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FOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Városi ballagás
Szerda délelőtt közel 800 közép-
iskolás diák részvételével tartot-
ták meg második alkalommal a 
Béla király téren a közös városi 
ballagást. A végzősök jelképes 
ajándékot vehettek át Ács Re-
zsőtől, Szekszárd város polgár-
mesterétől.
 → 3. oldal

Bikavér Borongoló
Április 29-én, szombaton első 
alkalommal rendeztek bortú-
rát „Bikavér Borongoló” néven 
a város északi részén találha-
tó tíz pincészet részvételével. A 
kiváló borok mellé kínált finom 
ételeket mintegy négyszázan él-
vezhették.
 → 6. oldal

Anyák napja alkalmából
szeretettel köszöntjük

az édesanyákat és a nagymamákat.

Majális retro hangulatban

→ 5. oldal
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Eltüntették a szeméthalmokat
Sok-sok köbméternyi, illegá-
lisan lerakott szemetet szállí-
tottak el a Patak utca mögötti 
területről kedden és szerdán.

A tehermentesítő útról is jól lát-
ható szeméthalmok elszállításáról 
a város önkormányzata és a terü-
letileg illetékes Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság gondosko-
dott, utóbbi egy homlokrakodó-
val is segítette a hulladék „eltün-
tetését”. Az igazgatóság megyei 
szakaszmérnökségét vezető Beke 
Zsolt felhívta a figyelmet, hogy 
az állampolgároknak a hulladé-
kudvarokban, a legtöbb esetben 
ingyen rakhatják le nem kom-
munális szemetüket.

Varga András, az önkormány-
zat városigazgatási és rendészeti 
osztályának vezetője elmondta, 
hogy a munkához a város köz-
munkásokat biztosított, a szemét 
elszállításához pedig két, egyen-
ként 32 köbméteres  konténer 
sem volt elég! Megerősítette, hogy 
az önkormányzat és a vízügyi 
igazgatóság közösen állja a 400 
ezer forintra becsült költségeket.

„A közterület-felügyelet mun-
katársai ezentúl fokozottan elle-
nőrzik majd a Patak utca mögötti 
területet, hogy az eset ne ismét-
lődhessen meg, és egy térfigyelő 
kamera elhelyezése is tervben 
van” – közölte Varga András. 
 S. V.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 7.
(vasárnap)

Május 8.
(hétfő)

Május 9.
(kedd)

Május 10.
(szerda)

Május 11.
(csütörtök)

Május 12.
(péntek)

Május 13.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Május 7. (vasárnap) – Gizella, Bendegúz
Gizella:  1.) germán eredetű; jelentése: női túsz, női kezes.  

2.) a Gisel-, Geisel- kezdetű germán női nevek önállósult rövidülése.
Bendegúz: hun-magyar eredetű; jelentése: Attila hun uralkodó atyjától szár-
mazó férfi.

Május 8. (hétfő) – Mihály, Győző
Mihály: héber eredetű; jelentése: az Istenhez hasonló.
Győző: latin Victor névből származik; jelentése: győztes, győző.

Május 9. (kedd) – Gergely, Édua
Gergely: görög eredetű; jelentése: éberen őrködő.
Édua: kun eredetű női név, jelentése: a Hold felkel.

Május 10. (szerda) – Ármin, Pálma, Míra
Ármin: latin eredetű; jelentése: hadi férfi..
Pálma: magyar eredetű; jelentése: a növény maga.
Míra: latin eredetű; jelentése: csodálatos.

Május 11. (csütörtök) – Ferenc
Ferenc: francia-latin eredetű; jelentése: francia.

Május 12. (péntek) – Pongrác, Gyöngy
Pongrác: latin eredetű; jelentése: minden + erő, hatalom.
Gyöngy: magyar eredetű; jelentése: gyöngy.

Május 13. (szombat) – Szervác, Imola
Szervác: latin eredetű; jelentése: megszabadított.
Imola: ismeretlen eredetű; jelentése: mocsár, hínár, vizes terület. Forrás: idokep.hu/szekszard

eső | kb. 4 mm eső |  
hidegfront erős széllel
max. 17o , min. 11o

közepesen felhős | szeles nap
max. 19o , min. 9o

erősen felhős | kb. 1 mm zápor | 
szeles nap
max. 16o , min. 8o

zápor | kb. 2 mm eső |  
elszórtan zivatarok
max. 18o, min. 5o

zápor
max. 22o , min. 8o

zápor
max. 24o , min. 11o

zivatar
max. 26o , min. 13o

Közel 800 diák „búcsúzott” a városi ballagáson

Második alkalommal tartot-
ták meg szerda délelőtt a 
Béla király téren a tavaly ha-
gyományteremtő szándékkal 
útjára indított közös városi 
ballagást.

Az önkormányzat által szerve-
zett közös ballagáson az idén 
nyolc szekszárdi középiskola 
42 osztályának 760 diákja vett 
részt. A végzős tanulókat kö-
szöntő Ács Rezső polgármester 
többek között arról szólt, hogy a 
diákok előtt áll még a „bolond-
ballagás” és egy kis kikapcsoló-
dás. Utána viszont a hajtás idő-
szaka következik: megkezdődik 

az érettségi-, illetve a szakmun-
kásvizsga. A városvezető arról 
is szólt, hogy a diákok közül 
bizonyára többen is más tele-
pülésen tanulnak majd tovább. 
A polgármester arra kérte a 
tanulókat, hogy ne felejtsék el 
Szekszárdot. Egyben reményét 
fejezte ki, hogy ezt követő ta-
nulmányaik befejeztével minél 
többen visszatérnek majd a vá-
rosba, hogy itt kamatoztassák 
megszerzett tudásukat.
A tanulók nevében Tatai Mi-
hály, a Garay János Gimnázium 
végzőse szólt a diáksághoz, il-
letve mondott köszönetet a pe-
dagógusok munkájáért. Mint 

mondta, a tanároknak nemcsak 
tudást kell átadniuk, de taníta-
niuk is kell. A tudást könyvek-
ből is meg lehet szerezni, de a 
diákok jelleme, másokhoz való 
hozzáállása pusztán a tanköny-
vek olvasásától nem fog fejlőd-
ni. Egy-egy karakteres pedagó-
gus viszont egész pályafutásokat 
képes meghatározni és ezzel a 
társadalom egészére is hatással 
lehet. A tanárok gondolkodni is 
tanítanak, ennek köszönhetően 
el lehet különíteni a valóst a va-
lótlantól, kritikával lehet szem-
lélni az áltudományos híreket.
Az eltelt négy évről elmondta, 
ez idő alatt rengeteget változ-
tak: okosodtak és megtanul-

tak másokkal együttműködni, 
dolgozni, aminek később nagy 
hasznát veszik. Tatai Mihály bú-
csúzásként arról szólt, hogy bár 
feltehetőleg többen elkerülnek 
majd Szekszárdról, ám szüleik, 
barátaik mindig a városhoz fog-
ják őket kötni.
Ács Rezső az önkormányzat ne-
vében jelképes, de hasznos aján-
dékkal lepte meg a diákságot: a 
polgármester egyesével adott 
át mind a 760 jelenlévő végzős 
részére egy-egy adatrögzítőt 
(pendrive). Az ünnepség zárá-
saként a diákok léggömböket 
engedtek a magasba, ezzel jel-
képesen búcsút intve a középis-
kolás éveknek.   S. V.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Életüket bízzák kutyájukra
Április 27. a vakvezető kutyák 
világnapja – az alkalomból a 
múlt csütörtökön kutyás be-
mutatót és mini konferenciát 
rendezett a Vakok és Gyen-
génlátók Tolna Megyei Egye-
sülete (VGYTME).

A Garay téri bemutatón Bálvá-
nyossy Zoltán, az egyesület el-
nökségi tagja – aki kutyájával, 
Boscóval érkezett – arról szólt, 
hogy mit is jelent a vak emberek 
számára vakvezető kutya. Mint 
mondta: Boscó a leghűségesebb 
társa, támasza, hű barát, akire 
mindig számíthat, a független-
séget, a mozgásszabadságot kö-
szönheti neki. A vakvezető kutya 
élete végéig szolgálja gazdáját, 
óvja testi épségét – fogalmazott 
Bálványossy Zoltán (képünkön), 
aki azt is elmondta, hogy Tolna 
megyében nyolc vakvezető kutya 
dolgozik, és ketten vannak, akik 
ilyen kutyusra várnak.

Magyarországon évente 16 
kutyát képeznek ki vakvezetés-
re, ezért is várnak sokan segítő-
re – tudatta Kovács Lászlóné. 
Az egyesület elnöke felhívta a fi-
gyelmet, hogy a törvényi előírá-
sok szerint a vakvezető kutyát 
gazdája beviheti a közintézmé-
nyekbe, hivatalokba és boltok-

ba, de a vendéglátóhelyekre és 
a buszokra is. A rendezvényen 
ott volt a súlyosan hallássérült 
Simonné Váradi Zsuzsanna, a 
SINOSZ Szakmai vezetője is, 
aki a kistermetű jelzőkutyáját, 
Odo-t hozta magával.

