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Kórházi felújítás
A szekszárdi önkormányzat tá-
mogatásával, tíz és fél millió 
forintból kezdődnek felújítá-
si munkák a Tolna Megyei Ba-
lassa János Kórház Gyerme-
kosztályán. A beruházás javítja 
a komfortérzetet és a higiéniai 
körülményeket is.
 → 2. oldal

Gemenc Nagydíj
Május 25. és 27. között kerül 
sor a 43. Alisca Bau Gemenc 
Nagydíj nemzetközi ország-
úti kerékpárversenyre. A vi-
adalt – amely most visszake-
rült az UCI versenynaptárába 
– idén első alkalommal szer-
vezi a város.
 → 13. oldal

→ 3. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 14.
(vasárnap)

Május 15.
(hétfő)

Május 16.
(kedd)

Május 17.
(szerda)

Május 18.
(csütörtök)

Május 19.
(péntek)

Május 20.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Május 14. (vasárnap) – Bonifác, Gyöngyi
Bonifác: latin eredetű; jelentése: a jó sors embere; jótevő.
Gyöngyi: magyar eredetű Gyöngy női név -i képzős alakja, egyben a Gyöngyvér 
becézett alakja. 

Május 15. (hétfő) – Zsófia, Szonja
Zsófia: görög eredetű; jelentése: bölcsesség.
Szonja: a Zsófia orosz becézőjének németes formája.

Május 16. (kedd) – Mózes, Botond
Mózes: héber eredetű; jelentése: vízből kihúzott.
Botond: magyar eredetű; jelentése: buzogányos harcos.

Május 17. (szerda) – Paszkál
Paszkál: görög-héber-latin eredetű; jelentése: húsvét.

Május 18. (csütörtök) – Erik, Alexandra, Szandra
Erik: alnémet-északi germán eredetű; jelentése: nagyrabecsült.
Alexandra: görög-latin eredetű; jelentése: harcra kész, az embereket oltalmazó.
Szandra: az Alexandra olasz becézőjéből.

Május 19. (péntek) – Ivó, Milán
Ivó: 1.) germán eredetű; jelentése: tiszafa; 2.) az Iván szláv becézője.
Milán: szláv eredetű; jelentése: kedves.

Május 20. (szombat) – Bernát, Felícia
Bernát: germán eredetű; jelentése: erős, mint a medve.
Felícia: latin eredetű; jelentése: boldog. Forrás: idokep.hu/szekszard

zivatar | kb. 1 mm eső |  
hidegfront erős széllel
max. 23o , min. 13o

zivatar | kb. 1 mm eső |  
elszórtan zivatar
max. 22o , min. 12o

zápor | kb. 1 mm eső |  
szeles nap
max. 20o , min. 13o

gyengén felhős | szeles nap 
max. 20o, min. 9o

közepesen felhős
max. 25o , min. 13o

gyengén felhős
max. 26o , min. 13o

gyengén felhős
max. 19o , min. 13o

Érettségi 2017: írásbelin túl, szóbelin innen
Túl vannak az írásbeli érettsé-
gi vizsgák első részén a szek-
szárdi középfokú oktatási in-
tézmények diákjai is.

Az I. Béla Gimnáziumban idén 
a négy végzős osztályból 119-en 
érettségiznek, míg előrehozott 
vizsgát tizenhárman tesznek – 
tudtuk meg Hajós Évától. Az 
igazgató elmondta: emelt szin-
ten 57, középszinten 537 vizsgát 
bonyolítanak le.

A kötelező idegen nyelvi tár-
gyak közül az angol és a német a 
felkapott, de az olaszt is többen 
választották. A középiskolában 
sokan tesznek vizsgát informa-
tikából, de biológia, földrajz és 
testnevelés tárgyakból is. Ez 
utóbbiból emelt szinten maga-
sabb a vizsgák száma, köszön-
hetően annak, hogy sportkép-
zésből is igen erős a gimnázium 
– árulta el Hajós Éva.

A diákok továbbtanulá-
si tervei meglehetősen széles 
spektrumon mozognak. Akad, 
aki a választott tanulmányi te-
rületéhez igazodóan informa-
tika-matematika, természettu-
domány, vagy a sport vonalán 
halad tovább, míg mások hu-
mán, idegen nyelvi és művésze-

ti irányba orientálódnának. Az 
informatikai profilú osztályba 
járók többsége mérnöki, vagy 
informatikus pályára szeretne 
menni, ám akadnak a tanári, 
orvosi hivatáshoz vonzódó ta-
nulók is. A humán, valamint a 
nyelvi profilú osztályok diákjai a 
pedagógusképzés mellett gazda-
sági pályán, vagy bölcsészkaron 
tanulnának tovább, de többen 
választják a környezetmérnöki, 
a pszichológiai és a művészeti 
képzéseket is. A továbbtanulás 
helyszíneként Budapest mellett 
vidékről a pécsi, a szegedi, va-
lamint a gödöllői, a győri és a 
kaposvári egyetem a „sláger”.

József Attila, Radnóti és 
Kosztolányi

Az érettségizők szerint ma-
gyar nyelv és irodalomból a 
műértelmező szövegalkotási 
feladatok középszinten jobban 
megfeleltek várakozásaiknak a 
szövegértés feladatsoránál. Jó-
zsef Attila és Radnóti Miklós az 
utolsó tanév második félévében 
szerepel a tananyagban, ráadá-
sul mindhárom szerző felbuk-
kan a szóbeli tételekben is.

– Szaktanári szemmel összes-
ségében elégedettek lehetünk 
az idei középszintű magyar 
írásbeli érettségi feladatokkal – 
mondta dr. Mikóné Csősz Judit. 

Az I. Béla Gimnázium pedagó-
gusa szerint a felkészülés alatt a 
tanulók már találkoztak hason-
ló jellegű feladatokkal. A ma-
gyar nyelv és irodalom tantárgy 
közép- és emelt szintű írásbeli 
érettségijeit érintő változások 
összességében kedvezőbbé tet-
ték a vizsgát a diákok számára. 
 Gy. L.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Városi segítséggel újul meg a gyermekosztály
A szekszárdi önkormányzat 
támogatásával, tíz és fél mil-
lió forintból kezdődnek felújí-
tási munkák a Tolna Megyei 
Balassa János Kórház Gyer-
mekosztályán. 

A város kiemelt figyelmet fordít 
az egészségügyi alap- és a kórházi 
ellátás feltételeinek javítására. Or-
vosi rendelők újultak és újulnak 
meg Szekszárdon, ezzel párhu-
zamosan az önkormányzat – az 
országban egyedülálló módon – 
együttműködést kezdeményezett 
a kórház vezetésével – mondta 
el Ács Rezső a gyermekosztály 
felújításáról tartott szerdai saj-
tótájékoztatón. A polgármester 
hozzátette: a közös gondolkodás 
keretében festették ki a Rende-
lőintézetet és ennek eredménye 
többek között az Ybl utcai parko-
lóhelyek kialakítása is. 

A gyermekes családok sorsa 
kiváltképp fontos a város számá-
ra, ezért biztosítják a költségvetés 
terhére a szekszárdiak számára 
ingyen az ultrahangszűrést, és 
ezért szerelték fel a legmodernebb 
eszközökkel az újszülött osztályt a 
Rotary Clubbal közösen.

„Ezt az utat szeretnénk tovább 
járni, amikor a kórház megkere-
sése nyomán segítjük a Gyer-

mekosztály felújítását” – tudatta 
Ács Rezső. A városvezető emlé-
keztetett: a Közgyűlés döntése 
nyomán az önkormányzat saját 
forrásból 10,5 millió forintot biz-
tosít a munkálatokhoz.

