városvezetés meghívását elfo-
gadva részt vegyen a fórumon.

– Keresztény emberként fe-
lelősek vagyunk a városért, 
melyben élünk. Találkozni sze-
rettem volna azokkal, akik mű-
ködtetik, akik a motorjai ennek 
a közösségnek, ezért tartottam 
fontosnak, hogy eljöjjek – vá-
laszolta Gyurkó Donát. A fiatal 
metodista lelkész hozzátette: a 
sikeres munkához kell a lelki 
egészség is, ahhoz pedig Isten 
közelsége, mert anélkül nincs 
teljes ember.

– Megtisztelő az a figyelem, 
amelyben a városvezetés és a 
szekszárdi emberek részesítik 
a 20 éves Csurgó Zenekart – 
mondta a Siklósi Krisztián. A 
Pro Urbe emlékplakettel kitün-
tetett együttes vezetője hozzá-
tette: a fórum jó alkalom volt 
arra, hogy „tudatosan megélje” 
mindazokat a fejlesztéseket, 
amelyek a megyeszékhelyen 
megvalósultak. Siklósi Krisz-
tián – akit a hallottak közül a 
Zöldváros program érdekel leg-
inkább – szerint csak üdvözölni 
tudják azt a kultúra terén vég-
bement változást, amely nívós 
rendezvényeken kínál fellépési 
lehetőséget a szekszárdi művé-
szeknek.   - fl -

A Dunántúl legnagyobb könyvgyártó nyomdája 
keres azonnali kezdéssel jó műszaki érzékkel 

rendelkező

KÖTÉSZETI GÉPKEZELŐKET.
ELVÁRÁSOK:
•  pontos, precíz, önálló

 munkavégzés;
•  2 műszakos munkarend

vállalása;
• megbízhatóság.

AMIT KÍNÁLUNK:
• munkába járás támogatása;
• bérezés megegyezés szerint.

HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ,
STABIL MUNKAHELY
Fényképes önéletrajzokat a 

titkarsag@szekszardinyomda.hu e-mail címre,  
vagy személyesen a nyomda portáján 

(Széchenyi u. 44–46.) kérjük leadni, 
„KÖTÉSZET” tárgy megjelölésével.

(03168)

A Szekszárdi Nyomda Kft.

ALKALMI
munkavállalókat keres napi 8 órás 

munkavégzésre, 2 műszakos munkarendbe.

Azonnali kezdés!
Jelentkezni:

személyesen a nyomda munkaügyesénél.

Telefon:
+36–74/411–422/112-es mellék.

(03169)

Kollégái köszöntötték Szekszárdon az év borászát
Szőke Mátyás mátrai borászt, 
az „Év Bortermelője Magyar-
országon” 2017-es díjazottját 
látták vendégül szekszárdi 
borász kollégái március 13-
án este a Garay ÉlményPin-
cében.

A borászok Kossuth-díjaként 
is emlegetett elismerés 27 éves 
történetében először nyert bo-
rász a Mátrai borvidékről. A 77 
esztendős Szőke Mátyás (képün-
kön középen) kiváló boraival és 
rengeteg munkával elért szerte-
ágazó életművével érdemelte ki 
az elismerő címet. Gépészmér-
nök végzettségű, de elődei ré-
vén korán megtanulta, hogyan 
kell a szőlőt művelni. A családi 
vállalkozást 1990-ben alapítot-
ta, jelenleg fiával, Zoltánnal 35 
hektáron gazdálkodnak.

A Szőke Pincészet borai a 
hazai üzletek mellett Svájcba, 
Svédországba, sőt az Egyesült 
Államokba is eljutnak. Szőke 

Mátyás nagyon fontosnak tart-
ja, hogy folyamatosan képezze 
magát, és figyelemmel kísérje 
a nagyvilág borszakmai trend-
jeit, ezért „csavargott” már 
többek között Új-Zélandon, 
Dél-Afrikában és Kaliforni-
ában is. A borász rengeteget 
dolgozik, ám ha akad némi 
szabadideje, legszívesebben 
traktorjában ülve veszi szem-

ügyre ültetvényeit, közben a 
természetben, az évszakok vál-
tozásaiban gyönyörködik.

A vendéget a szekszárdi kol-
légák nevében Ferenc Vilmos 
köszöntötte, majd „Matyi bá-
csi” mesélt röviden arról, ho-
gyan lett borász, és bemutatta 
a pincészetet is. Az év borter-
melője – nem udvariasságból 
– a csak hazánkban és Burgen-

landban termesztett kékfran-
kos egyediségéről, jövőbeni 
szerepéről is szólt.

Az este – melyen a szekszárdi 
év borászai közül ott volt Vesz-
tergombi Ferenc, Vida Péter 
és Mészáros Pál, míg Takler 
Ferencet András fia, Dúzsi Ta-
mást pedig felesége képviselte 
– nem lett volna teljes a borok 
nélkül. Szőke Mátyás egy zöld-
veltelini és egy szürkebarát 
mellett egy 2012-es évjáratú 
Amerlot tételt hozott. 

A mátrai termelő is ízelítőt 
kapott a szekszárdi borvidék 
zamataiból, miután a Diákét-
keztetési Kft. által prezentált 
vacsorához és azt követően 
mintegy 20 tételt – Bodri, Bősz, 
Dúzsi, Fekete, Fritz, Mészáros, 
Pálinkás, Remete, Ribling, Sá-
rosdi, Schieber, Takler, Tringa, 
Vesztergombi és Vida borokat 
– kóstoltak a jó hangulatú est 
résztvevői.  

 - fl -
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Metszési bemutató a Sauli-völgyben
Remek szekszárdi panorá-
mát kínált a Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör idei harmadik 
rendezvényének, a szőlő és 
gyümölcsfák metszésére 
koncentráló bemutató hely-
színe. 

Csuka Ferenc Sauli-völgyi ta-
karos kis tanyájából csodás ki-
látás nyílt nem csak a Sárközre, 
de még a déli határig húzódó 
valamikori római hadiútra is. 
A szép számmal érkező kertba-
rátokat a házigazdák kaláccsal, 
pogácsával, illetve vörös- és fe-
hérborral fogadták.

A metszés kényes, bonyolult 
munka a gyümölcsösökben. 
Könyvből, elbeszélésekből nem 
lehet elsajátítani. Minden gyü-
mölcsöskert más megközelítést, 
vagyis metszési módszert kíván. 
Itt is igaz a közmondás: a (sok-
sok) gyakorlat teszi a mestert. 
A bemutatóra immáron 17. 
alkalommal érkező szakember, 
Kulcsár László szaktanácsadó 
iróniával átszőtt előadása vonz-
za a mesterségbeli fogásokat 
ellesni igyekvő fiatalabb és idő-
sebb kertbarátokat egyaránt.

