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Metszési  bemutató

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Gyermekgyilkosság
Előzetes letartóztatásba he-
lyezte hétfő délután a Szek-
szárdi Járásbíróság nyomo-
zási bírája azt a 19 éves férfit, 
aki megalapozottan gyanúsít-
ható, hogy március 8-án meg-
ölt egy 6 éves kislányt a Patak 
utca közelében.
 → 2. oldal

Kovács-tárlat
Az elmúlt szombaton megtelt 
a Vármegyeháza kiállítóter-
me: a nagy érdeklődés a már-
cius 6-án 60. életévét betöltött 
festőművész, Kovács Tibor 
alkotásainak szólt, aki képei-
ben a legbelső, emberi formá-
kat keresi, finom, derűs, élénk 
színekkel.
 → 5. oldal

Ultrafutás
A már több futóverseny meg-
szervezésével bizonyított Bor-
vidék Futóegyesület március 
10-én Szekszárd belvárosá-
ban szervezett ultramaratoni 
viadalt, amelynek indulói 6, 4 
és 2 órás, illetve 50 km-es fu-
tamokban vetélkedtek.
 → 6. oldal
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Gyermekgyilkosság korbácsol indulatokat a városban
Előzetes letartóztatásba 
helyezte hétfő délután a 
Szekszárdi Járásbíróság nyo-
mozási bírája azt a férfit, aki 
megalapozottan gyanúsítha-
tó, hogy március 8-án megölt 
egy 6 éves kislányt a Patak 
utcában.

A Szekszárdi Járásbíróságon hét-
főn megtartott sajtótájékoztatón 
dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei 
Főügyészség sajtószóvivője el-
mondta, a férfi megalapozottan 
gyanúsítható egy rendbeli, 14. 
életévét be nem töltött, védeke-
zésre képtelen személy sérelmére 
elkövetett emberölés bűntettével. 
A nyomázási bíró elrendelte a 19 
éves férfi előzetes letartóztatását, 
a bűncselekményt a törvény 10-
20 évig tartó szabadságvesztéssel 
bünteti.

Dr. Kovács Ildikó, a Szekszár-
di Járásbíróság sajtószóvivője 
tudatta, az áldozat és az elköve-
tő rokoni kapcsolatban állnak, 

az áldozat a gyilkos unokahúga 
volt. A két család március 2. 
óta lakott egy közös udvarral 
rendelkező ingatlanban. A gya-
núsított családja szívességből 
engedte meg az áldozat család-
jának – mely nemrég tért vissza 
Szekszárdra –, hogy az ingatlan-
ba költözzenek.

A gyilkosság körülményeiről 
elhangzott: a 19 éves férfi elcsal-

ta magával a kislányt, akinek 
holttestét a Patak utca mögötti 
patakban találták meg. A 6 éves 
lányt legalább hatszor ütötte 
fejen az elkövető egy egyelőre 
ismeretlen eszközzel. Miután 
megtudta, hogy megtalálták a 
holttestet, a férfi öngyilkosságot 
kísérelt meg.

Arra a kérdésre, hogy tör-
tént-e szexuális, vagy egyéb 

bűncselekmény, a sajtószóvivő 
elmondta, kegyeleti okból és a 
nyomozás jelenlegi szakaszá-
ban erről nem tudnak nyilat-
kozni. Tudatta viszont, hogy a 
gyanúsított pszichés állapota 
miatt a bíróság 2017 őszén cse-
lekvőképességét részben korlá-
tozó gondnokságot rendelt el, 
gondnoka az egyik szülője volt. 
A férfi ellen – aki korábban ja-
vító intézetben töltött bünte-
tést – jelenleg is eljárás folyik 
vagyon elleni bűncselekmény 
miatt.

A bíróság épülete előtt mint-
egy tizenöt feldühödött ember 
– közte a meggyilkolt kislány 
szülei – várta a férfit. Közülük 
többen azzal fenyegetőztek, 
hogy utána mennek a börtönbe 
is és megölik az általuk „pedofil 
gyilkosnak” nevezett férfit. A 
megfelelő rendőri biztosításnak 
köszönhetően a szóbeli fenyege-
tőzésen kívül nem történt egyéb 
atrocitás.   S. V.

Az önkormányzat soron kívül bővíti a térfigyelő rendszert
A temetés költségének át-
vállalásával is segíti az ön-
kormányzat a pénteken bru-
tálisan meggyilkolt 6 éves 
kislány családját. A város az 
érintett szervezetekkel való 
együttműködés fokozására 
törekszik annak érdekében, 
hogy megelőzzék a hasonló 
eseteket.

Ács Rezső polgármester a 
városházán megtartott ked-
di sajtótájékoztatón részvétét 
fejezte ki a családnak. Mint 
fogalmazott, a gyermekük 
halála okozta veszteség feldol-
gozhatatlan és pótolhatatlan. 
Tudatta, az önkormányzat a 
törvényi és jogszabályi köte-
lezettségeken kívül is segíti 
a családot, és hogy terheiket 
csökkentse, a város a temetés 
teljes költségét átvállalja.

A városvezető szavai szerint, 
a gyilkosság megrázta a kör-
nyéket és egész Szekszárdot. 

Kiemelte, fontosnak tartja, 
hogy biztosítsák a környéken 
élőket arról, hogy az önkor-
mányzat gondoskodik a nyu-
galom fenntartásáról. Mint 
mondta, elszigetelt esetről 
van szó, „Szekszárd egyébként 
a béke és a nyugalom szigete”.

A polgármester arról is tá-
jékoztatott, hogy az önkor-
mányzat a saját költségvetése 

terhére soron kívül bővíti a 
térfigyelő rendszert. A kame-
rarendszer bővítését a Patak 
utca környékén kezdik, de a 
város más területei is érintet-
tek lehetnek, ezért a bővítést 
folytatni fogják.

