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Elűzték a telet

→ 9. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:

Költségvetés
Biztonság és megújulás – ezt 
a nevet viseli Szekszárd város 
2017. évi költségvetése, melyet 
kedden fogadott el a megyeszék-
hely közgyűlése. A költségvetés 
főösszege 8,46 milliárd forint, 
melyből 2,89 milliárdot fordíta-
nak fejlesztésre. → 3. oldal

Menza
Kibővült környezetben, vado-
natúj asztalok és székek várják 
a Dienes Valéria Általános Isko-
la tanulóit az intézmény ebédlő-
jében. A beruházást – amelyet 
csütörtökön adtak át – Szek-
szárd önkormányzata saját erő-
ből valósította meg. → 5. oldal

Nőnap alkalmából
sok szeretettel

köszöntjük
a hölgyeket!
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Költségvetés: a biztonság és a megújulás a cél
Biztonság és megújulás – ezt 
a nevet viseli Szekszárd vá-
ros 2017. évi költségvetése, 
melyet kedden fogadott el a 
megyeszékhely közgyűlése.

Az idei évi költségvetés főössze-
ge 8,46 milliárd forint, melyből 
5,57 milliárd forintot a műkö-
dési-, 2,89 milliárd forintot a 
fejlesztési célú kiadások tesznek 
ki – mondta el Ács Rezső polgár-
mester szerdán, a költségvetésről 
tartott sajtótájékoztatón. A költ-
ségvetés a Biztonság és megúju-
lás nevet kapta – fűzte hozzá.

Az idei költségvetés egyik üze-
nete, hogy a város szeretné az 
önkormányzat által működtetett 
ellátórendszereket, többek kö-
zött az oktatási intézményeket, 
óvodai-, egészségügyi ellátásokat 
megerősíteni és fejleszteni, hi-
szen ezek sok családot érintenek 
– fogalmazott Ács Rezső. Orvosi 
rendelők újulnak meg, illetve egy 
teljesen új rendelő építését és egy 
új ügyeleti központ kialakítását 
kezdik meg. Szociális ellátásokra 
130 millió forintot különítettek el, 
olyan új ellátásokat vezetnek be, 
mint a gyógyszerár-támogatás, 
vagy a tűzifa-támogatás, melyről 
tavaly döntöttek.

Az elnevezésben megfogal-
mazott célkitűzés, a biztonság a 
közlekedés terén is visszaköszön. 
Ennek egyik fontos fejezete a ke-
rékpárút-hálózat bővítése, vala-
mint a Magyar Közúttal közösen 
tervezett fejlesztések. Utóbbi ré-
szeként a város több pontján vá-
lik biztonságosabbá az úton való 
átkelés, s emellett a közvilágítást 
is fejlesztik Szekszárdon. Folyta-
tódik az óvoda felújítási program 
is, mely több óvodát és a városi 
bölcsődét is érinti.

A megújulás részeként elin-
dul a „Zöld városok” program, 

amely a teljes belvárost érinti. 
Sok helyen – így többek kö-
zött a 160 lakásos épület előtti 
területen, illetve a Luther téren 
is – eltűnik a beton, és a helyén 
zöld felületeket alakítanak ki, de 
megújulnak, gyarapodnak majd 
a parkolóhelyek is. A Baka Ist-
ván-, illetve a Dienes Valéria 
Általános Iskolában összessé-
gében 900 millió forint érték-
ben hajtanak végre energetikai 
korszerűsítést. 

Az éves működés szempontjá-
ból meghatározó lesz a Modern 
Városok Program előkészítése 

és elindítása, illetve a Területi 
Operatív Programból megva-
lósuló fejlesztések – emelte ki 
Ács Rezső. A városvezető azt 
is elmondta, hogy sok a teendő 
a városüzemeltetés terén, ezért 
is határozták el, hogy emelik 
az erre szánt keretet, amely 10 
éve még 380 millió forint volt, 
az idén pedig már 1,13 milliárd 
forintot tesz ki.

A polgármester hangsúlyozta: 
a helyi adókból származó bevé-
telek az idén először haladják 
majd meg az állami támogatás 
mértékét. Míg előbbi 1,7 mil-
liárd, utóbbi 2,7 milliárdot fo-
rintot tesz ki, és ez jól mutatja a 
helyi gazdaság erejét. Nyomaté-
kosította, hogy a város hitel nél-
kül tudja végiggazdálkodni az 
évet, mindössze egy folyószám-
la hitelkeretet tartanak fent.

Ács Rezső zárásként elmond-
ta: tavaly 10 milliárdos főösz-
szeggel tervezték a költségve-
tést, ám a teljes főösszeg 18 
milliárd körül alakul – bár az 
előző év pénzügyi szempontból 
még nincs lezárva. Ennek tük-
rében kijelenthető, hogy várha-
tóan az idei költségvetés is jóval 
meghaladja majd 8,46 milliárd 
forint.  S. V.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

NÉVNAP–TÁR
Március 5. (vasárnap) – Adorján, Adrián
Adorján: latin-magyar eredetű; jelentése: Hadria városából való férfi.
Adrián: latin eredetű; jelentése: Hadria városából való férfi, azaz hadriai.

Március 6. (hétfő) – Leonóra, Inez
Leonóra: arab eredetű; jelentése: isten az én világosságom.
Inez: spanyol eredetű; jelentése: szent, tiszta, szemérmes, bárány.

Március 7. (kedd) – Tamás, Tomaj
Tamás: arameus-görög eredetű; jelentése: iker; csodálatos.
Tomaj: régi magyar személy- illetve nemzetségnév; jelentése: vitatott, 
talán hallgatag, mogorva.
Március 8. (szerda) – Zoltán
Zoltán: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.
Március 9. (csütörtök) – Franciska, Fanni
Franciska: latin eredetű; jelentése: francia.
Fanni: latin-angol-német eredetű; a Franciska és a Stefánia magyar  
becenevéből önállósult.

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

Március 11. (szombat) – Szilárd, Borsika
Szilárd: latin-magyar eredetű, jelentése: szilárd, állhatatos, következetes.
Borsika: magyar eredetű; jelentése: borsika (fűszernövény). Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | kb. 3 mm eső | szeles nap
max. 15o , min. 7o

eső | kb. 4 mm eső | hidegfront 
esővel és viharos széllel
max. 12o , min. 6o

zápor | kb. 2 mm eső | szeles nap
max. 12o , min.4o

közepesen felhős | szeles nap
max. 13o, min. 5o

közepesen felhős
max. 14o , min. 3o

zápor
max. 13o , min. 3o

közepesen felhős
max. 13o , min. 3o

Kevesebb bűncselekmény, javuló felderítés
A Szekszárdi Rendőrkapi-
tányságra is nagy teher ne-
hezedett az illegális migráció 
miatt 2016-ban.

A városi kapitányság munkatár-
sai az előző évben tizenkilenc 
alkalommal teljesítettek szol-
gálatot Bács-Kiskun megyében. 
Egy-egy ilyen szolgálat alkalmá-
val mintegy 35 rendőr töltött 
egy hetet a határnál – mond-
ta el dr. Pilisi Gábor ezredes, 
rendőrkapitány, a kapitányság 
tavalyi évet értékelő sajtótájé-
koztatóján. Az elvezénylések 
miatti létszámcsökkenést azzal 
hidalták át, hogy a bűnügyi, az 
igazgatási és a közlekedésren-
dészeti szolgálati ágak egymást 
kiegészítve, segítve dolgoztak. 
Ha kellett, akkor nyomozó ült 
be a járőr mellé. Emellett gyak-
rabban vonták be a közterületi 
munkába a polgárőrséget.

Az összes bűncselekmény 
száma a kapitányság terüle-
tén 1966-ról 1834-re csökkent 
2015-ről 2016-ra. A nyomá-
zások eredményessége pedig 
„egészen kiváló” volt: 50,4 szá-
zalékról 60,2 százalékra nőtt – 
tájékoztatott dr. Pilisi Gábor.

A lakosság biztonságérzetét 
nagyban befolyásoló közterü-

leti bűncselekmények száma 
388-ról 352-re csökkent. Ami 
még nagyobb eredmény, hogy a 
nyomozás-eredményesség 62,9-
ről 91,5 százalékra javult ezen a 
téren. A kiemelten kezelt bűn-
cselekmények – mint amilyen 
az emberölés, lopás, garázda-
ság és rablás – száma 1251-ről 
1035-re csökkent. Ezen belül 
a testi sértések száma 134-ről 
119-re, a súlyos testi sértések 
száma pedig 72-ről 66-ra mér-
séklődött tavalyról 2016-ra. 
Utóbbiak esetében ráadásul 87 
százalék volt a nyomozás-ered-
ményesség. A lopások száma 
nagymértékben, 992-ről 777-re 

mérséklődött, míg a lakásbe-
törések száma 228-ról 166-ra 
csökkent – tudatta a kapitány.

Tavaly, ahogy 2015-ben is hat 
rablás történt a kapitányság te-
rületén. Ezeket a bűncselekmé-
nyeket jellemzően közterületen 
követték el idősebbek, illetve 
nők sérelmére. Dr. Pilis Gábor 
elmondta, hogy úgynevezett 
rablási ügyeletet vezettek be, 
ennek részeként legalább osz-
tályvezetői szinten foglalkoznak 
az ilyen esetekkel. Hozzáfűzte: a 
járőrök is hatékonyan végezték 
a munkájukat, a rablások felé-
ben ugyanis ők fogták el a tet-
teseket. Ezeknek köszönhetően 

a nyomozás-eredményesség a 
rablások tekintetében 42,9 szá-
zalékról 85,7 százalékra javult. 
A kapitányság egyeztetéseket 
folytat az önkormányzattal a 
bűncselekmények tekinteté-
ben „fertőzött” buszpályaudvar 
környékén létesítendő térfigyelő 
rendszerről.