Mielőtt bíró Kulcsár László 
kezébe vette volna az ollót és 
a fűrészt, még szólt a telepítés-
ről, ami az ő olvasatában nem 
egyenlő a csemete elásásával. 

„Lehet ősszel, tavasszal is tele-
píteni az éppen aktuális időjá-
ráshoz igazítva.” Aztán mondta 
és mutatta a telepítésnél elkö-
vetett alaphibákat. Ezek egyike 
a megfelelő (30 fokos) szögál-
lás kialakítása. A szakember a 
helyszíni bejáráson rámutatott 
az őszibaracknál és az almánál 
is a hajtásválogatás és majd a 
gyümölcsritkítás elmulasztásá-
ra. „Ha egy-egy évben nagy ter-
més van, akár a gyümölcsök 50-
60 százalékát is le kell válogatni. 
Nem egyszerre, hanem több al-
kalommal. Ritkítani egészen a 
szüretig feladat, fontos a hibás 
képződmények eltávolítása.

A metszést a virágzásig illik 
elvégezni – jegyezte meg a szak-
tanácsadó, de a korszerű gyü-
mölcstermesztés során ezzel 

nem zárult az éves metszési te-
vékenység. A leszüretelés után 
úgy az őszibaracknál, mint a 
kajszinál a zölden fás metszést 
szükséges elvégezni. „Nagyjá-
ból nyolcvan százalékra metsz-
szük meg, így tavasszal egy kis 
korrekciós metszést kell már 
csak csinálnunk – jegyezte meg 
Kulcsár László, majd konkréti-
zálta is a metszési metodikát: 
„Az őszibaracknál és a man-
dulánál bőven kell hagyni szál-
vesszőket, mert ahogy az pél-
dául az idén is előfordul: nem 
tudjuk mennyi a rügy.”

Amíg a gyümölcsösökben 
a február közepén előforduló 
nagy fagyok bizony nem kí-
mélték a fákat – legfőképpen 
a kajszi ültetvények most is az 
áldozatok (nagy károkról szá-

molnak be a gazdák) –, addig 
a szőlő mélynyugalmi állapota 
elbírta a mínuszokat. Erről szá-
molt be a metszési bemutató 
szőlész-borász szakembere, ifj. 
Márkvárt János. „Nekem ennyi 
a törzs, és alul van egy szál vesz-
sző keresztbe elhajtva. Itt van az 
utolsó kötés, én minden évben 
új szálvesszőt hagyok” – mutat-
ta a fiatal borász. „Amikor így 
ívesen van lehajtva, ennek az 
az előnye, hogy egyenletesen 
nőnek majd a hajtások, a kö-
zépső részen nem gyengülnek 
be” – halottuk Csuka-gazda ül-
tetvényének második sorában a 
szakembertől. „Ha ez egy fiatal 
hajtás lenne, négy-öt rügynél 
nem hagynék többet, de ez egy 
öreg ültetvény, bátrabban meg 
lehet terhelni” – folytatta a gya-
korlatias tanácsadást Márkvárt 
János.

Aztán az általa végzett cser-
csapos váltómetszést is bemu-
tatta, amit nem a kertbarát kör 
tagjaira jellemző egy szál vesz-
szős, hanem a bak- és a kor-
donos művelésnél célszerű al-
kalmazni. Ennek lényege, mint 
mondta, hogy az alsó rügyből 
kitörő vesszőt hagyjuk meg és 
nem a felsőt.

Most is kiderült: a jó metszést 
sablonosan nem lehet végezni. 
 B. Gy.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

A hatvanmilliárdot is elérheti a fejlesztések értéke
Nagyban nő Szekszárd vonze-
reje és megtartó képessége a 
Modern Városok Programnak 
köszönhetően, melyben akár 
60 milliárd forintos fejlesztés 
is megvalósulhat – hangzott 
el a Szekszárdi Harmadik Kor 
Egyeteme hétfői előadásán, 
melyet Horváth István állam-
titkár tartott a programnról a 
PTE KPVK-n.

Orbán Viktor miniszterelnök 
és Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere 2016. február 23-
án írta alá a Modern Városok 
Programmal kapcsolatos meg-
állapodást, mely eredetileg 33 
milliárdos fejlesztést takart – 
emlékeztetett Horváth István, 
megyei jogú városok fejleszté-
séért felelős államtitkár. 

Tudatta, a tervezett fejlesz-
tések értéke azóta közel 50 
milliárd forintra nőtt, de azok 
összértéke végül a 60 milliárd 
forintot is elérheti. Hangsúlyoz-
ta, egymást erősítő fejlesztése-
ket terveznek, melyek nyomán 
sok száz új munkahely jön létre.

Felidézte, hogy a programban 
már lezárult egy 3 milliárd fo-
rintos fejlesztés, melynek nyo-
mán többek között megújult 
a Bor, a Bartina, a Sárköz és a 
Csengey Dénes utca, valamint 
megtörtént a Parászta-patak 
mederrendezése.

Horváth István elmondta, az 
új sportuszoda – melynek teljes 
forrásigénye 3,6 milliárd forint 
– esetében lezajlott a közbeszer-

zés, kiválasztották a kivitelezőt 
és átadták a munkaterületet. Az 
uszoda (alsó képünkön) alapkö-
vét március 20-án helyezik el.

Közölte, zajlanak a Szekszárd 
és Paks között 10 milliárd fo-
rintból megépülő távhőveze-
ték nyomvonalának tervezési 
előkészületei, melyre 60 millió 
forintot már biztosított a kor-
mány. Az atomerőmű adott-
ságait kihasználva közel 6000 
szekszárdi távfűtéses ingatlan 
távhődíja csökkenhet legalább 
30 százalékkal.

Horváth István arról is beszá-
molt, hogy már zajlik az új, 100 
hektáros ipari park kialakításá-
hoz szükséges földek megvásár-
lása. A Keselyűsi út és a Tolnatej 
által határolt területen az első 50 
hektáros terület esetében zajla-
nak a szerződéskötések, és több 
tulajdonos jelezte, hogy földjét 
már ki is vásárolta az állam.