Dr. Németh Csaba főigazga-
tó elmondta: a 80-as évek végén 
készült a Gyermekosztály épüle-
te, amelyen nyomot hagyott az 
elmúlt három évtized. A felújí-
tást a komfortosítás és szakmai 
szempontok is indokolják. A 
pénzből kórtermeket festenek ki, 
csaptelepeket cserélnek le, ami 
növeli a komfortérzetet és javít-
ja a higiéniai körülményeket. 
Egyes kórtermekben kényelmes 
és kulturált pihenési lehetőséget 

biztosítani a szülőknek. Ezen túl-
menően a fertőzőbetegek elkü-
lönítésére alkalmas, vizesblokkal 
felszerelt kórtermet hoznak létre. 
A felújításokkal az év végéig vé-
geznek – tudatta a főigazgató.

Dr. Harangi Ferenc osztályve-
zető főorvos megköszönte a se-
gítséget a városnak és elmondta, 
azon lesznek, hogy a felújítási 
munkák ne zavarják a betegel-
látást. Dr. Fathi Khaled gyer-
meksebész főorvos arról szólt, 
hogy a pihenőhelyek kialakítása 
lényeges, mert ha a szülő a gyer-
mekével maradhat a kórházban, 
az elviselhetőbbé teszi a gyermek 
számára az osztályon töltött időt. 

 Forrás: kadarka.net

A nagybetűs élet kapujában
Nyolc szekszárdi középiskola 
több mint negyven osztályá-
nak közel nyolcszáz diákja 
intett búcsút a középiskolás 
éveknek és ballagott el az el-
múlt pénteken. 

A ballagás olyan alkalom, ami-
kor felidézzük a tegnapokat, 
megünnepeljük az elért eredmé-
nyeket és felkészülünk a holnap 
kihívásaira. A diákokban most 
biztosan felidéződik sok-sok is-
kolai emlék, melyek szorosan 
az iskolához kötik a végzősöket 
– mondta ünnepi beszédében 
Szabóné Kiss Erzsébet, a Bezer-
édj István Szakképző Iskola igaz-
gatója. Az intézményvezető kije-
lentette: büszke a tanulókra, akik 

nemcsak a városban, de az or-
szágban is gazdagították az isko-
la hírnevét. Az iskola vezetője azt 
mondta a diákoknak, a bizonyít-
vány olyan, mint a gyümölcsfa 
virága: még soká hoz termést. A 
tudás és a tapasztalatok növeke-
désére van szükség, hogy a gyü-
mölcs beérjen.

A diákok a ballagással való-
ban ráléptek a felnőtté válás út-
jára, és ebben az érettségi-, il-
letve szakmunkásvizsga fontos 
mérföldkő lesz – fogalmazott 
Szabóné Kiss Erzsébet, majd 
búcsúzóul sok sikert, kitartást 
és boldogságot kívánt az élet-
ben az öt végzős osztály mint-
egy a 110 ballagó diákjának. A 
végzősök nevében Molnár Dá-

vid, a 12. F osztály tanulója bú-
csúzott, aki megköszönte a ta-
nároknak a rengeteg törődést, 
támogatást, amivel megtanítot-
ták számukra mindazt, amire az 
életben szükségük lehet.

Az ünnepségen Szabóné Kiss 
Erzsébet tizenhét diáknak adott 
át elismerést tanulmányi ered-

ményükért, versenyeken elért si-
kereikért. Emellett elsőként hár-
man, Steinbach Mónika, Molnár 
Dávid és Kardos József érdemel-
ték ki az iskola alapítványa által 
hagyományteremtő szándékkal 
alapított „A végzős évfolyam ki-
váló tanulója” címet.  

 S. V.

Esetbörze
A közelmúltban másodszor ér-
keztek neurológusok – zömmel 
fiatal orvosok – Szekszárdra az 
ország minden részéből, hogy 
esettanulmányok ismertetésével 
„szakmázzanak”.

– A neurológia egy nagy szak-
terület. Nagyon fontos, hogy az 
orvos szemlélete, gondolkodása 
ne legyen sematikus” – utalt az 
esetbörze fontosságára a házigaz-
da szerepét betöltő Kondákor Ist-
ván professzor, a megyei kórház 
neurológiai osztályát vezető főor-
vos. – Ha egy orvos lát tíz egyfor-
ma esetet, tíz egyforma háttérrel, 
akkor hajlamos a következőt is 
beilleszteni a szokványos esetek 
közé. A fiatal kollégák ráirányí-
tották a figyelmet arra, hogy ha 
vannak is hasonlóságok, mégis 
minden eset más és más. Ennek 
az orvosi szemléletváltásnak a 
nyertese végül is a beteg lesz – 
összegzett Kondákor professzor.

Az esetbörze sikeréhez a me-
gyei kórház két szakorvosa is 
hozzájárult. Dr. Tusa Csaba 
„Pitvarfibrilláló stroke-os beteg 
– terápiás dilemmák” címmel 
tartott előadást, míg dr. Amir 
Zarbakhsh az „Arnold-Chiari 
malformáció” nem specifikus tü-
neteit mutatta be a százötven fős 
hallgatóságnak.  B. Gy.

Mértani sorozat, valószínű-
ség-számítás és függvények – 
többek között ilyen feladato-
kat kaptak a diákok kedden, 
a középszintű matekérettségi 
első, 45 perces részében. A 
másodikban pedig a fontos 
témák – síkgeometria, so-
rozat, statisztika, egyenlet, 
függvények és koordinátageo-
metria – kerültek elő.

Szerdán a történelem írás-
beli zajlott, ahol a diákokra 
középszinten Hunyadival, 
a sztálini diktatúrával, a 
határon túli magyarsággal 
összefüggő kérdések vártak, 
míg emelt szinten az ipari 
forradalom és a rendszervál-
tás után magyar gazdaság is 
szerepelt a feladatok között.
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csúcsot megdöntött az idei futóverseny 
A tolnai Steinbach Zsolt – aki 

éppen szombaton ünnepelte 
születésnapját – a célba érés után 
elmondta: negyedik alkalom in-
dult a versenyen, idén a 21 ki-
lométeren mérette meg magát. 
Szerinte a hivatalos és a „ma-
szek” frissítő pontok jól kiegészí-
tették egymást, és sokat segített, 
hogy több száz néző drukkolt és 
biztatta tapssal a futókat a ver-
seny útvonala mentén. A 28 ki-
lométeres versenyben résztvevő 
dr. Harsányi Zsuzsanna először 
indult a Borvidék Félmarato-
non. A budapesti hölgy dicsérte 
a „helyieket”, akik szavai szerint 
aranyosak és kedvesek voltak, és 
elismerően nyilatkozott a han-
gulatról is. Az idei verseny kor-
elnökei a 14 km-es távot teljesítő 
Lencsés Éva néni és a 84 évesen 
három vetélytársát is megelőző 
Kenyér Imre bácsi voltak.

Csillag Balázs szervező arról 
tájékoztatott, hogy idén nem-
csak az előnevezések, de az in-
dulók teljes száma is rekordot 

döntött. Előzetesen mintegy 
ezernyolcszázan, míg a helyszí-
nen háromszázan neveztek, így 
a résztvevők száma összesen 
2121 volt. Elmondta, a mezőny 
több mint fele a 28 km-es, 788 
m szintkülönbségű távra ne-
vezett, mert a futók többsége 
hagyományosan a legnagyobb 
kihívást keresve érkezik a Bor-
vidék Félmaratonra – tette hoz-
zá. Csillag Balázs kérdésünkre 

elárulta, mintegy félszáz lehet 
azon futók számra, akik mind 
a nyolc erőpróbán részt vettek.