A Garay téri rendezvény után 
az egyesület Hunyadi utcai 
székházában „mini konferenci-
át” tartottak. A nap zárásaként 
az egyesület a PTE Gyakorló 
Óvodában tartott zenés műsor-
ral egybekötött vakvezető ku-
tya bemutatót. A rendezvényen 
énekes műsort adott Rákóczi 
Eszter, a műsorvezető Németh 
Judit előadóművész volt.  S. V.

A rendészeti ismeretek és a lovári nyelv is az érettségin
Május 5-én a nemzetiségi 
nyelv és irodalom írásbeli-
vel megkezdődik az érett-
ségi vizsgák időszaka. A 
megyei kormányhivatalnál 
az után érdeklődtünk, há-
nyan érettségiznek és mi-
lyen tárgyakat választottak 
legszívesebben a kötelezők 
mellett.

A kérdéskörben Mizsák Do-
minika kormányhivatali ka-
binetvezető szolgált infor-
mációkkal lapunknak, aki a 
Hatósági Főosztály adatait 
közölve elmondta: a tavaszi 
érettségi vizsgaidőszakban 
a tanulói jogviszonnyal ren-

delkező vizsgázók saját is-
kolájukban jelentkezhettek, 
az ezzel nem rendelkezők 
ugyanakkor a megyei kor-
mányhivatalnál február 15-
ig. Megyei szinten 703 emelt 
szintű érettségire jelentkeztek 
a tanulók. Az emelt szintű 
írásbelire öt középiskolát je-
lölt ki a hivatal az érettségizők 
számára, köztük a szekszárdi 
Garay János és az I. Béla Gim-
náziumot. A megyeszékhely 
két gimnáziuma ad majd ott-
hont az összes emelt szintű 
szóbeli vizsgának is.

Más a helyzet a középszintű 
vizsgák tekintetében: ebben a 
kategóriában már jóval többen, 

2224-en tesznek tanúbizony-
ságot tudásukról megyénk-
ben, amelynél mindösszesen 
7478 feleletet hallgatnak meg 
a vizsgabizottságok. Szekszárd 
középiskoláiban 763-an kíván-
nak középszintű vizsgát tenni.

Érettségit emelt szinten 25, 
középszinten 46 féle tárgyból 
tesznek a diákok. Idén a leg-
többen a biológia, a kémia, a 
földrajz, az informatika és a 
testnevelés mellett a belügyi 
rendészeti ismereteket, tár-
sadalomismeretet, továbbá 
az ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatár-
gyakat választották. Mindezt 
természetesen a magyar nyelv 

és irodalom, a matematika, a 
történelem, angol és a német 
nyelvek mellett választhatták. 
A már említett idegen nyelve-
ken túl 2017 folyamán olasz-
ból, spanyolból, franciából, 
oroszból és lovári nyelvből is 
többen érettségiznek.

A vizsgák május 5-én a 
nemzetiségi nyelv és iroda-
lom írásbelivel kezdődnek, az 
utolsó pedig május 26-án lesz, 
például orosz és a már említett 
lovári nyelvből. A szóbeli vizs-
gák emelt szinten június 8. és 
15. között, középszinten június 
19. és 30. között zajlanak – is-
mertette a kabinetvezető. 

 Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Benépesült a Prométheusz park a Retro Majálison
Régen gyűlt össze annyi em-
ber a Prométheusz parkban, 
mint hétfőn, a retro jegyében 
megtartott városi majálison.

Az elmúlt idők majálisainak 
emlékét idéző zenés ébresztővel 
kezdődött a hétfő a megyeszék-
helyen. A Szekszárdi Ifjúsági 
Fúvószenekar a medinai radar-
század által biztosított teherau-
tó platójáról muzsikált. A nem 
mindennapi jármű végigjárta 
a város forgalmasabb pontjait, 
itt-ott megállt, hogy a platón 
utazó zenészek ébresztőt ad-
hassanak a környékbelieknek, 
ahogy az régen is szokás volt 
– tudtuk meg Kissné Hóner 
Magdolnától, a Babits Mihály 
Kulturális Központ művelő-
désszervezőjétől. 

Szintén népszerűnek bizonyult 
a Fittlesz Egyesület zenés bemu-
tatója, ami a régi TV-tornák han-
gulatát keltette fel. A Grimaszk 
Bábszínház „Hoppá” című zenés 
előadásában olyan mesehősök 
„elevenedtek meg”, mint Süsü a 
sárkány, vagy Pom Pom. A han-
gulatot a Tücsök Zenés Színpad 
fokozta tovább, a 70-es, illetve a 
80-as évek slágereivel.

Szandi családi műsora is a 
retro jegyében zajlott. Pintácsi 
Alexandra kedvesen igyekezett 
bevonni műsorába a Promét-
heusz parkban összegyűlt né-
pes hallgatóságot, akiktől azt 
is megkérdezte, emlékeznek-e 
még arra, hogy milyen ruhát 
viselt a kezdetek kezdetén. A 
nézők soraiból pedig többen is 

helyesen emlékeztek Szandi pi-
ros svájci sapkájára és piros ala-
pon fehér pöttyös ruhácskájára. 

A résztvevők számát tekint-
ve Szandi családi műsora volt 

a legnépszerűbb május elsejei 
program, ebben az is közrejátsz-
hatott, hogy délutánra valóban 
szép idő várta az érdeklődőket. 
Szintén délután lépett fel Hajdú 
Steve, majd az M6-Expresz-
sz Zenekar és a Zanzibár adott 
koncertet. A városi majális éj-
szakába nyúló utcabállal zárult, 
melyhez a Retróleum Zenekar 
szolgáltatta a talpalávalót. Re-
pertoárjukból a 60-as, 70-es 
évek közismert klasszikusai 
hangzottak el.

A Prométheusz parkban a 
gyerekeket játékokkal is várták. 
Ezek között is megtalálhatóak 
volt a retro, így a klasszikus 
körhinta, a céllövölde, vagy a 
„sporthorgászat”.  

 S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

(02329)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

A DERBY Cipőgyár
termékeit, valamint

mérethiányos 
papucskészletünket

30% engedménnyel
kiárusítjuk

május 8–13-ig.

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

(02321)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.

Nyitva tartás: H-P. 8–16 óráig
Telefon: 74/319–593

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

SCHOLL – BERKEMANN
megérkezett

a TAVASZI-NYÁRI kollekció a

BA

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02326)

Batis Relaxstúdió 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 28.
Elérhetőség/bejelentkezés: Horváth György 06–70/317–38–76

Relaxáció, fogyás, barnulás egy helyen!
Újonnan nyílt üzletemben várom minden kedves frissülni, fogyni vagy 

szépülni vágyó vendégemet stresszoldó, lazító masszázsra vagy szoláriummal 
egybekötött flabélos-ra. Felüdülés testnek, léleknek kedvező áron.

Nyitási akció:
Május 8–13-ig minden 

szolgáltatás fél áron, azaz 
60 perces masszázs 2.000,- Ft,

szolárim 10 perc 300,- Ft.

(02327)

Húsz éve nem volt ilyen
Több mint húsz év után ismét 
fogathajtó versenyt rendez-
tek hétfőn Szekszárdon. A ha-
gyományteremtő szándékkal 
megtartott versenynek a Pol-
lack Mihály utcai sportpálya 
adott otthont.

Gyönyörű lovak, illetve pónik, 
szépen megmunkált kocsik 
sokasága gyűlt össze hétfőn a 
Szakcs-Szekszárd Lovas Bará-
tok Egyesülete szervezésében, a 
Pollack pályán megtartott Szek-
szárdi Fogathajtó Majálison.

A megyeszékhelyen legalább 
húsz éve nem rendeztek fogathajtó 

versenyt – tájékoztatta a Kadarka.
net portált Nemes Nauzika szer-
vező. Előzetesen tizenöt, a helyszí-
nen pedig további tizenhat fogatot 
regisztráltak, vagyis összesen har-
mincegyen álltak rajthoz nagyló- 
és póni kettesfogat kategóriában.

A résztvevők száma messze 
felülmúlta a várakozásokat, de az 
indulók száma országos viszony-
latban is szépnek számít. Nemes 
Nauzika elmondta: a néhány száz 
néző minőségi versenyt láthatott, 
melyben nehezített akadálypá-
lya is szerepelt. Az érdeklődőket 
kézműves játszóházzal, valamint 
a Rády József Huszárbandérium 

és a Rózsa Lovastanya bemutató-
jával – mely egy lovas ügyességi 
verseny volt – is várták.