A volt laktanya helyén 4,1 
milliárd forintból megvalósu-
ló interaktív tudásközpontnak 
köszönhetően méltó helyre a 
kerülhet a könyvtár, és a levél-
tárnak helyet adó Vármegyehá-
za funkcióit is át lehet gondolni. 
A volt laktanya területét már át-
adta az állam, az épület terveit 
pedig szekszárdi tervezők ké-
szítik. A kivitelezés várhatóan 
2019 első negyedévében indul.

A Gemencben létesülő öko-
centrum és kalandpark vonzó 
turisztikai programot kínál-
hat a vidékről érkezőknek. A 
Dunánál létesülő új kikötőnek 
köszönhetően a hajóval érkező 
turistákat is fogadni lehet. A 

kisvasút a kikötő és Bárányfok 
között szállítja majd az utaso-
kat, akik az elképzelés szerint 
városi buszokkal érhetik el 
majd Szekszárdot és az itt fellel-
hető turisztikai attrakciókat. A 
projekt összköltsége 6,5 milliárd 
forint.

Az államtitkár arról is szólt, 
hogy készülnek a fedett élmény-
fürdő tervei, valamint, hogy 
három éven belül jégcsarnok 
létesülhet a Sport utcában. Az 
új, 2,6 milliárdos ráfordítással 
elkészülő sportcsarnok és ren-
dezvénytér a mai labdarúgó 
stadion helyén épül meg.

Horváth István megemlítette, 
hogy a vásártér helyén lőtérnek 
is helyet adó Honvédelmi Sport-
centrum jön létre. Kiemelte, a 
sportfejlesztéseknek köszön-
hetően Szekszárdon nagyban 
fellendülhet a sportturizmus, a 
város egyfajta sportközponttá 
válhat.

A szálláshelyek gyarapítá-
sára négycsillagos, 120 szobás 
szálloda létesül a PTE egykori 

E-épületében, amit az állam ad 
át a városnak. Ezen kívül egy 
háromcsillagos 80-100 szobás 
családbarát sportszállót is ter-
veznek a sporttelep területén. 
Horváth István elmondta, a 
szálláshelyekre a különféle ren-
dezvények, illetve a borászatok 
és a tervezett fejlesztések vonze-
reje miatt is szükség van.

Ugyancsak tudatta, a szak-
képzés reformjára 2 milliárd 
forintot fordíthat Szekszárd. 
Huszonöt millió forintból ta-
nulmány készül, melyben fel-
mérik a cégek munkaerő prob-
lémáit, hogy hatékonyan tudják 
alakítani a szakképzés rendsze-
rét és olyan szakembereket ké-
pezzenek, akikre szükség van.

Az államtitkár zárásként azt 
mondta: a fejlesztéseknek kö-
szönhetően nagyban nő majd 
az itt élők komfortérzete. Mint 
fogalmazott, Szekszárd infra-
strukturális értelemben bárme-
lyik európai várossal felveheti 
majd a versenyt. 

 S. V.

Bodri-arany, Takler-ezüst a Mundus Vini-n
A Bodri Pincészet arany-, 
a Takler Pince ezüstérmet 
nyert a Meininger lapkiadó 
által szervezett 21. Mundus 
Vini tavaszi nemzetközi bor-
versenyen, Németországban.

A viadalra összesen 6770 bort 
neveztek a világ 150 borvidéké-
ről. A 44 országból származó, 
közel 270 tagot számláló zsűri 
33 nagyaranyat, 1102 arany- és 
1575 ezüstérmet osztott ki. A 
bormustrán az olasz borászatok 
nyerték a legtöbb érmet (647), 
megelőzve a spanyol (590) és a 
portugál (322) borászatokat.

A verseny hivatalos honlap-
ján található információk sze-
rint a magyar borászatok négy 
arany- és tizenegy ezüstérmet 
nyertek, ezen kívül egy magyar 
pezsgő nyert aranyérmet. A 
rangos nemzetközi versenyen 
aranyéremmel ismerték el a 
Bodri Pincészet 2015-ös Opti-
mus Cuvée-jét, míg az ugyan-
csak 2015-ös Takler Bikavér 
ezüstérmet szerzett.

Remeklő Schieber borok
Kiválóan szerepeltek a szek-

szárdi borok a XVII. Országos 
Syngenta Borversenyen. A 

Schieber Pincészetre aranyeső 
szakadt: Solutio Perfecta bo-
rukkal SynVino-díjat nyertek, 
de további öt aranyérmet is 
begyűjtöttek. A díjakat márci-
us 8-án adták át Siófokon.

Az idei Syngenta Borver-
senyre rekordszámú, 539 
nevezés érkezett az ország 
valamennyi borvidékéről. A 
szekszárdi borok kiválóan sze-
repeltek: a Schieber Pincészet 
Solutio Perfecta cabarnet sau-
vignon 2011 bora lett a verseny 
legjobb vörösbora, amivel ki-
érdemelte a négy kiosztott Sy-
nVino-díj egyikét. A pincészet 

emellett öt aranyérmet is be-
gyűjtött (Karma Cabernet Sau-
vignon 2013, Merlot 2012, Ab-
rakadarka Siller 2017, Trilógia 
Kékfrankos 2013, Chardonnay 
2017) a rangos megméretteté-
sen. A Prantner Pince kettő 
(Sauli 2015, Merlot 2015), a 
Fritz Borház (Szekszárdi Kék-
frankos 2013), a Takler Pincé-
szet (Bikavér 2015), a Twickel 
Szőlőbirtok (Kajmád Szek-
szárdi Sauvignon Blanc 2017) 
és Vesztergombi Pince (Shiraz 
2015) egy-egy aranyérmet 
nyert. 

 Forrás: kadarka.netFO
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03166)

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

(03151)

KŐ
L O H N E R
G Á B O R

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

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

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

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

Kőfaragó műhelyembe fizikai 
munkára munkatársat keresek. 

Kőfaragó, burkoló, kőműves
szakemberek előnyben.

(03167)

Hulladékszállítási naptár 2018 – Szekszárd
Kommunális hulladék-
szállítási napok
(társasházaktól is) 

Kommunális hulladék-
szállítási napok 
kizárólag társasházaktól

Szelektív hulladék-
szállítási napok

Zöldhulladék szállítási 
napok

MEGJEGYZÉS:
A lomtalanítás évente 
egyszer igényelhető 
díjmentesen, házhoz 

menő jelleggel az 
alábbi telefonszámon:

+36–20/480–4515

„Az én Pannóniám”
XI. alkalommal került megren-
dezésre „Az én Pannoniám” 
(Mészöly Miklós) középiskolá-
sok Kárpát-medencei vers- és 
prózamondó versenye.

