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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Újabb ovi-pálya
Egy héttel a Kölcsey lakóte-
lepi óvodában tartott ünnep-
ség után ezúttal a Perczel ovi-
ban adtak át műfüves borítású, 
multifunkciós sportpályát, me-
lyen a labdajátékok alapjait (is) 
elsajátíthatják a 3-6 éves kor-
osztály tagjai.
 → 3. oldal

Születésnap
Tízedik szülinapját ünnepelte 
az elmúlt héten az Ízlelő Csa-
ládbarát Étterem. Működése 
bizonyíték arra, hogy a meg-
változott munkaképességűek 
is éppen olyan hasznosak a tár-
sadalom számára, mint a többi 
munkavállaló.
 → 7. oldal

Olasz siker
Filippo Tagliani és az Delio-Gal-
lina csapat sikerét hozta az 
UCI-naptárba idén visszake-
rült, 43. Alisca Bau Gemenc 
Nagydíj országúti kerékpáros 
verseny, amelyen a legjobb ma-
gyar bringások is beleszóltak a 
dobogó sorsába.
 → 13. oldal

Mesék városa

→ Aktuális programok  
a 10. oldalon
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Ünnepeink tudatos és aktív megélése magyarságunk záloga
A Magyar Hősök Emléknapját 
minden év utolsó vasárnap-
ján tartják hazánkban.

Először az 1917. évi VIII. tör-
vényben mondták ki, hogy 
nemzetünk hősi halottainak 
kegyeletteljes tiszteletét meg-
felelő módon kifejezésre kell 
juttatni, majd 1921-ben jelöl-
ték ki május utolsó vasárnap-
ját a hősök emléknapjaként. A 
szocialista Magyarországon e 
napot nem ünnepelték, míg-
nem a Magyar Köztársaság Or-
szággyűlése – a nemzet soha el 
nem múló hálája jeléül, a hősök 
dicsőségére – a 2001. évi LXI-
II. törvény alapján az eszten-
dő május hónapjának utolsó 
vasárnapját (ismét) a Magyar 
Hősök Emlékünnepévé nyilvá-
nította.

A Bajtársak című, I. világ-
háborús emlékműnél tartott 
szekszárdi megemlékezésen 
dr. Máté István önkormány-
zati képviselő erre is felhív-
ta a hallgatóság figyelmét. A 
szónok emlékeztetett: amikor 
a kommunista rezsim végre-
hajtói az UNESCO ajánlására 
világszerte bevezetett nemzet-
közi gyermeknapot – számos 
opció közül – éppen a Hősök 

Emléknapjára tették, egyetlen 
cél vezérelte őket, hogy az ün-
nepet „előző tartalmában neg-
ligálják, elfeledtessék, és örökre 
kiiktassák a naptárból. Hogy 
soha, senki ne beszéljen róluk, 
ne emlékezzen azokra, akik egy 
más hit reményében valaha is 
meghaltak, életáldozatot hoz-
tak ezért a hazáért.”

Dr. Máté István szerint az 
elődnemzedékek ünnepé-
nek kényszeres felülírásával a 
megsemmisítés helyett az elv-
társak valójában a generációk 
ünnepnap szintű „találkozá-
sának” lehetőségét teremtették 
meg. „Döntésükkel, valójában 
létrehoztak egy olyan napot 
az évben, amikor adott a le-
hetőség, hogy a mindenkori 
szülők, őseik életére, halálára 
való megemlékezésre vigyék 
gyermekeiket, majd miután 
kellő tisztelettel adóztak a múlt 
hőseinek, gyermekeik – vagyis 
a jövő generáció – felé fordul-
janak.”

A képviselő elmondta: ami-
kor a hőseinkről beszélünk, ja-
varészt már nem élő emberekről 
van szó, akik önmagukért már 
szót nem emelhetnek. Ezért 
fontos, hogy az élők között min-
dig akadjon olyan – alkalmasint 

egy ünnepi szónok –, aki az ő 
nevükben szól a mindenkori 
élőkhöz. „A múlt értő meg-
becsülése, s a jelen teljességre 
– de legalábbis azt értékes tar-
talommal megtölteni – törek-
vő megélése, megértése nélkül 
nincs jövő. Pontosabban nincs 
értelmes jövő” – fogalmazott a 
szónok.

Dr. Máté István szerint 
egyfajta „szemléletmód kor-
szerűsítésre” volna szükség 
a kevésbé „szép” vagy „dia-
dalmas” ünnepeink esetében. 
„Hogy ne csak magukban lás-
suk őket – adott esetben – gyá-
szos mivoltukban, hanem egy 
hosszú folyamat, nemzetünk 

történelmének természetsze-
rűen velejáró részeként. Hogy 
az egészet egyben próbáljuk 
meg szemlélni és a látottakat 
optimistán, magunk és gyer-
mekeink gyarapodásának 
elősegítése érdekében tudjuk 
hasznosítani. Az egészséges 
utódnemzedékek felnevelésé-
hez ugyanis mindez elenged-
hetetlenül szükséges.”

A képviselő kiemelte: ünne-
peink tudatos és aktív részes-
ként történő megélése magyar-
ságunk záloga. Mivel maroknyi 
nép vagyunk, nekünk erre fo-
kozott figyelemmel kell len-
nünk mindenkor, így a Hősök 
Emléknapján is, ahol a részvé-
tel „nem egyéni szocprobléma, 
hanem közös ügyünk”.

A szekszárdi megemléke-
zésen közreműködött a Szek-
szárdi Ifjúsági Fúvószenekar 
Kovács Zsolt karnagy vezetésé-
vel, a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület Szekszárdi Szerve-
zete, valamint Süle Viktória, 
aki Babits Mihály: Miatyánk 
című versét szavalta. A meg-
emlékezés résztvevői az I. és II. 
világháborús emlékműveknél 
koszorút helyeztek el és gyer-
tyákat gyújtottak.  
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 4.
(vasárnap)

Június 5.
(hétfő)

Június 6.
(kedd)

Június 7.
(szerda)

Június 8.
(csütörtök)

Június 9.
(péntek)

Június 10.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Június 4. (vasárnap) – PÜNKÖSD, Bulcsú
Bulcsú: török-magyar eredetű; jelentése: vért keverő, vért kibocsátó.
Június 5. (hétfő) – PÜNKÖSD, Fatime, Ferdinánd
Fatime: arab eredetű; jelentése: Fatima községből való, csecsemőjét elválasztó.
Ferdinánd: germán eredetű; jelentése: béke + merész.
Június 6. (kedd) – Norbert, Cintia, Norman
Norbert: német eredetű; jelentése: északi fény.
Cintia: görög eredetű; jelentése: Artemisz istennő mellékneve, Cynthus  
hegyén született.
Norman: angol eredetű; jelentése: normann férfi, északi ember.
Június 7. (szerda) – Róbert, Roberta, Robin
Róbert:  német eredetű; jelentése: fényes hírnév. 
Roberta: német-latin eredetű; jelentése: fényes hírnév. 
Robin: a germán Hrodebert, Rodebert nevekből kialakult, jelentése: dicsőség, 
hírnév + fényes, híres.
Június 8. (csütörtök) – Medárd, Zaránd
Medárd: német eredetű; jelentése: hatalmas + erős.
Zaránd: magyar eredetű; jelentése: arany.
Június 9. (péntek) – Félix, Annabella
Félix: latin eredetű; jelentése: boldog.
Annabella: latin-angol-skót eredetű; jelentése: szeretetreméltó.
Június 10. (szombat) – Margit, Gréta
Margit: görög-magyar eredetű; jelentése: a tenger leánya vagy a világosság 
gyermeke.
Gréta: babilóniai-görög-német-magyar eredetű; jelentése: tenger leánya 
vagy a világosság gyermeke. Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | kb. 1 mm eső |  
magas UV-B sugárzás
max. 31o , min. 17o

zivatar | kb. 3 mm eső |  
hidegfront erős széllel
max. 31o , min. 18o

zivatar | kb. 3 mm eső |  
szeles nap
max. 23o , min. 16o

zápor | szeles nap
max. 26o, min. 15o

közepesen felhős
max. 26o , min. 15o

közepesen felhős
max. 32o , min. 16o

közepesen felhős
max. 34o , min. 19o

Minden ovis álma egy ilyen különleges sportpálya
Többféle sportág biztonsá-
gos kipróbálására nyújt le-
hetőséget a Szekszárdi Gyer-
meklánc Óvoda Perczel Mór 
utcai tagintézményében hét-
fő délelőtt átadott műfüves 
sportpálya.

Az óvódások a pálya átadásán 
kis műsorral köszöntötték a 
vendégeket: Ács Rezső polgár-
mestert, dr. Haag Éva alpol-
gármestert, dr. Kozmáné Tóth 
Tímea korábbi válogatott kézi-
labdázót, valamint Tarr Jánost, 
a Tarr Kft. tulajdonosát és Kár-
páti Zoltánt, az UFC Szekszárd 
elnökét.