Ács Rezső a sajtótájékoz-
tatón köszönetet mondott az 
eset kapcsán érintett, köz-
reműködő szervezetek pél-

damutató munkájáért. Mint 
mondta, a rendőrség néhány 
órán belül elfogta a gyilkost, a 
családsegítő munkatársai pe-
dig gyorsan gondoskodtak a 
két család megfelelő elhelyezé-
séről, ezáltal segítve a nyuga-
lom fenntartását a Patak utca 
környékén, ahol a rendőrség 
és a polgárőrség folyamatosan 
jelenléte ad biztonságot.

A sajtótájékoztatón Ács 
Rezső polgármesteren kívül 
jelen volt, dr. Haag Éva alpol-
gármester, Oszvald Ágnes, a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatal Ha-
tósági Főosztályának vezetője, 
illetve Tolácziné Varga Zsu-
zsanna, a Humánszolgáltató 
Központ igazgatója, valamint 
Szabó Zoltán, a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság meg-
bízott bűnügyi igazgatója és 
Komlósiné Kiss Anett, a kapi-
tányság sajtószóvivője. 

  S. V.

Másfél évszázada példaként állították a tanítókat
Idén 150 éves múltra tekint 
vissza hazánkban az állami, 
magyar nyelvű tanítóképzés. 
A jubileumra országszerte 
tudományos konferenciákkal 
emlékeztek a felsőoktatási in-
tézményekben.

Így tett a Pécsi Tudományegye-
tem szekszárdi kara is március 
12-én, az iskolák patrónusa-
ként – első katolikus egyházi 
vezetőként – számon tartott I. 
Szent Gergely pápa (kb.540-
604) halálának napján. Előa-
dásában dr. habil Kurucz Ró-
zsa (képünkön) főiskolai tanár, 
a PTE KPVK pedagógiai és 
pszichológiai tanszékének ta-
nára felidézte, hogy 1869. ok-
tóber 25-én elsőként Magyar-
országon a Dél-Dunántúlon, 
Csurgón hoztak létre Állami 
Tanítóképző Intézetet, amely 

egészen 1933-ig működött. 
Ezt és az egy hónappal később 
indult „Budai Tanítóképezdét” 
is báró Eötvös József vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ala-
pította. Az első világháborúig 
153 képző működött, melyek 
87 településen bocsátottak ki 

tanítókat. A békeszerződést 
követően csupán 40 intézmény 
működött tovább a csonka ha-
zában...

Az előadó az első, tanítóknak 
szóló nagy formátumú kötetről 
is szót ejtett. Bárány Ignác „Ta-
nítók könyve. Kalauz a neve-
lés és tanítás vezetésére” című 
munkája 1866-ban jelent meg. 
A szerző már 150 éve is példa-
ként állította a nemzet elé a ta-
nítókat, akiknek szerinte kellő 
önbizalommal, önismerettel 
kell rendelkezniük, szemé-
lyüket pedig közbecsülés kell, 
hogy övezze. A kötetben egy 
egész kis könyvtár – a nevelés- 
és tanítástan, az elemi tanoda 
minden tantárgyának mód-
szertana, de még a helyesírás és 
az iránytan is – kapott helyet.

Az évtizedek során 1959-től 
előbb három, majd 1995-től 

négyéves képzésrendszerre 
váltott a pedagógusoktatás, 
amely 2002-re olyan elisme-
rést vívott ki, hogy azt Magyar 
Örökség Díjjal ismerték el. 

A PTE szekszárdi kara „Ta-
nítók Napja 2019” rendezvé-
nyének délelőtti programja „Az 
elmélet és gyakorlat kapcsolata 
a tanítóképzésben” téma köré 
szerveződött. A gyakorlóisko-
la pedagógusai az informális 
tanulás keretében saját fejlesz-
tésű játékaikat mutatták be, de 
a tanítás szolgálatába állított 
logikai és táblajátékokról, a lo-
gikus gondolkodás játékos fej-
lesztéséről, pedagógiai jó gya-
korlatokról, illetve a digitális 
történetmesélés módszeréről is 
érdekes információkkal szolgál-
tak az előadók, míg délután a 
műhelymunkáé volt a főszerep.

  Gy. L.
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Metszési bemutató: praktikák gyümölcsösben, szőlőben
Mintegy százan gyűltek ösz-
sze Falvai Ferenc Sauli-völ-
gyi birtokán a Dicenty Dezső 
Kertbarátkör hagyományos 
metszési bemutatóján, már-
cius 9-én.

A gyümölcsfák metszéséről a 
témában felettébb autentikus 
szakembert, Kulcsár Lászlót 
hallgathatták a bemutató részt-
vevői, és láthatták is, miként 
mozog az olló a kezében. Ösz-
szetettebb dolog a gyümölcsfa 
megmetszése, mint a szőlőé, 
de máshogy kell egy őszibarack 
vagy kajszibarack fát megmet-
szeni, és másként az almát, vagy 
a körtét. Már a korona formája 
is más kell, hogy legyen.

Kulcsár László (képünkön), 
aki egy Bikalon gyümölcsöket 
termelő szövetkezet szakmai 
vezetője, több alapelvet vázolt 
fel, amit érdemes követni. Az 
egyik: a fák lombkoronáját a 
talajhoz minél közelebb kell ki-
alakítani. „Minél magasabb egy 
fa, annál több a veszteség. Nem 
csak a metszés nehezebb, de úgy 

általában a növényvédelem is” – 
szögezte le a szakember. A má-
sik tézis így hangzott: nem elég 
csak egyszer, egymásra épülően 
többször is kell a fát metszeni. 
„Nevezzük ezeket a műveleteket 
zöldmetszésnek – hajtásváloga-
tással, termésritkítással.”

Szóba került a gyümölcsösök 
„ifjítása” is. Ebben a műveletben 
a régi, sérült ágak eltávolítására 
kell törekedni, mert ezzel a fának 
is sokat segítünk. Ez a szőlőre is 
igaz – tudják a gazdák.

Tanulságos volt azért is az idei 
szőlőmetszési bemutató, mert 
azt a Falvai-birtokon egy, még 
1974-ben telepített tőkén (is) 
végezte el Hurtony Szabolcs, a 
Schieber Pincészet szőlészeti 
szakembere. Járt a dicséret a há-
zigazdának, Falvai Ferencnek is, 
aki szakszerűen járt el, amikor az 
eredeti vastagtörzset visszavágta, 
így új hajtásokkal fokozatosan 
megújította az ültetvényt.

