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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Elszállítják a „roncsokat”
Az utolsó figyelmeztetéseket 
küldi ki a hivatal azon forgalom-
ban való részvételre alkalmatlan 
gépjárművek tulajdonosainak, 
amelyek hosszú hetek-hónapok 
óta csúfítják a közterületeket. 
Az önkormányzat hamarosan 
elszállíttatja őket.  → 3. oldal

Foglalkoztatás
Foglalkoztatáspolitikai megálla-
podást írt alá Szekszárd városa 
a megyei önkormányzattal és 
a kormányhivatallal annak ér-
dekében, hogy városi, illetve 
megyei szinten is kiszolgálják 
az aktuálisan felmerülő munka-
erő-piaci igényeket.  → 5. oldal

Kokó új kihívásai
Az egykori amatőr és profi ököl-
vívó világbajnok, Kovács István 
mostanában az extrém kihívást 
jelentő hosszú távú futó- és tri-
atlon versenyeken indul. A nép-
szerű Kokó nem hiányozhatott a 
közelmúltban rendezett szálkai 
terepmaratonról sem.  → 12. oldal
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Diákigazgatókat választottak a Garay gimnáziumban
Győzelmi tánccal ünnepelték 
az iskola udvarán sikerüket a 
Garay János Gimnázium 11/A 
osztályos diákjai. Az örömre 
van okuk, hiszen ez az osztály 
adja az iskola új diákigazga-
tóit. Beiktatásukra a több év-
tizedes múltra visszatekintő 
Garay Napok megnyitója ke-
retében került sor.

„Szeretnénk többek között 
megreformálni a bálokat, hogy 
a diákok nagyobb kedvvel ve-
gyenek részt egy-egy ilyen 
programon” – ez volt az egyik 
pontja a Garay János Gimnázi-
um 11/A osztályos diákigazga-
tó jelöltek kampányának, amely 
két napig tartott. Kedves Eme-

rencia és Tatai Mihály (képün-
kön) kampánya olyannyira jól 
sikerült, hogy őket választották 
meg diákigazgatónak. A tisztsé-
get egy éven át viselhetik. Az új 
diákigazgatókat a Garay Napok 

keretében Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere iktatta be. 

– Azt kérem tőletek, hogy 
ugyanolyan lendülettel végez-
zétek munkátokat, ahogyan azt 
elődeitek tették” – mondta a be-

iktatáskor a polgármester az új 
diákigazgatóknak. 

A Garay Napok keretében 
zajlott többek között a Kőrösi 
Csoma Sándor Kárpát-meden-
cei földrajz-, valamint az „Az én 
Pannoniám” Kárpát-medencei 
vers- és prózamondó verseny 
is. – Tulajdonképpen ez egy 
Kárpát-medencei diáktalálkozó 
– mondta a Garay Napok meg-
nyitóján Heilmann Józsefné, a 
Garay gimnázium igazgatója. 
A két megmérettetésre össze-
sen 21 határon túli magyar fi-
atal érkezett Révkomáromból, 
Kassáról, Nagyberegből, Gyer-
gyószentmiklósról, Kolozsvár-
ról, Margittáról, Óbecséről és 
Lendváról.  -wj-
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Kis borászok kézműves remekei
Évekkel ezelőtt, egy távoli 
vörösboros vidéken jártunk 
egy gazdánál. Egyik ismert 
borászunk (a neve most nem 
érdekes) is jelen volt az esti 
kóstolón, ahol vékonyka, kis-
sé savas vörös is került az asz-
talra. Udvariasságból persze 
nem mondott rosszat a borra, 
de azért nekünk a fülünkbe 
súgta: „Nálunk, a kertbarát 
köri borversenyen ezért leg-
följebb bronzot adnának”.

Óhatatlanul eszembe jut a törté-
net minden évben, amikor a Di-
centy Dezső Kertbarát Kör bor-
versenyét rendezik mifelénk, 
ahol ma már kizárólag élbo-
rászaink osztják a pontokat és 
döntenek az érmekről. Kritiku-
san, a borvidék presztízse iránti 
felelősséggel teszik a dolgukat. 
Mást se hallani tőlük évek óta, 
mint hogy „le a kalappal a kis 
borászaink előtt”. Évek óta több 
tucat olyan tétellel találkoznak, 
amelyek a borvidéki versenyen 
is megállnák a helyüket. A 153 
beküldött minta közül idén 119 
kapott érmet, közülük harminc 
a legfényesebbet.

Nepp Henrik, Tóth József, 
Hencsik József, Zsinkó János, 
vagy az idei meglepetésember, 

Komjáthi Tamás az aranyo-
sok közül is kiemelkedő borai 
mind a fogyasztók kedvére 
valók. A jó kékfrankosoknak 
pedig adott lesz a rangos meg-
méretés, merthogy a kertbarát 
kör elnöke, Ferenc Vilmos és a 
borakadémia rendezésében, jú-
nius elején tartják a versennyel 
egybekötött Nemzetközi Kék-
frankos Fesztivált Szekszárdon, 
ahová nyugodtan nevezhetnek. 

A zenészként ismert Komját-
hi Tamást nem is olyan régen 
még kakukktojásként szúrtuk 
ki a palánki szakképző iskola 
vincellér tanfolyamának záró-
vizsgáján. Nos, a borverseny 

legmagasabb pontszámú tételét 
(19,25) idén ő készítette. Merlot 
rozéja illatban, ízben, frisses-
ségben valóban kiváló volt. Ta-
más, aki eddig dalokat szerzett, 
verseket zenésített meg, a siker 
kapcsán erősen elgondolkodott 
azon, hogy jelenlegi – ahogy 
ő fogalmaz: babusgatós hobbi 
borászatát – anyagi erejéhez 
mérten fejlessze... A már em-
lített vincellér tanfolyam csak 
alap volt, ő is a kertbarát körben 
„okosodott”, és jutott el többek 
között az aranyos kékfrankosig, 
amit a fajta nemzetközi verse-
nyére feltétlenül benevez. 
 B. Gy.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 13.
(vasárnap)

Március 14.
(hétfő)

Március 15.
(kedd)

Március 16. 
(szerda)

Március 17.
(csütörtök)

Március 18.
(péntek)

Március 19.
(szombat)

zápor, szeles nap
max. 13º , min. 5º

közepesen felhős, szeles nap
max. 10o , min. 1º

zápor, viharos szél
max. 8o , min. 2º

közepesen felhős
max. 9o , min. -1º

gyengén felhős
max. 11o , min. -1º

gyengén felhős
max. 13o , min. 0º

zápor
max. 11o , min. 2º

NÉVNAP–TÁR
Március 13. (vasárnap) – Krisztián, Ajtony
Krisztián: latin eredetű; jelentése: Krisztushoz tartozó, keresztény.
Ajtony: török-magyar eredetű; jelentése: arany.

Március 14. (hétfő) – Matild, Paulina
Matild: német eredetű; jelentése: hatalom + harc.
Paulina: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű.

Március 15. (kedd) – Kristóf, Nemzeti Ünnep
Kristóf:  görög eredetű; jelentése: Krisztust hordozó.

Március 16 (szerda) – Henrietta, Herbert
Henrietta: francia eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.
Herbert: germán eredetű; jelentése: hadsereg + fény.

Március 17. (csütörtök) – Gertrúd, Patrik
Gertrúd: germán eredetű; jelentése: a dárdák varázslónője.
Patrik: latin eredetű; jelentése: rómainak született nemes.
Március 18. (péntek) – Sándor, Ede
Sándor: görög-német-török eredetű, jelentése: az embereket vagy az embe-
rek ellen oltalmazó; akarat.
Ede: germán eredetű; jelentése: a birtokát megőrző.

Március 19. (szombat) – József, Bánk
József: héber eredetű; jelentése: Jahve + gyarapítson.
Bánk: a Bán magyar méltóságnév -k kicsinyítőképzős származéka.

Hencsik József, a kertbarát kör tagja veszi át különdíját Ács Re-
zső polgármestertől, a borverseny fővédnökétől

Szakmai úton
A Borászok Szekszárdért 
Egyesület több tagja a közel-
múltban szakmai úton vett 
részt a Villányi borvidéken 
található Palkonyán. A tagok 
két családi pincészet borait 
kóstolhatták meg, valamint 
ismerkedhettek a helyi bo-
rászati hagyományokkal, a 
szőlőtermesztéssel, borke-
zeléssel. A helyi termelők az 
elmúlt évek tapasztalatai mel-
lett, a 2015-ös évjárat várható 
eredményeit is felvázolták. 
A szakmai utat a Nemzeti 
Együttműködési Alap (NEA-
KK-15-M-0162 számú) pá-
lyázata finanszírozta. A pá-
lyázat támogatta az egyesület 
napi működését és borászati 
eszközök beszerzését is.

Az Egyesület működéséhez 
a 2015. évben ötvenezer forint 
támogatást nyert Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatától. A civil szervezet 
a 2014. évi személyi jövede-
lemadó 1%-ából közel 45 ezer 
forint bevételhez jutott. Az 
egyesület nevében Simon János 
elnök köszönte meg a támoga-
tásokat, felajánlásokat, melyek 
hozzájárulnak a szakmai mun-
ka további folytatásához.

 SZV
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Elszállíttathatja az elhagyott autókat az önkormányzat
Magányosan, elhagyottan 
vesztegelnek egykor szebb 
napokat látott gépjárművek 
a város több pontján. A lehar-
colt, helyenként megbontott 
autók nem csak az utcaké-
pet rontják, de a közterület 
használatát szabályozó helyi 
rendeletet is sértik. Az önkor-
mányzat most elszállítathatja 
őket.

A közterületek használatáról 
szóló 1/2009. (II.3.) önkormány-
zati rendelet 3. § (2) bekezdés p) 
pontja rendelkezik az üzemen 
kívül helyezett, illetve üzem-
képtelen járművek tárolásáról, 
amelyre közterület-használati 
engedélyt kell beszerezni. Az en-
gedély legfeljebb 15 napra szól-
hat, és nem hosszabbítható meg.