Ács Rezső polgármester el-
mondta: a több funkciós pá-
lya a kosárlabda, a kézilabda, 
a foci, vagy a különféle sorjá-
tékok kipróbálására egyaránt 
alkalmas, ráadásul műfüves 
borításának köszönhetően 
biztonságos is. Az új pálya vál-
tozatos és mozgásban gazdag 
kikapcsolódási lehetőséget te-

remt a kicsiknek, akik ezáltal 
nagyobb eséllyel szerethetik 
meg valamely sportágat.

A pályának összesen 254 
gyermek örülhet, ugyanis a 
Szekszárdi Gyermeklánc Óvo-
da minden tagintézményébe 
járó ovis használhatja majd – 
mondta el a városvezető. Hoz-
zátette, az önkormányzat célja, 
hogy minden szekszárdi oviban 
legyen egy-egy ilyen pálya.

A többfunkciós műfüves pá-
lya kialakítása mintegy 10 mil-
lió forintba került, melynek 70 
százalékát TAO-támogatásból 
fedezték. Az összeget az Ovi-
sport Közhasznú Alapítvány 
gyűjtötte össze a Tarr Kft. se-
gítségével. A polgármester arra 
is felhívta a figyelmet, hogy a 
Perczel utcai óvodában az el-
következő egy évben komoly 
beruházásokat valósítanak meg.

Dr. Kozmáné Tóth Tímea, az 
Ovi-sport Közhasznú Alapítvány 
alelnöke arra biztatta a kicsi-
ket, hogy szeressenek mozogni, 
sportolni. A 155-szörös váloga-
tott kézilabdázó kérése megértő 
fülekre talált, ugyanis amikor 
feltette a kérdést, hogy „ki szeret-
ne bemenni a pályára”, egyszerre 
lendültek a kezek a magasba, és az 
összes ovis együtt kiáltotta: „én”.

Hollendusné Bíró Anett in-
tézményvezető elmondta: nagy 
megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy egy nemzetközi hírű spor-
tolótól tapasztalhatták meg a 
pálya és az eszközök használatát.

A nemzeti színű szalagot dr. 
Kozmáné Tóth Tímea, Ács Re-
zső, Hollendusné Bíró Anett és 
Tarr János vágta át. Ez volt a 
második ilyen pálya, amit fel-
avattak a városban, hiszen mint 
arról a múlt héten már hírt ad-
tunk, az első „multifunkciós” 
sportpályát az 1. számú Óvoda 
Kindergarten Kölcsey lakótelepi 
óvodájában adták át.  S. V.
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Elismerés a Szüreti Napoknak

Városmarketing gyémántdíj-
jal és védjeggyel jutalmazta a 
marketing szakma a Szekszár-
di Szüreti Napokat. A város 
rendezvény-esemény kategó-
riában benyújtott pályázatát 
23 fős szakmai zsűri díjazta. Az 
elismerést Budapesten vehet-
te át Ács Rezső polgármester.

A Szekszárdi Szüreti Napok az 
év legnagyobb eseménye a tér-
ségben – igazi művészeti fesz-
tivál. Négy napon át igényes 

programokkal: kiállításokkal, 
koncertekkel, borkóstolóval, a 
tájegységre jellemző ételkínálat-
tal várják a vendégeket minden 
szeptemberben.

A zsűri a marketing munka 
szakmaiságát és hatékonyságát 
ismerte el a díjjal és a „szakma-
ilag kiváló marketing” védjegy 
odaítélésével. A város marke-
tingtevékenysége kettős célt 
szolgál: erősíti az itt élők lokál-
patriotizmusát, és tovább javítja 
Szekszárd márkaképét.  SZV

Szent László Nap – pörkölttel
Június 24-én (szombaton) 
a Béla király téren várják az 
érdeklődőket a Szent László 
Napon, melynek keretében 
koncertek, művészeti együt-
tesek műsorai zajlanak és 
néhány évnyi szünet után 
„Szekszárd Íze” címmel újra 
lesz pörköltfőző.

Péntek este a kórházi Szent Já-
nos és Pál kápolnánál Bíró Lász-
ló tábori püspök tart ünnepi 
szentmisét a város védőszentje, 
Szent László király tiszteletére, 
majd a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem tanárai és hall-
gatói előadásában az „Énekek 
Szent László király tiszteletére” 
című produkció hangzik el.

Szombaton a Béla király té-
ren kézműves kirakodóvásár, 
gyerekprogramok, gasztronó-
miai ínyencségek, Buday Pé-
ter mesterszakács bemutatója, 
majd éjfélig koncertek és utca-

bál szórakoztatja a közönséget. 
Fellép többek között a Bartina 
Néptánc Egyesület, a Bóbita 
Bábszínház és Góbé zenekar 
is. Párhuzamosan zajlanak a 
Vármegyeházán a Múzeumok 
Éjszakája alkalmából rendezett 
tárlatvezetések és programok, 
melyeket a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum nagy sikerrel 
szervez évek óta.

Több év szünet után ismét 
pörköltfőzésre várja a családok, 
baráti társaságok és céges csa-
patokat a főszervező Szekszárdi 
Turisztikai Nkft. Jelentkezni a 
szekszárdi Tourinform Irodá-
ban lehet személyesen (Garay 
tér 17.), vagy telefonon (+36–
74/315–198).

Részletes programok és je-
lentkezési lap a Tourinform Iro-
dában és a legnagyobb közössé-
gi oldalon, Szent László Napok 
cím alatt található. 

 SZV
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A magyar népmese jegyében telt az idei fesztivál
Szekszárd a gyermekek vá-
rosává alakult május utolsó 
hétvégéjére. Szombaton és 
vasárnap rendezték meg 
ugyanis immár második al-
kalommal a Háry János Mese-
fesztivált – ezúttal a magyar 
népmese jegyében.

A gyermekeknek, családoknak 
szóló fesztivál idén a magyar 
népmesék témája köré épült, és 
összesen 64 program, valamint 
több száz fellépő várta a látogató-
kat. Szombaton Tündérszép Ilo-
na (Frank Ildikó), másnap Lúdas 
Matyi (Horgász Dezső) hívogatta 
a gyerekeket a Szent István téren 
kialakított varázslatos mesevilág-
ba, május utolsó hétvégéjén. Ács 
Rezső polgármester a fesztivál 
első napján mondott mesét, dr. 
Haag Éva alpolgármester pedig 

vasárnap, Gyermeknapon kö-
szöntötte a fesztivál apró részt-
vevői egy-egy mesével.

Míg tavaly 3–4 ezren, addig az 
idén a becslések szerint mintegy 

ötezren vettek részt a Háry Já-
nos Mesefesztivál programjain 
– mondta el a Kadarka.net-nek 
Varga Dalma, a Babits Mihály 
Kulturális Központ művelő-
désszervezője. Mint azt tudatta, 

rendkívül népszerűnek bizo-
nyult a MintAPinty Zenekar és 
a Csurgó Zenakar koncertje, a 
POM-POM Együttes fellépé-
se, valamint az Iszkiri Zenekar 
vasárnapi záró koncertje. Szin-
tén nagy sikert aratott a Vaga 
Banda vásári forgatagot idéző, 
és a Langaléta Garabonciások, 
„Háry János, avagy a nagyot 
lépő obsitos” című gólyalábas 
előadása.

Látogatott volt „Négyszög-
letű Kerek Erdőben” felállított 
három játszópark is. Itt Toma 
és csapata egy hatalmas fes-
tő-szerkezete várta a gyermeke-
ket. A „Fanyüvő ügyes parkban” 
korabeli szerszámokat, eszközö-
ket próbálhattak ki a gyerekek, 

miközben fából figurákat, játé-
kokat, kulcstartókat és medálo-
kat barkácsolhattak maguknak. 
A „Paszulykerengőben” pedig 
tréfás népi játékok, tematikus 
kalandjátékok várták a kicsiket.

Idén is volt Kézműves Udvar, 
ahol civil szervezetek várták 
az ügyes kis kezeket – lehetett 
például batikolni. A tavaly na-
gyon népszerű Civil Cukrászda 
idén is kinyitott: itt önkéntesek 
kínálták saját készítésű mesés 
süteményeiket. A tér másik 
oldalán elektromos kisautók 
„száguldoztak” apró sofőrjeik-
kel, Tóbiás és Balambér KRESZ 
parkjában pedig a biztonságos 
kerékpáros közlekedést sajátít-
hatták el a gyerekek.

A kulturális központ melletti 
járdán a gyerekek elkészítették a 
város leghosszabb aszfaltrajzát, 
a Prométheusz parkban pedig 
a légvárvilágban „tombolhatta 
ki” magát a fesztivál apró népe. 
Az idén is hatalmas sikere volt 

az állatsimogatónak, a gyerme-
kek többek között törpe tehe-
net, mini shetland lovat, illetve 
lámát és alpakát is láthattak. 
 mjw/S.V.

