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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Borverseny
Nagy borászatok és kis pin-
cék összesen 184 tétele méret-
te meg magát március 30-án a 
Szekszárdi Borvidéki Borverse-
nyen. A város bora elismerésért 
12 termelő 21 tétele vetélkedett 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban.
 → 3. oldal

Nagytakarítás
Az elmúlt két év pozitív tapasz-
talatain „felbuzdulva” harma-
dik ízben hirdette meg a me-
gyeszékhely önkormányzata 
„Tavaszi nagytakarítás” elneve-
zésű programját. Április 7-én és 
8-án várják azokat, akik tenné-
nek a tisztább közterekért.
 → 4. oldal

Vidéki foci
Mártonfai Dénes, a Tolnai 
Népújság fotóriportere „Vidéki 
foci” című képsorozatával első 
helyezett lett a 35. Magyar Saj-
tófotó Pályázaton, és elnyerte 
„A megyékben dolgozó legjobb 
teljesítményt nyújtó fotóripor-
ter” különdíját is.
 → 9. oldal

→ 13. oldal

Történelmet
írtak

Tudnivalók
a bölcsődei
beiratásról 

a 2017–2018
nevelési-gondozási

évre
 → 15. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 2.
(vasárnap)

Április 3.
(hétfő)

Április 4.
(kedd)

Április 5.
(szerda)

Április 6.
(csütörtök)

Április 7.
(péntek)

Április 8.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Április 2. (vasárnap) – Áron
Áron: héber eredetű; jelentése: ihletett, tisztánlátó.

Április 3. (hétfő) – Buda, Richárd
Buda: magyar eredetű; jelentése: békesség, követ, buzogány.
Richárd: német eredetű; jelentése: erős fejedelem.

Április 4. (kedd) – Izidor
Izidor: görög-latin eredetű; jelentése: Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.

Április 5. (szerda) – Vince, Teodóra
Vince: latin eredetű; jelentése: győztes.
Teodóra: görög-német eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

Április 6. (csütörtök) – Vilmos, Bíborka
Vilmos: latin-germán eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.
Bíborka: magyar eredetű; jelentése: bíbor.

Április 7. (péntek) – Herman
Herman: germán eredetű; jelentése: hadi férfi.

Április 8. (szombat) – Dénes, Valér
Dénes: görög eredetű; jelentése: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istenének 
ajánlott. 
Valér: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges. Forrás: idokep.hu/szekszard
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Huszonegy tétel vetélkedett a „Szekszárd város bora” címért 
Nagy borászatok és kis pin-
cék összesen 184 tétele mé-
rette meg magát március 
30-án a Szekszárdi Borvidéki 
Borversenyen. A város bora 
elismerésért 12 termelő 21 
tétele vetélkedett.

Az elmúlt években mindig az-
zal kezdtük a borversenyről 
szóló beszámolónkat, hogy 
melyik pince melyik bora ér-
demelte ki a „Legjobb vörös-
bornak” járó különdíjat. Idén 
ettől el kell tekintenünk, lévén a 
szokásoktól eltérően a nyertest 
csak lapzártánk után, március 
31-én, pénteken délben hozták 
nyilvánosságra. A borverseny 
többi eredményét pedig – im-
már hagyományosan – az ápri-
lis 22-én tartandó Szent György 
napi Borünnepen hirdetik ki, s 
ekkor tartják az aranyérmes bo-
rok évről évre nagy érdeklődére 
számot tartó kóstolóját is.

Az ország megannyi borvidé-
kéről – az aradi Balla Géza sze-
mélyében még a határon túlról 
is – érkezett, hatvannál is több 
szőlész/borász szakember gyü-
lekezett csütörtök délelőtt a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ-
ban, hogy megkóstolja és bírálja 
a 2017-es Szekszárdi Borvidéki 

Borversenyre benevezett té-
teleket. Ezekből szerencsére 
idén sem volt hiány: 184 bort 
– többségében palackos tételt – 
neveztek be a borvidék terme-
lői. A leggyakoribb vörösboros 

fajta a merlot (23), a kékfrankos 
(20) és a kadarka (19) volt, míg 
fehérből 17, rozéból 14, siller-
ből pedig 4 került a zsűri elé. 
A legnagyobb számban (30) 
házasítással (cuvée) neveztek 
a termelők, csak bikavérből 18 
tételt kóstoltak a bírák. A nyolc 
bizottságban – a szekszárdi bo-
rászok mellett – olyan ismert 
termelők foglaltak helyet, mint 
a Hajós-Bajai borvidéket képvi-
selő Koch Csaba, a Villányból 
érkezett Bock Valér és Gere 
Zsolt, vagy Babiczki László 
(mátrai), Frittmann Péter (kun-
sági) és Lamport József, az egri 

Thummerer Pince főborásza. A 
bírálók között volt a Hegyköz-
ségek Nemzeti Tanácsának fő-
titkára, Brazsil Dávid is.

A „Szekszárd város bora” cí-
mért idén 12 pincészet 21 ne-

dűje vetélkedett, amely a ren-
dezvényt megnyitó Ács Rezső 
polgármester szerint jól mutat-

ja az idén nyolcadik alkalom-
mal kiosztásra kerülő elismerés 
rangját. A városvezető örömét 
fejezte ki, hogy egyre több kis 
pince is megméreti borát a 
versenyen, s hogy a termelők 
és a város együttgondolkodá-
sa előbbre viszi a borvidéket. 
Ennek egyik „terméke” a Szek-
szárd palack, amelyből 22 pin-
cészet immár 300 ezret töltött 
meg kadarkával, kékfrankos-
sal vagy bikavérrel. Ács Rezső 
hangsúlyozta: a bor a megye-
székhely egyik legértékesebb 
kincse, ezért a turisztikai fej-
lesztésekben is kiemelt figyel-
met fordítanak arra, hogy minél 
több Szekszárdra érkező vendég 
kóstolhassa.

A zsűriben helyet foglaló 
Győrffy Zoltán szakíróval a 
verseny előtt beszélgettünk. 

A Pécsi Borozó főszerkesztő-
je elmondta: jól szervezett, jó 
korösszetételű, nívós zsűrivel 
lebonyolított esemény a szek-
szárdi, amelyre mindig szívesen 
jön a kiváló minőségű borok 
miatt. „Hivatalból sok kistele-
pülés bormustrájára is eljutok, 
ahol a megengedően pontozok. 
Itt viszont olyan tételeket érté-
kelünk, amelyek Európa, sőt a 
világ bármely asztalára letéve is 
megállják a helyüket” – mond-
ta Győrffy Zoltán. A szakember 
szerint a Szekszárdon favorizált 
bikavér, kadarka, kékfrankos 
trióból az utóbbiban van a leg-
nagyobb potenciál, hogy nem-
zetközi szinten is ismertté tegye 
a borvidéket.

  - fl -
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Előnyt kovácsolni 
a természeti értékekből

Kétnapos tanulmányi láto-
gatáson járt a „Régiók Bizott-
sága Környezetvédelem, Ég-
hajlatváltozás és Energiaügy 
(ENVE) Szakbizottság” hétfőn 
és kedden Tolna megyében.

A delegációt alkotó 12 európai 
politikus számára „Hátrányos 
helyzetű térségek válaszai a 
környezetvédelmi és energeti-
kai kihívásokra” címmel szerve-
zett programot a Tolna Megyei 
Önkormányzat. A bizottság 
most első alkalommal vett részt 
dél-dunántúli tanulmányi úton.

Az ilyen találkozók világí-
tanak rá, hogy melyek a me-
gyében tapasztalható jó gya-
korlatok és arra is, hogy mely 
területeken kell még előre lép-
ni – mondta Ribányi József, a 
megyei közgyűlés alelnöke a 
Vármegyeházán tartott hétfői 
nyitórendezvényen.

A Régiók Bizottsága magyar 
delegációvezetője kiemelte, a lá-
togatás célja, hogy bemutassák 
a vendégeknek: egy olyan hát-
rányos helyzetű területen, mint 
Tolna megye, hogyan lehet a 
természeti értékekből előnyt 
kovácsolni.

Szekszárd történelme kétezer 
évre nyúlik vissza és a bor min-
dig meghatározó szerepet töltött 
be az életében. Ám nemcsak erre 
lehetünk büszkék, hanem a ter-
mészeti értékekben bővelkedő 
gemenci erdőre is – mondta Ács 
Rezső polgármester a megye-
székhely „profilját” bemutató 
előadásának felvezetésében.

A megvalósítás előtt álló fej-
lesztésekkel kapcsolatban arról 
szólt, hogy Szekszárd a turizmus 
és a szolgáltatások területén sze-
retne előre lépni, részben a már 
említett természeti értékekre ala-
pozva. Többek között kalandpar-
kot és ökocentrumot létesítenek 
Gemencben, de új sportcsarnok 
és fedett élményfürdő is épül. A 
turisták elszállásolására pedig 
négycsillagos szállodát hoznak 
létre a városban.

A nyitórendezvényen Tölgye-
si Balázs, az Alisca Terra Nkft. 
ügyvezető igazgatója az önkor-
mányzati hulladékgazdálkodási 
cég szemléletformálással is egy-
bekötött tevékenységét mutatta 
be. A vendégek ezt követően el-
látogattak többek között a Bodri 
Pincészetbe és a Takler Borbir-
tokra is.  S. V.

Bacsmai László plébános
Mohácson szolgál tovább

Április 2-án, vasárnap az esti 
mise keretében búcsúzhat-
nak el a hívek Bacsmai Lász-
ló esperes-plébánostól, aki 
2003 óta volt „pásztora” a he-
lyi katolikus gyülekezetnek.

Dr. Udvardy György pécsi püs-
pök áprilistól Mohácsot jelölte 
ki a plébános szolgálati helyé-
nek, így közel 14 esztendő után 
elhagyja Szekszárdot Bacsmai 
László. Laci atya, ahogyan a hí-
vek és barátok szólítják, április 
2-án 18 órakor tartja búcsú-
miséjét a belvárosi katolikus 
templomban. A szentmise után 
a közösségi házban a hívek sze-
mélyesen is elköszönhetnek 
tőle.