A szervező szerint a verseny 
attól is különleges, hogy a he-
lyiek jobban kiveszik részüket a 
rendezvényből, mint másutt. A 
lebonyolításban mintegy kétszá-
zan vettek részt. Csillag Balázs 
zárásként köszönetét fejezte ki a 
városnak, a polgárőröknek, a ren-
dőrségnek és minden önkéntes-

nek, aki a 8. Borvidék Félmaraton 
sikeres lebonyolításában segített.

A futók a félmaraton után 
sem tértek pihenőre, a rendez-
vényt követően ugyanis az idén 
is bulit tartottak a Bodri Birto-
kon, ahol kifulladásig szórakoz-
tak a verseny résztvevői.

 S. V. – F. L.

8. Tolle Borvidék Félmaraton: minden eddigi 
Még a tavalyi rekordot is túl-
szárnyalta a résztvevők szá-
ma szombaton, a 8. Borvidék 
Félmaratonon: Összesen 2121 
futó mérette meg magát a ver-
senyen. Az indulóknak egy-
szerre lehetett részük meny-
nyei és pokoli élményben, de 
ők éppen ezért érkeztek.

Talán csak a Szekszárdi Szüreti 
Napokon látni annál több em-
bert a Béla király téren, mint 
május 6-án, szombaton, a 8. 
Borvidék Félmaraton rajtja előtt. 
Tolna megye legnagyobb amatőr 
sportversenyén, a Borvidék Fu-
tóegyesület rendezvényén futók 
és szurkolók lepték el a teret. So-
kan közülük harsány színű, bo-
hókás ruhát öltöttek a versenyre. 
Az ország minden szegletéből 
összesereglett indulók közül töb-
ben mintha jelmezbálra érkeztek 
volna. Ha más környezetben lát-
nánk rózsaszínű parókát viselő, és 
ugyanilyen színű tüllszoknyába 
bújt érett férfiakat, valószínűleg 
ferde szemmel tekintenénk rá-
juk. A Borvidék Félmaratonon 
azonban ez egyáltalán nem volt 
szokatlan...

Az olimpiai ötpróba pont-
gyűjtő versenyének is számító 
eseményen az idén is 5, 14, 21 
és 28 kilométeren tehették pró-
bára erőnlétüket a futók a várost 
övező pazar borvidéki domb-
ság kaptatóin. Emellett idén is 
megtartották a gyermekek egy 
kilométeres futamát, amelyen 
kétszázharmincan vettek részt, 
ami jóval több, mint egy éve.

A gyermekfutamot követően 
a téren összegyűlt sokaságot 
köszöntő Ács Rezső polgár-
mester elmondta: a verseny 
egyre népszerűbb, ezt jelzi a 
nevezők számának fokozatos 
emelkedése. Hozzátette, a szer-
vezők rengeteget dolgoztak a 
rendezvény sikeréért. Ács Re-
zső azt is megosztotta, hogy a 
nyáron országos Vespa találko-
zónak ad majd otthont a Béla 
király tér. A polgármester an-
nak kapcsán közölte ezt, hogy 
a szervezők egy ’80-as évekbeli 
Vespa robogót sorsoltak ki az 
indulók között.

A Borvidék Félmaraton futói 
a polgármester rajtjelére, és a 
gyönki Harmónia-Rend-Band 
Gyermekkórus és Zenekar ál-
tal előadott P. Mobil sláger, „A 
Zöld, a Bíbor és a Fekete” tak-
tusaira indultak el. A mezőny 
akkora volt, hogy mintegy öt 
percbe tellett, mire mindenki 
elhagyta a startvonalat.

Futók színes folyama „höm-
pölygött” végig a Széchenyi, 
majd a Béri Balogh Ádám utcán, 
hogy azután megkezdődjön az 
első „hegymenet”. A pénteki zi-
vatar után hirtelen jött májusi 
nyár – no meg a szintemelkedés 
– korán próbára tette a kevésbé 
felkészült futókat. Sokan voltak, 
akik már a Bródy utca alján, a 
Nádasdi és Korcsmár család 
által üzemeltetett „gerilla” fris-

sítőponton folyadékpótlásra 
kényszerültek. Persze akadtak 
kedvtelésből fröccsözők is...

A Borvidék Félmaratonok-
ra jellemző, egy EKG-görbét 
idézően fel-le hullámzó „pá-
lyán” az Újfalussy utca, majd a 
Cserhát-tetőre vezető parásztai 
szakasz „rostálta” tovább a me-
zőnyt. A verseny mindig válto-
zó útvonalán, a Kápolna téren 
köszöntek el egymástól a 14 és 
a 21/28 km-es távot teljesítők. 
Előbbiek a Béla király téri cél 
felé vették az irányt, utóbbiakra 

azonban még több igen kemény 
(kegyetlen?) emelkedő várt. 
Ilyen volt a Porkoláb-völgy is, 
ahol még a legedzettebbek is 
bele-belesétáltak.

Az ő kínjaikat is enyhítette a 
19-es kilométert jelző pontnál 
frissítőt kínáló, a 70-es éveiben 
járó, de igen fiatalos Révai Ist-
vánné. Ica néni a kis tanya előtt 
álló asztalkára vízzel töltött po-
harakat, csokoládét, banánt és 
sok más finomságot készített 
ki a futóknak. Több edénybe 
vizet töltött, hogy akinek kedve 
szottyan rá, azzal frissíthesse 
megfáradt testét. A nyugdíjas 
asszony azt mondta, mindezt 
igazán megérdemlik azok, akik 
egy ilyen kemény erőpróbára 
vállalkoznak. Hozzátette, az ő 
unokái is versenyben vannak.

A Gyűszű-völgyi lejtmenetet 
követően a 28 kilométeres táv 
résztvevői még felkapaszkod-
tak az Iván-völgy kőkemény 
emelkedőjén, de az útvonal még 
tartogatott egy utolsó kihívást. 

Egy igazi kálváriát. Aki a Kálvá-
ria-kilátóig vezető tíz százalékos 
emelkedőt is legyűrte, annak 
már csak lefelé kellett futnia...

A Béla király téri cél felé tart-
va másodszor is „összefutot-
tunk” a tolnai Lugosi Gáborral. 
A szekszárdi tűzoltóság lánglo-
vagja menetfelszerelésben, 
tűzoltóruhában, hátán oxigén-
palackkal teljesítette az általa 
vállalt 14 km-es távot. Ha ilyen 
fitt tűzoltók vigyáznak ránk, a 
polgárok biztonságára, nagy baj 
nem érhet bennünket.

Eredmények
28 km egyéni, férfiak: 1. Orsós 
Zolika (Szekszárd) 1:56:06, 
2. Czencz Péter (Szekszárd) 
2:03:57, 3. Szunyogh Péter 
(Lenti) 2:08:17. Nők: 1. Hu-
zsvay Edit (Baja) 2:21:43, 2. 
Katona Éva (Pécs) 2:28:00, 3. 
Cseke Lilla (Budapest) 2:30:50.

