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Ezernél is többen futottak
→ 13. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

A város bora
A Mészáros Borház és Pince 
2015-ös Bodzási Kékfranko-
sa lett Szekszárd Város Bora. 
Az elismerést az idei Szekszár-
di Borvidéki Borverseny díjai-
val együtt április 21-én a Szent 
György-napi Borünnepen ad-
ták át a PTE KPVK aulájában.
 → 3. oldal

Hangszerek
Szekszárdra érkezett április 24-
én a „Hangszert a kézbe” or-
szágjáró zenei játéktér és isme-
retterjesztő sorozat. A program 
hangszerkiállítás, hangszersi-
mogató, illetve könnyűzenei, 
népzenei és klasszikus zenei 
bemutató egyszerre.
 → 5. oldal → Részletes program: 14. oldal
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NÉVNAP–TÁR
Április 29. (vasárnap) – Péter
Péter: héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla.

Április 30. (hétfő) – Katalin, Kitti
Katalin: egyiptomi-görög-német-magyar eredetű; jelentése: korona; mindig 
tiszta.
Kitti: a Katalin angol becézőjéből önállósult.

Május 1. (kedd) – Fülöp, Jakab – A MUNKA ÜNNEPE
Fülöp: görög eredetű; jelentése: lókedvelő.
Jakab: héber eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Május 2. (szerda) – Zsigmond, Zoé
Zsigmond: germán eredetű; jelentése: győzelmes védő.
Zoé: görög eredetű; jelentése: élete.

Május 3. (csütörtök) – Tímea, Irma
Tímea: görög-magyar eredetű; jelentése: jó + tisztelet.
Irma:  az Irm-kezdetű germán női nevek önállósult becézője.

Május 4. (péntek) – Mónika, Flórián
Mónika: 1.) görög eredetű; jelentése: magányos, egyedül élő; 2.) latin erede-
tű; jelentése: intő, figyelmeztető, tanító; 3.) karthágói-pun eredetű; jelentése: 
istennő.
Flórián: latin eredetű; jelentése: virágos, virágzó.

Május 5. (szombat) – Györgyi
Györgyi: magyar eredetű; jelentése: földműves, gazdálkodó, dália.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 29.
(vasárnap)

Április 30.
(hétfő)

Május 1.
(kedd)

Május 2.
(szerda)

Május 3.
(csütörtök)

Május 4.
(péntek)

Május 5.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Mészárosék kékfrankosa lett Szekszárd Város Bora
A Mészáros Borház és Pince 
2015-ös Bodzási Kékfranko-
sa lett Szekszárd Város Bora – 
derült ki április 21-én a Szent 
György-napi Borünnepen, 
melyen ünnepélyes keretek 
között adták át az idei Szek-
szárdi Borvidéki Borverseny 
díjait a PTE KPVK-n.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere az eredményhirdetést a 
szekszárdi borászok által egyik 
leginkább várt eseménynek, ma-
gát a borversenyt pedig hazánk 
egyik legerősebb bormustrájá-
nak nevezte. A Szekszárd Vá-
ros Bora – melyre az idén húsz 
mintával neveztek a termelők – 
címmel kapcsolatosan tudatta: 
a díj megbecsültsége egyre nő, 
elnyerése egyre inkább fontos – 
jelentette ki Ács Rezső.

A polgármester arról is szólt, 
hogy hamarosan „beérnek” a 
borászatok által benyújtott a 
pályázatok, és ennek köszön-
hetően óriási fejlődés előtt áll a 
Szekszárdi borvidék, melynek 
hírneve tovább erősödhet.

Bősz Adrián, a Szekszárd 
Borvidék Nkft. nemrég megvá-
lasztott elnöke a versennyel kap-
csolatosan arról szólt, hogy az 
elmúlt esztendőkben két kevésbé 
jó évjárat is volt, ám a szekszár-
di borászok bizonyították, hogy 
a gyengébb években is tudnak 
nagyon jó borokat készíteni. A 
2017-es évjáratú borokban óri-
ási a potenciál, ami már az idei 
borversenyen is meglátszott – 
fogalmazott a borvidék elnöke.

Sebestyén Csaba borász, a 
szervezőbizottság elnöke szak-

mai értékelésében tudatta, ör-
vendetesen emelkedett a részt-
vevő pincészetek és az általuk 
benevezett minták száma az idei 
versenyen, melyre 47 termelő 
összesen 232 mintával nevezett.

Az idei borvidéki borverse-
nyen a 2013-as, 2015-ös, 2016-
os és 2017-es évjáratból szárma-
zó borok tették ki a minták 90 
százalékát és döntő többségében 
ezekből kerültek ki az éremmel 
elismert borok is. A minták két-
harmada volt palackos, míg egy-
harmadát a hordós tételek adták 
– közölte a szervezőbizottság 
elnöke, aki úgy vélte, hogy ez is 
a minőségi borkészítés irányába 
való elmozdulást mutatja.

