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Megmentik a szarvast

→ 2. oldal

TARTALOMBÓL:

Bikavér
Végre egy párbaj, ahol csak 
nyertesek vannak: Eger és 
Szekszárd, a két borvidék, a 
nagyobb figyelmet érdem-
lő Bikavér és persze a borfo-
gyasztók. Ötödik alkalommal 
rendeztek Bikavér Párbajt a 
fővárosban. Ott jártunk. 
 → 3. oldal

Fórum
A hagyományoknak meg-
felelően a város vezetése fó-
rumra hívta a gazdasági- és a 
közélet szekszárdi szereplőit, 
akik részletes képet kaphattak 
a megyeszékhelyen elvégzett 
fejlesztésekről és az önkor-
mányzat idei terveiről 
 → 4–5. oldal

Gyermekkönyvtár
„Fontos, hogy a mindennapi 
mesélés a gyermek életének 
részévé váljon, hiszen a nyel-
vi fejlettség a gondolkodás 
alapja” – mondja Nemes Rita, 
a Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár gyermekkönyvtár 
részlegének vezetője.
 → 7. oldal

Jégpálya
A rövidebb szezon ellenére 
is mintegy 15 ezer látogatója 
volt a Szekszárdi Műjégpályá-
nak, mely az elmúlt pénteken 
zárta az idényt. A régió leg-
nagyobb fedett létesítménye 
új palánkkal és korcsolyákkal 
várta vendégeit.  → 13. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 12.
(vasárnap)

Március 13.
(hétfő)

Március 14.
(kedd)

Március 15.
(szerda)

Március 16.
(csütörtök)

Március 17.
(péntek)

Március 18.
(szombat)

Szekszárd és Eger összefogása emelheti a Bikavér ázsióját
Volt idő, amikor a becsület-
sértésért csak párbajjal lehe-
tett elégtételt venni. Párbaj-
jal, mely után csak az egyik 
fél maradt állva. A hagyo-
mányos Bikavér Párbajból 
azonban mindkét fél, Eger és 
Szekszárd is győztesen kerül 
ki – nem is beszélve magáról 
a borról...

Hol van ma már az a mester-
ségesen gerjesztett ellentét, 
verseny, amely a két borvidék 
kapcsolatát jellemezte egykor 
Bikavér-fronton? Kit érdekel 
már, hogy Egerben vagy Szek-
szárdon találták ki, használták 
először a kifejezést? (Mi, szek-
szárdiak persze tudjuk, hogy 
városunk szülötte, Garay Já-
nos alkotta meg a „Szegszárdi 
bordal” című költeményében, 
1846-ban): 

„Töltsd pohárba,
és csodát látsz!
Színe mint a Bikavér”.

A 19. században, amikor a 
különböző szőlőfajtákat még 
együtt szüretelték, és együtt is 
dolgozták fel, a Bikavér még 
nem egy konkrét bortípusra 
utalt, hanem a hosszú héjon 
áztatás miatt kapott mélyvörös 
színe miatt nevezték így. A fi-
loxéravész után kezdték a sző-
lőket fajtánként telepíteni, és a 
megváltozott feldolgozásnak 
köszönhetően emelkedett a Bi-
kavér minősége. A szocializmus 
tömegtermelése azonban nagy 
károkat okozott ezen a téren, és 
ez még sokáig éreztette/érezte-

ti a hatását. Ez ösztönözte arra 
néhány éve a két borvidéket, 
hogy szigorú termékleírásokat 
készítve adják vissza a Bikavér 

elmúlt évtizedekben megtépá-
zott renoméját.

A két borvidék borászai 
együtt dolgoznak azért, hogy 
újrapozícionálják ezt a tradici-
onális magyar házasítást. Idén 
március 3-án rendezték meg 
a Bikavér Párbajt Budapesten, 

ahol a Corinthia Grand Hotel 
pazar „díszletei” között a terme-
lőktől – 15 egri és 16 szekszárdi 
pincészet hozta el borát – sze-

mélyesen is megtudhattuk, hogy 
mit gondolnak a Bikavérről.

A családi pincészetet képvise-
lő Sebestyén Csilla borakadémi-
kus, WSET-oktató kérdésünkre 
elmondta: a Bikavér, a borvidék 
tradicionális házasítása a leg-
fontosabb bor a pince számá-
ra, ezért különös gondossággal 
válogatják a hozzá a legszebb 
boraikat. A párbajra elhozott 
2012-es Iván-völgyi Bikavér 
nagyon elegáns, az Iván-völgyi 
területek gazdagságát és sok-
színűségét mutatja. Fűszeres, 
telt, sokszínű és jó ivású. „Épp 
olyan, amilyennek mi szeretjük 
a Bikavért Szekszárdon. Ne-
künk ez a borvidék esszenciája” 
– fogalmazott Sebestyén Csilla.

Hasonlóan gondolkodik Né-
meth János is. Erre a legjobb 
bizonyíték, hogy Sygno, vagyis 

kézjegy néven hozza forgalom-
ba Bikavérét. A házasítás egye-
di karakterét a kékfrankosra és 
a kadarka mellett a gyümölcsös 
zweigeltnek és a fűszeres syrah-
nak köszönheti, a „testet” pedig 
cabernet franc adja. Habár Janó 
pincéjében sokan még a világ-
fajtákat keresik, ő maga legin-
kább a kékfrankosban, a kadar-
kában és a Bikavérben látja a 
jövőt. „Egyelőre a múlt öröksé-
géből adódó sztereotípiákat kell 
a borivók fejében rendbe tenni, 
s megkóstoltatni velük, hogy 
egy elegáns, összetett és lendü-
letes Szekszárdi Bikavér milyen 
élményt ad” – mondja a borász.

Az idei – amúgy „döntet-
lennel” zárult – Bikavér Párbaj 
nyertese a borfogyasztó közön-
ség volt, amely a kiváló nedűk 
mellett megkóstolhatta A Kávé 
Háza különlegességeit és a Kék 
Madár Alapítvány csapatának 
köszönhetően a Szekszárdi 
Csokit is.
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NÉVNAP–TÁR
Március 12. (vasárnap) – Gergely, Maximilián
Gergely: görög eredetű; jelentése: éberen őrködő.
Maximilián: latin eredetű, jelentése: nagy növésű, magas.

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

Március 14. (kedd) – Matild, Tilda
Matild: német eredetű; jelentése: hatalom + harc.
Tilda: a Matild és a Klotild német becézője.

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

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

Március 17. (péntek) – Gertrúd, Patrik
Gertrúd: germán eredetű; jelentése: a dárdák varázslónője.
Patrik: latin eredetű; jelentése: rómainak született nemes.

Március 18. (szombat) – Sándor, Ede
Sándor: görög-német-török eredetű, jelentése: az embereket vagy  
az emberek ellen oltalmazó; akarat.
Ede: germán eredetű; jelentése: a birtokát megőrző. Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | szeles nap
max. 11o , min. 0o

közepesen felhős
max. 10o , min. -2o

közepesen felhős | szeles nap
max. 11o , min. -1o

erősen felhős | szeles nap
max. 10o, min. 0o

erősen felhős
max. 11o , min. 2o

gyenge eső
max. 11o , min. 3o

gyenges eső
max. 12o , min. 5o

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

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

szíveskedjenek jelezni a Babits Mihály Kulturális Központ 
információs szolgálatánál (Szent I. tér 10., tel.: 74/529–610). 

Megmenti a város Götz János 
alkotását, az Ivó szarvast. A volt 
Gemenc Szálló előtt megcson-
kítva álló szobrot csütörtök dél-
után szállították el restaurálásra.

Az 1976-ban elkészült szobrot 
már több alkalommal is meg-
rongálták. Nemrég levágták az 
egyik agancsát és a lábát is el-
fűrészelték. Az önkormányzat 
nem szeretné, ha a szobor a 
tolvajok prédájává lenne, ezért 
úgy döntöttek, hogy leveszik a 
talapzatáról és Farkas Pál szob-
rászművész segítségével restau-
ráltatják – tudtuk meg Ács Re-
zső polgármestertől. Mint azt 
hozzátette, a szobor talapzatról 
való levételekor derült fény arra, 
hogy valaki korábban megpró-
bálta az egész alkotást ellopni.

A polgármester hozzátette azt 
is, a szekszárdi történelem részét 
képező szobor nem biztos, hogy 

a régi helyére kerül vissza. A szo-
bor megmentésével azért is sze-
retnének tenni, hogy a Gemenc, 
mint természeti érték egyre in-
kább visszakerüljön a köztudat-
ba. Emellett cél az is, hogy a volt 
szálló környékét rendbe tegyék.