21 km egyéni, férfiak: 
1. Csatlós Máté (Zsombó) 
1:31:36, 2. Schranz Dániel 
(Szekszárd) 1:32:47, 3. Kassai 
Károly (Budapest) 1:34:32. 
Nők: 1 Szatmári Adrienn 
(Pécs) 1:39:43, 2. Elek Zita 
(Szekszárd) 1:46:15, 3. Gábor 
Anita (Cegléd) 1:50:36.

Teljes eredménylista a 
www.borvidekfelmaraton.hu 
weboldalon.

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

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

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.

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.

Bodri Pincészet
Dúzsi Tamás és Családja Pincészete
Eszterbauer Borászat
Fekete Borpince
Fritz Pincészet
Heimann Családi Birtok
Pastor Borászat
Lajvér Borház
Márkvárt Családi Pincészet
Módos Fergel Borászat
Neiner Családi Pince
Németh János Pincészet
Posta Borház
Prantner Pince
Sárosdi Pincészet
Sebestyén Pince
Szeleshát Szőlőbirtok
Takler Pince
Tringa Borpince
Tüske Pince
Vesztergombi Pince
Vida Családi Borbirtok

(02351)
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A bukovinai székelyek otthonra találtak Tolnában
Különleges, személyes emlé-
kekkel teli tárlattal lepte meg 
az érdeklődőket a Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egye-
sülete, akik immáron hét esz-
tendeje őrzik és népszerűsítik 
a székely kultúrát, identitást 
városunkban.
 
A Babits Mihály Kulturális 
Központban megnyílt kiállítá-
son az egyesület tagsága által 
összegyűjtött több száz doku-
mentumba (honosító iratokba, 
keresztlevelekbe, családi fo-
tográfiákba) lehet betekinteni 
tíz tablón át. A május 6-i tárlat-
nyitó vendége volt Potápi Árpád 
János nemzetpolitikai államtit-
kár. A bukovinai székely szár-
mazású politikus beszédében 
aláhúzta: a bukovinai székelyek 
sokat tettek a magyar kultúráért 
oly módon, hogy mindeközben 
saját identitásukat is megőriz-
ték, megkapaszkodva a Tolna 
megyei tájon.

Beszélt arról is, hogy kevés 
olyan magyar népcsoport van, 
amely a bukovinai székelyek-

hez hasonló telepítéstörténettel 
bír. A székelység maguk is te-
lepített népcsoport volt, akiket 
az Árpád-házi királyok Ma-
gyarország különböző részeiről 
telepítettek Erdély dél-keleti 
részére. Amikor székelységről 
beszélünk, nem egy „vérségi 
népcsoportról”, hanem „jogi 
kategóriáról” beszélünk, amely 
később önálló magyar népcso-
porttá vált – fogalmazott Potápi 
Árpád János.

A szekszárdi egyesület mű-
ködését Szegedi Dezsőné elnök 
mutatta be a megnyitón, emlé-

keztetve arra: az öt bukovinai 
falu hányadtatással teli székely 
lakossága egy délvidéki kitérő 
után vert végül gyökeret Ma-
gyarországon, s így Tolna me-
gyében.

A rendezvényen az egyesü-
let „Maroknyi Székely” Nép-
dalköre lépett fel, és idézetek 
hangzottak el Bágyi Zsuzsanna 
festőművész „Balladát éneklő” 
című, harmincöt bukovinai 
székely emlékein alapuló köny-
véből. Szereplői mintegy 76 év 
emlékeiről mesélnek, felleb-
bentve a fátylat magyarországi 

letelepedésük körülményeiről 
is. Az egyesület kiadásában 
napvilágot látott kötet borító-
ján a szerző egy székely asz-
szonyról készített alkotása lát-
ható.

A hiánypótló tárlaton, ame-
lyet még két hétig lehet látni a 
kulturális központ márványter-
mében, Illés Tibor a Bukovinai 
Székelyek Országos Szövetsé-
gének elnöke is tiszteletét tette. 
 Gy. L.

Pályázat: zöld út a Sió-projektnek
Folyamatos a döntéshozás a 
Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) 
pályázatairól: az Irányító Ha-
tóság pénteken 64 Tolna me-
gyei projektet támogatott.

A nyertesek között szerepel a 
Tolna Megyei Önkormányzat 
Sió fejlesztését célzó pályáza-
ta, de más turisztikai, továbbá 
családbarát, egészségügyi és 
szociális infrastruktúrafejlesztő 
projektek is zöld utat kaptak. A 
TOP-os pályázatok által közel 
tíz milliárd forint nagyságrendű 
források érkeznek a megyébe.

A turizmusfejlesztést célzó 
nyertes pályázatok egyike a me-
gyei önkormányzat Sió projektje, 
amely a Balaton és a Duna vízen 
és vízparton történő összekötését 
foglalja magában. A Sió medrét 
egy KEHOP projekt keretében 

kitisztítják, töltését pedig a szük-
séges helyeken megerősítik, hogy 
az megfelelő legyen a vízparti tu-
rizmushoz. A TOP keretében két 
pályázat került benyújtásra, me-
lyek közül a „Sió vízi turisztikai 
fejlesztés első üteme” címűt támo-
gatta most az Irányító Hatóság.

A döntésnek köszönhetően 
nyolc darab vízi kiszálló és pi-

henő épület készülhet el Ozora 
és Szekszárd között. Ezek a ter-
vek szerint Simontornyán, Pál- 
fán, Sárszentlőrincen, Uzdon, 
Borjádon, Kölesden, Harcon és 
Sióagárdon épülnek majd meg. 
A tervek szerint a pihenőhelyek 
mindegyikén lehetőség lesz ke-
rékpárok és vízi eszközök bérlé-
sére.   SZV
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Jó volt szekszárdinak lenni az „Énekel az ország” gáláján
Május 7-én a Művészetek 
Palotájában tartotta hagyo-
mányos hangversenyét az 
„Énekel az ország” mozga-
lom egyesített kórusa, amely 
Szekszárdon készült fel a gá-
lakoncertre.

Miként harminckét esztendeje 
minden évben, az idén is cso-
dát művelt a Hollerung Gábor 
vezényelte Budafoki Dohnányi 
Zenekar és az 500 fős egyesített 
kórus, május 7-én a Művészetek 
Palotájának Bartók Béla Nem-
zeti Hangversenytermében. 
Bő egy évtizede már annak is, 
hogy lapunk rendszeresen hírt 
ad erről a különleges esemény-
ről. Teszi ezt, mert a Gagliarda 
Kamarakórus szép számban 
képviselteti magát a gálán.

Az idei hangversenyen – a Ko-
dály-év apropóján – a Budavári 
Te Deum hangjai csendültek fel 
először. A törökök feletti vég-
ső győzelem 250. évfordulójára 
komponált Nicetas himnusz eb-
ben a monumentalitásban külö-
nös ünnepélyességet kapott. Az 

este „csemegéje” Gioachino An-
tonio Rossini Kis ünnepi miséje 
volt. A bel canto úttörőjeként 
számon tartott vígoperaszerző 
műve – melyet az idős mester 
utóbb megírt nagyzenekari vál-
tozatban is – gyönyörű, és ilyen 
„apparátussal” előadva kimon-
dottan teátrális. Remekelt is ben-
ne a négy szólista: Szakács Ildi-
kó (szoprán), Megyesi Schwartz 
Lúcia (mezzoszoprán), Varga 
Donát (tenor) és Cser Krisztián 
(basszus), a hetvenfős zenekar, 

és a kiváló karmester, Hollerung 
Gábor és a néha már szinte tán-
coló „megakórus”.