A sérüléssel járó balesetek 
száma enyhén nőtt 2016-ban: 
az egy évvel korábbi 110 esettel 
ellentétben tavaly 123 baleset 
járt sérüléssel. A súlyos sérülés-
sel járó balesetek száma 36-ról 
37-re, a súlyosan sérülést szen-
vedők száma 38-ról 45-re emel-
kedett. A halálos közúti balese-
tek száma viszont 9-ről 6-ra, a 
halálos áldozatok száma pedig 
11-ről 6-ra csökkent.

A kapitány zárásként elmond-
ta, hogy elhúzódó migrációs 
válságra számítanak, a helyzet 
kezelése pedig prioritást élvez. 
A migrációval kapcsolatban 
nincs pardon – fogalmazott. 
Hozzátette: bízik abban, hogy 
határvadász-képzés beváltja a 
hozzá fűzött reményeket, s így 
csökkenhet a kapitányságra ne-
hezedő teher. Dr. Pilisi Gábor az 
idei évre a tavaly elért eredmé-
nyek megtartását tűzte ki célul.  
 S. V.

Megszépült két óvoda öt vizesblokkja
Saját költségvetésből újí-
tott fel az önkormányzat öt 
vizesblokkot a Gyermek-
lánc Óvoda Perczel utcai és 
Szent-Györgyi Albert utcai 
tagintézményében.

A két óvoda öt vizesblokkjában 
mintegy 12 millió forintos ráfor-
dítással nemcsak a burkolatokat 
cserélték le, de a szerelvényeket 
is újakra cserélték. A munka-
terület 2016. december 12-én 
adták át, a műszaki átadás-át-
vételt február 3-án történt meg. 
Mint azt Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere hétfő délután a 
Perczel utcai óvodában megtar-
tott sajtótájékoztatón elmondta: 
a munkát a szekszárdi T-Build 

Kft. végezte el kiváló minőség-
ben, jóval a kitűzött határidő 
előtt. A felújítással az óvoda két 
tagintézményébe járó mintegy 
280 gyermek mindennapi kö-
rülményei javultak nagyban – 
tette hozzá.

„Az önkormányzat számára 
fontos, hogy méltó körülmé-
nyeket teremtsenek a város 
óvódásai számára. Ennek szel-
lemében indult útjára az óvoda-
fejlesztési program 2014-ben” 
– tájékoztatott Ács Rezső. Mint 

mondta, a megkezdett munkát 
szeretnék folytatni. Ennek ré-
szeként a Gyermeklánc Óvoda 
harmadik, szőlőhegyi tagin-
tézményénél a Területi Opera-
tív Program (TOP) keretében 
egy teljesen új épületet fognak 
emelni. „Az önkormányzat cél-
ja, hogy a kisgyermekes szülők  
a lakhelyükhöz közel találjanak 
olyan óvodát, amely bárhol Ma-
gyarországon, vagy Európában 
megállná a helyét” – fogalma-
zott a polgármester.

Hollendusné Bíró Anett in-
tézményvezető arról szólt, hogy 
időszerű volt a vizesblokkok fel-
újítása. Hozzátette, a szülők és a 
gyermekek is nagy türelemmel 
fogadták a felújítást, melynek 
ideje alatt is zökkenőmentesen 
tudták folytatni tevékenységüket. 
 - esvé -
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Megújult környezetben étkezhetnek a Dienes iskolában
Kibővült környezetben, vado-
natúj asztalok és székek vár-
ják a Dienes Valéria Általános 
Iskola tanulóit az intézmény 
étkezdéjében. A beruházást 
Szekszárd város önkormányza-
ta saját erőből valósította meg. 

– Akinek a gyermeke ide jár(t), 
tapasztalhatta, hogy korábban 
milyen áldatlan állapotok között 
fogyaszthatták el ebédjüket a di-
ákok – véleményezte a több év-
tizedes helyzetet március 2-án, a 
megújított étkező átadásán Ács 
Rezső. A polgármester egyút-
tal jelezte: az önkormányzat a 
közétkeztetést végző HunGast 
cégcsoporttal közösen döntött 
az új ebédlő kialakítása mellett.

A felújítás határidő előtt ké-
szült el: február 23-án már a 
műszaki átadás is megtörtént, 
annak ellenére, hogy csak de-
cember 5-én indult útjára az 
átalakítás. A helyiség teljesen 
új burkolatot kapott, a falak is 

kivilágosodtak a korábbi, divat-
jamúlt faburkolat elbontásával, 
és még a radiátorok cseréje is 
megtörtént. A beruházás bruttó 
19 millió forintba került, de 4,2 
millióért új konyhai eszközöket 
is beszereztek.

A falak között 38 új asztalon és 
152, szintén újonnan beszerzett, 
színes széken fogyaszthatják el 
ebédjüket az iskolások.  Ács Re-
zső kiemelte: elég erős a város 

költségvetése, így ilyen jellegű 
fejlesztésekre is futja. Mint arról 
januárban lapunk is beszámolt, 
az önkormányzat a téli szünet-
ben – ugyancsak saját erőből – 
öt általános iskola étkezőjében 
cserélte le a bútorokat mintegy 
10 millió forint értékben.

– Nagyon örültek a gyerekek 
a felújításnak – konstatálta a kö-
rülményeket Simon Andrea. Az 
intézmény vezetője emlékezte-

tett: a csaknem 45 éves ebédlő-
ben sokáig a folyosón étkeztek 
a felsős diákok. Ettől kezdve vi-
szont mindenki a 150 személyes 
ebédlőben „menzázhat”.

Az igazgatónő az átadón kö-
szönetét fejezte ki az önkor-
mányzat, a kivitelezők és az 
étkeztető cég felé, hogy szép, 
jó minőségű munkát végeztek. 
Szekszárd polgármestere pedig 
a gyerekek, a szülők és a taná-
rok türelmét méltatta az átme-
neti kellemetlenségért, mivel 
az átalakítás idején a Dienes 
tanulóinak és pedagógusainak 
a szomszédos egészségügyi 
szakiskolába kellett átjárniuk 
ebédelni.

A felújított étkezdében Ács 
Rezső, Simon Andrea, valamint 
a HunGast cégcsoport képvise-
letében Végh Tamás gasztronó-
miai vezető vágta át a nemzeti 
színű szalagot, s adta át a mo-
dernizált helyiséget a gyerekse-
reg részére.  Gy. L.

Elhivatottság: ápolók napja Szekszárdon
Kossuth Zsuzsanna születé-
sének 200. évfordulója alkal-
mából hirdetett emlékévet 
2017-re a Magyar Ápolási 
Egyesület. Ehhez csatlakozott 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház is a Magyar Ápolók 
Napja alkalmából március 
elsején megtartott rendez-
vénnyel.

Február 19-e 2014 óta hivatalo-
san is a Magyar Ápolók Napja. 
Tolna megyében minden év-
ben konferenciát, ünnepséget 
rendeznek az alkalomból. A 
megye egészségügyi intéz-
ményei idén is csatlakoztak a 
kezdeményezéshez, amely ez-
úttal még mélyebb tartalmat 
kapott: 2017 ugyanis Kossuth 
Zsuzsanna-emlékév. A szerve-
zők célja, hogy „a társadalom 
tagjai ismerjék meg a magyar 
ápolók példaképét, a magyar 
történelem azon nőalakját, aki 
az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc idején az ese-
mények véres káoszában, mint 
országos főápolónő olyan mi-
nőségű, előremutató változást 
hozott létre, ami a világon első-
ként hazánkban valósult meg” – 
olvasható az ismertetőben.

A Tolna Megyei Balassa János 
Kórház is csatlakozott a Kossuth 
Zsuzsanna-emléknaphoz, és 
március elsején a Babits Mihály 
Kulturális Központba várta a 

megye ápolóit, szakdolgozóit. A 
kórház ápolási igazgatója, Glied-
né Tillmann Erzsébet elmondta: 
Kossuth Zsuzsanna nagy jelen-
tőségű szellemi hagyatéka min-
den ápoló előtt példa lehet. Tisz-
teletére a megyei kórház fát ültet 
májusban, az Ápolók Nemzetkö-
zi Napján. Az emléknapon Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere 
is köszöntötte a megjelenteket. 
„Tudjuk, hogy ez egy nagyon 

nehéz szakma. Ha körülnézek 
a teremben, mégsem fásultságot 
látok a szemekben, hanem elhi-
vatottságot. Ez pedig számomra 
és a városlakók számára is biz-
tonságérzetet jelent” – mondta a 
városvezető, köszönetet mond-
va az ápolóknak. „A Modern 
Városok Programban Szekszárd 
vállalta, hogy megerősíti a szak-
képzést a városban, s ebbe be-
letartozik az ápolók képzése is” 
– emelte ki Ács Rezső.

A Kossuth Zsuzsanna-emlék-
napon különböző előadásokban 
idézték meg az ápolónő munkás-
ságát, majd átadták a jubileumra 
kibocsátott emlékérmeket. Az el-
ismerést azok kapták, akik több, 
mint 40 éve dolgoznak szakterü-
letükön – mondta el Munk János 
Tamásné. A Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara me-
gyei szervezetének elnöke szerint 
megyénkben 92-en találtattak ér-
demesnek a Kossuth Zsuzsanna 
emlékéremre.  - mwj -

Felújított környezetben tanulhatnak a Csapó diákjai
Sertés és juh vágására is al-
kalmas vágóponton, korsze-
rű tangazdaságban fejleszt-
hetik tudásukat a szekszárdi 
Csapó Dániel Középiskola és 
Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola diákjai, akiknek sike-
res tanulóéveihez mostantól 
egy korszerűsített kollégium 
is hozzájárul.