Arról is szólt, hogy a nemzetkö-
zi normáknak megfelelően a Szek-
szárdi Borvidéki Borversenyen is 
mindössze a minták 30 százaléka 
kaphat érmet. Az eredményeket 
ismertetve elmondta, a zsűri 4 
nagy aranyérmet, 45 aranyérmet 
és 21 ezüstérmet, vagyis összesen 
70 medáliát osztott ki.

Sebestyén Csaba emlékezte-
tett, korábban volt, hogy mind-
össze 3-4 ezüstérem született, 

a többi bor pedig aranyérmet 
kapott. Ehhez hozzáfűzte, az 
idén ezüstérmet szerzett borok 
többsége a 2016-os évjáratból 
származik, az évjárat borainak 
egy jó része nem régen került 
palackba, így nem volt idejük 
arra a fejlettségi szintre jutni, 
hogy aranyérmet érjenek el.

Megosztotta, hogy a csúc-
szsűri a húsz legjobb borból 
választotta ki a különdíjas bo-
rokat, mint például a Szekszárd 
Város Bora díjra érdemes tételt. 
Utóbbi elnyeréséért húsz min-
tát – főként bikavéreket és kék-
frankosokat, illetve két kadarkát 
– neveztek be a pincészetek.

A Szekszárd Város Bora 
megtisztelő díjat idén a Mé-
száros Borház és Pince 2015-ös 
Bodzási Kékfrankosa nyerte el. 
A pincészet bora immár ötö-

dik alkalommal érdemelte ki a 
címet, 2009 óta másodszor egy 
kékfrankossal.

A Legjobb Vörösbor – mint 
azt már megírtuk – a Bodri 
Pincészet 2012-es évjáratú No. 
1 bora lett. A Legjobb Fehérbor-
nak a Prantner Pince 2017-es 
Rajnai Rizlingjét választották, a 
Legjobb Rosébor pedig a Márk-
várt Kft. 2017-es Szekszárdi Ro-
sé-ja lett.

A Legjobb Bikavér díjat a 
Bodri Pincészet Szekszárdi 
Faluhely Bikavér 2015. bora, a 
Legjobb Kadarka díjat a Prant-
ner Pince 2017-es bora, a Leg-
jobb Kékfrankos díjat pedig a 
Takler Borbirtok Kékfrankos 
Reserve 2015. bora kapta.

A Legeredményesebb borá-
szat megtisztelő címet az idén is 
a Takler Borbirtok, a Legered-
ményesebb fiatal borász címet 
Prantner Gergely, a Legered-
ményesebb kistermelő díjat az 
Eckert-Fetzer Pince nyerte el.

A legjobb hordós bor a Szent 
Gaál Kastély és Borház Kék-
frankos Gesztenyés 2017. bora 
lett, míg a Legjobb muzeális bo-
rért járó díjat a Takler Borbirtok 
vihette haza Cabernet Franc Re-
serve 2009. tételéért. Ugyancsak 
különdíjat vehetett át a Schieber 
Pincészet.

A Szent György-napi Bo-
rünnepen közreműködött Or-
bán György előadóművész és 
a Muslinca Férfikar. Délután 
hagyományosan „Aranyos kós-
tolót” tartottak a borverseny 
aranyérmes tételeiből.  S. V.

Elültették a világ legöregebb szőlőtőkéjének hajtását
A római katolikus plébánia 
udvarán ültették el vasárnap 
délután a maribori stara trta, 
a világ legöregebb szőlőtő-
kéje 60. hajtását.

Az oltvány nem is kerülhetett 
volna méltóbb helyre, mint a 
Szekszárdi borvidékre, ahol a 
szőlőtermesztés és borkészítés 
hagyománya 2000 éves múltra 
tekint vissza – mondta Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere 
az ünnepélyes alkalmon, meg-
köszönve a Szlovén Köztársa-
ságnak és Kövér László ház-
elnöknek, hogy Szekszárdnak 
adományozta a hajtást. 

Kövér László jól döntött, 
hogy a stara trta 60. „borágát” 
Szekszárdnak adományozta, 
mert ápolásához a tudás és a 
szorgalom is adott a borvidé-
ken – fogalmazott Robert Ko-
kalj.

Az eredeti tőkéről, melyről 
az oltvány származik elmondta, 
a 16. század második felében 
ültették el Mariborban, ahol 
akkor még csak egy volt a több 
tízezer tőke közül. Mára viszont 
csak ez az egy maradt meg a vá-
ros központjától nem messze 
található Dráva folyó partján, 
ugyanannál a háznál, ahol egy-

kor elültették – tudatta a nagy-
követ.