Az ekkora gálakoncertek per-
sze igen sok gyakorlást felté-
teleznek. Az „aprómunkát” az 
országszerte lelkesen segítő kar-
nagyok – a Gagliarda esetében 
dr. Szabó Szabolcs – végezték el, 
de a végső forma kialakításához 
mindig szükség van egy alapos 
„összegyakorló” hétvégére. E 
munkának Szekszárd adott ott-
hont a közelmúltban. Az ország 

minden részéből összegyűlt kö-
zel ötszáz főnyi dalos vendég 
szólam és összpróbáival alapo-
san bezengte a Babits Mihály 
Kulturális Központ termeit. Szá-
mos intézmény és aktivista tett 
sokat azért, hogy a koncert felve-
zetése során Szekszárd említését 
dübörgő lábdobogás ünnepelje, 
s hogy a dalosok egyike, Németh 
Katalin így összegezze a hétvége 
tapasztalatait: „Nagyon erős él-
mény egy ilyen hétvége. Mélyen 
hálás tudok lenni érte, és igen jó 
szívvel gondolok a szervezőkre, 
hogy nincs más dolgom, mint 
énekelni, elmerülni ebben az 
egészben: tanulni, fejlődni, átél-
ni. Három napra egy egész más 
világba kerülök. Ez a tábor volt 
az egész csúcspontja.”

A kivételes teljesítményt a 
koncert közönségének szűnni 
nem akaró vastapsa ünnepelte. 
Kicsit megilletődötten ültem a 
nézőtéren és miközben lelke-
sen tapsoltam, arra gondoltam: 
ebben a sikerben kiemelkedő 
része volt városunknak, Szek-
szárdnak.  - Kipi -

Három szekszárdi az Országház borai között
Első alkalommal választot-
ták ki Az Országház borait. 
A címet nyolc kategóriában 
ítélték oda, elsősorban a Kár-
pát-medencében őshonos 
fajtákból készült tételeknek. 
A kiválasztott nyolc bor között 
három szekszárdit találni.

„Megérett az idő arra, hogy a 
magyar alkotóerő olyan nagy-
szerű megnyilvánulásai, mint 
a magyar Országház és a ma-
gyar bor évente egymásra 
találjanak” – hangsúlyozta a 
pénteki budapesti eredmény-
hirdetésen az Országház elnö-
ke. Kövér László emlékeztetett 
arra, hogy a 20. század elején 
a történelmi Magyarország te-
rületén 300 ezer hektáron ter-
meltek bort, ma pedig 65 ezer 
hektáron művelnek szőlőt az 
országban, noha a szőlészeti 

kultúra az emberi civilizáció 
egyik fokmérője.

„A kommunizmus alatt a 
magyar bortermelés tragikus 
évtizedeket élt meg, de a rend-
szerváltozás egyik kétségen kí-
vüli sikertörténete, hogy a ma-
gyar bor ebből az állapotából 

tudott ismét világszínvonalú 
minőséget elérni” – idézte fel a 
házelnök.

Sánta Zoltán nemzetközi 
borakadémikus az MTI-nek 
elmondta, a pályázat kategóriái 
elsősorban a Kárpát-medencé-
ben régóta honos szőlőfajtá-

kat fedik le, az egyéb fehérbor 
csoportba hárslevelűből, juh-
farkból, kéknyelűből és ezer-
jóból készült tételeket lehetett 
nevezni. A nyolc meghirdetett 
kategóriában összesen 147 pa-
lack érkezett, 13 magyarorszá-
gi és egy határon túli borvidék 
összesen 81 pincészetétől. A 
kékfrankosok és a bikavérek 
közül a szekszárdi Fritz Pincé-
szet 2012-es tételeit választotta 
a zsűri, míg a legjobb kadarka 
a szekszárdi Takler Borbirtok 
2015-ös tétele lett, s így visel-
heti „Az Ország bora” címet.

A nyolc kategóriagyőztes 
borból kétszáz-kétszáz pa-
lackot vásárol a Parlament, a 
termelők pedig az Országház 
épületét díszítő szőlészet és bo-
rászat szobor kicsinyített mását 
kapták.  

 (MTI)

A Gagliarda Kamarakórus közreműködő tagjai Hollerung  
Gábor karmester társaságában

Megálló látványterv – Sió projekt

Felvételi
A Szekszárdi Garay János Álta-
lános Iskola és AMI Liszt Ferenc 
Zeneiskolája felvételt hirdet a 
2017/2018. tanévre. A meghall-
gatások időpontja, valamint az 
előképzősök hangszerválasztásá-
nak ideje és helye: május 19. (pén-
tek) 14:00-18:00 óráig és május 
20. (szombat) 9:00-12:00 óráig a 
Liszt Ferenc Zeneiskolában (Szé-
chenyi u. 38.). Az augusztus 31-ig 
6. életévüket betöltő gyermekek 
számára kiselőképzős foglalko-
zásokat indítanak.

A Garay iskola felvételt hir-
det a 2017/2018. tanévre: kép-
zőművészet (festészet, grafika, 
szobrászat), színjáték, valamint 
táncművészet-társastánc, mo-
derntánc tanszakaira. Felvételi: 
Garay János Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78.), június 13., 
14:00-18:00 óráig. További infó 
a 74/511-450-es telefonszámon.

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

A 2010-ben tizennyolc ala-
pító taggal létrehívott Buko-
vinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesülete az eltelt időszak-
ban emlékparkot avatott 
Újvárosban, hagyományos 
székely étkeket kínált a Béla 
király téren, népdalkört ala-
pított, borversenyt rendezett, 
tavaly júniusban pedig a 
szekszárdi önkormányzat és 
a Bethlen Gábor Alapítvány 
segítségével kialakította saját 
közösségi házát is.
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TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

SZAMOS
gyermekcipőinket

30%
engedménnyel

kiárusítjuk
május 15–20-ig

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

AKNÉS (PATTANÁSOS) AZ ARCA 
ÉS A TÖRZSE?

Olyan (18 éves vagy annál idősebb, mindkét 
nemből való) betegek jelentkezését várjuk, 

akiknek aknés az arca és a törzse, és szívesen részt 
vennének egy klinikai kutatásban.

A vizsgálat célja egy új akné elleni krém 
(gyógyszer) biztonságosságának és hatásosságának 
értékelése 12 hétig tartó használat során. A vizsgálat 

14 hétig tart, amely időszak alatt 
7 vizitre kerül sor.

A készítményt térítésmentesen biztosítjuk 
az Ön számára, valamint a részvétele végén 

megtérítjük utazási költségeit.

Amennyiben bármilyen további információra 
lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal:

DR. BAJOR KLÁRA,
DR. KARAGITY ELIZA

TMÖK Balassa János Kórház – Szekszárd
Bőrgyógyászat Osztály
Tel.: +36–74/501–596 (02346)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
május 15-től május 19-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
(02336)

MENÜ Május 15. Május 16. Május 17. Május 18. Május 19.