A Földművelésügyi Minisztéri-
um Dunántúli Agrár-szakképző 
Központja Szekszárd-palánki 
intézményeként működő isko-
lában a komplex fejlesztés első 
üteme a tangazdaságra, a gépjár-
mű park fejlesztésére irányult, a 
következőkben pedig a vágópont 
és a kollégium felújítására, bőví-
tésére koncentráltak.

„Egy felújított közösségi szo-
bát, 19 fürdőszobát és egy mo-
só-szárító helyiséget vehetnek 
birtokba a kollégisták” – sorol-
ta Simonné Szerdai Zsuzsanna 
a február 24-i átadó ünnepsé-

gen. Az intézményvezető arról 
is beszélt, hogy a 225 milliós 
beruházásnak köszönhetően a 
tanulók a legkorszerűbb tech-
nikai eszközökkel, gépekkel is-
merkedhetnek meg.

Dr. Nagy István, a Föld-
művelésügyi Minisztérium 
parlamenti államtitkára a klí-
maváltozás veszélyeire, a Föld 
termőterületének fogyására 
hívta fel a diákok figyelmét. 

Éppen ezért lényeges, hogy a 
mezőgazdasági szakiskolákban 
a tanulók könnyebben jussanak 
modern ismeretekhez. Nélkü-
lözhetetlen az is, hogy a kutatá-
si eredményeket „ne zárjuk az 
egyetemek falai közé”, hanem 
azokat minél szélesebb körben 
lehessen alkalmazni a gyakor-
latban. Az államtitkár hangsú-
lyozta: a mezőgazdaság idehaza 
stratégiai ágazat, a kormányzat 

kiemelten fókuszál az agrári-
umra, az élelmiszeriparra.

„A sikert nem a falak adják, 
hanem a benne lévő munka 
és tartalom” – szögezte le im-
már Horváth István. A tér-
ség országgyűlési képviselője 
megjegyezte: a diákok büszkék 
lehetnek arra, amit tanulnak, 
mert értékalapú tevékenységet 
végeznek, hiszen földet művel-
ni, jószággal foglalkozni ilyen. 
Horváth István hozzátette: a 
kilencven éves múltra vissza-
tekintő iskolának fontos, hogy 
olyan szakmai munkakörnyeze-
tet adjon, amely vonzó a fiatalok 
számára.

Az új, vagy felújított létesít-
ményeket – az esős idő miatt az 
iskola tornacsarnokában – egy 
nemzeti színű szalag átvágá-
sával adta át Simonné Szerdai 
Zsuzsanna, dr. Nagy István és 
Horváth István, valamint dr. 
Horváth Kálmán kormánymeg-
bízott (képünkön).  Gy. L. 

Az utakon is nyomot 
hagyott a kemény tél

A kemény tél az utakon is nyo-
mot hagyott. A kátyúk helyé-
ről szóló bejelentéseket e-ma-
ilben várja az önkormányzat. 

Nem bánt kesztyűs kézzel az 
időjárás a szekszárdi utakkal. Az 
önkormányzat igyekszik lépést 
tartani: a 2016/2017-es zord téli 
időjárás miatt kialakult úthibák 
közül február közepéig 166 káty-
út szüntettek meg – tudtuk meg 
Märcz Lászlótól, az önkormány-
zat városüzemeltetési és város-
fejlesztési igazgatóságának ve-
zetőjétől. Mivel az aszfaltkeverő 
üzemek novembertől márciusig 
nem üzemelnek, ezért ilyenkor 
csak az igen drága és csak nul-
la fok felett használható zsákos 
aszfalttal kénytelenek elvégezni a 
munkát. Ezért a téli időszakban 
csak a buszútvonalakon történik 
a kátyúzás. Ezen télen eddig 6,6 
tonna zsákos aszfaltot használ-

tak fel, mintegy 1 millió forint 
értékben.

A hagyományos, meleg asz-
falttal történő kátyúzást már-
ciusban és áprilisban végzik el. 
Először a buszútvonalakat, ez-
után a „gyűjtő utakat”, majd a 
lakóövezeti utak útburkolati hi-
báit javítják ki, három ütemben.

A kátyúzás mindig előzetes 
felmérés alapján történik. A 
lakók bejelentésükkel sokat se-
gítenek a kátyúk felmérésében. 
Az önkormányzat a schmidt@
szekszard.hu e-mail címre várja 
a kátyúkról készült fotókat és a 
pontos helyszín leírását. Javíta-
ni a 3 centiméternél mélyebb, 
illetve 10x10 centiméternél na-
gyobb úthibákat szokták.

Az önkormányzat tavaly 21 
millió forint értékben 1339 darab 
kátyút szüntetett meg, 209 tonna 
meleg aszfalt felhasználásával.

  S. V.
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Közeleg a határidő: borászoknak kell nyilatkozniuk
Március 10-ig kell nyilatkoznia 
megyénk 300 borászának kö-
zel 500 telephelyét érintően 
arról, hogy a jövőben egysze-
rűsített adóraktárként vagy ki-
süzemi bortermelőként kíván-
ja folytatni a tevékenységét.

A nyilatkozattételre a jövedé-
ki törvény változása miatt van 
szükség – tudtuk meg dr. Fülöp 
Ferenctől, a NAV Tolna Megyei 
Adó- és Vámigazgatóságának 
igazgatóhelyettesétől a Garay 
gimnáziumban tartott február 
15-i előadáson. Az új jövedéki 
törvény rendelkezései 2017. áp-
rilis 1-jén lépnek életbe. A sza-
bályozás egyszerűsíti az eljárás-
rendet, egyúttal átláthatóbb is. 
A törvény változásai a szekszár-
di borászokat is érintik. Március 
10-ig minden borászatnak nyi-
latkoznia kell, hogy a jövőben 
a korábban megszokott egysze-
rűsített adóraktári formában 
vagy kisüzemi bortermelőként 
kívánja folytatnia tevékenységét. 

Ez most a legfontosabb határidő, 
ám a törvény több újdonságot 
hoz magával.

Változtak például a ter-
mék-meghatározások. A szőlő-
bor mostantól csendes bor néven 
szerepel a törvényben, a pezsgő 
meghatározás pedig megszűnt: 
ezentúl a habzóbor megneve-
zés használható. Az új jövedéki 
törvény alapján az adóraktári 
rendszer átalakul, egységesül, 
ez természetesen érinti az egy-
szerűsített adóraktári rendszert, 
amelyben eddig a borászatok 
működtek. Egyszerűsített adó-
raktári engedélyt a jövőben az 
a borászati üzem kaphat, amely 
csendes bort, illetve évente ma-
ximum 10 000 liter palackos er-
jesztésű habzóbort állít elő. Fon-
tos változás, hogy mostantól nem 
csupán egyszerűsített adóraktári 
formában, hanem kisüzemi bor-
termelőként is folytathatják tevé-
kenységüket a borászok.

Kisüzemi bortermelő lehet 
az a borászatiüzem-engedéllyel 

rendelkező üzem, amely az utol-
só három borpiaci év átlagában 
legfeljebb 1000 hektoliter csen-
des bort állít elő, szőlőt és más 
borászati terméket külföldről 
nem szerez be. Ez alól kivétel a 
sűrített szőlőmust és finomított 
szőlőmust-sűrítmény. A kisüze-
mi bortermelő más személytől 
csendes bort nem szerezhet be, 
valamint a saját előállítású csen-
des borból évente maximum 10 
000 liter palackos erjesztésű hab-
zóbort állíthat elő. Nem kaphat 
viszont kisüzemi bortermelői 
engedélyt az, aki kockázatos 
adózónak minősül. Ebben az 
esetben a borászat csak egysze-
rűsített adóraktári formában, 
palackos erjesztésű habzóbor 
előállítása esetén 250 ezer forint 
jövedéki biztosíték ellenében vé-
gezheti a tevékenységet.

A nagyobb borászatoknak, 
azaz az egyszerűsített adóraktárt 
üzemeltetőknek a jövőben sem 
kötelező elektronikus nyilván-
tartást vezetniük, ám ezentúl a 

pincekönyv hitelesítése mellett 
még a hivatalos zár-nyilvántartás 
hitelesítése is szükséges. A bo-
rászatokra vonatkozó eddigi évi 
kétszeri elszámolási kötelezettség 
megszűnik: mostantól elegendő 
évente egy alkalommal, a borpiaci 
év végén, augusztus 15-ig benyúj-
tani a hegybíróhoz az elszámolást.

Most csak a legfontosabb vál-
tozásokat említettük, ám a NAV 
Tolna Megyei Adó- és Vámigaz-
gatóságán minden kérdésben 
segítséget nyújtanak. A fenti 
nyilatkozatot elektronikusan, 
ügyfélkapun keresztül, illetve 
postán vagy személyesen is be-
nyújthatják az érintettek. Aki 
elmulasztja a nyilatkozattételt, 
annak egyszerűsített adórak-
tári engedélye 2017. március 
31-ével megszűnik és automa-
tikusan átminősítik kisüzemi 
bortermelővé, a 2004. előtti bo-
rászatiüzem-engedélyt szerzett 
borászatoknak pedig új engedé-
lyezési eljárást kell indítaniuk. 
 M. Wessely Judit

Imázsfilm Tolna megyéről

Egy éves munka eredménye-
ként készült el a Tolna Megyei 
Önkormányzat megyét nép-
szerűsítő imázsfilmje, amely-
nek premierjét február 23-án, 
a Sárosdi Pincében tartották. 
A (média)est díszvendége Re-
viczky Gábor színművész volt, 
aki a megye szépségét és érté-
keit bemutató film narrátora-
ként vállalt részt az alkotásban.

