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FOTÓ: KISFALUDI ISTVÁN → 13. oldal

Döntős a KSC 

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Civilek
„Amíg 2006-ban a város költ-
ségvetésének 1 százalékát tud-
hatták magukénak a civilek, 
addig ez a szám 2017-ben a 
duplájára, mintegy 100 millió 
forintra nőtt” – fejtette ki Ács 
Rezső az április 12-én megtar-
tott Civil Fórumon.
 → 3. oldal

Izületi bajok
Minden korosztálynál előfor-
dulnak ortopéd betegségek, 
deformitások, ezek azonban 
egészséges életmóddal, rend-
szeres mozgással csökkenthe-
tők – véli dr. Róth Teréz főor-
vos, a Balassa János megyei 
kórház ortopéd szakorvosa.
 → 5. oldal

Verselők
József Attila születésnapján, 
vagyis a magyar költészet nap-
ján, több helyen kaptak főszere-
pet a versek április 11-én. Csö-
tönyi László és barátai „Versben 
bujdosó” címmel vers-estre vár-
ták az érdeklődőket a Művésze-
tek Házába.
 → 9. oldal

Tudnivalók
a bölcsődei
beíratásról 

a 2017–2018
nevelési-gondozási

évre
 → 10. oldal
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Szekszárdon tartotta közgyűlését az MJVSZ
Csütörtökön és pénteken, 
Szekszárdon tartotta idei első 
közgyűlését a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége (MJVSZ). 
A Babits Mihály Kulturális 
Központban a megyei jogú 
városok polgármesterei, va-
lamint önkormányzati szak-
emberek vettek részt.

Szita Károly, Kaposvár polgármes-
tere, az MJVSZ elnöke a tanácsko-
zás első napján tartott sajtótájékoz-
tatón elmondta: Szekszárd 2008 
után ad otthont ismét a 23 nagy-
várost tömörítő, több mint két 
millió embert képviselő szervezet 
közgyűlésének. Szita Károly gratu-
lált Ács Rezső polgármesternek és 
a városlakóknak a lépten-nyomon 
tetten érhető fejlődéséhez, és sok 
sikert kívánt az ambiciózus tervek 
megvalósításához.

Az MJVSZ elnöke tájékoz-
tatójában két napirendi pontot 
emelt ki a csütörtöki program-
ból. Elsőként Borkai Zsolt, Győr 
polgármesterének, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnökének 
tájékoztatóját. Bár hazánk visz-
szavonta kandidálását a 2024-
es nyári olimpiára, a Rába-parti 
város mégis ötkarikás játékok-
nak ad otthont, még ha az az 
ifjúsági korosztálynak szól is.

Szita Károly szerint a közszol-
gáltatásokat érintő napirendben 
fontos volt dr. Makai Martina 
helyettes államtitkár asszony tájé-
koztatója. Az NFM zöldgazdaság 
fejlesztéséért, klímapolitikáért és 
kiemelt közszolgáltatásokért fe-
lelős szakpolitikusa elmondta: a 
jövő héten kerül a parlament elé 
a hulladékgazdálkodási törvény 
módosítása. A korrekció célja, 
hogy régiókra osztva, a közszol-
gáltatók számának radikális csök-
kenésével biztosítanának egy haté-
kony, fenntartható és megfizethető 
rendszert, amelynek nonprofitnak 
kell lennie, hogy a Brüsszel által 
bírált rezsicsökkentés eredménye 
megtartható legyen.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere a sajtótájékoztatón 
hangsúlyozta: az MJVSZ köz-
gyűlésének 2008-as látogatása 
óta elkészült Agóra rendez-
vényközpont méltó helyet szol-
gáltat az ülésnek. A városvezető 
az elhangzottakra reagálva el-
mondta: a győri ifjúsági játé-
kokat megelőzően az olimpiai 
láng „stafétája” Szekszárdot is 
érinti majd, és reményei szerint 
a hulladékgazdálkodási tör-
vény változásából a város saját 
közszolgáltató cége győztesen, 
megerősödve kerül majd ki.

A közgyűlés pénteki napjáról 
jövő heti számunkban adunk 
hírt.  - fl -
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(csütörtök)
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NÉVNAP–TÁR
Április 23. (vasárnap) – Béla
Béla: 1. magyar eredetű; jelentése: bél, belső rész. 2. török eredetű; jelentése: 
előkelő. 3. héber eredetű; jelentése: világot elnyelő.

Április 24. (hétfő) – György, Debóra
György: görög-latin eredetű; jelentése: földműves, gazdálkodó.
Debóra: héber eredetű; jelentése: méh.

Április 25. (kedd) – Márk, Ányos
Andrea: görög-latin eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Ilma: Vörösmarty Mihály névalkotása az Ilona és a Vilma nevekből; jelentése: le.

Április 26. (szerda) – Ervin, Aida
Ervin: germán eredetű; jelentése: a hadsereg barátja; vadkan erejű jó barát.
Aida: Verdi Aida című operája nyomán.

Április 27. (csütörtök) – Zita, Mariann
Zita: latin-német eredetű; jelentése: sebes, gyors.
Mariann: latin eredetű; jelentése: Marius családjához tartozó; Szűz Máriához 
tartozó.

Április 28. (péntek) – Valéria, Nimród
Valéria: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.
Nimród: bibliai eredetű; jelentése: lázadó, lázító.

Április 29. (szombat) – Péter
Péter: héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla. Forrás: idokep.hu/szekszard
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Civil szféra: duplájára nőtt az önkormányzati támogatás
A „rendteremtés” javaslatával 
érkezett a civil szféra számá-
ra összehívott fórumra Ács 
Rezső polgármester. A Babits 
Mihály Kulturális Központ-
ban április 12-én lezajlott 
eseményen a városvezető a 
kamaráknál bevált válasz-
tási rendszer bevezetését 
szorgalmazta, egyúttal tiszta 
viszonyokat, egy kamarai-ön-
kormányzati típusú működés 
lehetőségét felvázolva.

A város első embere emlékez-
tetett arra, hogy amíg 2006-ban 
a megyeszékhely költségveté-
sének 1 százalékát tudhatták 
magukénak a civilek, ez a szám 
2017-re duplájára nőtt, és mint-
egy 100 millió forintot tesz ki. 

„Az emelkedésből is látható: a 
civil szféra számíthat a városra” 
– fejtette ki Ács Rezső.

Ferenc Vilmos, a Szekszár-
di Civil Kerekasztal új elnöke 

szerint a városban működő 
szervezetek 80 százaléka aktív, 
a kerekasztal tagsága pedig 190 
regisztrált szervezetből áll. Úgy 
látja, a civilek értékeket teremte-
nek, hiszen valahányan egyúttal 
„Szekszárd lakosai is”. Az elnök 
örvendetesnek tartja a városban 
megvalósult és a jövőben várha-
tó fejlesztéseket, melyek ugyan-
akkor „következményekkel” is 
járnak, ha csak a Szekszárdra 
érkező turisták elszállásolását, 
ellátását, mozgatását tekintjük. 
Ez szerinte azért is fontos, mert 
„a szekszárdiaknak is fontos, 
hogy a város élhető legyen”.

A civil szervezetek képvise-
lői – fórumról lévén szó – kér-

dezhettek is a polgármestertől. 
Egy felvetés azzal foglalkozott, 
hogy a megyeszékhelyen sok az 
elhanyagolt szőlőterület, amely 
a szőlőbetegségek szempontjá-
ból veszélyt jelent a borvidékre. 
Mások arról faggatták a város-
vezetőt, ha a fejlesztések által 
nő a munkalehetőségek száma, 
„rehabilitációs jellegű” mun-
kákra lesz-e lehetőség. Ács Re-
zső erre reagálva kiemelte: már 
most is több cég foglalkoztat 
és foglalkoztatna megváltozott 
munkaképességűeket, hiszen 
a pályázatoknál előny, ha egy 
vállalat bizonyos tevékenysége-
ire ilyen munkaerőt alkalmaz. 
„A város azon lesz, hogy mi-
nél több cég figyelmét felhívja 
erre a kérdésre” – tette hozzá a 
polgármester. A vakok és gyen-
génlátók megyei szervezete in-
telligens jelzőlámpa-rendszer 
kiépítését szorgalmazta. Ács 
Rezső aláhúzta: már csak a ke-
rékpárúthálózat-fejlesztés és 
forgalmi rendszer újragondo-
lása miatt is át kell tekinteni a 
lámpák rendszerét. A városhá-
za felújítása kapcsán érkezett 
kérdésre a polgármester jelezte: 
június közepére visszaköltöz-
hetnek a hivatal a Béla király 
téri épületbe.  Gy. L.
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A fórumon Ács Rezső a fo-
lyamatban lévő, valamint a 
közeljövőben induló beruhá-
zásokról is szót ejtett. A Mé-
rey Mihály Infrastrukturális 
Fejlesztő Program keretében 
közel 12 kilométernyi beton-
vápás vízelvezető épül(t) ki 
a borvidéken. Az útfelújítási 
programban hamarosan át-
adásra kerül a Bor utca, ahol 
több tucat család él életvitel-
szerűen. Aki szakmát választ, 
azt Szekszárdon letelepedési 
támogatással kívánják ösztö-
nözni – magyarázta a polgár-
mester. A város kollégiumot is 
épít, hiszen így több szakmát 
tanuló diákot fogadhat a me-
gyeszékhely. A volt laktanya 
helyén Tudásközpont épül, 