Az akadályhajtásban Hatala 
Roland (Pincehelyi LE), a póni 
akadályhajtásban Posztobányi 

Sándor (Rákóczi LK), vadászhaj-
tásban Fritz József (Paksi Fogat-
sport Egyesület), a lovas ügyessé-
gi versenyben pedig Szabó Zsófia 
végzett az első helyen.  

 Forrás: kadarka.net

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Kilencen ülik körbe a családi asztalt
A Bartina néptáncosainak és 
a zeneiskola ifjú zongoristái-
nak sikereiről szóló híradása-
inkban többször is találkoz-
hattak már Sándor Zsigmond 
és öccse, Benjámin nevével. 
Ezúttal – Anyák napja alkal-
mából – édesanyjukkal, a hét 
gyermeket (fel)nevelő Antal 
Orsolyával beszélgettünk.

– Decsen nőttem fel, ott nem volt 
„divat” sok gyermek egy háznál, 
de a generációk együtt éltek – 
mondja elöljáróban Orsolya. 
– Bátyámra és rám is a nagyi 
vigyázott, amíg édesanyám dol-
gozott. Nagyon jó volt a kapcso-
latom anyukámmal, akit sajnos 
korán elveszítettem...

Orsolya a jogi egyetemen 
ismerkedett meg Attilával, aki-
vel a házasságkötést követően 
legfeljebb három gyermeket 
„terveztek”. Éppen első közös 
lakásukba költöztek, amikor a 
legidősebb fiú, a most 20 éves 
egyetemista, Dániel (kis képün-
kön) megérkezett.

– Akkor szakvizsgáztunk, 
nem voltam felkészülve, mi 
mindennel jár egy kisgyermek 
nevelése. Segítségem sem volt, 
de szerencsére néhány barát-
nőm is akkor volt kismama, 
így megoszthattuk egymással 
a gondjainkat, tapasztalatain-

kat. Dani után öt évvel szüle-
tett Sebestyén (15), s akkor be 
kellett látnom, naiv elképzelés 
volt, hogy nekem majd három 
lányom lesz…

A család nagyobb házba köl-
tözött, és egyre gyarapodott: 
Sebi után Zsigmond (13), majd 
Benjámin (10) érkezett, aztán 
Sámuel (6,5), Róza (4,5) és 
Lujza (2) született.

– Attila maximálisan kiveszi a 
részét a feladatokból, együtt „bo-
nyolítjuk” az óvodai, iskolai és 
délutáni fuvarokat – mondja Or-

solya. – Ahogy a fiúk idősebbek 
lettek, maguk is sokat segítenek: 
nagyon odafigyelnek egymásra.

Az állandó kialvatlanságnak 
lassan vége, már magára is jut 
némi ideje. Májusban talán vég-
re a férjével kettesben színház-
ba is eljutnak. Úgy tervezi, egy 
év múlva visszamegy dolgozni. 
Addig még az evangélikus gyüle-
kezetben konfirmációra készülő 
gyermekei töltik ki a mindennap-
jait, akik május első vasárnapján 
virággal, rajzokkal és verssel lepik 
meg Anyák napján. - fl -

Anyák napjára
Gyerekként három testvérem-
mel május első vasárnapján, 
Anyák napja hajnalán rend-
szerint nyakunkba vettük a 
várost és négy ölnyi virággal 
– orgonával és fátyolvirággal 
– tértünk haza. Feldíszítet-
tük a lakást, majd reggelit 
készítettünk Anyánknak, aki 
ilyenkor mindig egy kicsivel 
tovább aludt. Mi ébresztet-
tük, hogy lássuk örül-e a vi-
rágnak, reggelinek, gőzölgő 
kávénak. Örült, mindig örült. 
Csak később döbbentem rá, 
már felnőttként, hogy fontos 
máskor is - nem csak Anyák 
napján - kényeztetni Anyát 
mindezekkel. Jó őt örülni 
látni minél többször, minél 
tovább. 

Tavaly más megvilágításba 
került az édesanyák napja. 
Ezen a napon elment ugyan-
is egy barát, két kisgyermek 
édesanyja, tánc- és képzőmű-
vész. Sokan vettünk tőle vég-
ső búcsút. A virágok ezúttal 
nem a nappalinkat díszítet-
ték, hanem a fiatal édesanya 
örök földi ágyán lengedeztek, 
táncoltak a szélben, mint 
statiszták egy színdarabban. 
Távozása azonban valahogy 
mégsem szomorít el, kedves, 
meghatározó lénye ma is itt 
él közöttünk. 

Idén ismét más az Anyák 
napja. Egy apró kis elégedett 
emberke piheg a babakocsi-
ban, amellyel járjuk a vá-
rost, egy ideje minden nap. 
Egészen lassan közlekedünk 
mi a kisfiammal - furcsa ez 
így az örökös rohanás után. 
Ebben az idilli állapotban 
észrevettem, hogy rengeteg 
fátyolvirág és orgona díszíti 
mindenfelé a város utcáit. 
Táncolnak a szélben. Eszem-
be jutott, hogy utoljára eze-
ket a virágokat „huszonéve” 
láttam ilyen közelről, Anyák 
napján.

 M. Wessely Judit

Food Truck Show: a gördülő gasztrofesztivál

Május 12. és 14. között tíz 
szekszárdi borászat és ugyan-
ennyi „büfékocsi” részvételé-
vel, első alkalommal rendezik 
meg a „Szekszárdi Bortavasz 
és Food Truck Show”-t a Béla 
király téren.

A „Food Truck Show” gasztro-
fesztivál elsődleges célja, hogy 
egy időben és helyen mutassa 

be az utcán is elfogyasztható 
minőségi ételeket kínáló, önál-
ló mozgásra képes „vendéglátó 
egységeket”. A rendhagyó gaszt-
ronómiai rendezvény vendégei 
egy helyen kóstolhatják meg 
utcai kaját (street food) kíná-
ló mozgó árusok legjobb hazai 
képviselőinek portékáit. A ren-
dezvény ugyanakkor nem egy-
szerűen egy gasztro esemény, 
hanem egy show, ahol a mobil 
büfék modernizált, újragondolt, 
technikailag tökéletes verziót lát-
hatja az érdeklődő közönség. A 
„büfékocsikat” üzemeltetők egy-
től egyig tagjai a Magyar Street 
Food Egyesületnek, ami egyfajta 
minőségi mércéje a hazai műfaj 
képviselőinek, s emellett garan-
ciát jelent a minőségre.

A változatos alapanyagokból 
készülő étel különlegességek – 
kóstolható lesz itt többek között 
mártogatott és rántott sajtos 
szendvics, húsgolyó, kolbász ke-
nyértölcsérben, malacos batyu, 
no és persze édesség és kávé 
egyaránt – mellett a vendégek 
szekszárdi borokkal olthatják 
szomjukat. A kiváló nedűkről 
az Eszterbauer Borászat, a He-
imann Családi Birtok, a Márk-
várt Papa Pincéje, a Mészáros 
Pál Borház és Pince, a Németh 
János Pincészet, a Posta Borház, 
a Prantner Pince, a Sárosdi Pin-
ce, a Sebestyén Pince és Tringa 
Borpince gondoskodik. Estén-
ként hangulatos zene szórakoz-
tatja majd a közönséget. 

  SZV
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Bikavéreket is kóstoltak az „északi” pincetúra résztvevői
Április 29-én, szombaton 
első alkalommal rendeztek 
bortúrát „Bikavér Borongoló” 
néven a város északi részén 
található tíz pincészet rész-
vételével.

Mintegy négyszáz borturista 
érkezett április utolsó szombat-
ján Szekszárdra, hogy a szer-
vezők által biztosított ingyenes 
buszjáratot igénybe véve, vagy 
éppen gyalogszerrel járta végig 
az Eszterbauer Borászat (itt a 
Heimann Családi Birtok ven-
dégeskedett), a Merfelsz Pince, 
a Mészáros Borház, a Prantner 

Pince, a Sárosdi Pince, a Schie-
ber Pincészet (Márkvárt Pince) 
és a Vesztergombi Pince (Dúzsi 
Tamás Pincészete) „útvonalat”.

A részvételi díj ellenében a 
bortúrázók pincészetenként 
2–2 pohár bort, és mellé helyi 
alapanyagokból készített étele-
ket kóstolhattak. A borok kö-
zött természetesen ott voltak a 
névadó bikavérek is, de fehé-
rek, rozék és más vörösborok 
is kerültek a poharakba. A túra 
egyik „végpontján”, a Veszter-
gombi Pincészetnél például 
2015-ös Shirazt, és Dúzsiék 
Birtokborát is megkóstolhat- ták a „borongolók”, mellé pedig 

meleg babsalátával és chilivel 
készült puttonyos oldalast fo-
gyaszthattak.