Szekszárdon, a Művészetek Háza 
középiskolás korúakkal és felké-
szítőkkel telt meg, többen már is-
merősként köszöntötték egymást. 
A rendezvény három fordulós.  A 
döntőre a második forduló alap-
ján huszonhat versenyző kapott 
meghívást, köztük hat határon 
túli versmondó is. Dunaújváros, 
Budapest, Pécs mellett többek 
között Galántáról, Nagybereg-
ből, Kolozsvárról, Csíkszeredáról 
is érkeztek diákok, nem beszélve 
a helyi tanulókról. 

– Ez tulajdonképpen egy ta-
lálkozó, még hogyha verseny is. 
Szeretnénk, ha minél többen meg-
ismerkednének a „mi Pannóni-
ánkkal” – mondja Báló Marianna 
szervező, tanár – jó lenne, ha a mi 

gazdag kultúránkat e korosztály is 
vonzónak találná. Sok helyről jön-
nek és hozzák a saját vidékük iro-
dalmát, mely bennünket gazdagít. 
A találkozás lehetősége pedig a 
hasonló érdeklődésű embereknek 
nagyon fontos.

A verseny fő támogatója: a 
Nemzeti Tehetség Program és az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma. Az általa meghirdetett „A 
hazai nagy hagyományú és szak-
mailag elismert országos vagy 
Kárpát-medencei szervezésű ta-
nulmányi és művészeti versenyek 
támogatása” című NTP-TMV-17 
kódjelű pályázati kiírásra be-
nyújtott és NTP-TMV-17-0014 
pályázati azonosítón nyilvántar-
tásba vett „Az én Pannoniám” 
középiskolások Kárpát-meden-
cei vers- és prózamondó versenye 
című pályázat a Támogató dön-
tése alapján vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. (x)

 (03157)
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Március 11-ei rejtvényünk megfejtése: Pinokkió, Carlo Collodi
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kozmáné Károly Mariann. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését március 22-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„De Jézus magához hívta őket, 
és ezt mondta: Tudjátok, hogy 
a népek felett zsarnokoskod-
nak fejedelmeik, és vezetőik 
hatalmaskodnak rajtuk. De 
közöttetek ne így legyen, ha-
nem aki naggyá akar lenni 
közöttetek, az legyen a szol-
gátok, és aki közöttetek első 
akar lenni, az legyen a rab-
szolgátok. Mert az Emberfia 
sem azért jött, hogy neki szol-
gáljanak, hanem hogy ő szol-
gáljon, és életét adja váltságul 
sokakért.”  (Mt 20, 25-28)

A hatalommal való visszaélés és 
a zsarnokság áthatja a gondol-
kodásunkat és kultúránkat. Nem 
egy adott politikai rendszerrel 

van a baj, hanem mindig és 
mindenhol velünk: az emberrel. 
Jézus 12 tanítványa is összekap 
azon, hogy ki legyen az a kettő, 
aki Jézus mellé ülhet. Ki a na-
gyobb? Ki a méltó? Ki áll köze-
lebb Jézushoz? Ki a jobb?

Jézus közelében nem így van. 
Figyelmeztet bennünket: „Kö-
zöttetek ne így legyen!”Jézus sa-
ját példáját állítja elénk, amikor 
belebonyolódunk a hatalom, az 
összehasonlítgatás, a féltékenység 
és versengés hálójába: „Én nem 
azért jöttem, hogy szolgáljanak 
nekem, hanem hogy odaadjam 
az életem.” Az önfeláldozó, szolgai 
vezetés nem önmagát tönkre alá-
zó magatartás, hanem olyan ve-
zetői magatartás, amely felemeli 

a másikat, az általa vezetetteket. 
Ez a vezetői életforma a Jézussal 
való kapcsolatból bontakozik ki. 
Nem akkor vagyok nagy, ha ural-
kodok, másokon képességeimmel 
feléjük kerekedek, hanem ha a 
vezetésem nyomán kibontakoz-
nak, felüdülnek és kiteljesednek 
azok, akik követnek, akiket veze-
tek. Családban, osztályteremben, 
kisebb és nagyobb közösségben ez 
így működik. Jézus kereszthalála, 
az ő áldozata a keresztény ember 
életének alapja, önazonosságának 
alapköve. Ez adja az alaphangot, 
hogy másokat különbnek tartva, 
másokért éljünk és így vezessük a 
ránk bízottakat.

 Gyurkó Donát Sámuel 
 metodista lelkész

Nőnapi kavalkád: programok hölgyeknek az Agórában
Nőnap alkalmából több na-
pon át kínált színes progra-
mot a hölgyeknek a Babits 
Mihály Kulturális Központ. 
Az esemény csúcspontja a 
március 10-i Nőnapi Kaval-
kád volt, amikor is minden a 
hölgyek körül forgott. 

A nemzetközi nőnap a nők iránti 
tisztelet és megbecsülés kifeje-
zésének napja. A jeles ünnepet 
1917 óta szerte a világon számon 
tartják. A nőnap régről eredeztet-
hető: egészen az egyenjogúságért 
küzdő nők áldozatos tevékeny-
ségéi kell visszatekintenünk. Az 
első március 8-hoz kapcsolódó 
esemény New Yorkban történt: 
textilgyárakban dolgozó nők vo-
nultak az utcára és tüntettek a jo-
gaikért. A világon az első nőnapot 
is az Egyesült Államokban tartot-
ták, 1909-ben. Magyarországon 
1914 óta szerveznek országszerte 
a rendezvényeket.

A Babits Mihály Kulturális 
Központban is évről-évre kü-
lönböző programokkal várják a 
hölgyeket a jeles napon. Március 
8-án, csütörtökön este Gergely 
Róbert „Oda vagyok magáért” 
című koncertjét élvezhették az 
érdeklődők (képünkön), mely-
nek vendégművésze Vágó Ber-
nadett szekszárdi származású 

musicalszínész volt. Március 
8. és 10. között csajos filmeket 
vetítettek a moziban, az Agóra 
Kávézóban pedig koktélokkal 
(is) várták a vendégeket.

Idén a Mentálhigiénés Mű-
hely kapcsolódott társzervező-
ként az eseményhez. A házi-
gazdák különböző előadásokra 
várták a szebbik nem képvise-

lőit március 10-én. Szó volt a 
lelki egészségéről, Török Iván 
pszichológus előadásában. A 
Mesetükörben Tancz Tünde 
mesekutató beszélt a népmesei 
női sorsokról. A legnépszerűbb 
program a hangrelaxáció volt: 
Holló Eszter okleveles hang-
masszőr, minősítet jógaoktató 
tibeti hangtálakkal és gonggal 
várta a harmóniára vágyó höl-
gyeket.