Ennél jóval régebb óta áll a 
Mészáros Lázár utcában az a 
torzó, amely karosszéria ele-
meit és motorját is elveszítve 
rostokol, nem messze a megyei 
rendőrkapitányságtól. A hiva-
tal már felhívta a tulajdonos fi-
gyelmét, hogy az engedély nél-
küli közterület-használat miatt 
bírság fizetésére kötelezhető 
– ennek mértéke a közterület 
használati díj háromszorosa –, 

és tudatták vele azt is, hogy a 
hulladékká vált gépjárművet a 
tulajdonos köteles a gyártónak, 
a forgalmazónak vagy a bontó-
nak átadni. Ha ezt a kötelezett-
ségét elmulasztja, környezetvé-
delmi bírság is kiszabható rá. A 
felszólítások ellenére azonban 
az autó – és több „társa” a vá-
rosban – tovább rontja az ut-
caképet. Úgy tűnik, már nem 
sokáig...

- Kollégáink az utolsó felszó-
lításokat küldik ki a napokban, 
majd megkezdjük a forgalomra 
alkalmatlan autók elszállítá-
sát a jogszabályban rögzítettek 
szerint – mondta el dr. Varga 
Katalin. Szekszárd jegyző-

je hangsúlyozta: a közterület 
felügyelet munkatársai felde-
rítették a város közigazgatási 
területén található, a forgalom-
ban való részvételre szemmel 
láthatóan alkalmatlan gépjár-

műveket. Különböző azonosí-
tók alapján megállapították a 
tulajdonos vagy üzembentartó 
kilétét, és felszólították az autó 
eltávolítására. Amennyiben en-
nek 30 napon belül nem tesz 
eleget, úgy az önkormányzat 
szállíttatja el, amelynek 17.250 
forintos díján túl napi 1200 fo-
rintot számolnak fel az őrzésért 
is. Az önkormányzat 6 hónap 
őrzés után értékesítheti a gép-
járművet.

Amennyiben a kedves olva-
sók közterületen rendszám nél-
küli, vagy régen nem használt, 
elhagyott gépjárművet látnak 
lakókörzetükben, bejelenthetik 
a közterület felügyelőknél, a 
74/504-100-as telefonszámon. 

 - fl - 
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Egyetemi szemeszter indult az aktív időskorért
Előadássorozat indult idő-
seknek a Pécsi Tudomány-
egyetem Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidék-
fejlesztési Karán, ahol az ér-
deklődők zsúfolásig megtöl-
tötték a konferenciatermet.

Szekszárd város és az egyete-
mi kar új programot indított, 
amelynek célja, hogy elősegítse 
az élethosszig tartó tanulást és a 
generációk közötti párbeszédet. 
Ennek kapcsán a PTE KPVK 
előadássorozatot indított „Az ak-
tív időskorért” – Szekszárdi Har-
madik Kor Egyeteme címmel.

„A felsőoktatás szervezeti ke-
retei között megvalósuló előa-
dássorozat kifejezetten a harma-
dik korú lakosság számára kínál 
magas minőségű, újszerű tudo-
mányos és kulturális programot” 
– hangzott el az előadássorozat 
első szemeszterének nyitányán, 
az egyetemi kar campusán, ahol 
a szervezők nevében Ács Rezső, 

a megyeszékhely polgármestere 
és dr. Horváth Béla dékán meg-
állapodást írtak alá. A cél, hogy 
bővítsék a szekszárdi művelődési 
lehetőségek palettáját, kiemelt cél-
csoportja ennek a törekvésnek az 
idősebb korosztály. Már előzete-
sen 170-en regisztráltak, de még 
a megnyitón is sokan jelentkez-
tek. Az első szemeszter előadásai 
az értelem, érzelem és egészség 
témája köré szerveződtek. 
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A munkaerő-piaci igényekhez igazítják a szakképzést
Foglalkoztatáspolitikai meg-
állapodást írt alá Szekszárd 
városa a Tolna Megyei Önkor-
mányzattal és a Tolna Megyei 
Kormányhivatallal annak ér-
dekében, hogy megyei, illet-
ve városi szinten is kiszolgál-
ják az aktuálisan felmerülő 
munkaerő-piaci igényeket. A 
forrással megyei szinten kö-
zel 1500 embert szeretnének 
megszólítani.

A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) kere-
tében jegyzett együttműködést 
március 10-én, a megyei önkor-
mányzat épületében látta el kéz-
jegyével Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere, Fehérvári Tamás, 
a megyei közgyűlés elnöke, va-
lamint dr. Horváth Kálmán me-
gyei kormánymegbízott. Amint 
az az aláírást követő sajtóese-
ményen kiderült, egy nemrég 
napvilágot látott felmérés szerint 
a foglalkoztatás terén a dél-du-

nántúli régió – benne Tamási és 
Dombóvár járással – az Európai 
Unió húsz legelmaradottabb te-
rületének egyike – érzékeltette a 
helyzetet dr. Horváth Kálmán.

Éppen ezért a nagy lehetősé-
geket nyitó együttműködéssel 
kedvezőbb fejlődési pályára kí-
vánják állítani a leszakadóban 
lévő megyét – erről már Ács 
Rezső beszélt, kiemelve egyben: 
Szekszárd elmúlt évtizedben 

mért foglalkoztatási mutatói a 
helyi emberek szorgalma okán 
bizalomra adnak okot. A pak-
tummal – amelynek hatásai 
egy-két éven belül érezhetőek 
lesznek – azokon az embereken 
kívánnak segíteni, akik kiszo-
rultak a munka világából. Ez a 
vállalkozások számára is ked-
vező hatással bír majd, hiszen 
ők a megyeszékhelyen éppen 
munkaerő-hiánnyal küzdenek. 

A polgármester aláhúzta: fontos, 
hogy azokat a cégeket támogas-
sák megfelelő szakképzettséggel 
bíró munkaerővel, amelyek a vá-
ros gazdaságának gerincét adják. 

Fehérvári Tamás elmondta: 
hozzávetőleg 1,3 milliárd forin-
tot áldoznak megyei szinten a 
foglalkoztatás bővítésre, s ezzel 
legalább 1400 főt szeretnének 
bevonni a programba. Szekszárd 
ugyanakkor 570 millió forintot 
nyert erre a célra, a megyeszékhe-
lyen közel 400 fővel számolnak.

A megállapodás célja a szak-
képzés megerősítése és a hiány-
szakmákban történő előrelépés, 
de azokon az álláskeresőkön is 
segítenének, akik jelenleg nem 
a szakképesítésüknek megfelelő 
helyen dolgoznak. Hiányszak-
mák ma megyénkben leginkább 
az építő- és feldolgozóiparban 
vannak, de az idősödő szakem-
berállomány is problémát okoz. 
Ezeket is orvosolhatja a most 
aláírt megállapodás.  Gy. L.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

„Az aktív időskorért” – Szekszárdi Harmadik 
Kor Egyeteme keretében az alábbi előadásokat 
hallgathatják meg az érdeklődők a PTE Kultú-
ratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési 
Karán, Szekszárdon:
• Időpont: 2016. március 21., 15:00 – 17:00 
Fogunk-e mesélni unokáinknak Szekszárdról? 
Dr. habil. Nagy Janka Teodóra PhD jogász, 
etnográfus, főiskolai tanár, dékánhelyettes 

• Időpont: 2016. április 11., 15:00 – 17.00 
Tanulás időskorban Dr. habil. Bajusz Klára 
PhD andragógus, egyetemi docens, tanszékvezető 

• Időpont: 2016. április 25., 15:00 – 17:00 
Szexualitás és szerelem a harmadik korban 
Dr. habil. Meskó Norbert PhD pszichológus,  
egyetemi docens
• Időpont: 2016. május 09., 15:00 – 17:00 
Bor- egészség, bor- gasztronómia, avagy 
párosan szép az élet
Vas-Guld Zsuzsanna élelmiszermérnök, 
doktorandusz, tanársegéd 
• Időpont: 2016. május 23. 15:00 – 17:00 
Híres családok – híres gyermekek 
Dr. Kurucz Rózsa CSc neveléstörténész,  
főiskolai tanár, dékánhelyettes

Feleségek és múzsák: nagy költők nagy szerelmei
„Az aktív időskorért” – Szek-
szárdi Harmadik Kor Egyeteme 
nyitó előadását prof. dr. Hor-
váth Béla irodalomtörténész, 
egyetemi tanár, a PTE KPVK 
dékánja tartotta Nagy költők, 
nagy szerelmei címmel.

A magyar irodalomban gya-
korta előfordult, hogy egy-egy 
„költő fejedelem” választott 
társa mellé – munkássága kitel-
jesítőjeként – szerető is szegő-
dött múzsának. Így történt ez 
Kosztolányi Dezső és Radnóti 
Miklós esetében is.

„Kettőzöm magamat veled. 
Te szorzandó, és én a szorzó. 
Titok-szelence vagy” – írta 
hitvesének, Harmos Ilonának 
Kosztolányi. A Feleségemnek 
című versében pedig így vallott: 
„(…) De múltkor este, amikor 
bejöttél szobámba, s mondtál 
valamit nekem, sok év után 
egyszerre ráocsudtam, hogy itt 
vagy, és szavadra sem figyelve 

ámulva néztelek. Szemem le-
hunytam. Ezt hajtogattam csön-
desen magamban: Megszoktam 
őt, akár a levegőt, Ő adja nékem 
a lélegzetet.” Kosztolányi élete 
utolsó éveiben találkozott Ra-
dákovich Máriával. „Köztünk 
soha ne legyen kötelesség a 
szeretet, hanem szabadság és 
fényűzés” – fogalmazott a fia-
tal, férjes asszonynak írt egyik 
szerelmes levelében, amelyet a 
költő kérésének megfelelően 
vele együtt temettek el. A fele-
ség, Ilona tudott ugyan a vonza-
lomról, ám mindvégig kitartott 
a férje oldalán.