Merfelsz Gábor saját készíté-
sű, rozmaringos sült fehérkol-
básszal és lilahagyma-lekvárral, 
a csak itt kóstolható, hamburgi 
muskotályból készült Agent 
Provocateur 2015-ös évjáratá-
val, no és nagy szeretettel várta 
a borturistákat, akik Budapest-
től Nyíregyházáig családi, baráti 
és céges csapatokban érkeztek. 
Felkapaszkodva a „hegyre”, be-
lestünk Sárosdiékhoz is, akik 
a bikavér mellett Réka roséval 

és szőlőskerti falatkákkal (kol-
bászkatona medvehagymás 
pestoval) kedveskedtek a há-
lás vendégeknek. A tavaly az 
Év Bortermelőjének választott 
Mészáros Pál pincészetében 
pedig az Irsai Olivér és a ’15-ös 
Bikavér mellé marhapörkölt és 
cigányzene dukált...

A megannyi pozitív vissza-
jelzés arra enged következtetni, 
hogy lesz folytatása a Bikavér 
Borongolónak, amelynek első 
„felvonása” szombat este a Für-
dőház utcai Bormúzeumban 
egy remek hangulatú, zenés 
mulatsággal zárult.  - fl - 

Európa-nap
Országszerte színes Európa-napi 
programokkal, nyereményjáték-
kal várják a családokat április 29. 
és május 17. között. Szekszárdon 
május 6-án, a Béla király téren 
várják az érdeklődőket, akik 
többek között választ kaphatnak 
arra, hogy hogyan járul hozzá 
az Európai Unió Magyarország 
megújulásához?

Az ingyenes családi progra-
mok mellett az Europe Direct 
irodák munkatársai adnak tájé-
koztatást az EU-val kapcsolatos 
kérdésekben, legyen szó oktatás-
ról, munkavállalásról, utazásról. 
A programot idén is kvízekkel, 
játékokkal színesítik. Az Euró-
pa-totót helyesen kitöltők között 
egy 4 napos, 2 személyes máltai 
utazást sorsolnak ki.  SZV

Madarak és fák napja – családi majális a Kápolna téren
Május 13-án, szombaton Ma-
darak és fák napja címmel, 
több szervezet összefogásá-
val családi majálist tartanak a 
Kápolna téren. A programok 
10:00 órakor a Béla király 
térről induló Lösz-szurdik 
túrával kezdődnek. Útvonal: 
a Benedek szurdik tanösvé-
nyen a Cserhát tetőig, majd 
a Hosszúvölgyön keresztül a 
Kápolna térig. Érkezés: 12 óra 
körül. A táv: kb. 5 km, túrave-
zető: Gyarmati László.

A Kápolna téren 10:00 és 16:00 
óra között lesznek rendezvé-

nyek, közte játékok a meg-
hívottak (szekszárdi iskolák, 
nagycsaládosok, Tolna Megyei 
Gyermekvédelmi Központ, Se-
gíts rajtam alapítvány) csapa-
tainak részvételével. A szerve-
zők bemutatják a kápolnát és 
környékét, és ebédre is várják 
a résztvevőket: meleg étel a Ci-
vilSegéd Közhasznú Alapítvány, 
zsíros kenyér, sütemény és üdítő 
a szervezők adományából.

A résztvevők 15 órakor in-
dulnak vissza a Prométheusz 
parkba, ahol csatlakoznak az or-
szágos „Közösségek hete” című 
program „keretében” zajló Polip 

Nyárnyitó bulihoz. A parkban 
15:00 és 22:00 óra között töb-
bek között élőlánc, flashmob, 
foci, bakancslista, élő könyvtár, 
óriás twister, valamint a Caritas 
RÉV, a Segíts Rajtam! Hátrá-
nyos Helyzetűekért Alapítvány, 
a Hallgatói Önkormányzat, a 
KIMMTA Zsibrik, a Harmadik 
Évezred Tolna Megyéje Egyesü-
let és a Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete várja 
az érdeklődőket. A hangulatról 
a fellépő zenekarok, az  Idióták, 
a No CFC, a Mody Blues Band, 
a Sirens Chant és a Sonic Rise 
gondoskodik.
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Újvárosi halfőzőverseny

A Szent István Ház udvarán 
évről évre mind ízesebb, 
változatosabb halászlé-kü-
lönlegességek fortyognak a 
bográcsokban május elseje 
alkalmával.

A munka ünnepén tíz csapat 
próbálta „lefőzni” egymást a 
Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör majálisán. 
A Szent István Ház udvarán 9 
órától gyülekeztek a versengő 
„séfek”. Nyolc tisztán ponty ala-
pú, illetve két vegyes halászlé 
készült a bográcsokban. A ren-
dezvényen Szekszárd polgár-
mestere, Ács Rezső, valamint 
több önkormányzati képviselő 
is tiszteletét tette, Máté Péter 
polgármesteri tanácsadó pedig 
a szakácsok táborát erősítette. A 
rendezvényen a tapasztalt „hal-

lé-professzorok” tanácsokkal 
segítették fiatalabb társaikat.

A zsűriben többek közt Mó-
dos Ernő borász és Csötönyi 
Sándor, az ökölvívó szövetség 
korábbi elnöke is helyet foglalt. 
A bírák több szempont – példá-
ul ízvilág, szín és összbenyomás 
– alapján ítélkeztek, és a több 
remek étel közül egyáltalán nem 
volt könnyű dolguk kiválasztani 
a legjobbakat.

A ponty alapú halászlevek 
között Töttös István és csapa-
ta vitte el a pálmát, megelőzve 
Dér László és Aschenbrenner 
Mihályt. A vegyes halászlevek 
versenyét Hencsik József étele 
nyerte Káldi Gyula csapata előtt. 
A programon a versenyzők az 
oklevélen túl egy-egy üveg bort, 
illetve egy ajándékpólót is átve-
hettek a szervezőktől.  Gy. L.
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A jövőt érintő kérdések
A Nemzeti Konzultációval 
kapcsolatban tartott sajtó-
tájékoztatót az elmúlt pénte-
ken, Szekszárdon Potápi Ár-
pád János nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár.

Az országgyűlési képviselő el-
mondta, hogy a kérdőíven sze-
replő – a jelenünket és a jövőnket 
is meghatározó –, a rezsicsökken-
téssel, a bevándorlás-politikával, 
a munkahelyteremtő intézke-
désekkel és az adócsökkentéssel 
kapcsolatos kérdések mellett arra 
is kíváncsiak, mit gondolnak a 

magyarok arról, hogy nemzetközi 
szervezetek pénzelik a bevándor-
lást Magyarországra és Európába, 
és hogy egyre több külföldről tá-
mogatott szervezet akar beleszól-
ni hazánk belügyeibe.

Potápi Árpád János hangsú-
lyozta: május közepéig minden 
választó megkapja a kérdőívet 
tartalmazó levelet, amelyet má-
jus 20-ig ingyenes küldhet visz-
sza. A kérdőív elektronikus úton 
is kitölthető a www.nemzetikon-
zultacio.kormany.hu webolda-
lon. A kérdőív anonim, a kitöl-
tők kiléte így titokban marad a 

feldolgozás során. Az államtitkár 
kérte, azok is töltsék ki és küld-
jék vissza a kérdőívet, akik nem 
értenek egyet a kormány állás-
pontjával.  SZV

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
május 8-tól május 12-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02312)

MENÜ Május 8. Május 9. Május 10. Május 11. Május 12.

„A”
1050 Ft

Lencseleves
gazdagon Karalábéleves Csontleves Gyümölcs-

leves
Tavaszi

zöldségleves

Túrós 
derelye

Rántott 
halfilé magvas 

bundában,
párolt rizs,

tartár

Torinói 
csirkemell,

petrezselymes 
parázs-

burgonya

Rakott
karfiol

Csirkepörkölt,
tészta,

savanyúság

„B”
1050 Ft

Lencseleves
gazdagon Karalábéleves Csontleves Gyümölcs-

leves
Tavaszi

zöldségleves

Rántott 
csirkeszárny, 
franciasaláta

Hentes 
tokány,
tészta

Zöldborsó-
főzelék, rántott 

sertésborda

Főtt marha-
szelet, 

paradicsom-
szósz, sós 
burgonya

Vasi pecsenye, 
karottás rizs,
savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában, 

petrezselymes 
burgonya,
friss saláta

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában, 

petrezselymes 
burgonya,
friss saláta

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában, 

petrezselymes 
burgonya,
friss saláta

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában, 

petrezselymes 
burgonya,
friss saláta

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában, 

petrezselymes 
burgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Vastagon sült 
sertéskaraj,

párolt barna 
rizs, vajas 
bébirépa

Vastagon sült 
sertéskaraj,

párolt barna 
rizs, vajas 
bébirépa

Vastagon sült 
sertéskaraj,

párolt barna 
rizs, vajas 
bébirépa

Vastagon sült 
sertéskaraj,

párolt barna 
rizs, vajas 
bébirépa

Vastagon sült 
sertéskaraj,

párolt barna 
rizs, vajas 
bébirépa

EÖTVÖS CIRKUSZ 2017! – ÚJ SZUPER PRODUKCIÓ!
HARLEQUIN TITKA gálaműsor

Eötvös Cirkusz – a manézs örök csodája minden nemzedéknek!
SZEKSZÁRD TESCO parkoló május 11-től május 14-ig

ELŐADÁSOK: Csütörtök, péntek: 18:00 órakor 
Szombat: 15:00 és 18:00 órakor, Vasárnap: 15:00 órakor

Csütörtökön CSALÁDI NAP:
KETTŐT FIZET – NÉGYET KAP
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!