Bacsmai László szolgálata 25. 
évfordulóján, 2016. június 5-én 
tartotta ezüstmiséjét. A jubile-
um kapcsán készült interjúban 
a baranyai Drávasztárán nevel-
kedett Laci atya elmondta: ami-
kor 2003-ban a püspök az áthe-
lyezéséről tájékoztatta, bizony 
nem igen akaródzott elhagyni 
akkor szolgálati helyét, Felső-
szentmártont. Engedelmességet 
fogadott az egyháznak, hát cso-
magolt, miképpen tette azt most 

is. Tizennégy éven át szolgálta 
a híveket Szekszárdon, s ez idő 
alatt aktív, sokszínű lett a hitélet, 
melybe sikerült bevonni sok fi-
atalt is, és a belvárosi templom 
2015-re elkészült felújításában 
is oroszlánrészt vállalt.

Bacsmai László plébánosnak 
a közösségért végzett fáradha-
tatlan munkáját az elmúlt év 
végén, a megyei Prima-díjátadó 
gálán közönségdíjjal ismerték 
el. Laci atya helyére Petkó Ta-
más plébános kerül Dunaföld-
várról, aki káplánként már tel-
jesített szolgálatot Szekszárdon. 
 SZV

Takler-ezüstök Párizsból

Két ezüstérmet szerzett a 
Takler Pince a Vinalies Inter-
nationales versenyen Párizs-
ban. A február végén meg-
rendezett ötnapos mustrára 
közel 3500 mintával neveztek 
a világ 45 országának terme-
lői. A 150 fős, szaktekinté-
lyekből álló zsűri összesen 
1053 érmet osztott ki, ebből 
328 volt az arany, és 725 az 
ezüst. A világszerte a legran-
gosabbnak tartott seregszem-
lén a Takler Pince Cabernet 
Franc Reserve 2009, valamint 
Cabernet Sauvignon Reserve 
2012 borát ismerték el a bírák 
ezüstéremmel.  S. V.
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Újra együtt tehetünk a város tisztább köztereiért
Harmadik ízben hirdette meg 
a megyeszékhely önkormány-
zata „Tavaszi nagytakarítás” 
elnevezésű programját, amely 
rendkívül sikeresnek bizo-
nyult az elmúlt esztendőkben.

A pozitív tapasztaltakon fel-
buzdulva adtak teret idén is az 
eseménynek, melyre minél több 
jelentkezőt várnak április 7–8-
án. A program részleteiről dr. 
Haag Éva, Szekszárd alpolgár-
mestere, valamint Kiss Anett, 
az önkormányzat környezetvé-
delmi ügyintézője tájékoztatta 
a sajtót – és rajtuk keresztül a 
lakosságot – március 30-án.

– Eljött a tavasz: itt az ideje, 
hogy kitakarítsuk közterein-
ket – hangsúlyozta a közösségi 
hulladékgyűjtés fontosságát az 
alpolgármester, emlékeztetve 
arra: a siker eddig sem maradt 
el, hiszen az elmúlt két évben a 
lakosság több, mint 10 százalé-
kát sikerült megmozgatni. Dr. 
haag Éva kiemelte: a munkából 
civil szervezetektől a lakóközös-

ségeken, vállalkozásokon, ön-
kormányzati és egyéb intézmé-
nyeken át a kormányhivatalok 
dolgozóiig sokan kivették ré-
szüket. Az akcióban egyébként 
óvodáscsoportok és nyugdíjas 
klubok is segítő kezet nyújtot-
tak. Az önkénteseknek köszön-
hetően szépen megtisztultak 
Szekszárd közterei.

Idén 46 gyűjtőpontra hordhat-
ják össze a hulladékot a tavaszi 
nagytakarításban részt vevők 
április 7-én és 8-án (pénteken 
és szombaton), de amennyiben 

igény mutatkozik rá, a gyűjtőpon-
tok számát tovább bővítik – tette 
hozzá az alpolgármester, majd 
kiemelte: folyamatosan várják a 
csatlakozók jelentkezését.

Egy oktatási intézmény, az 
Ady Endre Középiskola már 
jelezte, szívesen „örökbe fo-
gadna” egy közterületet. Az 
önkormányzat a Prométheusz 
Parkot jelölte ki számukra. A 
példán keresztül a város va-
lamennyi közintézményt arra 
buzdít, jelentkezzen bátran, hi-
szen megannyi közterület akad 

Szekszárdon, amelyeket közös 
odafigyeléssel szépíteni lehetne.

Kiss Anett az idei projektről 
szólva kiemelte: már ezernél is 
többen jelentkeztek a takarí-
tásra, de további csatlakozókat 
is várnak. A munkavégzéshez 
szükséges eszközöket természe-
tesen mindazoknak biztosítják, 
akik előzetesen regisztráltak a 
74/504–107-es telefonszámon, 
vagy a 74/528–850/115-ös 
melléken, illetve a facebookon, 
a „III. Tavaszi Nagytakarítás 
Szekszárdon” esemény olda-
lán. A gyűjtőpontok listáját a 
www.szekszard.hu, valamint a 
www.aliscaterra.hu honlapon 
találhatják meg az érdeklődők. 

 Gy. L.
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Szekszárdi retro: Kindl újra moziba viszi a várost
Milyen volt Szekszárd a 60-as, 70-es, 80-
as években? Hol és hogyan szórakoztak 
a fiatalok? Ezekre a kérdésekre (is) igyek-
szik majd választ találni a „Szekszárdi ret-
ro” című egész estés dokumentumfilm, 
amelynek forgatókönyvírója Kindl Gábor.

 
A producer 2015-ben az „Obsitos” című, 
széleskörű összefogással, közösségi gyártás-
ban készült nagyjátékfilmmel „vitte moziba” 
a szekszárdiakat. Az alkotás még rekordot is 
döntött, amikor tavaly, Szekszárd Város Nap-
ján egyszerre 950-en látták „Magyarország 
legnagyobb szabadtéri filmszínházában”. 
Kindl Gábort a film sikere újabb történet el-
mesélésére sarkallta, ezúttal azonban nem a 
legendák és a fantázia világában kalandozik 
majd, hanem dokumentarista módon a kö-
zelmúlt emlékeit tárja elénk.

A „Szekszárdi retro” munkacímet viselő 
egész estés alkotás régi fotók, filmrészletek, 
tárgyak és az emlékezők megszólaltatásával 
kívánja bemutatni, milyen volt a megyeszék-
hely a 60-as, 70-es, 80-as években? Hogy él-
tek, hol dolgoztak és hol szórakoztak a fiatalok 
ezekben az évtizedekben? A film készítői az 
akkori fiatalok életén, történeteiken, kedvenc 
időtöltésükön keresztül kívánják bemutat-
ni ezt az időszakot. A mozi középpontjában 

a Szinkron együttes, a Fiatal Utazók Klubja 
(FUK) és Imre László, Tuti több szálon össze-
fonódó története áll. A filmben megszólalnak 
a korszakot ismerő szakemberek és azok, akik 
abban az időkben maguk is résztvevői voltak 
a „lázadást jelentő” programoknak, klubélet-
nek, kirándulásoknak, a diszkó térhódításá-
nak – a számukra felejthetetlen éveknek.

– Szekszárdiként fontosnak tartom, hogy 
egy olyan kortörténeti filmet csináljunk, 
ami az akkori fiatalok életén, történetein 
keresztül tudja bemutatni az adott idősza-
kot” – vallja Kindl Gábor producer, a film 
forgatókönyvírója. – Ma még sokan vannak 
közöttünk, akik hiteles tanúi ezeknek az 
éveknek. Én magam néhány évvel később 

kapcsolódtam be a Babits „művház” prog-
ramjaiba, a Szinkron Klub életébe és a diszkó 
világába, ami számomra is meghatározó volt. 
Úgy gondolom, hogy az ott működő Fiatal 
Utazók Klubja és a Szinkron együttes tör-
ténete, az együttest alapító Ábrahám Zsolt 
személyisége és a diszkó műfajának korai 
időszakát megszemélyesítő Imre László, Tuti, 
valamint a város ezen időszakát jól ismerők 
kellőképpen dokumentálják számunkra ezt 
az időszakot.

A bemutatót a Szekszárdi Szüreti Napok 
előestéjén, 2017. szeptember 13-án (szerda) 
19 órakor a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont színháztermében kialakított moziban 
tartják.  SZV

Hivatásos lemezlovas és a „kertévé” úttörője
„Az 1970-es években minden-
ki zenekarban akart játszani” 
– mondja a 60. születésnapját 
január elsején, a Béla király 
téren több ezer szekszárdival 
együtt ünneplő Kindl Gábor. 
„Jómagam a Clips nevű for-
mációban basszusgitároztam, 
amikor először hallottam a 
diszkóról. Első munkahe-
lyemen, az akkori Gelkánál 
ismerkedtem meg Csuka Fe-
renccel (dj Pike). Egy szalagos 
magnója volt, arról keverte a 
zenét, én meg a számok kö-
zött arról beszéltem, amit a 
német nyelvű ifjúsági lapok-
ból kibogarásztam.”

Kindl 1976 tavaszán zenélt elő-
ször egyedül, majd a ’80-as évek 
elején jött a videodiszkó, az év-
tized végén pedig a televízió. 
Közben tett egy kitérőt a Tolna 
Megyei Népújsághoz, ahol Rock-

pont címmel zenei-ifjúsági rova-
tot vezetett. A producer 1991-ben 
indította el a Pop (populáris) TV-
t, amely tulajdonképpen előfutára 
volt a mai kereskedelmi tévéknek. 
Olyan szakemberekkel dolgozott 

együtt, mint Máté Krisztina, Szil-
ágyi Jenő és Rákay Philip. A hét-
végén legyártott műsorok 27 tele-
pülésre jutottak el VHS-kazettán. 
Később vezette a szekszárdi és a 
bonyhádi városi tévét, 2005-ben 

pedig létrehozta az internetes 
adásokat sugárzó Pixel TV-t.