Két éve adták ki Radnótiné 
Gyarmati Fanni 1935 és 1946 
között írt, kétkötetes naplóját. 
Intim dolgokról – így például 
abortuszáról – is beszámolt ben-
ne, de torzsalkodásaikról, sőt a 
feleség egy ártatlan szerelméről 
is olvashatunk. Gyarmati Fanni 
arra is finom utalást tesz, hogy 
Radnóti Két karodban című 

verse a költő barátjának húgá-
val, a tehetséges festő-grafikus-
nővel, Beck Judittal fenntartott 
viszonyból születhetett. „Két 
karodban átölelsz te, ha félek. 
Két karommal átölellek, s nem 
félek. Két karodban nem ijeszt 
majd a halál nagy csöndje sem. 
Két karodban a halálon, mint 

egy álmon átesem” – írja Rad-
nóti. A feleség nehezen tole-
rálta a kapcsolatot, de érdekes 
módon rájuk hagyta. „Ha ez 
Miklósnak örömet okoz, örül-
jön” – konstatálta a viszonyt, 
jóváhagyását azzal is indokolva, 
hogy „minden költőnek kellett 
egy múzsa”. Szakításuk után 
azonban szemrehányó levelet 
írt a grafikusnőnek, amelyben 
felrótta neki, hogy múzsája 
volt, mégis elhagyta. Múzsa volt 
Gyarmati Fanni is a javából. Az 
1944-ben keletkezett Hetedik 
eclogában így vall a költő: „Csak 
én ülök ébren, féligszítt cigaret-
tát érzek a számban a csókod 
íze helyett és nem jön az álom, 
az enyhetadó, mert nem tudok 
én meghalni se, élni se nélküled 
immár”. Előadása második ré-
szében dr. Horváth Béla József 
Attila szerelmeiről szólt: Vágó 
Mártától egészen a Kozmutza 
Flórához fűződő kapcsolatáig. 
 Gy. L.

Prof. dr. Horváth Béla dékán

Dr. Horváth Kálmán (balról), Fehérvári Tamás és Ács Rezső

A „Bemutatom a Barátaimat” rendezvény sorozat részeként nyílt 
kiállítás, Ritzel Zoltán természetfotós és Kiss Albert fotográfus 
munkáiból. A 12-12 képből álló tárlat március hónapban tekint-
hető meg a I. Béla Gimnázium és Kollégium aulájában.
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UtcArt fotópályázat 
Járj nyitott szemmel, a téma az 
utcán hever! – UtcArt címmel 
fotópályázatot hirdet a Babits 
Mihály Kulturális Központ. A 
pályázattal arra buzdítják a fo-
tózás szerelmeseit, hogy örökít-
sék meg azt az utcai „alkotást”, 
amelyet érdemes megmutatni! 

A legjobb beküldött fotókból 
kiállítás nyílik a Placcon! 

A pályázatok beérkezési ha-
tárideje: április 10. A képeket a 
varga.dalma@szekszardagora.hu 
e-mail címre várja a szervező 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont.
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Megyénk Perczelei a magyar politika ütőerén
Számtalan nemesi család 
sarja alakította Tolna megye 
elmúlt 300 évének sorsát. 
Közülük az egyik legsokol-
dalúbbnak a Perczel família 
bizonyult.

Két ősük, Hans és Donysius 
(akkor még Perczl) a 16. század 
közepén Németországból érke-
zett Magyarországra, s a három 
részre szakadt ország végvár-
rendszerének őrzésében töltöt-
tek be tisztséget – hallhattuk 
dr. Dobos Gyula nyugalmazott 
levéltári igazgatótól, a Várme-
gyeházi esték sorozat március 
3-i rendezvényén.

A család bonyhádi ágá-
ban született Perczel József 
1736-ben lett Tolna várme-
gye alispánja. A Mária Terézia 
uralkodása idején összehívott 
három országgyűlésből kettőn 
vármegyei követként vehetett 
részt. József – akinek nyolc fia 
és nyolc lánya született – 1745-
ben a királynőtől kapott birto-
kadományozó levelet.

Perczelék valamennyi gyer-
meküket taníttatták: az utó-
dok zömmel jogi vagy katonai 

pályát választottak. Perczel 
Sándor megjárta a napóleoni 
háborúkat, tizenháromszor 
sebesült meg. Fiai közül – 21 
gyermeke született – Perczel 
Béla a szekszárdi járás fő szol-
gabírájaként vált ismertté. Míg 
két bátyja, a baranyai alispán, 
István és a pécsi járás főszolga-
bírója, Imre királyhű maradt az 
1848-as szabadságharc idején, 
Béla testvéreivel, Sándorral, 
Mórral és Miklóssal együtt – 
akiket Vörösmarty Mihály ta-
nított – nem kedvelte a Habs-

burgokat. A szabadságharc 
alatt kétszer választották meg a 
megye alispánjának. A forrada-
lom után, 1865-ben tért vissza 
a politikába, amikor Deák párti 
programmal választást nyert. 
Képviselőházi alelnök lett, majd 
1875-ben Ferenc József igazság-
ügyi miniszternek nevezte ki.

Perczel Mór 1848 áprilisától a 
Batthyány-kormány belügymi-
nisztériumának tanácsosa volt. 
A pákozdi csatában a magyar 
csapatok szárnyát biztosította, 
majd az ütközetet követően a 

Jellasics horvát bán tartalék 
hadteste elleni hadmozdulato-
kat irányította. Görgey Artúr 
segítségével, az 1848 októbe-
ri ozorai csatában megadásra 
késztette a császári sereget. 
Pest feladása után, a fővárosból 
Debrecenbe vezető út védelmét 
osztották rá, majd 1849 janu-
árjában elfoglalta Szolnokot, 
és Ceglédről is kiszorította az 
ellenséget. A szabadságharc 
végén Törökországba, majd 
1852-ben Angliába  menekült. 
Sokáig Jersey szigetén élt, végül 
1867-ben térhetett haza és szü-
lővárosában telepedett le.

Perczel Dezső, aki 1877-től tíz 
éven át töltötte be Tolna megye 
alispáni tisztségét, a Budapest–
Bécs vasútvonal, illetve a Szek-
szárd–Rétszilas helyi érdekű 
szárnyvonal kialakításáért lob-
bizott sikeresen. Húsz évig volt 
Tolna megye országgyűlési kép-
viselője, s egyik fő híve a polgári 
házasság intézményének.

Dr. Dobos Gyula előadásából 
megtudhattuk, hogy Bonyhá-
don 17 Perczel kastély találha-
tó, de mára ezek egyike sem a 
család tulajdona. Úgy tudni, a 
ma élő legidősebb Perczel-sarj 
a 94 éves Ágnes. 

 Gy. L.
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Régi történetek – mai tanulságok: 

Március 16. (szerda) 18:00 óra
Szenvedni és elszenvedni

Az életpróbák leckéi Jób könyvéből
Előadó: Morvainé Bíró Ildikó tanár

Március 30. (szerda) 18:00 óra
Minden hiábavalóság?

Bölcs Salamon életének tanulságai
Előadó: dr. Prancz Zoltán 

fi lozófi atörténész

Április 13. (szerda) 18:00 óra
Mit tanít Jézus, kora

vallásos hallgatóságának?
A tékozló fi ú példázata

Előadó: Balogh Gábor valláskutató

Szervező: Oltalom Alapítvány
Helyszín: Szekszárd

Scarabeus rendezvényterem, Béla tér 5.
Terembérleti hozzájárulást 

elfogadunk.

(01266)

MEGHÍVÓ
„Kapaszkodók egy változó 

világban”
Bibliai előadássorozat

Internet Fiesta a megyei könyvtárban
KÖZPONTI ÉPÜLET
(Széchenyi u. 51.)
Március 17., 10:00 – 18:00
Ingyenes be- és átiratkozás
17:00 Filmkészítés az internet 
világában – KINDL GÁBOR.
Március 18., 16:00 
Online adatbázis: a Tolnai Népúj-
ság 1953-tól 2000-ig megjelent 
lapszámai a Hungaricana adatbá-
zisban – FUCHS JÁNOS.
17: 00 CSERNA-SZABÓ AND-
RÁS Sömmi – könyvbemutató.
Március 21., 17:00 
Digitális történelem: a multi-
média lehetőségei az oktatásban 
és a történelem népszerűsítésé-
ben – BALTAVÁRI TAMÁS.

Március 23., 10:00
Web2-es eszközök könyvtári 
alkalmazása – BUZAI CSABA
14.30 Idősebbek is elkezdhetik: 
ismerkedés az internettel – DR. 
TÓTHNÉ UDUD TERÉZ.
16:30 Társadalomtörténeti soro-
zat a zene, a film szemüvegén ke-
resztül I. – LIEBHAUSER JÁNOS.
Az Internet Fiesta ideje alatt in-
gyenes az internethasználat, és 
elengedjük a késedelmi díjakat.

GYERMEKKÖNYVTÁR
(Augusz I. u. 5.)
Március 17., 14:00 
Helka, Ciprián, Kamor – talál-
kozó NYULÁSZ PÉTER íróval.

Március 18., 13:00 
Csodálatos vizeink – játékos iro-
dalmi foglalkozás (vizvilagnap.hu)
Március 19., 09:00–13:00 
Húsvéti előkészületek.
Március 21., 10:30 
Pamacs kalandjai – KASSOVITZ 
LÁSZLÓ író, mesemondó előa-
dása óvodásoknak.
13:00 Népmesék rímbe és 
ráncba szedve – KASSOVITZ 
LÁSZLÓ író, mesemondó
Március 22., 14:00 Készítsünk 
együtt rajzfilmet! – PATROVITS 
TAMÁS és VEZSENYI TAMÁS 
rajzfilmrendezőkkel
Március 23., 10:00 A víz útja – 
virtuális séta óvodásoknak
14:00 Rekordok a netről – 
CSEKE KRISZTIÁN előadása.