„A”
1050 Ft

Korhelyleves Májgaluska 
leves Almaleves Csurgatott 

tojásleves Gombaleves

Mákos guba,
vaníliasodó

Burgonya-
főzelék,

házi fasírt

Sült
csirkecomb,

rizi-bizi,
savanyúság

Vadas
marharagu
makaróni

Töltött 
paprika,

főtt burgonya

„B”
1050 Ft

Korhelyleves Májgaluska 
leves Almaleves Csurgatott 

tojásleves Gombaleves

Tavaszi rizses 
hús

Carbonara 
penne

Brassói
aprópecsenye, 

savanyúság

Sült oldalas, 
bugaci saláta

Rántott 
csirkemell, 
párolt rizs,
friss saláta

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott
sertésborda, 

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Rántott
sertésborda, 

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Rántott
sertésborda, 

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Rántott
sertésborda, 

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Rántott
sertésborda, 

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Csirkecomb-
filé, roston 
grillezett

zöldségekkel

Csirkecomb-
filé, roston 
grillezett

zöldségekkel

Csirkecomb-
filé, roston 
grillezett

zöldségekkel

Csirkecomb-
filé, roston 
grillezett

zöldségekkel

Csirkecomb-
filé, roston 
grillezett

zöldségekkel

Tájékoztatom tisztelt ügyfeleimet, 
hogy adótanácsadás szolgáltatás 

nyújtását kezdem meg 
az ügyvédi irodámban.

Időpontot kérhetnek a 
+36–20/345–5566 vagy 

+36–74/316–710 telefonszámokon. 
Dr. Pesthy Gergely 

ügyvéd, adótanácsadó (02350)

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

(02333)

Aranyérmes Lajvér-rosé
Egy aranyérmet és egy 
ezüstérmet nyert a 
bordeaux-i Challenge 
International Du Vin 
borversenyen, a Szek-
szárdi borvidéken ter-
melő Lajvér Borház.

A világ egyik leg-
rangosabb bor- 
mustráján arany- 
éremmel ismer-
ték el a pincészet 
2016-os Szekszár-
di Rosé Cuvée 
borát, míg a 2016-
os Fehér Cuvée 
ezüstérmet kapott. 
A 41. Challenge 
International Du 
Vin-re 38 ország-
ból összesen 4376 
borral neveztek a 
termelők.

Magyarország-
ról 49 pincészet 

134 mintáját kóstolta a 
20 országból érkezett, 
740 szakemberből és 
amatőr borkedvelőből 
álló zsűri. 

A magyar pincésze-
tek összesen 17 arany-

érmet szereztek az 
április 21-én és 
22-én megtartott 
bormustrán. A 
legtöbbet, szám 
szerint hatot a 
tokaji borászok 
gyűjtötték be. 
Az egri borokat 
három, a bada-
csonyiakat két 
aranyéremmel is-
merték el. 

A szekszárdi-
akhoz hasonlóan 
a villányi borok is 
egy aranyat és egy 
ezüstöt szereztek.  

 S. V.

MEGHÍVÓ
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján
2017. május 30-án (kedden) 17:00 órakor tartja a

2017. évi közmeghallgatását.
A közmeghallgatás helye: Ifjúsági Cserkészház

(Szekszárd, Hrabovszki u. 10.) nagyterme 
A közmeghallgatás tárgya: Tájékoztató a Szekszárdi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2016. évi működéséről.
Dr. Józan-Jilling Mihály

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
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Május 7-ei rejtvényünk megfejtése: Wladyslaw Reymont, Parasztok. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Péter Viktorné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését május 18-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Az érettségi margójára
„… míg eljutunk mindany-
nyian a hitnek és az Isten Fia 
megismerésének egységére, a 
felnőttkorra, a Krisztus teljes-
ségét elérő nagykorúságra…” 
 (Efézusi levél 4,13)
A héten nagy megmérettetésen 
estek át ifjaink: megírták az 
érettségi vizsgákat, hogy bebi-
zonyítsák: nem volt hiábavaló 
négy hosszú éven át koptatni az 
iskolapadokat. Megmérettetés, 
mely még nem ért véget, sőt, in-
kább most kezdődik csak el iga-
zán. Érettségi bizonyítvánnyal a 
kézben, betöltött 18 évvel immá-

ron nagykorúan és felelősen kell 
döntéseket hozni saját, sőt má-
sok életében is. Megértek már? 

Megmérettetés minden vizsga 
a tanár számára is – hiszen a je-
gyek is mutatják, érdemes volt-e 
munkába indulni minden reggel, 
s éjszakákig zsörtölődni olvas-
hatatlan dolgozatok felett. Falra 
hányt borsó, vagy igazi táplálék 
lett-e a sok elmondott szó, ki nem 
adott indulat, lelkesítő kézfogás, 
fegyelmező hangvétel? Megérte?

Megmérettetés mindenki szá-
mára a mindennapok vizsgá-
ja: haladok-e? – önismeretben, 

nyitottságban, bátorságban, 
önzetlenségben, felelős döntések-
ben, tudásom hasznosításában, 
látásom kiszélesítésében, mások 
elfogadásában... Érett felnőttre 
vall-e viselkedésem, vagy dacos 
gyermek indulatával élek? Nagy-
korú-e felelősségvállalásom, vagy 
a rossz döntések következményeit 
hárítom főnökre, pártra, idegenre 
vagy éppen a testvérre? Eljutot-
tam-e már a serdülő közönyétől 
a megismerés nyitottságáig, vagy 
egyéni sérelmeimhez, mint üveg-
golyókhoz, ragaszkodom, hogy 
hátat fordíthassak másoknak?

Érettségi – a mi bizonyítvá-
nyunk naponta íródik. S milyen jó, 

hogy az eredmény nem csak raj-
tunk múlik! A türelmes, hűséges, 
bölcsességben felülmúlhatatlan 
Mester kísér bennünket. Velünk 
van – biztatásával, feddésével, 
erőforrásként, biztonságként, tü-
körként és reménységként. Azért 
jött közénk, hogy „felkészítse a 
szenteket” az érettségre, hogy el-
vezesse tanítványait „a hitnek és 
az Isten Fia megismerésének egy-
ségére, a felnőttkorra, a Krisztus 
teljességét elérő nagykorúságra.” 
Bárcsak figyelnénk RÁ, s nem csak 
utólak – talán túl későn – vennénk 
komolyan szavát! Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

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.

MÁSKÉPP!

Wolf József

– ISTENISMERET 
–

(mit – miért – hogyan 
cselekszik a Mindenható)

informatív előadása

2017. május 20. 15:00 óra

7100 Szekszárd,
Rákóczi utca 26.

(megújult Gospel Centrum 
rendezvényterem)

Az előadás nyílt és díjtalan.
(02341)

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

(02338)

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

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga
Szekszárdi Alapszervezete
tisztelettel meghívja Önt és 

minden kedves érdeklődőt a
„3–1–2. Meridián torna a 
hosszú egészséges életért” 

(Dr. Eőry Ajándok a biológia 
tudományok kandidátusa és 

Prof. Zhu. Zong Xhiang 
professzor módszere alapján)

című előadásra.
Előadó: Illés Tiborné Cili

3–1–2. Meridián Torna Klub-
vezető és lélekgyógyász.

Előadás időpontja:
2017. május 15. (hétfő)  

16:30.
Előadás helyszíne: 

Szekszárd, Babits Mihály 
Kulturális Központ,

Csatár terem 
(7100 Szekszárd,

Szent István tér 10.)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/
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Visszanyerheti régi fényét a Gemenc Nagydíj
Közel egy évtized után ismét 
bekerült a Nemzetközi Kerék-
páros Szövetség (UCI) naptá-
rába a 43. Alisca Bau Gemenc 
Nagydíj. A május 25-27. kö-
zött sorra kerülő nagy múltú 
országúti kerékpárversenyt 
idén először rendezi a város.