magába foglalva a könyvtá-
rat és a levéltárat, a megyei 
könyvtár jelenlegi épületéből 
pedig a tervek szerint civil ház 
lenne. Az egyetemi kar E-épü-
letében szállodát alakítanának 
ki, míg Gemencben 32 hektá-
ros ökocentrum és kalandpark 
várja majd a megyeszékhelyre 
látogatókat. Új kikötő is épül a 
Dunánál, a fedett uszoda en-
gedélyeztetése pedig április vé-
gére zárulhat. Az élményfürdő 
fedett részt is kapna, amely így 
12 hónapon át működtethető.

Felújítják továbbá a Dienes 
és a Baka Iskola épületeit, va-
lamint új ügyeleti központot 
alakítanak ki a volt BM-klub 
épületében. A Zöld Városok 
Program keretében a Liszt tér-

től a Luther térig a betonplac-
cok helyén parkosított tereket 
alakítanak ki. Az Ipari Park-
ban élelmiszer-feldolgozó üze-

met szeretnének létrehozni, de 
folytatódik az utak, járdák fel-
újítása és a parkolási gondokat 
is orvosolják.
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Nyílt nap
Az elmúlt évek hagyományai-
hoz hasonlóan a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság és a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 2017. április 28-án 9:00 
és 13:00 óra között közös ren-
dőr- és tűzoltónapot szervez a 
Prométheusz parkban. A rendez-
vény alkalmával lehetőség nyílik 
rendőrségi és katasztrófavédel-
mi eszközök, gépjárművek meg-
ismerésére, különböző ügyességi 
játékok kipróbálására, a terro-
relhárítási központ bemutatójá-
nak megtekintésére. A rendez-
vényhez kapcsolódóan a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
véradásra lesz! A rendezvényre 
minden kedves érdeklődőt sze-
retettel várnak a szervezők!

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Felnőtt 

Diabetesesek Egyesületének 
következő összejövetelére.

Ideje: 2017. április 25. 
(kedd) 13:30

Helyszín: Szekszárd Lila 
épület (Béri B. Á. utca 5–7.)

Előadó: V. Balla Ágnes
Előadás címe: 

Neurophatia vizsgálata 
– kezelése.

Minden érdeklődőt  
szeretettel várunk!
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Testmozgással az ortopédiai problémák ellen
Páciensek tucatjait vizsgálja, 
gyógyítja naponta a kisgyer-
mektől a szépkorúig, taná-
csot ad ízületi bajok enyhíté-
sére – mindehhez kedvesség, 
jóindulat és figyelem is jár. Dr. 
Róth Teréz főorvossal, a Tolna 
Megyei Balassa János Kór-
ház ortopéd szakorvosával 
beszélgettem: hol és mi fáj 
mostanság az embereknek...

– Életkorfüggőek az ortopédiai 
panaszok?

– Minden korosztálynál elő-
fordulnak ortopéd betegségek, 
deformitások. Óvodás korban 
elsősorban a bokadőlés, amely 
lábikra fájdalmat okozhat. Is-
kolásoknál már növekedési za-
varok lépnek fel, sokféle panaszt 
kiváltva: sarok fájdalmat, térd- 
és deréktáji panaszokat. Újkele-
tű bajok a fiataloknál a hát- és 
lapocka környéki fájdalmak, 
amelyek a számítógép előtti 
ücsörgés következményeként, a 
görnyedt tartásból erednek. Az 
életkor előrehaladtával aztán 
elsősorban a csípő- és térdfáj-
dalmak dominálnak.

– A titok nyitja a mozgás lenne?
– Sokat javíthatunk helyze-

tünkön, ha egészségesen élünk: 
odafigyelünk a táplálkozásra 
és rendszeresen mozgunk. Öt 
kilogrammnyi fogyás a felére 
csökkentheti a térdpanaszokat. 
Egy ízületben a normális „ke-
nőanyag” csak akkor keletkezik, 

ha mozgatjuk. Amennyiben va-
lakinek gipszben rögzítik a tér-
dét, utána kemény munkával 
tudja csak normális mozgásba a 
lemerevedett ízületet. A csontok 
sűrűsége is a mozgás függvénye. 
Fiatalon megfelelő táplálkozás-
sal és sporttal lehet biztosítani a 
kalcium tartalmat, hogy később 
legyen miből veszíteni. Azért 
ügyeljünk a fokozatosságra: ne 
hirtelen és mérték nélkül spor-
toljunk, és tartózkodjunk a túl-
zó testépítéstől.

– A gerincproblémák mely korosz-
tálynál fordulnak elő leginkább?

– Fiatalon kezdődnek és min-
den életkorban jellegzetesek. Az 
ifjabbaknál a mozgás hiánya, 
a gerincoszlopot tartó gyenge 
izomzat, a hirtelen növekedés, 
a hormonális változások, vagy a 
túlsúly, a gyenge hasizom is mind 
derék-, illetve hátfájdalmakhoz 
vezet. Később gyakoriak a becsí-

pődések, gerincsérvek, gyakran 
elviselhetetlen fájdalmat okozva. 
Az idősebbeknél a gerinc kopása, 
a csontritkulás, a csigolyák el-
csúszása okozhat panaszt. Ezek-
nél a bajoknál lényeges gyógymó-
dok lehetnek a speciális tornák, 
de az úszás is sokat segít.

– Milyen beavatkozásokat vé-
geznek az osztályukon?

– A műtétek leggyakrabban 
az endoprotézisek beültetésé-
ből állnak. Ízületi tükrözéseket 
is végzünk, de lábdeformitások, 
váll-elváltozások korrekcióját is 
végezzük. Az ilyen műtétekre 
egyre nagyobb az igény, de sze-
rencsére mind több beteget tud-
nak ellátni az osztályunkon. Az 
elmúlt 35 évben nagyon sokat 
javult a diagnosztika (CT, MRI, 
PET CT), de rengeteget fejlőd-
tek az ízületi implantátumok is. 
Csaknem valamennyi mozgó 
ízület cserélhető, emellett a pro-

tézisek anyaga, formája is sokat 
változott. A páciensek speciális, 
„személyre szabott” implantá-
tumokat kapnak, amelyek jelen-
tősen javítják az életminőségüket. 
Végső soron ez a cél.  Gy. L. 

Az ifjúságot is bevonnák munkájukba a rotarysok
Megbeszéléseik szokásos 
helyszínén, a PTE szekszárdi 
egyetemi karának éttermé-
ben találkoztak újra össze a 
Rotary Club Szekszárd tagjai, 
akik ezúttal jubileumi, ezre-
dik ülésüket ünnepelték.

A hetente tanácskozó, így 
évente átlag ötven klub-ankét-
ot tartó közösség április 18-án, 
vacsorával egybekötött találko-
zón elevenítette fel húsz év él-
ménydús történéseit, de termé-
szetesen projektjeik sikerei is 
fókuszba kerültek. Az eltelt két 
évtized úti élménybeszámolója 
is tanácskozásaik részét képez-
te, akárcsak a családi örömök, 
vagy a név- és születésnapok 
megünneplése.

A rotarysok úgy vélik, leg-
inkább „értékesek” kórházpro-
jektjeik – így például a megyei 
kórház gyermekosztályának 
tett felajánlások – bizonyultak, 
de az iskolák, gyermekotthonok 
rendszeres patronálása, a tehet-
séggondozás, versenyek, kon-
certek (például a Liszt Ferenc 
Zeneiskolával közös jótékony-
sági hangverseny) lebonyolítá-
sa is fontos részét képezte tevé-
kenységüknek.