Farkas Pál szobrászművész el-
mondta, a cél a bronzból készült 
szobor eredeti állapotának visz-
szaállítása. Újra meg kell mintáz-
ni és ki kell önteni a szarvas agan-
csát, mely merevítést kap, hogy 
a jövőben ne lehessen letörni. 
Emellett az eltört lábát is meg kell 
hegeszteni. Farkas Pál, szerint a 
restauráció néhány hónapig is 
eltarthat. A szobrászművész ne-
véhez számtalan alkotás köthető, 
így a Babits Mihály Emlékház 
udvarán álló, a költőt ábrázoló 
szobor, a kulturális központ előtt 
magasodó Szent István szobor és 
Háry János belvárosi lovas szobra 
is az ő alkotása.  S. V.

Megmentik az Ivó szarvast

A résztvevő szekszárdi 
pincék
Bodri Pincészet, Eszterbauer 
Borászat, Fritz Borház, Garai 
Pincészet, Heimann Családi 
Birtok, Merfelsz Pince, Mészá-
ros Borház és Pince, Németh 
János Pincészet, Ribling Pince, 
Schieber Pincészet, Sebestyén 
Pince, Szent Gaál Kastély és 
Borház, Takler Borbirtok, Tüs-
ke Pince, Twickel Szőlőbirtok, 
Vida Családi Borbirtok
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eleme esetében pedig elkészül-
nek a tanulmányok és tervek, 
és megtörténik a kivitelezők 
kiválasztása.

Horváth István, a térség 
országgyűlési képviselője po-
hárköszöntőjében köszönetet 
mondott a vállalkozásokat 
igazi lokálpatrióta módjára 
irányító cégvezetőknek, akik-
nek a város a szép adóbevételt 
köszönheti.

A prezentáció után Kőmű-
ves József, az építőipar terü-
letén tevékenykedő KÉSZ Kft. 
ügyvezetője kérdésünkre el-
mondta: az ágazat válságban 
van, ám hatalmas várakozással 
tekintenek az idei esztendőre. 
Szívesen bekapcsolódnának 
az betonvápás vízelvezetők to-

vábbi építésébe, de a kerékpá-
rút kialakításába, vagy a Zöld 
Városok programban megvaló-
suló fejlesztésekbe is.

Úgy véli, ha miként az el-
múlt években, úgy a jövőben 
is sikerül biztosítani a helyi 
vállalkozások részvételét a fej-
lesztésekben, az nagy lökést ad-
hat az építőipar területén tevé-
kenykedő szekszárdi cégeknek. 
A város egyébként is jó üzleti 
partner, mert a számlákat min-
dig határidőn belül rendezi, ami 
nagyon fontos a vállalkozások 
szempontjából – tudtuk meg 
Kőműves Józseftől.

Kerekes Csaba, a speciális fé-
mipari termékek kis- és nagy-
kereskedelmével foglalkozó 
Metmark Kft. ügyvezetője arról 

szólt, hogy nagyon jó kezde-
ményezésnek tartja a fórumot, 
mert általa a városban működő 
cégek tájékoztatást kaphatnak 
arról, hogy a város vezetése 
miként gazdálkodik a rá bízott 
vagyonnal. Az általa tapasztal-
tak alapján úgy fogalmazott: 
„mindannyian láthatjuk, hogy 
a város szép jövő előtt áll”. 
Mint tudatta, visszaemlékezve 
a korábbi fórumokon felvázolt 
jövőképre kijelenthető, hogy 
azokból szinte minden megva-
lósult. „Senki sem mondhatja, 
hogy egy mázas jövő jövőképet 
tettek elé, mert a célkitűzések 
reálisak voltak és valóra váltak” 
– fogalmazott Kerekes Csaba.

Közéleti fórum

Öt nappal a Vállalkozói Fó-
rum után a szekszárdi közélet 
szereplőit – társadalmi és civil 
szervezetek képviselőit, kultu-
rális, nevelési és oktatási intéz-

mények vezetőit, az egészség-
ügyben dolgozókat, a rend- és 
katasztrófavédelmi szervek elöl-
járóit és a keresztény egyházak 
képviselőit – látta vendégül a 

város vezetése. A zenei pályáját 
Szekszárdon kezdő jazz muzsi-
kus, Tóth Viktor szaxofonjátékát 
követően Ács Rezső polgármes-
ter megtartotta prezentációját.

Hollendusné Bíró Anett szá-
mára megtisztelő és nagyon 
fontos, hogy a fórum részt-
vevője lehet. A Gyermeklánc 
Óvoda intézményvezetőjeként 

200 családdal áll kapcsolatban, 
ezért is érdekli, mi történik, 
mi változik a városban. „Nem 
vagyok a számok embere, így 
elsősorban azt figyelem, meny-
nyi jut fejlesztésre” – mondja. 
Természetesen a saját intézmé-
nyét érintő TOP-os pályázatok 
indulását várja: a szőlőhegyi 
tagintézmény épületének teljes 
felújítása és bővítése örömteli 
esemény. 

A fórum közel 140 résztve-
vője az Amaryllis étterem ki-
váló ételeinek és a 2016-ban az 
Év bortermelőjének választott 
Mészáros Pál remek borainak 
fogyasztása közben oldott han-
gulatú beszélgetést folytatott 
asztaltársaságában. 

 steiner/fekete

Gyarapodó város: fórumra invitálta az önkormányzat 
A hagyományoknak megfe-
lelően a város vezetése fó-
rumra hívta a gazdasági- és a 
közélet szekszárdi szereplőit, 
akik részletes képet kaphat-
tak a megyeszékhelyen el-
végzett fejlesztésekről és az 
önkormányzat idei terveiről 
a Babits Mihály Kulturális 
Központban tartott estek al-
kalmával.

Március 2-án a város legna-
gyobb adózói kaptak meghívást, 
Ács Rezső polgármester egy kö-
zel 140 diából álló prezentációt 
mutatott be a több mint 150 
vendégnek. A diákon látható 
diagramokhoz, táblázatokhoz a 
városvezető részletes magyará-
zatot fűzött.

Ács Rezső elmondta: a város 
működése stabil, Szekszárd idei 
költségvetése pedig mintegy 
8,46 milliárd forint, ám ez a 
szám az év végéig a beruházá-
soknak köszönhetően másfél-
szeresére emelkedhet. Kiemel-
te, hogy a város költségvetésén 
belül egyre inkább a fejlesztési 
célú kiadások irányába tolódik a 
hangsúly, míg korábban a város 
a bevételeinél jóval többet köl-
tött működésre. Szerették volna 
ezt a tendenciát megfordítani, 
és az elmúlt évek munkájának 
köszönhetően a két adat közel 
került egymáshoz.

A megyeszékhely ugyan ki-
csi, de gazdasági háttere erős 
– hangsúlyozta Ács Rezső. Míg 
2015-ben 2,47 milliárd, addig 

2016-ban már 2,62 milliárd fo-
rint származott helyi adókból. 
Ez az eredmény nagyrészt a vál-
lalkozásoknak köszönhető, hi-
szen tavaly mintegy 2,2 milliárd 

forint folyt be iparűzési adóból 
– részletezte a városvezető. Az 
adatok azt is bizonyítják, hogy 
Szekszárdon magas az adózási 
fegyelem – nyomatékosította 

Ács Rezső, majd a vállalkozá-
sok társadalmi szerepvállalását 
méltatta.

A polgármester a tavalyi fej-
lesztésekről tartott, mindenre 

kiterjedő beszámolójában töb-
bek között bemutatta a Mérey 
Mihály program eredményeit, 
melynek részeként megújult 
a Sárköz, illetve a Bartina és 

a Csengey Dénes utca, vala-
mint a Kápolna tér. A Modern 
Városok program részeként 
megtörtént a Parászta-patak 
mederrendezése, és közel 10 
kilométernyi betonvápás ví-
zelvezető épült a borvidéken. 
Több járda és buszmegálló is 
megújult, de új parkolókat is 
kialakítottak az Ybl Miklós és a 
Semmelweis utcában. Létrejött 
a régió első e-autó töltőpont-
ja a Piac téren, fejlesztették a 
közvilágítást és hamarosan 
befejeződik a Bor utca teljes 
rekonstrukciója. Ezeken túl – a 
teljesség igénye nélkül – meg-
újuló orvosi rendelőkről, isko-
lai tornatermekről, öltözőkről 
és étkezőkről is számot adott a 
városvezető.

Az idei évi fejlesztési tervek-
ről szólva Ács Rezső többek 
között elmondta: a Magyar 
Közúttal való együttműködés 
részeként több helyen válik 
jobbá, biztonságosabbá a köz-
lekedés Szekszárdon. Megújul 
a családok átmeneti otthona és 
két orvosi rendelő, új ügyele-
ti központot és hét szabadtéri 
edzőpályát is kialakítanak. A 
TOP forrásoknak köszönhe-
tően energetikai korszerűsí-
tést hajtanak végre a Baka és a 
Dienes iskolában. Elkezdődik 
a Zöld Városok program kivi-
telezése, melynek részeként – 
egységes koncepció mentén – 
zöld felületek váltják fel a beton 
burkolatokat a Liszt Ferenctől 
a Luther térig. A Modern Vá-
rosok programpontjainak több 
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Szekszárd gazdasági- és közéleti szereplőit
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Az apró mozitermeké a jövő?
Csaknem 25 ezren látogat-
ták tavaly a szekszárdi Agó-
ra mozit. A legnépszerűbb 
filmet több, mint harminc 
alkalommal vetítették.