A nemzeti áldozatkészség szob-
ra (Újkortörténeti gyűjtemény)

Mátyás-korabeli páncélos vitézt 
ábrázoló lovas szobor, Sidlo Fe-
renc szobrászművész által terve-
zett, 1915 szeptemberében Bu-
dapesten, a Deák téren felállított 
faszobor kicsinyített, spiáterből 
öntött másolata. A talapzat két 
oldalán felirat látható: egyiken 
Gyorssegély Augusta Alap, a má-
sikon A Hadsegélyező Hivatal.

A magyar kormány 1915 ele-
jén határozott arról, hogy Buda-
pest egyik forgalmas közterén a 
Hadsegélyező Hivatal állítson fel 
egy fából készült, Mátyás korabeli 
lovas szobrot, „s a nagyközönség 
hazafias áldozatkészségére bí-
zassék amaz eszme megvalósí-

tása, hogy ezt a faemlékművet 
a nagyközönség nevével ellátott 
pikkelyes ércszegekkel borítsa be 
úgy, hogy e falóból a nagyközön-
ség áldozatkészsége teremtse meg 
azt a monumentális ércszobrot, 
amely mint a világháború em-
léke hirdetője legyen a nemzet 
áldozatkészségének.” Ez a tár-
sadalom mozgósítását, egyben 
pénzgyűjtést is szolgáló akció egy 
korábbi, hasonló bécsi kezdemé-
nyezést másolt.

Az akcióhoz csatlakozott a 
legjelentősebb segélyszervezet, 
az Auguszta Gyorssegély-alap 
is, amely már a háború elején, 
1914 augusztusában létrejött. 
Fővédnökségét Auguszta Mária 
Lujza főhercegnő vállalta, aki 
Ferenc József legidősebb lányá-

tól, Gizellától származó unokája 
volt. Személyes kvalitásai alkal-
massá tették arra, hogy ne csak 
a társadalom felsőbb rétegeit, 
hanem a középosztálybelieket 
is megnyerje céljainak. A Habs-
burg-ház magyar nádori ágának 
tagjával, József Ágost főherceggel 

kötött házassága tovább növelte 
népszerűségét az országban.

Az Auguszta Alap a folyósí-
tott segély gyorsaságára helyez-
te a hangsúlyt. Képviselői piros 
karszalagot viseltek, rajta arany 
betűkkel: „A bánat és a nyomor 
enyhítésére”. Működése első idő-
szakában pénzadományt gyűj-
tött, később kórházakat alapított 
és rengeteg akciót szervezett: 
a nevéhez fűződik az Aranyat 
vasért mozgalom, az Augusz-
ta matiné, de szerveztek dunai 
hajózást rokkant katonáknak. 
Egy boltot is üzemeltettek a fő-
városban, ahol különféle emlék-
tárgyakat árusítottak.  

 Gaál Zsuzsanna

A hónap műtárgya megtekint-
hető a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumban, hétfő kivételével 
naponta 10 és 17 óra között.

A HÓNAP MŰTÁRGYA – 2016. március

Perczel Béla Perczel Mór

VAN KÉPE HOZZÁ?
Firkáló fantom a Megyeházán

Lassan kezdtem elhinni, hogy 
Szekszárdon végérvényesen 
leáldozott az elmúlt években, 
évtizedekben megannyi váro-
si falfelületet összefirkálóknak. 
Azt gondoltam, hogy mindaz, 
ami ebből a „művészeti” ágból 
rányomta bélyegét a megyeszék-
helyre, mára a Wesselényi utcai 
Energiapark kifestős betonfalára 
szorult vissza. Tévedtem.

A minap, a Vármegyeháza 
sétakertjében szembesültem a 
ténnyel: valaki ráfújta percem-
bernyi léte suta, dologtalan szig-
nóját a néhány esztendeje felújí-
tott, majd 200 éves történelmi 
épületre. Persze, mit neki Pol-
lack Mihály, a reformkori sztár-
építész, vagy báró Augusz Antal 
kerületi főispán emléke? Mit 

számít Bezerédj István, a me-
gye első népképviselője, főjegy- 
zője, az ország első óvodájának 
létrehozója, mit ér Csapó Dániel 
alispán emléke, aki részt vett a 
Napóleon elleni nemesi felke-
lésben? És mit jelent számára 
Perczel Dezső alispán, a Szek-
szárd–Rétszilas helyi érdekű 
vasút szorgalmazója?

Valamennyien kötődnek 
Szekszárd ezen emblematikus 
épületéhez, és mindannyian be-
írták nevüket a város és a megye 
aranykönyvébe. Persze nem lop-
va, flakonból permetezve a fes-
téket egy műemléképület fehérre 
meszelt falára, hanem gondola-
taikkal, a haza javát szolgáló 
tetteikkel. Mert így is lehet. Így 
érdemes!  Gy. L. – F. L. 

Érdekel az Érdeked?!
„Érdekel az Érdeked?! Szólj 
bele a fiatalok érdek(képvise-
let)ébe!” – ezzel a szlogennel 
hívta a fiatalokat a Nemzeti 
Ifjúsági Tanács és az Új Nem-
zedék Ifjúsági Közösség Tér 
Szekszárdra, a Placcra.

A rendezvény célja a fiatalok be-
vonása az aktív demokráciába, 
a fenntarthatósághoz szükséges 
struktúra létrehozása, valamint 
társadalmi nyilvánosságot biz-
tosítani a fiatalokat érintő prob-
lémáknak – hangzott el a szek-
szárdi tanácskozáson.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács 
egyik legfontosabb feladata 
az ifjúság és az ifjúsági szer-
vezetek érdekképviseletének 
ellátása, az ifjúságpolitika for-
málása és alakítása, valamint 
a mindenkori kormány meg-
szólítása az ifjúság erős és egy-
séges hangjaként. Ennek egyik 
eszköze, az a fórumsorozat, 
amelyet nemrég hívtak életre 
„Érdekel az Érdeked?! Szólj 
bele a fiatalok érdek(képvise-
let)ébe!” címmel.

A projekt részeként összesen 
hét Regionális Ifjúsági Talál-
kozót tartanak, ezek egyike 
zajlott nemrég Szekszárdon. A 
konferenciára meghívást kap-
tak a térség középiskoláinak 
diákönkormányzatai, ifjúsági 

érdekképviselettel foglalkozó 
szervezetei, de bárki szabadon 
csatlakozhatott a programhoz, 
aki úgy gondolta, hogy érdekli 
a fiatalok érdekképviselete. A 
résztvevők kerekasztal beszél-
getés keretében mondhatták el 
álláspontjukat és javaslataikat a 
felvetett kérdésekben. „Mi az, 
amit szerintetek meg kellene 
változtatni a városban?” – tet-
te a fel a kérdést a NIT elnöke, 
Janzsó Ádám. A fiatalok első-
sorban több ifjúságnak szóló 
programot szeretnének, illetve 
felvetették, hogy jó volna, ha 
az iskolák csengetési rendje a 
buszközlekedéshez igazodna.

Bánki Bea, az Új Nemzedék 
Ifjúsági Közösségi Tér vezetője 
a rendezvényen kiemelte: fon-
tos, hogy a fiatalok elmondhas-
sák véleményüket, erre szolgált 
ez a fórum is, ami tulajdonkép-
pen egy párbeszéd kezdete. A 
cél, hogy a diákönkormányza-
tok szerepe erősödjön, ezáltal 
pedig hatékonyabbá váljon a 
tanulók érdekképviselete. Az 
Új Nemzedék Ifjúsági Közös-
ségi Tér éppen ezért több ne-
kik szóló programmal áll elő 
a közeljövőben. A programok 
központi helyszíne várhatóan 
a Placc lesz, ahol szakemberek 
várják majd a diákokat. 

 -wj-
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Minden változik
Új módszerrel az i� úság fejlődéséért

Lezárult az Ifj úsági Unió Szekszárd Jö-
vő-Képes Fiatalok című projektjének 
november elején indult kiegészítő pályá-
zata, aminek keretében drámafoglalkozá-
sokat tartottak hét, középiskolás fi atalok-
ból álló csoport (mintegy 120 fő) számára. 

Az elmúlt év márciusában a Norvég 
Civil Támogatási Alap fi nanszírozásával 
indított projekt első félévi tapasztala-
tai azt mutatták az ifj úsági területen 25 
éves múlttal rendelkező civil szervezet 
szakemberei számára, hogy a vártnál 
sokkal erőteljesebben vannak jelen a 
középiskolás fi atalok életében azok a 
problémák, amelyek a projekt indítását 
indokolták: a közösségi kapcsolatok 
elsorvadása, a jövőkép-nélküliség, a 
közéleti érdektelenség és a társadalmi 
aktivitás hiánya. 

Ahhoz, hogy a fi atalok megnyíljanak 
és elgondolkozzanak az említett problé-
mákon, a drámapedagógia módszertanát 
hívták segítségül. A 32 foglalkozáson ko-
moly erkölcsi dilemmákat hordozó hely-
zeteket teremtettek a résztvevők számára. 
Ezekre hangolódva, beleélve magukat 
keresték a fi atalok a válaszokat az „élet 
nagy kérdéseire”, beszélgettek, véleményt 
alkottak, döntéseket hoztak. A partner 
pedagógusok a Bezerédj Szakközépis-
kola és a Csapó Kollégium elkötelezett 

szakemberei voltak, akik a résztvevők 
visszajelzései és a foglalkozásvezetőkkel 
együtt szerzett tapasztalataik alapján 
folytatandónak értékelték a megvalósult 
programot. A diákok több mint fele sze-
retné a folytatást, ami egy új, nonformális 
ifj úságfejlesztési módszer esetén nagyon 
jó aránynak mondható.

Az április végéig tartó Jövő-Képes 
Fiatalok projekt következő, mindenki 
számára ingyenesen elérhető program-
ja a március 18-án 17,30-kor a Garay 
János Gimnázium dísztermében meg-
rendezésre kerülő Pilvax-híd. A Pécsi 
Playback Színház Minden változik, de a 
lényeg nem című interaktív előadásának 
célja a szülők és gyermekeik közötti kap-
csolat építése, egymás jobb megértésé-
nek elősegítése. 