Hurtony Szabolcs szerint elter-
jedt a szőlőskertekben a „rövid 

csapra” metszés, amit úgy általá-
ban minden fajtára alkalmaznak 
– helytelenül. Ezzel ugyanis sok 
esetben nagy fertőzési felületet 
hagynak a szőlőskertekben, de a 
gyümölcsösökben is. A metszési 
eljárás alkalmazása fajtától és a 
művelési módtól függ. „A kadar-
kánál, vagy a fehér fajtáknál a rö-
vid csapos módszer szükséges. A 
kékfrankos már a hosszú csapos 
metszést ugyanúgy elbírja, mint 
a világfajták. A lugasok telepíté-
sénél a rövid- és hosszú elemek 
váltakozását kell alkalmazni” 
– hangzott el megszívelendő ta-
nácsként a szőlész szakembertől. 

A kertbarátkör idei metszé-
si bemutatóján az érdeklődők 
negyede hölgy volt, s ennél is 
többen olyanok, akik nem kert-
barátköri tagok, de kertes in-
gatlanon szőlőt, gyümölcsöst is 
művelnek. „Megfordulóban van 
a negatív tendencia: már nem 
csak az idősebbek, de a 25-35 év 
közöttiek is szeretnének maguk-
nak egy kis birtokot” – mondta-
Ferenc Vilmos, a kertbarátkör 
elnöke.  B. Gy.
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A Világhírű Kiev City Ballet Szekszárdon! 
Rómeó és Júlia

A Kiev City Ballet számos el-
ismerést tudhat magáénak. 
A közel kétszáz évvel ez-
előtt megalakult киевськй 
муниципапьний театр / Kijevi 
Állami Színház kiváló táncmű-
vészei évről évre kiemelkedő 
és profi produkciókkal örven-
deztetik meg a közönséget. 

A méltán híres társulat Ma-
gyarországra látogat és a balett 
történelem egyik legnagyobb 
klasszikusában a Rómeó és Jú-
liában láthatjuk kiteljesedni a 
felülmúlhatatlan táncművészek 
tánctudását. A több mint 40 fő-
ből álló csapat ebben az évben 
közel 50 alkalommal lép fel Kö-
zép-Európában. Az együttes egy 
rövid bemutatkozás erejéig már 
2012-ben látható volt Magyaror-
szág 5 nagyvárosában, de a ha-

talmas sikernek köszönhetően 
most újra megtisztelnek minket 
jelenlétükkel. 

A táncművészek szakmai tu-
dását mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a tény, hogy Oroszország 
és Ukrajna legjobb mestereinek 
tanítványai alkotják a csapatot, 
akik csak egy hosszas előváloga-

tás után lehettek tagjai ennek a 
neves együttesnek. 

A tánctársulat hazai szerep-
lői mellett a külföldről (Japán, 
USA, Grúzia,) érkezett legki-
válóbb táncos szólisták közre-
működnek az együttesben, akik 
nívós nemzetközi balett verse-
nyeken is bizonyították ráter-

mettségüket. A balett együttes 
élén 1998-tól – 2005-ig Valery 
Kovtun majd a későbbiekben 
Victor Litvinov állt. Jelenleg a 
híres, kitüntetett ukrán táncmű-
vész Ivan Kozlov igazgatja a vi-
lághírű társulatot. 

A nemzetközi palettán is óriási 
sikert aratott együttes fesztiválo-
kon, és Németország, Franciaor-
szág, Olaszország, Spanyolország, 
Portugália, Svájc, az Egyesült 
Királyság, Szlovénia, Románia, 
Japán, Kanada legnagyobb szín-
padai után most Magyarországon 
teszi tiszteletét. Biztosak lehetünk 
abban, hogy nem mindennapi, 
hagyományőrző, eredeti klasz-
szikus balettelőadás részesei le-
hetünk, ahol a legjobban képzett 
táncművészek kalauzolnak el 
minket a Rómeó és Júlia varázs-
latos történetébe. 

Az előadás március 25-én Szekszárdon a Babist Mihály Kulturális Központban lesz.
Jegyek a helyszínen és a jegy.hu oldalon. (04106)

Szekszárdi cég keres 1 fő férfi munkaerőt, 
azonnali kezdéssel. 

A feladat: ruhagyűjtő konténerek kiürítése. 
Elvárások: B kat. jogosítvány és jó fizikai állóké-

pesség. Targoncavezetői engedély előny.
ÉRDEKLŐDNI:

20/2555–860 vagy 30/600–4525(0
41
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Emberi érzések és formavilág emberi vonások nélkül
A vármegyeházi kiállítótér 
évadnyitó tárlatán a 60 esz-
tendős Kovács Tibor mű-
vész-tanár alkotásaiból nyílt 
kiállítás március 9-én.

Az elmúlt szombaton megtelt 
a Vármegyeháza kiállítóterme. 
A nagy érdeklődés a márci-
us 6-án 60. életévét betöltött 
festőművész, Kovács Tibor 
alkotásainak szólt. A tárlatot 
barátja, Lehota M. János esz-
téta nyitotta meg, aki szerint 
Kovács munkáiban megpró-
bálja „leérlelni”, mi az örök, 
univerzális, az emberek közöt-
ti kapocs. Ez lehet sikerének, 
egyediségének – és manapság 
egy kisvárosi miliőben megle-
pő közönségvonzó hatásának 
is – a titka.

Stílusát a merev kontúrokat 
elfinomító, egyszerű vonalak 
jellemzik, ám arctalan figuráiról 
mégis kiolvasható az érzelem, a 
gesztus. Kiolvasható, hiszen a 
művész az egymás közötti ka-
pocs nyelvének megtalálására 
törekszik… Meg is találta az 
ideális „nyelvet”, amely vászna-

iról már „szótárként” közvetíti 
jeleit, üzeneteit.