Nagyon kedvelt volt a részt-
vevők körében az egészség-
megőrzéssel kapcsolatos prog-
ramkínálat is. Egészségügyi 
szűréseken, méréseken vehettek 
részt.  Volt vércukorszint-mé-
rés, testzsír-mérés és életmód 
tanácsadás is, az előtérben pe-
dig termékbemutatók és csajos 
termékek vására zajlott. Sokan 
vettek részt dr. Hevesi Krisztina: 
„Mi a cél ma – Jó párkapcsolat 
vagy jópár kapcsolat?” című 
előadásán is.  - mwj -

Műfaji forgatag egy felvidéki galériából
Ritkán adatik meg, hogy a 
határon túli magyarság kor-
társ művészetét felvonultató 
galéria érkezzen Szekszárdra. 
Nos, március 10-től a Művé-
szetek Házában ilyenben le-
het részünk. 

Az alkotások – festmények, 
grafikák, plasztikák – az 1997-
ben alapított dunaszerdahelyi 
Kortárs Magyar Galéria tulaj-
donát képezik, amelyeknek vá-
rosunkba érkezése felett Baky 
Péter festőművész bábáskodott.

Már önmagában kihívást je-
lentett, hogy a kilencvenes évek-
ben a határon túl egy magyar 
galériát hoztak létre – erről dr. 
Máté István beszélt a tárlat meg-
nyitóján. Az önkormányzati 
képviselő aláhúzta: a galéria – a 
helyi futballcsapat (DAC) hihe-
tetlen hangulatú mérkőzéseivel 
együtt – a magyar kultúra ko-
héziós erejét erősíti, tudatosítva: 
együtt erősek, tehetségesek va-
gyunk, s ha összmagyarságban 

gondolkodunk, az sikerre viheti 
dolgainkat.

A galéria alapítványának tes-
tületében – a kuratóriumi elnök, 
A. Szabó László, Dunaszerdahely 
alpolgármestere – mellett határon 
inneni és túli születésű magyar 
képzőművészek is helyet kaptak 
– így többek között Biszák László 
szekszárdi festőművész is –, s kö-
zülük többek munkája látható a 
kiállítás anyagában.

A megnyitón Baky Péter nem 
ment el szó nélkül amellett, hogy 

a magyar kortársművészet nem 
kapja meg az őt megillető figyel-
met. Nem képes ugyanis a többi 
művészeti ág „remeklésével” – 
sok esetben talmi értékeivel – 
felvenni a versenyt, ennél fogva 
szinte „leküzdhetetlen hátrányt 
szenved el”. Ennek ellenére folya-
matosan kerülnek ki remek mű-
vek a jelen művészeitől, a kortárs 
művészet szárnyalásának széles 
spektrumát tárva elénk.

A tárlaton tobzódhatunk a 
stiláris lehetőségekben: hiszen 

egy valódi szürrealista, mini-
malista, nonfiguratív, expresszív 
„forgatag”, amely együtt is képes 
lehengerlő műalkotássá válni. 
A kiállítás egésze, kisugárzása 
körbeöleli az érdeklődőt, egy-
úttal rákényszeríti a befogadót, 
hogy foglalkozzon a látható 
művekkel – hallhattuk.

Érdekesnek ígérkezik a tárlat, 
már csak azért is, hiszen Kon-
dor Bélától Aknay Jánoson és 
Gross Arnoldon át Gyarmati 
Tihamérig több neves magyar 
alkotó műveivel találkozhatunk. 
 Gy. L.FO
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A Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 

pályázatot hirdet  
„KULTURÁLIS  

PÁLYÁZAT” címmel
Szekszárd Megyei Jogú 
Város területén működő 
német nemzetiségi kultu-
rális tevékenységet folytató, 
szekszárdi székhelyű civil 
szervezetek támogatására.
A támogatás a szekszárdi 
német nemzetiségek öna-
zonosságának megőrzését, 
anyanyelvének, zenei – tánc 
és egyéb hagyományainak, 
szellemi és tárgyi emléke-
inek ápolását szolgáló, cé-
lokra nyújtható. 
Keretösszeg a 2018. évben 
2.500.000 forint.
A pályázat beadási határ-
ideje: 2018. április 13.
A pályázati kiírás és az adat-
lap letölthető Szekszárd Me-
gyei Jogú Város honlapjáról 
(www.szekszard.hu).

Dr. Józan-Jilling Mihály
Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

EBH-ügyfélfogadás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Szekszárdon is ügyfélfogadáso-
kat tart azon személyek részére, 
akik hátrányos megkülönböz-
tetést szenvednek el. Diszkri-
minációról akkor beszélhetünk, 
ha valamely személyt a „védett 
tulajdonsága” (így például fo-
gyatékossága, neme, vallási, 
világnézeti meggyőződése, 
nemzetisége, anyanyelve, stb.) 
miatt éri hátrányos megkülön-
böztetés. Az Egyenlő Bánás-
mód Hatóság ügyfélfogadása 
és eljárása az ügyfelek számára 
költségmentes.

Ügyfélfogadások Szekszárdon: 
minden hónap első és második 
szerdáján délelőtt a Tolna Me-
gyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Házban (Béla király 
tér 6.) és minden hónap harma-
dik szerdáján délelőtt a Szekszár-
di Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályánál (Munkaügyi Köz-
pont, Találka tér 4., 2. emelet).
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Nagyot lépett az alapszakasz-elsőség felé a KSC
Fontos győzelmet aratott 
Miskolcon az Atomerőmű 
KSC Szekszárd a női kosár-
labda-bajnokság 20. forduló-
jában, amely sikerével nagy 
lépést tett az alapszakasz-el-
sőség felé.

A Sopronban tartalékosan – 
Teja Oblak sérülés miatt nem 
léphetett pályára – elszenvedett 
12 pontos vereség után újabb 
rangadó várt a szekszárdiakra a 
jó erőkből álló DVTK otthoná-
ban. A mintegy 1000 néző előtt 
lejátszott találkozón a házigaz-
da kezdett jobban, és egészen 
a második negyed közepéig 
vezetett is. Az atomosok fordí-
tottak ugyan (18. p.: 22–27), de 
a nagyszünetre már a Diósgyőr 
vonulhatott minimális előny-
nyel (31–30).