A részvétel ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött. Jelentkezni az ifu@ifu.hu 
e-mail címen március 16-ig lehet.

(01264)

József napi III. Pálinka-játékok

Tudod, hogy mit nevezhetünk pá-
linkának? Miért fontos tulipános 
pohárból inni a pálinkát? Vajon 
létezik banán- vagy narancspálin-
ka? Mit csinálhatsz még a kerted-
ben lévő gyümölcsökből, ha már az 
egész rokonságot elláttad lekvárral?

Ha megkoptak az emlékek, kicsit 
csiszolunk a pálinkával kapcsolatos 
tudásodon. Gyere el, mert Kovács 
János újfent mesteri csavart labdát 
dob az ízek szerelmeseinek. Az est 
legnagyobb kérdése az lesz, hogyan 
fér meg egymás mellett a kávé, a pá-

linka és a sör... Ezt csak akkor tudha-
tod meg, ha eljössz március 19-én a 
Garay ÉlményPincébe, este 7 órára.

Akár kikapcsolódást keresel, 
akár szakmai szemmel tekintesz a 
pálinkára, akkor itt a helyed! Gyűjt-
hetsz húsvéti ajándékötleteket, 
vagy meglepheted párodat ezzel az 
egyedülálló élménnyel!

Részvételi díj: 5.500 Ft/fő. Jegyek 
csak elővételben! 

Garay ÉlményPince, Szekszárd, 
Garay tér 19. Foglalás: +36-20/401-
4651. Honlap: www.garaypince.hu

Közösségi munkában szépült a Séd patak partja
Közösségi munkában kivág-
ták a Séd patakba hajló öreg, 
beteg fákat, illetve irtották 
bozótot a református temp-
lom vízfolyás által határolt 
területén – értesültünk dr. 
Kaszó Gyulától, a református 
közösség lelkipásztorától.

A telek határos az önkormány-
zat tulajdonában lévő területtel, 
amely ártéri meredélyben ren-
geteg hulladék halmozódott fel 
a tél folyamán. Itt avatkoztak be 
önkéntes munkában a felsővá-
rosiak március 9-én. Tennivaló 
bőven akadt, kora reggeltől a 
délutáni órákig.

Két hete már végeztek itt bo-
zótirtást, ám a szerdai nap tűnt 
alkalmasnak arra, hogy befe-
jezzék a korábban megkezdett 
tereprendezést. Segítség akadt 
bőven, hiszen közel tizenöten 
jöttek össze, hogy helyenként 
láncfűrésszel, csákányokkal 
tisztítsák meg a „kert végét”. 
A fák, cserjék kiemelésében a 
Tolna Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet néhány fog-
vatartottja is részt vett. A 
református közösség az enni-
valóról sem feledkezett meg: a 

gyülekezet asszonyai pogácsát 
sütöttek az önkéntes munkát 
végzőknek.

A szekszárdi önkormányzat 
ígéretet tett, hogy a takarítás 
során összegyűlt fa- és galy-
lyhulladékot elszállítja és fel-
dolgozza. A templomkertben 
szerdán a hölgyek virágokat 
is ültettek, ezzel téve szebbé 
a környezetet. A közösség a 
tavasz folyamán végez még 
hasonló tereprendezést a kör-
nyéken. 

 Gy. L. 

Tavaszváró, húsvétköszöntő
Március 8-án, Nőnapon nyílt 
meg Szűcsné Pál Ilona se-
lyem-, tojás-, üvegfestő és 
mozaikkészítő kiállítása a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Márványtermében.

A selyem, a gyapjú és a tojás, 
illetve az üveg azok az anya-
gok, eszközök, amelyekből 
Szűcsné Pál Ilona egyedülálló 
alkotásokat készít. Mindezek-
ből láthat ízelítőt a közönség a 
kulturális központban. Szűcsné 
Pál Ilona, sióagárdi alkotómű-
vész évtizedek óta foglalkozik 
tojásdíszítéssel. Azt mondja, 
sok összetört tojáshéj árán si-
került eljutnia oda, hogy ko-
sarakat, dobozokat és olyan 

rátétes dísz-tojásokat is készít, 
amit az országban tudomása 
szerint más nem. Valóban, a 
munkák egyediek és megis-
mételhetetlenek. Mindez igaz 
azokra a képekre is, amelyeket 
szintén különleges technikával 
készít az alkotó. Gyapjú és se-
lyem adja ezeknek a képeknek 
az alapanyagát.

Alkotásai most a szekszár-
di közönség is megtekintheti 
a Tavaszváró, húsvétköszöntő 
című tárlaton, a Babits Mihály 
Kulturális Központ Márvány-
termében. Szűcsné Pál Ilona 
szekszárdi kiállításának meg-
nyitóján Halmai-Nagy Róbert, 
a kulturális központ igazgatója 
mondott köszöntőt, a tárlatot 

Lönhárd Ferenc, a Bárka Mű-
vészeti Szalon elnöke ajánlotta 
az érdeklődők figyelmébe (ké-

pünkön). A kiállítás április 2-ig, 
a ház nyitvatartási idejében te-
kinthető meg.   -wj-
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Kóstolós piac a Sió-parton
A helyi termékek minősége 
lényegesen meghaladja a 
tömegárukét, a szupermar-
ketekben alacsony árával 
csalogató, gyakran silány mi-
nőségű külföldi termékekét.

Egyre jobbak és ragadósabbak a 
hazai példák: mind gyakrabban 
és mind több helyen bukkannak 
fel a jó minőségű, magyar föld-
ben termett élelmiszerek. Diva-
tossá vált egy-egy településen a 
helyben készített termékek kíná-
lata. Akad, ahol az oktatási intéz-
ményeket látják el a környék csa-
ládi gazdaságaiban termesztett 
zöldségekkel, gyümölcsökkel.

A kedvező trend erősítésébe 
nemrég a 6-os főút melletti, az 
egykori csónakházban a közel-
múltban megnyílt Sió Termék-
ház is beszállt. A kéthetente 
péntekenként jelentkező piacon 
a friss szezonális zöldségektől a 
kolbászon, szaláminát a liszte-
kig, tésztákig, a savanyúságokon 
keresztül a mézekig, lekvárokig, 

sajtokig minden finomságot 
kóstolhat az ember. És akkor 
a pálinkák, gyümölcslevek és 
kézműves sörök széles válasz-
tékáról még nem is beszéltünk.

„A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara megalakulása óta tá-
mogatja a termékpiacok kiala-
kítását” – reagált kérdésünkre 
Vendégh Edit. A NAK megyei 
szervezetének igazgatója szerint  
nem mindenki szereti a hagyo-
mányos, zsúfolt piacokat, ahol a 
kuncsaft nem tud igazán meg- 
győződni az adott termék mi-
nőségéről. Innen ered a pénteki 
„kóstolós piac” ötlete, amellyel 
a Sió Termékház kereste meg 
szakmai segítségért a NAK me-
gyei szervezetét.

„Friss élelmiszert akarsz fo-
gyasztani, ami nem utazott több 
100 km-t az asztalodig?”. Ilyen 
és ehhez hasonló szlogenekkel 
kampányol a piac, amelyet a 
NAK és a tulajdonos előadások-
kal, tematikus napok megtartá-
sával kíván fejleszteni.  Gy. L.
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Március 6-ai rejtvényünk megfejtése: Bezerédj István, Hidjapuszta
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szomolai Erzsébet. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését március 17-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Lehet más a perspektívád!
„Az embernek Fia nem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon, és 
adja az ő életét váltságul so-
kakért.”  (Máté 20,28)

„Gyere ide, csicska!”- kérkedett 
társai előtt egy jóvágású kiskö-
lök az iskolában, egy nálánál 
fejjel alacsonyabb osztálytársa 
rovására. Középkorú hölgy pa-
naszkodik máshol, hogy illetle-
nül beszélt vele egy munkás, de 
majd ő szóvá teszi a főnökeinél. 
Vásárlás közben kúszik fülembe 
egy beszélgetés: „Ó, csak Horvát-
ba mennek! Milyen unalmas! Mi 

Spanyolba utazunk a nyáron!” 
Aki erős, gazdag, befolyásos, 
életrevalóbb, nagyobb, annak 
joga van a gyengét és ügyetle-
nebbet, kisebbet eltiporni. Ez az 
evolúció törvénye is – nem?

Megdöbbentően – és olykor 
bizony megszégyenítően – más 
Jézus logikája a mi, emberi lo-
gikánkhoz képest. Egészen más 
az a távlat, perspektíva, amin Ő 
tájékozódik, mint az, amihez mi 
magunkat szabjuk. Ő az élet far-
kastörvényei helyett az élet „bá-
ránytörvényét” állítja követői elé: 
„Aki közületek nagy akar lenni, 
legyen a ti szolgátok” (26. vers). 

A farkastörvények megkövetelik 
a boldogulás erőszakát – de erre 
Jézus válasza, hogy „Nem kell en-
nek így lennie közöttetek!” Nem 
birka-törvényt kínál, az ostobák 
megvezetett engedelmeskedését! 
Jézus a közösség hosszú távú, 
egészséges lüktetését szem előtt 
tartva, a megmaradás és bol-
dogulás egyetlen alaptörvényét 
komolyan véve hív szolgálatra, 
önátadásra, egymásra-figyelés-
re. Erre csak az képes, aki tudja, 
hogy nem egyedül kell kivereked-
nie a boldogulását, mert egy Jó 
Gazda tartja életét, akiben győ-
zelem, biztonság és öröm van. 
Egy első osztályos kis legény fogal-
mazta meg csodálatosan: a birka, 

aki egyedül kóborol, a bárány az, 
akire vigyáznak. Ez a biztonság 
teszi szabaddá az embert arra, 
hogy nagyságát, erejét, tudását és 
minden adottságát mások szolgá-
latára fordítsa. Nem az örök vesz-
tesek egyetlen perspektívája ez, 
hanem a már elnyert győzelem 
öröme és hálája. 