A szekszárdi önkormányzat-
tal közösen városunk szépíté-
sében is nem egyszer tüstén-
kedtek. Elég, ha csak a Kálvária 
keresztjeinek helyreállítása, a 
Szent László- és a Remete-csur-
gó felújítása, vagy a Béla király 
téri térplasztika is ez irányú 

adományaikról tanúskodik. Ez-
redik tanácskozásukon a barát-
ságok elmélyítését, a jó légkör 
megőrzését, és nem utolsósor-
ban a sértődések mellőzését 
tűzték ki célul.

Ismeretes, a magyar Rotary 
mozgalom 17. klubjaként ala-
pított szekszárdi szervezetet 
1998 áprilisában jegyezte be a 
Rotary International, amely lé-
péssel a megyeszékhely klubja a 
219 országot átfogó nemzetkö-
zi szervezet részévé válhatott. A 
közösség a „cselekvő humaniz-
mus” jegyében kívánja formál-
ni, segíteni a világot szellemi, 
anyagi erővel, szociális kap-
csolatrendszerével. A 17 fővel 
alakult szekszárdi Rotary Club 
létszáma többször csökkent és 
emelkedett – jelenleg 28 aktív 
és 5 tiszteletbeli taggal műkö-
dik –, de a cél, hogy embere-
ken, közösségeken segítsenek, 
mindvégig megmaradt az évti-
zedek alatt.

A múlt emlékeinek megőrzé-
sén túl persze tervekből sincs 
hiány: ezek életre hívásához a 
lendületesen dolgozó alapító 
tagok is jócskán hozzájárulnak. 
A klub máig tevékeny alapítói 
között találjuk dr. Hankovszky 
Zsoltot, Kővári Lászlót, Kosztyi 
Jánost, Letenyei Lászlót és Mó-
dos Ernőt is, míg Kovács M. Jó-
zsef, a szekszárdi szervezet első 
elnöke a távolból, Kongóból 
segíti tanácsaival a közösséget.

A jubileumi ülésen – melyre 
ünnepi tortával is készültek – 
lapunk Szrnka Pált kérdezte az 
idei tervekről: „Ma este nosztal-
giázunk, sztorizunk egy kicsit” – 
ecsetelte a kedd esti programot 
a klub soros elnöke, majd meg-
jegyezte: a tavalyi év során nem 
sikerült mindent megvalósítani 
a tervekből, de nem állnak meg. 
„Szeretnénk az idén létrehozni 
ifjúsági tagozatukat, amely – 
ahogy másutt is – „Rotaract” né-
ven képviselik majd a „tegyünk 

jót a világban” eszmeiségét – tet-
te hozzá Szrnka Pál.

A szekszárdi rotarysok az 
idei évben több meghívásnak 
is eleget kívánnak tenni, hiszen 
három új magyar szervezet is 
alakult. Előttük van májusban 
az önálló hazai szervezet, a Ma-
gyar Rotary District megalaku-
lásának tízéves évfordulójának 
megünneplése, és dolgoznak 
a Székesfehérvári Rotary Club 
megalapításán is. Következő el-
nökük, dr. Murzsa András köz-
gazdász-szociológus idén július 
elsején veszi át az RC irányítását. 

 Gy. L.

Az RC Szekszárd elnökei:
Kovács M. József (1998/1999), 
dr. Gesztesi Tamás 
(1999/2000), Módos Ernő 
(2000/2001), dr. Hankovsz-
ky Zsolt (2001/2002), Szabó 
Zsolt (2002/2003), Kovács 
József (2003/2004), Wieszner 
György (2004/2005), Kővári 
László (2005/2006), dr. Gesz-
tesi Tamás (2006/2007), dr. 
Horváth Béla (2007/2008), 
Villi János (2008/2009), dr. 
Sólyom Bódog (2009/2010), 
Kosztyi János (2010/2011), 
Letenyei László (2011/2012), 
Evertse Marinus Willem 
(2012/2013), dr. Dobos Gyu-
la (2013/2014 és 2014/2015), 
Bajszné Kiss Magdolna 
(2015/2016), Szrnka Pál 
(2016/2017).

Dr. Róth Teréz a Pécsi Or-
vostudományi Egyetem Ál-
talános Orvosi karán végzett 
1981-ben. Abban az eszten-
dőben került a szekszárdi 
kórházba, amely azóta is 
egyetlen munkahelye. Mint 
mondja, az aktuális trendek 
rendszerint kiváltják a ma-
guk panaszát. A mostanság 
divatos sarok nélküli, teljesen 
lapos cipő például sarokfáj-
dalmat okozhat. Természetes 
talajon nem, de a kemény 
járdát koptatva bizony szá-
mít a cipő rugalmassága – 
vallja a főorvos.

Hét szekszárdi érem Fehérvárról
Négy megye (Fejér, Somogy, Tolna és 
Veszprém) 13 zeneiskolájának növendé-
kei részvételével rendezték meg április 
12-én, Székesfehérváron a IV. Szanyi Irma 
zongoraversenyt. Nyolc korcsoportban 
66 tehetséges tanuló mérte össze tudását 
a nívós versenyen, produkcióikat három 
tagú zsűri értékelte: H. Becht Erika zon-
gora módszertan tanár, valamint Farkas 
Zsolt és Hegyes Ádám zongoraművészek.

A szekszárdi Garay János Általános 
Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneisko-
lája hét diákkal nevezett a versenyre, és 

mindannyian éremmel térhettek haza. A 
legjobban Jaszenovics Szonja szerepelt, 
aki az I. korcsoportban kiemelt arany 
minősítést szerzett. Arannyal jutalmazta 
a zsűri Bajusz Panna, Sándor Zsigmond és 
Fábián Hanna (tanára: Lozsányi Tamás) 
játékát, míg Szabados Balázs és Köpenczei 
Csenge ezüst, Hájas Kristóf pedig bronz 
minősítést ért el. A külön nem jelült hat 
növendék mindegyike Erősné Máté Éva 
tanítványa, aki a versenyen Tanári Külön-
díjban részesült.

  SZV
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Kreatívan hasznosítottak újra
A Víz Világnapja után, a Föld 
Világnapjához közeledve a 
Szekszárdi Kolping Iskola 
kreatív újrahasznosítási ver-
senyt és kiállítást szervezett 
március utolsó napján.

A diákok feladata az volt, hogy 
már használt anyagból újabb 
„alkotásokat” hozhattak létre, 
amelyek lehetnek dísz- vagy 
használati tárgyak is. A verseny 
napján két óra állt a tanulók 
rendelkezésére, hogy elkészítsék 
a „műveket”, majd a tornaterem-
ben minden osztály bemutatta, 
miből és mit készített. A zsű-
rinek nem volt könnyű dolga, 
hiszen nagyon ötletes és szépen 

kidolgozott munkák születtek. A 
megosztott első díjat elnyert két 
osztály május 8-án üzemlátoga-
tást tehet a Paksi Atomerőmű-
ben, míg a további helyezettek 

papír-írószereket, illetve müzlis 
tálakat nyertek.

A projektnap célja volt, hogy 
megpróbálják felhívni a diákok 
figyelmét azokra az anyagokra 

és tevékenységekre, melyek őket 
és a környezetüket is károsíthat-
ják. Az iskola pedagógusai sze-
rették volna, ha a diákjaik saját 
munkájuk révén látják meg, 
mennyi mindenre használható 
még például egy PET-palack, 
karton, üveg vagy textília.

A verseny egy állomás volt az 
ökoiskolává válás útján. A Kol-
ping iskolában ugyanis új szem-
léletet szeretnének kialakítani a 
diákok körében, mely az ilyen 
programokon való részvétellel 
a leginkább átültethetők a fia-
talok mindennapjaiba. Ennek 
érdekében még több hasonló 
programot, szelektív szemét-
gyűjtést és helyi szervezetekkel 
való együttműködést szeretné-
nek megvalósítani. 

 SZV

I. Béla király legendája elválaszthatatlan Szekszárdtól
Szívderítő, hogy múltunkat 
sokszor feledtetni hagyó, 
rohanó világunkra az ifjabb 
generáció történelemszere-
tete szerencsére időről időre 
rácáfol.