A fordulást követően tovább 
szigorított védekezésén a KSC, 
amely a palánkok alatt is kor-
látlan úr volt. A vendégek ösz-
szesen 46 lepattanót gyűjtettek 
be, ebből Krnjics Szara egyma-
ga tizenkettőt, Erica McCall 
pedig nyolcat. A munkanap 
miatt ezúttal ugyan szurkolói 
busz nem indult, a kedvence-
iket így is nagy számban el-
kísérő szekszárdi drukkerek 
támogatásával, és a két fiatal, 

Gereben Lívia és Studer Ág-
nes eredményessége révén fo-
kozatosan ellépett ellenfelétől 
Djokics Zseljko együttese (31. 
p.: 42–50). A végjátékban ál-
landósult a 8–10 pontos ato-
mos előny, így már nem volt 
kétséges, hogy a KSC meg-
szerzi tizenhatodik győzelmét. 
A szekszárdiak legjobbja a 18 
éves Gereben Lívia (képünkön) 
volt, aki 13 pontja mellett 4 le-
pattanót, 3 gólpasszt is jegyzett, 
és kiharcolt 6 személyi hibát is.

– Mindkét csapat nagyot 
küzdött. Boldog vagyok, hogy 
az utóbbi hetek munkája meg-

látszott, jól védekeztünk, öt-
venkét ponton tartottuk a na-
gyon jó DVTK-t Miskolcon. 
Fontos lépés volt ez a győzelem 
az újabb alapszakasz-elsőség 
felé, ami ismét egy csoda len-
ne, hiszen két éve még nagyon 
messze volt ettől a KSC Szek-
szárd – értékelt a mérkőzés le-
fújását követően Djokics Zselj-
ko vezetőedző.

A kevesebb mérkőzést ját-
szó szekszárdiak egyelőre má-
sodikak a Sopron mögött, de 
ha a hátralevő két találkozót 
(BEAC Újbuda, PEAC-Pécs) a 
papírforma szerint megnyerik, 
akkor ismét az első helyen zár-
hatják az alapszakaszt.

 -fl-

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T
FO

TÓ
: S

ZV

Aranyérmek és dobogós helyezések a régiós mezeifutó versenyről
Március 9-én a DOVASE ren-
dezte meg a régió mezei fu-
tóversenyének tavaszi fordu-
lóját.

A házigazda, a pécsi PSN Zrt. 
és természetesen a Szekszárdi 
Sportközpont atlétika szakosz-
tályán túl a nagydorogi Széché-
nyi Sándor iskola diákjai is részt 
vettek a megmérettetésen.

A szekszárdi szakosztályt 
betegség „tizedelte”, ezért a pé-
csiekkel vegyes csapatokat ál-
lítottak ki. A kiváló hangulatú 
és remek időben megrendezett 
versenyen mindkét korcso-
portban a DOVASE „A” külö-

nítménye győzött. S szervezők 
nem csak csapatban, de egyé-
niben is eredményt hirdettek. 

Az U11-es korosztályban Felkl 
Dominik, U13-ban pedig Kiss 
Kata Ramóna állhatott a dobo-

gó legmagasabb fokára. Mind-
ketten végig harcolva, bátor 
versenyzéssel, megérdemelten 
lettek aranyérmesek. Jó téli 
felkészülésének köszönhetően 
Gál Noémi pedig (U11) és Deli 
Bence ezüstérmet szerzett, míg 
az U13-as csapat (Kiss K., Deli 
B., Plessz Gábor, Kovács Esz-
ter, Pesthy Bori) harmadikként 
zárt. Az U11-es csapat nagyon 
fiatal versenyzőkből (Felkl D., 
Gál N., Gyimóthy Marci, Bos-
nyák Ákos, Hild Ádám, Hild 
Viktória és Havasi Roland) állt, 
számukra a tapasztalatgyűjtés 
volt a legfontosabb. 
 - rp -

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
március 19-től március 23-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03153)

MENÜ Március 19. Március 20. Március 21. Március 22. Március 23.

„A”
1050 Ft

Hamis 
halászlé

Májgombóc-
leves

Marha-
húsleves

Tavaszi 
zöldségleves

Tárkonyos 
burgonya-
krémleves

Túrós csusza,
tepertő

Rakott
karfiol

Főtt marha-
szelet, 

gyümölcs-
mártás, 

pirított dara

Sült csirke-
comb, tört 
burgonya, 

friss vegyes 
saláta

Toronói
csirkemell,

petrezselymes
burgonya

„B”
1050 Ft

Hamis
halászlé

Májgombóc-
leves

Marha-
húsleves

Tavaszi 
zöldségleves

Tárkonyos 
burgonya-
krémleves

Rántott sajt,
párolt rizs,

tartármártás

Bakonyi
csirketokány,

tészta

Pincepörkölt,
savanyúság Chilis bab

Füstölt 
sajttal töltött 
sertésborda, 

zöldséges 
bulgursaláta

Napi
ajánlat
950 Ft

Lenmagvas 
csirkemell 

rántva, hasáb-
burgonya,
friss saláta

Lenmagvas 
csirkemell 

rántva, hasáb-
burgonya,
friss saláta

Lenmagvas 
csirkemell 

rántva, hasáb-
burgonya,
friss saláta

Lenmagvas 
csirkemell 

rántva, hasáb-
burgonya,
friss saláta

Lenmagvas 
csirkemell 

rántva, hasáb-
burgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Füstölt sajtos 
csirkecomb-

filé, aszalt 
paradicsomos    

jázmin rizs

Füstölt sajtos 
csirkecomb-

filé, aszalt 
paradicsomos    

jázmin rizs

Füstölt sajtos 
csirkecomb-

filé, aszalt 
paradicsomos    

jázmin rizs

Füstölt sajtos 
csirkecomb-

filé, aszalt 
paradicsomos    

jázmin rizs

Füstölt sajtos 
csirkecomb-

filé, aszalt 
paradicsomos    

jázmin rizs

EXIT CIRKUSZ 2018 – „KÉSZ CIRKUSZ!”
SZEKSZÁRD március 22-től – március 25-ig az XXL áruház mellett.
Idei műsorunkban, sok újdonságot láthatnak. Fiatal, tehetséges, dinamikus 
artistaművészek mutatkoznak be: lábzsonglőr, egykerekű bicigli akrobaták, 
egyensúlyozás a guruló hengereken, focilabda zsonglőr, vidámságról, humor-
ról, a tehetséges, Johnny bohóc gondoskodik. A Monte Carlói Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál 5. NEW GENERATION Fesztiválján Bronz Díj nyertes ugródeszka 
akrobatákat láthatják az EXIT Cirkusz porondján! A gyerekek találkozhatnak 
kedvenc mesehőseikkel. 