Az óvodások és általános is-
kolák tanulói számára meg-
hirdetett „Legények, leányok, 
gyújtson fényt ceruzátok!” 
pályázatra az idén három 
korcsoportban összesen 354 
alkotás érkezett. A szombati 
eredményhirdetést követően 
valamennyi gyermekrajzot 
kivetítették a Művészetek 
Háza falára. A díjakat Ács 
Rezső polgármestertől vehet-
ték át a gyermekek.

A díjazottak, I. kor-
csoport: 1. Varga Rozá-
lia, 2. Varga Julianna, 3. 
Waffenschmidt Eliza. Külön-
díj: Dobrovolni Anna, Bar-
tos Zsuzsanna, Fülep-Kiss 
Álmos, Söregi Hanna. II. 
korcsoport: 1. Varga Pan-
na, 2. Takács Réka, 3. Péter 
Hanna. A közönségdíj: Bíró 
Zsófi. Különdíj: Kovács Kata, 
Juhász Blanka, Nemes Luca, 
Fülöp Ágnes Boróka, Dani 
Vivien, Pálfi Panna, Csobot 
Kincső, Lőrincz Boglárka, 
Balogh Zoé. III. korcsoport: 
1. Gyenei Lili Sára, 2. Kardos 
Bianka, 3. Sebestyén Mirella. 
Közönségdíj: Szabó Dalma. 
Különdíj: Schmidt Anett, 
Szebényi Dominik, Fekete 
András Zoltán, Németh Noé-
mi, Varjas Kata Sára, Miszler 
Inez, Erdélyi Evelin.

(02410)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
7100 Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: +36–74/412–899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

(02407)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

SZANDÁL VÁSÁR!
Egyes női- és 

férfi szandálok 

15%
engedménnyel
június 6–10-ig.

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

Léleképítő
A Léleképítő 

sorozat
következő  
vendége:

KUBÍNYI
TAMÁS

történész, aki
„III. Béla fia, IV. Béla apja, az 

Aranybulla szerzője:
II. András magyar király a 

Szentföldön” 
címmel tart előadást

2017. június 12-én (hétfő) 
18:00 órakor, a Garay János 
Gimnázium dísztermében 

(Szekszárd, Szent I. tér 7–9.)
Információ: dr. Tóth Csaba 
Attila +36–30/9319–428

A belépés díjtalan.

Adományokat is gyűjtöttek
Május 22. és 25. között im-
már 10. alkalommal zajlott 
Szekszárdon, a Babits kultu-
rális központ előtti téren az 
Állampolgári Részvétel Hete.

A programsorozat záró akkordja-
ként, csütörtök este okleveleket és 
adományokat vehettek át az arra 
érdemesek. Az elismerés minda-
zon civil szervezetet megilletett, 
aki kitelepülőként, fellépőként, 
vagy szervezőként tett az idei 
ÁRH sikeres lebonyolításáért. A 
program rendezői gyűjtést hir-
dettek a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház pszichiátriai osztá-
lya, illetve a Családok Átmeneti 
Otthona (CSÁO) számára. A 
csomagok ruhaneműt, textíliá-
kat és könyveket tartalmaztak, 
míg az otthon tartós élelmiszer-
rel, gyümölcsökkel, játékokkal és 
konyhai eszközökkel gazdagodott 
– értesültünk Pócs Margittól, az 
önkormányzat közművelődési és 
civil kapcsolatokért felelős refe-
rensétől. A rendezvény szervezői 
a gyűjtéssel a szolidaritásra, va-
lamint az összefogásra kívánták 
felhívni az emberek figyelmét.

Az adományt a kórházi osztály 
nevében Rimán Andrea, míg a 
CSÁO részéről Seresné Németh 
Orsolya vette át dr. Máté István 
önkormányzati képviselőtől, 
Horváth Erikától, a Mentálhigi-
énés Műhely elnökhelyettesétől, 

és Ferenc Vilmostól, a Szekszárdi 
Civil Kerekasztal elnökétől.

Az ÁRH 2017 fellépői voltak: 
„Ifjú Szív” Magyarországi Német 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes, 
„Mondschein” Német Nemzeti-
ségi Kórus Egyesület, Bognár Ce-
cil, Decsi Férfi Kórus, FITT-Fitt-
nes csapata, Gemenc TáncSport 
Egyesület, Iberican Táncegyesü-
let, Ifjúsági Fúvószenekar, Kovács 
Gergő, Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus, Mozduljunk Együtt Szek-
szárdért Egyesület Fashion Dan-
ce tánccsoportja, Szegedi Dezső, 
Szekszárdi 2. sz. Óvoda Kadarka 
utcai középsős csoportja, Szek-
szárdi Fekete Gólyák Kézilabda 
Klub, Szekszárdi Gitár Egyesü-
let, Szekszárdi I. sz. Óvoda Köl-
csey épületének Süni csoportja, 
Szekszárdi Magyarnóta Klub, 
Mozgásművészeti Stúdió, Szent 
József Katolikus Általános Iskola, 
Tücsök Zenés Színpad.

Az ÁRH önkéntesei: Ácsné 
Oláh Gabriella, Badics Tiborné, 
Béresné Kollár Éva, Bottyán Jó-
zsef, Danóczy Dániel, G. Kovács 
Györgyné, Gaál Ariel, Gaálné 
Hoffercsik Dóra, Halmosi Já-
nos, Hosnyánszki Ferencné, Já-
nos Anna, Kaponya Györgyné, 
Kónya Kálmán, Ráczné Kovács 
Zsuzsa, Mácsik László, Rizmi-
csenkó Attila, Sörös Ferenc, Tá-
borfi Gábor, Szegedi Dezső, Tóthi 
Jánosné, Zádor Béláné. Gy. L.

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

(02395)
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Rendhagyó rendelésen kutatták a bajokat Újvárosban
Jubileumi 25. alkalommal 
várták a pácienseiket május 
19-én a Szent István házba, 
az Újvárosi Egészségnapra. A 
Tolna Megyei Balassa János 
Kórház szakdolgozóinak köz-
reműködésével volt csontsű-
rűség és vérnyomásmérés, 
ellenőrizték a vércukorszin-
tet, de a szembetegségek 
kiszűrésére is akadt mód az 
írisz-diagnosztikán. A részt-
vevők kiszámolhatták testtö-
meg-indexüket, a korosabbak 
pedig megbizonyosodhattak 
arról, jól hallanak-e, és hogy 
az Alzheimer-kór nem veszé-
lyezteti őket.

A pénteki alkalom újdonsá-
gaként – a Máltai Szeretetszol-
gálat segítségével – tüdőszűrést 
is végeztek egy erre kialakított 
speciális betegvizsgáló busz-
ban. Délben dr. Karagity Eliza 
bőrgyógyász tartott szűrővizs-
gálatot, valamint előadást és ta-
nácsadást. Ez is rendhagyó szol-
gáltatás volt a korábbi évekhez 
képest. Az egészségügyi napok 
állandó vendége, dr. Kertész 
Ágnes, a kórház pszichiátriai 

osztályának vezető főorvosa ez-
úttal a szédülésről és tüneteiről 
beszélt népes hallgatóság előtt, 
majd a probléma megszünte-
tésére hatásos gyakorlatokat is 
bemutattak az udvaron.

A program alkalmával szem-
üveget is lehetett készíttetni, de 
visszavárták a lejárt szavatos-
ságú, illetve a már nem szedett 
gyógyszereket is ellenőrzés, 
vagy megsemmisítés céljából. 
Az érdeklődők a Pannon Íz-
varázs egészséges termékeiből 
vásárolhattak kedvükre, de gyó-
gyászati segédeszközöket is be 
lehetett szerezni.  - gyimóthy -

– Én a vércukrot nézet-
tem, a férjem a szemészetet 
vette igénybe – mondta el 
érdeklődésünkre egy idős 
hölgy, Irénke, aki szerint a 
rendelőintézeti vizsgálatok 
körülményesek, már csak 
az időpontkérés miatt is. 
Ő előzőleg többször igény-
be vette már az újvárosi 
egészségnap vizsgálatait, s 
roppantul meg van elégedve.

– Amihez van kedvem, 
azt vizsgáltatom át: vércu-
kormérés is lesz, de a tüdő-
szűrésre is benézek. Szere-
tem az Egészségnapot, mert 
nem kell annyit várakozni. 
Minden évben jövök – új-
ságolja egy középkorú nő, 
Viktória. Kizárólag a tüdő-
szűrés miatt érkezett István, 
aki azért is kedveli az itteni 
vizsgálatokat, mert újváro-
si lévén jóval közelebb van 
számára a Szent István 
Ház, mint a Rendelőintézet.

Elment mindenki Kató nénije, a kápolnaújító pedagógus
Fél évszázados pedagógus pályafutással a háta 
mögött, életének 99. évében, április 8-án el-
hunyt dr. Mártonfai Adorjánné Fray Katalin, 
sokak tanító nénije.