A közel négy perces alkotás 
a megye értékeire fókuszálva 
mutatja be a vidéket. A „Hol 
az ember boldog, s boldogul” 

címet viselő film mindenkinek 
szól, tekintsen a megyére akár 
otthonaként, akár úti célként. A 
megyei identitás erősítése mel-
lett fontos szerepe van a turiz-
mus, s általa a gazdaság fellen-
dítésében is.

A felvételeken a Tolna me-
gyeiek számára ismerős tájak és 
értékek sora bukkan fel: többek 
között a csodálatos Duna, a le-
nyűgöző ártéri erdők, a bátaszé-
ki molyhos tölgy – mely 2016-
ban elnyerte „Az év fája” címet 
–, a bonyhádi magyar tarkák, 
a gazdag termőföldek, a dim-
bes-dombos szelíd tolnai táj, a 
szekszárdi szőlők és borbirto-
kok, és persze maguk a Tolna 
megyeiek. A filmet Vida Tün-
de, Babai István, illetve Schmidt 
Ferenc készítette, a Reviczky 
Gábor színművész hangján el-
hangzó lélekbe markoló szöve-
get Tóth Róbert írta. 

 Forrás: kadarka.net

Jegyzet
Kurrens cikk a biciklilámpa

Az alábbi sorokat csak azért 
vetettem papírra, hogy nálam 
okosabb, elővigyázatosabb, 
rendszeresen kerékpározó 
szekszárdiak ne a saját káru-
kon tanuljanak! Lezárt bicik-
lit ma már ritkán tulajdoníta-
nak el, ám az igen praktikus, 
kicsi, könnyen felrakható, vi-
szonylag olcsó mobil lámpákat 
annál inkább – ha azokat a 
járgányon hagyjuk...

Saját példámból tudom: 
előbb-utóbb biztosan akad 
egy piti tolvaj. Jó egy éve tör-
tént az első eset, amit még félig 
viccesen úgy kommentáltam: 
„legyen boldog vele az illető”. 
Aztán előtört belőlem a „szo-
ciális érzékenység” is: hátha 
egy rászoruló biciklis esett 
bűnbe. Most viszont, hogy két 
héten belül kétszer is duplán 

„leszereltek”, felettébb bosszús 
vagyok! A második esetnél az 
elhasznált hátsó – óh, milyen 
kedves – meghagyta az illető. 
Feltételezem: több tucatnyi 
szekszárdi bringás társam 
ismer magára a történetben, 
s közülük néhányan már az 
első esetből tanultak, s egy rö-
vid megállásnál is magukkal 
viszik a világítótesteket.

Feljelentést persze „eszem 
ágában” sincs tenni, abszo-
lút fölösleges is. A „gondat-
lanságom” megállapítható, s 
a tanulság is levonható. Min-
denesetre ezután gyanak-
vóan nézek majd azokra a 
szabadpiaci árusokra, akik 
csak ebben a „portfólióban 
utazva”, kicsit is kopottas 
árut kínálnak... 

 B. Gy.
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Kiemelt arany minősítés az ifjúsági fúvószenekarnak
Egyetlen hely sem maradt 
üresen a Szekszárdi Ifjúsá-
gi Fúvószenekar minősítő 
hangversenyén, február 25-
én, a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ rendezvényter-
mében.

A Szekszárdi Ifjúsági Fúvósze-
nekar is a megyeszékhely azon 
kiemelt művészeti együttesei 
közé tartozik, amelyek évtize-
dek óta fáradoznak a művészet, 
a zene népszerűsítéséért szű-
kebb és tágabb környezetükben 
egyaránt. 

A zenekar 1988-ban alakult, 
azóta viszi jó hírét Szekszárd-
nak szerte a világban. Németor-

szág, Ausztria, Belgium és még 
sorolhatnák, hogy hány ország 
közönsége hallhatta már a zene-

kar repertoárját. Az elmúlt év-
tizedek alatt hatszáznál is több 
koncertje volt az együttesnek.

A számtalan elismerést ki-
vívott Szekszárdi Ifjúsági Fú-
vószenekar február 25-én mi-
nősítő hangversenyre várta 
az érdeklődőket a kulturális 
központ rendezvénytermébe. 
A Magyar Fúvószenei és Ma-
zsorett Szövetség szakmai mi-
nősítése alapján a Kovács Zsolt 
karnagy dirigálta fúvószenekar 
kiemelt arany minősítést érde-
melt ki, ugyanis a lehetséges 
százból 91 ponttal jutalmazta 
teljesítményüket a zsűri. A bírá-
lók között ott volt Szabó Ferenc, 
a szövetség elnöke, valamint 
Markovics Gábor és Horváth 
Adrián, elnökségi tag is. 

 - mwj -

FOTÓ: FB/TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Jánosi Katáé az ösztöndíj
Jánosi Kata festőművész ve-
hette át idén a Szabó Dezső 
Művészeti Ösztöndíjat feb-
ruár 25-én, a Babits Mihály 
Kulturális Központban, ahol 
kiállítás nyílt a korábbi évek 
díjazottjainak munkáiból.

Robotok őrzik a Bakta Galéri-
át. Az egykoron motorokban 
jó szolgálatot tett alkatré-
szekből készített csaknem há-
rom méteres fémóriások egy 
fiatal paksi szobrászművész  
alkotásai. Szabó Ottó tavaly 
érdemelte ki a Szabó Dezső 
Művészeti Ösztöndíjat, amely 
akkor pénzjutalmat jelentett. 
Idén kiállítása nyílt a Babits 
kulturális központban, olyan 
művészek társaságában, akik 
korábban szintén kiérdemel-
ték már a Víz’P’Art Közalapít-
vány elismerését.

A tárlat megnyitóján újabb 
fiatal megyei művészt jutal-
maztak ösztöndíjjal: Jánosi 
Kata az elismerés mellett egy 
óriási vásznat vihetett haza. 
Fusz György, a Szabó Dezső 
Művészeti Ösztöndíjat ado-
mányozó Víz’P’Art Közala-
pítvány elnöke elmondta: a 
vászon talán még a pénzju-
talomnál is hasznosabb lehet 

egy festőművész számára, ám 
ennek ellenére reméli, hogy a 
térségben egyedülálló ösztön-
díjprogram keretében a jövő-
ben még inkább tudják majd 
támogatni megyénk képzőmű-
vész tehetségeit. Az ösztöndíj-
program tehát folytatódik, a 
támogatásra pályázni lehet. 
Érdemes akkor is próbálkoz-
ni, ha a korábbi években vala-
ki nem nyerte el az ösztöndíjat 
– mondta Fusz Görgy. Az elis-
merést 2018-ban az idei nyer-
tes, Jánosi Kata kiállításának 
megnyitóján veheti majd át a 
díjazott.  - mwj -

Háry ősbemutató Mikóval
Zsúfolásig megtelt a Szek-
szárdi Német Színház né-
zőtere február 24-én este, a 
„Háry vagyok, az angyalát!” 
című zenés színpadi játék ős-
bemutatójára.

Háry Jánosra, a magyar irodal-
mi hagyomány közismert alak-
jára gyakran mondjuk, hogy 
halhatatlan, ám ezen az estén 
– Kis Pál István és Mikó István 
átiratának köszönhetően – en-
nek bizonyságát is adhatta. A 
mesélőkedvű, magát huszárnak 
gondoló baka, a róla elnevezett 
Obsitos vendéglő főpincére-
ként vezette végig vendégeit 
a magyar történelem viharos 
századain a honfoglalástól egé-
szen napjainkig. Történetei egy-
től-egyig történelmi parabolák, 

a hős beszédmódjának sajátos 
humorát, drámáját olykor tra-
gikumát lírává nemesítik a me-
sékbe simuló dalok.

A címszerepet a Szekszárdon 
népszerű Mikó István, Jászai Ma-
ri-díjas színész-zenész, a betétda-
lok zenéjének szerzője alakította. 
Partnerei – a mindig kételkedő 
újságírónőt, Deákfi Emmát ala-
kító Szabó Anikó, a Trohos Pál 
ex-polgármestert megformáló 
Suha Kálmán és a nyugdíjas zon-
gorista, Herrer Pál – hol színész-
ként, hol zenészként erősítették 
a mesélő és daloló Háryt. Az 
előadást vastaps, no meg egy kis 
Dúzsi Tamás prezentálta borkós-
tolás zárta. 

Tartalmas, vidám és szép este 
volt. Reméljük, máskor is lesz 
benne részünk...  SZV

FOTÓ: SZV

Fusz Görgy a Víz’P’Art Köz-
alapítvány elnöke és a Szabó 
Dezső Művészeti Ösztöndíjas 
Jánosi Kata

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: +36–74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

+36–30/936–32–55 (02134)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
március 6-tól március 10-ig.

7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02138)

MENÜ Március 6. Március 7. Március 8. Március 9. Március 10.