Így történt a Wosinsky Mór 
Múzeum és az Egyed Antal 
Honismereti Egyesület által 
szervezett, a „Kedvenc témám 
– Honismeret a múzeumban” 
címet viselő sorozat április 12-
ei alkalmán, ahol három Garay 
gimnazista lány, Gujás Enikő, 
Szilágyi Boglárka és Vecsei 
Vivien – tanáruk, dr. Gesztesi 
Enikő felkészítésével – vetítéssel 
egybekötött előadást tartottak 
Árpád-házi I. Béla királyunk-
ról. Az uralkodó életét taglaló 
előadásból kiderült például, 
hogy a király koporsóját a kor 
szokásrendje szerint az apátsá-
gi templom közepén helyezték 
volna nyugalomra. Hogy ez 
nem így lett, annak tényéről 
vajmi kevés adat áll rendelkezé-
sünkre. Ahogy arról sincs bizo-
nyítékunk, hogy a mai Várme-
gyeháza épülete alatt alussza-e 
örök álmát az 1063-ban elhunyt 
uralkodó.

A három garays diák előa-
dásából az apátságról megtud-
hattuk, hogy azt elsőként egy 
1212-ben kelt oklevél említi. 
Az épületegyüttes feltehetően a 
Kaukázusból származó meste-
remberek keze nyomát dicséri. 
A déli bejáratú, háromhajós, 
négyzet alaprajzú apátsági 

templomot négy hatalmas osz-
loppal, szögletes apszissal alakí-
tották ki. A tatárjárás idején az 
itt található templom megsérült.

Az 1439-1457-ben Szek-
szárdon élő apát, Almási Csire 
Zsigmond fallal és árokkal vet-
te körül az apátsági épületeket 
és a templomot. A meglévő for-
rások és Kozák Károly 1960-as 
évekbeli kutatásai alapján a 
várfal is ennek az erődítésnek 
részeként jött létre. Érdekesség, 
hogy 1496-ban még Ascanio 
Sforza pápai bíboros is tulaj-
donolta. Utolsó ismert apátja 
a György nevet viselte, aztán 
1528-ban már ő sem szerepelt 

a leírásokban: a Szent Benedek 
Rend szekszárdi rendháza az 
oszmán hódítás nyomán meg-
szűnt.

Béla királyról megtudhattuk, 
hogy 1048-ban I. András azért 
hívta haza a lengyel udvarból, 
hogy az ország konszolidálásá-
ban részt vegyen. A testvérek 
viszonya 1057-től romlott meg, 
melynek okaként a híres várko-
nyi találkozót jelölik a forrá-
sok. Itt András utasítást adott 

öccsének: válasszon a korona 
és a hercegi hatalmat megtes-
tesítő kard között. Béla a kard 
mellett döntött, ám hatalmi 
törekvéseiről sem mondott 
le. Végül, 1060-ban fegyveres 
harc által lett király, és decem-
ber 6-án koronázták meg. Egy 
évvel később leverte a Vata fia, 
János vezette pogánylázadást, 
a szekszárdi bencés monostor 
alapításával pedig az egyház 
hazai pozícióit erősítette. Ne-
véhez értékálló fizetőeszköz 
veretése fűződik, de számos, 
egyéb intézkedése is árulkodik 

a gazdaság fellendítéséről. Há-
roméves uralkodását András 
elmenekült fia, a IV. Henrik né-
met-római császár által támo-
gatott Salamon minduntalan 
veszélyeztette. A védelem szer-
vezéséért Dömösre hívott össze 
országgyűlést, ahol a már emlí-
tett királyi trón beomlott alat-
ta. Nem sokkal később, 1063. 
szeptember 11-én, Dévény 
közelében halt bele sérülésébe, 
megpecsételve ezzel egy időre 
az ország sorsát. 

Bertényi Iván történész sze-
rint I. Bélát a szekszárdi kolos-
torban temették el. Kozák Ká-
roly régész a ’60-as években úgy 
gondolta, abban a kápolnában 
nyugodhatott, amelyet a temp-
lomtól északra tárt fel. Számos 
falmaradvány mellett 2008-ban 
a monostor alapjait is megtalál-
ták. Tisztázódott az épület alat-
ti kápolna falainak helyzete is, 
amitől nyugatra Árpád-kori te-
mető maradványait tárták fel. A 

kutatók a 2011-es ásatások so-
rán ugyan találtak egy, a bencés 
apátsági templomhoz csatlako-
zó kápolnarészt, ám kiderült: az 
később, a gótikus korban épült.

„Előbb eltemethették, utá-
na pedig egy díszesebb helyre 
tehették” – derült ki abból az 
interjúból, amelyet a garays 
diákok a legutóbbi feltárást ve-
zető dr. Vizi Márta PhD régész 
főmuzeológussal készítettek. 
Szerinte egy biztos: a szekszár-
diak emlékében I. Béla király 
legendája örökké élni fog. 

 Gy. L.
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Örökbefogadás: másfél évig kötelező az „utánkövetés”
Keveset foglalkoznak a hírek 
az örökbefogadások meneté-
vel, pedig jó páran nevelnek 
gyermeket ilyen előzmény-
nyel. Náluk a gyermekvédel-
mi szakszolgálatok és civil 
szervezetek közreműködésé-
vel, a Szekszárdi Járási Hivatal 
égisze alatt bővülhet a család. 

Örökbefogadási ügyekben a 
Szekszárdi Járási Hivatal illeté-
kessége egész Tolna megye terü-
letére kiterjed. A gyámhatóság 
tavaly összesen 18 kiskorú örök-
befogadását engedélyezte. Ebből 
kettő – egy nyolc és egy ötéves 
gyermek – nemzetközi örök-
befogadás útján került külföldi 
állampolgárságú szülőkhöz, míg 
hetet titkos belföldi örökbefo-
gadással helyeztek el családok-
hoz – mondta el lapunknak a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
kabinetvezetője. Müller Ingrid 
tájékoztatása szerint a megyé-
ben ketten közvetlenül kerültek 
örökbefogadó szüleikhez, egy 
szakellátásban nevelkedett kis-
korút pedig egy szekszárdi szü-
lőpár nevel. Egy gyermek Pest 
megyében talált örökbefogadó 
családra, míg három az őket már 
korábban gondozó nevelőszü-
lőkhöz került véglegesen. Mivel 

a szekszárdi gyermekotthonban 
12 év feletti kiskorúak vannak el-
helyezve, onnan ilyen úton senki 
sem került új családhoz.

Nyílt örökbefogadásra hét 
esetben került sor az elmúlt év 
folyamán: mindegyik gyermek 
újszülött korban volt, és egyi-

kük sem szekszárdi szülőpár-
hoz került. A nyílt lehetőséghez 
közvetítő szerv közreműködése 
szükséges, amelyet jellemzően 
civil szervezetek bonyolítanak 
Magyarországon, de a gyermek-
védelmi szakszolgálatoknak is 
van lehetőségük ilyen tevékeny-

ség folytatására. Az új Polgári 
Törvénykönyv hatálybalépését 
követően csökkent a nyílt örök-
befogadások száma: ennek egyik 
oka lehet, hogy a vérszerinti szü-
lő a nyilatkozatát gyermeke hat-
hetes koráig visszavonhatja.

A vérszerinti szülők részéről 
a lemondás indokai sok esetben 
az anyagiakban keresendők: ren-
dezetlen családi és lakhatási kö-
rülmények, amelyek nem teszik 
lehetővé a gyermek kórházból 
való hazaadását. Jellemző ok a 
nem kívánt terhesség is, és hogy 
a gyermekről lemondó szülő túl 
fiatal, például még tanköteles... 
Újszülött örökbefogadásánál jel-
lemzően gondot okozhat, hogy 
napok alatt kell adaptálódni a 
szülői szerephez. Egy hónap alatt 
általában kialakulnak azok az 
alapkészségek, amire a család fel 
tud majd épülni. Jellemző, hogy 
általában már az ismerkedés idő-
szaka alatt kölcsönös elfogadó 
szimpátia figyelhető meg. E nél-
kül nem is indulhatna eljárás. A 
szakszolgálat, illetve a civil szer-
vezetek jelentései szerint a gyer-
mekek általában jól beilleszked-
nek. Az „utánkövetés” jelenleg 
másfél évig kötelező – majd ön-
kéntes alapon még további három 
és fél évig vehető igénybe.  Gy. L.

Az I. Béláról szóló kiselőadá-
son kívül Nagy László tanár úr 
felkészítésében egy másik Ga-
ray gimnazista, Puskás Tamás 
értekezett „Egy elfelejtett klub, 
avagy a Kádár-korszak műve-
lődése egy faluban” címmel.