Leányával, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 
korábbi igazgatójával, Elekes Eduárdné Már-
tonfai Máriával beszélgettünk Kató néni pótol-
hatatlan személyéről. 

– Édesanyám 1938-ban végzett a pécsi Nép-
főiskolai Tanítóképzőben. Mivel nehezen kapott 
állást, a vajdasági Bajsán kezdte meg a pedagó-
gus munkát. Az akkoriban magyar földön fekvő 
települést 1941-ben csatolták Magyarországhoz. 
A háború kiterjedésekor Katalin édesanyja – 
egy minisztériumi ismerős segítségével – egy 
közalapítványi iskolába, Harc-Janyapusztára 
helyeztette el lányát. A vidéki kitérőket követő-
en gyermekkora helyszínén, a szekszárdi Béri 
Balogh Ádám utcai iskolában kapott végül ál-
lást. Munkájának következő állomása a Garay 
iskola volt, míg végül, nyugdíjas nevelőként a 
4. számú, ma Dienes iskolában tevékenykedett.

– Ötven éves pályafutása során folyton csak 
tanítani akart. Mindvégig kereste a jó megoldást, 
a feladat igényes elvégzését. Az iskolában maradt 

mindaddig, míg volt segítséget kérő gyermek. 
Megkülönböztetett figyelemmel támogatta a 
visszahúzódó, félénk diákokat, annak érdekében, 
hogy rejtett tehetségük felszínre kerüljön. Gene-
rációk családtagjai tanulhattak keze alatt, akik-
kel közösen szerveztek kirándulásokat, készítet-
tek elő színdarab bemutatókat, ezzel is erősítve a 
közösségi összetartozás érzését. Ős-szekszárdinak 
vallotta magát, felmenői között a Fray-Prantner 
család tagjai sorakoztak, akik Szekszárd köztes-
tületeiben hagytak nyomot.

– Kellemetlenebb emlékkockái között tartotta 
számon a háború utolsó évét, amelyet Janya-
pusztán töltött, egyedül a szolgálati lakásban. A 
helyi lakosoknak azonban szeretettel óvták-véd-
ték. Nem volt könnyű pedagógusként az ötvenes 
években sem: akkor hitének gyakorlása okán 
érték inzultusok, ő azonban nem adta fel... Ál-
talában zsúfolt létszámmal bíró osztályokban 
tanított – például Janyapusztán, elsőtől negye-
dikig összevontan, osztott csoportokban.

Elekes Eduárdné elmondta: édesanyja so-
hasem panaszkodott fáradtságra. „Késő dél-
utánonként, gyors léptekkel sietett haza. Édes-
apámmal hallgattuk a reményteljes kopogást 
az utcaköveken”. Az iskolát, a várost és az Alsó 
utcát Kati néni rendkívül szerette, ezért is kez-
deményezte a Millennium évében az addigra 
már elég rossz állapotba került Szent János és 
Pál Kápolna felújítását, míg utolsó éveiben az 
alsóvárosiak életét bemutató kötet anyaggyűj-
tését segítette.

Természetéből adódóan „mindig is mosoly-
gott a világra”. Másképp el se lehetett volna 
képzelni őt... 

 Gy. L.
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Tíz éve tart az Ízlelő Családbarát Étterem sikertörténete
Tízedik szülinapját ünnepelte 
csütörtökön az Ízlelő Család-
barát Étterem, melynek mű-
ködése bizonyíték arra, hogy 
a megváltozott munkaképes-
ségűek is éppen olyan hasz-
nosak a társadalom számára, 
mint a többi munkavállaló.

Egyedülálló kezdeményezés 
indult útjára 2007-ben, amikor 
a Kék Madár Alapítvány ne-
kivágott az Ízlelő Családbarát 
Étterem kialakításának. A vá-
ros térítésmentesen bocsátotta 
az alapítvány rendelkezésére 
a Bartina utcai épületet, majd 
annak fejlesztését is támogatta 
– mondta Ács Rezső a jubileum 
alkalmából rendezett ünnepsé-
gen. Szekszárd polgármestere 
kiemelte: az ételek minőségére 
is nagy gondot fordító étterem 
valódi munkahelyeket teremtett 
a csökkent munkaképességű 
emberek számára, s a működ-
tetés pozitív társadalmi hatást 
váltott ki.

Ács Rezső hangsúlyozta: a 
város is sokat tanult az Ízlelő-
től, mégpedig azt, hogy a csa-
ládokra a lehető legnagyobb fi-

gyelmet kell fordítani. Felidézte, 
hogy tavaly nyáron mutatták be 
az alapítvány munkatársai ál-
tal készített Szekszárdi csokit. 
A város vendégeinek így már 
a bor és a kávé mellett Szek-
szárdon készült édességgel is 
tudnak kedveskedni – mondta 
a polgármester, majd zárásként 
újabb sikeres tíz évet kívánt.

Az Ízlelő Családbarát Étte-
remről, mint sikeres vállalko-
zásról és annak „hozadékairól” 
Horváth Anna, a NESsT Ma-
gyarország Nonprofit Kft. igaz-
gatója és Varga Éva, társadalmi 
vállalkozásfejlesztési szakértő 

beszélt, majd Mészáros Andrea 
köszöntötte a vendégeket.

Az Ízlelő Családbarát Étter-
met működtető Kék Madár Ala-
pítvány ügyvezetője elmondta: 
a fogyatékkal élők száma 8-10 
százalék között mozog a fejlett 
társadalmakban. Amíg az ép 
munkavállalók foglalkoztatása 
60-65 százalék, addig a csökkent 
munkaképességűeknél ugyanez 
az arány 8-12 százalék, s ők is 
többnyire egyszerű munkákat 
végeznek, függetlenül a képesí-
tésüktől – fűzte hozzá.

Mészáros Andrea hangsú-
lyozta: a Kék Madárnál abban 

hisznek, hogy a fogyatékkal élők 
bármely munkakörben képesek 
megállni a helyüket. Ezt szeret-
ték volna megmutatni az embe-
reknek, amikor létrehozták az 
Ízlelő éttermet. Mint mondta, 
korábban sokan úgy vélték, hogy 
az akadályozott munkavállalók 
nem lesznek képesek elvégezni 
a rájuk bízott feladatokat, de az 
elmúlt tíz évben az étterem mű-
ködésének köszönhetően már 
sok ember véleménye átalakult 
ezzel kapcsolatban.

Az Ízlelő munkatársainak 90 
százaléka megváltozott képes-
ségű. Az étteremben felhasznált 
alapanyagok pedig 90 százalék-
ban helyi, vagy hazai kisterme-
lőktől, biogazdaságoktól szár-
maznak, mellyel az egészséges 
táplálkozás lehetőségét biztosít-
ják a vendégek részére. Az Ízlelő 
egy olyan étterem, ahol fontos 
érték a családközpontúság – tu-
datta Mészáros Andrea.

Az ünnepség zárásaként szót 
kért az éttermi szakmai munkát 
segítő Kovács János Venesz-díjas 
mesterszakács, és bemutatkoz-
tak az Ízlelő dolgozói is (képün-
kön Mészáros Andreával).  S. V.

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

Vegyi sugárfelderítők: egykori bajtársak találkoztak
Mintegy ötven év után az 
elmúlt szombaton újra talál-
koztak az egykori 5. Önálló 
vegyi sugárfelderítő század 
katonái Szekszárdon.

A bajtársi találkozóra mintegy 
hetvenöt egykori katona kapott 
meghívást az ország minden szeg-
letéből. A volt laktanyánál, majd 
a Szent István Házban megtartott 
találkozóra végül több mint hat-
vanan jöttek el. A bajtársakat Fri-
edmann Tamás köszöntötte, aki 
elmondta: a rendezvényre az MN 
9224 századnál szolgálatot teljesí-
tők kaptak meghívást. Az 1971 és 
1973 februárja között ide bevo-
nultak voltak azok, akik utoljára 
ebben a laktanyában kezdték el és 
fejezték be sorállományú katonai 
szolgálatukat.

A század azonnali alaku-
latként működött, emellett itt 
képezték ki azokat a leendő 
rajparancsnokokat, akik aztán 
a hadsereg más csoportjaihoz 
visszatérve rajparancsnoki te-
endőket láttak el – tudtuk meg 

Szikora Mihály szervezőtől, 
nyugállományú honvéd ezre-
destől, aki Nagykállóról vonult 
be Szekszárdra 1970-ben.

Hozzátette, elsőként 1960-
ban jött Szekszárdra egy vegy-
védelmi zászlóalj és 1961-ben 

alakult meg a század. Mint azt 
tudatta: 1973-ban Kiskőrösre 
vezényelték át őket, ahol a szá-
zad összeolvadt egy vegyvédel-
mi ezred „kezdeményével”, s így 
lett belőle a 93. Önálló vegyvé-
delmi ezred.  S. V.
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HÓNAPBAN
A HOLLÓHÁZI

PORCELÁN
KÉSZLETEK

15%
KEDVEZMÉNNYEL

KAPHATÓAK!
A ballagás mérföldkő egy � atal életében.
Lezárul egy korszak, s kezdődik egy új.
Tegyük emlékezetessé e jeles eseményt!