Pénteken: minden 2. jegy 50%, a hétvégén 500,- Ft kedvezmény minden jegy árából
(a hirdetés felmutatása esetén).

Infóvonal: 06–30/401–9507, www.eotvoscirkusz.com, Facebook: Cirkusz Eötvös
Cirkuszpénztár nyitva: 10:00 – 18:00 óráig (02307)

Idei műsorunkban bebizonyítjuk, hogy lehet ötvözni a hagyományos régi cirkuszt a jövő „újcirkusz” 
stílusával, hisz minden újnak az alapja a hagyományokra épült cirkusz és mindezt megfűszerezzük 

egy mesés világgal, a Harlequin varázslatos világával, melyben egy titokra is fény derül.
Világszámokból nem lesz hiány. Nemzetközi gálaműsorunkban fellépnek, légtornászok, akrobaták,

szemfényvesztő illuzionisták, hófehér paripák, oroszlánok, púpos tevék, lámák, zebrák, kecskék 
és más egzotikus állatok is láthatóak lesznek a porondon.

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(02308)

Töttős Tibor mindent vitt
Noha vörösboros vidéken 
élünk, de a Szekszárd-Újvá-
rosi Katolikus Társaskör ha-
gyományos borversenyén is 
igazolódott: a 2016 őszének 
hűvös, csapadékos időjá-
rása miatt a fehér fajtákból 
nagyobb esély kínálkozott a 
minőségi borkészítésre

Ezzel a meg állapítással élt Mó-
dos Ernő, aki szerint hiába volt 
megfelelő a cukorfok egyes ter-
mőhelyeken, a szőlő fenológiai-
lag nem volt érett. A borverseny 
zsűrijének elnöke ettől függetle-
nül a dicséret hangján beszélt a 
beküldött minták többségéről, 
amelyek ebből a kritikus tava-
lyi évjáratból érkeztek. A szín-
vonal meghaladta azt, ami úgy 
általában a „hobbista kertba-
rátok” versenyeit jellemzi me-
gyeszerte. A bírák nagyon szép 
kékfrankosokat és cabernet bo-
rokat is kóstoltak (képünkön), a 
rozék pedig egyenesen dombo-

rítottak. A fehérek azt igazolták 
vissza, hogy Szekszárdon is ér-
demes egyes fajtákkal, például 
chardonnay-vel vagy olaszriz-
linggel foglalkozni.

Nyolcvan minta érkezett (46 
vörös, 17-17 rozé és fehér), 
amelyből a szigorú követelmé-
nyeket támasztó zsűri öt aranyat 
osztott a rozék, hatot a fehérek 
és tízet a vörösborok mezőnyé-
ben, az ezüstök száma pedig 
mindhárom kategóriában meg-
haladta a húszat.

Először fordult elő a társas-
kör borversenyén, hogy a nagy 
aranyat mind a három kategóri-
ában egy termelő nyerte el. Töt-
tős Tibor neve talán sokaknak 
ismeretlenül hat, de a szakma 
előtt nem. Mesterségbeli tudását 
a nyolcvanas években az Alis-
cavinnél, többek között Módos 
Ernő mellett, az Év Bortermelő-
je címet is elnyert Dúzsi Tamás 
mellett eltöltött évek, évtizedek 
alatt szerzett meg.  B. Gy.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Április 30-ai rejtvényünk megfejtése: Fényes Adolf, Szegény ember élete. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Erdész Károlyné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését május 11-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Ezen a vasárnapon több ün-
nepet, megemlékezést tartunk. 
A katolikus egyházban ma kö-
nyörgő nap van a papi hivatá-
sokért. Ilyenkor kiváltképpen 
azért imádkozunk, hogy a fia-
talok meghallják Krisztus hívó 
hangját. Krisztus sokkal több fi-
atalt hív a papi szolgálatra, csak 
a sok zaj elnyomja a hangját. 
Krisztus a csendben tud hoz-
zánk szólni és vezetni bennün-
ket. Nagyon fontosnak tartom a 
papi példamutatáson kívül azt 
is, hogy a szülők, testvérek, hí-
vek miképp beszélnek papokról, 
püspökökről. Hallottam már 
olyan beszélgetést, ha nem let-

tem volna pap, csak egy fiatal, 
biztos elment volna a kedvem 
e hivatástól. Megszólástól, szi-
dalmazástól, még nem leszünk 
jobbak, sőt bezárkóznak a pap 
testvérek. Az áldott imádság, el-
fogadás tesz és tehet bennünket 
jobbá.

Imáikban bízva áttérek a má-
sik napra, ami nemcsak az egy-
házban, de a világban is nagy 
ünnep. Édesanyák napja van, 
de ez nem azt jelenti, hogy csak 
virágot veszünk. Ez a nap gon-
dolkoztasson el a vele való kap-
csolatomról, hogy a „szürke hét-
köznapokban” miként szeretem 
őt. Én is édesanyámat, most ta-

nulom újból szeretni, testi érin-
téssel (ölelni, puszilni), hisz ezt 
régebben nagyon nem szerettem, 
de most így tudom kimutatni 
szeretetemet, fiatalabb korom-
ban pedig az engedelmességgel 
tudtam volna őt igazán szeretni. 
Az édesanyáknak is van „szere-
tet tankjuk”, amit fel kell tölteni. 
Ez a nap extra töltést jelent, de 
ne feledkezzünk meg arról, hogy 
ez a „tank” ürül, és nekünk az év 
folyamán sokszor kell megtölte-
nünk. Az elhunyt édesanyák pe-
dig az imáinkat várják. Köszö-
net nekik mindenért... 
 Petkó Tamás
 plébános

A Tolna Megyei Vöröskereszt 
használtruha

adományozást tart.
Helye: 7100 Szekszárd,  

Dózsa György u. 1.
Ideje: 2017. május 8. (hétfő) 

08:00 – 09:00 óráig.
Szeretettel várják tagjaikat,
a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége 

tagjait és minden rászorulót. 
(A 2017. évi tagdíj befizetésé-

re is lehetőség van.)

Közérdekű közlemény
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala a 
nagy érdeklődésre való te-
kintettel lakosság részére

kedvezményes – 65,- Ft/db  
– virágpalánta vásárt szervez

közterületi, ill. előkerti  
kiültetésre, valamint épület 

homlokzat díszítésére,
továbbá cserjeosztást  
közterületi kiültetésre

2017. május 18-án és 19-én, 
08:00 – 16:00 óráig

a Kisiparos udvarban.
Kérjük, hogy gondozott 

kertjeikről, kiültetéseikről 
készített fotóikat juttassák 

el a városi kertészhez postai 
úton, vagy a  

katzne@szekszard.hu  
e-mail címre.

SZMJV Polgármesteri  
Hivatal, Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Igazgatóság

Pályázati felhívás – 2017. évi Sportkeret (Működési célú)

Pályázat megnevezése: 2017. évi Sportkeret (Működési célú)

Pályázat témaköre:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága a 64/2017 (IV.24.) határozata értelmében 
pályázatot hirdet az szekszárdi székhelyű sportegyesületek 
működési célú kiadásainak támogatására.

Pályázat célja:
A pályázat célja, hogy szekszárdi székhelyű sportegyesüle-
tek működését támogassa az utánpótlás-nevelés, a szaba-
didős és diáksport színterén.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak olyan 
szekszárdi székhellyel rendelkező sportegyesületek, melyek vál-
lalják a jelen pályázati feltételekben foglalt elvárások teljesítését.

Keretösszeg: 5.000.000-, Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000-, Ft

Igényelhető max. összeg: 500.000-, Ft

Önrész aránya: A pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2017. május 17. (szerda) 16:00 óra

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan 
kitöltött

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága részére címezve 

• személyesen, vagy postai úton,
• zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás 

címét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd,Széchenyi u. 27–31. 
(Humán Osztály)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Pályázati felhívás – 2017. évi Sportkeret (Sportrendezvények szervezése)
Pályázat megnevezése: 2017. évi Sportkeret (Sportrendezvények szervezése)

Pályázat témaköre:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága a 63/2017 (IV.24.) határozata értelmé-
ben pályázatot hirdet az szekszárdi székhelyű sportegyesü-
letek és civil szervezetek által szervezett sportprogramok, 
sportrendezvények szervezésére és lebonyolítására.