Művei van Gogh-i felfogást 
tükröznek. Posztimpresszi-
onista jellegűek, tehát a pil-
lanatot ragadják meg, mégis 
azt próbálják közvetíteni, ami 
örök, ami folyamatosan jelen 
van. Mindezt pointilista stílus-
ban, vagyis pontszerű ecsetvo-
násokkal hozza felszínre. Ko-
vács Tibor a legbelső, emberi 
formákat keresi, finom, derűs, 
élénk színekkel, gazdag ecset-

kezeléssel feloldva azt, amit 
megragad az emberi gesztu-
sokból, vonásokból. Vászonra 
vitt taglejtéseinek kimeríthe-
tetlen számából is érezzük, 
hogy alakjai emberből vannak, 
még, ha nincs is emberi voná-
suk – jellemezte a munkákat a 
tárlatot megnyitó esztéta.

Aláhúzta, az ember előtt az 
egyedüllétet feloldó két útból – 
amely egyrészt a fikciók, mesék 
és a hit, legendák útja, másrész-
ről a nonverbális kommunikáció 

lehet – Kovács Tibor az utóbbit 
választotta. Ebben keresi és ta-
lálja meg egyéni hangját. A mű-
vész mindezt gondolati síkon éri 
el, egy-egy érzelemre jellemző 
mozdulatot, gesztust megjelenít-
ve. Az embert akarja leképezni: 
együtt örül, avagy sír velük.

Szekszárd vármegyeházi galé-
riájának idei első kiállító vendége 
ugyan nem városunk szülötte, de 
alap- és középfokú tanulmányait 
itt végezte, itt is lakik, alkotásait 
pedig számos alkalommal „szem-
ügyre vehette” már a helyi művé-
szetkedvelő közönség. Az 1987-
ben rajztanári diplomát szerzett, 
a ’90-es években a festőművé-
szetben kibontakozott Kovács 
Tibor több helyen állított már ki 
idehaza, munkáit ismerik Bajától 
Szombathelyig, Bonyhádtól Szé-
kesfehérváron át Szentendréig. A 
vármegyeházi galéria évadnyitó-
ján Ódor János Gábor köszöntöt-
te a megjelenteket, közreműkö-
dött Szűcs Zsuzsanna és Orbán 
György, valamint a Liszt Ferenc 
Zeneiskola rézfúvós együttese. A 
tárlatot április 25-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők.  Gy. L.
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A szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet
Figyelemfelhívó sétát tartot-
tak a daganatos betegségek 
megelőzésének és a szűrő-
vizsgálatok fontosságának 
hangsúlyozására március 
7-én, Szekszárdon.

A Tolna Megyei Balassa János 
Kórház Egészségfejlesztési Iro-
dája (EFI), a megyei kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosz-
tálya, a Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete, a 
„Szelíd Ráktérítő” Klub és a 
MaMMa Zrt. által szervezett 
séta résztvevői a Garay téren 
gyülekeztek, majd onnan in-
dultak át a kórház lila épületé-
be, ahol szűrővizsgálatokkal és 
tanácsadással várták őket.

Dr. Horváth Kálmán kor-
mánymegbízott köszöntőjében 
elmondta, jól működik Ma-

gyarországon az egészségügyi 
szűrési rendszer. Hozzátette, 
sajnos azonban sokan nem ve-
szik igénybe a különféle szolgál-
tatásokat. Ács Rezső, Szekszárd 

polgármestere a szűrővizsgála-
tok fontosságát hangsúlyozva 
felhívta a figyelmet, minden 
családban a szülők felelőssége, 
hogy megtegyenek mindent an-

nak érdekében, hogy gyerme-
keiket fel tudják nevelni. Ennek 
egyik fontos része, hogy figyel-
jenek magukra és megőrizzék 
egészségüket.

Gliedné Tillmann Erzsé-
bet, kórház ápolási igazgatója 
hangsúlyozta, az egészség nem 
csak a betegség hiányát jelen-
ti, hanem a teljes testi-lelki és 
szociális jólétet. Hozzáfűzte, 
az EFI célja, hogy ennek meg-
valósulását támogassa a meg-
előzés lehetőségeinek biztosí-
tásával.

Pappné Kozma Krisztina, az 
EFI projektmenedzsere szerint 
a sétán és az azt követő progra-
mokon több mint háromszázan 
vettek részt. A legnagyobb ér-
deklődés a bőrgyógyászati vizs-
gálatok iránt volt.

 Forrás: kadarka.net
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Március 10-ei rejtvényünk  
megfejtése: Hector Berlioz, 
Fantasztikus szimfónia. 

A helyes megfejtők közül könyvet 
nyert: Taksonyi Gézáné. 

Nyereményét átveheti szerkesztősé-
günkben, munkaidőben. E heti rejt-
vényünk megfejtését március 21-én 
(csütörtök) délig várjuk címünkre: 

7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

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: +36-30/9575630
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!

(04113)

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

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

•  Horvátország apartmanban homokos 
tengerparton 55 EUR/éj/apartment

Irodánkban már elérhetőek a 2019-es nyári nyaraló és körutas 
katalógusok.

Ajánlataink:

Böjti tisztogatás
„És ahogy gondom volt arra, hogy kigyomláljam és lerombol-
jam…, úgy gondom lesz arra is, hogy fölépítsem és elplántáljam 
őket – így szól az Úr”  (Jer 31, 28)

Istenünk olykor kénytelen 
„gyomlálni”, „lerombolni” bizo-
nyos dolgokat az életünkben, és 
amikor ilyesmit tapasztalunk, 
megretten a szívünk. Mint ahogy 
Izráel népe számára is félelmetes 
lehetett, amikor bálványimádó, 
hamis útjukon egyszer csak ta-
lálkoztak az Úr haragjával és 
büntetésével. Ám mi mást is 
tehetne a szőlősgazda rajongva 
szeretett kertjével, ha azt látja, 

hogy túl sok a gaz, vagy metsze-
ni kell az ágakat, és idegen kéz 
által felhúzott, veszélyes falak 
csúfítják kincsét? Muszáj gyom-
lálni, metszeni és rombolni!