Az örökbefogadási eljárás ügyintézési határideje 60 nap. Ebbe be-
letartozik a kötelező gondozásba kihelyezés ideje, melynek legrö-
videbb tartama egy hónap, de a gyámhatóság ennél hosszabb időt 
is megállapíthat. Az örökbefogadó szülők és a gyermek törvényes 
képviselője által előterjesztett, egyező tartalmú kérelmet követően 
a gyámhatóságnak hat hetesnél fiatalabb gyermek esetén 8 napon 
belül, idősebb gyermek esetén 15 napon belül kell döntést hoznia 
a gondozásba kihelyezésről. Erre – köszönhető a gyámhivatal, a 
gyermekvédelmi szakszolgálat, valamint a civilszervezetek jól ösz-
szehangolt munkájának – minden esetben jóval a jogszabályban 
meghatározott idő letelte előtt került sor.



2017. április 23. 2017. április 23. 98

Vers-est: barátok szavaltak a magyar költészet napján 
József Attila születésnapján, 
vagyis a magyar költészet 
napja alkalmából számos he-
lyen kaptak főszerepet a ver-
sek április 11-én.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ Agóra Kávézójában 
például „pénzzé” váltak a köl-
temények, ugyanis a vendégek 
egy verssel vagy idézettel fizet-
hették ki a kávéjukat. Ez nem-
csak ismert költő műve lehetett, 
hanem akár saját alkotás is. A 
papírra vetett sorokat aznap ki-
állították a kávézóban.

Este a Művészetek Házába 
várták az érdeklődőket Csö-
tönyi László és versmondó bará-
tainak „Versben bujdosó” című 

estjére. Az első alkalommal – de 
hagyományteremtő szándék-
kal – megtartott vers-est ötlete 
dr. Méry Évától, a Művészetek 

Háza korábbi igazgatójától szár-
mazott, annak megvalósítását 
Gonda Mária, a ház jelenlegi 
vezetője segítette.

– Versbarátokat hívtam meg, 
hogy a költészet napján együtt 
legyünk egy szigorú tematika 
nélküli, igazi örömünnepen. 
Tizenöt amatőr versmondó, az 
általános iskolástól a felnőttig 
szavalt, valódi élménnyel meg-
ajándékozva a mintegy félszáz 
érdeklődőt – elevenítette fel a 
vers-esten történteket Csötönyi 
László. – A szekszárdiakon kí-
vül Dunaföldvártól Bátaapát-
iig a megye számos pontjáról 
érkeztek versbarátok, ami jel-
zi: lehet és érdemes tágítani a 
kört. A résztvevők egy-két mű-
vel, könnyedebb és komolyabb 
hangvételű verssel készültek, és 
egy testvérpár is szavalt.

A rendezvények moderá-
toraként, versmondójaként 

és a Rádió Antritt szerkesz-
tő-műsorvezetőjeként ismert 
Csötönyi László a bátaszéki 
gimnáziumban „jegyezte el 
magát” a versekkel, még első 
osztályosként. László János 
tanár úr karolta fel az érdek-
lődő, tehetséges diákot, aki 
nem csak szakmai segítséget, 
de rendszeres „fellépési” lehe-
tőséget is kapott a pedagógus-
tól. Megyei és országos vers-
mondó versenyeken indult és 
nyert több alkalommal, és kö-
zépiskolásként Kazinczy-díjjal 
jutalmazták a „Szép Magyar 
Beszéd” versenyen.

A versek, a szavalás szere-
tete a főiskolai évek alatt is 
megmaradt, s az itt megszer-
zett tudást és rutint később, a 
pedagógus pályán eltöltött egy 
évtized alatt is kamatoztatni 
tudta. „A Gyakorló iskolában 
versmondó szakkör működött, 

és én voltam a rendezvények 
felelőse is. Emellett megany-
nyi városi, megyei és országos 
verseny zsűrijében értékeltem a 
szavalatokat” – emlékszik visz-
sza Csötönyi László. Örömmel 
tölti el, hogy az évek során sok 
diákkal sikerült megszerettet-
nie a verseket, s közülük nem 
egy versenyekre is eljutott. Se-
gítette a Fedorka és a Sosevolt 
Versnap Országos Versmondó 
versenyen – a tavalyi döntőt 
éppen Szekszárdon rendezték 
– győztes Joó László felkészü-
lését is.

A „Versben bujdosó” est szer-
vezőjének amúgy nincs kedvenc 
verse. Számára kedves szerző 
viszont több is, így – amint 

mondja – Babits Mihály, József 
Attila és Radnóti Miklós műve-
ihez „erős érzelmi kötődés” fűzi.  
 - fl -
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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
április 24-től április 28-ig.

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

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

(02275)

MENÜ Április 24. Április 25. Április 26. Április 27. Április 28.

„A”
1050 Ft

Citromos 
halgaluska 

leves

Lebbencs-
leves

Őszibarack-
krém-leves Jókai bableves Kertészleves

Bolognai 
spagetti

Rakott 
brokkoli

csirkehússal

Sült 
csirkecomb,
párolt rizs,
friss saláta

Burgonyás 
nudli,

gyümölcs-
lekvár

Borzas szelet,
petrezselymes 

burgonya

„B”
1050 Ft

Csurgatott 
tojásleves

Lebbencs-
leves

Őszibarack-
krém-leves

Zöldborsó-
leves Kertészleves

Disznótoros,
párolt 

káposzta,
tört burgonya

Strogano�  
sertésragu,
párolt rizs

Burgonya-
főzelék,

házi fasírt

Francia
sertésborda

Virslis lecsó,
tarhonya

Napi
ajánlat
950 Ft

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,
jázmin rizs,

tartármártás

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Sertésszűz 
érmék bors-
kéregben,

balzsamecetes 
vitamin-
salátával

Sertésszűz 
érmék bors-
kéregben,

balzsamecetes 
vitamin-
salátával

Sertésszűz 
érmék bors-
kéregben,

balzsamecetes 
vitamin-
salátával

Sertésszűz 
érmék bors-
kéregben,

balzsamecetes 
vitamin-
salátával

Sertésszűz 
érmék bors-
kéregben,

balzsamecetes 
vitamin-
salátával

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Április 16-ai rejtvényünk megfejtése: Hell Miksa, Selmecbánya. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Tönköly Fanni. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését április 27-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„…drága és hatalmas ígére-
teket kaptunk, hogy általuk 
isteni természet részeseivé le-
gyetek…”

 (Péter 2. levele, 1:4)

A két ismert író, Illyés Gyula 
és Veres Péter egy alkalommal 
a virágok illatával áthatott, a 
csobogó patak csillogásával dí-
szített budai domboldalon sétált 
festői környezetben, a lenyugvó 
nap fényében. Egyikük kissé el-
ragadtatott hangulatban, mély 
átéléssel és nagy lelkesedéssel 
kérdezte a mellette haladó ba-
rátját: „Mondd csak, szereted 
te a természetet?” Mire a másik 

fél hosszan elgondolkodva, a 
lenyugvó nap vörös korongján 
nyugtatva tekintetét, lassan, de 
annál súlyosabban fogalmazta 
meg kissé nyers válaszát: „Igen, 
szeretem a természetet, de speci-
el a tiedet nem!”

Hát igen, manapság is ez 
okozza a legtöbb bajt min-
denfelé a világon. Többnyire 
a másik ember elviselhetetlen 
természetével adódik gond 
mindenfelé: a Távol-Keleten, a 
Közel-Keleten, Közép- és Nyu-
gat-Európában egyaránt. Or-
szágszerte a nagyvárosokban 
és a falvakban, a szomszédok, 
a munkatársak és a család-

tagok közösségében. Olykor 
burkoltan, máskor nyíltabban 
ki is nyilvánítjuk egymás felé 
kérdésünket: „Hogy tudsz ilyen 
istentelen lenni?”

Az Isten-telen természet önző, 
indulatos, türelmetlen és szere-
tetlen magatartása sodorja a ma 
emberét is boldogtalan, csüggedt 
és reménytelenül elkeseredett, 
életunt állapotba. Ezért idősze-
rű, hogy elgondolkodjunk a fent 
idézett igevers üzenetén, mi-
szerint a Teremtő ígéretei által 
újból isteni természet részesévé 
válhatunk. Íme, néhány ígéret:

„Mert ha mi magunk ítélnénk 
meg önmagunkat, nem esnénk 

ítélet alá.” (Korinthusi 1. levél, 
11:31)

„Ha megvalljuk bűneinket, 
hű és igaz ő: megbocsátja bű-
neinket, és megtisztít minket 
minden gonoszságtól.” (János 1. 
levele, 1:9)

„Ezért ha valaki Krisztusban 
van, új teremtés az: a régi el-
múlt, és íme: új jött létre.” (Ko-
rinthusi 2. levél, 5:17)

Bárcsak Isten ígéreteire épít-
ve a krisztusi természet jelle-
mezné életünket, ami emberi 
kapcsolatainkban is megnyil-
vánulhat!  