„A”
950 Ft

Hamis 
halászlé

Fahéjas 
szilvaleves

Lebbencs-
leves Csontleves Zellerkrém-

leves

Túrós tészta,
tepertő/cukor

Zöldbab-
főzelék,

sertéssült

Rántott 
halrúdacska,

párolt rizs,
tartár

Paradicsomos 
húsgombóc,

főtt burgonya

Mustáros 
csirkecomb,

pirított
burgonya

„B”
950 Ft

Tárkonyos
burgonya-
krémleves

Fahéjas 
szilvaleves

Lebbencs-
leves Csontleves Sertésragu 

leves

Bakonyi 
csirkeragu, 
párolt rizs

Rántott 
csirkemell, 

párolt
zöldség

Csülökpörkölt, 
galuska,

savanyúság

Rakott 
karfiol

Grízes
tészta, 

baracklekvár

Napi
ajánlat
890 Ft

Csirkecombfilé 
kukoricás 

bundában, 
pirított 

burgonya, 
csemege 
uborka

Csirkecombfilé 
kukoricás 

bundában, 
pirított 

burgonya, 
csemege 
uborka

Csirkecombfilé 
kukoricás 

bundában, 
pirított 

burgonya, 
csemege 
uborka

Csirkecombfilé 
kukoricás 

bundában, 
pirított 

burgonya, 
csemege 
uborka

Csirkecombfilé 
kukoricás 

bundában, 
pirított 

burgonya, 
csemege 
uborka

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Mustáros 
sertéskaraj 
grillezve, 

olívás 
vitaminsaláta

Mustáros 
sertéskaraj 
grillezve, 

olívás 
vitaminsaláta

Mustáros 
sertéskaraj 
grillezve, 

olívás 
vitaminsaláta

Mustáros 
sertéskaraj 
grillezve, 

olívás 
vitaminsaláta

Mustáros 
sertéskaraj 
grillezve, 

olívás 
vitaminsaláta

Elosztó gyártásban jártas villanyszerelőt 
keresünk elosztó szekrények gyártására, 

műhelymunkára. 
FELTÉTEL:

szakirányú végzettség. 
Fényképes önéletrajzokat elektronikusan 

az elektrolit@elektrolit.hu e-mail címre vagy személyesen, illetve 
postán a 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 

szám alá várjuk.

Gyengeáramú szerelőt keresünk változó munkahelyre. 
Fiatalok, kezdők jelentkezését is várjuk. 

Fényképes önéletrajzokat elektronikusan az elektrolit@elektrolit.hu 
e-mail címre vagy személyesen, illetve postán a 

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. szám alá várjuk.

FELADATKÖR:
riasztók-, tűzjelzők-, kamerás – és beléptető rendszerek kiépítése, fel-

ügyelete; épületfelügyelet.

Klímaszerelőt keresünk. 
FELTÉTEL: villanyszerelő, épületgépészet 

képzettség előnyt jelent. 
Betanított munkára 

munkavállalót keresünk, érettségi előnyt jelent. 

ÉRDEKLŐDNI:
• Hladics Zoltán +36–30/916–0560,
• e-mail: hcentrum@hcentrum.hu.

Á L L Á S H I R D E T É S

(02152)

Kiszebáb-égetéssel űzték el a telet Felsővárosban
Vidám gyermekek hangja töl-
tötte meg a Kápolna teret a 
Szekszárdi Fősővárosi Kör ál-
tal február 24-ére szervezett 
kiszebáb-égetésen, melyen 
több százan vettek részt.

Mintha a természet meg-
hallgatta volna a szombati 
télűző mulatságra érkezők kí-
vánságát, ugyanis szinte tava-
szias napsütés fogadta a kisze-
báb-égetésre összegyűlteket. 
A napsugarak kellemes simo-
gatásában önfeledten játszó 
gyermekekkel, és szüleikkel 
népesült be a tér. Míg a szülők 
a helyben készült illatos forralt 
bort kóstolták, és sorra kenték 
a „zsíros deszkákat”, addig a 
gyermekek birtokba vették 
a téren található mászókát, 
csúszdát és a rendezvény al-
kalmából felállított játékokat, 
melyek használatához elkelt a 
kézügyesség.

A kisebbek közül többen 
nagy gondossággal azon szor-
goskodtak, hogy jól kitömjék 
szalmával a rút kiszét. Miután 
elkészült a „tűzrevaló báb”, 
gyermekekből és szülőkből 
álló kör formálódott a „télűzés 
oltárára” szánt kisze körül. A 
közös télűzésből minden gyer-
mek kivette részét: Lotz Kata és 
Szecsődi István zenés műsorát 
a kicsik vidám éneke kísér-
te. Felhangzott többek között 

Weöres Sándor jól ismert gyer-
mekverse, a Tavaszköszöntő is: 

„ Sándor napján megszakad 
a tél,
József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek hoz majd 
meleget,
Nincs több fázás, boldog, 
aki él.”

A közös énekelés végén a 
gyermekek együtt kiállították: 
vesszen a tél, majd kicsik és 
nagyok együtt nézték, ahogy 
meggyújtják, majd a lángok 
elborítják a kiszét, hogy végre 
eljöhessen a várva várt tavasz...

Ill János feleségével, valamint 
a 2 éves Krisztiánnal és az 5 éves 
Veronikával a tűzgyújtás előtti 
pillanatokban érkeztek. A gyere-

kek nagyon jól érezték magukat, 
nemcsak, hogy részt vettek a kö-
zös dalolásban, de még egy kis 
bábot is hoztak a tűzre, hogy ezzel 
is elősegítsék a tavasz érkezését.

Szollár Zoltán, a Szekszárdi 
Fősővárosi Kör elnöke elmond-
ta, hogy a második alkalom-
mal megtartott rendezvényen 
a Mérey utca ovisai is kivették 
részüket a műsorból. A gyer-

mekeket az idén készségfejlesz-
tő fajátékokkal is vártak, ezeket 
a Szekszárdi Humánszolgáltató 
Központtól kapták kölcsön. Az 
elnöktől azt is megtudtuk, hogy 
nemrég vették át az Emberi Erő-
források Minisztériuma által 
indított jótékonysági kezdemé-
nyezés képzeletbeli stafétabotját 
a Szekszárd-Alsóvárosi Római 
Katolikus Egyesülettől. A ren-
dezvényen ennek részeként lát-
ták vendégül forralt borral (11 
felsővárosi termelő nedűjéből 
házasított borból készült), zsí-
ros kenyérrel és süteménnyel a 
kiszebáb-égetésre érkezőket.

A mintegy 250 tagot számláló 
Fősővárosi Kör következő na-
gyobb programja az alsóvárosi 
körrel, az Ifjúsági Unió Szek-
szárddal és más civil szerveze-
tekkel közösen megrendezendő 
majális lesz, melyet a Kisboldo-
gasszony kápolna udvarán tar-
tanak meg. 

 Forrás: kadarka.net
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

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

„Miért a Baka?”
Beiskolázási tájékoztató fórum

a SZÜLŐKNEK
2017. március 9-én (csütörtökön)

16:45 órától

Program:

•  tájékoztató az iskolai 
hit- és erkölcstan okta-
tás megszervezéséről az 
egyházak képviselőivel,

• az iskola bemutatása,
•  tájékoztató a 2017/2018. 

tanévben induló osztá-
lyokról,

•  beíratással kapcsolatos 
tudnivalók.

A tájékoztatóra az érdeklődő 
szülőket várjuk.

(02146)

7100 Szekszárd, 
Hunyadi u. 5.

Tel: 74/512–666
Nyitvatartás:

H-P.: 08:00 – 16:30 
Szo.: 08:00 – 12:00 Vásároljon jó minőséget olcsón a Vetőmag Üzletházban!

MINŐSÉGI VETŐMAGOK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN,

KEDVEZŐ ÁRON!
A VÁROS LEGNAGYOBB SZAKÜZLETÉBEN!

Vetőburgonya:
nagy választék, kiváló áron!

• 50 szemes (hálós)
• csávázott (dobozos)

(02147)

AKCIÓ!

MONTENEGRÓ – szállodában, teljes ellátással
 07. 01. – 99.900,-Ft-tól / fő / 9 nap
HORVÁTORSZÁG – szállodában, félpanzióval 
 07.18., 07.25., 08.01., 08.08. 
 – 61.900,-Ft / fő / 5 nap
GÖRÖGORSZÁG – apartmanban
  06.02. – 26.900,-Ft-tól / fő / 10 nap

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 2017

KEDVEZMÉNYES
AUTÓBUSZOS
NYARALÁSOK

ERDÉLY – magánházaknál, félpanzióval 
 06.27. – 59.900,-Ft / fő / 5 nap
DÉL-ERDÉLY – magánházaknál, félpanzióval 
 05.23. – 59.900,-Ft / fő / 5 nap

FELVIDÉKI VÁRAK ÉS KASTÉLYOK – szállodában, 
 05.16. – 59.900,-Ft / fő / 5 nap

(02150)

KÖRUTAZÁSOK
IDEGENVEZETŐVEL:

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

NYÁRI NYELVTÁBOR 
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok

közreműködésével

2016. augusztus 11–17. 
Együttműködő partner: 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a +36–30/319–9944 

telefonszámon vagy e-mailben a 
tothnemarta@gmail.com címen.

(02148)

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

engedménnyelengedménnyel
40 – 45%

7100 Szekszárd, Csatári út 48.
Nyitva: H-P.: 9–17-ig, Szo.: 9–12-ig

06–30/990–6903
szekszard@jola.hu
facebook/jolamagyarorszag

Gealan és Kömmerling
műanyag nyílászárók
egyedi méretben is rendelhetők!

60x60 bny:  11.990 Ft
90x120 bny: 22.990 Ft
90x150 bny: 24.990 Ft
120x120 bny:  25.990 Ft
120x150 bny: 27.900 Ft

Erkély ajtó
bny 90x120:  28.990 Ft

Az akció 2017.03.06. – 03.18-ig, ezen belül a készlet erejéig tart.
Áraink forintban értendőek és az Áfa-t tartalmazzák. A képek illusztrációk!