Hollóházi porcelán: a személyes ajándék
HOLLÓHÁZI PORCELÁN RT. SZEKSZÁRDI MÁRKABOLT

7100 SZEKSZÁRD, KISKORZÓ TÉR 3.
TEL.: +36–74/416–988 (02413)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
június 5-től június 9-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Pünkösd

(02399)

MENÜ Június 5. Június 6. Június 7. Június 8. Június 9.

„A”
1050 Ft

Hamis
halászlé Zöldségleves Karfiolleves Lebbencsleves

Túrós
csusza,

tepertő/
porcukor

Sárgaborsó-
főzelék,

sült kolbász

Lecsós 
csirkecomb, 

párolt rizs

Rántott
halrúd,

franciasaláta

„B”
1050 Ft

Hamis
halászlé Zöldségleves Karfiolleves Lebbencsleves

Bácskai 
rizseshús

Rántott 
csirkemell 
magvas 

bundában, 
friss saláta, 

joghurtos öntet

Rakott 
burgonya, 

savanyúság

Fokhagymás 
sertéstarja, 

párolt 
káposzta, 

tört burgonya

Napi
ajánlat
950 Ft

Trappista sajt 
rántva, 

petrezselymes 
rizs, 

tartármártás

Trappista sajt 
rántva, 

petrezselymes 
rizs, 

tartármártás

Trappista sajt 
rántva, 

petrezselymes 
rizs, 

tartármártás

Trappista sajt 
rántva, 

petrezselymes 
rizs, 

tartármártás

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Mustáros 
sertésszűz, 

pirított 
gombás 

széles metélt

Mustáros 
sertésszűz, 

pirított 
gombás 

széles metélt

Mustáros 
sertésszűz, 

pirított 
gombás 

széles metélt

Mustáros 
sertésszűz, 

pirított 
gombás 

széles metélt

Szekszárd is elfogadta a kihívást
A sportágak közül a kosárlab-
da és a foci volt a legnépsze-
rűbb szerdán, a Kihívás Napja 
szekszárdi eseményei közül. 
Szabadtéren, teremben és a 
természetben is találhattak 
maguknak mozgásformát a 
sportolni vágyók. 

A Szekszárdi Családbarát 
Strand és Élményfürdőben és 
a városi sportcsarnok nyitott 
termek programjában is vár-
ták a mozogni vágyókat. Este 
a városi kosárlabda-bajnokság 
győztese hagyományosan egy 
All Star csapattal mérte össze 
erejét. A sportközpont pályáin 
kispályás labdarúgó-mérkőzé-
sek zajlottak.

A szekszárdi oktatási és neve-
lési intézmények közül is töb-
ben csatlakoztak a programhoz. 
A Baka István Általános Iskolá-
ban például a rövidített órák kö-
zötti szünetekben várták a diá-

kokat 15 perc mozgásra: a nyolc 
évfolyam mintegy 530 tanulója 
a labdajátékok mellett kötélhú-
zásban, zsákban futásban és egy 
rolleres ügyességi pályán „vetél-
kedett”.

Idén először a Szekszárdi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság 
is nevezett a Kihívás napjára. 
Az atlétika pályán Kovács Ta-
más teljes bevetési ruhában, 
légzőkészülékkel a hátán pró-
bálta megdönteni egy amerikai 
tűzoltó egy mérföldes rekordját. 
Az ezúttal sikertelen kísérlet 
után az ország első 105 Tűzol-
tómaratonját rendezték: a Tol-
na Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság és a szekszárdi ki-
rendeltség munkatársai, vala-
mint a tűzoltó-parancsnokság 
állománya futott váltva 105 kört 
a pályán. Hozzájuk csatlakoztak 
a Csapó Dániel Belügyi és Ren-
dészeti Szakközépiskola diákjai 
is.   SZV

Orbán nap: kinyíltak az Istifán-gödrei pincék
Borszeretőkkel és kultúraked-
velő szekszárdiakkal népesült 
be a tizenkettedik alkalom-
mal megtartott Szent Orbán 
Bor Áldás és Borszentelés 
Ünnepén szombat délután az 
Istifán-gödrei pincesor.

A kellemes időben megtartott 
ünnepet Kovács György tároga-
tó muzsikája nyitotta meg, majd 
Máté István önkormányzati 
képviselő köszöntötte az egybe-
gyűlteket. A szőlőre, a borokra 
és a megjelentekre Molnár Péter 
szekszárdi káplán adta áldását.

A rendezvény kulturális mű-
sorral folytatódott. Fellépett az 
Ifjú Szív Német Nemzetiségi 
táncegyüttes, a Szekszárdi Ma-
gyarnóta klub, a Muslinca Bor-
dalkórus (képünk), harmonikán 
játszott Ékes László, fellépett 
Kovács Gergő énekes, valamint 
a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószene-
kar és a Tücsök Zenés Színpad.

A rendezvényen a Törő 
György fafaragó művész által 

készített Szent Orbán szobor-
nál gyertyát gyújtottak Kirsch 
János egykori diakónus, Lá-
nyi Péter zongoraművész, a 
Szekszárdi Muslincák Férfikar 
vezetője, illetve Béres János, 
a Tücsök Zenés Színpad ze-
neszerzője, valamint Asztalos 
Antal szervező, Istifán-gödrei 
borász emlékére.

Az ünnepen természetesen 
megnyitottak Szekszárd utolsó 
egybefüggő hagyományos pin-
cesorának borászatai. A bor-
kedvelők a Gyalog, a Zsitvai, a 
Ribling, a Tokai és a Támer Pin-
cénél, valamint Vesztergombi 
Antal Pincészeténél kóstolhat-
tak kedvező áron kiváló kister-
melői borokat.   S. V.
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Ultrahang
Mint, ahogy arról már korábban 
beszámoltunk Szekszárd város 
közgyűlésének döntése alapján 
az önkormányzat ingyenesen 
biztosítja a hathetes korban 
esedékes ultrahangos szűrést a 
szekszárdi újszülöttek részére. A 
vizsgálat költségét a város saját 
forrásából fedezi.

A lehetőséggel „a város közigaz-
gatási területén állandó lakóhely-
lyel, ennek hiányában tartózkodá-
si hellyel rendelkező, a törvényes 
képviselővel együtt életvitelszerű-
en is Szekszárdon lakó polgárok” 
élhetnek. Az egyéb esetben 5 ezer 
forintos fájdalommentes eljárás-
nak a célja, hogy a tüneteket még 
nem okozó rendellenességeket, 
betegségeket időben kiszűrjék. A 
vizsgálatot a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház végzi.

A szolgáltatás indításától (2016 
áprilisa) eltelt egy évben 163 új-
szülött vett részt a szűrésen. Csak 
az idén már 89 csecsemőnél vet-
ték igénybe térítésmentesen az 
ultrahang vizsgálatot.   SZV
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Május 28-ai rejtvényünk megfejtése: Lebstück Mária, Márai főhadnagy. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kolontár Zoltán. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését június 8-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Pünkösdi Hal- és Vadünnep – Június 4–5-ei program
2017. JÚNIUS 4. (VASÁRNAP)
10:00 – „Itt van a nyár” – a Kis-
kalász zenekar koncertje 
(Béla király tér, színpad)
11:00 – Tücsök Zenés Színpad 
műsora 
(Béla király tér, Országzászló)
14:00 – Helyi csoportok bemu-
tatkozása 
(Béla király tér, Országzászló)

Mozgásművészeti Stúdió, 
Szöcske Akrobatikus R’N’R
16:00 – Guča Partyzans Brass 
Band koncert
(Béla király tér, színpad)
17:45 – Mázai Bányász Fúvó-
szenekar
(Béla király tér, Országzászló)
19:00 – A NŐ illata – Schell Ju-
dit és László Boldizsár koncertje 
(Béla király tér, színpad).
20:30 – Pecze Jazz Quartet kon-
certje 

(Béla király tér, Országzászló). 
Pecze István (harmonika), Pe-
cze Zsófia (ének), Kovács Péter 
(zongora), Nagy Balázs (tenor 
szaxofon).
22:00 – Demjén Ferenc koncert 
(Béla király tér, színpad). 