 Fodor Péter
 baptista lelkészjelölt

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 elősegítő 
programban, képzésben való részvételük, be-
tegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni el-
látásukról nem tudnak gondoskodni, igazolni 
tudják, hogy ők és gyermekük (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 letölt-

hető vagy a Bölcsőde kóstolgatón elvihető),
• 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 következő 
nevelési év végéig a bölcsődei ellátás kere-
tében kívánja megoldani.

A jelentkező gyermekek fogadása a bölcső-
dei nevelési évben egyeztetés szerint folyama-
tosan történik.

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. GÖRCS RITA

reumatológus szakorvos
Medi Centrum

7100 Szekszárd, Holub u. 12.
Rendelési idő:

szerda 16–19 óra
Bejelentkezés:

munkanapokon 8–17 óráig
tel.: +36–70/395–8041

(02285)

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. (02276)

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk 
a szabadegyetem V. évfolyamá-
nak 4. előadására és beszélgeté-

sére, melynek témája 
• A különböző jógagyakorlatok 
és speciális meditációk hatása  

a meridiánokban történő ener-
giaáramlásra. • Hogyan lesz a 

túl- és alulműködésből harmo-
nikus állapot? • A Magyaror-
szágon új FaYo – kötőszöveti 

jóga bemutatása.
Előadó: Bors Éva,
természetgyógyász 

Időpont: 2017. április 26. 
(szerda) 17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ (Szent I. tér 10.), 

Csatár terem (I. emelet)
Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke, tel.: +36–
20/473–0644, +36–74/511–721,

www.mentalmuhely.hu

VÉRADÁS
„Egy nap egymás életéért”  

címmel szervez véradó napot a 
Magyar Vöröskereszt Tolna Me-

gyei Szervezete és a GoldSoli  
április 27-én (csütörtök) 09:00 
és 16:00 óra között Szekszár-

don, az Arany J. u. 8-ban.
A vöröskereszt megyei szerveze-
te üdülési kuponnal, a GoldSoli 

szolárium bérlettel, míg a 
Szekszárdi Családbarát Strand- 

és Élményfürdő 1 fő részére
szóló, egyszeri alkalomra 

érvényes fürdőbelépővel köszö-
ni meg a véradást. 

Kérjük, hozza magával TAJ 
kártyáját, személyi igazolványát, 

valamint barátait, ismerőseit.

„Legények, leányok, gyújtson fényt ceruzátok!”
Épületfestő rajzpályázatot hir-
det a Babits Mihály Kulturális 
Központ óvodások és általá-
nos iskolák tanulói számára, 
akik szeretnek rajzolni, kreatí-
vak és szeretik a kifestőket.
 
A pályázaton induló gyermekek 
alkotásai óriási méretben kerül-
nek majd kivetítésre a Művészetek 
Háza épületének homlokzatára. A 
pályaművek bármilyen eszközzel 
készülhetnek, legyen az akár filc-
toll, vízfesték vagy tempera - a 
lényeg, hogy minél színesebb mű-
vek szülessenek. A rajzok elkészí-
téséhez szükséges sablon (ami a 
Művészetek Házának épületét áb-
rázolja) letölthető a Babits Mihály 
Kulturális Központ weboldaláról 
(www.szekszardagora.hu).

A beérkezett alkotásokat május 
27-én (szombat) este 21:00 óra-
kor, nagy teljesítményű projekto-
rok segítségével vetítik ki a Művé-
szetek Háza épületére, ahol bárki 
megtekintheti a kész képeket.

Nevezni három korcsoportban 
– óvodások, 6–10 évesek és 11–14 
évesek – lehet. Szakmai zsűri ér-
tékelését követően, korcsopor-
tonként a 3 pályázat alkotóját 
díjazzák az eredményhirdetésen, 
melyre aznap este, a fényfestést 
követően kerül sor. A beküldött 

alkotásokra az esemény Face-
book oldalán is lehet majd sza-
vazni május 10. és 17. között. Az 
ott leadott voksok alapján kor-
csoportonként különdíjas helye-
zettek is díjazásra kerülnek.

A pályázat témája: Magyar 
Népmesék

Beküldési határideje:
2017. május 8. 

Benyújtásának helye: 
Babits Mihály Kulturális 
Központ információs pult 
(7100 Szekszárd, Szent István 
tér 10.)

Fontos, hogy a pályázatban csak azok a munkák vehetnek részt, 
melyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:
•  a pályázat beküldésekor fel kell tüntetni a megrajzolt a magyar 

népmese címét, mellékelve megküldeni annak szövegét.
•  a pályázat a megadott címre és a megadott határidőig beérkezik
•  a borítékban benne van a sablonon elkészített pályamű
•  a borítékon feltüntetették a pályázat címét, és a korcsoportot.
•   az alkotás elején szerepel az alkotó jól olvasható neve, bal felső 

sarkában. A kép hátulján szerepel az alkotó neve, életkora (kor-
csoportja), lakcíme, óvoda vagy iskola neve, szülők telefonos el-
érhetősége, e-mail cím.
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ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

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

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

+36–30/936–32–55 (02271)

Trend
Minőség

Szakértelem

NYITVATARTÁS:
H. – P.: 08:30 – 17:00 • Szo.: 09:00 – 11:30

Telefon: +36–74/312–234
facebook.com/fuggonyvilag

(02281)

TAVASZI AJÁNLAT

Jantner Erdő-Mező Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. 

Tel.: +36–74/510–026

HUSQVARNA 135
• 40,9 cm³
• 1,5 kW; 2 LE
•  14”; 35,6 cm-es 

vezetőlemez
• 4,4 kg

ÁRUHITEL LEHETŐSÉG

HUSQVARNA
LC 153

134 900 Ft

78 900 Ft

HUSQVARNA TS 138

• Briggs & Stratton; 8,6 kW
• CVT váltó
• 97 cm vágási szélesség
 599 900 Ft
HUSQVARNA 135R
• X-Torq® motor
• Standard dupla heveder
• Állítható fogantyú
• 34,6 cm³
• 1,4 kW; 1,9 LE
• 6,8 kg

ÚJ

(0
22

87
)

54 900 Ft

HUSQVARNA 418EL
• 1,8 kW
• 14”; 35 cm-es vezetőlemez
• 4,7 kg

Vásárlás esetén
használt gépet
beszámítunk!

• Briggs & Stratton; 2,3 kW
• Fűgyűjtés / BioClip® / oldalkidobás
• 53 cm vágási szélesség
 104 900 Ft

Bajnoki döntőt játszik az Atomerőmű KSC Szekszárd!
Megtörtént a csoda – az 
újabb –, amire a szekszárdi 
női kosárlabda történetében 
még nem volt példa, s ami-
re a KSC játékosai és szak-
mai stábjának tagjai is csak 
legmerészebb álmaikban 
gondoltak: bajnoki döntőt 
játszik a Szekszárd!

A felsőházi rájátszás első köré-
ben, a Vasas gárdáján fölényes 
kettős győzelemmel átlépő 
atomosokra jóval nehezebb 
ellenfél várt az elődöntőben. 
A hőn áhított fináléba kerü-
lésért ugyanis az európai ku-
pasorozatban (is) edződő, a 
Magyar Kupa döntőjébe jutott 
Cegléddel néztek farkasszemet 
Zseljko Djokics vezetőedző 
tanítványai. A szekszárdiak 
remekül kezdték az egyik fél 
második győzelméig tartó pár-
harcot, miután az elmúlt szom-
baton, hazai pályán 24 ponttal 
(82–58) verték riválisukat. Az 
biztosnak tűnt, hogy a vissza-
vágó nem lesz ennyire sima, de 
a kedvenceit Ceglédre is elkísé-
rő mintegy 150 szurkoló előtt a 
szekszárdiak kézben tartották a 
mérkőzést. Hatalmas csatában 
a KSC végül hét pontos sikert 
aratott (67–74), így újabb ket-
tős győzelemmel jutott a baj-
noki döntőbe, ahol a címvédő 
Sopron lesz az ellenfele, amely 

a Győr ellen harcolta ki soka-
dik fináléját.