Többször járt a tengerentú-
lon, ahol belekóstolt a filmgyár-
tásba. Rendező-asszisztense és 
társproducere volt az „Out of 
Balance” című 2007-es ameri-
kai játékfilmnek. A digitális kor 
hajnalán, 2004-ben indította 
útjára a Digi24 című filmes já-
tékot, amelynek első lépéseinél 
olyan hazai filmes nagyságok 
„bábáskodtak”, mint Makk 
Károly, vagy Jancsó Miklós. A 
sikereken felbuzdulva Kindl 
2008-ban és 2013-ban filmes 
világjátékot szervezett, mely-
nek zsűrijébe megnyert két Os-
car-díjas rendezőt, Jiri Menzelt 
és Szabó Istvánt.

„Mindenki szeretne egy nagy 
dolgot alkotni az életében, ne-
kem ez a film az” – vallja az Ob-
sitossal régi álmát valóra váltó 
Kindl Gábor.                                - fl -

Elszármazottak találkozója: „Jöjj vissza, újvárosi vándor…”
Hiánypótló rendezvényre 
készül a Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör ve-
zetősége: össze kívánják hoz-
ni azokat a családokat, akik 
tősgyökeres újvárosiaknak 
számítanak, de az évtizedek 
folyamán más vidékekre, or-
szágokba vetette őket a sors.

Az ötlet, hogy a családokat egy 
nagy beszélgetésre invitálják a 
Szent István Házba, az egyesület 
rendezvényei során bontakozott 
ki – tudtuk meg Horváth János-
né Edittől, a társaskör elnökhe-
lyettesétől. Számos alkalommal 
hangzott el ugyanis a tagok szá-
jából a mondat: „Ez itt lakott, az 
meg ott.” Éppen ezért a vezetők 
úgy gondolták, ideje már, hogy 
életre hívják az újvárosiak ta-
lálkozóját, amelyet idén július 
elsején szerveznek meg először, 
hagyományteremtő szándékkal. 

A vendégek tekintetében a szer-
vezők elsősorban az idősebb ge-
nerációra gondoltak.

Várnak mindenkit, akit a sors 
elvetett innen, hogy egy ebédre 
és a régi emlékeket felelevenítő 
beszélgetésre összegyűljenek az 
itthon maradt családtagokkal, 
ismerősökkel. A Társaskör veze-
tősége száz-százötven családot 
vár, akiket az „itthoniak” nagy 
örömmel fogadnak majd. Az el-
nökhelyettes szerint az esemény 
terve kapcsán elhangzott reak-
cióból kiderült, a „hazaérkezők” 
is alig várják a viszontlátást.

Bepillantást nyerhettünk a 
programtervbe is: mint régi új-
városi, elhozza kiállítását a for-
radalmat követően, 1957-ben 
Svédországba emigrált Berta 
Pál festőművész. A tárlatot az 
újvárosiak által összegyűjtött, 
a városrész régi mindennapjait 
felelevenítő fotók bemutatásával 

kötnének össze. A tárlatnyitó 
előtt az ugyancsak újvárosi szár-
mazású Simon János esperes ce-
lebrál majd szentmisét. Horváth 
Jánosné Edit elmondta, műsort 
nem terveznek, mert az emberek 
elsősorban egymásra kíváncsiak. 

Az elszármazottak várhatóan 
felkeresik egykori lakóhelyüket, 
utcájukat, hisz sokan kíváncsiak: 
áll-e még a „jó szülői ház”. A ter-
vek között felvetődött a kopjafa-
állítás lehetősége is a Szent István 
Ház udvarán. Az elszármazottak 
ilyenformán évente emlékezhet-
nének arra, honnan is indultak 
a nagyvilágba. Készülne egy né-
hány oldalas kiadvány is, amely a 
városrész történetét mutatná be.

A hazavárt családok névso-
rából – a teljesség igénye nélkül 
– néhányat említett az elnökhe-
lyettes: Angyal, Asztalos, Baka, 
Barta, Buzás, Cziráki, Csillag, 
Csuka, Dorogi, Eszterbauer, Fe-
hér, Ferger, Föglein, Fauszt, Gy-
imóthy, Gyulai, Hauszknecht, 
Horváth, Leipold, Neiner, Or-
bán, Praimayer. Különleges ese-
ményen munkálkodnak a szer-
vezők, amelyről természetesen 
lapunk is beszámol majd.  Gy. L.

Dr. Haag Éva (jobbról) és Kiss Anett tájékoztatta a sajtót

A rendezvény ideje alatt 
– pénteken 14:00 órától, 
szombaton pedig 10:00 órai 
kezdettel – bárki közelről is 
megtekintheti az Alisca Terra 
Nkft. munkagépeit az Ener-
gia parkban.
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Ősszel jöhet az ingyenes, önkéntes vastagbélrák szűrés
A végzetes daganatos beteg-
ségek között lassan, de bizto-
san a második helyre tornáz-
ta fel magát a vastagbélrák az 
elmúlt évtizedekben Magyar-
országon. Ez a betegség köz-
vetve vagy közvetlenül 5000 
(!) ember halálához vezet 
évente, amivel sajnos lista-
vezetővé váltunk Európában.

A tény a jelekből ítélve figyel-
meztetően hatott az egészség-
ügyi kormányzatra is: a sajnál-
kozás helyett tettek, egyszerűen 
elvégezhető szűrővizsgálatok 
jöhetnek. A témával, magával a 
betegség kialakulásával, a meg-
előzéssel, valamint a lakosság 
egészére kiterjedő szűrővizsgá-
latokkal kapcsolatosan dr. Fel-
földi Ferencet, a Balassa János 
Megyei Kórház osztályvezető 
főorvosát kérdeztük.

– Főorvos Úr! A vastagbél-daga-
nat kialakulására utaló egyér-
telmű tünetek ugyan nincsenek 
– ha mégis, az már baljós elő-
jelnek tekinthető –, de mégis mi 
alapján javasolják, hogy ki és 
mikor vegyen részt a szűrővizs-
gálatokon?

– Kétféle szűrési modell ter-
jedt el a világon. Ezek alapján 
megkülönböztetünk egy- és két 
lépcsős módszereket. Egylép-
csős metódusról akkor 
beszélünk, hogy egy 
bizonyos vizsgálati 
eljárással szűrjük a 
lakosságot. A mód-
szert a betegség 
öröklődés-menetét 
figyelembe véve al-
kották meg. Ez jelen 
esetben a részleges 
vagy teljes vastagbél-
tükrözést jelent. 

Ebben az esetben azokra a sze-
mélyekre kellene kiterjeszteni a 
vizsgálatot, akiknek a saját vagy 
közvetlen családtagjainál elő-
fordult már ilyen vagy más da-
ganatos betegség. Ilyenkor már 
40 éves kor körül el kellene vé-
gezni ez első diagnosztikus tük-
rözést. Ha az előbb említett rizi-
kófaktorokkal nem rendelkezik 
valaki, a világirodalmi adatok 
alapján elég 50 éves korban el-
végezni az első kolonoszkópiát.

– Kétlépcsős szűrési modell 
esetében csak azoknál a páci-
enseknél végzünk tükrözést, 
akiket egy rutinszerű szék-
let-vér kimutatására alkalmas 
vizsgálattal kiszűrünk. Utóbbi 
módszernél cél, hogy a fel-
nőtt lakósság minél nagyobb 
hányada vegyen részt ezen az 
egyszerű vizsgálaton. Mindkét 
módszernek vannak előnyei 
és hátrányai. Magyarországon 
– ismerve a lakósság általános 
hozzáállását a vastagbéltükrö-
zéshez – a második, azaz a „két 
lépcsős” szűrési modellt válasz-
tották. Véleményem szerint is 
ez tűnik a célravezetőbbnek.

– Maradjunk a széklet-vér tesz-
tnél, ami a háziorvosok bevoná-
sával zajlik majd. Mit vár ettől?

– Óriási pozitív változást. 
Azoknál az embereknél, akiknél 

a teszt elvégzése so-
rán vért mutatnak 

ki a székletben, 
néhány héten 
belül felajánl-
juk a vastag-
bél-tükrözés 
elvégzésének 
lehetőségét, 

amit már in-
t é z e t ü n k b e n 

végzünk el. Mi-

vel a vastagbéldaganatok és a 
polipok nagy hányada vérzik 
– még ha ez szemmel nem is 
látható – lehetőségünk nyílik a 
daganatok korábbi stádiumban 
történő felfedezésére, vagy még 
azok kialakulása előtt a vastag-
bél polipok eltávolítására. Fon-
tos megjegyezni, hogy azokban 
az országokban, amelyekben ezt 
a  rutinszerű vizsgálatot már 
hosszabb ideje alkalmazzák, 
harminc-negyven százalékkal 
csökkent a vastagbél daganat 
miatti elhalálozás mértéke!

– Mi az a vastagbél polip?
– A polip egy kis kinövés a 

hámon. Az esetek nagy hánya-
dában rák-megelőző állapot, 
amit nagyon egyszerű eszkö-
zökkel, általában fájdalom és 
szövődménymentesen el lehet 
távolítani, ha ideje korán felfe-
dezzük. Ezzel megakadályoz-
zuk a daganat kialakulását.

– A vastagbél-tükrözés elterje-
dése lenne az igazi, mondhatni 
„megnyugtató európai megol-
dás”. Vélhetően azonban a kór-
házi osztályok még nincsenek 
felkészülve erre?

– Részben igaz csak a fel-
tételezése. Eszközökben, az 
endoszkópok számát illetően 
nem állunk rosszul az orszá-
gos átlagot tekintve sem. Ami 
ehhez a vizsgálathoz szükséges 
személyzetet meglétét illeti, nos 
ebből a szempontból kétségte-
lenül „nem rózsás a helyzet”. 
Reméljük, hogy a kormányzat 
lehetőséget és megoldást teremt 
az erőforrások bővítésére.