Beszéltek róla reformátor elő-
deink, mi is tapasztalhatjuk, 
hogy Istennek ez a fajta mun-
kája szívétől „idegen”, de éppen 
szívének féltő szeretete miatt 
kénytelen ezt is elvégezni. Hiszen 
ő az élet és áldás Ura! Gazdánk, 

akinek legfőbb szándéka, hogy 
mellette maradjunk az üdvösség 
egyetlen útján, és gyümölcster-
mő, áldott életünk legyen.

Ezért amikor Istenünk Jeremi-
áson keresztül népéhez fordult, 
elmondta nekik a kényszerű 
büntetést, de feltárta a mögöt-
tes szándékot és a reményt adó 
jövőt is! Miközben a bűn fölötti 
jogos haragját fejezi ki, megren-
dítő szenvedéllyel vallja meg, mit 
érez népe iránt – irántunk is: „A 
messzeségben is megjelent az 
Úr: Örök szeretettel szerettelek, 
azért vontalak magamhoz hű-
ségesen. Fölépítelek még téged, 
és fölépülsz…” (Jer 31,3). „Vala-
hányszor megfenyegetem, végül 

mégis elfog a szánalom iránta: 
megremeg érte a bensőm, irgal-
maznom kell neki – így szól az 
Úr.” (Jer 31,20).

Megváltó Krisztusom! Hoz-
zád űz, hajt minden felismert 
hiányom és hibám. Köszönöm, 
hogy elhordoztad a bűnért járó 
büntetést, hogy Veled együtt 
élhessek. Tudom, hogy a Tiéd 
lehetek egészen, ezért bizalom-
mal kérlek: ha tisztogatnod kell 
is életemet, segíts, hogy mindig 
meghalljam szavadban, meglás-
sam keresztedben irántam való 
mélységes szereteted. Ámen!

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész 

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
(04097)

Ötödikként zártak a KSC juniorjai az országos döntőn
Három győzelemmel és két 
vereséggel az ötödik helyen 
zárta a leány junior országos 
döntőt az Atomerőmű KSC 
Szekszárd kosárlabda csapata.

Harsányi Mária edző együttese 
nagyszerű sorozattal, 7 győze-
lem mellett mindössze egyetlen 
1 pontos vereséggel jutott be az 
elmúlt hétvégi, pécsi nyolcas 
fináléba, ahol nagyon kemény 
ágra került. A szekszárdiak a 
nyitómeccsen nagy különbségű 
vereséget szenvedtek a későb-
bi ezüstérmes Vasastól, majd 
bravúros győzelmet arattak a 
Diósgyőr ellen. A döntő legfi-
atalabb csapata – két játékost 
leszámítva a keret tagjai jövőre 
is junior korúak maradnak – a 
BEAC ellen nem tudta kivívni 
a legjobb négybe kerülést, de 
két újabb győzelemmel (Győr, 
Kecskemét) az ötödik helyet 
megszerezte.

Az öt lejátszott mérkőzés 
alapján Vincze Nikolettet vá-
lasztották a KSC legjobbjának, 
míg a 16. szülinapját ünneplő 
Renczes Rebeka (a DVTK el-
len), Vincze Nikolett (a Széche-
nyi KA ellen) és Pop Anamaria 
a Kecskemét ellen) a mérkőzés 
legjobbja címet érdemelte ki.

Eredmények:

Csoportmeccsek: Vasas 
Akadémia–Atomerőmű KSC 
Szekszárd 95–62 (22–18, 
35–18, 21–19, 17–7). Legjobb 
dobók: Vincze (15/6), Pop 
(11/6), Liszkai (9). KSC Szek-
szárd–DVTK Akadémia 62–58 

(6–9, 8–19, 20–10, 18–20). 
Ld: Renczes (30), Holcz (9). 
BEAC-Újbuda Akadémia–KSC 
Szekszárd 73–68 (22–9, 17–
20, 14–25, 20–14). Ld: Vincze 
(16/6), Miklós (15/9), Renczes 
(14/6), Pop (10), Holcz (9).

Keresztjáték: KSC Szek-
szárd-Széchenyi Akadémia 
73–60 (25–10, 16–21, 23–16, 
9–13). Ld: Vincze (26/6), 
Renczes (21/6).

Az 5. helyért: KSC Szek-
szárd– Kecskemét KC 93–56 
(22–10, 24–23, 23–11, 24–
12). Ld: Miklós (17/6), Vincze 
(16/9), Pop (16/6), Viszmeg 
(14/6), Hanti (11/9).

Végeredmény: 1. Csata 
DSE, 2. Vasas Akadémia, 3. 
PEAC KA Pécs, 4. DVTK Aka-
démia, 5. Atomerőmű KSC 
Szekszárd, 6. Kecskeméti KC, 
7. BEAC-Újbuda KA, 8. Szé-
chenyi KA. 

 SZV

Az 5. helyezett csapat tagjai: Andi Hanna, Liszkai Rebeka, Mar-
sai Dóra, Renczes Rebeka, Hanti Daniella, Vincze Nikolett, 
Miklós Melinda, Pop Anamaria, Viszmeg Mira, Németh Lili, 
Isztókovics Adél, Holcz Rebeka. Edző: Harsányi Mária.
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SIXÁRD: ultramaraton futók köröztek a belvárosban
A Korinthosz futóversennyel 
már letette névjegyét a hosz-
szú távú viadalok rendezése 
terén a Borvidék Futóegyesü-
let, amely március 10-én Szek-
szárd belvárosában szervezett 
ultramaratoni versenyt.

A 6 órás viadalra – az országos 
bajnokság mellett nyílt futamot 
is rendeztek – utaló, SIXÁRD 
nevet viselő viadalon 50 km-es, 
továbbá 2 és 4 órás futamokat is 
rendeztek a megyeszékhely bel-
város utcáin kijelölt 1021,5 km-
es körpályán. A leghosszabb tá-
vot (6 óra) két fős csapatokban 
is teljesíthették az indulók.