A döntő első mérkőzését áp-
rilis 25-én, kedden 20:30 órá-
tól rendezik Szekszárdon, s bár 
az M4 élő adásban közvetít, 
minden bizonnyal újfent telt 
ház várja majd a csapatokat. 
Az eddig is erőn felül teljesítő, 
a bajnokság legnagyobb meg-
lepetését szolgáltató szekszár-

diak mestere, Djokics Zseljko 
a ceglédi derbi lefújását köve-
tően így nyilatkozott: „Ez egy 
fantasztikus siker Szekszárd 
sporttörténelmében. Szeret-
nénk aranybetűkkel tovább 
írni ezt a sztorit!” Vagyis nem 
„feltartott kézzel” lép majd 
pályára a KSC az egyik fél 
harmadik sikeréig tartó dön-
tőben, a válogatottak és kiváló 

légiósok egész sorát felvonul-
tató Sopron ellen. Miért is ten-
né, hiszen az alapszakaszban 
egyszer már legyőzte euroligás 
riválisát (77–56). Miért ne si-
kerülhetne megint – tettük fel 
a kérdést az atomosok csapat-
kapitányának.

„A kemény munka gyümöl-
cse beérett, elértük a célunkat: 
döntőbe jutottunk” – mondja 
Theodoreán Alexandra (ké-
pünkön elöl). „Arra készülünk, 
hogy megnehezítsük a sztárok-
kal felálló soproniak dolgát. 
Azt gondolom, a fináléban csak 
nekik van veszíteni valójuk, mi 
„örömjátékra” készülünk. Per-
sze azt azért ígérhetem, hogy 
szívünket-lelkünket kitesszük 
a pályán, és a szokásos kemény 
védekezésünkkel, egységes csa-
patjátékunkkal borsot törünk a 
rivális orra alá.”

A kapitány szerint szeretné-
nek igazi „közönségcsalogató” 
mérkőzést játszani, s így meg-
köszönni a gárda „hatodik játé-
kosa”, a fantasztikus szekszárdi 
közönség szeretetét. „Szurko-
lóink Cegléden is varázslatos 
hangulatot teremtettek, egy-
mást hoztuk extázisba. Biztos 
vagyok benne, hogy a döntő-
ben is erőt adnak nekünk” – 
tette hozzá Theodoreán Ale-
xandra.

 - fl -

Ez történt az elődöntőben
1. mérkőzés: KSC Szekszárd–Cegléd 82–58 (27–17, 19–12, 
12–20, 24–9). Legjobb dobók: Erkic 20/9, Studer Á. 12/3, Pirsic 
12, Daniel 11/9, Lisec 10, illetve Nagy-Bujdosó 17/6, Skorics 11, 
Medgyessy 10. 2. mérkőzés: Cegléd–KSC Szekszárd 67–74 (21–
25, 10–16, 20–16, 16–17). Ld: Medgyessy 20/3, Nagy-Bujdosó 
13/9, illetve Erkic 19/3, Lisec 16, Pirsic 12. A párharc végered-
ménye: 2–0 a Szekszárd javára.

Kizakisz a legjobb magyar
A tehetséges szekszárdi aszta-
liteniszező, Kizakisz Georgiosz 
Nikolaosz pályafutása eddigi 
legnagyobb sikerét aratta vá-
logatottként az április 14. és 
17. között az ausztriai Linzben 
megrendezett 17. Raiffeisen 
Youth Championships nem-
zetközi korosztályos fiú-lány 
versenyen.

A TipsArenaban 19 ország 
versenyzői álltak asztalhoz, 
a magyar válogatottat hat fiú 
képviselte. A mini kadet fiúk 
csapatversenyében a szekszárdi 

Kizakisz Georgiosz Nikolaosz 
– edzője az édesapja, Kizak-
isz Georgiosz – és a szarvasi a 
Szántosi Dávid (trénere Fest 
Attila) alkotta duó veretlenül 
győzött.

Az egyéni küzdelmekben Ki-
zakisz a 3. selejtező csoportból 
az első helyen jutott a 32-es 
főtáblára. Ott az ez első mér-
kőzésen Bilka Pavolt győzte 
le 3:0-ra, majd a legjobb négy 
közé jutásért a kitűnően játszó 
Wei Chen Yu ellen nyert ugyan-
ilyen arányban. Az elődöntőben 
a második helyen kiemelt Kris-

tian Uheriket verte játszma-
vesztés nélkül (3:0), a döntőben 
viszont a balkezes Horia Ursut 
megállította a szekszárdi fiatalt, 

aki így a második helyen vég-
zett, s ezzel a magyar nemzeti 
csapat legeredményesebb játé-
kosa lett.  SZV
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Ifjabb Ficza a dobogón

Jól indult a TCR Internatio-
nal Series 2017-es szezonja 
ifjabb Ficza Ferenc számára, 
aki az idénynyitó első futa-
mán másodikként ért célba.

Az elmúlt évben még a Túraau-
tó Világbajnokságon (WTCC) 
vitézkedő szekszárdi pilóta idén 
korábbi csapata, a Zengő Mo-
torsport technikai támogatását 
élvező Zele Racing színeiben áll 
rajthoz a TCR International Se-
riesben. A 10 versenyhelyszínen 
zajló sorozat nem ismeretlen 
Ficza számára, miként verseny-

gépe, a Seat Leon sem. A még 
mindig csak 21 éves szekszárdi 
versenyző jól kezdte az évet: már 
a grúziai nyitányon dobogóra 
állhatott, miután az első futam-
ban másodikként intették le.

Ficza az elmúlt hétvégén Bah-
reinben szerzett 8 pontot, és két 
fordulót követően 29 ponttal a 
9. helyen áll az erős mezőnyben. 
A következő futamot május 
első hétvégéjén, a belgiumi Spa 
Francorchamps-ban rendezik. 
A TCR mezőnye július elején 
látogat a Hungaroringre.

 SZV
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ÁCS REZSŐ polgármester
Május 8., hétfő 14–16 óráig. Előze-
tes bejelentkezés alapján, tel.: +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
Április 25., kedd 16–17 óráig 
tartja. 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 23., vasárnap
15:00 –  Bébi úr
17:00 –  Bébi úr 3D
19:00 –  Halálos iramban 8.
Április 24., hétfő
17:00 –  Bébi úr 3D
19:00 –  Halálos iramban 8.
Április 25., kedd
17:00 –  Bébi úr 3D
19:00 –  Halálos iramban 8.
Április 26., szerda
17:00 –  Bébi úr 3D
19:00 –  Halálos iramban 8.

Április 27., csütörtök
17:00 –  Lengemesék
19:00 –  Bye Bye Man  

– A rettegés neve
Április 28., péntek
17:00 –  Lengemesék
19:00 –  Bye Bye Man  

– A rettegés neve
Április 29., szombat
15:00 –  Lengemesék
17:00 –  Lengemesék
19:00 –  Bye Bye Man  

– A rettegés neve

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Április 28–29. (péntek – szombat)
– Főépület és Művészetek Háza
Énekel az ország    

A Budapesti Akadémiai Kó-
rustársaság amatőr kórusának 
kiemelkedő eseménye az „Éne-
kel az ország”, évente egy al-
kalommal 450-500 énekesnek 
nyújt felejthetetlen élményt. A 
budapesti Művészetek Palotájá-
ban – Hollerung Gábor karnagy 
dirigálásával és a Budafoki Do-
hnányi Zenekar közreműködé-
sével – a zeneirodalom szinte 
minden ismert és kedvelt orató-
riumát eljuttatják a muzsikáért 
rajongó közönséghez.

A koncerteket egy hétvégi 
felkészítő kórustábor előzi meg, 
amit mindig más magyarországi 
településen szerveznek. Az idei 
évben Szekszárd lesz a házigaz-
da. A Babits Mihály Kulturális 
Központban a próbák ideje alatt 
a résztvevők kisgyermekeinek 
(kb. 30–40 óvodás és kisisko-
lás) zeneovit működtetnek, ahol 
szakképzett óvónők készítik fel a 
kicsiket a táborzáró „koncertre”.

Május 3. (szerda) 17:30 
– Művészetek Háza
A művészettörténet európai év-
századai I.

Primavera – A reneszánsz ki-
bontakozása. Dr. Aknai Tamás 
egyetemi tanár előadása. 