Papagáj show, egyedülálló, különleges, okos és vicces lovas produkció. 
Sztárvendégünk: Rafaela Honden és a „hófehér farkasai”. 

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
A premier napon a belépő csak: 1.500,- FT / fő a lelátóra!
Ne feledjék:  EXIT Cirkusz = kijárat a mindennapokból!
Előadások időpontjai: csütörtök – péntek: 18:00 óra 

szombat: 15:00 és 18:00 óra • vasárnap: 11:00 és 15:00 óra
Információ és jegyrendelés: +36 30/693 46 32. • www.exitcirkusz.hu

Keressen Facebookon: Exit Cirkusz. Ismerd meg legfrissebb híreinket 
a társulatunk életéről! „Likold” és oszd meg az oldalunkat, így nyerhetsz 4 

fős családi belépőt.
FÜTÖTT NÉZŐTÉR!!!  FÜTÖTT SÁTOR!!! (03155)

NŐI TAVASZI

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás, fájós lábakra!

Egyes termékek: 3.900,- Ft-tól

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály
SZEKSZÁRD, Dominó Üzletház – bejárat a Mátyás 
király utca felől az Euronics Műszaki Áruház mellett.
2018. március 23., péntek 09:00 – 12:00 óráig

(03165)

ELADÓ ingatlanokat 
keresek SZEKSZÁRD

 és KÖRNYÉKÉN, 
készpénzfizetéssel.

ÉRDEKLŐDNI:
+ 3 6 – 2 0 / 4 1 1 – 1 7 – 4 7

(03162)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola 
tanárainak közreműködésével

2018. március 19. 18:00 óra
Helyszín:

Vármegyeháza, Díszterem
A műsort vezeti:
Orbán György. 

A belépés díjtalan. 
Az előadás előtt egy órával ingyenes 

tárlatvezetés a kiállítótérben. 
Rendező: Tolna Megyei Kormány-

hivatal, Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum.

Aluinvent DVTK–Atom-
erőmű KSC Szekszárd 52–
59 (18–15, 13–15, 11–19, 
10–10). Miskolc, 1100 néző. 
Szekszárd: STUDER Á. 
11/6, Theodoreán 2, Costa, 
MCCALL 8, Kiss V. 6. Csere: 
KRNJICS 6, Oblak 5, GERE-
BEN 13/3, Bálint 6, Studer 
Zs. 2, Mansaré. Edző: Djo-
kics Zseljko.

Sporthírek
Futsal. Zsinórban harma-
dik vereségét szenvedte el 
az Agenta Girls Szekszárd 
FC NB I-es női futsalcsapa-
ta. Micskó Márk gárdája az 
alapszakasz második helyét 
a rivális Kiskunfélegyháza el-
len biztosíthatta volna be, ám 
a Tolnán rendezett találkozón 
az Astra akarata érvényesült 
(3–6). A szekszárdiak góljait 
Buchmüller (2) és Ganczer 
szerezték.
Kézilabda. A bajnokesélyes 
Nemzeti Kézilabda Aka-
démia együttesét fogadta a 
Szekszárdi FGKC NB I/B-s 
női együttese a Nyugati cso-
port legutóbbi játéknapján. A 
Fekete Gólyák Schell kapus és 
a 9 gólig jutó Kaveczki vezér-
letével sokáig tartani tudták a 
lépést a NEKA fiataljaival, ám 
a végére fejben és fizikálisan 
is elfáradtak (22–24).
Labdarúgás. A labdarúgó 
NB III Közép-csoportjában a 
víz alatt álló pálya miatt nem 
tudta lejátszani idei első hazai 
bajnokiját a Szekszárdi UFC. 
A Dunaújváros elleni találko-
zót április 4-én pótolják a fe-
lek. Kvanduk János öt forduló 
óta nyeretlen együttese már-
cius 17-én a kiesés ellen küz-
dő Makó otthonába látogat.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
Március 19. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig. Előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgya-
ló (Szekszárd, Béla király tér).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Március 20. (kedd) 16:00 – 17:00 
óráig. Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
Március 21. (szerda) 16:00 – 17:00 
óráig. Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGÓRA MOZI
Március 18., vasárnap

10:30 –  Hihetetlen történet az 
óriás körtéről*

15:00 –  Nyuszi suli
17:00 –  Lady Bird
19:30 –  Hívatlanok 2.
Március 19., hétfő

Technikai okok miatt a vetítés
szünetel!
Március 20., kedd

Technikai okok miatt a vetítés
szünetel!
Március 21., szerda

Technikai okok miatt a vetítés
szünetel!

Március 22., csütörtök

15:00 – Nyúl Péter
17:00 –  Tomb Raider 3D
19:30 –  Bosszúvágy
Március 23., péntek

15:00 – Nyúl Péter
17:00 –  Tomb Raider 3D
19:30 –  Bosszúvágy
Március 24., szombat

15:00 – Nyúl Péter
17:00 –  Tomb Raider 3D
19:30 –  Bosszúvágy
*A matiné vetítésekre a belépés 
ingyenes. Regisztrációs jegy 
váltása kötelező!

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Programok az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadság-
harc 170. évfordulója alkal-
mából

A hosszú hétvégén temati-
kus filmvetítésekre, ingyenes 
matiné filmekre, kézműves 
foglalkozásokra, táncházba és 
irodalmi délutánra várják az 
érdeklődőket a Babits Mihály 
Kulturális Központba. A Mozi 
előterében Pilvax kávéházi han-
gulat várja a látogatókat, lehe-
tőség lesz reformkori ruhákba, 
jelmezekbe öltözni, az Agóra 
Kávézóban még Kossuth-kiflit 
is kóstolhat a közönség.

2018. március 17. (szombat)
10:00 – 13:00 Kézműves mű-
hely gyermekeknek (Mozi elő-
tér). Nemzeti színű tulipán és 
báb készítés. Közreműködik: 
Humánszolgáltató Központ. 
10:30 Ősember (Agóra Mozi). 
A belépés regisztrációs jegy vál-
tásával díjtalan.
16:30 Táncház a Tarsoly Zene-
karral (Bödő terem).
Házigazda: Bartina Néptánc 
Egyesület.
16:30 – 17:00 Babázó; 17:00 
– 18:00 Játszó; 18:00 – 19:30 
Gyermek táncház; 20:00 – 
23:45 Felnőtt táncház.