Az országos bajnoki futamon 
a hölgyeknél Bleier-Cseke Lilla, 
míg az uraknál Halama Levente 
győzött, egyaránt két és fél kört 
verve üldözőikre. Első ultrama-
ratoni versenyén indult Orsós 
Zoltán, a Szekszárdi Sportköz-
pont atlétája. „Zolika” a segítő-
inek (Kovács Krisztián, Merk 
Péter, Szemerei Levente, Szőke 

Gergő) is köszönhetően, holt-
pont nélkül futotta végig a 360 
percet és végül 71.2 km-t tett 
meg. Érdekesség, hogy a nyílt 
futam győztesei jobban teljesí-
tettek az igazolt atlétáknál...

A délelőtt 9 órakor elindult 
versenyen az időjárás fél távig 
tökéletes volt az ultrafutásra, 
onnantól azonban az indulók-
nak a feltámadó viharos erejű 
széllel is meg kellett küzdeniük. 
A teljesítésért minden befutó 
egyedi érmet és pólót kapott.

Eredmények

6 órás OB-futam, nők: 1. 
Bleier-Cseke Lilla 77.059 km, 2. 
György T. 74.749 km, 3. Vágó 
B. 73,615 km. Férfiak: 1. Hala-
ma Levente 81.145 km, 2. Bene 
Á. 78.608 km, 3. Szkridon G. 
78.108 km, 4. Orsós Z. 71.261 
km. 

6 órás nyílt futam, nők: 1. 
Ruscsák Krisztina 78.909 km, 
2. Oszvald K. 66.684 km, 3. 
Csiha Y. 64.152 km. Férfiak: 

1. Muhari Gábor 83.285 km, 2. 
E. Maggiola 80.317 km, 3. Cso-
mai-Kürtössy R. 75.508 km.

6 órás csapat futam: 1. Last 
minute (Kákai Mónika, Nagy 
László) 69.861 km, 2. futRIn-
KA (Schneller, Csonka) 65.015 
km, 3. PowerPipacsOK (Fodor, 
Mészáros) 61.960 km.

50 km-es futam, nők: 1. Ma-
latinszky Zsófia 3:30:09 óra, 2. 
Bosznay D. 4:17:47 óra, 3. Doro-
gi K. 4:28:52 óra. Férfiak: 1. Tol-
di Péter 3:40:04 óra, 2. Toms K. 
3:54:55 óra, 3. Elter B. 4:29:11 óra.

4 órás futam, nők: 1. Borban-
di Hajnalka 41.985 km, 2. Nagy 
I. 41.481 km, 3. Jung M. 40.944 
km. Férfiak: 1. Pintér Tibor 
50.629 km, 2. Vastag Zs. 47.314 
km, 3. Dr. Pesthy G. 43.693 km.

2 órás futam, nők: 1. Borbély 
Éva Henrietta 27.435 km, 2. 
Zólyomi K. 25.724 km, 3. To-
gobickij V. 22.603 km. Férfiak: 
1. Csótár Martin 30.648 km, 
2. Medgyesy G. 28.331 km, 3. 
Szász N. 28.254 km.  SZV
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A Dunántúl legnagyobb könyvgyártó nyomdája 
keres azonnali kezdéssel

érettségivel vagy technikusi végzettséggel
rendelkező, műszaki érzékkel bíró munkavállalót

BETANÍTOTT GÉPMESTER
munkakörbe, két műszakos munkarendbe.

ELVÁRÁSOK:
•  érettségi vagy technikusi

végzettség;
•  pontos, precíz, önálló 

munkavégzés.

 AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes kereset
•  utazási költségtérítés vagy 

lakhatási hozzájárulás.
• A betanítást a nyomda biztosítja.

HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ,
STABIL MUNKAHELY.

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

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

PÁLYAKEZDŐKIS!

(04108)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Március 18-tól március 22-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! (0

40
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MENÜ Március 18. Március 19. Március 20. Március 21. Március 22.

„A”
1150 Ft

Hamis halászlé 
gyufatésztával

Májgaluska-
leves

Marhahúsleves 
cérnametélttel

Tavaszi
zöldségleves

Tárkonyos 
burgonyakrém 

leves

Túrós csusza 
tepertővel és/
vagy cukorral

Rakott
karfiol

Főtt marha-
szelet, vegyes 

gyümölcs-
mártás,

pirított dara

Kemencés 
csirkecomb 
hagymás-

törtburgonya, 
savanyúság

Csirkemáj 
lecsósan,
párolt rizs

„B”
1150 Ft

Hamis halászlé 
gyufatésztával

Májgaluska-
leves

Marhahúsleves 
cérnametélttel

Tavaszi
zöldségleves

Tárkonyos 
burgonyakrém 

leves

Mézes-chilis
sült oldalas,

tepsis burgonya,
savanyúság

Brassói 
aprópecsenye 
szárnyasból, 
savanyúság

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Debreceni 
sertésragu,

tészta

Füstölt sajttal 
töltött sertés-

borda,
zöldséges 

bulgursaláta

Napi
ajánlat
1050 Ft

Rántott
sertésborda,

karottás 
burgonyapüré,

savanyúság

Rántott
sertésborda,

karottás 
burgonyapüré,

savanyúság

Rántott
sertésborda,

karottás 
burgonyapüré,

savanyúság

Rántott
sertésborda,

karottás 
burgonyapüré,

savanyúság

Rántott
sertésborda,

karottás 
burgonyapüré,

savanyúság

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Vastagon sült 
sertésjava,

borsmártás,
mandulás
barna rizs

Vastagon sült 
sertésjava,

borsmártás,
mandulás
barna rizs

Vastagon sült 
sertésjava,

borsmártás,
mandulás
barna rizs

Vastagon sült 
sertésjava,

borsmártás,
mandulás
barna rizs

Vastagon sült 
sertésjava,

borsmártás,
mandulás
barna rizs

Kedves Ügyfeleink és leendő 
Ügyfeleink!

Az UNION Biztosító megnyitotta 
szekszárdi irodáját!

Beszéljük meg egy finom kávé
mellett bármilyen biztosítással

kapcsolatos problémáját,
kérdését!

Segítünk Önnek is!

Címünk: 7100 Szekszárd,
Csokonai utca 7–9.

Nyitva: hétfő – csütörtök
07:30 – 16:00 óra

péntek: 07:30 – 13:00 óra
E-mail:

varga.krisztina@unionpartner.hu
Telefon: +36–74/676–666

Mobil: +36–20/577–4855
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NATURTEX
AKCIÓ!!!