A koncert támogatója a Tol-
nagro Kft.
23:30 – Funky Night 
(Béla király tér, Országzászló)

2017. JÚNIUS 5. (HÉTFŐ)
10:30 – Fabula Együttes gyerek 
koncertje 
(Béla király tér, színpad)
11:30 – „A kóró és a kismadár” 
mesejáték 
(Béla király tér, Országzászló)
13:00 – Helyi csoportok bemu-
tatkozása 
(Béla király tér, színpad)

Iberican Sport Egyesület, Ge-
menc TáncSport Egyesület
14:30 – „Ifjú Szív” Magyaror-
szági Német Nemzetiségi Nép-
tánc Együttes műsora 
(Béla király tér, színpad)
15:00 – FlipUnit Production 
(Béla király tér, színpad)
16:00 – A Magyar Jazz Ünnepe 
2017 (Béla király tér)

Szekszárd Jazz Quartet (Hu-
lin István, Rizner József, Matók 
Ákos, Barta Balázs, Soponyai 
József); JAZZCAD (Matók 
Ákos, Barta Balázs, Szűts Huba 
Ákos, Soponyai József). Támo-
gató: NKA.
17:30 – Tóth Viktor Tercett 
koncertje 
(Béla király tér, színpad) 

Tóth Viktor (szaxofon), Or-
bán György (nagybőgő), Hodek 
Dávid (dob).
18:30 – Holcz Gábor bűvész 
előadása 
(Béla király tér, Országzászló)
20:00 – Vastag Csaba koncert 
(Béla király tér, színpad)

VIDÁMPARK 
(Szent István téri négysávos  
útszakasz)

JÁTSZÓPARKOK
(Béla király tér)

JÚNIUS 3–4., 10:00 – 18:00
Furfangos csodavilág interaktív 
kiállítás és játszóház

JÚNIUS 5. (HÉTFŐ) 
12:00 – 18:00
Tematikus játszópark

Kézműves kirakodóvásár 
(Garay tér – Szent István tér – 
Augusz Imre utca)
■  egyedi készítésű ásvány-, kő-, 

és üveglencsés ékszerek
■ kézműves szappanok
■ kézműves kerámiák
■ kézzel festett bőr pénztárcák
■ kézzel készített népi fajátékok
■ natúr kézműves kozmetikum
■ antikolt táblaképek
■ festett üveg dekoráció
■ bőrdíszműves
■ kényelmi bőr lábbelik
■  egyedi textil táskák és kézmű-

ves termésangyalok
■ kosárfonó
■ kovácsolás
• parajdi só
•  méz, méhészeti termékek, 

szörp, lekvár

Pünkösdi Mini Fúvós Fesztivál 
Június 3. (szombat) 18:00 óra
Vármegyeháza udvara (esőhely-
szín: Babits kulturális Központ, 
Rendezvényterem). 

Közreműködnek: Szekszárdi 
Ifjúsági Fúvószenekar, Sziget-
vári Zrínyi Miklós Fúvószene-
kar, Dombóvári Ifjúsági Fúvó-
szenekar. 

JÚNIUS 5. (PÜNKÖSD HÉTFŐ)
10:00 – Kamarazenekari Fesz-
tivál
(belvárosi katolikus templom)

A Szekszárdi Kamarazenekar 
és a Szekszárdi Madrigálkórus 
hangversenye. 

GASZTROUDVAR 
(Béla király tér)

A Pünkösdi Hal- és Vadün-
nep gasztronómiai kínálatáról 
a Vendéglátók Kerekasztala 
Szekszárdért Egyesület tagjai, a 
Szász Söröző és Étterem, a Ste-
fán Ételbár és az Aranykulacs 
Vendéglő gondoskodnak.

Ízelítő a hal- és vadételekből:
■ haltepertő, 
■ pontyhalászlé, 
■ vadkolbász, 
■ paprikás lisztben sült keszeg, 
■ vaddisznó aprópecsenye, 
■ gemenci vadragu, 
■ szarvas gulyás, 
■ vadpörkölt, 
■ BBQ ponty, 
■ Fish & Chips.

Nyitvatartás:
Június 4. (vasárnap): 
 10:00 – 01:00
Június 5. (hétfő): 
 10:00 – 22:00

BORUDVAR (Béla király tér)

A résztvevő pincészetek:
■ Prantner Pincészet,
■ Schieber Pincészet,
■ Szeleshát Pincészet,
■ Tringa Borpince,
■ Karácsonyi Pince,

■ Brill Pálinkaház,
■ Savanya Pálinkaház,
■ Rideg Pálinka Kft.,
■ Goldvin 2000 Kft. – pálinka.

Nyitvatartás:
Június 4. (vasárnap): 
 11:00 – 24:00
Június 5. (hétfő): 
 11:00 – 22:00

SÖRSÁTOR (Liszt Ferenc tér)

Nyitvatartás:
Június 4. (vasárnap): 
 10:00 – 04:00
Június 5. (hétfő): 
 10:00 – 22:00

Vasárnap: 
■  14:00 – 18:00 amatőr darts 

bajnokság;
■ 22:00 – 04:00 Pünkösdy Party

Szekszárdi Nyitott Pincék
Június 4. – Június 5.

 RÉSZTVEVŐ PINCÉSZETEK:
■ Bodri Pincészet
■  Dúzsi Tamás és Családja Szeg-

zárdi Borászati Kft.
■ Eszterbauer Borászat
■ Heimann Családi Birtok
■ Márkvárt Pince
■ Merfelsz Pince
■ Neiner Családi Pince
■ Németh János Pincészet
■ Sárosdi Pince
■ Schieber Pincészet
■ Szent Gaál Kastély és Borház
■ Takler Kúria
■ Toronyi Pince
■ Tüske Pince
■ Vesztergombi Pince
■ Vida Családi Borbirtok

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendezvénye. Rendező: Babits Mihály Kulturális Központ.
www.szekszardagora.hu

TÁMOGATÓK:
■ E.ON Hungária Zrt.
■ SZ+C Stúdió Kft.
■ Szerencsejáték Zrt.
■ Tarr Kft.
■ Tolnagro Kft.
■ VIZES-KOCSI Kft.

BARTINA FELVÉTELI
Várjuk azoknak a családok-
nak a jelentkezését, akik a 
Bartina Néptánc Közhasz-
nú Egyesületben szeretnék 
gyermeküket megismertet-
ni a közösségi lét élménye-
ivel, örömeivel és a magyar 
hagyományos értékekkel. 

A Bartina Néptánc Egyesü-
let felvételt hirdet néptáncos 

felmenő rendszerébe, 
5 évet betöltött kislányok és 
kisfiúk részére az „Előképző 
csoportba”, illetve 6–7 éves 

(1. osztályos) fiúk részére az 
új induló csoportba.

A felvételi időpontja: 
június 7. (szerda) és 
június 8. (csütörtök),
16:00 – 18:00 óráig. 

Helye: Babits Mihály 
Kulturális Központ, 

Bartina iroda. 
Érdeklődni lehet szemé-

lyesen a Bartina irodában, 
vagy a +36–20/9641–678-es 

telefonszámon, illetve a  
bartina@szekszardagora.hu 

e-mail címen.

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

(02405)

A megújulás útján – Lelki programsorozat Pünkösd ünnepén
2017. június 3. (szombat)
Az értékek (újra) felfedezése – 
(Luther tér)
10:00 – 12:00, illetve 13:00 – 
17:30 óra: kincsestár a Pün-
kösd, valamint a reformáció 
500. évfordulója jegyében. 
Interaktív szabadtéri program 
Bölcsföldi András és csapa-
tával: gyermek-játszósátor a 
kicsiknek, generációk talál-
kozása, beszélgetési és elcsen-
desedési lehetőség az ünnep 
forgatagában.

„Kincsesládáink” – játékos 
akadálypálya családoknak a 
Luther téren.

Új „nézőpontok”
14:00 – 17:00 óra: Láthatatlan 
színház, azaz bibliai történe-
tek élmény alapú megismerése 
Mézses Zsolt evangélikus lel-
késszel és csapatával.
Református Gyülekezeti Ház 
(Bezerédj u. 3.). A részvétel 
előzetes jelentkezéshez kötött: 
sefcsik@tolna.net
„Lelki-derű-gyakorlat”
18:00 – 20:00 óra: Levente Pé-
ter és Döbrentei Ildikó előadá-
sa az evangélikus templomban

2017. június 4.
(Pünkösd vasárnap)
A közösségi erőgyűjtés

Istentiszteletek, misék a szek-
szárdi keresztyén egyházakban:
08:45 – szentmise a Béla király 
téri templomban
10:00 – istentisztelet a Kálvin 
téri, a Luther téri és a metodis-
ta templomban
11:00 – szentmise a Béla király 
téri templomban
18:00 – szentmise a Pázmány 
téri templomban

2017. június 5.
(Pünkösd hétfő)
A megújulás ünneplése
09:45 óra: a Gagliarda Kamara-
kórus hívogató énekes műsora 
a Luther téren

10:00 óra: szabadtéri ökumeni-
kus istentisztelet a Luther téren

A megújulás hangjai
17:00 óra: Mészáros Elek János 
koncertje, majd záró-áhítat az 
evangélikus templomban

A programok az ökumenikus kö-
zösségben résztvevő keresztyén 
egyházak ajándékaként belépő-
díj-mentesek! Szervező: Szekszár-
di Református Egyházközség és a 
Szekszárdi Evangélikus Egyházkö-
zösség – dr. Kaszó Gyula református 
lelkipásztor (telefon: +36–30/377–
9094) és Sefcsik Zoltán evangélikus 
lelkész (sefcsik@tolna.net)
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Gemenc Nagydíj: olasz siker, felzárkózóban a magyar elit
Teljes olasz sikerrel zárult a 
43. Alisca Bau Gemenc Nagy-
díj országúti kerékpárver-
seny, amely közel egy évtized 
után került vissza a Nemzet-
közi Kerékpáros Szövetség 
(UCI) naptárába.