2018. március 18. (vasárnap)
10:00 – 13:00 Kézműves mű-
hely gyermekeknek (Mozi elő-
tér). Nemzeti színű dekoráció 
és kitűző készítés. Közreműkö-
dik: Hímző szakkör.
10:30 Hihetetlen történet az 
óriás körtéről (Agóra Mozi).

Plohn József 1848-as Hon-
védportréi – válogatás a Tor-
nyai János Múzeum gyűjte-
ményéből (Mozi előtér). A 
kiállítás március 18-ig tekint-
hető meg. 

2018. március 19. (hétfő) 
19:00 – Színházterem
Fehérlaposok

Rockopera a felvidéki kite-
lepítettekről. A mű a második 

világháborút követő felvidéki 
kitelepítés tragikus történetét 
dolgozza fel a kitelepített csa-
ládok visszaemlékezéseinek 
felhasználásával, két család 
hányatott sorsán keresztül.

A főbb szerepekben: Varga 
Miklós, Makrai Pál/ Balogh 
Attila, Csengeri Attila, Laklóth 
Aladár/Molnár Árpád, Bodnár 
Vivien. Közreműködik: a Ma-
gyarock Dalszinház társulata. 
Zeneszerző: Másik Lehel. Ren-
dező: Vizeli Csaba. 

Jegyár: 3.500,- Ft. 

2018. március 21. (szerda) 
18:00 - Csatár terem
Író-olvasó találkozó Szécsi 
Noémivel

Házigazda: Ágoston Zoltán, 
a Jelenkor folyóirat főszerkesz-
tője. A rendezvény a Jelenkor 
folyóirat és a Babits Mihály 
Kulturális Központ együttmű-
ködésében jön létre. 

A belépés díjtalan.

2018. március 20. (kedd) 
17:30 – Művészetek Háza
Művészettörténeti szabad- 
egyetem

Magyar művészek Európá-
ban, dr. Aknay Tamás előadá-
sa. München vagy Párizs – Szi-
nyei Merse Pál. 

A belépés díjtalan.

2018. március 25. (vasárnap) 
09:00 – 13:00 – Rendezvény-
terem
Húsvéti játszóház
09:30 Húsvéti tojáskeresés a 
Prométheusz parkban (2–12 
éves korig).
10:00 Nyáry Detti Nyúlkaland 
című bábelőadása.
11:30 EleveN gyerekzenekar 
koncertje.

Arcfestés, babjátszó, kéz-
műves foglalkozások, vásár a 
Mozi előterében. Kifújt vagy 
főtt tojást mindenki hozzon 
magával!

Jegyár: 1.000,- Ft, 4 éves kor 
alatt 500,- Ft.

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszervezet 
„Fürgeujjak, ügyek kezek”

címmel kézimunka foglalkozást szervez.
Program: horgolás, kötés, húsvétra: bárány, tojás, nyúl készítés

Foglalkozás ideje: 2018. március 22. (csütörtök) 14:00 óra
Foglalkozás helye: MVK Tm. szervezete Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

A foglalkozásra minden érdeklődőt várunk.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Jogi és Hatósági Igazgatóságának Igaz-

gatásiOsztályára hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu  

honlapon, a Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE
A Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egye-

sület március 26-án, 17 órától a Plébánián (Béla király tér 9.) 
tartja 2018. évi rendes közgyűlését. (Határozat képtelenség 
esetén a megismételt közgyűlést április 10-én, 16,30 órakor 

szintén a Plébánián rendezik.)
Napirendi pontok:

1. A 2017. évi pénzügyi beszámoló jóváhagyása, illetve  
a közhasznúsági jelentés elfogadása.

2. Az egyesület 2018. évi munkaterve, költségvetés.
3. Egyéb teendők, programok megbeszélése,  

tagdíj befizetések, új tagfelvételek.
Az egyesület elnöksége számít a tagok megjelenésére.  

A közgyűlés nyilvános, szeretettel várnak minden érdeklődőt, 
és az egyesületbe belépni szándékozót.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:

7100 Szekszárd, Béri B. Á. 115. fsz.
1 db 62 m2 alapterületű összkomfortos szociálisalapú bérlakás

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 73. IV. emelet
1 db 50 m2 alapterületű összkomfortos szociálisalapú bérlakás

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

1 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 29. (csütörtök) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

Meghívó Léleképítőre
Prof. Dr. Csókay András 

világhírű agysebész
Prima Primissima-díjas, a Magyar Köztársasági 

Érdemrend Nagykeresztjével kitüntetett  
orvos-professzor vetített-képes előadása:

IDEGSEBÉSZET ÉS MISSZIÓ címmel.

Időpont: 2018. március 26. (hétfő) 18:00 órakor
Helyszín: Garay János Gimnázium, Díszterem

(7100 Szekszárd, Szent István tér 7–9.) 
Információ:

dr. Tóth Csaba Attila • tel.: +36–30/9319–428
BELÉPÉS DÍJTALAN  

A Tolna Megyei Felnőtt DiabetesesekEgyesületének
következő előadása „Botra fel!” – Nordic Walking séta  

a cukorbetegekért címmel.
Időpont: 2018. március 27. (kedd) 13:30 óra

Helyszín: Szekszárd a Kórház Lila épülete (Béri B. á. u. 5.).
A rendezvény szervezése, a mozogni vágyók toborzása lesz az 

előadás témája, amit május 12-re tervezünk. 
Minden érdeklődőt, nem csak cukorbetegeket

szeretettel várunk!

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(0
31

59
)

•  Korfu, Kréta, Rhodos és Zakynthos 
repülővel már 65.920,- Ft/fő + ill.  

•  Törökország 4* Hotelben All. Inn. 
ellátással, repülővel 87.900,- Ft/fő + ill

•  CITROMFESZTIVÁL Cinque Terre 
és Elba-szigete 5 nap a pünkösdi 
hétvégén

62.900,- Ft/fő

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

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

(03163)

2018. március 22.,
csütörtök 17:30

A kordában tartott 
stressz
Előadó:

Farkas Szabolcs tanár

2018. április 05., 
csütörtök 17:30

Idegrendszert védő 
étrend
Előadó:

Máté Carmen tanár
Szervező: A Keresztény Nevelésért Alapítvány

Helyszín: Scarabeus rendezvényterem, 
Szekszárd, Béla király tér 5.

A belépés ingyenes, terembérleti
hozzájárulást elfogadunk.

(03148)

MEGHÍVÓ
„Kapaszkodók a változó 

világban”– Bibliai előadás-
és beszélgetés-sorozat

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03149)

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