20% kedvezmény 
minden Naturtexes 

termékre.
Időpont:

2019. március 
18–23.

(Hallgassa a Rádió 1-et! 
Naturtexes nyereményjáték 

március 18–23. között.
A fődíj 30.000,- Ft értékű 

vásárlási utalvány.
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

(04107)

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

NYÁRI NYELVTÁBOR
Vajtán, a Zichy kastélyban 

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok

közreműködésével

2019. július 28-tól 
augusztus 3-ig.
Együttműködő partner: 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

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

telefonszámon vagy e-mailben a 
tothnemarta@gmail.com címen.
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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, Mikes u. 3. fsz.

1 db 23 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Szent István tér 18. I. em

1 db 30 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

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

1 db 40 m2 alapterületű bérlakás
Kizárólag Nyugdíjasok számára

Idősek Garzonházában (7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
1 db 23 m2 szociális garzonlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. Ifjúsági Ház

1 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 05. (péntek) 12:00 óra

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

Nőnapi Kavalkád: egy nap csak a hölgyekért, hölgyekről
Nőnapi Kavalkádra várta az 
érdeklődőket a Mentálhigi-
énés Műhely március 9-én, 
szombaton a Művészetek 
Házába. A rendhagyó hely-
színen a mozgás, az egész-
ség, a személyre szabott tö-
rődés jegyében telt a nap.

Szekszárdon napindító aján-
dék jógával vette kezdetét a 
Mentálhigiénés Műhely idei 
Nőnapi Kavalkádja, az elmúlt 
szombaton. A rendezvény 
rengeteg látogatót vonzott, 
már a délelőtti jógán is sokan 

igyekeztek feltöltődni. Ezt 
követően is főszerepben volt 
a mozgás, hiszen 11 órától 
„Több generációs vitamin-
torna” vette kezdettét, ahol 
gyerekek, anyukák és nagy-
mamák mozogtak együtt 
Domonyai-Korsós Rita, gyó-
gytestnevelő vezetésével. „A 
mozgáson keresztül vissza 
tudtunk hatni az érzelmek-
re” – mondta Pócs Margit. 
A szervező egyesület elnöke 
szerint „személyre szabott tö-
rődést, odafigyelést kívántak 
biztosítani”. Az érdeklődők 

pedig valóban ezt kapták a 
Nőnapi Kavalkádon.

A mozgás mellett a női 
szerepek egy más megköze-
lítésben kerültek előtérbe. A 
„Mai nő a szerepek hálójá-
ban” címmel Mármarosi Me-
linda párkapcsolati szakértő 
tartott előadást, majd kora 
délután a női egészségről 
beszélt Kiss László a termé-
szetes gyógymódok terape-
utája. Persze a mozgás sem 
szorult háttérbe: az Iberican 
Táncegyesület Cardio Dance 
órára várta az érdeklődőket, 

Hacsa Mónika táncoktató ve-
zényletével.

A nap során egészségügyi 
szűrések zajlottak, melyek na-
gyon népszerűek voltak. Volt le-
hetőség vérnyomás és vércukor-
szint mérésre, volt testanalízis, 
vízszázalék mérés, táplálkozási 
tanácsadás, de még Ayurvédi-
kus masszázs bemutató is.

A nemzetközi nőnap ünnep-
lésének komoly hagyományai 
vannak szerte a világon. Elő-
ször Amerikában 1909-ban tar-
tották, amelyhez mi magyarok 
1913-ban csatlakoztunk.  SZV
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AGÓRA MOZI
Március 17., vasárnap

15:00 |  Állati csetepata 2.

17:00 |  Instant család

19:30 |  Marvel Kapitány

Március 18., hétfő

17:00 |  A királynő kutyája

19:30 |  Marvel Kapitány

Március 19., kedd

17:00 |  A királynő kutyája

19:30 |  Marvel Kapitány

Március 20., szerda

17:00 |  A királynő kutyája

19:30 |  Marvel Kapitány

Március 21., csütörtök
15:00 |  A királynő kutyája
17:00 |  Bazi nagy francia 

lagzik 2.
19:30 |  Családi bunyó

Március 22., péntek

15:00 |  A királynő kutyája
17:00 |  Bazi nagy francia 

lagzik 2.
19:30 |  Családi bunyó

Március 23., szombat
15:00 |  A királynő kutyája
17:00 |  Bazi nagy francia 

lagzik 2.
19:30 |  Családi bunyó

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. március 18. (hétfő) 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem

Válaszutak a művészettörté-
netben. Dr. Aknai Tamás művé-
szettörténész sorozata, 8. előadás: 
Kívül-belül – a képzőművészet 
mozgásformái. 

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

2019. március 19. (kedd) 18:00 
– Csatár terem
Sorsunkban élő múlt

Orvos-Tóth Noémi klinikai 
szakpszichológus előadása. Be-
lépés díjtalan, de regisztrációhoz 
kötött. 

A regisztrációs jegyek átvehetők 
a jegypénztárkban.

2019. március 21. (csütörtök) 
17:00 – DJP
Kék Bálna

Digitális Jólét Program Pont. 
Kék Bálna és a többiek. Veszé-
lyes internetes jelenségek. Mi-
lyen veszélyeket rejt a felelőtlen, 
meggondolatlan internetes visel-
kedés. Előadás fiatalok számára. 

A belépés díjtalan.

2019. március 21. (csütörtök) 
18:00 – Művészetek Háza

Klarinét kamarakoncert
PTE regionális kamarakon-

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

A belépés díjtalan.

2019. március 26. (kedd) 19:00 
– Színházterem
Ha én gazdag lennék…

Purimi gálakoncert sztárokkal. 
A Gergely-naptár szerint idén 
március 11-én tartják purimot, 
az ószövetségi eredetű zsidó ta-
vaszünnepet, a „zsidó farsangot”. 
Társszervező: Szekszárdi Ma-
gyar-Izraeli Baráti Társaság. 

Jegyár: 3.000,- Ft.