Jézus élete ennek nem csak pél-
dája, hanem maga a győzelem, a 
diadal! Mert Ő azért jött, hogy 
életét adja sokakért váltságul. Ez 
a győzelem formálhatja át a mi 
látásunkat, s nyithat új perspek-
tívát mindennapi életünkhöz is. 
Ámen!  

 Kaszóné Kovács Karola 
 református lelkipásztor

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri

Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Igazgatóságának
Igazgatási Osztályára

környezetvédelmi referens
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, 
a Közügyek/Állás menüpont-

ban tekinthető meg.

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL
Értesítem az érintett szülőket, 
hogy az általános iskolákban az 
első osztályokba a 2016/2017. 
tanévre történő beiratkozásra:

2016. április 14. napján (csü-
törtök), 8 órától 19 óráig és 2016. 
április 15. napján (péntek), 8 órá-
tól 19 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a további-
akban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése ér-
telmében Magyarországon minden 
gyermek köteles az intézményes 
nevelés-oktatásban részt venni, 
tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2010. 
augusztus 31-ig született gyerme-
két a szülő köteles beíratni a lakó-
helye, ennek hiányában tartózko-

dási helye szerint illetékes, vagy a 
választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) 
bekezdése értelmében a tankötele-
zettség megkezdésének feltétele a 
gyermek iskolába lépéséhez szüksé-
ges fejlettségének megléte, és annak 
igazolása. Az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettséget az óvoda igazolja.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alap-
ján az általános iskola köteles fel-
venni azt a tanköteles korú tanulót, 
aki életvitelszerűen az általános is-
kola körzetében lakik. A kötelező 
felvételt biztosító általános iskolák 
körzeteit a Tolna Megyei Kormány-

hivatal 2016. február 26. napján 
nyilvánosságra hozta.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése 
szerint beiratkozáskor be kell mu-
tatni a gyermek személyazonosí-
tására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági bizonyít-
ványt, továbbá az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanúsí-
tó igazolást.

A felvételről az iskola igazgatója 
dönt a Rendeletben foglalt eljárás-
rend szerint.

A jelentkezés elutasítása esetén a 
szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdé-
se alapján érdeksérelemre hivatko-
zással nyújthat be kérelmet az igaz-
gatói döntés közlésétől számított 15 
napon belül. A kérelmet a Klebels-

berg Intézményfenntartó Központ 
illetékes tankerületi igazgatójához, 
ha nem állami fenntartású az intéz-
mény, akkor annak fenntartójához 
kell címezni.  

Felhívom a figyelmet arra, hogy 
a fenti rendelkezések szerinti kör-
zet-megállapítás nem érinti a szü-
lő szabad iskolaválasztáshoz való 
jogát.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy 
a jelzett napokon tegyenek eleget 
gyermekükre vonatkozó, általános 
iskolai beíratási kötelezettségnek 
a kötelező felvételt biztosító vagy 
valamely választott általános isko-
lában!

 Dr. Horváth Kálmán,
 kormánymegbízott

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: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

VEGYES ajánlataink:

•  Bulgária Napospart busszal 4* szállodá-
ban félpanzióval már 69.900,- Ft/főtől/7éj 

•  Túrázás Ausztria zöld szívében busszal 3* 
szállodában reggelivel már 68.400,- Ft/főtől

•  Görögország Zakynthos 3* szállodában 
repülővel reggelis ellátással már 64.990,- Ft/ főtől + ill.

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további 
előfoglalási kedvezményekről érdeklődjön 
irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ SZEKSZÁRDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZET
1. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola (OM 036 280) • 7100 SZEKSZÁRD, KADARKA UTCA 17.
Szekszárd – Akácfa u., Babits M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete, Bartina köz, Bartina u., Bartók B. u., Béla király tér, Benedek apát u., Bene-
dekvölgy, Bethlen G. u., Bocskai köz, Bocskai u., Bodza u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Diófa 
u., Dózsa Gy. u., Előhegy, Erkel F. u., Esze T. u., Ferenc szurdok, Flórián u., Fürdőház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u., Herman O. u., Hosszúvölgy, 
Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u., Jelky A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka u. 68. számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna tér, Katona J. u., Kerékhegy, 
Kerékhegy u., Kisbödő, Kisbödő u., Kisbödő-hegy u., Kiskadarka u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u. 39. számig, Kőrösi Cs. S. 
u., Létai Menyhért u., Leopold L. u., Madách I. u. , Mecsek u., Mérey u., Nagybödő, Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Présház u., Puskás T. köz, 
Puskás T. u., Remete u., Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u. páratlan oldala 1-37. számig, Szent L. u., Szűcsény szurdok, Szüret u., Tán-
csics M. köz, Táncsics M. u., Tanya u., Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel u., Vörösmarty u., Zöldkert u. és Medina közigazgatási területe.
2. Szekszárdi Baka István Általános Iskola (OM 036 283) • 7100 SZEKSZÁRD, BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA 89.
Szekszárd – Alisca u., Alkony u., Allende u., Almás, Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta köz, Baranya-völgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u., Bátaszéki 
út, Bem u., Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 43. számtól végig, Béri B. Á. u. páros oldala 84. számtól végig, Bodzás, Bródy köz, 
Bródy S. u., Búzavirág u. páratlan oldala, Cinka, Cinka u., Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó u., Csopak u u., 
Csötönyi-völgy, Domb u., Dr. Hirling Á. u., Dr. Nagy István u., Dr. Tóth Lajos u., Ebes u., Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Gemenc u., 
Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Harang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér u., Hegyalja u., Holdfény u., Hollós L. u., Ibolya 
u., Istifángödre u., Iván-völgy, Kacor u., Kalász u., Kálvária u., Kerámia u., Kertész u., Kilátó u., Kurta u., Kuruc u., Lajos király u., Lehel u., Levendula 
u., Liget u.,  Lugas u., Magyar S. u., Major u., Május 1. u., Mester u., Móricz Zs. u., Munkácsy u. páratlan oldala 23. számtól végig, Muskátli u., Napfény 
köz, Napfény u., Obsitos u., Otthon u., Óvoda u., Porkolábvölgy, Puttonyos u., Rozsnyai M. u., Sárköz u., Strázsahegy, Szabó D. u., Szekér u., Szérű 
u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő u., Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Tót-völgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u., Venyige u., Vessző u., Vincellér u., Vitéz 
u., Völgy u., Zengő u., Zöldfa és Szálka közigazgatási területe.
3. Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (OM 036 281) • 7100 SZEKSZÁRD, SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA 6. 
Szekszárd – Ady E. u., Alkotmány u., Arany J. u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 41. számig, Béri B. Á. u. páros oldala 82. számig, Bezerédj u., Búzavirág 
u. páros oldala, Csengey D. u., Csokonai u., Dienes V. u., Dobó u., Dr. Hadnagy A. u., Dr. Szentgáli Gy. u., Epreskert u., Halas u., Holub J. u., Honvéd 
u., Hunyadi u., Jácint u., Jókai u., Kisfaludy u., Mattioni E. u., Mészöly M. u., Mikes u., Munkácsy u. páratlan oldala 21/b számig, Munkácsy u. páros 
oldala, Orgona u., Perczel M. u., Sárvíz u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét oldal, Szent István tér, Szent-Györgyi A. u., Tartsay V. ltp., Tartsay V. 
u., Vasvári u., Viola u., Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u., Kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás esetén Szekszárd teljes közigazgatási területe.
4. Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, és Pedagógiai Intézet (OM 200 487) • 7100 SZEKSZÁRD, ZRÍNYI UTCA 78.
Szekszárd – Aranytó u., Árpád u., Augusz I. u., Bagóvölgy, Bajcsy-Zs. u., Baka u., Balassa u., Balparászta, Bárányfok, Batthyány u., Béketelep u., Ber-
zsenyi u., Bikavér u., Bogyiszlói út, Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borostyán u., Borrév, Bottyán-hegy, Bottyán-hegyi lakótelep, Csaba u., Damjanich u., 
Dorogi köz, Dr. Berze N. J. u., Dr. Szakály Ferenc u., Dűlő u., Előhegyi u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddi-völgy, Fuksz-völgy, Gárdonyi G. u., Hidaspetre, 
Hirling-puszta, Horváth Károly u., Hrabovszky u., Jedlik Á. u., Jobbparászta, József A. u., Józsefpuszta, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadarka u. 70. 
számtól végig, Kapisztrán u., Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, Kiss J. u., Korsófölde u., Kossuth L. u. 40. számtól végig, 
Kölcsey ltp., Liszt F. u., Liszt tér, Lisztes u., Lisztes-völgy, Lőtéri köz, Luther tér, Mátyás király u., Mészáros L. u., Mocfa, Muskotály u., Nyámándpuszta, 
Nyár u., Ózsákpuszta, Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pásztor u., Patak u., Pázmány tér, Petőfi S. u., Pince u., Pollack M. ltp., 
Pollack M. u., Rákóczi u., Rizling u., Roboz Z. u., Rózsa u., Rózsamáj u., Saul-völgy, Selyem u., Sió u., Sipos M. u., Sport u., Szalai völgy, Szászipuszta, 
Széchenyi u. páros oldala 2-38. számig, Székely B. u., Szentmiklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Toldi u., Tolnai L. u., Tompa u., Tormay B. 
u., Wigand J. tér, Wosinsky M. ltp., Zápor köz, Zápor u., Zrínyi u. és Sióagárd közigazgatási területe.

A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ SZEKSZÁRDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETEI
A Tolna Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az 

alábbiak szerint határozta meg a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetét Szekszárd városra vonatkozóan:
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Hargas bravúrjai pontot értek az UFC-nek
Döntetlennel (2–2) zárult 
a Szekszárdi UFC és a Tol-
na-Mözs megyei rangadója a 
női futsal NB I hétvégi fordu-
lójában. 