Ennek kapcsán felmerülhet a 
kérdés: a kulturális központ 
felújításakor hallhattuk, hogy 
a több száz fős rendezvényte-
rem is használható lesz majd 
vetítésekre. Miért nem vetítik 
itt a legnépszerűbb filmeket?

A 60 fős moziterem kihasz-
náltsága szinte teljes. Egy-egy 
népszerű filmet több alka-
lommal is vetítenek, hogy 
senki ne maradjon le róla. A 
legnépszerűbb film tavaly „A 
kis kedvencek titkos élete” 
volt, amelyet 31 alkalommal 
vetítettek, így összesen 1545 
fő láthatta a mókás animációs 
alkotást. A második legnép-
szerűbb film a „Bridget Jones 
babát vár” című mozi volt, ezt 
22 alkalommal vetítették ösz-
szesen 700 nézőnek. A szek-
szárdi toplista harmadik leg-

népszerűbbje pedig egy másik 
gyermekeknek szóló mozi, 
a „Szenilla nyomában” volt, 
amelyet a 13 vetítés során 686-
an néztek meg.

„A premier filmeket csak 
akkor adhatjuk, ha a folya-
matos vetítés biztosítva van” 
– mondja a kulturális központ 
illetékes csoportjának veze-
tője, Farkas Zsuzsanna. Ez az 
egyik válasz arra a kérdésre, 
hogy miért csak a kis mozite-
remben vetítenek filmeket. Az 
Agóra felújításakor ugyanis 

elhangzott, hogy a nagy ren-
dezvénytermet is lehet majd 
vetítésekre használni, ám ez 
csak néhány alkalommal való-
sult meg – például az Obsitos 
bemutatójának idejére.

„A termet más rendezvé-
nyekre is használják a látoga-
tók, nagy a leterheltsége, így 
ott a folyamatos vetítés nem 
oldható meg. Alkalmi vetí-
tések viszont igen” – mondja 
Farkas Zsuzsanna. A rendez-
vényteremben emellett a fo-
lyamatos vetítésnek technikai 

akadályai is vannak. Az intéz-
mény csak egy vetítőgéppel 
rendelkezik, amelynek moz-
gatása mérete és súlya miatt 
problematikus. Továbbá a gép 
működése szellőztető rendszer 
kiépítését igényli, ami jelenleg 
nem biztosított.

A népszerű filmekről vi-
szont továbbra sem marad le 
senki, hiszen ha egy filmre 
nagy az érdeklődés, akkor azt 
az agóra a következő hóna-
pokban újra műsorra tűzi. 

 - mwj -
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Létezik egy közösségi tér 
Szekszárdon, amelynek at-
moszférájába toppanva egy 
lurkó rögvest második kisszo-
bájának szegletében érzi ma-
gát, míg a felnőttek gyermek-
koruk emlékeit élhetik újra a 
csemetéjükkel ott töltött idő 
erejéig.

Nemes Ritával, a Tolna Megyei 
Illyés Gyula Könyvtár gyermek-
könyvtár részlegének vezetőjével 
programjaik sokrétűségéről be-
szélgettünk, de a kortárs gyer-
mekirodalom is szóba került.

– A hazai klasszikusok kö-
zül a 77 magyar népmese, vagy 
Benedek Elek „Arany és Ezüst” 
mesekönyve, illetve „Az Ezer-
egyéjszaka meséi” személyes 
kedvenceim a mai napig, de a 
kicsik is nagyon szeretik őket. 
Kölcsönzik is szép számmal 
ezeket a köteteket – árulta el 
kérdésemre interjúalanyom, 
végképp eloszlatva kételyem: 
számítanak-e még valamit 
a régmúlt magyar szerzői a 
legifjabb generációknak.

 
– Mennyiben más a gyermek-

könyvtár aurája egyéb könyvtári 
közgyűjteményekhez képest?

– Korábban iskolai könyvtár-
ban dolgozhattam, de jelenlegi 
munkám jóval izgalmasabb 
kihívás – már csak a feladat 
összetettsége miatt is. Ismer-
ni kell ugyanis a gyerekeknek 
szóló szép- és szakirodalmat, ki 
kell „faggatni” őket érdeklődési 
körükről, hogy személyre szó-
lóan tudjunk olvasnivalót aján-
lani. A gyermekkönyvtárban 
az egyéni és a csoportfoglalko-
zásra kell nagy hangsúlyt fek-
tetnünk. A gyermekeket még 
szükséges rávezetni egy-egy 
témára, ami időigényesebb fel-
adat, ezért a pedagógiai munka 
nálunk nélkülözhetetlen. Emi-
att is összetettebb a feladat, s 
mert igyekszünk változatos, 
érdekes programokat is kínál-
ni számukra.

– Színesebbé vált a gyermeki-
rodalom a korábbi trendekhez 
viszonyítva?

– Azt gondolom, természete-
sen reagál a változásokra. Fris-

sebb, belecsempészi a mai gye-
rekek életét. A divatos dolgok 
ellenben mellékvágányok le-
hetnek, amelyek nem feltétlenül 
képviselnek irodalmi értéket. 
Ilyenek a nemzetközi filmgyá-
rak által piacra dobott mese- és 
regényátiratok, amelyek még si-
kereket se aratnak mindig. Ta-
pasztalat, hogy a kisebbek Ma-
rék Veronika Boribonját, vagy 
Bartos Erika saját gyermekei 
életéből merített, színes rajzok-
kal ellátott „Anna, Peti, Gergő” 
könyveit, az általános iskolások 
pedig a kortárs Berg Judit tör-
téneteit kölcsönzik. Utóbbi sok 
helyütt már kötelező irodalom 
is: szívesen olvassák vidám 
kalandregényeit, az apróbbak 
pedig „Két kis dinó” sorozatát. 
Öröm számomra, hogy Lázár 
Ervin „Négyszögletű Kerek Er-
dőjét” is sok helyütt adják fel ol-
vasmánynak a pedagógusok. Jó 
lenne, ha Beck Andrea pozitív 
gondolkodást erősítő „Titok-
tündér” köteteit, Fésűs Éva von-
zó kiadású új történeteit, avagy 
Dániel András vicces gyermek-
könyveit is többen ismernék...

– Lehet, kissé „mellbevágó” 
egy harmadikosnak a Kincske-
reső Kisködmön...

– Szívszorító, szép történet. 
Ajánlanám is, persze a kiseb-
beknek nem kötelezően.

– Melyik a leghűségesebb 
könyvforgató korosztály?

– Ovisoktól a kisiskolásokig. 
Ott csúcsosodik ki a látogatói 
létszám, akkor még rendszere-
sen járnak hozzánk a szülők-
kel. Később aztán sűrűbb lesz a 
programjuk, s már ritkábban jut-
nak el a könyvtárba – legfeljebb 
csoportosan. A „könyvmolyok” 
viszont maradnak. Ráébrednek, 
mennyi szuper könyv van itt. 
Aztán 14 évesen már át-átjáro-
gatnak a felnőtt részlegre. Tá-
mogatjuk is ezt, bármilyen fájó, 
hogy itt hagynak bennünket.

– A kötetszámmal párhuzam-
ban a látogatottságotok is emel-
kedik.

– Úgy 14–15 ezerrel indul-
tunk, mára évente ezer fővel nő 
a könyvtárlátogatók száma.

– Sokféle módját keresitek a 
találkozásoknak...

–Nagyon jó kapcsolatot ápo-
lunk az óvodákkal és az iskolák-
kal. Nem csak hozzánk jönnek: 
iskolákhoz mi is kimegyünk. 
Probléma még, hogy az intéz-
mények a rendelkezésre álló 
pénzből az iskolai könyvtárak 
tanári kézikönyv állományát 
tudják fejleszteni. Márpedig 
a gyermekkönyvekre éppúgy 
szükség lenne...

– Egyedi programjaitok is 
egyre nagyobb népszerűségre 
tesznek szert.

– Akadnak mondókázós, 
ringató könyvet használó ba-

ba-mama foglalkozásaink, 
amelyekkel az anyukák számá-
ra tudatosítjuk: fontos, hogy a 
mindennapi mesélés a gyermek 
életének részévé váljon, hiszen a 
nyelvi fejlettség a gondolkodás 
alapja. Szinte naponta érkeznek 
óvodás-iskolás csoportok, az 
őszi, téli, tavaszi időszakban pe-
dig – havonta egy alkalommal 
– családi meseesteket is tartunk: 
ilyenkor évszakhoz, ünnephez 
kötődően egy könyvtárba járó 
nagyszülő, majd a könyvtáros 
mesél, végül egy kedves tár-
gyat, játékot készítünk az olva-
sás népszerűsítése, az olvasóvá 
nevelés jegyében. 