2019. március 28. (csütörtök) 
17:00 – Művészetek Háza
Trombita koncert

A Franz Liszt Hochschule für 
Music Weimar és a Pécsi Tudo-
mányegyetem Művészeti Kar 
Zeneművészeti Intézet trombita 
tanszakainak közös koncertje, 
melyet a két tanszak külön bemu-
tatkozása mellett közös produk-
ciói is színesítik majd több mint 
20 trombitás közreműködésével. 

A belépés díjtalan.

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2019. március 26. (kedd) 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 

– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

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

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

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

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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

NÉVNAP–TÁR
Március 17. (vasárnap) – Gertrúd, Patrik
Gertrúd: germán eredetű; jelentése: a dárdák varázslónője.
Patrik: latin eredetű; jelentése: rómainak született nemes.
Március 18. (hétfő) – 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. (kedd) – József, Bánk
József: héber eredetű; jelentése: Jahve + gyarapítson.
Bánk: a Bán magyar méltóságnév -k kicsinyítőképzős származéka.
Március 20. (szerda) – Klaudia, Alexandra
Klaudia: latin eredetű; jelentése: a Claudius nemzetség nőtagja.
Alexandra: görög-latin eredetű; jelentése: harcra kész, az embereket 
oltalmazó.
Március 21. (csütörtök) – Benedek, Bence
Benedek: latin eredetű; jelentése: áldott.
Bence: latin eredetű; jelentése: győztes.
Március 22. (péntek) – Beáta, Izolda
Beáta: latin eredetű; jelentése: boldog.
Izolda:  kelta-német eredetű; jelentése: vas; tevékenykedni, rendelkezni.
Március 23. (szombat) – Emőke, Botond
Emőke: magyar eredetű; jelentése: anyatejjel táplált újszülött, bébi.
Botond: magyar eredetű; jelentése: buzogányos harcos.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 17.
(vasárnap)

Március 18.
(hétfő)

Március 19.
(kedd)

Március 20.
(szerda)

Március 21.
(csütörtök)

Március 22.
(péntek)

Március 23.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | szeles nap 
max. 19o , min. 7o

zápor | hidegfront erős széllel
max. 13o , min. 10o

zápor | szeles nap
max. 12o , min. 7o

gyengén felhős 
max. 12o , min. 5o

gyengén felhős 
max. 14o , min. 5o

derült
max. 15o , min. 6o

gyengén felhős 
max. 15o , min. 7o

Meghívó klímakonferenciára
A Szekszárdi Klímakör, a Zöldtárs Alapítvány, 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Tolna Megyei Önkormányzat konferenci-
át szervez: „A klímaváltozás itt van: a szőlő 
jövője Szekszárdon” 

Időpont: Március 27. (szerda), 14:30–18:35 
Helyszín: Vármegyeháza, I. emelet Dísz-

terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 1.) 
A Konferencia nyilvános, a részvétel ingyenes!

Program:
•  14:30–14:40 A konferencia megnyitása, 

Ács Rezső Szekszárd MJV Polgármestere  
A résztvevőket köszönti Fehérvári Tamás, a 
Tolna Megyei Közgyűlés elnöke

•  14:40–15:40 A klímaváltozás hatása a szek-
szárdi borvidékre, Dr. Buzási Attila a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Környezetgazdaság-
tan Tanszékének adjunktusa

•  15:40–16:20 A klímaváltozás hatása a járvá-
nyos szőlőbetegségek föllépésére a Szekszárdi 
borvidéken, Dr. Füzi István, növényvédelmi 
és agrokémiai szakmérnök, Dr. Hoffmann 
Péter, növényvédelmi agrármérnök

• 16:20–16:35 Szünet
•  16:35–16:50 Szekszárd 2018. évi időjárása, Kő-

vári László agrometeorológus, Szekszárd MJV 
Önk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

•  16:50–17:05 Szekszárdi Klímakör 2018. évi 
tevékenysége, Baloghné Gaál Zsófi, Zöldtárs 
Alapítvány, titkár

•  17:05–17:20 Települési jó gyakorlatok a 
klímavédelem területén, Naszvadi Balázs, 
Tolna Megyei Önkormányzat, Terület- és 
Vidékfejlesztési Osztály, osztályvezető

•  17:20–17:40 Válaszok a környezetvédelem 
és az időjárás kihívásaira a szőlőtermesztés-
ben és a borászatban, Mészáros Pál, a Mészá-
ros Borház Kft. ügyvezetője

•  17:40–18:00 Kihívások egy szekszárdi csalá-
di borászatban: a piac-, a klíma- és a generá-
cióváltás esélyei, veszélyei, Heimann Zoltán, 
Heimann Családi Birtok Kft. ügyvezetője

•  18:00–18:30 Hozzászólások, Kérdések, Vá-
laszok. Felkért diák hozzászóló: Herceg Oli-
vér I. Béla gimnázium 9.B osztályos tanuló, 
„A csapadék okozta talajerózió mértéke a 
Szekszárdi borvidéken”

•  18:30–18:35 A Konferencia zárása, Kővári 
László

A Konferencia levezetője: Baka György, 
Zöldtárs Alapítvány, elnök 

További információk: info@zoldtars.hu, 
30/9574–835

Tavaszköszöntő
hangverseny

A Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneis-
kola tanárai: Ágostonné Béres 
Kornélia, Deákné Lászlók Éva, 
Kun Gábor Zsolt és Tóth Mónika 
előadásában.

Időpont: 2019. március 21. 
(csütörtök) 18:00 óra

Helyszín: Vármegyeháza, dísz-
terem (Béla király tér 1.)

Közreműködik: Orbán György
A belépés díjtalan.

Meghívó
Lélekgyúró Önképző Kör – Ber-
nád Zoltán vezetésével.

Lehorgonyzunk a közteslétbe. 
Időpont: 2019. március 22. 

(péntek) 17:00 óra
Helyszín: Babits Mihály Kul-

turális Központ, Csatár kiste-
rem (Szekszárd, Szent I. tér 10.)

Információ: Bernád Zoltán 
+36–30/843–4669

Tematika: www.mentalmu-
hely.hu
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Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

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

(04110)Eng. szám: E-000304/2014

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  (04100)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04095)