A szekszárdi városi sportcsar-
nokban közel 600 néző volt kí-
váncsi a 12. játéknapról elha-
lasztott mérkőzésre, melynek 
első félidejében a házigazda 
UFC meglepte a Tolnát. A 
bajnoki éllovas vendégek nem 
tudtak mit kezdeni a rendkí-
vül fegyelmezetten futballozó 
szekszárdiakkal. Klézli góljára 
Folk még válaszolt, de Ganczer 
találatával hamarosan ismét a 
hazaiak vezettek.

A második félidőben na-
gyobb sebességre kapcsolt a 

Tolna-Mözs, és bő félóra já-
tékot követően Bozsik révén 
másodszor is egyenlített Frank 

Tamás csapata. A vendégek a 
hajrában a kapus helyett is 
mezőnyjátékost küldtek a pá-
lyára, de újabb gólt már nem 
tudtak szerezni a Hargas ka-
pus vezérletével hősiesen vé-
dekező UFC ellen.

Gólszerzők: Klézli (7.), 
Ganczer (12.), illetve Folk (10.), 
Bozsik (32.).

„Örülök, hogy csapatom fel-
nőtt a feladathoz, és végig kiéle-
zett mérkőzést játszott az ország 
egyik legerősebb gárdája ellen. 
Benne volt a mérkőzésben a 
győzelem is, de a Tolnának is 
voltak helyzetei. Számunkra az 
egy pont is hatalmas siker „ – 
nyilatkozta a lefújást követően 
Micskó Márk, a szekszárdiak 
edzője.   SZV

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap március 14-től március 18-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 950 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

március 14. március 15. március 16. március 17. március 18.
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NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla király tér 6. • Telefon: +36–30/319–9944

NYÁRI NYELVTÁBOR Fadd-Domboriban!
intenzív nyelvoktatás, anyanyelvű tanárok közreműködésével

2016. augusztus 12–18. 
Együttműködő partner: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

További információ: Tóth Lászlónénál a +36–30/319–9944 telefonszámon.
(01258)

(01262)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM
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Kokó extrém kihívásokat keres
Kovács István, az ökölvívó-
ként az amatőrök és a profik 
között is minden létező címet 
begyűjtő egykori élsporto-
lónk nélkül már nehéz elkép-
zelni egy rangosabb hazai 
futó-, illetve triatlonversenyt. 

Részint azért, mert Kokó rend-
kívül szuggesztív személyiség, 
másrészt pedig időközben be-
leszeretett a hosszútávfutásba 
és az állóképességi sportágakat 
kedvére szintetizáló triatlonba is.

Hát erre gyúr az egykori 
olimpiai bajnok és profi világ-
bajnok ökölvívó, aki úgy osztja 
be napi teendői mellett az ide-
jét, hogy alig van a hétből olyan 
nap, hogy valamelyiken ne 
futna, úszna, vagy éppen nem 
pattanna biciklire. A közel-
múltban, a Lajvér Avantgarde 
Forralt-Borvidék terepmaraton 
rajtjára készülve, bemelegítése 
közepette váltottunk szót vele.

– Futottam már az idén egy 
félmaratont, de azért ez itt, a 
terepen nem egyszerű történet 
– mondta elöljáróban az üzleti- 
és sportéletben, illetve a média 
világában egyaránt otthonosan 
mozgó Kovács István. – Egész 
egyszerűen azért, mert Már-
kus Öcsi – miként a Borvidéki 
Félmaratonon – mindig igazi 
kínzásokba rántja bele az em-
bert. Főleg itt, terepen, amit ha 

teljesíteni tudsz, azt nyugodtan 
elkönyvelheted úgy, hogy való-
jában jóval több volt, mint egy 
21 km-es félmaraton. Olyan 
csúszós-sáros lesz a pálya, hogy 
már annak is örülünk, ha ép-
ségben visszatérünk, két óra tíz 
percen belül. 

– Mik a nagy célok, amiért 
most is keményen edzel?

– Célba érni egy teljes távú 
Ironman triatlonversenyen. 
Aztán remélem, az idei első 
maratonom is hamarosan meg-
lesz. Erre két hét múlva teszek 
kísérletet, Barcelonában. Ezen 
kívül az idén még szeretnék 
két-három maratont futni, és 
egy féltávú Ironman, esetleg 
egy középtávú triatlonverseny 
is beleférhet még. A szálkai te-

rep(fél)maraton után biztosan 
okosabb leszek, tényleg választ 
kaphatok: hol tartok, mennyit 
bírhatok, kell-e változtatni a 
napi edzésadagokon.

– Ha lennél szíves bepillantást 
engedni az edzésnaplódba.

– Havonta 200-220 km-t fu-
tok, s ha előkerül hamarosan a 
bringa, akkor abból is egy mini-
mum 400 km-t „összetekerek”, 
hogy sikerüljön a nagyatádi 
Ironman bajnokság. Rendsze-
resen úszom, minden kedden 
és csütörtökön délelőtt tempó-
zunk Kropkó Petiékkel. Aztán a 
fradistákkal – ott vagyok igazolt 
sportoló – is lemegyek hetente 
egyszer-kétszer edzeni.

– Tavaly ezen a terepen stílsze-
rűen szólva beerdőztetek...

– Pályatévesztés volt. Az egyik 
frissítőnél az ellenkező irányba 
futottunk tovább. Hamarosan 
betonútra értünk, abból tud-
tuk, hogy rossz helyen járunk, 
és azonnal visszafordultunk.

– Eljössz a májusi borvidék 
félmaratonra is?

– Ami Szekszárd és futás, 
az nálam elsőbbséget élvez. 
Ígérem, ha más irányú elfog-
laltságommal nem ütközik – 
megeshet ugyanis, hogy éppen 
külföldi futó- vagy triatlonver-
senyen indulok – feltétlenül itt 
leszek, és versenyzek a szekszár-
di borvidéken.  B. Gy.
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Aliscás bajnoki
címek a teremben

A közelmúltban Budapesten 
rendezték meg a 2016. évi HDH-
IAA Történelmi Teremíjász Eu-
rópa-bajnokságot. Az Alisca 
Nyilai Íjász Egyesületet a Barta 
testvérpár, Nikolett és Viktória 
képviselte az ifjak között, míg 
a felnőtt hölgyeknél Varga Ale-
xandra bizonyíthatott. A két 
napos versenyen, rendkívüli 
izgalmak után Barta Nikolett 
mindenkit maga mögé utasítva 
lett Európa-bajnok, míg húga, 
Viktória a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel. Varga Alexand-
ra a hölgyek erős mezőnyében a 
dicséretre méltó kilencedik he-
lyezést érte el.

Utóbbi másnap már a 3D-s 
kontinens viadalon indult. Az 
első napi rangsorolót követően a 
harmadik helyről várhatta a foly-
tatást, s végül sikeresen megtar-
totta pozícióját, így Eb-bronzot 
akasztottak a nyakába.

A záróversenyen, az IFAA 
pályaíjász terem országos baj-
nokságon is ott volt a nevezők 
listáján Barta Nikolett és Varga 
Alexandra. Mellettük az Alisca 
Nyilai serdülő korú csigás íjá-
sza, Bencze Gábor is lőállásba 
lépett. A szekszárdi versenyzők 
ezúttal is hozták jó formájukat: 
Barta Nikolett bajnoki címet, 
Varga Alexandra ezüstérmet, 
Bencze Gábor pedig egy negye-
dik helyet szerzett.  SZV

SPORTHÍREK
CSELGÁNCS. Az elmúlt 
szombaton, az Újpesti TE 
csarnokában rendezték a ju-
nior cselgáncsozók Magyar 
Kupa küzdelmeit. A férfiak 
66 kg-os súlycsoportjában 
Ács Balázs, a 73 kg-osok kö-
zött Berlinger Gábor végzett a 
hetedik helyen, míg a nehéz-
súlyúak mezőnyében Molnár 
András negyedikként zárt.
KÉZILABDA. Csak a pontszer-
zésnek örülhetett a Szekszárdi 
FGKC együttese az NB I/B-s 
női kézilabda bajnokság hétvé-
gi fordulójában. A Pénzügyőr 
ellen csak futott az eredmény 
után Tabajdi Ferenc csapata, 
amelyből csak Weigel és Gré-
nus nyújtott elfogadhatót a 
23–23-as döntetlennel zárult 
találkozón.
LABDARÚGÁS. NB III Kö-
zép-csoportjának 21. fordu-
lójában a Szekszárdi UFC 
hazai pályán 4–0-ás veresé-
get szenvedett a Szegedtől. A 
hétvégi fiaskót aztán gyorsan 
feledtette Nagy Tamás edző 
csapata, amely szerdán – a 
18. fordulóból elhalasztott 
mérkőzésen – Bölcskén tu-
dott nyerni. Az UFC korán 
emberelőnybe került, majd 
Szabolcska, Koch, Nagyvára-
di és Ranga góljaival maga-
biztosan, 4-0-ra verte megyei 
riválisát.

Ranglistavezető bringások
Az elmúlt szombaton a ha-
gyományos kerékpáros szak-
kiállítás, a Bike Expo keretein 
belül kerített sort a szakági 
szövetség a 2015. év legjobb 
országúti kerékpárosainak 
díjkiosztó ünnepségére.

A két szekszárdi egyesület 
sportolói három korcsoport-
ban lettek az ország legjobbjai, 
és többen is felállhattak a kép-

zeletbeli dobogóra. A ranglista 
alapján 2015. legeredménye-
sebb bringása az U13-as fiúk-
nál a Szekszárdi KSE kerekese, 
Mészáros Bence lett, míg a 19 
évesek között klubtársa, Istls-
tekker Zsolt diadalmaskodott. 
A 15 éven aluliak ranglistáján a 
Szekszárdi Szabadidős KE brin-
gása, Fábián Csongor bizonyult 
a legjobbnak.

 SZV

Csigi Eszter tör kapura

A szekszárdi eredmények, 
U13: 1. Mészáros Bence, 2. Kiss 
Balázs (mindkettő SZKSE), 3. 
Bán Benedek, 5. Fábián Zalán 
(mindkettő SZSZKE).

U15: 1. Fábián Csongor, 3. Lé-
vai Barnabás, ... 9. Zádori Zalán, 
10. Genzler Tamás, 15. Forró 
Lajos (mindannyian SZSZKE).