 Gy. L.

Hamarosan Anne Frank ki-
állítás és Lázár Ervin tárlat 
érkezik a Gyermekkönyvtár-
ba, foglalkozásaikon pedig a 
Gemenci erdő is előkerül. Ál-
lományuk érdekessége, hogy ők 
is tartanak a szülőknek szóló 
nevelési köteteket. Nemrég járt 
náluk Borbáth Péter „Sündör 
és Niru” című meseregényével, 
de a közeljövőben Beck Andrea 
is ellátogat hozzájuk. A Szabó 
Magda évfordulóhoz kötő-
dően könyvajánló versenyt is 
hirdetnek. Az idei nagy meg-
lepetésről, egy hazai író-óriás 
látogatásáról is tárgyalásnak, 
kiléte mindazonáltal egyelőre 
még titok...

A magyar népmesék kiállták
az idők próbáját

Kutató-mentő csoport alakul
Március 18-án, szombaton 
tartja első tájékoztató ren-
dezvényét a megalakulás 
előtt álló Szekszárdi Kuta-
tó-Mentő Csoport.

Badacsonyi László ötletgaz-
da elmondta, eddig mintegy 
húszan jelezték csatlakozási 
szándékukat. Hozzátette, első 
nyilvános tájékoztató rendez-
vényüket március 18-án, szom-
baton délután tartják Szekszár-
don. A tájékoztatón szó lesz 
az egyesület megalapításáról, 
a tervezett képzésekről, illet-
ve az elérni kívánt célokról. A 
tájékoztató után egy kötetlen 
beszélgetés keretében lehető-
ség nyílik a felmerült kérdések 
megválaszolására és arra is, 
hogy az érdeklődők megismer-
jék egymást.

A csoport az eltűnt emberek 
felkutatásában kíván segítsé-

get nyújtani. A jogszabályok 
szerint a kutatásban – szülői 
felügyelet mellett – 16 év felet-
tiek is részt vehetnek, de első-
sorban 18. életévüket betöltött 
polgárok jelentkezését várják 
Szekszárdról és a környékről. 
Ha valakinek van kiképzett ke-
resőkutyája, esetleg olyan ebe, 
melyet a keresésre ki lehet ké-
pezni, azt kiváltképp szívesen 
fogadnák.

Azok, akik csatlakoznának a 
megalakuló Szekszárdi Kuta-
tó-Mentő Csoporthoz és segíte-
nének az eltűnt emberek felku-
tatásában, a 06 20 80 66 512-es 
telefonszámon, vagy a szekszar-
dikutatomentocsoport@gmail.
com címen érdeklődhetnek. 
A csoport frissen létrehozott 
közösségi oldalát „Szekszárdi 
Kutató Mentő Csoport” néven 
találják a Facebookon. 

 Forrás: kadarka.net

Szerb bűnözők előzetesben
Országszerte lopott kata-
lizátorokat az szerb, illetve 
szerb-horvát állampolgár, 
akiket hétfőn helyezett elő-
zetes letartóztatásba a Szek-
szárdi Járásbíróság. 

A büntetlen előéletű 26 és 27 éves 
férfi Szekszárdon hat, Pakson és 
Dombóváron három járműről 
lopott katalizátorokat 2016. no-
vember és 2017. január között 
– mondta el Szabó Zoltán r. alez-
redes, a Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányság bűnügyi osztályveze-
tője. A megyei főkapitányság ezt 
követően az érintett kapitánysá-
gok bevonásával közös nyomo-
zócsoportot hozott létre. Azt is 
megállapították, hogy az ország 
területén harmincegy nyomozó-
szerv folytat eljárást ilyen jellegű 
bűncselekmény miatt. Összesen 
közel nyolcvan jármű katalizáto-
rát lopták el.

A főkapitányság bűnügyi osz-
tályvezetője elmondta, a két férfi 
jellemzően közterületen parkoló, 
magasabb felépítésű járműveket 
szemelt ki. A járművekről egy 
speciális vágóeszközzel mind-
össze egy-két perc alatt távolítot-
ták el a katalizátort, majd távoz-
tak. Miután sikerült azonosítani 
az általuk használt járművet, a 
két férfit március 4-én a Készen-
léti Rendőrség segítségével érték 
tetten Budapesten. A rendőrök a 
bűncselekmények elkövetéséhez 
használt speciális vágóeszköz 
mellett további bizonyítékokat 
is találtak náluk.

Molnár Gábor r. ezredes, 
bűnügyi rendőrfőkapitány he-
lyettes kérdésre elmondta, egy 
katalizátor értéke 50 és 500 ezer 
forint között mozog. Az elkö-
vetőek által okozott kár becsült 
értéke a 15 millió forintot is 
meghaladhatja.  S. V.
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TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

Megérkeztek 
a tavaszi

cipők 
a Tisza

Cipőboltba!
Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

NYÁRI NYELVTÁBOR 
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok

közreműködésével

2017. augusztus 11–17. 
Együttműködő partner: 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

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

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

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

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

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

+36–30/936–32–55 (02155)

MŰTRÁGYA
AKCIÓ!

Műtrágya
megnevezése

Kiszerelés
(zsák)

Bruttó fogyasztói ár 
(Ft/zsák)

Bruttó egységár
(Ft/kg)

NITROGÉN MŰTRÁGYÁK
Pétisó 27%
Ammóniumnitrát 34%

25 kg
50 kg

2.500,- Ft
6.600,- Ft

100,- Ft
132,- Ft

NPK MŰTRÁGYÁK
NPK 0–10–24
NPK 15–15–15

50 kg
50 kg

6.500,- Ft
7.750,- Ft

130,- Ft
155,- Ft

EGYÉB MŰTRÁGYÁK
Kálisó
Szuperfoszfát

50 kg
50 kg

7.500,- Ft
4.800,- Ft

150,- Ft
96,- Ft

KÉSZLET EREJÉIG!
Egyéb műtrágya vagy nagyobb mennyiség (big-bag kiszerelés) esetén 

kérje tápanyag-utánpótlás szakmai koordinátorunk segítségét:
Zsom Mária, telefon: +36–30/997–8400

Raktár nyitvatartása: hétfőtől péntekig 07:00 – 14:00 óra között • Bankkártyával is fizethet!
Elérhetőségünk: Agrokern Kft. raktára,

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120. (volt Volán buszbontó, 2. kapu)
Telefon: +36–30/943–4797 • www.agrokern.hu

Növényvédő szer • Tápanyag utánpótlás • Vetőmag

(02168)

Kivételes zenei élmény: apa és fia az orgonánál

Lozsányi Tamás és Lozsányi 
Soma első közös koncertjét 
élvezhette a közönség már-
cius 5-én a Művészetek Há-
zában. Habár apa és fia már 
többször léptek együtt szín-
padra, mégis ez volt az első 
alkalom, amikor a hallgató-
ság teljes műsoridőben él-
vezhette a két művész közös 
előadását. 

Egészen személyes élmény az, 
amikor az ember a város ki-
emelkedő művészeinek előa-
dását nézheti meg. Személyes, 
hiszen Szekszárd kisváros, így 
a művészet iránt elkötelezettek 
körében viszonylag jól ismerik 
egymást műkedvelők, műértők, 
alkotók.

Lozsányi Tamás orgonamű-
vész évtizedek óta kiemelkedő 

művésze a városnak, munkás-
sága példaértékű. Előadását 
számos rendezvényen hallhat-
juk. Mindig felemelő élmény 
látni, hogy leül a hangszerhez, 
és hallgatni orgona/zongorajá-
tékát. Fia, Lozsányi Soma ese-
tében talán nem is volt kérdés 
a pályaválasztás. Jól emlékszem 
még a kisfiúra, aki, míg az 
édesanyja gitár-, édesapja pedig 
zongoraórát adott, addig oly-
kor komiszul kacsintva futká-
rozott a zeneiskola folyosóján, 
így szívva magába a hangokat. 
Néhány évvel később pedig – én 
már újságíróként – egy magas, 
fiatal fiú első fellépésén vehet-
tem részt. Egészen meglepett az 
egykor szeles kisfiúból komoly 
kamasszá érett Soma kimagasló 
előadása, máig emlékszem min-
den pillatanára.

Ez csaknem 15 évvel ezelőtt 
történt. Lozsányi Soma azóta 
hazai versenygyőzelmek után 
sikeresen szerepelt a kalinying-
rádi nemzetközi orgonaverse-
nyen 2013-ban. A Liszt Ferenc 
Zeneakadémián 2015-ben vég-
zett, diplomahangversenyén 
többek között a francia reperto-
ár fontos műveit hallhatta a kö-
zönség. Most pedig a szekszárdi 
Művészetek Házában apa és fia, 
Lozsányi Tamás és Lozsányi 
Soma komoly, meggyőző, fele-
melő zenei élményt nyújtott át 
a hallgatóságnak.