Pályázat célja:

A pályázat általános célja, hogy Szekszárd városában a helyi igé-
nyekre alapozva olyan sportprogramok, sportrendezvények, 
sportkezdeményezések valósuljanak meg, amelyek elősegítik, 
hogy minél szélesebb körben sportoljon Szekszárd város la-
kossága, akár a versenysport- vagy szabadidős sport színterén.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak olyan 
szekszárdi székhellyel rendelkező sportegyesületek, civil 
szervezetek, melyek vállalják a jelen pályázati feltételekben 
foglalt elvárások teljesítését.

Keretösszeg: 2.500.000-, Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000-, Ft

Igényelhető max. összeg: 300.000-, Ft

Önrész aránya: A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2017. május 17. (szerda)16:00 óra

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan kitöltött
•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Humán Bizottsága részére címezve 
•  személyesen, vagy postai úton zárt borítékban elhelyezve 

lehet benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás 

címét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd,Széchenyi u. 27–31. 
(Humán Osztály)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Pályázati felhívás – 2017. évi Ifjúsági Keret
Pályázat megnevezése: 2017. évi Ifjúsági Keret

Pályázat témaköre:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizott-
sága a 62/2017 (IV.24.) határozata értelmében pályázatot hir-
det az ifjúsági korosztály számára elérhető programok, ren-
dezvények szervezésére és lebonyolítására.

Pályázat célja:

A pályázat általános célja, hogy Szekszárd városában a helyi 
igényekre alapozva az ifjúsági korosztályt megcélzó progra-
mok, rendezvények, kezdeményezések valósuljanak meg, 
amelyek elősegítik, hogy minél szélesebb körben a fiatalok 
kulturáltan, hasznosan tudják a szabadidejüket eltölteni.

Pályázati kategóriák:

• fiatalok egészséges életmódra nevelése
• szünidei szabadidős programok
• pályakezdés, beilleszkedés segítése
• hátrányos helyzetű fiatalok segítése
• önkormányzati munkába történő eredményes bekapcsolódás
• nemzetközi kapcsolatok építése
• Szekszárdra vonatkozó fontos ismeretek elsajátítása

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak olyan 
szekszárdi székhellyel rendelkező ifjúsági egyesületek, civil 
szervezetek, köznevelési intézmények, melyek vállalják a je-
len pályázati feltételekben foglalt elvárások teljesítését.

Keretösszeg: 2.700.000-, Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000-, Ft

Igényelhető max. összeg: 200.000-, Ft

Önrész aránya: A pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2017. május 17. (szerda) 16:00 óra

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan 
kitöltött

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága részére címezve 

• személyesen, vagy postai úton,
• zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás 

címét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd,Széchenyi u. 27–31. 
(Humán Osztály)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

FELHÍVÁS

Az Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) szervezői 
felhívják a civil szervezetek és intézmények figyelmét a 

2017. május 23–25.
között a Szent István téren megrendezendő eseményre,

 melyre várják a szervezetek,intézmények jelentkezését, akik 
kitelepülhetnek, bemutatkozhatnak, felléphetnek,
illetve önálló programelemmel is készülhetnek.

További információ kérhető: Pócs Margit
közművelődési és civil kapcsolatok referensétől

(+36–30/632–32–66, +36–74/504–119) 
Jelentkezni lehet május 11-ig 

Gaálné Hoffercsik Dóránál telefonon: +36–74/511–721,  
mentalmuhely@gmail.com e-mail címen vagy

személyesen: a Mentálhigiénés Műhely irodájában 
(Babits Mihály Kulturális Központ)

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

(02320)

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. május 1–31-ig tart.
(02313)
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„Büszkék vagyunk Rátok!”
Története legnagyobb sikerét 
aratva ezüstérmet szerzett az 
Atomerőmű KSC Szekszárd a 
női kosárlabda NB I bajnoki 
döntőjében.

Djokics Zseljko együttese már 
akkor beírta magát a klub 
aranykönyvébe, amikor meg-
nyerte az alapszakaszt. Az egész 
éves kemény, szisztematikus 
munka gyümölcse beérett, az 
igazi csapatként funkcionáló 
Szekszárd veretlenül jutott el a 
fináléig, amely – ahogy a veze-

tőedző fogalmazott – a hab volt 
a tortán.

És micsoda döntő volt! A KSC 
már a második találkozón meg-
mutatta „oroszlánkörmeit”, az-
tán a párharc hétfői harmadik, 
szekszárdi felvonásán egészen 
elképesztőt produkált. Kétszeri 
hosszabbítást követően legyőzte 
(77–73) a klasszisok egész so-
rát felvonultató soproni Dream 
Team-et. A szív diadala volt ez, 
amely sokáig emlékezetes marad!

Csütörtök este az elfáradó 
kék-fehérek ellen a Sopron 

nyerte az aranycsatát. A lefújás 
után „Büszkék vagyunk Rátok!” 
skandálták a szekszárdi szurko-
lók, akik szemében a KSC az 
igazi bajnok.

A játékosok: Eva Lisec, Theo-
doreán Alexandra, Studer Zsu-
zsa, Tamis Dorottya, Studer Ág-
nes, Gereben Lívia, Sandra Pirsic, 
Mansaré Manty, Bálint Réka, An-
tóni Csenge, Cherise Daniel, Maja 
Erkic és a sérülten is társait erősí-
tő Maja Scsekics. A stáb: Djokics 
Zseljko vezetőedző, Szabó Noémi 
másodedző, Szabó Gergő klu-
bigazgató, Jánossy Csaba erőnléti 
edző, Skorday Tamás gyúró és 
Heizler János fizioterapeuta.

Bravúros negyedik hely a tinik döntőjén
Április 27. és 30. között Székes-
fehérvár adott otthont a Tini 
leány kosárlabda bajnokság 
országos döntőjének, ahol két 
csoportban 8 csapat küzdött 
a helyezésekért. A KSC Szek-
szárd minden várakozást fe-
lülmúlva jutott elődöntőbe, és 
végül a negyedik helyen zárt, 
ami ettől a csapattól éremmel 
felérő teljesítmény.

Harsányi Mária és Baki Sándor 
edzők tanítványai óriásit küz-
döttek. A csapatot négy játékos, 
Holcz Rebeka, Szőke Fanni, 
Németh Lili és Sámóczi Zsófia 
„húzta”, de a többiek is minden 
dicséretet megérdemelnek. Öt 

meccsen szerzett 105 pontjával 
és 43 lepattanójával Holcz Re-
beka bekerült a finálé All Star 
csapatába. 

Eredmények, csoportmér-
kőzések: Zsíros Akadémia–
KSC Szekszárd 91–62. Ld: 
Holcz 29, Németh 11. Miskolci 
Vadmacskák–Szekszárd 57–60. 
Ld: Sámóczi 18, Holcz 15, Szőke 
15, Németh 10. Szekszárd–Dá-
vid Kornél KA 83–71. Ld: Holcz 
26, Sámóczi 20, Németh 19.

Elődöntő: Csata DSE–Szek-
szárd 109–43. Ld: Holcz 15, Sá-
móczi 12. A 3. helyért: Győr KA–
KSC Szekszárd 78–64. Ld: Holcz 
20, Szőke 16/3, Sámóczi 11. 

 SZV

Ezernél is többen futottak a villanyfényes Zichy-n
Rengetegen vettek részt az 
április 29-én este megtartott 
XI. Domaine Gróf Zichy Utcai 
Futóversenyen. Az éjszakába 
nyúló eseményen összesen 
1047-en értek célba.

A Scherer Tamás vezette Spor-
télmény Alapítvány által szerve-
zett versenyen rajtszámot viselő 
gyermekekkel és szüleikkel né-
pesült be szombat este a Garay 
tér. Az előző évek gyakorlatától 
eltérően idén kora este kezdő-
dött a verseny, így a résztvevők 
egy része már villanyfény mellett 
teljesíthette a kitűzött távot, ami 
ritkaságnak számít hazánkban.

A futóverseny célja az idén is 
futás, a mozgás népszerűsítése 
volt. A szervezők főként diáko-
kat vártak a versenyre, melyre 
ők ezúttal is ingyen nevez-
hettek. Az iskolások nemcsak 
Szekszárdról, de a megye több 
településéről érkeztek.

A rendezvény vendége volt 
Miklós Edit alpesi síző, aki a 
2014-es ötkarikás játékokon 7. 
helyezést ért el lesiklásban, ami 
minden idők legjobb magyar 
téli olimpiai eredménye. Miklós 
Edit elmondta: csodálatos, hogy 
ilyen sok gyermek gyűlt össze. 
Hozzátette, ez a futóverseny egy 
remek kezdeményezés, és a ha-
gyományt tovább kell folytatni.