WWW.JOLA.HU

Bejárati ajtó

Beltéri ajtó

Műanyag ablak

Fa ablak

Laminált padló

Fa parketta

Garázskapu

Hőszigetelés

Redőny

(02152)
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Február 26-ai rejtvényünk megfejtése: Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: dr. Kiss Irma. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését március 9-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Emlékezz ember…
A katolikus templomokban ham-
vazószerdán, a nagyböjt kezdetén 
a pap megáldja a szentelt barkák 
elégetéséből származó hamut és 
kereszt alakban a hamuval meg-
jelöli a hívek homlokát, majd eze-
ket a szavakat mondja: „Emlékezz 
ember: por vagy és porrá leszel!”

(Miközben e sorokat írtam, kap-
tam egy telefonhívást a kórházból 
egy betegtől, akit a napokban mű-
tenek, hogy szeretne hamvazkod-
ni. Pár nappal ezelőtt megkapta a 
betegek kenetét, megáldozott, de 
mégis fontos neki, hogy a súlyos 
műtét előtt hamvazkodjon. Ez 
örömmel és megelégedéssel tölt el, 
és be is megyek hozzá.)

Mire emlékezetet a kereszt jelé-
vel, a hamuval való megjelölés?

A megváltásunkra is emléke-
zünk. Jézus a kereszten váltott meg 
minket, ezért a kereszt számukra 
nem botrány, mint a zsidóknak, 
nem is ostobaság, mint a pogá-
nyoknak, ahogy mondja Szent 
Pál, hanem a mi üdvösségünk fája, 
amelyen Jézus meghalt értünk.

Az elmúlásra is figyelmeztet: 
porból vétettünk és azzá leszünk. 
Vagyis a testünk, a földi elpor-
lad, de a lelki, az örök megma-
rad. Talán egy kicsit figyelmez-
tet minket ebben az időszakban, 
hogy jobban figyeljünk oda az 
égiekre és kevesebbet a földiekre. 

A földi életből ugyanis semmit 
sem viszünk el magunkkal az 
örök életre, a halál kiszakítja a 
kezünkből azt is, amihez talán 
jobban ragaszkodtunk, mint kel-
lene. Inkább nyissuk ki a kezün-
ket, nyissuk meg a szívünket és 
adjuk Jézusnak azt, amit kér tő-
lünk: legyen meg a te akaratod.

A bűnbánatra is figyelmeztet, 
mert a felszólítás másik liturgi-
kus formája a jézusi mondat: 
Térjetek meg és higgyetek az 
evangéliumban!

Mit jelent megtérni? Nem 
csupán azt, hogy sajnálkozom 
bűneim felett, hanem azt, hogy 
elfordulok a rossztól a jó felé, 
döntök a jó mellett és a jó irá-
nyába haladok. Ehhez segítenek 

bennünket hozzá a különféle fo-
gadalmak.

Íme, egy a facebook-ról: a 
„10 lépcsős méregtelenítő kúra 
nagyböjtre: 1. légy hálás minde-
nért, 2. imádkozz többet, 3. légy 
többet szeretteiddel, 4. dicsérj 
többet, 5. kerüld a veszekedést, 
6. kerüld a pletykát, 7. kerüld a 
panaszkodást, 8. mobilozz ke-
vesebbet, 9. költs magadra ke-
vesebbet, 10. tévézz kevesebbet.”

Válasszuk ki ebből azt, ami a 
legnehezebben megy, ami a legy-
gyengébb láncszem, és azt erősít-
sük a nagyböjt alatt eggyé válva 
Jézussal a szenvedésben, hogy egy-
gyé válhassunk vele a dicsőségben 
is. Ámen!   Bacsmai László 
 esperes-plébános

MEGHÍVÓ
A Mentálhigiénés Műhely 

Önkéntes Nyugdíjas Tagozat
2017. március 7-én, 

kedden 14:00 órakor 
tart előadást 

a Babits Mihály 
Kulturális Központ 
földszinti termében,

(Szekszárd, Szent I. tér 10.)
Előadás címe: 

Az időskorúak biztonsága
Előadó:

Illés László 
rendőr alezredes.

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődő nyugdíjast.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas 

Tagozatánál 
vegyes virágméz rendelhető 

kedvezményes áron,
előzetes előjegyzés alapján, 

kedden és pénteken 
08:00 – 10:00 óráig 

a Babits Mihály Kulturális 
Központ mozi melletti 

irodájában, vagy a 
+36–20/415–4867 számú 

telefonon.
Szeretettel várunk minden 

kedves nyugdíjas és 
nagycsaládos vásárlónkat.

Segítenének
Szabó Balázs, a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom szekszár-
di önkormányzati képviselője 
szerint a magasabban fekvő ut-
cákból kerekesszékkel és baba-
kocsival nehéz a városközpont 
megközelítése.

– A dombvidék utcáin meg-
oldatlan a kerekesszékkel, illetve 
a babakocsival való közlekedés, 
és néhány helyen balesetveszé-
lyesek a lépcsők – kezdte múlt 
pénteki sajtótájékoztatóját Sza-
bó Balázs. – Tudom, hogy köny-
nyebb a problémára felhívni a fi-
gyelmet, mint megoldást találni, 
ezért szeretném felajánlani, hogy 
a Jobbik szekszárdi műszaki ta-
nácsadói testülete ingyenesen 
elkészít egy leírást a problémás 
helyekről, és műszaki megoldási 
javaslattal is szolgál. Talán segít-
ségére lehetünk a hivatal műsza-
ki osztályának, és a városvezetés-
nek is. Nem mintha a műszaki 
osztályon ne lenne hozzáértő 
szakember, de tudjuk, hogy igen 
leterheltek – hangsúlyozta a kép-
viselő.  SZV

Nőnapi köszöntő
Nőnap alkalmából az 

Összefogás Szekszárdért  
Egyesület minden férfi tagja

nevében tisztelettel 
köszöntöm a Szekszárd 

városában lakó hölgyeket.  
Részükre ez alkalomból is
kívánok minden jót, erőt,  

egészséget.
Maller Béla,ÖSZE elnöke

Milliók estek áldozatul egy téves eszmének
Jót, emberséget, egyenlő-
séget akartak a világban a 
kommunisták. Hát persze: 
a pokolba vezető út is jó 
szándékkal van kikövezve 
– mondta Tőkéczki László 
történész február 24-én, a 
Kommunizmus Áldozatainak 
Világnapja apropóján tartott 
előadásán, a Babits kulturális 
központban.

Az emberek legfeljebb egyenlő 
méltósággal, de egyenlőségben 
semmiképp sem születtek. A 
szóban forgó állapot csupán 
erőszak alkalmazásával jöhet 
létre. Mindemellett azt is lehe-
tetlen megvalósítani, hogy azo-
nos életmódban éljenek, hiszen 
az emberi történelem legfon-
tosabb jellemzője a szűkösség 
állapota, a társadalmakban pe-
dig alapvető tényező az elosztás 
kérdése – hangsúlyozta az ELTE 
Bölcsészettudományi Karának 
docense. Emlékeztetett: világ-
szerte 80-100 millió áldozatot 
követelt, hogy e téves eszme 
térnyeréseként egyes államok-
ban erőszakszervezetek uralták 
a hatalmat.

A Szovjetunióban szabotázs-
zsal vádolták és elkezdték „lik-
vidálni” a jómódú parasztokat 
(kulákokat), a nagypolgári ré-
teget és az egyházi személyeket, 
míg egyes népeket kollektív 
bűnösnek nyilvánítottak. Így 
került sor a volgai németek, 
vagy a csecsenek, kazahok je-
lentős részének deportálására. 

S ha ez nem lenne elég, a kom-
munisták általános éhínséget is 
generáltak: Ukrajnában például 
a harmincas években milli-
ók (!) haltak éhen – sorolta a 
rémtetteket a történész –, de 
Kambodzsában is ezrek estek 
áldozatul Pol Pot véres rendsze-
rének a kommunizmus eszméje 
„nevében”. A világháború végén 
Tito kommunista partizánjai a 
helyi németség mellett 40 ezer 
(!) magyart irtottak ki Délvi-
déken, a Vörös Hadsereg pedig 
málenkij robotra hurcolt sok 
ezer német ajkút, mert kellett 
az ingyen munkaerő a háború 
után Szibériában.

Magyarországon másfélmillió 
ember ellen indítottak pereket, 
százakat ítéltek halálra – százez-
rek hagyták el hazájukat a rend-
szer miatt. A kommunisták a 
valódi baloldaliakat sem kímél-
ték: felszámolták a szociálde-
mokratákat, akik a munkásság 
érdekeit képviselték. A Ráko-

si-rendszer osztályellenségeit a 
recski munkatáborba terelték, 
vagy Budapestről és vidékről 
hortobágyi hodályokba telepí-
tettek olyanokat, akiknek háza/
lakása megtetszett egy-egy elv-
társnak...

Tőkéczki kiemelte: miközben 
a kommunizmus demokráciá-
ról beszélt, elitista rendszerben 
működött. Az emberek nem 
szólhattak bele saját sorsukba, a 
párt ugyanis „mindent jobban 
tudott”. Ezért különös hatású 
az 1956-os forradalom, ahol a 
magyar nép fellázadt elnyomói 
ellen, tizenkét napra megszaba-
dítva magát a zsarnokság alól. 
Ez az eszme mindenütt erősza-
kot hozott magával, és aki csak 
veszélyes lehetett rá, megbün-
tette. Amekkora kárt okozott 
a gazdaságban 1949 és 1989 
között, annak rendbetételéhez 
legalább ennyi idő szükséges – 
konstatálta a kialakult helyzetet 
az előadó.  Gy. L.
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Terepfutással búcsúztatták a telet
Négyszáznál is többen álltak 
rajthoz február 26-án az idei 
Forralt Borvidék Terepmara-
tonon, melynek központja – 
és névadója – a Bodri Pincé-
szet és Szőlőbirtok volt.