– Sokan hallomás alapján „nehe-
zen kibírhatóan fájdalmasnak” 
tartják ezt a beavatkozást. Ez 

mindenképpen visszatartó erő a 
pácienseknél, nem gondolja?

– Maradjunk annyiban: nem 
kellemes, de kibírható. Mind-
ezt a betegeink visszajelzései 
is igazolják. Újabb, korszerűbb 
eszközök bevezetésével jelen-
tősen redukáltuk a korábban 
oly gyakran alkalmazott, nem 
veszélytelen altatások számát. 
Egy vizsgálat ma átlagosan 15-
20 percig tart.

– Megelőzhető-e a vastagbélda-
ganat kialakulása?

– Valójában nem. A polip 
kialakulása elsősorban geneti-
kailag meghatározott, de bizo-
nyos életmódbeli változtatással 
sokat tehetünk annak érdeké-
ben, hogy ne, vagy csak lassan 
alakuljon át a polip daganattá. 
Gondolok itt elsősorban a káros 
élvezeti cikkek fogyasztásának 
mérséklésére, vagy azok elha-
gyására. Kimondottan káros a 
dohányzás, a túlzott alkohol-, 
kalória-, illetve zsírbevitel. A 
húsok fogyasztásának mér-
séklése, illetve a fehér húsok 
arányának növelése ugyancsak 
hasznos lehet. Fogyasszunk 
naponta sok vitamint és rostot, 
amit leginkább friss gyümöl-
csök és zöldségek bevitelével 
biztosíthatunk. Az elfogyasztott 
tej, tejtermék emelheti a védő 
hatású kalcium mennyiségét a 
szervezetben.

– Mindez természetesen nem 
jelent garanciát, de a tanácsok 
betartása mellett sokat tehetünk 
egészségünk érdekében. Emel-
lett fontosnak tartom, hogy 
minél többen vegyenek részt 
az ingyenes, önkéntes szűrő-
vizsgálaton, amely a tervek sze-
rint az év második felétől lesz 
elérhető. Éljünk a lehetőséggel, 
hogy életeket menthessünk!

 B. Gy.

dr. Felföldi Ferenc, belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos,
a Balassa János Megyei Kórház osztályvezető főorvosa

FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV

Esőmanók-futás
A Tolna Megyei Autistákért 
Egyesület – amely március 30-
án délelőtt tartott „szimpátia sé-
tát” a belvárosban – április 8-án 
tartja hagyományos, zenés-tán-
cos műsorokkal tarkított ren-
dezvényét. Az autizmusról szó-
ló tájékoztató előadásokkal és 
beszélgetésekkel tarkított prog-
ramból idén sem maradhat ki a 
közös futás: a vállalkozó kedvű-
ek 1, 5 és 11 km-es távon (utób-
bi kerékpárral is teljesíthető) 
mérhetik le felkészültségüket. 
A Garay téri versenyhelyszínen 
befizetett nevezési díj támoga-
tásként az egyesület számláját 
gyarapítja. Rajt 15 órakor. Te 
ott leszel? SZV

Rejtői utazások részese volt
Nem is hinnénk, hogy lelemé-
nyes fogásokkal lényegesen 
csekélyebb összegért utaz-
hatjuk körbe a világot, mint 
amekkora összegre elsőre 
gondolnánk.

Danóczy Dániel földrajztanár élő 
példája a „mázlista és a talpraesett 
ember kombinációjának”. Az 
egykori utazási irodai dolgozó, 
aki 2005 és 2010 között megtett 
útjai során olykor a szerencsének, 
de legtöbbször az emberek iránti 
nyitottságának köszönhette, hogy 
annyi helyre eljutott. Rejtő Jenő 
regényhőseit megszégyenítő mó-
don – nagyrészt „fapados” járato-
kon utazva – 82 (!) országba jutott 
el. Egyik fő „útitársa” a mobilja, 
amelyről a keresett látnivalók fo-
tóit a helyieknek körbemutogatva 
fedezett fel még az útikönyvekből 
is hiányzó romokat – mesélte el a 
világutazó az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár „Internet Fiesta” című 
rendezvénysorozatának hétfői 
előadásán. Persze némi nyelvtu-
dás azért nem árt... 

Ami egyedivé teszi Dániel ka-
landjait, hogy hősünk a legtöbb-
ször az eredeti ár töredékéért 
utazott. Ismerte több iroda kí-
nálatát, tudta, melyiknél olcsóbb 
egy hely, hol lehet „megbeszélni”, 

hogy neki csak a repülőjegy kell, 
és nem kér a túlárazott fakulta-
tív programokból. Igényelt fals 
meghívólevelet, hogy Grúzia, 
Örményország és Azerbajdzsán 
között utazgasson kedvére, ki-
használta az izlandi pénzrom-
lást. Féláron jutott el Bécsből 
Mexikóba, mert a spanyol légi-
társaság a volt gyarmatokra jóval 
olcsóbban repíti a turistákat.

Az iráni határon megvádolták 
a határőrök, hogy kivágta útle-
veléből az utolsó lapot. Miután 
mégis bejutott az országba, eu-
rópaiakkal fogott össze, hogy 
együtt olcsóbban béreljenek 
szálláshelyet, vagy nézzék meg 
a világörökségi helyszíneket. 
Sokszor és sokat spórolt „hibá-
san kiállított” repjegyekkel. Pár 
ezer forintból hazajutott Fehér-
oroszországból Ukrajnán át.

Egy alkalommal majdnem 
Szíriában ragadt, ám végül egy 
„diplomáciai menekítettnek” 
fenntartott helyen utazva elre-
pülhetett az országból. Az úton 
a pilótafülkében beszélgetett a 
kapitánnyal.

Ma már a terrorveszély miatt 
ez nem lehetséges. Ahogy több 
olcsó árakkal dolgozó utazási 
cég is tönkrement – az élmé-
nyek viszont maradtak.  - gyl -

Szabadi Mihály könyvbemutatója
Március 23-án, csütörtökön este 
a Művészetek Házában tartotta 
Nemzedékek című új könyvének 
bemutatóját Szabadi Mihály. Az 
országos hírű népművelő, ko-
reográfus és etnográfus aktuális 
kötetében is a paraszti kultúrá-
nak és életmódnak állít emléket, 
no meg persze mindazoknak, 
akik „nyomot hagytak” az életé-
ben. A Nemzedékek című köny-
vet dr. Say István mutatta be az 
érdeklődőknek. Az est során – a 
szerző mellett – közreműködött 
Falkainé Jakab Éva népdalénekes 
és Orbán György előadóművész 
(képünkön).

A hamarosan 80. életévét 
ünneplő, Csokonai- és Besse-

nyei-díjas koreográfus, Szabadi 
Mihály „Visszatekintés” című 
szerzői estjét április 8-án tartják 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont színháztermében. A jubile-
umi programon közreműködik 

a Bartina Néptánc Egyesület, 
a Sióagárdi Hagyományőrző 
Egyesület, a Bogyiszlói Hagyo-
mányőrző Egyesület, a Bogár 
István hagyományőrző Egyesü-
let és a Csurgó Zenekar.   SZV

Paks II: start 2018-ban

„Jövőre már bizonyosan 
megkezdődnek a munká-
latok paksi erőműbővítés 
telephelyén” – erősítette 
meg újságírói kérdésre dr. 
Aszódi Attila csütörtökön, 
Szekszárdon.

A megyei védelmi bizottság 
ülésén dr. Horváth Kálmán 
kormánymegbízott meghívá-
sára résztvevő kormánybiztos 
a találkozót követő sajtótájé-
koztatón elmondta: a Paks II. 
beruházás jelenlegi fázisában 
a környezetvédelmi- és telep-
hely-létesítési engedélyezési 
eljárások lezárására várnak. 

Előbbiben másodfokú hatósági 
eljárás van folyamatban, mert 
az elsőt környezetvédők meg-
fellebbezték. Dr. Aszódi Attila 
örömét fejezte ki, hogy a régió, 
amely befogadja a bővítést, a 
közvélemény-kutatások szerint 
nagyon támogató.

Az új erőműben megépítésre 
kerülő két reaktorblokk úgy-
nevezett harmadik generációs 
technológiát képvisel, és rend-
kívül szigorú radiológiai kö-
vetelményeknek is megfelel. A 
felépítményekkel együtt még 
komplex üzemzavar esetén 
sem juthat ki a szabadba olyan 
mennyiségű radioaktív sugár-
zás, amely miatt az üzem 800 
méteres környezetén túl óvin-
tézkedést kellene elrendelni – 
hangsúlyozta a kormánybiztos.

Dr. Aszódi Attila megerősítet-
te: a Paks II. telephelyén jövőre 
már érdemi tevékenység zajlik 
majd – a kiszolgáló létesítmé-
nyek infrastruktúráját kezdik 
kiépíteni –, míg a reaktorok 
a tervek szerint 2025-ben és 
2026-ban kezdik meg a terme-
lést. „Paks a magyar villamo-
senergia-termelés szíve marad 
az évszázad végéig” – mondta a 
kormánybiztos. 

 - fl -

Dr. Aszódi Attila
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

MEGHÍVÓ – „Az igaz ember hitből él”
Filmvetítéssel egybekötött bibliai beszélgetéssorozat

Eric Till: Luther című fi lmjének vetítése négy részben
a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából

2017. április 06. (csütörtök) 17:30 óra
Luther Márton és a Szentírás – A reformátor küzdelmei

A beszélgetést vezeti: Pongrácz Róbert protestáns és katolikus teológiát végzett lelkész

2017. április 13. (csütörtök) 17:30 óra
A búcsúcéduláktól a 95 tételig 

A beszélgetést vezeti: Farkas Szabolcs tanár

2017. április 20. (csütörtök) 17:30 óra
A wormsi birodalmi gyűlés, 1521 – Bátorság vagy fanatizmus?