„Orgonahangverseny tükör-
képben” címmel adott koncertet 
a két művész. Műsorukat olyan 
zeneművekből állították össze, 
amelyek kedvesek, fontosak 
számukra.  Az est felépítése a 
tükörképen alapult: „a zene-
szerző és a tételtípus is tökéletes 
szimmetriát alkot, a műsor kö-

zepe felé haladva Bachra a kor-
társ Bruhns-szal, míg Messianra 
Rahmanyinovval válaszolunk” 
– mondták.

Azt talán már mondani sem 
kell, hogy a hangverseny telthá-
zas volt. Nem mindennapi él-
mény ugyanis, amikor egy ilyen 
különleges páros ad koncertet a 
városban.  - mwj -

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A Placc szülinapját ünnepelték
Második születésnapját ünne-
pelte a Placc. Szekszárd ifjúsági 
közösségi terén, március 3-án 
koncertek, bemutatók, játékok 
várták a város fiataljait. 

„Újjászületik a Placc: 2. felvo-
nás” – ezt a címet adta a szerve-
ző Új Nemzedék Közösségi Tér 
és a Babits Mihály Kulturális 
Központ a bulinak.

A születésnapi ünnepség 
programjai már délután négy 
órakor elkezdődtek. A hivata-
los megnyitó után az Iberican 
Táncegyesület vette birtokba a 
színpadot, majd a Szent József 

Katolikus Általános Iskola ké-
miai kísérleteit tekinthette meg a 
közönség. Ott volt a Mozgásmű-
vészeti Stúdió, a Dolce Dance, 
Málinger Anita, valamint az egy-
kori X-Faktor résztvevő, Tarány 
Tamás is.  Az este pedig a helyi 
zenekaroké volt: az Alteregot az 
Idióták, a WindMill és a Four to 
Four követte. A fergeteges par-
tit pedig a helyi fiatalokból álló 
népszerű MoonBreakerS zárta. 

A koncerttermen túl az ér-
deklődők a Playback színjátszó 
csoport nyitott próbájára is be-
tekintést nyerhettek.  - mwj -
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Március 5-ei rejtvényünk megfejtése: Arany János: Az elveszett alkotmány
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Heckmann Mátyásné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését március 16-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Nem az teszi tisztátalanná az 
embert, ami bemegy a száján, 
hanem az, ami kijön a szájából, 
az teszi tisztátalanná az embert.” 
 (Máté evangéliuma 15,11)

Igazi tavasszal érkezett el a nagyböjt 
időszaka: az eső illata, a nap melege, a 
madarak örvendezésétől hangos reg-
gelek, a pattanó rügyek mind-mind 
a megújulás, a győzelem és örven-
dezés lehetőségét hirdetik. Előbújnak 
a földben szunnyadó hajtások, és 
megmutatkozik, melyik volt elég erős 
és türelmes, hogy túlélje a fagyos te-
let. Nagyböjt csodálatos ajándéka a 
lelki megújulás, megtisztulás esélye, 
a bennünk szunnyadó hit és remény-
ség megerősítése, s a ránk terhelődött 
szenny és teher letétele. Böjti csendes-
ségünkben szólal meg Jézus szava: 

„Nem az teszi tisztátalanná az em-
bert, ami bemegy a száján, hanem 
az, ami kijön a szájából, az teszi 
tisztátalanná az embert.”

Névnapi köszöntések, gyászolók 
felé részvétnyilvánításunk, beszélge-
téseink, vélemény-nyilvánításaink 
vajon mi módon hagyják el szán-
kat? Vajon mivel van telve szívünk, 
gondolatunk? Vajon épít, gyógyít, 
áldást hoz, vagy rombol, szennyez 
és károsít az, amit kimondunk? A 
Szentírás sokszor szól a nyelvről, az 
emberi beszédről, s bizony teszi ezt 
nagy-nagy realitással: nyelvünket a 
legnehezebb megzabolázni; beszé-
dünkkel ölni és életet adni is képesek 
vagyunk; a haszontalan, zsörtölődő 
beszéd olyan, mint a csöpögő csap; 
mint kétélű kard, olyan a beszéd; a 
nyelv olyan, mint a szikra, nagy er-
dőt képes lángra lobbantani. 

Jézus arra irányítja szeretetével a 
figyelmünket, hogy minden beszé-
dünk forrása az ember szíve. Az a 
belső műhely, ahol megszületnek a 
gondolatok, az érzések, az elhatáro-
zások és a döntések. Ami az ember 
szívében van, az jön ki a száján. 
Ezért, ha valaki változtatni szeret-
ne a beszédén, akkor a szívét kell 
megváltoztatnia. Törekednünk kell 
arra, hogy a nyelvünket valahogy 
megfegyelmezzük, de az alapvető 
megoldást nem ez adja. Az újjászü-
letett szív változtathatja meg beszé-
dünket. Böjtben különösen is áldott 
lehetőségünk, hogy szívünket, s így 
szavainkat – sőt hallgatásainkat, 
testi-lelki üzeneteinket is – Jézus elé 
vigyük, hogy Ő mosogassa, szelí-
dítse, formálja tisztává, áldásossá, 
életté. Csodálatos Mesterünk Ő, hi-
szen az Ő beszédében erő volt – a 

menny ereje; tudott hallgatni –, s ez 
ezerszer beszédesebb volt bármiféle 
szónál: egyetlen szavára halottak 
támadtak fel, betegek gyógyultak, 
életek elevenedtek meg. Ránk is 
ezt bízta/bízza, hogy szavaink ne 
beszennyezzenek, hanem halódó 
életeket vigasztaljanak, gyöngéket 
erősítsenek, vádakra, rágalmakra, 
bántásokra ne hasonlókkal válaszol-
janak. A hit hallásból van – szava-
inkkal a hitet ébresszük és tápláljuk.

Talán emlékszünk még a magyar 
népmesék virágot füttyentő madár-
kájára. Adja Isten áldott Lelke, hogy 
szavaink hasonló szépséggel szök-
kenjenek szárba és öleljék át sokak 
életét, s hogy beszédünk Isten dicső-
ségét hirdesse mindenkor. Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola, 
 református lelkipásztor

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (02160)

Volt egy ház…
Vaskó Sándor, biogazdálkodással foglalko-
zó négygyermekes apa családi háza égett le  
Decsen 2017. március 4-én. 

Mindenük a tűzbe veszett, egy egész élet munkája vált hamuvá. 
Segítsünk, hogy újra otthonuk legyen!
Személyes jelenlétével is támogassa a családot, jöjjön el a PTE 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola és a család barátai által szervezett 
jótékonysági estre!

Helyszín: PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola aulája
Időpont: 2017. március 14. (kedd) 18:00 óra
Fellépők: a gyakorlóiskola és a művészeti iskola diákjai és taná-
rai, az egyetemi kar hallgatói.

Pénzbeli támogatását a következő bankszámlára utalhatja: 

Bankszámlaszám:
K&H Bank 10404247–92056240–01960000
Név: Vaskóné Csigi Viktória
Közlemény: 
Vissza nem térítendő támogatás

VII. Szekszárdi Regionális 
Gitárverseny 

A zsűri tagjai: 
Csáki András gitárművész és 
Boross Szilvia zongoratanár
Március 17. (péntek) 
08:00 – 16:00
18:00 Csáki András és Bo-
ross Szilvia koncertje a Vár-
megyeházán Dísztermében
Március 18. (szombat)
09:30 –14:00
14:00 Eredményhirdetés – 
Gálahangverseny

Értesítés gallyazási munkákról
Tisztelt Szekszárdiak!
A villamos energiáról szóló 2007. 
évi LXXXVI. törvény 137. § és a 
villamosművek, valamint a terme-
lői, magán- és közvetlen vezetékek 
biztonsági övezetéről szóló 2/2013. 
(I. 22.) NGM rendelet előírja, hogy 
a villamos vezeték biztonsági öve-
zetének környezetében lévő fák, 
bokrok ágait az ingatlan tulajdo-
nosa/kezelője köteles rendszeresen 
eltávolítani, ha azok a szabadveze-
ték biztonsági övezet határát elérik.

A fentiekre tekintettel kérjük a 
Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, 
hogy Szekszárd város belterületén 
2017 márciusában, míg a zártker-
tekben április 15-ig az ingatlanuk 
területén a gallyazási munkákat 
végezzék el.

Az E.ON Dél-Dunántúli Áram-
hálózati Zrt. megbízásából eljáró 
Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatársai 
2017. március 1. és március 31. kö-
zött Szekszárd közterületein gallya-
zási munkálatokat fognak végezni.

Amennyiben Önnek a gallyazás-
hoz segítségre lenne szüksége, kér-
jük, a fenti időintervallumban jelez-
zék azt kollégáink felé személyesen, 
vagy az alábbi elérhetőségeken:
• telefon: +36–70/342–3185,
• e-mail: kleinhansz@agvagokft.hu

Kérjük, hogy a megbeszélt idő-
pontban biztosítsák kollégáink be-
jutását az ingatlan területére, ezzel 
is segítve munkánkat, valamint az 
Önök zavartalan áramellátását.