Tizennégy csapat – köztük több 
kontinentális együttes – 83 
bringása sorakozott fel hazánk 
legnagyobb hagyományokkal 
rendelkező, többnapos ország-
úti kerékpárversenyének szek-
szárdi rajtjához. Az idei viadalt 
– amely az UCI besorolásában 
2.2-es kategóriával szerepelt – a 
város, pontosabban a Szekszár-
di Sportközpont Nkft. rendezte, 
a Magyar Kerékpáros Szövetség 
és a Hungaro Fondo szakmai 
segítségével.

A magyarok mellett kazah, 
osztrák, szlovák, szlovén és 
román csapatok közül idén 
kiemelkedett az olasz Delio 
Gallina-Colosio gárdája. A 
zömmel fiatal, 23 éven aluli 

kerekesekkel érkezett itáliai 
egység csapatként és egyé-
nileg is igen erős volt. Erről 
már a csütörtök esti prológon 
megbizonyosodhattunk, ami-
kor Filippo Tagliani (alsó ké-
pünkön) – a 83 fős mezőnyből 
egyedüliként – 4 percen belüli 
idővel teljesítette a Garay tér és 
a Kálvária kilátó közötti hegyi 
időfutam 2 km-es távját. A ha-
zai szurkolók szempontjából 
bizakodásra adott okot, hogy 
az olasz mögött három magyar 

bringás, Pelikán János, Filutás 
Viktor és Kusztor Péter zárt.

Ez a trió igyekezett „meg-
rángatni az oroszlán bajszát” az 
első és második szakaszon is, 
ám szökéseiket a sárga trikóst 
védő Delio-Gallina sora rendre 
„szerelte”. A Tarr Kupáért kiírt 
pénteki szakaszon 130 km-t 
teljesített a mezőny Kisdorog 
és Bonyhád érintésével, majd 

Szálkán keresztül érkezett vissza 
Szekszárdra. A Kálvárián kije-
lölt célba újfent Tagliani érkezett 
elsőként, megelőzve Kusztort és 
az osztrák Salzmann-t. Szomba-
ton, az Alisca Bau Kupáért kiírt 
második etapon 105 km megté-
tele várt a kerekesekre. A sárkö-
zi síkon nagy tempót diktált a 
mezőny, amelyből előbb Kusz-
tor és Pelikán, majd Pelikán 
és az osztrák Kopfauff „lépett 
meg”. Utóbbi duó már 41 mp-
cel is vezetett, de az olaszok még 

csak részsikert sem hagytak 
másnak. Három kilométerrel a 
cél előtt beérték a szökevénye-
ket, s miközben Alessio Brugna 
megnyert a szakaszt, Tagliani 
nem csak megőrizte összetett 
első helyét, de még a legjobb 
sprinternek járó zöld trikót is 
begyűjtötte. A Delio-Gallina ke-
rekese azért a szombat esti, Pá-
linkás Csaba kritérium emlék-
versenyen is „odatette” magát: 
a hagyományos villanyfényes, 
belvárosi száguldást egy hosszú, 
magányos szökéssel nyerte meg.

Az olaszok totális sikere mel-
lett az idei Gemenc Nagydíj 
kellemes meglepetése volt a 
magyar elit remeklése volt. Az 
Ausztriában profiskodó, ezúttal 
a magyar válogatott színeiben 
tekerő Kusztor Péter 17 má-
sodperc hátránnyal a második, 
csapattársa, Pelikán János a ha-
todik, míg Filutás Viktor (Mu-
genrace-Veloki Team) a hetedik 

helyen zárt. Kusztor érdemelte 
ki a legjobb magyar bringásnak 
járó Arató Vilmos emlékdíjat is, 
amelyet a verseny néhai szerve-
zőjének fia, az országos szövet-
ség elnökségében – a Gemenc 
Nagydíj sikeréért is – tevékeny-
kedő Arató Gábor ajánlott fel.

A mezőnyben ott volt a Szek-
szárdi SZKE csapata is, amit a 
Nagydíj egyik „atyja”, Schneider 
Konrád állított össze. A helyi 
gárda egyik legjobbja az a Cso-
mor Zoltán volt, aki Szekszár-
don nevelkedett, és 2011-ben 
megnyerte az egyéni összetettet. 
Ezúttal azzal tette le a névjegyét, 
hogy tagja volt annak a triónak, 
amely az első, 130 km-es sza-
kaszon hosszú kilométereken 
át szökésben volt, s már másfél 
perccel is vezetett a főmezőny 
előtt.  B. Gy./F. L.

Kizakisz újra magyar bajnok 
A szekszárdi asztalitenisz 
legnagyobb ígérete, Kizakisz 
Georgiosz Nikolaosz az újonc 
magyar bajnokságon és a 
prágai nemzetközi versenyen 
is veretlen maradt.

A 11 éven aluli fiúk mezőnyében 
41 (!) versenyző indult a bajnoki 
címért Mohácson. A szekszárdi 
Kizakisz Georgiosz Nikolaosz 
második kiemeltként a főtáblá-
ról kezdte a versenyt, és játszam-
vesztés nélkül jutott el a döntőig. 
A fináléban aztán válogatottbeli 
csapattársát, az első helyen ki-
emelt szarvasi Szántosit múlta 
felül szintén 3:0 arányban. A 
szekszárdi fiatalember így 2016. 
után másodszor lett az U11-es 
korosztály magyar bajnoka.

Kizakisz az elmúlt hétvégén 
Prágában, egy nagy nemzetközi 
utánpótlás viadalon állt asztal-
hoz egyéniben és párosban. A 
mini-kadet fiúk páros versenyé-
nek döntőjében, Szántosi Dá-
vid partnereként 3:0 arányban 

nyertek egy szlovák duó ellen. 
Az egyéni csoportmérkőzések 
után a szekszárdi fiú második 
kiemeltként jutott a 64-es fő-
táblára. Kizakisz a legjobb nyolc 
között egy lengyel, majd az elő-
döntőben egy szlovák riválist 
búcsúztatott. A fináléban aztán 
a balkezes cseh Síp ellen játsz-
mát sem veszített (3:0), s így 
megnyerte a viadalt.  SZV
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Végeredmény:
1. Filippo Tagliani (Delio Gal-
lina-Colosio, olasz) 5:15:11 
óra, 2. Kusztor Péter (magyar 
válogatott) 17 mp hátrány, 3. 
Jodok Salzmann (WSA-Gre-
enlife, osztrák) 28 mp h., ... 
6. Pelikán János (magyar vá-
logatott) 41 mp h., 7. Filutás 
Viktor (Mugenrace-Team 
Veloki) azonos idővel, ... 40. 
Hartmann József 2:49 p h., 
44. Csomor Zoltán 3:02 p 
h., 60. Fónai Péter 5:47 p h., 
66. Vörös Ferenc 8:13 p h., 
77. Fábián Ábel (valamennyi 
Szekszárdi SZKE) 19:41 p h.

Emlékverseny
Az elmúlt hétvégén, Váralja térsé-
gében rendezte meg a Szekszárdi 
Rádió Klub egykori vezetőjének 
emléket állító Weisz János Rádi-
ós Tájfutó Emlékversenyt.

Az országos viadalon kilenc 
egyesület versenyzői tíz kategó-
riában mérték össze tudásukat 
a  Győri Balázs által összeállított 
nemzetközi színvonalú pályán. 
A nagy szintkülönbségű pályára 
megadott 180 perces szintidőt 
többeknek nem is sikerült telje-
síteni. Az első napon a férfiaknál 
a dunaújvárosi Jurinka Robin, 
míg a nőknél a szekszárdi Weisz 
Andrea ért elsőként a célba.

Az éjjel leesett esőtől csúszóssá 
vált terep miatt a rövidhullámú 
viadalra a rendezők rövidítettek 
a távokon. A felnőttek között Ju-
rinka újra nyert, így összetettben 
is első lett, miként Weisz Andrea 
is. A szekszárdiak közül Antal 
Bíborka (N21) és Szabó Gábor 
(F21) a hatodik, Weisz Attila a 10. 
helyen zárt. A kupát az Intercisa 
Rádióklub szerezte meg.  SZV
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SPORTHÍREK
Kézilabda. A szezon utolsó 
mérkőzésén 28–22-es vere-
séget szenvedett Szombathe-
lyen a Szekszárdi FGKC NB 
I/B-s női együttese. Tabajdi 
Ferenc gárdája – amelyből 
208 góljával Weigel Zita volt 
a legeredményesebb játékos 
– 25 ponttal a 8. helyen zárt a 
Nyugati-csoportban.