A közös bemelegítés követő-
en 19 órakor rajtolt el az első 
korcsoport versenye. A diákok 
összesen hat korosztályban fu-
tottak: a 2006 után születettek 
egy, míg az 1998 és 2005 között 
született fiatalok 2 km-es távon 
versenyeztek. Az idősebbek a 
4×1 kilométeres váltófutásban, 
valamint az amatőrök számá-
ra megrendezett 7 kilométeres 

versenyen mérethették meg 
magukat. Ez utóbbi táv szintén 
újdonság volt.

Minden résztvevő kapott 
ajándékot, de az idén először 
147 befutóérem is gazdára 
talált a váltó és az amatőr fu-
tamban. Az utóbbi verseny-
számban induló férfiak és nők 
egy-egy üveg bort vihettek 
haza. A férfiak 7 kilométeres 
versenyében Halmai Balázs 
győzött, és ő nyerte el a Rádió 
Antritt által felajánlott bikali 
wellnes hétvégét is. A női ver-
seny győztese Szekerczés Réka 
lett, aki a Rács-kerámia érem 
mellé egy virágcsokrot és egy 
palack Twickel csúcsbort vihe-
tett haza. A dobogósok Miklós 
Edittől és Kelemen Ferenctől, 
a Twickel Szőlőbirtok ügyve-
zetőjétől vehették át a díja-
kat. Részletes eredménylista a 
www.sportelmeny.hu oldalon.  
 Forrás: kadarka.net

A RENDEZVÉNY NÉVADÓ TÁMOGATÓJA:

Tolnatej Zrt.

A RENDEZVÉNY FŐTÁMOGATÓI:
• SPAR Magyarország Kft.
•  Szekszárd Megyei Jogú

Város Önkormányzata 
• Keszthelyi Holding Zrt.
• 4Sales
• Alisca Bau Zrt.
• Bát-Grill Kft.
• Bau-Team Kft.
• Elektrolit Kft.
• Elter Kft.

• Eszterbauer Borászat
• H-Hold Kft.
• JAKO Kft.
• Messer Kft.
• Murexin Kft.
• Pannon Market Zrt.
• Schieber Pincészet
• Sygnus Kft.
• Tarr Kft.
• V&Periko Kft.

8. TOLLE BORVIDÉK
FÉLMARATON TÁMOGATÓI

2017. május 6., szombat

A RENDEZVÉNY
KIEMELT TÁMOGATÓI:

• Delta-E Kft.
• Dovi-Trade
• Gemenc Bau Kft.
• Grain Plusz Kft.
• Heimann Pincészet
• Köz-Meg-Vill Kft.
• Metmark Kft.
• Panteon Kft.
• Sugár Építőipari Kft.

A RENDEZVÉNY
TÁMOGATÓI:

• Austrotherm Kft.
• FÜRMAN Kft.
• Gárdi és Tsa Kft.
• Geodézia 
• Goldkern Kft.
• Lugmair Kft.
• Meridián Kft.
• TÜK Bt.
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Rekordnevezés a Borvidékre
Több mint 1300 egyéni ne-
vező és további kilencven 
csapat regisztrált előzetesen 
a május 6-án rajtoló 8. Tolle 
Borvidék Félmaratonra.

Csillag Balázstól, a futóverseny 
egyik szervezőjétől megtudtuk, 
hogy a rekordot jelentő előne-
vezés miatt szombaton csak a 
legkorábban érkező 500 futó-
nak – közte 120 gyermeknek – 
van lehetősége a helyszíni neve-
zésre. A versenyközpont ismét 
a Vármegyeházán lesz, a „későn 
ébredők” 8 órától itt jelentkez-
hetnek, és az előnevezettek is itt 
vehetik át rajtszámaikat.

Az 1 km-es gyerekfutam 13 
órakor, míg az 5, a 14, a 21 és a 28 
km-es egyéni és csapatversenyek 
14 órakor rajtolnak a Béla király 
térről. A több meredek kaptató-
val nehezített útvonalon négy ki-
lométerenként várja frissítőpont 
a futókat, az út mentén pedig a 
szurkolók mellett zenekarok ad-
nak új erőt a versenyzőknek, akik 

között – a szervezők nagy örömé-
re – egyre több szekszárdit találni.

Szombaton 200 önkéntes se-
gítik a zavartalan lebonyolítást, 
amiért a járművel közlekedők 
is tehetnek. A futóverseny miatt 
ugyanis 14:00 és 15:00 óra között 
időszakos útlezárásra kell számí-
tani a Széchenyi u., Béri B. Á. u., 
Május 1. u., Bródy S. u., Munká-
csy u., Béla király tér, Flórián u., 
Fürdőház u., Ujfalussy u., Zöld-
kert u., Ezerjó u., Parászta u. és 
Tolnai L. u. útvonalon, 15:00 és 
16:30 óra között pedig a Bocskai 
u., Remete u., Bartina u., illetve 
a Sárköz u., Puskás T. u., Kilátó, 
Munkácsy u., Béla király tér sza-
kaszokon. A szervezők kérik a la-
kók és a közlekedők megértését.

Szombat este a hagyományos 
„after party” várja a futókat és 
barátaikat a Bodri Pincénél, va-
sárnap délelőtt pedig egy kis le-
vezetésre hívják a futókat, akik 
10:00 órakor A Kávé Házától 
egy rövid „városnézésre” indul-
hatnak a szervezőkkel.   (x)

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

A KSC negyedik helyezett csapata: Németh Lili, Holcz Rebeka, 
Szőke Fanni, Sámóczi Zsófi, Bernáth Petra, Bodócs Gréta, Villá-
nyi Anna, Lipovszky Nóra, Schmauzer Dóra, Dávid Nóra, Horog 
Betta, László Bernadett, Sebestyén Panna, Horváth Csenge, Ko-
vács Edina. Edzők: Harsányi Mária és Baki Sándor.

Három arany
A Magyar Rádióamatőr Szö-
vetség az elmúlt héten ren-
dezte meg a Gyorstávírász Or-
szágos Bajnokságot, melyen a 
Szekszárdi Rádió Klub tagjai 
négy érmet is szereztek. 

A verseny a szeptemberben, 
Esztergomban megrendezésre 
kerülő világbajnokságra tör-
ténő felkészülés egyik állo-
mása volt. Magyarország 22 
év után rendezi újra a sport-
ág legnagyobb eseményét és 
a szervezők – köztük ketten 
a szekszárdi egyesület tagjai 
– bíznak abban, hogy ez is 
olyan sikeres lesz, mint a két 
évtizeddel ezelőtti. Az utolsó 
válogató versenyt június vé-
gén tartják, és a szekszárdiak 
közül hárman is esélyesek, 
hogy ott legyenek az őszi vi-
lágbajnokságon.

Az országos bajnokságon 
a Szekszárdi RK versenyzői 
közül a szenior női kategóriá-
ban Császár Valéria, a férfiak 
szenior egyes és kettes kor-
csoportjában Weisz László, 
illetve Lakatos László szerzett 
aranyérmet. A szenior 1-ben 
Ferencz József másodikként 
zárt, míg a férfiak mezőnyé-
ben Weisz András az 5. helyen 
végzett. 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
Az időpontot később közöljük. 
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
Május 7., vasárnap
14:30 –  Kincsem
17:00 –  Hogyan legyél latin 

szerető
19:00 –  A kör
Május 8., hétfő
17:00 –  Hogyan legyél latin 

szerető
19:00 –  Julieta
Május 9., kedd
17:00 –  Hogyan legyél latin 

szerető
19:00 –  Julieta
Május 10., szerda
17:00 –  Hogyan legyél latin 

szerető

19:00 –  Julieta

Május 11., csütörtök
15:00 –  Csápi – Az óceán hőse
16:30 – A galaxis örzoi vol. 2. 3D
19:00 –  Öldöklő szerelem

Május 12., péntek
15:00 –  Csápi – Az óceán hőse
16:30 – A galaxis örzoi vol. 2. 3D
19:00 –  Öldöklő szerelem

Május 13., szombat
15:00 –  Csápi – Az óceán hőse
16:30 – A galaxis örzoi vol. 2. 3D
19:00 –  Öldöklő szerelem

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 8. (hétfő) 19:00 
– Rendezvényterem
Szabó Magda 100 – „Abigél titkai”

Töredékek Szabó Magda írónő 
életművéből, születésének 100. 
évfordulója alkalmából. Piros Il-
dikó Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas, érdemes művész előadása 
két részben.  Jegyár: 2.000,- Ft.