Az esemény hétfői sajtótájé-
koztatóját stílszerűen a Kálvá-
ria-tetőn tartották, ami koráb-
ban meghatározó helyszíne volt 
az 1975 óta megszakítás nélkül 
megrendezett versenynek, hi-
szen a prológ mellett szakaszok 
befutói is ide vezettek fel. Az 
első verseny még „A szocialista 
országok szövetkezeti spartaki-
ádja” néven futott, majd 1988-
ban az az Olaf Ludwig nyert, aki 
egy hónappal később Szöulban 
olimpiai bajnok lett. A viadal 
több mint négy évtizede íródó 
történetében szekszárdi győzte-
seknek is tapsolhattak a nézők, 
így a Halász testvérek mellett 
Pálinkás Csaba, Sajó Péter, Steig 
Csaba és Arató Dávid is nyert 
összetettben.

A Gemenci Nagydíj – ha-
zánkban elsőként – 1999-ben 
lett UCI-kategóriás verseny. 
A szekszárdi viadal tíz éven át 
szerepelt a nemzetközi szövet-
ség versenynaptárában, s most 
– közel egy évtized után – a 43. 

Alisca Bau Gemenci Nagydíjon 
ismét világ- és Európa-bajnoki 
kvalifikációs pontokért szállnak 
harcba a legjobbak.

2017 a megújulás éve a nagy-
díj életében. A viadal történeté-

ben először a város, pontosab-
ban a Szekszárdi Sportközpont 
NKft. és annak szakmai part-
nere, a Hungaro Fondo NKft. 
a rendező. A versenyigazgató, 
a magyar körversenyen tapasz-

talatot szerző Szilasi László a 
tájékoztatón elmondta: az idei 
év legfontosabb célja, hogy 
visszaadják a Gemenc Kupát 
a szekszárdiaknak, és újra sok 
néző kövesse a szakaszokat. Az 
útvonalat is ezt szem előtt tartva 
állították össze, így visszakerült 
a programba a tradicionális 
prológ, a Kálváriára vezető he-
gyi időfutam.

Az újjászervezett verseny a 
remények szerint visszaadja a 
nagydíj régi fényét, és szeret-
nénk, ha a rendezvény nyomán 
bővülne a kerékpárosok köre 
– mondta el Ács Rezső. A profi 
verseny mellett olyan progra-
mot állítottak össze, mellyel 
az amatőröket, a családokat is 
szeretnék megszólítani, ezért 
az amatőrök számára is hir-
detnek versenyeket. Szekszárd 
polgármestere hozzátette: az 
elkövetkező két-három évben 
jelentősen bővül majd a városi 
kerékpárhálózat.

A háromnapos megméret-
tetésre 16 csapat nevezését fo-
gadták el a szervezők, a mint-
egy 100 fős mezőny kerekesei 
20 országból érkeznek. Hét 
kontinentális gárdát üdvözöl-
hetünk és hat magyar csapat-
nak, köztük egy szekszárdinak 
is szurkolhatunk.
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KSC-ünnep: városi köszöntés búcsúval és lánykéréssel
Több száz szurkoló ünnepelt 
együtt péntek este a sport-
csarnokban, ahol a város 
vezetése az Atomerőmű KSC 
Szekszárd ezüstérmes NB 
I-es kosárlabda csapatát kö-
szöntötte.

A siker eléréséhez a csapat 
és Djokics Zseljko vezetőedző 
óriási munkájára volt szükség. 
Hihetetlen teljesítmény, hogy 
a klub megmutatta, Szekszárd 
akár a kosárlabda fővárosa is 
lehet – mondta Ács Rezső. Szek-
szárd polgármestere szerint so-
kan és sokat dolgoztak ezért a 
sikerért és a csapatmunka meg-
hozta eredményét.

„A város éhes volt a sikerre, 
és ahogy a csapat egyre több si-
kert ért el, egyre többen érezték 
maguknak a sportágat, és egyre 
többen látogattak ki a mérkőzé-
sekre” – fogalmazott Ács Rezső, 
aki a szurkolóknak is gratulált. 
Zárásként azt kívánta, hogy a 

2017/2018-as szezonban – a 
klub megalapításának 30. évfor-
dulóján – még fényesebb érmet 
szerezzenek.

Djokics Zseljko rövid kö-
szöntőjében arról szólt, hogy az 
eltelt bajnoki idényben komoly 
közönséget sikerült kiépíteni. 

Hozzáfűzte, reméli, hogy jövőre 
Euroliga-mérkőzéseket láthat-
nak majd a nézők. Dr. Sólyom 
Bódog a KSC örökös tisztelet-
beli elnöke arra kérte a város 
vezetését, hogy támogassák 
továbbra is a klubot, hogy még 
nagyobb sikert érhessenek el.

A csapat játékosai, a szakmai 
stáb tagjai és a klub vezetői, 
segítői egy-egy, külön erre az 
alkalomra készített aranyérmet 
is átvehettek Ács Rezsőtől, míg 
a klub vezetése a polgármestert 
lepte meg egy arannyal felérő 
bajnoki ezüstéremmel. A város-
vezető a KSC teljesítményének 
elismeréseként egy hatalmas ke-
rámiát nyújtott át Theodoreán 
Alexandra csapatkapitánynak.

A rendezvényen a KSC Szek-
szárd társadalmi társelnöke, 
Finta Viktor bejelentette: Ta-
mis Dorottya befejezi kosaras 
pályafutását. Az este azonban 
nem csak a búcsú miatt maradt 
emlékezetes a klub saját nevelé-
sű játékosa számára. A bejelen-
tést követően ugyanis színpadra 
lépett Imre Mihály, az ezüstér-
mes kosaras barátja, aki térdre 
ereszkedve – több száz ember 
előtt – megkérte Tamis Dorka 
kezét, aki igent mondott.   S. V.
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Tíz szekszárdi elsőség a maraton évadnyitón
A Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
sportolói a hagyományos, 
tolnai évadnyitó versenyen 
tették vízre hajóikat április 
végén.

A Jámborné Inger Nikoletta–
Jámbor Attila edzőpáros tanít-
ványai „edzésként” teljesítették 
az egyes korosztályok számára 
előírt távokat, majd a verseny 
végén áteveztek/átfutottak 
Fadd-Domboriba is, ahol edző-
táboroznak. A szekszárdiak 18 
számban indultak, ebből tízben 
nyertek, s emellett számos do-
bogós helyezést értek el.

A klub versenyzői gőzerővel 
készülnek a győri maraton ma-
gyar bajnokságra, amely az ifik és 
a felnőttek számára kvalifikációs 
verseny az Európa-bajnokságra. 

A szekszárdi dobogósok: 
Gyermek I. lány, MK-2 5 km: 3. 
Kiss Léna–Molnár Míra.

Gyermek I., fiú, MK-2 5 km: 
1. Havel Botond–Mészáros Hu-
nor. Gyermek II. leány, MK-1 5 
km: 3. Vigh Vivien. Gyermek 
II., fiú, MK-2 5 km: 1. Bartos 
Benett–Némedi Lőrinc.

Kölyök III., leány, K-1 10 km: 
1. Märcz Kata. Kölyök III., fiú, 
MK-1 10 km: 2. Horváth Tamás. 

Serdülő VI. lány, K-1 10 km: 
1. Bartos Zsófia. Serdülő V. lány, 
K1 10 km: 1. Csizmazia Dóra. 
K-2 10 km: 1. Csizmazia Dóra–
Ács Anna. Serdülő V.–VI. fiú, 
K-1 10 km: 1. Mercz Marcell és 
Müller Dániel. Serdülő V.–VI. 
fiú, K-2 10 km: 1. Mercz Mar-
cell–Müller Dániel.