A beszélgetést vezeti: Balogh Gábor vallás és társadalomkutató

2017. április 27. (csütörtök) 17:30 óra
Luther, aki megváltoztatta a világot – Az augsburgi birodalmi gyűlés, 1530

A beszélgetést vezeti: Pongrácz Róbert protestáns és katolikus teológiát végzett lelkész

Helyszín: Scarabeus rendezvényterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 5.)
• Szervező: Oltalom Alapítvány • A részvétel ingyenes, terembérleti hozzá-

járulást elfogadunk. •  A film vetítési jogát a Poli-Farbe Kft. biztosítja!

(02219)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
április 3-tól április 7-ig.

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

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

(02210)

MENÜ Április 3. Április 4. Április 5. Április 6. Április 7.

„A”
1050 Ft

Palócleves Grízgaluska-
leves Karfiolleves Vegyes

gyümölcsleves
Zellerkrém-

leves

Diós-mákos
metélt

Sárgaborsó-
főzelék,

sült kolbász

Rántott halfilé,
majonézes 
burgonya-

saláta

Fűszeres-
hagymás 
csirkemáj,

rizs

Vasi pecsenye,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

„B”
1050 Ft

Palócleves Grízgaluska-
leves Karfiolleves Vegyes

gyümölcsleves
Alföldi 

gulyásleves

Csirkés-
cukkinis
rizottó

Sült csirke-
comb, 

friss saláta,
joghurtos 

öntet

Csülökpörkölt,
galuska,

savanyúság

Milánói 
sertésborda, 

trappista
sajt

Aranygaluska,
vaníliasodó

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
csirkecombfilé,

steak 
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott 
csirkecombfilé,

steak 
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott 
csirkecombfilé,

steak 
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott 
csirkecombfilé,

steak 
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott 
csirkecombfilé,

steak 
burgonya,

coleslaw saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Indonéz 
csirkés- 

szezámos 
spagetti
(durum-

tésztából)

Indonéz 
csirkés- 

szezámos 
spagetti
(durum-

tésztából)

Indonéz 
csirkés- 

szezámos 
spagetti
(durum-

tésztából)

Indonéz 
csirkés- 

szezámos 
spagetti
(durum-

tésztából)

Indonéz 
csirkés- 

szezámos 
spagetti
(durum-

tésztából)

Hit, Tudás, Szeretet
ISKOLAI BEÍRATÁS

A Szent József Katolikus Általános Iskolába
(7100 Szekszárd, Garay tér 9.)

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket!

2017. április 20. (csütörtök) 08:00 – 16:00 óráig
2017. április 21. (péntek) 08:00 – 16:00 óráig

(02217)

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 (02206)

Tavaszi Bárka-tárlat Nem alakult klasszikusan a tavasz, a kivirág-
zás kezdete a Bárka Művészeti Szalon alkotói számára. Miután az 
influenza miatt többen „gyengélkedtek” a vezetőségből, így a Civil 
Információs Centrumban rendezett tavaszi kiállításukat „zárt kör-
ben” nyitotta meg Lönhárd Ferenc elnök, aki az alkotás öröméről és 
a megújulás lehetőségéről beszélt az egybegyűlteknek. A Bárkások 
most örömmel adják tudtára a szekszárdi képzőművészet-ked-
velőknek, hogy egy igen szép anyagot tártak közszemlére a Béla 
király téri épület nagytermében, amelyet érdemes megtekinteni. 

A tárlat egy hónapig, az információs centrum nyitva tartási ide-
jében látogatható. 
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A focin keresztül mutatja be a vidéki életet
Két díjat is nyert a szekszárdi 
Mártonfai Dénes a 35. Ma-
gyar Sajtófotó Pályázaton, 
melynek kiállítás-megnyitó-
val egybekötött díjátadó ün-
nepségét hétfőn tartották a 
budapesti Capa Központban.

A 12 kategóriában meghirdetett 
35. Magyar Sajtófotó Pályázatra 
234 pályázótól 2284 pályázat 
érkezett. Az egyedi és a sorozat 
kategóriákba beérkezett képek 
száma összesen 6259 volt. Kate-
góriánként az első három helye-
zettet díjazták, ezen túlmenően 
két nagydíjat és négy különdíjat 
adtak át.

Mártonfai Dénes, a Tolnai 
Népújság fotóriportere és fo-
tórovat vezetője „Sport” (soro-
zat) kategóriában első helyezett 
lett „Vidéki foci” című képso-
rozatával. A szakmai zsűri a 
sorozat alapján a fotós teljes be-
nyújtott portfólióját áttekintet-
te. Ennek eredményeként pedig 
elnyerte „A megyékben dolgozó 
legjobb teljesítményt nyújtó fo-
tóriporter” különdíját is.

– A „Vidéki foci” című, tíz fo-
tóból álló sorozat hosszú évek 
munkájával született meg. A 
képek, melyek kizárólag Tolna 
megyében készültek, a szurkoló-
kat állítják a középpontba. Őket, 
illetve a falusi, kisvárosi labdarú-

gást szerettem volna bemutatni 
– mondta el Mártonfai Dénes. 

A fotókon többek között a 
meccsen söröző helybeliek, kony-
hakertből labdát kihalászó bíró, a 
mérkőzés közben a focipálya köz-
vetlen szomszédságában szántó 
traktor, vagy éppen egy részben 
vakolatlan helyiségben jegyzetelő 
játékvezető látható.

– A vidéki labdarúgás és a 
mérkőzések hangulata teljes 
más, mint az élvonalbeli klu-
bok esetében – mondja a fotós. 
– Ezek a játékosok nem a foci-
ból, hanem a szakmájukból él-
nek. Számukra a focizás hobbi, 
a helybeliek pedig nem idegene-
ket, hanem ismerős falubelieket, 
barátokat, rokonokat láthatnak 
játszani. Egy-egy kistelepülésen 
a futballmeccs a társadalmi élet 
színtere, és remek alkalmat kínál 

a találkozásokra és az ügyes-ba-
jos dolgok kibeszélésére. 

– A hazai pályán kéthetente 
sorra kerülő mérkőzése az adott 
település életéről is árulkodnak: 
azt is lehet tudni, ha előző nap 
bál volt, mert olyankor szinte 
„használhatatlan” a csapat – tet-
te hozzá Mártonfai Dénes, aki a 
különdíjat szakmai pályafutása 
eddigi legkomolyabb elismeré-
seként értékelte. 

– Mindig is az emberek ér-
dekeltek, őket szeretem megje-
leníteni a képeimen különféle 
beszédes helyzetekben, környe-
zetben. Több ízben készítettem 
már beállított képeket is, sok-
szor groteszk ábrázolással. Ezek 
egyik témája a sanyarú gyermek-
kor volt – árulta el a fotós, aki-
nek édesanyja is fényképészként 
dolgozik.

Leginkább dokumentarista 
képeket szeret készíteni, de a tár-
sadalomábrázolás is nagyon ér-
dekli. Most egy olyan sorozaton 
dolgozik, mellyel a kistelepülések 
már nem működő „szellem-
strandjait” szeretné bemutatni. A 
Vidéki foci sorozatot is folytatja, 
mert „azt egyszerűen nem lehet 
abbahagyni” – mondta Márton-
fai Dénes, aki ezúton is köszöni 
feleségének a mindennapokban 
nyújtott támogatását.

A szekszárdi fotóriporter már 
több díjat is nyert pályafutása so-
rán. Korábban kétszer is elnyerte a 
Pécsi József fotóművészeti ösztön-
díjat, az Axel Springer fotópályá-
zatán is többször ért el sikereket. 
Egy alkalommal az Év fotóripor-
tere díjat is megkapta ezen a pályá-
zaton. Emellett 2007-ben a Tolnai 
Népújság Nívódíját is átvehette. 
Képei csoportos kiállítás keresté-
ben láthatók voltak többek között 
Budapesten, a Mai Manó Házban. 
Egyéni kiállítással a Balassi Intéze-
ten keresztül Finnországban, Hel-
sinkiben, a Galeria U-ban is. S. V. 

Mártonfai Dénes 
1980. november 9-én szü-
letett Szekszárdon. Az ál-
talános iskolát Hőgyészen 
végezte el, érettségi vizsgát 
a szekszárdi I. Béla Gimná-
ziumban tett. Első képeit is 
középiskolásként, 1995 táján 
készítette. Ezt követően előbb 
Budapesten, a Práter utcai 
fényképész iskola kétéves kép-
zését, majd a Magyar Újság-
írók Országos Szövetsége fo-
tóriporteri szakát végezte el. 
Szakmai gyakorlatát a Reg-
gel című napilapnál töltötte 
2004-ben. Néhány hónapig a 
Mai Napnál dolgozott, majd 
vidéki tudósítóként a Napi 
Gazdaságnál helyezkedett el.

A Tolnai Népújságnál 2005-
óta dolgozik, immár hat éve a 
napilap fotórovat vezetője. 
Tagja a Pictorial Collective fo-
tóscsoportnak, melynek létre-
jöttét az motiválta, hogy olyan 
fotográfiai közösség alakuljon, 
amelyben a tagok egymástól 
függetlenül, de egymást ins-
pirálva dolgozhatnak – főként 
dokumentarista stílusban, 
egy-egy társadalmi problémát 
szemléltetve.
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Március 26-ai rejtvényünk megfejtése: Stendhal, Beyle, A pármai kolostor
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Demjén Ferenc. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését április 6-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Fekete vasárnap
A mi liturgiánkban a mai va-
sárnap régies neve „Fekete va-
sárnap”, mert ilyenkor le lehet 
takarni a templomban lévő 
feszületeket, hogy majd nagy-
pénteken leleplezve még jobban 
megdöbbenjünk azon, hogy eny-
nyire szeret minket az Isten, hogy 
Egyszülött Fiát adta értünk.