Labdarúgás. Idénybeli leg-
jobb teljesítményével aratott 
magabiztos győzelmet a Szek-
szárdi UFC NB III-as labda-
rúgó csapata a Közép-csoport 
33. fordulójában. Utolsó hazai 
mérkőzésén Kvanduk János 
együttese fejes Péter mester-
hármasával hátrányból for-
dított a dobogós Szigetszent-
miklós ellen (3–1). A sikerből 
kivette részét Horváth kapus 
is, aki 0–1-es állásnál 11-est 
hárított. A tabellán hetedik 
UFC vasárnap Dunaújváros-
ban zárja a szezont.
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ÖNKÉNTESEK NAPJA 2017
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szeretettel meghívja 
a civil szervezeteket, az önkénteseket és az érdeklődőket az

Önkéntesek Napjára és a Hála-Gálára  
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ előtere 

Időpont: 2017. június 10. (szombat)
PROGRAM:

10:00 – 16:00 
Civil szervezetek, önkéntes kez-
deményezések bemutatkozása, 
közben
10:00 – 15:30 óra között 
Zenés-táncos műsorok
Fellépők: 
■  10:00 Mozduljunk Együtt Szek-

szárdért Egyesület-Fashion Dance
■  10:10 FITT anyuka boldog baba 

Egyesült (KANGA tréning)
■ 10:15 Iberican Táncegyesület
■  10:30 Ünnepélyes megnyitó: 

Csillagné Szánthó Polixéna a 
Humán Bizottság elnöke

■  10:35 „Ifjú Szív” Magyarországi 
Német Nemzetiségi Néptánc-
együttes

■  11:00 Gemenc TáncSport Egye-
sület

■ 11:30 Fitt-Mix Asztalos Adrival

■  13:30 Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesületének „Ma-
roknyi Székely Népdalköre”

■  14:00 Baka István Általános Is-
kola zenés labdás tánccsoportja

■  14:10 Szekszárdi Magyarnóta 
Klub 

■  14:30 „Segíts rajtam!” Hátrá-
nyos Helyzetűekért Alapítvány

■  15:00  Ifjúsági Fúvós Zenekar 
Szekszárd 

■  15:30 – 16:00 Hála-Gála – 
Szomjú-díjak ünnepélyes ki-
osztása 

Közreműködnek: Tücsök Zenés 
Színpa, Szekszárdi 2. számú Óvo-
da Kadarka utcai nagycsoportja, 
„Mondschein” Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Kórus Egyesület, 
Magyar Postagalamb Sportegye-
sület M-09 Szekszárd.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Támogatóink: Babits Mihály Kulturális Központ, Jantner Szódás, 
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft., valamint minden fellépő és 

kitelepülő szervezet.

ÁCS REZSŐ polgármester
Június 12. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig. Előzetes bejelentkezés alap-
ján +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
Június 13. (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
Június 6., kedd
14:30 –  Sárkányvarázs
16:30 –  Alien: Covenant
19:00 –  Alien: Covenant
Június 7., szerda

14:30 –  Sárkányvarázs
16:30 –  Alien: Covenant
19:00 –  Alien: Covenant
Június 8., csütörtök
14:30 –  Egy ropi naplója  

– A nagy kiruccanás

16:15 –  Wonder Woman 2D
19:00 –  Wonder Woman 3D
Június 9., péntek
14:30 –  Egy ropi naplója  

– A nagy kiruccanás
16:15 –  Wonder Woman 2D
19:00 –  Wonder Woman 3D
Június 10., szombat
14:30 –  Egy ropi naplója  

– A nagy kiruccanás
16:15 –  Wonder Woman 2D
19:00 –  Wonder Woman 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Június 7., szerda 17:30
– Művészetek Háza
A művészettörténet európai évszá-
zadai I. – Az „uomo universale”

A földre szálló angyalok - A ro-
mán kor és a gótika. Dr. Aknai Ta-
más egyetemi tanár előadássoro-
zata.

Június 8., csütörtök 18:00 
– Művészetek Háza
Zeneszalon Szilasi Alex zongo-
raművésszel

Rendhagyó Zeneszalon Szilasi 
Alex zongoraművésszel, a Kodály 
Emlékév jegyében. A vacsorával, 
borkóstolóval színesített hangver-
senyt a Magyar Vállalkozói Szalon 
és az Ifjúsági Unió szervezi. 

Részvétel előzetes regisztrációval: 
szalon@szalon.hu.

Június 9., péntek 14:30 
– Bakta galéria
Tanévzáró kiállítás

A Szekszárdi Garay János Általá-
nos Iskola és AMI tanévzáró kiállí-
tása. Válogatás az iskola diákjainak 
éves munkáiból, valamint a 6. és a 
10. évfolyamokon tanulók vizsga-
munkáinak bemutatója is egyben.

A kiállítást megnyitja Pekari 
Bernadett, az intézmény vezetője. 
Közreműködnek az iskola társmű-
vészeti tagozatos diákjai. 

A tárlat megtekinthető június 

20-ig, a kulturális központ nyitva-
tartási idejében.

Június 13., kedd 18:00 
– Rendezvényterem
Gemenc – Árterek világa

Filmvetítés és közönségtalál-
kozó. A Gemenci-erdőről készült 
magyar természetfilm országszer-
te most debütál a mozivásznakon. 
Hat évtizeddel Homoki Nagy Ist-
ván 1953-as klasszikusa, a Gyöngy-
virágtól lombhullásig bemutatása 
után most ismét filmvásznon látha-
tó a gemenci ártéri vadon, amely-
ről fiatal, elsőfilmes rendező, Olma 
Frigyes készített pazar látványvilá-
gú természetfilmet.

A közönségtalálkozón részt vesz: 
Olma Frigyes, rendező, Barkuti 
Balázs, projekt koordinátor, Sipos 
Sándor erdőgazdálkodási és mű-
szaki igazgató. Jegyár: 900,- Ft.

Június 14., szerda, 18:00 
– Csatár terem
Író-olvasó találkozó Erdős Virággal

Beszélgetés Erdős Virággal Jó-
zsef Attila-díjas magyar költővel, 
drámaíróval. Házigazda: Ágoston 
Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszer-
kesztője. A rendezvény a Jelenkor 
folyóirat és a Babits Mihály Kultu-
rális Központ együttműködésében 
jön létre. 

A belépés díjtalan!

Pályázat csatornarákötésre
Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy Szekszárd MJV Ön-
kormányzata pályázatot hirdet 
„Közcsatornára történő rákötés 
támogatása 2017” címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szekszárd 
Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén élő magánszemélyek, 
akiknek a belterületi ingatlanuk 
előtt kiépített közcsatorna veze-
ték húzódik és ingatlanjuk mű-
szakilag ráköthető a hálózatra. 
A vissza nem térítendő támo-
gatást (ingatlanonként 150.000 
Ft, de legfeljebb a bekerülési 
költség 50%-a) a bekötővezeték 
műszaki megvalósítására (tisz-
títóidom elfolyó oldaláig) lehet 
felhasználni.

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapjáról 

(www.szekszard.hu) a Digitális 
ügyfélszolgálat / Környezetvé-
delem menüpont alatt, valamint 
átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Városigazgatási és Rendészeti 
Osztályán (Szekszárd, Széchenyi 
u. 27–31.) hétfőn és szerdán, 
08:00 és 16:00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető a 
Városigazgatási és Rendésze-
ti Osztályon, illetve az +36–
74/504–107-es telefonszámon, 
valamint a kiss.anett@szekszard.
hu e-mail címen.

A pályázatot 2017. december 
31-ig Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Vá-
rosigazgatási és Rendészeti Osz-
tályán személyesen, vagy postai 
úton ajánlott küldeményként 
lehet benyújtani. 
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Polgármesteri Hivatala

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

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(02401)

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. június 1–30-ig tart.
(02400)

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. (02402)



2017. június 4.16

Tolna és Szekszárd környékéről keresünk 
csarnok építéshez munkaerőt!

Fényképes önéletrajzot a 
trapanelkft@tolna.net e-mail címre kérünk 

Telefon: +36–30/267–32–48
(02394)

TAVASZI
AKCIÓ

a -nél
2017. március 10. és 

2017. június 17. között.

KÄRCHER K5 FULL 
CONTROLL HOME

KÄRCHER K4 FULL 
CONTROLL HOME

(02397)

Bruttó ár:

99 990 Ft
Bruttó ár:

84 990 Ft

Új fejlesztésű szórópisztoly LED kijelzővel

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02398)

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