A Borvidék Futóegyesület ha-
gyományos tél végi terepfutó 
versenye Szálkáról Szekszárdra 
költözött. A viadal egyszerűen 
kinőtte a Lajvér pincészet kerete-
it, ráadásul a borászatban elindult 
fejlesztések miatt sem fogadhatta 
idén a futókat. Azokból pedig volt 
elég, hiszen a három távon (14 
km, 22 km, 31 km) meghirdetett 
Bodri Trail 2017 férőhelyei már 
hónapokkal a rajt előtt beteltek – 
mondta el Csillag Balázs. A ver-
seny egyik főszervezője szerint az 
indulók létszámát az útvonal sa-
játosságai miatt (is) limitálták. A 
kijelölt pályát – amely Faluhelytől 
indulva érintette a Bati-keresztet, 
a Szarvas szurdikot, Sötétvölgyet, 
sőt a leghosszabb távon még Grá-
bócot és Szálkát is – a pénteki 
esőzés feláztatta, de éppen csak 
annyira, amennyire egy terepfu-

tó verseny esetében ez talán még 
kívánatos is.

Az időjárással végül szerencsé-
jük volt a szervezőknek és futók-
nak egyaránt, így a 400 fölötti in-
duló mindegyike teljesíteni tudta 
a vállalt távot. A verseny sikeres 
lebonyolításáért mintegy 50 fős 
rendezői/segítői gárda felelt. Így 
többek között a frissítő állomá-
sokért, ahol a versenyzők a fo-
lyadékot saját kulacsaikba töltve 
pótolhatták az elveszített kalóriát.

A terepfutás – amint az indu-
lók számából is látszik – egyre 
népszerűbb. Akadnak, akik 
erre specializálódnak, mások 
az utcai futások egyhangúságát 
megtörve merészkednek te-
repre. A 14 km-es távon indult 
egyébként a verseny legfiatalabb 
és legidősebb résztvevője, a 10 
esztendős Fazekas Mihály és a 
83 éves Kenyér Imre bácsi.

A szervezők célja, hogy min-
den évszakban rendezzenek egy 

futóversenyt, idén is (túl)teljesül 
– tudtuk meg Csillag Balázstól. 
Májusban jön az immár 8. Bor-
vidék Félmaraton, augusztus-
ban az ultrafutók kedvence, a 
Korinthosz.hu, szeptemberben 
pedig a Bonyhád-Bátaszék Fél-
maraton. Addig is az egyre gya-
rapodó szekszárdi futóközösség 
tagjai április 8-án, az Esőmanók 
jótékonysági versenyén gyűjt-
hetik a kilométereket... - fl -
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FOTÓ: KSC SZEKSZÁRD

FOTÓ: SZV

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

KSC: bravúros siker Győrben

Az élvonalbeli női kosárlabda 
bajnokság alapszakaszában 
vasárnap az euroligás Győr 
otthonában nyert (62–67) az 
Atomerőmű KSC Szekszárd a 
palánkok alatt ellenállhatat-
lan szlovén centerduó vezér-
letével. 

Eva Lisec (képünkön) 19 
ponttal és 13 lepattanóval 

dupla-duplát ért el, míg Sand-
ra Pirsic 8 lepattanója mellé 
17 pontot tett be a közösbe. 
Zseljko Djokics csapatára 
még három találkozó vár az 
alapszakaszban – legközelebb 
szombat este Kozármisleny-
ben, a PINKK-Pécsi 424 ven-
dégeként. 

 SZV

Jajce városában pattogtattak
A tavalyi erdélyi tornát kö-
vetően ezúttal a megyeszék-
hely boszniai testvérvárosa, 
Jajce vendége volt az FKSE 
Szekszárd serdülő fiú kosár-
labda csapata.

Öt ország nyolc csapata mérte 
össze tudását Bosznia egyko-
ri történelmi fővárosában. Az 
immár másodjára megrende-
zésre kerülő Kraljevskog Gra-
da (Királyi Város) kupára a 
régi Jugoszlávia patinás klub-
jai is bejelentkeztek, mint a 
Cibona és a Sibenik. Az FKSE 
Szekszárd Alisca Sólymok 13–

14 éves fiúkból álló csapata a 
lejátszott három mérkőzés so-
rán ízelítőt kaphatott abból a 
mentalitásból és magas szintű 
szakmai munkából, ami már 
a világ élvonalába helyezi az 
ex-Jugoszláv államok csapa-
tait. A tisztes helytállás mel-
lett a tapasztalatszerzés volt a 
szekszárdi fiatalok célja, akik 
a meccsek közben Murvai Ár-
pád edző vezetésével és Nagy 
Gabriella tolmácsolásával el-
merülhettek Jajce magyarok-
hoz ezer szállal kötődő törté-
nelmében.
  SZV

Szemerei Levente aranyos hétvégéje
Tovább folytatta idei jó 
szereplését a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. atlétika 
szakosztálya. Február utol-
só hétvégéjén, Budapesten 
rendezték a Fedett Pályás 
Ifjúsági és Junior Országos 
Bajnokságot.

A verseny első napján a szak-
osztály futói álltak rajthoz. 
Nagyon erős mezőny jött össze 
60 méteres síkfutásban, ezért 
a szekszárdiak elsődleges célja 
az egyéni eredmények megja-
vítása volt. Soós Ádámnak ez 
sikerült is, de Porkoláb Ákos is 
csak néhány századdal maradt 
el legjobbjától. 

A nap fénypontja – szek-
szárdi szempontból – az ifjú-
ság fiúk 1500 méteres verse-
nye volt. Szemerei Levente 
600 méterrel a vége előtt az 

élre állt, és erőteljes futással, 
4:01.95-ös idővel szerezte meg 
önmaga idei első, a Sportköz-
pont szakosztályának negye-
dik bajnoki címét.

Vasárnap jól kezdtek a 
sprinterek: Soós, Porkoláb és 

Zilai János is egyéni csúcsot 
futott 200 méteren. A magas-
ugrók között Németh Mátyás 
180 cm-es eredménnyel az 
ötödik helyet szerezte meg. 

Angyal Balázs a juniorok 
között lett hetedik 180 centis 
egyéni csúccsal, s mindketten 
fontos pontokat szereztek a 
Junior, illetve az Ifjúsági Liga 
versenyében.

Szemerei Levente 3000 mé-
teren gyarapította bajnoki cí-
meinek számát. Szőke Gergő 
17 éves tanítványa a hosszabb 
távon még fölényesebb győzel-
met aratott: az utolsó kilomé-
teren már csak az óra volt az 
ellenfele, s végül bőven kilenc 
percen belül – a junior győz-
tesnél jobb idővel – teljesítette 
a távot (8:45.29). 

 - rp -

A dobogósok:
31 km, férfi: 1. Berec Lajos 
2:31:31 óra, 2. Ispánki Zol-
tán 2:32:31, 3. Simonyi Balázs 
02:39:53. Nő: 1. Dobó Katalin 
3:13:06, 2. Horváth Kornélia 
3:14:56, 3. Szűcs Fatima 3:16:58. 
22 km, férfi: 1. Takács Dávid 
1:51:02 óra, 2. Barka Csaba 
György 2:04:16, 3. Csábrák And-
rás 2:07:13. Nő: 1. Bede Anna-
mária 2:26:38, 2. dr. Mezei Ágnes 
2:33:32, 3. Balázs-Kercsó Cecília 
2:34:30. 14 km, férfi: 1. Kiss 
Gábor 1:06:59, 2. Garamszegi 
Zsolt 1:09:41, 3. Hangya Balázs 
1:14:12. Nő: 1. Kovács Karina 
1:21:15, 2. Böröcz Ildikó 1:21:19, 
3. Józsa Dorottya 01:21:31.
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Mozgással az egészségért – Fitness Nap Szekszárdon
Félezernél is több sportked-
velő gyűlt össze február 25-
én, a városi sportcsarnokban 
a hagyományos FITT Fitness 
Napon. 

Évről-évre egyre többen vesznek 
részt a Fitt Lesz Sportegyesület 
által szervezett FITT Fitness Na-
pon. Asztalos Adrienn, az egye-
sület elnöke elmondta: az idei, 
immár ötödik Fitness Nap volt 
az eddigi legsikeresebb. A részt-
vevők száma tavalyhoz képest 
csaknem kétszáz fővel emelke-
dett, így közel hatszázan sportol-
tak az egész napos programon. A 
Fitness Nap célja, hogy megsze-
rettesse a mozgást az emberekkel, 
illetve ráirányítsa a figyelmet az 
egészséges életmódra.

Már kora délelőtt nagy volt a 
nyüzsgés a csarnokban, hiszen 
sokak kedvence, Rubint Réka is 

eljött az eseményre. Népszerű 
Alakreform edzésén a küzdőtér 
teljesen megtelt mozogni vágyók-
kal. A Fitness Napon több, mint 20 
féle óratípus közül választhattak a 
sportág szerelmesei, vagy az azzal 
még csak ismerkedők. Összesen 
öt helyszínen egyszerre zajlottak a 

mozgásprogramok. Hot Iron vagy 
éppen spinning, jóga vagy pilates, 
TRX és box-aerobic – csak egy 
része azoknak az edzéstípusok-
nak, amelyek közül választhattak 
a résztvevők. A FITT Nap egy 
széleskörű együttműködés ered-
ményeként valósulhat meg év-

ről-évre. Már a program előkészí-
tésében is sok önkéntes vesz részt 
a Fitt Lesz Sportegyesület tagjai 
mellett. Olyan sportkedvelők, 
akik a Fitness Napon felsorakoz-
tatott edzések lelkes résztvevői a 
hétköznapokon is. A FITT Nap 
edzői pedig szerte az országból 
érkeztek idén is. A helyi trénerek 
mellett itt volt többek között a 
spinning körökben népszerű Zala 
Miki, Konkoly Diána Budapestről 
és a „fatkiller”, Sztárcsevics János 
Mohácsról.