Május 9. (kedd) 18:00 
– Rendezvényterem
Színházi Közösségek Találkozója

Gyere hozzánk, vendégségbe! 
Közös alkotótevékenység során 
a művészeti csoportok bemutat-
koznak egymásnak és a kedves 
érdeklődőknek, majd beszélge-
tés következik a közös érdeklő-
désről, együttműködésről.

Fellépnek: I. Béla Diákszín-
pad, Alisca Slam, Aliscum 
TheArtRoom, Art Contact Moz-
gásszínház, PlayBack Színház és 
Rubányi Anita versekkel. 

A belépés díjtalan.

Május 10. (szerda) 18:00 
– Művészetek Háza

PTE orgona-ének kamara-
együttesének hangversenye

A Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Kar Zeneművészeti 
Intézetének regionális kamara-
koncert-sorozatának szekszárdi 
állomása. Fellépők: Kovács Szilárd 
orgonaművész és növendéke, Kuti 
Ágnes énekművész (szoprán). 

A hangverseny díjmentesen 
látogatható.

Május 12. (péntek) 17:00
– Bakta galéria
Molnár Jánosné foltvarró kiállí-
tás megnyitója

Molnár Jánosné foltvarró cé-
hmester 75. születésnapi és 20 
éves foltvarrói munkássága jubi-
leuma alkalmából rendezett kiál-
lítás. Köszöntőt mond: Acélosné 
Solymár Magdolna, a Szekszárd 
Környéki Foltvarró Egyesület el-
nöke. A kiállítást megnyitja: Pauli 
Anna Munkácsy-díjas textilmű-
vész, egyetemi tanár. Közremű-
ködik a Liszt Ferenc Zeneiskola 
vonós kvartettje. 

A tárlat megtekinthető júni-
us 6-ig. 

Május 17. (szerda) 18:00 
– Csatár terem
Író- olvasó találkozó Karafiáth 
Orsolyával

Házigazda: Ágoston Zoltán, a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztője. 
A rendezvény a Jelenkor folyó-
irat és a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ együttműködésében 
jön létre. 

A belépés díjtalan.

Május 19. (péntek) 18:00 
– Művészetek Háza
A dal vándora – hangverseny és 
könyvbemutató

Szvorák Katalin Kossuth-dí-
jas népdalénekessel beszélget Si-
mon Erika. Házigazda: Czigány 
György. 

A belépés díjtalan.

FELHÍVÁS – a helyi kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának Közgyűlése a Szekszárd Város Napjának 
megállapításáról és a helyi kitüntetések és elis-
merő címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati 
rendelete alapján Szekszárd város közösségéhez 
fordul, hogy a szekszárdiak tegyenek javaslatot 
az alábbi helyi kitüntetések adományozására.

1.) PRO URBE SZEKSZÁRD Emlékplakett
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozható 
annak a természetes személynek vagy azok közös-
ségének, aki vagy amely a város fejlesztésében, a tár-
sadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely 
területén kiemelkedően hasznos munkát végez, és en-
nek révén a város értékeit növelő, maradandó ered-
ményt ért el, öregbítette a város jó hírét.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozá-
sát települési képviselő, szekszárdi székhelyű civil 
szervezet, érdekképviseleti szervezet, és bármely, 
szekszárdi állandó lakóhellyel rendelkező termé-
szetes személy kezdeményezheti.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett évente legfel-
jebb három adományozható.

2.) Közjóért kitüntető díj
Közjóért kitüntető díj adományozható annak a ter-
mészetes személynek vagy azok közösségének, aki 
vagy amely Szekszárd városért kiemelkedő jelentő-
ségű tevékenységet folytat, vagy folytatott, és ezzel 
hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hír-
nevének növeléséhez.

A Közjóért kitüntető díjra bármely szekszárdi ál-
landó lakóhelyű személy, vagy szekszárdi székhelyű 
jogi személy javaslatot tehet. Közjóért kitüntető díj-
ból évente legfeljebb hat adományozható.

3.) Szekszárd javáért kitüntető cím
A Szekszárd javáért kitüntető cím annak a szekszár-
di székhelyű vagy telephelyű vállalkozásnak ado-
mányozható, aki vagy amely   

a.) Szekszárd gazdasági fejlődésének elősegítésé-
ben, gazdasági érdekeinek előmozdításában kiemel-
kedő jelentőségű tevékenységet folytat, vagy

b.) szociális területen a lakosság érdekében, – 
különösen életszínvonalának javításában, szociális 
jólétének növelésében – példaértékű teljesítményt 
nyújt, vagy 

c.) egyediségével, egyedülállóságával, újításával, 
nagy jelentőségű díjjal, PR munkával, vagy egész te-
vékenységével hozzájárul a város országos vagy nem-
zetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

A Szekszárd javáért kitüntető cím adományozásá-
ra javaslatot tehet bármely szakmai szervezet, érdek-
képviseleti szerv, természetes személy, civil szervezet.

Évente legfeljebb négy kitüntető cím adomá-
nyozható.
 
4.) Hirling Ádám kitüntető díj
Hirling Ádám kitüntető díj annak az önkormány-
zatnál, vagy az általa fenntartott vagy működtetett 
intézménynél, költségvetési szervnél foglalkoztatott 
közalkalmazottnak, munkavállalónak, köztisztvi-
selőnek, ügykezelőnek, valamint az önkormányzat 
kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazda-
sági társaságnál foglalkoztatott munkavállalónak, 
adományozható, aki

a.) munkaköréből fakadó feladatait hosszú ide-
je, legalább tíz éve tartósan magas színvonalon és 
eredményességgel látja el; 

b.) jelentős érdemeket szerzett nagy munka-
igényű szakmai feladat végrehajtásában;

c.) életpályája alapján példaképül állítható.
A Hirling Ádám kitüntető díj több személy, kö-

zösség, munkacsoport között megosztva is adomá-
nyozható közös tevékenység, együttesen elért ki-
emelkedő eredmény esetén. 

A Hirling Ádám kitüntető díj adományozásá-
ra javaslatot tehet a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
egyetértésével a polgármester, az alpolgármester, 
az önkormányzati képviselők, a bizottságok külső 
tagjai, valamint a szekszárdi működési körű szak-
mai és civil szervezetek.

A kitüntető díjból évente legfeljebb 3 adomá-
nyozható.

A kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban 
az űrlapok kitöltésével kell eljuttatni Szekszárd Me-
gyei Jogú Város polgármesteréhez 2017. május 22-
ig. (Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 
8.,  Személyesen: Szekszárd, Széchenyi u. 27-31. 
Humán Osztály)

A javaslattételben meg kell jelölni azokat a ténye-
ket és adatokat is, amelyek a kitüntetés adományo-
zását megalapozzák.

Természetes személyt érintő adományozásra 
vonatkozó minden javaslathoz mellékelni kell a 
javasolt személy 2. melléklet szerinti hozzájáru-
ló nyilatkozatát személyes adatai kezeléséhez.

A javaslattételhez az űrlapok és a szükséges nyilat-
kozat letölthetőek Szekszárd Megyei Jogú Város hon-
lapjáról (Az űrlapok a rendelet 14–18. oldalán ta-
lálhatóak.)

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.

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

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. (02315)

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(02314)

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör vezetősége
2017. május 7-én, vasárnap 16:00 órakor 

ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉGET TART
a Szent István Házban (Rákóczi u. 69–71.).

Az ünnepi műsort a Szent József Katolikus Iskola diákjai 
és a társaskör tagjainak gyermekei, unokái adják.

Örömmel vennénk, ha egy kis süteményt hozna magával 
és így segítene abban, hogy a jelenlévők egymást megvendégeljék.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak.



2017. május 7.16

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!

(02319)

LOVASTÁBOR 2017-ben is Őcsényben!
A Rózsa Tanya Lovarda 2017-ben ismét lovastáborokat indít az alábbi időpontokban:

(02184)

1.)  Június 19–24. (bejárós),
2.)  Június 26. – július 1. (bentlakásos),
3.)  Július 3–8. (bejárós),
4.)  Július 10–15. (bentlakásos),

5.)  Július 24–29. Élet a tanyán tábor (bejárós),
6.)  Július 31. – augusztus 5. Edzőtábor középiskolásoknak (bentlakásos),
7.)  Augusztus 7–12. (bejárós),
8.)  Augusztus 14–19. Edzőtábor általános iskolásoknak (bentlakásos).

Bővebb információért kérjük érdeklődjön telefonon, vagy látogassa meg weblapunkat!
Tel.: +36–30/474–0090, +36–30/288–8437 • www.rozsatanya.n4.hu •  www.facebook.com/rozsatanyalovarda

Mit nyújtanak a táborok:
naponta gyerekenként 1 óra lovaglás, 

játszótér használat, vetélkedők, 
fürdőzés a medencében, oklevél osztás, fotó készítés.

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

(02310)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02311)

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