Ifjúsági VII.–VIII., lány, K-1 
10 km: 1. Nagy Viktória, 2. Kor-
sós Zsófia, 3. Balogh Zsófia. Ifi 
VII.–VIII., fiú, K-1 10 km: 3. 
Bodnár Balázs. 

Felnőtt, K-1/C-1 10 km: 3. 
Havasi Viktor. 

 SZV

A 43. Alisca Bau Gemenc Nagydíj május 25-én (csütörtök) 18:00 
órakor, az 1 km-es hegyi időfutammal veszi kezdetét. A verseny-
zők a Garay térről indulnak, a befutó a Kálvária-tetőn lesz. Ide 
érkezik másnap, május 26-án a mezőny a Tarr Kupáért zajló 140 
km-es, első országúti szakasz végén – várhatóan 19:00 óra körül. 
Bár a nagydíj eredményét május 27-én délután, az Alisca Bau 
Kupáért kiírt 110 km-es, második szakasz végén kihirdetik, este 
még a hagyományos, villanyfényes – Pálinkás Csaba emlékének 
ajánlott – kritériumversenyre várják a nézőket a belvárosban.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

SPORTHÍREK
Labdarúgás. Értékes ide-
genbeli győzelmet aratott a 
Szekszárdi UFC NB III-as 
labdarúgó csapata, amely a 
Közép-csoport 30. forduló-
jában Puskás Gábor góljával 
1–0-ra nyert a Dunaharaszti 
otthonában, s ezzel megerő-
sítette 8. helyét a tabellán.

Ökölvívás. Ezüstérmet 
szerzett Németh Péter a 
Budapesten rendezett Sül-
lős Gyula országos serdülő 
ökölvívó emlékversenyen. A 
Szekszárdi Unio Box Team 
fiatalja pontozásos vereséget 
szenvedett a 38.5 kg-os súly-
csoport döntőjében.



14 152017. május 14. 2017. május 14.

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük. 
Előzetes 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
Május 23., kedd 16:00 – 17:00 
óráig. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 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 14., vasárnap
15:00 – Csápi – Az óceán hőse 
16:30 –  A galaxis örzői vol. 2. 3D
19:00 –  Öldöklő szerelem
Május 15., hétfő
14:30 –  A galaxis örzői vol. 2. 3D
16:30 –  Kincsem
19:00 –  Öldöklő szerelem
Május 16., kedd
14:30 –  A galaxis örzői vol. 2. 3D
16:30 –  Kincsem
19:00 –  Az éjszaka törvénye
Május 17., szerda
14:30 –  A galaxis örzői vol. 2. 3D
16:30 –  Kincsem
19:00 –  Az éjszaka törvénye

Május 18., csütörtök
15:00 –  Ricsi a gólya 3D
16:30 –  A galaxis örzői vol. 2. 2D
19:00 –  Arthur király a kard 

legendája 3D
Május 19., péntek
15:00 –  Ricsi a gólya 3D
16:30 –  A galaxis örzői vol. 2. 2D
19:00 –  Arthur király a kard 

legendája 3D
Május 20., szombat
15:00 –  Ricsi a gólya 3D
16:30 –  A galaxis örzői vol. 2. 2D
19:00 –  Arthur király a kard 

legendája 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 15. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
A Lepkegyűjtő

John Fowles klasszikus mű-
vének színpadi adaptációja, a 
Centrál Színház előadásában. 

Jegyek kaphatók a www.jegy.hu 
oldalon. Jegyár: 3.400,- – 4.500,- Ft. 

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.

Május 21. (vasárnap)
– Művészetek Háza
Magyar-Izraeli Baráti Társasá-
gok VI. Országos Konferenciája

A konferencia témája: Kihí-
vások és lehetőségek. Rendező: 
Szekszárdi Magyar-Izraeli Bará-
ti Társaság. Részletes program a 
www.szekszardagora.hu oldalon.

Május 25. (csütörtök) 15:00 
– Márványterem
47. Tolna Megyei Gyermekrajz 
Pályázat – kiállítás megnyitó

A Tolna Megyei Gyermekrajz 
Pályázatra érkezett alkotásokból 
rendezett tárlaton a legjobb raj-
zokat beküldők díjazásban ré-
szesülnek. A kiállítás megnyitó-
ján Kovács Ferenc festőművész, 
művésztanár köszönti a megje-
lenteket és adja át a díjakat. Köz-
reműködnek a PTE Illyés Gyula 
Gyakorlóiskola és AMI balett ta-
gozatos növendékei. 

A tárlat megtekinthető június 
17-ig, az intézmény nyitvatartási 
idejében.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör értesíti
tagjait és minden érdeklődőt, hogy

2017. május 19-én, pénteken 08:00 – 15:00 óráig  
immár 25. alkalommal rendezi meg a Szent István Házban  

(Szekszárd, Rákóczi u. 69.) hagyományos Egészségügyi napját.
09:00 – 15:00 óra között tüdőszűrés az udvaron.

10:00 óra dr. Kertész Ágnes osztályvezető főorvos előadása 
„A szédülés és ami mögötte van” címmel.

11:00 óra Balla Ágnes egészségfejlesztő előadása 
„Diabétes – polineuropátia” címmel.

12:00 – 15:00 óra között dr. Karagity Eliza bőrgyógyász szakorvos, 
adjunktus bőrgyógyászati szűrést és fényvédelmi tanácsadást tart.

Hozza magával lejárt vagy már nem szedett gyógyszereit 
ellenőrzés vagy megsemmisítés céljából.

Ingyenes szűrések: csontsűrűség ellenőrzés, vérnyomás- és 
pulzusmérés, vércukorszint-ellenőrzés, írisz-diagnosztika, 

testtömegindex számítás, Alczheimer-kór szűrés, 
szemészeti szűrés, hallásvizsgálat, masszírozás.

Az Egészségnap alkalmával szemüveget is lehet készíttetni.
Kérem, a TAJ kártyájukat hozzák magukkal!

Az Egészségnapot a Balassa János Kórház Pszichiátriai 
Osztályának, valamint a MESZK Pszichiátriai Tagozatának 

dolgozói támogatják munkájukkal. 
Szeretettel várjuk Egészségügyi napunkon!

LAKOSSÁGI FÓRUM
Meghívott előadó: 

Dr. Hoppál Péter, 
kultúráért felelős államtitkár

Házigazda: 
Horváth István országgyűlési képviselő

Helyszín: 
7100 Szekszárd, Piac tér 1.

Placc – Ifjúsági Közösségi Tér („F” épület)

Időpont: 2017. május 17., szerda 18:00 óra

Tisztelettel várjuk Önöket!
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Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(02348)Eng. szám: E-000304/2014

TAVASZI
AKCIÓ

a -nél
2017. március 10. és 

2017. június 17. között.

KÄRCHER K5 FULL 
CONTROLL HOME

KÄRCHER K4 FULL 
CONTROLL HOME

(02352)

Bruttó ár:

99 990 Ft
Bruttó ár:

84 990 Ft

Új fejlesztésű szórópisztoly LED kijelzővel

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02335)

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

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02353)

(02340)

Trend Minőség
Szakértelem

nyereményjáték
Játssz és nyerj!

Térj be üzletünkbe, nézz körül 
nálunk, töltsd ki a nyeremény-

szelvényt és nyerhetsz!!!
Nyeremények:

1db bambusz paplan
1 db bambusz törölköző

1 db toll párna
Sorsolás: 2017. május 22.

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

szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.

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