 Köszönettel: 
 Ágvágó Szolgáltató Kft.

A közelmúltban lezajlott mé-
hésznapon idén először vár-
ták az önkéntes véradókat a 
Vöröskereszt Tolna Megyei 
Szervezetének munkatársai. 

A két program szervezőinek 
együttműködése gyümölcse-
ként úgy a termelők, mint a 
látogatók is karjukat nyújtották 
a nemes cél érdekében. Har-
minchárman – zömmel 40-60 
év közöttiek – adták a vérüket, 
közülük öten új véradóként 
regisztráltak a programon – 
tájékoztatta lapunkat Gulyás 
Katalin. A vöröskereszt megyei 
szervezetének igazgatója kérdé-
sünkre elmondta: úgy tapasz-
talja, sokan szívesen adnak vért 
a rendezvényekhez kötődően, 
hiszen a jelen lévők számára 
„belefér” az ott töltött időbe.

A vöröskereszt kollégái siker-
ként könyvelték el a szombati 

eseményt, hagyományterem-
tőnek nevezve azt, bízva egyút-
tal a méhészekkel való további 
együttműködésben. A véradók 
egyébként – mint valameny-
nyi alkalommal – ásványvizet, 
csokoládét kaptak, továbbá egy 
500 forintos vásárlási utalványt 
is átvehettek, a méhészek pedig 
mézes puszedlivel is kedvet csi-
náltak az önkéntesek számára.

Tolna megyében, 2016 fo-
lyamán 11690 fő jelentkezett 
véradónak, közülük 10023-an 
adhattak vért a megye 436 ese-
ményén. A véradók közül 1214-
en először „nyújtották karjukat”. 
A megyeszékhelyen és környé-
kén, 165 eseményen 4239-en 
jelentkeztek vért adni. Közülük 
végül 3381 fő adott vért, közü-
lük 533 első alkalommal. Ez az 
adat az egy évvel korábbihoz 
képest 9%-os növekedést mutat. 
  Gy. L.

Véradás a méhésznaponKözösségben az állatokkal
„Állati jó egészség, avagy 
hogyan ne érezzük magun-
kat kutyául? – a betegségek 
és megelőzésük az állatlé-
lektan és a homeopátiás 
gyógyítás tükrében” cím-
mel tartott előadást dr. Ja-
kab Ferenc szekszárdi állat-
orvos a Rákellenes Liga idei 
második rendezvényén, 
a Babits Mihály Kulturális 
Központban. 

Dr. Jakab Ferenc erdélyi szár-
mazású állatorvos a ’90-es 
években jött Magyarország-
ra, végül Szekszárdon tele-
pedett le. A városban egye-
dülálló módon nem csupán 
a hagyományos orvoslást 
képviseli: a kolozsvári egye-
temen szerzett tudását ötvözi 
a homeopátiával.

Előadásában kiemelte, hogy 
az ember és az állatok kap-
csolata jótékony hatással van 
mindkét félre. Köszönhető ez 
többek között a hasonló műkö-
désű idegrendszernek. Az em-
ber és a kutya esetében például 
hasonló az érzelmek megjele-
nése. A kutyák, ahogyan mi is, 
boldogok, máskor szomorúak 
vagy éppen dühösek.

„Az ember és a kutya egy-
fajta családi modellben léte-
zik” – mondta az állatorvos. 
Egy esetleges betegség esetén 
fontos lehet a kutya, illetve 
fordított helyzetben a gondos 
gazda jelenléte. Dr. Jakab Fe-
renc több daganatos kutyát 
gyógyított már meg homeo-
pátiával. A beteg állatok között 
volt csontdaganattal, bőr- vagy 
éppen végbéldaganattal küzdő 
is. A bemutatott esetekben a 
homeopátia – műtét nélkül – 
hatásosnak bizonyult, az ebek 
gyógyultan távoztak.

Az állatok segíthetik a beteg 
ember gyógyulását is. Bizonyí-
tott, hogy jelenlétük csökkenti 
a stresszt, gondoskodásra ösz-
tönzik gazdáikat, akik élete 
ezáltal értelmet nyer. Ez fő-
ként az egyedülállók esetben 
fontos. Dr. Jakab Ferenc rá-
világított arra, hogy az ember 
és a kutya olyan közösségben 
élhet együtt, amely mindkét 
félre jótékony, sokszor gyó-
gyító hatással van. Minderről 
részletesebben az állatorvos 
„Kutyapszichológia” című 
könyvében olvashatnak a téma 
iránt érdeklődők. 

 - mwj -
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Tizenötezer látogató a Szekszárdi Műjégpályán
A rövidebb szezon ellenére 
is mintegy 15 ezer látogatója 
volt a Szekszárdi Műjégpályá-
nak, mely az elmúlt pénteken 
zárta az idényt.

A szezon azért volt rövidebb és 
kezdődött ezúttal csak decem-
ber 17-én, mert egy teljesen új, 
a jégkorong szövetség szabálya-
inak minden tekintetben meg-
felelő palánkot kapott a pálya. A 
fejlesztéssel a jégfelület 40 négy-
zetméterrel nagyobb lett – utalt 
vissza a helyszínen tartott pénteki 
sajtótájékoztatón Csillag Balázs.

A Szekszárdi Sportközpont 
NKft. igazgatója elmondta: a ti-
zenötezres látogatószám – mely-
ben benne foglaltatik az a 2600 
diák is, akik ingyen korizhattak 
– nemcsak időarányosan jobb, 
de általánosságban is magasabb, 
mint a korábbi években. A láto-
gatószám azért is volt meglepő, 
mert előzetesen úgy vélték, ha 
befagynak a természetes vizek, 

akkor kevesebben keresik fel a 
pályát. Ám ennek éppen az el-
lenkezőjét tapasztalták – tudat-
ta Csillag Balázs. Az igazgató 
szerint feltehetőleg még többen 
megkedvelték a korcsolyázást, 
illetve inkább a műjégpályát 
választották, mint a szabad vi-
zek jegén történő korcsolyázást, 
mely kockázatokat rejt magában.

Emellett a szolgáltatások szá-
mának és színvonalának emelé-
sét jelölte meg másik lehetséges 

okként arra vonatkozóan, hogy 
miért volt ennyi vendégük. 
Nemcsak a palánk lett új, de 
170 pár teljesen új korcsolyá-
val, a korizás elsajátítását segítő 
pingvinekkel és ingyenes Wi-fi 
szolgáltatással is várták a láto-
gatókat. Csillag Balázs szerint 
egyébként jó döntés volt saját 
kézbe venni a kölcsönzést, a 
vendégek örültek az új spor-
teszközöknek, melyeket maguk 
is éleztek.

Az igazgató zárásként azt is 
megosztotta, hogy rendezvé-
nyeik – a Jégdisco, a Jégpályák 
Éjszakája és a Jégfarsang is – is 
sikeresek voltak. Utóbbin a ko-
rábbinál többen jelentek meg 
jelmezben, főként persze olyan-
ban, mely nem akadályozta őket 
a mozgásban. S. V.

Kvanduk János váltotta Varga Balázst az UFC kispadján
Menesztette Varga Balázs 
vezetőedzőt a Szekszárdi 
UFC elnöksége. Az NB III-as 
labdarúgó csapat kispadjára 
a szezon végéig Kvanduk Já-
nos ül le.

„Úgy ítéltük meg, hogy más 
szakmai irányt képzelünk el a 
klubnál, mint amit a fiatal edző 
képvisel. A múlt keddi elnöksé-
gi ülésen ezért egyhangúan úgy 
döntöttünk, hogy közös meg-
egyezéssel felbontjuk Varga Ba-
lázs szerződését” – nyilatkozta 
Kárpáti Zoltán elnök.

A korábban a Komlót irányító 
Varga Balázst 2016 nyarán ne-
vezték ki a Közép-csoportban 
szereplő sárga-feketék élére. A 
vezetőedző új csapat építésébe 
fogott, s ennek érdekében ta-
valy tíz, most télen két új játékos 
csatlakozott a szekszárdiak ke-
retéhez. A fiatal tréner 20 bajno-
kin dirigálta az UFC-t, ezeken 6 
győzelem, 9 döntetlen és 5 ve-

reség a mérlege. Pokorniék 17 
gólt kaptak, éppen annyit, mint 
az élen álló Szigetszentmiklós 
és a második Budafok. Sajnos 
a rúgott gólok száma is éppen 
ennyi, s ennél kevesebb találatot 
csak a Komló és a Gyula jegyez 
a bajnokságban...