U17: 4. Schneider Sebes-
tyén (SZSZKE), 5. Ács Vince 
(SZKSE).

U19: 1. Istlstekker Zsolt, ... 
14. Balogh Tamás (mindkettő 
SZKSE). 
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ÁCS REZSŐ polgármester
Március 7., hétfő 14 óra, előze-
tes bejelentkezés alapján. Tel.: 
74/504-102. Szekszárd, Piac tér 
1. „F” épület.

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Március 22., kedd 16 óra. 
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 Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda.

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig tart. Szekszárd, Piac 
tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Március 14., hétfő
16:30 – A beavatott sorozata

hűséges
19:00 – Támadás a Fehér Ház 

ellen 2. – London 
ostroma

Március 16., szerda
16:30 –  A beavatott sorozata

hűséges
19:00 – Támadás a Fehér Ház 

ellen 2. – London 
ostroma

Március 17., csütörtök
17:00 – Agyas és agyatlan 
19:00 – Félvilág
Március 18., péntek
17:00 – Agyas és agyatlan
19:00 – Félvilág
Március 19., szombat
15:00 – A lovasíjász
17:00 – Agyas és agyatlan
19:00 – Félvilág
Március 20., vasárnap
15:00 – A lovasíjász
17:00 – Agyas és agyatlan
19:00 – Félvilág

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Március 16. szerda 18:30
Bödő terem
Társastánc tanfolyam 

Táncolja magát fittre a pezsgő 
ritmusok és egy kitűnő oktató 
segítségével! Latin és standard 
táncok tanítása: rumba, szamba, 
cha-cha-cha, keringő, tangó, jive. 
Tanfolyamvezető: Hitter Zsolt.

Március 16. szerda 19:00
Rendezvényterem
Bálint András est – Radnóti 
napló / Turay Ida Színház
Pódium bérlet 2. előadás

„Valahányszor költői estet 
készítettem (Kosztolányi, Szép 
Ernő, Radnóti, Babits, Márai, 
Arany), mindig kicsit magam-
ról is beszéltem. Most Radnóti 
költészetében azt keresem, ami 
az ő magyarságtudatáról, zsidó-
ságáról és katolicizmusáról szól, 
és szeretnék beszélni a saját csa-
ládomról, a gyökereimről.

Az est folyamán Radnóti 
versek, naplórészletek, levelek, 
korabeli újságcikkek, törvények 
szövegei hangzanak el, de el-
mondok néhány saját történe-
tet is. A közönség körbeül, egy 
térben vagyunk, együtt gondol-
kodunk.” (Bálint András) Ren-

dező: Deák Krisztina. Jegyár: 
2000 Ft

Március 17. csütörtök 19:00
Művészetek Háza
Vígh Andrea szólóestje
Augusz bérlet III. előadás

Vigh Andrea Liszt-díjas hár-
faművésznő 1996 óta tanít a 
Zeneakadémián, 2013 novem-
berétől a Zeneakadémia rekto-
ra. Jegyár: 3 200 Ft • Bérletár: 
8 900 Ft.

Jegyek vásárolhatók: a Mű-
vészetek Házában (Szekszárd, 
Szent István tér 28.)

Március 18. péntek 19:00
Művészetek Háza
Hármasoltár 
Előadja: Földes László-Hobo
Hobo bérletsorozat II. előadása   

Földes László Hobo magyar 
költők verseit bemutató sorozat 
második előadása. Hobo hárma-
soltárát József Attila költő, Jim 
Morrison, a The Doors énekese és 
dalszövegírója, valamint Vlagyi-
mir Viszockij színész, énekes, 
költő, a ’60-as, ’70-es évek orosz 
bálványa alkotják. A Kossuth-dí-
jas énekes, dalszerző, szövegíró, 
színész, előadóművész, Földes 

László, Hobo előadásában, a mes-
terek tiszteletére szólal meg. 

A sorozat következő előa-
dása:  2016. április 8. 19:00 
– HOBO: Pilinszky János est 
– „Látja Isten, hogy állok a na-
pon…” Jegyár: 2500 Ft

Március 19. szombat 
09:30 – 13:00 
Rendezvényterem
Húsvéti játszóház

09:30 – 10:00 Húsvéti tojás-
kereső verseny a Prométheusz 
parkban (2-12 éves korig). A 
tojáskereséshez kosarat min-
denki hozzon magával!

10:00 – 13:00 Kézműves fog-
lalkozások – rendezvényterem

• Húsvéti tojás, – dekoráci-
ók, – ajándékok és texil állatok 
készítése készítése.

• TÁ-TI-KA zenés műsor 
Varga Ágnes zeneterapeutával

• Arcfestés a Kids Club Nyel-
viskolával

• Babajátszó
Kézműves kirakodó vásár a 
mozi előterében. A Húsvéti 
Tojáskereső verseny rossz idő 
esetén elmarad! 

Belépőjegy: 890 Ft/fő, 4 éves 
kor alatt 390 Ft/fő.

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete 

2016. március 25-én, 
pénteken 8:00 és 14:00 óra 

között szeretettel várja 
véradóit Szekszárdon,
a Véradó Állomáson. 

Minden véradónak csoki 
nyuszival köszönjük meg 

önzetlenségét.  
Véradáshoz kérjük hozza 

magával okmányait. 

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesületének

következő előadása 
2016. március 29-én, kedden 

13:30 órai kezdettel 
Szekszárdon a Kórház Lila 

épületében lesz.
Vendégünk: dr. Bajor Klára 

bőrgyógyász főorvos
előadásának címe:

„Cukorbetegség bőrtünetei”. 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk 
programjainkra!

2016. március 16. (szerda) 
17:00 ,,Óvodás lesz a gyermekem”

Az óvoda bemutatása szülők 
részére, az óvodakezdéssel kap-

csolatos tudnivalók.

2016. április 1.(péntek) 
09:30 – 10:00 ,,Cini-cini muzsika” 
Játszóház mondókákkal-énekek-

kel gyerekeknek szülőkkel
10:00 – 11:30 Ismerkedés a 

csoportokkal

2016. április 15.(péntek) 
09:30 – 10:00 ,,Liebe Schwester

tanz mit mir” 
Nemzetiségi német táncház
10:00 – 11:30 Ismerkedés a 

csoportokkal
Kérjük, a programokra  

a szülőknek és a gyermekeknek is 
hozzanak váltócipőt!

Wunderland Kindergarten
a Szekszárdi Német Nemzetisé-

gi Önkormányzat Óvodája
7100 Szekszárd,

Wesselényi u. 19.
Tel.: 74/510-982 

Tel/fax: 74/510-984
www.wunderlandovi.hu

A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. Távhőszolgáltatás 

1 fő számviteli- 
pénzügyi területre 
munkatársat keres teljes 

munkaidőben.
FELTÉTEL: 

• szakirányú végzettség  
• legalább 3 éves munkavi-
szony a megjelölt területen.

ELŐNY: 
• mérlegképes könyvelői 

végzettség, jártasság pénz- 
kezelésben, hátralékkezelésben.  

A jelentkezéseket írásban 
kérjük benyújtani a 

Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft.-hez

(Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. Távhőszolgáltatás, 

7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.)  
Jelentkezési határidő:

2016. március 22. (kedd)

MEGHÍVÓ
A Szekszárdi Klímakör, a Zöldtárs Alapítvány és 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata konferenciát szervez
„Párizs után, előttünk Szekszárd” címmel.

A konferencia díszvendége és előadója dr. Körösi Csaba a Köztársasági 
Elnöki Hivatal Fenntartható Fejlődés Igazgatóság igazgatója.
Időpont: 2016. március 17. (csütörtök), 14:30 – 17:30 óra
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem 

(Szekszárd, Szent István tér 10.)
A konferencia nyilvános, a részvétel ingyenes!

TERVEZETT PROGRAM:
14:30 A konferencia megnyitása – Ács Rezső, Szekszárd polgármestere
14:40 Párizs után... – Kőrősi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal 
(KEH) Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetője
15:10 Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia (NÉS), országos és 
települési feladatok, lehetőségek – dr. Pálvölgyi Tamás, a Nemzeti 
Alkalmazkodási Központ igazgatója
15:50 Impressions projekt félidőben Szekszárdon – prof. dr. 
Pintér László, a Közép-európai Egyetem Környezettudomány és 
Környezetpolitika Tanszékének egyetemi tanára, a Nemzetközi 
Intézet a  Fenntartható Fejlődésért főmunkatársa
16:30 Szekszárd időjárása 2015-ben – Kővári László agrometeo-
rológus, önkormányzati képviselő
16:45 A 2015-ös nyári időjárás-észlelés tapasztalatai Szekszárdon 
– Antal Z. László kandidátus, a Magyar Tudományos Akadémia 
Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa, a Klímaba-
rát Települések Szövetségének tiszteletbeli elnöke
17:00 A tízemeletes szekszárdi társasházak tetejére telepített 
napelemes erőművek üzemelésének tapasztalatai – Solti János, 
a Napenergetika Kft. ügyvezető igazgatója
17:15 Helyi termék Szekszárdon – Schrenk Tamás szervező, Sió 
Termékház
17:30 Hozzászólások, kérdések, válaszok
17:40 A konferencia zárása – Kővári László, Baka György, a Zöld-
társ Alapítvány elnöke



2016. március 13.16

RAKTÁRI ÉS KONYHAI MUNKÁRA DOLGOZÓKAT KERESÜNK.
Nyugdíj melletti munka is lehetséges.

Jelentkezni lehet: 
e-mail: ttapu@freemail.hu • telefon: +36–30/300–86–48

(01265)

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

(01251)

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
ÉS VETŐBURGONYA ÓRIÁSI 

VÁLASZTÉKBAN,
KEDVEZŐ ÁRON!

NÖVÉNYVÉDŐSZER
AKCIÓ!

6.000,- Ft feletti készpénzés 
vásárlás esetén minden 

növényvédőszerre 
6% kezdvezmény!

(01261)