A szenvedés és az öröm hoz-
zátartozik az életünkhöz. Egyik 
szentünk mondta, hogy Isten ki-
adagolja számunkra a szenvedést 
és az örömöt életünk folyamán. 
Ha egyszerre tudomásunkra hoz-
ná a sok örömöt, amiben részesü-
lünk, belehalnánk örömünkbe, és 
ugyanígy, ha megtudnánk, meny-

nyi szenvedés vár ránk életünk 
során, azt sem bírnánk elviselni. 
A hétköznapok elviseléséhez ad-
nak erőt az ünnepnapok. Minden 
vasárnap erőt kérünk és kapha-
tunk, hogy a keresztünket erős 
lélekkel viseljük.

A magam életében most a szo-
morúság, a fájdalom szakaszát 
élem meg. Az én számomra is 
egy kicsit fekete vasárnap a mai, 
mert most búcsúzom el a szek-
szárdi hívektől, az esti (18 órai) 
szentmise keretében.

Arra gondoltam, hogy a Szek-
szárdi Vasárnap lapjain keresztül 
is szeretnék elköszönni a kedves 
olvasóktól, hiszen rendszeres szer-

zője voltam az Evangéliumnak, 
minden hónap első vasárnapján. 
Örülök, ha soraimmal örömet 
okoztam, vagy a szenvedésben 
egy kis vigasztalást adhattam. 
Ugyanakkor bocsánatot kérek 
azoktól, akiket akaratom ellenére 
megbántottam, az esetleges „radi-
kális” megfogalmazásommal.

Plébánosi szolgálatomat a to-
vábbiakban Mohácson végzem. 
Kérem a hívő keresztény testvé-
reimet: imádkozzunk egymá-
sért, hogy a saját életünkben is 
a szenvedés után bekövetkezzen 
az öröm, hiszen Jézus legyőzte a 
halált, feltámadt azért, hogy ne-
künk üdvösséget ajándékozzon. 
Ámen!   Bacsmai Laci atya

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozat
2017. április 04-én, kedden 

14:00 órakor 
előadást tart a Babits Mihály

Kulturális Központ föld-
szinti termében. (7100 Szek-
szárd, Szent István tér. 10.)

Előadás címe: Az egészséges 
tészta titkai. 

Előadó: Müller Anita, kéz-
műves tésztakészítő.

Előadás után, tészta kóstoló.
Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődő nyugdíjast.

EBEK VESZETTSÉG ELLENI ÖSSZEVEZETETT OLTÁSA
2017. SZEKSZÁRD

 HELYSZÍN IDŐPONT IDŐ
Böllérbolt, Alkotmány u. április 03. (hétfő) 07:00 – 08:00
Szőlőhegy presszó április 04. (kedd) 07:00 – 07:50
Tóth-völgy buszforduló április 04. (kedd) 08:00 – 08:30
Hirling u. 1. április 05. (szerda) 07:00 – 07:55
Porkoláb-völgy április 05. (szerda) 08:00 – 08:30
Csötönyi-völgy április 05. (szerda) 08:35 – 09:00
Remete u. április 06. (csütörtök) 07:00 – 07:40
Kápolna tér április 06. (csütörtök) 07:50 – 08:20
Palánk kommunális április 10. (hétfő) 07:00 – 07:15
Mocfacsárda április 10. (hétfő) 07:30 – 08:00
Sió csárda április 10. (hétfő) 08:30 – 09:00
Fehér csárda április 10. (hétfő) 09:10 – 09:30
Józsefpuszta április 11. (kedd) 07:00 – 07:10
Kendergyár április 11. (kedd) 07:15 – 07:35
Ózsákpuszta április 11. (kedd) 07:50 – 08:10
Keselyűs április 11. (kedd) 08:30 – 09:00
Béke telep április 11. (kedd) 09:10 – 09:45
Jobb parászta április 12. (szerda) 07:00 – 07:30
Hirling u 1. (Pótoltás) április 18. (kedd) 18:00 – 20:00

A veszettség elleni védőoltás díja 3.500,- Ft, valamint féreg- 
hajtó tablettánként 100 Ft (adag: 1 tabletta/10 kg),  

melyet az eb tulajdonosa köteles az állatorvosnak megfizetni.

Felhívjuk a tisztelt állattartók figyelmét, hogy a kötelező veszettség 
elleni oltás csak mikrochippel ellátott kutyának adható. 

BÚCSÚSMISE
Bacsmai László atya búcsúmi-
séje a Belvárosi templomban 
2017. április 2-án, 18:00 órakor.

LELKIGYAKORLAT
A belvárosi templomban már-
cius 31. és április 2. között 
(18:00 órakor) lelkigyakorlatos 
beszédet tart dr. Kajtár Edvárd 
Pécs-székesgyházi plébános. 
Minden nap 17:00 órától gyó-
nási lehetőség.

ÖRÖMSZÜLŐK TALÁL- 
KOZÓJA A PLÉBÁNIÁN

Szeretettel hívjuk „örömszülők 
találkozójára” azon idei jegyesek 
szüleit, akik az idén a katolikus 
templomban kötnek házasságot. 
Akkor is várjuk őket, ha nem 
nálunk járnak a fiatalok jegyes 
kurzusra. Április 4-én, kedden 
18:30 órakor várjuk őket a Plé-
bánián egy izgalmas témával, a 
„szülő-gyermek elszakadással”. 
 Petkó Tamás plébánosMATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.

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

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(02212)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2017. április 1–30-ig tart.
(02211)

Tűzvédelem: alkotói pályázat gyerekeknek
Az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság idén is meghirdette 
alkotói pályázatát óvodások, 
általános iskolások és közép-
iskolások részére. A felmenő 
rendszerű pályázatra az isko-
lások a 6-10 éves, a 11-14 éves, 
valamint a 15-18 éves korcso-
portban küldhetnek egyéni al-
kotásokat május 21-ig.

A pályázat célja, hogy a fia-
talok a kreatív alkotásaikon ke-
resztül mutassák be a tűzoltók 
izgalmas és egyben veszélyes vi-
lágát. A pályázaton az alkotások 
központi témája a tűzvédelem. 

Ezt a tűzoltó hivatás bemutatá-
sával, egy tűzoltói beavatkozás 
ábrázolásával, vagy bármilyen 
más, ötletesen elkészített, a tűz-
védelem fontosságát hangsúlyo-
zó művel lehet bemutatni. A Tol-
na megyei pályázat védnöke: Dr. 
Balázs Gábor tű. ezredes tűzoltó-
sági, a Tolna Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgatója 
és a Tolna Megyei Tűzmegelőzé-
si Bizottság elnöke.

Részletes pályázati kiírás: 
http://tolna.katasztrofavede-
lem.hu/hirek/3623-alkotoi-pa-
lyazat-2017

Arany Jánosra emlékeznek
A Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete április 6-án, 
csütörtökön 13:00 órától Arany 
János születésének 200. évforduló-
ja emlékezik. A magyar irodalom 
egyik legismertebb és legjelentő-
sebb alakjának munkássága előtt 
tisztelegve „Mondj egy verset!” 
címmel versmondó és felolvasó 

programot szervez a Hunyadi u. 
4. szám alatt, ahova várja tagtársa-
it és az irodalmat kedvelőket.

A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete folyama-
tosan gyűjt tartós élelmiszert a 
rászorulóknak. Az adományok 
leadhatók Szekszárdon, a Hu-
nyadi u. 4-ben.

Nyílt nap a Mérey óvodában
A Szekszárdi 2. Számú Óvo-
da, Egységes Óvoda-Bölcsőde, 
Bölcsőde és Napközbeni Gyer-
mekfelügyelet nevelőközössége 
2017. április 3. – 2017. április 
7. között 09:00 órától 12:00 
óráig NYITOTT KAPUK-
KAL VÁRJA a leendő óvo-
dás-bölcsődés gyermekeket és a 
szüleiket a Mérey utca 37–39. és 
a Kadarka utca 110.  szám alatt 
működő tagépületekben.

A délelőtt folyamán betekin-
tést nyerhetnek az érdeklődők 
az intézmény helyiségeibe, íze-
lítőt kapnak a mindennapi éle-
tünkből, megismerkedhetnek 

az óvoda és a bölcsőde dolgo-
zóival. Örömmel válaszolunk 
mindazokra a kérdésekre, ame-
lyek a szülőket foglalkoztatják 
az intézményes keretek között 
zajló nevelés megkezdése előtt.

Kérjük, hogy a látogatás al-
kalmával váltócipőt hozzanak 
magukkal! 

A személyes beszélgetés fel-
tételeinek megteremtése érde-
kében a részvételi szándékukat 
a +36–20/591–5434 (Mérey 
utcai óvoda) és a +36–20/591–
5520 (Kadarka utcai óvoda) 
telefonszámokon jelezni szí-
veskedjenek!
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Történelmet írtak: alapszakasz-győztes a KSC
Megtörtént az, amit a leg-
vérmesebb szurkolók is csak 
álmukban reméltek: az Atom-
erőmű KSC Szekszárd – több 
mint négy évtizedes történe-
te során először – megnyerte 
az élvonalbeli női kosárlab-
da-bajnokság alapszakaszát.

A női kosármeccsekre já-
rók – a csapat jó teljesítmé-
nyének köszönhetően a szur-
kolók hétről hétre megöltik a 
városi sportcsarnokot – már 
jól tudják: a mérkőzések után 
a KSC-s lányok egy „csatakiál-
tással” üzennek. Március 25-én, 
szombaton este, a BEAC ellen 
85-52-re megnyert találkozót 
követően az atomos lányok a 
„Ki az alapszakasz-győztes? 
Egy-kettő-három: Szekszárd!” 
rigmussal tudatosították a ha-
zai publikumban, most bizony 
történelmi pillanat részesei le-
hetnek. Röviddel később aztán 
az eredményjelzőre kivetített 
összeállítást megnézve a játéko-
sok, a szakmai stáb tagjai és per-
sze a szurkolók is újra élhették a 
bajnokság első szakaszában ara-
tott 17 (!) – nem elírás, tizenhét 
– győzelem egy-egy emlékeze-
tes momentumát.