Varga helyett az utánpótlásban 
dolgozó Kvanduk János lett NB 

III-as felnőttcsapat vezetőedző-
je. A szakember korábban négy 
idényben már irányította az 
UFC-t, amely 2011/2012-ben a 
Dráva-csoport negyedik helyén 
végzett, egy évvel később pedig a 
Dunaújváros mögött ezüstérme-
sek lett. Az átszervezések után, 
immár a Közép-csoportban 
egy 11. és egy 7. helyre futotta, 

s a hullámzó teljesítmény miatt 
a klubvezetést akkor a váltás 
mellett döntött. Megköszönték 
a munkáját, ám utánpótlás sza-
kágvezetőként továbbra is egye-
sületünknél dolgozott.

„Jó képességű labdarúgók áll-
nak a rendelkezésünkre. Olyan 
a keret, amellyel lehet dolgozni, 
lehet eredményt elérni. A veze-
tőség nem tűzött ki célt a csapat 
elé, az az elvárás, hogy ne legye-
nek kiesési gondjaink. Bizakodó 
vagyok” – nyilatkozta Kvanduk 
János.

Az elmúlt szombaton, a Gyu-
la elleni idegenbeli bajnoki ta-
lálkozón a korábbi másodedző-
vel, Mészáros Istvánnal közösen 
dirigálták a gárdát, amelyet ér-
tékes 3–2-es sikert aratott. A 
hátrányból fordító UFC góljait 
Károly V. (10. és 58.) és Fejes 
(33.) szerezték. A szekszárdiak 
a 21. fordulót követően 30 pont-
tal a bajnokság 7. helyén állnak.  
 Forrás: szufc.hu

A Szekszárdi JE csapatának 
végső sikerét hozta az idei 
Amatőr Városi Bajnokság. A 
7 csapat részvételével, körmér-
kőzéses rendszerben megrende-
zett tornán végig fej-fej mellett 
haladt a későbbi győztes és a 
Noném Keletnémet együttese. 
Az utolsó fordulóban rende-
zett rangadót aztán 12–7-re 
a Szekszárdi JE nyerte, s ezzel 
megnyerte a bajnokságot rivá-
lisa előtt. A torna gólkirálya 
Gász Kristóf, a Bajai Harcsák 
játékosa lett 32 találattal.

Kölyökatlétika
Március 4-én három szekszár-
di általános iskola részvéte-
lével kölyökatlétikai versenyt 
szervezett a Szekszárdi Sport-
központ NKft. A Garay János, 

a Baka István és a Dienes Va-
léria Általános Iskola 7–10 éves 
diákjai vettek részt a városi 
sportcsarnokban rendezett via-
dalon, amely a „Gyöngyhalász” 
tehetségkutató program része 

volt. A gyerekek játékos for-
mában ismerkedhettek meg az 
atlétika különböző számaival: 
kipróbálhatták a gátfutást, de 
volt sprint- és hat perces futás, 
továbbá ugró és dobó számok. 

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. Tökéletes telje-
sítményt nyújtott Madarász 
Dóra az asztaliteniszezők or-
szágos bajnokságán. A Szek-
szárd AC válogatottja szomba-
ton vegyes párosban szerzett 
aranyérmet Kosiba Dániel ol-
dalán, majd vasárnap egyéni-
ben és Pergel Szandrával női 
párosban is győzött.
Kézilabda. Magabiztos idegen-
beli sikerrel folytatta szereplé-
sét a Szekszárdi FGKC NB 
I/B-s női együttese. Tabajdi 
Ferenc csapata a 8 gólos Fehér 
vezérletével 28–20-ra győzött a 
Szentendre vendégeként. A Fe-
kete Gólyák vasárnap délután a 
Rinyamenti KC-t fogadják.
Kosárlabda. Alapszakaszbe-
li 15. sikerét aratta az Atom-
erőmű KSC Szekszárd, amely 
ezúttal a PINKK vendége-
ként győzött 81–63-ra. Zselj-
ko Djokics vezetőedző együt-
tese – amely a Sopron mögött 
második a tabellán – csütör-
tök este (lapzártánk után) az 
MTK csapatát fogadta.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
március 13-tól március 17-ig.

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

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

ZÁ
RVA

(02159)

MENÜ Március 13. Március 14. Március 15. Március 16. Március 17.

„A”
950 Ft

Csirkegulyás Grízgaluska-
leves

Májgombóc-
leves Karfiolleves

Sajtos
spagetti

Rántott 
sertésborda,

párolt rizs,
franciasaláta

Parajfőzelék,
virslis

omlett

Eszterházy 
marharagu,
makaróni

„B”
950 Ft

Csirkegulyás Grízgaluska-
leves

Májgombóc-
leves Karfiolleves

Zöldborsó-
főzelék,

sertéspörkölt

Keleti sült 
csirkeszárny, 

fűszeres
parázs-

burgonya

Meggyes-
mákos 
nudli,

 vaníliasodó

Sült csirke-
comb, 
rizi-bizi

savanyúság

Napi
ajánlat
890 Ft

Csirkemell 
rántva, 

petrezselymes 
rizs,

friss saláta

Csirkemell 
rántva, 

petrezselymes 
rizs,

friss saláta

Csirkemell 
rántva, 

petrezselymes 
rizs,

friss saláta

Csirkemell 
rántva, 

petrezselymes 
rizs,

friss saláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Tengeri halfilé 
roston sütve,
zöld pesztós-

cukkinis 
durum

szélesmetélt

Tengeri halfilé 
roston sütve,
zöld pesztós-

cukkinis 
durum

szélesmetélt

Tengeri halfilé 
roston sütve,
zöld pesztós-

cukkinis 
durum

szélesmetélt

Tengeri halfilé 
roston sütve,
zöld pesztós-

cukkinis 
durum

szélesmetélt

Kiemelkedő szezont zártak az atléták
A fedettpályás atlétika sze-
zon utolsó versenyeit rendez-
ték az elmúlt hétvégén, ahol 
a Szekszárdi Sportközpont 
NKft. sportolói tovább folytat-
ták remek idénykezdetüket.

A március 4-én megrendezett 
Junior és Ifjúsági Téli Dobó Baj-
nokságon Máté Fanni fölényes 
győzelmet aratott gerelyhajítás-
ban. Az idei évtől junior korosz-
tályban versenyző sportoló az 
első sorozatban egy 43 méteres 
dobással sokkolta a mezőnyt, 
majd a harmadik körben to-
vább javított, s végül 45.44 m-es 
eredménnyel állhatott a dobogó 
legfelső fokára. Teljesítménye 
figyelemre méltó, hiszen kézi-

labda pályafutása mellett szakít 
időt a gerelyhajításra.

A dobó versenyével egy idő-
ben a fővárosban megtartott 
Serdülő és Újonc Fedettpályás 
Összetett Bajnokságon is re-
mekeltek a szekszárdiak. Péceli 
Tamás az U14-es korcsoport 
négypróbáján magabiztosan 
szerzett aranyérmet. Scherer 
Tamás edző tanítványa egy hó-
napon belül a második bajnoki 
címét szerezte, ezúttal 202 pon-
tot verve a mezőnyre. Jól zárta a 
hétvégét Dékány Botond is, aki 
a kiváló hatodik helyet szerez-
te meg ötpróbában a rendkívül 
népes serdülő mezőnyben. Bo-
tond egyéni csúcsot futott 60 
méter gáton, és magasugrásban 

is megjavította eddigi legjobbját. 
A Szekszárdi Sportközpont atlé-
tái végül kilenc éremmel, közte 7 
arannyal, valamint 1-1 ezüst- és 
bronzéremmel zárták a fedettpá-
lyás szezont.  - rp -

Gyulán Mészáros István (jobbról) „pótolta” Varga Balázst 
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ÁCS REZSŐ polgármester
Március 6-án, hétfőn 14–16 órá-
ig, előzetes bejelentkezés alapján 
tartotta (+36–74/504–102).
 Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Március 12., vasárnap
15:00 – Rock csont 2D
16:30 – Logan – Farkas
19:00 – Trainspotting 2
Március 13., hétfő
16:30 – Logan – Farkas
19:00 – Trainspotting 2
Március 14., kedd
16:30 – Logan – Farkas
19:00 – Trainspotting 2

Március 16., csütörtök
16:30 – Testről és lélekről
19:00 – Kong: Koponya sziget 3D
Március 17., péntek

15:00 – Rock csont 3D
16:30 – Testről és lélekről
19:00 – Kong: Koponya sziget 3D
Március 18., szombat
15:00 – Rock csont 3D
16:30 – Testről és lélekről
19:00 – Kong: Koponya sziget 3D

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Március 12., vasárnap 10:30 
– Művészetek Háza

Vasárnapi matiné: Az arany-
szőrű bárány

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

Március 13., hétfő 17:00 
– MÁRVÁNYTEREM

Az év természetfotósa 2016. – 
kiállítás-megnyitó

A NaturArt Magyar Természet-
fotósok Szövetsége „Az év termé-
szetfotósa 2016” országos fotó-
pályázatára érkezett alkotásokból 
rendezett vándorkiállítás egyik ál-
lomása Szekszárd. A tárlatot meg-
nyitja: dr. Kalotás Zsolt természet-
fotós, a naturArt elnökségi tagja. 
Közreműködnek: a Hollós Lász-
ló versmondó verseny díjazottjai. 