A program létrejöttét a népsze-
rű edzőkön, a lelkes önkéntese-
ken, valamint a résztvevőkön túl 
Szekszárd város önkormányzata 
– az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának Sportért Felelős Ál-
lamtitkársága által kiírt „Hiszek 
Benned!” sportprogram pályázat 
keretében – támogatta. 

 - mwj -

Szemerei Levente (középen)

SPORTHÍREK
Cselgáncs. Remekül szerepel-
tek a szekszárdi OLC-Trans 
Gemenc JK cselgáncsozói a 
Junior Magyar Kupa hétvégi 
versenyén. Az ÚTE csarnoká-
ban rendezett viadalon Mátics 
András győzni tudott a 73 kg-
os súlycsoportban. Az I. osztá-
lyú felnőtt országos bajnokság 
7. helyezettjének klubtársai 
közül Sárecz Márton (90 kg) a 
dobogó harmadik fokára áll-
hatott fel, míg Ács Balázs (66 
kg) ötödikként zárt.
Labdarúgás. Nem bírt a 
Szekszárdi UFC a Szent-
lőrinc csapatával az NB III 
Közép-csoportjának legutób-
bi fordulójában (1–1). Varga 
Balázs együttese továbbra is 
veretlen saját pályáján, és ez 
volt idénybeli hatodik hazai 
döntetlenje. A gólt a csereként 
beállt Nagyváradi szerezte.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Március 6., hétfő 14–16 óráig, 
előzetes bejelentkezés alapján 
tartja: +36–74/504–102.
 Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Március 21., kedd 16–17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Isko-
la és AMI (Zrínyi u. 78.).

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általános 
Iskola(Kadarka u. 17.).

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17–
18 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 17–18 
óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Március 4., szombat
15:00 –  Állati csetepata 3D
17:00 –  Állati csetepata 2D
19:00 –  John Wick: 2. felvonás
Március 5., vasárnap
15:00 –  Állati csetepata 3D
17:00 –  Állati csetepata 2D
19:00 –  John Wick: 2. felvonás
Március 6., hétfő
17:00 –  Állati csetepata 2D
19:00 –  John Wick: 2. felvonás
Március 7., kedd
17:00 –  Állati csetepata 2D
19:00 –  John Wick: 2. felvonás

Március 8., szerda
17:00 –  Állati csetepata 2D
19:00 –  John Wick: 2. felvonás
Március 9., csütörtök
15:00 –  Rock csont 2D
16:30 –  Logan: Farkas
19:00 –  Trainspotting 2
Március 10., péntek
15:00 –  Rock csont 2D
16:30 –  Logan: Farkas
19:00 –  Trainspotting 2
Március 11., szombat
15:00 –  Rock csont 2D
16:30 –  Logan: Farkas
19:00 –  Trainspotting 2.

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.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 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.: 74/412-765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Március 5., vasárnap 17:00 
– Művészetek Háza
Orgonahangverseny tükörkép-
ben – Lozsányi Tamás és Lozsá-
nyi Soma hangversenye

Jegyár: 2.000,- Ft, nyugdíjas/
diák 1.500,- Ft.
Március 11., szombat 
08:00 – 24:00 
– Rendezvényterem, mozi előtér
Nőnapi kavalkád

Programarzenál nőknek – Egy 
nap, ami rólad szól! 

A programban: előadá-
sok; fitness és táncbemutatók; 
egészségügyi mérések, szűré-

sek és tanácsadás; baba börze; 
termékbemutatók és még sok 
minden más. 
Március 12., vasárnap 10:30 
– Művészetek Háza

Vasárnapi matiné: Az arany-
szőrű bárány

A Magyar Népmese Színház 
előadása. Játékidő: 50 perc (4–12 
évesek számára). Játékmesterek: 
Benedek Gyula, Zanotta Veroni-
ka. Jegyár: 1.000,- Ft.
Március 13., hétfő 17:00 
– Márványterem

Az év természetfotósa 2016. ki-
állítás megnyitója.

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2017. március 1–31-ig tart.
(02139)MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.

www.matokoptika.hu
Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(02140)

FELHÍVÁS
Kérjük azon intézmények és szervezetek képviselőit, akik a 
március 15-i ünnepségen a Béla király téri emlékműnél 

koszorút szeretnének elhelyezni, hogy koszorúzási 
szándékukat 2017. március 14-én 12:00 óráig 

szíveskedjenek jelezni a Babits Mihály Kulturális Központ 
információs szolgálatánál 

(Szent István tér 10., tel.: +36–74/529–610). 
A koszorúkat kérjük közvetlenül a Béla király térre szállítani 

az ünnepség előtt.
Babits Mihály Kulturális Központ

MEGHÍVÓ
a 40 éves „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör jubileumi borversenyé-

nek ünnepélyes eredményhirdetésére melyet 
2017. március 11-én, szombaton 18:00 órakor tartunk 

a PTE Főiskola Éttermében
(Szekszárd, Mátyás király utca felőli bejáró)

19:30 óra – Aktív tagok jutalmazása és a jubileumi borverseny 
eredményhirdetése, a díjakat átadja Ács Rezső Szekszárd 

polgármestere és dr. Szent-Miklóssy Ferenc KKOSZ elnöke.
Szeretettel hívjuk és várjuk mindazon Kertbarátokat akik 

az elmúlt 40 évben a közösséghez tartoztak, illetve azokat is akik 
szeretnének a jövőben közénk tartozni.

Értesítés gallyazási munkákról
Tisztelt Szekszárdiak!
A villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény 
137. § és a villamosművek, va-
lamint a termelői, magán- és 
közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) 
NGM rendelet előírja, hogy a 
villamos vezeték biztonsági 
övezetének környezetében 
lévő fák, bokrok ágait az ingat-
lan tulajdonosa/kezelője köte-
les rendszeresen eltávolítani, 
ha azok a szabadvezeték biz-
tonsági övezet határát elérik.

A fentiekre tekintettel kér-
jük a Tisztelt Ingatlantulaj-

donosokat, hogy Szekszárd 
város belterületén 2017 már-
ciusában, míg a zártkertekben 
április 15-ig az ingatlanuk te-
rületén a gallyazási munkákat 
végezzék el.

Az E.ON Dél-Dunántúli 
Áramhálózati Zrt. megbízásá-
ból eljáró Ágvágó Szolgáltató 
Kft. munkatársai 2017. már-
cius 1. és március 31. között 
Szekszárd közterületein galy-
lyazási munkálatokat fognak 
végezni.

Amennyiben Önnek a galy-
lyazáshoz segítségre lenne 
szüksége, kérjük, a fenti időin-

tervallumban jelezzék azt kol-
légáink felé személyesen, vagy 
az alábbi elérhetőségeken:

• telefon: +36–70/342–3185,
• e-mail: 

kleinhansz@agvagokft.hu

Kérjük, hogy a megbeszélt 
időpontban biztosítsák kol-
légáink bejutását az ingatlan 
területére, ezzel is segítve 
munkánkat, valamint az Önök 
zavartalan áramellátását.

 Köszönettel: 
 Ágvágó Szolgáltató Kft.

MEGHÍVÓ

Prof. Dr. Horváth István
MTA kutató orvos-biológus 

előadására 
Korunk pestise: 

az érrendszeri betegségek
(érszűkület, érelmeszesedés, 
infarktus-stroke) gyógyítás  

immunizálással! 
Első kézből a világszenzációs 

gyógymódról.
2017. március 11. (szombat) 

17:00 óra
Bonyhád, Petőfi Sándor

Gimnázium sportcsarnok 
Információ: 

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



2017. március 5.16

„Kapaszkodók
egy változó világban”
Bibliai előadássorozat
Honnan meríthetünk 

erőt a minden-
napokhoz?

2017. március 9. (csütörtök) 17:30 óra
Hogyan újíthatjuk meg erőnket naponta? 

Jézus imaélete
Előadó: Morvainé Bíró Ildikó tanár

2017. március 23. (csütörtök) 17:30 óra
A remény örök forrása 

Krisztus keresztáldozatának jelentősége
Előadó: Pongrácz Róbert

protestáns és katolikus teológiát végzett lelkész
Helyszín: Scarabeus rendezvényterem – 7100 Szekszárd, Béla király tér 5. • Szervező: Oltalom Alapítvány 

A részvétel ingyenes, terembérleti hozzájárulást elfogadunk. (02143)

2017. évi újdonságok a             -től

Akciós fogyasztói ár:

37 990 Ft
Akciós fogyasztói ár:

39 990 Ft

KÄRCHER Vc 2 KÄRCHER Vc 3

(02136)

porszívók porzsákos vagy
porzsák nélküli kivitelben!

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02144)

(02142)

Trend Minőség
Szakértelem

TAPÉTA
Széles választék 

(több száz)
Többféle alapanyag 

Sokféle stílus
Tanácsadás

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 

szombat: 09:00 – 11:30

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: +36–74/312–234

facebook.com/fuggonyvilag

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02137)

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