Május 3. (szerda) 19:00 
– Színházterem
Mary Orr: Mindent Éváról

Múzsa bérlet IV. előadás, 
Orlai Produkció (Budapest). A 
lelkes színházrajongó, Eva Har-
rington kitartóan minden este 
ott várja kedvenc színésznőjét, 
Margót a művészbejárónál. Egy 

nap szerencséje lesz: bejuthat a 
sztár öltözőjébe, és megismer-
heti a színház bennfenteseinek 
világát. Fergeteges komédia 
kerekedik, ám ez a játék nem 
csak játék. Sokkal több annál. A 
színdarab filmen vált örök klasz-
szikussá: Bette Davis főszereplé-
sével ma is a filmtörténet egyik 
legemlékezetesebb alkotásaként 
tartják számon.

Szereplők: Hernádi Judit, Ko-
vács Patrícia, Egri Márta, Mé-
száros Máté, Szikszai Rémusz, 
Márton András, Bercsényi Péter, 
Rujder Vivien/Edvi Henrietta. 
Rendező: Pelsőczy Réka. 

Jegyárak: 3.300,- – 3.500,- Ft.

Május 5. (péntek) 19:00 
– Művészetek Háza
Tavaszi hangok – Pintér Gabri-
ella énekművész hangversenye

A mezzoszoprán énekművész 
főiskolai diplomáját Pécsett, 
egyetemi diplomáját Szegeden 
szerezte. Kezdetben kizárólag 
komolyzenét énekelt, ma már 
az operett, a szalon és pop zene, 
a musical, a sanzon, a filmzene 
és a népzene világából is válogat 
fellépésein a művésznő. Közre-
működik: Lozsányi Tamás orgo-
naművész.

Jegyárak: 1.500,- és 2.000,- Ft.

Május 8. (hétfő) 19:00 
– Rendezvényterem
Szabó Magda 100 – „Abigél tit-
kai”

Töredékek Szabó Magda írónő 
életművéből, születésének 100. 
évfordulója alkalmából. Piros 
Ildikó Kossuth- és Jászai Ma-
ri-díjas, érdemes művész előa-
dása két részben. 

Jegyár: 2.000,- Ft.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör és a 
Német Nemzetiségi Egyesület 

2017. április 30-án, vasárnap 15:00 órára
borversenyre hívja az érdeklődőket a Szent István Házba

(Szekszárd, Rákóczi u. 69.).
Akik kiváló boraikat a bíráló bizottság ítéletének alá kívánják vetni, 

mintánként 2 db 7 dl-es palackkal juttassanak el április 28-án, pénte-
ken 17:00 és 19:00 óra között vagy április 29-én, szombaton 09:00 és 

12:00 óra között a Szent István Házba.

MEGHÍVÓ
A Mentálhigiénés Műhely 

Önkéntes Nyugdíjas Tagozat
2017. május 2-án (kedd) 

14:00 órakor előadást tart a 
Babits Mihály Kulturális 

Központ földszinti termében 
(Szent István tér 10.)

Előadó: dr.Benzcúr Béla,
kardiológus főorvos, klinikai 

farmakológus szakorvos.
Előadás címe:

Az időskori magasvérnyomás
Előadás előtt köszönti az édes-

anyákat és nagymamákat:
Jordáki Lászlóné kakasdi székely 

népdalénekes, Kovács Gergő 
énekes, és a PTE IGY Gyakor-
lóiskola és AMI Táncművészeti 
Tagozat 4. évfolyam táncosai.

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődő nyugdíjast.

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE
A Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egyesület értesíti tagjait, hogy 
évi rendes közgyűlését 2017. május 15-én (hétfőn) 17:30 órai kezdettel 
tartja, az egyesület Béla király tér 9. sz. alatti székhelyén (Plébánia).

Napirendi pontok:
1.) A 2016. évi pénzügyi beszámoló jóváhagyása, 

illetve a közhasznúsági jelentés elfogadása
2.) Jelölőbizottság beszámolója, tisztségviselők választása

3.) Az egyesület 2017. évi munkaterve, költségvetés
4.) Egyéb teendők, programok megbeszélése, tagdíj befizetések, 

új tagfelvételek.
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, az ismételt közgyűlés 

május 15-én 19 órakor, Bíró László püspök 18:00 órai 
szentmiséje után kerül megtartásra. 

A közgyűlés nyilvános, szeretettel várnak minden érdeklődőt,
és egyesületbe belépni szándékozót.

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga
Szekszárdi Alapszervezete

Tisztelettel meghívja Önt és 
minden kedves érdeklődőt a
„TÁPLÁLKOZÁS-daganat” 

(A táplálkozási tényezők szere-
pe a daganat megelőzésében, 
kialakulásában.) előadásra.

Előadó: Asztalos Ágnes
dietetikus, okl. táplálkozástudo-
mányi szakember (Tolna Megyei 

Balassa János Kórház munkatársa)
Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ (7100 Szekszárd, 
Szent I. tér 10., Csatár terem)

Időpont: 2017. április 27. 
(csütörtök) 16:30

MEGHÍVÓ – Vakvezető Kutyák Világnapja 2017
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete

tisztelettel meghívja Önt és minden érdeklődőt a Vakvezető Kutyák 
Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő sajtótájékoztatóval egy-

bekötött, figyelemfelkeltő programra és az azt követő
„mini” konferenciasorozatra.

Programok és helyszínek:
09:00 Garay tér – Sajtótájékoztató és kutyás bemutató, vidám, zenés 

műsorral várja a tisztelt vendégeket Rákóczi Szilvia énekesnő.
10:00 Hunyadi u. 4., Nagyterem – „Mini” konferenciasorozat regisztráció

10:10 Bálványossy zoltán Elnökségi tag előadása
„Vakvezető kutya jogi háttere” címmel

10:25 Simonné Váradi zsuzsanna SINOSZ Szakmai vezetője előadása 
„Segítőkutya szerepe a hallássérültek életében” címmel

10:40 Szabó László egyesületi tag előadása
„Vakvezető kutya a látássérültek szolgálatában” címmel

10:55 Vakvezető kutya igénylő sorstárs és segítő kutyakiképző előadás
13:00 PTE Gyakorló Óvoda zenés műsorral egybekötött vakvezető 

kutya bemutató az intézmény ovisai részvételével.
Műsorvezető: Németh Judit

Elérhetőségek: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Honlap: www.tolnamegyeivakok.hu

Telefon: +36–30/789–7480, Adószámunk: 18864858–1–17

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
pályázatot hirdet „Kulturális Pályázat” címmel
Szekszárd Megyei Jogú Város területén működő 

német nemzetiségi kulturális tevékenységet folytató, 
szekszárdi székhelyű civil szervezet támogatására.

A támogatás a szekszárdi német nemzetiségek 
önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, zenei 
– tánc és egyéb hagyományainak, szellemi és tárgyi 

emlékeinek ápolását szolgáló, célokra nyújtható. 
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 

2017. évben 2.000.000 Forint.
A pályázat beadási határideje: 2017. május 31. (szerda)

A pályázati kiírás és az adatlap letölthető Szekszárd Megyei Jogú 
Város (www.szekszard.hu) honlapjáról.

Dr. Józan-Jilling Mihály 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

MEGHÍVÓ
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör

immár hagyományossá vált, hogy május 1-én 
a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.) 

hívja versenyre a legjobb halfőzőket.
Most is ezt tesszük. Május 1-én 09:00 órakor
kinyitjuk a kaput, hogy aki versenyezni kíván 

előkészületeit megtehesse, s finom főztjét
szakértő bírálók ítéletének vesse alá. Szokás szerint most sem kérünk 
nevezési díjat. A főzéshez az eszközöket és a főznivalót mindenkinek 

saját magának kell hoznia.
Hívjon baráti társaságot is, hogy a főzés közben tanácsukkal segítsék, 

s amit főztek, egyék is meg!
Jelentkezni lehet: Horváth Editnél, 7100 Szekszárd Batthyány u. 14.,

 tel.: +36–74/313–175, +36–20/524–6820
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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!

(02280)

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

(02273)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02274)

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

Ballagási
akció!

Arany és ezüst ékszerek
nagy választékban!

Interspar Ékszerüzlet

FOSSIL, MICHAEL KORS, 
SKAGEN
karórák

(02286)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

( 02270)

ÓRIÁSI KOSZTÜM,
ÖLTÖNY, KABÁT CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Öltönyök normál, telt és EXTRA, méretben is!
–  Hétköznapi és alkalmi kosztümök a fi ata-

lostól az idősebb korosztályig mindenkinek 
(EXTRA méret is)!

–  Kord- és sportzakók, szövetnadrágok!
SZÖVETKABÁTOK

VÉGKIÁRUSÍTÁSA!!!

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
(Mátyás király u. 4/c. Euronics mellett)

Április 25. (kedd), 09:00 – 16:00-ig.