A belépés díjtalan.

Március 15., szerda 10:00 
– Béla király tér

Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója

Esőhelyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ, színház-
terem.

Március 17., péntek 18:00 
– Művészetek Háza

PTE fafúvós együttesének 
hangversenye

Bemutatkozik három olyan ze-

nekari fúvós hangszer (oboa, kla-
rinét, kürt), mely szólóhangszer-
ként is hosszú múltra tekint vissza. 
A műsor régi koroktól napjainkig 
átöleli a zenetörténetet.

Fellépők: Arnóth Zoltán klari-
nétművész, Kreka László kürtmű-
vész, Sturcz László oboaművész, 
Balogh Ildikó zongoraművész. A 
belépés ingyenes!

Március 21., kedd 14:30 
– Színházterem

Lulu kalandos utazása a föld 
nevű bolygón

Kisiskolás bérlet 4. előadás. A 
Pécsi Kölyökszínpad előadása. 

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1.000,- Ft-os áron.

Március 22., szerda 14:30
– Színházterem

Lulu kalandos utazása a föld 
nevű bolygón
Kisiskolás plusz bérlet 4. előadás. 

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1.000,- Ft-os áron.

Március 23., csütörtök 18:00 
– Művészetek Háza

Szabadi Mihály könyvbemu-
tatója. 

Szabadi Mihály, Bessenyei és 
Csokonai-díjas koreográfus és 
néprajzkutató „Nemzedékek” c. 
könyvének bemutatója. A köny-
vet bemutatja: dr. Say István. 
Közreműködik: Orbán György. 

A belépés ingyenes!

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Szekszárd Város 
Aranykönyvéről szóló 14/2011.
(IV.12) önkormányzati rendeletére 
hivatkozva (olvasható a Polgármes-
teri Hivatal honlapján) a következő 
módon és az itt jelzett határidőre 
várja a város polgárainak, közössé-
geinek, valamint intézményeinek, 
gazdasági és társadalmi és egyéb 
szervezeteinek javaslatait a 2016-os 
naptári év megörökítésre érdemes 
eseményeiről.
Az Aranykönyvbe való bejegyzés 
indoka lehet, olyan
•  kiemelkedően fontos pozitív, 

Szekszárdot érintő esemény, 
amely méltó arra, hogy a város 
történetének részévé váljon,

•  kiemelkedő – szekszárdi sze-
mélyhez, közösséghez, intéz-
ményhez kötődő – teljesítmény, 

•  neves személyiség látogatása,
•  természeti jelenség, amelynek je-

lentős kihatása volt a város életére,
•  események és teljesítmények – a 

reál és a humán szférában – ame-
lyek új értéket teremtettek, illetve a 
város hírnevét jelentősen emelték, 
vagy a városban lakók életminősé-
gét pozitívan befolyásolták,

•  kitüntetéseknél azok a szekszár-
di polgárok, közösségek java-
solhatók, akik a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése vagy 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
által alapított, valamint a köz-
társasági elnök, illetve országos 
hatáskörű szervek kitüntetettjei,

•  a rendszeresen ismétlődő esemé-
nyek, megemlékezések, nagyren-
dezvények esetén a javaslatban a 
jubileumi alkalmakon kívül fel-
terjeszthető az adott évben külö-
nösen kitűnt rendezvény (illetve 
annak eleme) is, 

•  az általános és a középiskolák 
diákjainak tanulmányi, sport, 
művészeti, kulturális verse-
nyein a nemzetközi, országos 
I–III. helyezettek, ill. az Arany, 
Ezüst, Bronz éremmel, fokozat-
tal kitüntetettek, az OKTV és az 
OSZTV versenyeken az orszá-
gos I–III.  helyezettek kerülhet-
nek az Aranykönyvbe.

A bejegyzésre javaslatot tehetnek 
szekszárdi polgárok, közösségek, 
intézmények, gazdasági, társadal-
mi és egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges űrlap 
letölthető a Polgármesteri Hivatal 
honlapjáról, ill. hivatali időben át-
vehető az ügyfélszolgálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi le-
hetőségükkel, és az aranykönyvi 
rendelet követelményeinek meg-
felelő eseményekről, teljesítmé-
nyekről, személyekről küldjenek 
kellően indokolt javaslatokat szer-
keszthető (Word) formátumban 
2017. március 20-i határidőig a 
következő címre:
•  postai: Dr. Dobos Gyula nyu-

galmazott levéltár igazgató, 7100 
Szekszárd, Bródy köz 21. (a borí-
tékon: Aranykönyvi javaslat) vagy 

• e-mail: dob6612@mail.iif.hu
A Mecénás díjazottak eredmé-

nyeit a bizottság már feldolgozta, 
ezért kéri, hogy újból ne történjen 
meg esetükben a felterjesztés.

A határidő után érkezett jelzé-
seket a bizottság nem tudja fo-
gadni. 

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasár-
nap 2016. augusztusi számában 
jelenik meg.

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete  

tisztelettel meghívja Önt és 
minden kedves érdeklődőt a

„Kéménytüzek, és  
szén-monoxid mérgezések” 

című előadásra.
Előadás időpontja:

2017. március 16. (csütörtök) 
16:30 óra

Előadás helyszíne: 
Babits Mihály Kulturális 
Központ, Csatár terem

(7100 Szekszárd,
Szent István tér 10.)

A Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör
 Vezetősége szeretettel hív 

minden érdeklődőt 
„A mozgásszervi megbete-

gedések csökkentése” 
című előadásra.

Előadás időpontja:
2017. március 12. (vasárnap) 

15:00 óra
Előadó: dr. Tusori Magdolna 

háziorvos
Előadás helyszíne:
 Szent István Ház 
(7100 Szekszárd, 

Rákóczi u. 69–71.)
Szeretettel várjuk Önöket!

A Magyar Vöröskereszt Tol-
na megyei Nyugdíjas Alap-
szervezete előadást szervez. 
Téma: Trükkös tolvajok 

legújabb módszerei.
Előadó: Orsós Zoltán őr-

nagy, Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

Előadás időpontja:
2017. március 16. (csütörtök) 

14:00 óra
Előadás helyszíne:

Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete (7100 

Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.)

A Babits Mihály Kulturális 
Központ  

pályázatot hirdet  
kulturális szervező/ifjúsági 

szakember munkakör  
betöltésére, határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonnyal, 

teljes munkaidőben.
A pályázat benyújtásának 

határideje: 2017. március 27. 
Módja: elektronikus úton az 

allaspalyazat@szekszardagora.hu 
címre.

Részletes információ: Varga 
Dalma (+36–74/529–610), 

vagy www.szekszardagora.hu.

Tájékoztatás forgalmi rend
változásról

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a közelmúltban az alábbi for-
galmi rend változások léptek ha-
tályba Szekszárd város területén:
•  Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 

együttes rendelet (továbbiak-
ban: KRESZ) 17.§ (1) bekezdésé-
nek e/2) pontjában meghatározott 
módon kijelölt, a Dózsa Gy. utca 
és Vörösmarty utca által határolt 
területeken legfeljebb 2 órát lehet 
várakozni munkanapokon 07:30 – 
17:30 óra között.

•  A KRESZ 15.§ (1) bekezdés b) 
pontja szerint, „Várakozni tilos” 
jelzőtáblák kihelyezésére került 
sor az alábbi helyeken: Béri B. Á. 
utca 39–41., 107–117.; Csokonai 
utca 3–13.; Dienes V. utca 2–20.; 
Mészáros L. utca 3–5–7.

•  A KRESZ 15.§ (1) bekezdés a) 
pontja szerint „Megállni tilos” jel-
zőtábla kihelyezésére került sor az 
Ybl M. utcában.

•  A KRESZ 15.§ (1) bekezdés a) 
pontja szerint, „Megállni tilos” 
„10 méter” jelzőtábla kihelyezésé-
re került sor a Táncsics u. – Tán-
csics köz kereszteződésében.

Tisztelettel kérjük a lakosságot, 
hogy a jövőben a megváltozott for-
galmi rendet figyelembe véve szí-
veskedjenek közlekedni a város 
érintett részein.

Szekszárd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala, Város- 

fejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
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7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(02167)

TAVASZI
AKCIÓ

a -nél
2017. március 10. és 

2017. június 17. között.

Akciós fogyasztói ár:

46 990 Ft
Akciós fogyasztói ár:

69 990 Ft

KÄRCHER VC 5
PORZSÁK
NÉLKÜLI 
PORSZÍVÓ

KÄRCHER FC 5
PADLÓTISZTÍTÓ 
ÉS PORSZÍVÓ
EGYBEN

(02157)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02158)

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