A csapat tagjai, a kapitány 
Theodoreán Alexandra, a saját 
nevelésű Studer Ágnes, Studer 
Zsuzsa, Bálint Réka, Tamis Do-
rottya és Antóni Csenge, Gere-

ben Lívia és Mansaré Manty, a 
szlovén trió, Eva Lisec, Maja 
Erkics és Sandra Pirsics, az 
amerikai Chrerise Daniels és 
a sérült szerb irányító, Maja 
Scsekics összekapaszkodva 
nézte a képsorokat. Felelevení-

tették a második fordulóban a 
Sopron felett aratott bravúros 
hazai sikert, a Győr, a PEAC, a 
DVTK és a Cegléd elleni érté-
kes győzelmeket, és a többiek 
kárára rendre „behúzott” köte-
lezőket.

S hogy mi volt a Djokics 
Zseljko-Szabó Noémi edzőpá-
ros irányította KSC Szekszárd 
sikerének titka? A munka, az 
alázat, a hit, a szív és a tehet-
ség. A rutinos játékosok és a 
feltörekvő fiatalok alkotta re-
mek csapategység. A rendkívül 
stabil védekezés, és a feltétlen 
győzni akarás. Ez „szülte” az 
alapszakasz-győzelmet és ez 
hozhat további sikereket a rá-
játszásban. Mert ahogy Djokics 
Zseljko vezetőedző fogalmazott: 
„álomszerű az egész, és jó lenne 
még nem felébredni…”.

Az Atomerőmű KSC Szek-
szárd a hétvégi Magyar Kupa 
döntőt követően a Vasas Aka-
démia gárdája ellen kezdi a fel-
sőházi rájátszást. A párharc az 
egyik fél második győzelméig 
tart.  

 - fl -

FO
TÓ

: K
SC

 S
ZE

K
SZ

Á
RD

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T/
A

RC
H

ÍV

SPORTHÍREK
AMERIKAI-FOCI. Április 2-án, 
vasárnap 15 órakor hazai pá-
lyán kezdi meg idei szereplését 
a Szekszárd Bad Bones csapata. 
Az ellenfél a Boda Troopers.
FUTSAL. Második félidei jó 
játékával az Agenta Girls Szek-
szárd FC idegenben győzte le a 
Tolna-Mözs csapatát a női fut-
sal NB I. felsőházi rájátszásának 
3. fordulójában. A 4–1-es szek-
szárdi sikerrel zárult találkozón 
Micskó Márk tanítványai közül 
Buchmüller (6.), Ganczer (34.), 
Szekér (36.) és Horváth K. (39.) 
volt eredményes.

KÉZILABDA. Átgázolt tarta-
lékos ellenfelén a Szekszárdi 
FGKC NB I/B-s együttese. A 
Fekete Gólyák több jó egyéni 
teljesítménynek köszönhetően, 
gólzáporos mérkőzésen 46–18-
ra verték a Marcalit. Sikerével 
Tabajdi Ferenc együttese  őrzi 
7. helyét a tabellán.
RÁDIÓAMATŐR SPORT. A 
Szekszárdi Rádió Klub sporto-
lói, a szeptemberi világbajnok-
ságra készülő Császár Valéria 
és Weisz László nyerte a szeni-
oroknál a gyorstávírász Buda-
pest-bajnokságot. 

Gróf Zichy futóverseny: villanyfényes tizenegyedik
Április 29-én, szombaton im-
már 11. alkalommal rendezik 
meg a Domaine Gróf Zichy fu-
tóversenyt. A rajt-cél helyszíne 
ezúttal is a Garay tér, a szerve-
zők lelkesedése pedig töretlen.

– Eszünk ágában sincs az első 
évtized után hátradőlni, sőt… 
– mondja Scherer Tamás, a 
Sportélmény Alapítvány kura-
tóriumának elnöke. – Támoga-
tóink sem ezt várják tőlünk. A 
cél továbbra is a tömeg aktivi-
zálása, az elsődleges célpontot 
pedig továbbra is az oktatási 
intézmények fiataljai jelentik, és 
nem csak Szekszárdon. Főtámo-
gatónknak köszönhetően tavaly 
már Hőgyészről, Bátaszékről és 
Tolnáról is utaztattunk gyere-
keket a rendezvényre, míg idén 
Nagydorogról szeretnénk indíta-
ni egy buszt, hogy az ott és a kör-
nyéken lakó fiatalok is résztvevői 
legyenek „futóünnepünknek”.
Hagyomány, hogy a gyerekek 
nem fizetnek nevezési díjat. 

Emellett nagyon fontos, hogy 
a felnőttek jó példával járja-
nak elől: számukra az idén 1/6 
maratont, vagyis 7 kilométert 
tervezünk. Csatlakozhatnak 
a futókhoz a 4x1 km-es váltó-
ban is – családdal, barátokkal, 
munkatársakkal. Szokás sze-
rint külön jutalomban részesül 
a legjobb családi, a legjobb női 
váltó, valamint a legfiatalabb és 

a legidősebb kvartett is. A ne-
vezési díj ellenében idén elő-
ször befutóérmet osztanak, az 
emblémázott póló pedig 2017-
ben új stílust kap. A dobogó-
sok jutalmazása is az évtizedes 
tradíciót követi: a gyerekeknek 
Petrits mézeskalács-érem, a fel-
nőtteknek Rács Róbert kerámi-
ából készült medáliája kerül a 
nyakukba.

Mielőtt bárki azt gondolná, 
hogy a tízedik születésnap után 
már nem lehet nagy újdonság-
gal előrukkolni, az téved. Az 
idei futás érdekessége és kü-
lönlegessége abban rejlik, hogy 
19 órakor kezdődik, vagyis 
– Szekszárdon és a megyében 
egyedülálló módon – villany-
fényes futóverseny részesei le-
hetünk. Április utolsó szombat-
ján, a Garay téren az önkéntes 
segítők szeretnének ezernél is 
több pólót, csokit, frissítőt, cé-
legyenes-mézest, fürdő belépőt, 
Schwarzkopf ajándékot kioszta-
ni, a felnőttek között pedig ne-
menként 50-50 palack Twickel 
bort átadni a célba érkezőknek.

Az aktuális információkért 
kövessék a futóversenyről szóló 
híreket a facebook-on, illetve 
az alapítvány honlapján (www.
sportelmeny.hu). Regisztrálni 
is itt lehet az amatőr futamra és 
a váltófutásra. A 7 km-es távra 
április 10-ig ezt kedvezménye-
sen lehet megtenni.   SZV

Killik László Női Magyar Kupa
Akár a rájátszás „főpróbájaként” is felfogható a 
péntektől vasárnapig Pécsett zajló Killik László 
Női Magyar Kupa. Különösen annak fényében, 
hogy a szekszárdiak a nehezebb „ágra” kerültek. 
Az elődöntőbe jutásért az Euroligában edződött 
Győr csapatán keresztül vezet az út, míg a dön-
tőbe kerülésért – a papírforma szerint – a baj-
nok Sopront kellene legyűrni... 

„Akár csak egy évvel ezelőtt, a negyeddön-
tőben ismét a Győrt kaptuk ellenfélként. Meg 
szeretnénk nyerni az első mérkőzést, mert így 

további két összecsapáson is tapasztalatokat 
gyűjthetünk. Úgy gondolom, hogy ellenfeleink 
élni kívánnak a kupa kiírása által kínált lehető-
séggel, és – a felsőházi rájátszáshoz hasonlóan 
– négy légióst fognak szerepeltetni. Örülök, hogy 
a Magyar Kupának Pécs ad otthont, mert így 
a földrajzi közelségnek köszönhetően biztosan 
számíthatunk csapatunk „hatodik emberére”, 
a nagyszerű szurkolóinkra, akik reményeim 
szerint nagy létszámban jönnek el buzdítani 
minket” – mondta a torna előtt Djokics Zseljko 
vezetőedző. 

Az elmúlt hétvégén két országúti versenyt is rendezett a Szekszárdi 
Szabadidős Kerékpáros Egyesület. Szombaton, Szekszárd belvárosá-
ban a 14. Sajó Péter kritérium verseny, másnap a Bonyhád Grand Prix 
várta a bringásokat. A szekszárdiak közül Fábián Csongor (a dobogón 
jobbról) mindkét napon 2. helyezést ért el az U17-es korcsoportban.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Április 3., hétfő 14–16 óráig, elő-
zetes bejelentkezés alapján , tel.: 
+36–74/504–102. Helyszínválto-
zás! Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (egy alkalom).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Április 25., kedd 16–17 óráig tar-
totta. 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 FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

AGÓRA MOZI
Április 2., vasárnap
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
17:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 3D
19:00 –  Bukós szakasz
Április 3., hétfő
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
17:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 3D
19:00 –  Bukós szakasz
Április 4., kedd
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
17:00 –  Hupikék törpikék: Az 

elveszett falu 3D
19:00 –  Bukós szakasz

Április 5., szerda
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
17:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 3D
19:00 –  Bukós szakasz
Április 6., csütörtök
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
16:45 –  Power Rangers
19:00 –  Páncélba zárt szellem 3D
Április 7., péntek
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
16:45 –  Power Rangers
19:00 – Páncélba zárt szellem 3D
Április 8., szombat
15:00 –  Hupikék törpikék:  

Az elveszett falu 2D
16:45 –  Power Rangers
19:00 – Páncélba zárt szellem 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Április 3., hétfő 17:30 
– Művészetek Háza
A művészettörténet európai év-
századai I. – A középkor és a ko-
raújkor művészete

Dr. Aknai Tamás egyetemi ta-
nár előadássorozata.

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

Április 5., szerda 19:00 
– Rendezvényterem
Idegenben keserűbb a sírás

Pódium bérlet III. előadás. Ze-
nés duett dráma Karády Kata-
lin történetéről, a Magyarországi 
Szerb Színház előadása. Szerep-
lők: Rusz Márk Milán (katona-
tiszt), Varga Klári (Karády Kata-
lin). Zenei vezető: Félix Györgyi. 
Író-rendező: Rusz Márk Milán. 

Jegyár: 2.000,- Ft.

Április 7. péntek 17:00 - Bakta 
galéria
„Akik előttünk jártak” – Művész-
tanárok Tolnában

A Művésztanárok Tolnában so-
rozat kezdő rendezvénye valaha 
köztünk élt alkotók, tanárok műve-
iből ad válogatást. A kiállítás anya-
gát Rühl Gizella saját gyűjtemé-
nyéből bocsájtotta rendelkezésre, a 
tárlat rendezője a TolnaArt.

Köszöntőt mond Farkas János, 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont igazgatóhelyettese, a kiál-
lítást megnyitja Kovács Ferenc 
festőművész, közreműködik a 
Gagliarda Kamarakórus. 

A tárlat megtekinthető május 
9-ig, az intézmény nyitvatartási 
idejében.

Április 8., szombat 11:00 
– Művészetek Háza
Vonzás és taszítás – Gáspár Gyu-
la festőművész kiállításának meg-
nyitója

A tárlatot megnyitja: Novotny 
Tihamér művészeti író. 

A kiállítás megtekinthető má-
jus 7-ig, a Művészetek Háza nyit-

va tartási idejében (kedd-péntek 
10:00 – 19:00, szombat-vasár-
nap:10:00 – 17:00, hétfőn zárva).

Április 8., szombat 16:00 
– Színházterem
Szabadi Mihály szerzői estje 80. 
születésnapja alkalmából

A Csokonai- és Bessenyei-díjas 
koreográfus szerzői estjén köz-
reműködik a Bartina Néptánc 
Egyesület, a Sióagárdi Hagyo-
mányőrző Egyesület, a Bogyiszlói 
Hagyományőrző Egyesület, a Bo-
gár István hagyományőrző Egye-
sület, a Csurgó Zenekar, valamint 
Orbán György előadóművész.

Április 11., kedd 10:00 
– Agóra Kávézó

Fizess verssel a kávédért a ma-
gyar költészet napján!

Április 11-én, kedden minden 
vers (legyen az ismert költő műve 
vagy saját alkotás) fizetőeszközzé 
válik az Agóra Kávézóban: a ven-
dégek egy verssel „fizethetik ki” 
kávéjukat. Írd le nekünk kedvenc 
versedet a magyar költészet nap-
ján, és a kávét mi álljuk! A verseket 
még aznap kiállítjuk a Kávézóban.

A kávézó 10:00-től 20:00 óráig 
tart nyitva. (Minden vendég egy 
verssel nevezhet és az ajánlat egy 
presszó kávéra vonatkozik.)

Április 11., kedd 18:00 
– Művészetek Háza
Versben bujdosó

Vers-est a magyar Költészet 
Napján – Csötönyi László és ver-
smondó barátai közreműködésé-
vel. „Ezen az estén kicsik és nagyok 
imádnak tücsök-hegedűt, fiúk és 
férfiak lehelnek lángot deres ágra, 
édesanyák és lányaik ölelnek szik-
lacsípőket lágy hantú mezővé...” 
Barátsággal várnak mindenkit a 
szekszárdi versünnepen. 

Belépő: 1.000,- Ft, nyugdíjas: 
500,- Ft, diákok számára (18 éves 
korig) a rendezvény ingyenesen lá-
togatható.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete 
és a szekszárdi Toborzó Iroda

2017. április 5-én (szerdán) 11:00 – 15:00 óra között
Szekszárdon a Pártok házában (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.) 

a Toborzó Naphoz kapcsolódón véradást szervez.
Kérjük minél többen jöjjenek el vért adni, hogy ezzel is 

biztosítani tudjuk a hazai biztonságos vérellátást.
Kérjük, hozza magával személyes okmányait 

(személyi igazolvány, TAJ kártya, lakcím azonosító).
Minden vért adó 10.000,- Ft értékű üdülési kupont kap!

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
2016. április 04-én, kedden 16:30 órai kezdettel rendezi 

„Óvodai csevegő” című soron következő Ovi-váró programját.
Mottó: Hogyan segítsük gyermekeinket az óvodai élet meg-

kezdésében?
Akikkel csevegni lehet és érdemes:

Kalteneckerné Taba Viktória óvónő, fejlesztő-, gyógypedagógus; 
Balogh Anita óvónő, fejlesztőpedagógus; Hájasné Szűcs Tímea 

óvónő, fejlesztőpedagógus; Kocsis Erika óvónő, fejlesztőpedagó-
gus; a leendő kiscsoportos óvó nénik és a szülőtársak.

Helyszín: Perczel Mór utcai Óvoda.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk egy jó hangulatú 

beszélgetésre.

MEGHÍVÓ
„Egy óra belőlünk”

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt, barátait, ismerőseit a
2017. április 6-án, csütörtökön 17:00 órakor kezdődő

tavaszi hangversenyre a Garay János Gimnázium dísztermébe.
Közreműködnek:

• zongora – Szabados Balázs (9.A), felkészítő tanár: Erősné Máté Éva;
• gitár – Miller Conran (11.B), felkészítő tanár: Környei Miklós Pál;

• harsona – Béda Zsombor (11.B), felkészítő tanár: Szilí Lajos;
• klarinét – Balogh Nóra (9. Ny), felkészítő tanár: Papp Máté.

• Nefelejcs Népdalkör, felkészítő tanár: dr. Ságodi Ibolya;
• ének – Csillag Eleanor (8. oszt.) és Gulyás Panka (9.Ny), felkészítő 

tanár: Béresné Kollár Éva;
• GJG Leánykara és a Német Nemzetiségi Kamarakórus (Naszladi Judit);

• kísér: Lozsányi Tamás zongoraművész, Tóthné Lázás Noémi és 
Keller Antal;

• konferál: Ábrahám Bereniké (9.C).
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Bölcsődei beíratás a 2017–2018 nevelési-gondozási évre
Szekszárd Megyei Jogú Város Városi Bölcső-
déje értesíti az érdekelt szülőket, hogy 
bölcsődei beiratkozást hirdet a 2017/2018-
os nevelési – gondozási évre.

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, 
akiknek szülei, nevelői, gondozói munka-
végzésük, munkaerő piaci részvételt elő-
segítő programban, képzésben való rész-
vételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 
napközbeni ellátásukról nem tudnak gon-
doskodni, igazolni tudják, hogy ők és gyer-
mekük (gyermekeik) szekszárdi lakhellyel, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és 
életvitelszerűen Szekszárdon tartózkodnak.
A beiratkozás helye: 
Városi Bölcsőde
(7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 4.)
Telefon: +36–74/512–061
Ideje:
• 2017. április 25. (kedd) 08:00 – 16:30
• 2017 április 26. (szerda) 08:00 – 16:30
Honlap cím: www.eszterlanc-bolcsode.hu

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
•  Kitöltött felvételi kérelem (honlapról le-

tölthető vagy a Bölcsőde kóstolgatón el-
vihető),

• orvosi igazolás.
Másolatok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

• TAJ kártyája,
•  a gyermek lakcímét igazoló hatósági iga-

zolványa,
•  a szülő lakcímét igazoló hatósági igazol-

ványa.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek 20 
hetes korától nevelhető és gondozható:
•  Óvodai nevelésre nem érett a gyermek, 

óvodai jelentkezését az orvos nem javasol-
ja, bölcsődei ellátás keretében nevelhető, 
gondozható a negyedik életévének betöl-
tését követő augusztus 31-éig.

•  Sajátos nevelési igényű gyermek esetén 
annak az évnek az augusztus 31. napjáig 
vehet részt, bölcsődei ellátásban, amiben 
a hatodik életévét betölti.

A fenti pontok alá nem tartozó gyermekek 
esetén, ha a harmadik életévét:
•  január 01. és augusztus 31-e között tölti 

be, az adott év augusztus 31-ig
•  szeptember 1-je és december 31-e között 

tölti be a harmadik életévét, ha a szülő, 
törvényes képviselő nyilatkozik, hogy a 
gyermek napközbeni ellátását a követke-
ző nevelési év végéig a bölcsődei ellátás 
keretében kívánja megoldani.
A jelentkező gyermekek fogadása a bölcső-

dei nevelési évben egyeztetés szerint folya-
matosan történik.

BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓ
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

VÁROSI BÖLCSŐDÉJE
(7100 Szekszárd, Perczel Mór u.4.) 

2017. április 18-án, kedden és 2017. áp-
rilis 19-én, szerdán 09:00 – 11:00 óra kö-
zött ismerkedni hívja azokat a családokat, 
akik a 2017–2018. nevelési-gondozási év-
ben gyermekük napközbeni ellátásáról gon-
dolkodnak.

Ezen a napon lehetőségük nyílik betekin-
teni a bölcsődei életbe, beszélgetni a nevelők-
kel. Feltehetik kérdéseiket, tájékozódhatnak.

A „kóstolgatóval” az intézményválasztás-
ban igyekszünk segítséget nyújtani. 

Ezeken a napokon a beiratkozáshoz szük-
séges felvételi kérelmek is elvihetők.

Bejelentkezni az +36–74/512–061 vagy az 
+36–74/512–062 telefonszámon lehetséges.

Minden kedves családot szeretettel 
várnak a bölcsőde munkatársai!



2017. április 2.16

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02214)

(02215)

Trend Minőség
Szakértelem

Rendelje meg most új terítőjét!
Amennyiben nálunk varratja, 
a ferdepántot ingyen adjuk a 

terítőhöz.
AZ AKCIÓ IDEJE:

2017. március 24-től április 7-ig.

KÉSZFÜGGÖNY AKCIÓ!
30% – 50%
kedvezmény!

Rendelje meg most új terítőjét!

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

szombat: 09:00 – 11:30

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

facebook.com/fuggonyvilag

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

(02208)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02209)

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