Horváth István államtitkár, 
a térség országgyűlési képvi-
selője igazi túlélőnek nevezte 
a maribori vén tőkét. Hiszen 
mint mondta, a török időket, 
több tűzvészt és a város 2. vi-
lágháború alatt történt teljes le-
bombázását, de az ültetvényeket 
megtizedelő filoxéra járványt is 
átvészelte.

Az államtitkár azt is meg-
osztotta,  hogy Kövér László 
házelnök azzal továbbította a 
borvidékre a tőke oltványát, 
hogy annak Szekszárdon lesz a 
legjobb helye.

Horváth István felidézte, a 
stara trta Szekszárdnak adomá-
nyozott hajtása már a harmadik, 
mely Magyarországra került. Az 
elsőt a keszthelyi Festetics-kas-
tély kertjében ültették el, a má-
sodikat pedig a Tihanyi Bencés 
Apátságnál, ahol I. András ma-
gyar király van eltemetve. Az 
államtitkár párhuzamot vonva 
felhívta a figyelmet, hogy I. 
András I. Béla király testvére 
volt, aki pedig a Béla király té-
ren van eltemetve, ahol a hajtás-
nak otthont adó plébánia is áll. 
Hozzátette, az egybeesés bizo-
nyára nem véletlen, talán Isten 
keze van a dologban.

Az államtitkár örömét fejezte 
ki, hogy – a szavai szerint – a 
túlélést, a szeretetet és a hitet jel-
képező tőke hajtását a Szekszárdi 
plébánia udvarán ültetik el.

Robert Kokalj nagykövet 
az ünnepélyes alkalmon egy a 
hajtás eredetiségét igazoló do-
kumentumot is átadott Ács Re-
zső polgármesternek. A tőkét 
Robert Kokalj, Horváth István, 
Ács Rezső, illetve Eszterbauer 
János, a Szekszárdi Borászok 
Céhe elnöke és Bodri István, a 
Szekszárdi Hegyközség elnöke 
ültette el a plébánia udvarán, 
Wosinsky Mór mellszobra mel-
lett. A hajtásra Petkó Tamás 
római katolikus plébános kérte 
Isten áldását.  S. V.
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Hangszert a kézbe: „vájt füllel” érkeztek a Babitsba
Mintegy négyszáz négyzet-
méteren százötven hangszert 
szólaltathattak meg a zene-
rajongó fiatalok a Nemzeti 
Kulturális Alap „Hangszert a 
kézbe” elnevezésű országjá-
ró zenei játéktér programso-
rozatán, Szekszárdon. 

Kisebb és nagyobb gyermekek 
töltötték meg április 24-én a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
rendezvénytermét, ahol még 
Szekszárd tágabb környezeté-
ből is akadt kíváncsiskodó. A 
hangjegyekben és hangszerek-
ben egyaránt dúskáló interaktív 
zenei tárlaton Bajnai Zsolt, az 
NKA Hangfoglaló Könnyűze-
nei Támogató Program meg-
valósításáért felelős kollégium 
vezetője méltatta a kulturális 

központot, amely befogadta a 
rendezvényt.

Véleménye szerint a köny-
nyűzene oktatását nem szabad 

mellőzni, hisz mindennek ez 
az alapja. Vagyis, aki tanult már 
életében zeneiskolai keretek 
között, tudatos zenei vásárlóvá 
válhat, aki később egy jó kon-
certért is hajlandó lesz pénzt 

áldozni – mondta. „Aki zenél, 
jobban teljesít az iskolában, 
szociálisan érzékenyebbé válik, 
együttműködőbb, boldogabb 

ember lesz” – hangsúlyozta a 
testület első embere, reményét 
fejezve ki, hogy a mobil kiállítás 
révén minél több gyerek kezé-
ben fordul meg hangszer.

Ritkán lehet a drága hangsze-
reket kipróbálni, mivel azok-
hoz az üzletekben nem nagyon 
engednek hozzáférést – erről 
már Szekszárd polgármestere 
beszélt a rendezvény megnyitó-
ján. Ács Rezső a kiállítás üzene-
te kapcsán úgy fogalmazott: aki 
a zenére nyitott, gyerekként és 
felnőttként is nyitottabbá válik. 
Örömét fejezte ki, hogy már az 
óvodások is közelebb kerülhet-
nek ehhez a világhoz. Ha valaki 
valamely hangszeren már tanult, 
lehetősége nyílik a klasszikus-
tól a könnyűzene felé is irányt 
venni – hangsúlyozta a polgár-
mester, hozzátéve: a programra 
ellátogatók közül akár a jövő 
nagy zenészei is kikerülhetnek. 
A városvezető szerint az ilyen 
események motiválják őket arra, 
hogy a zenét, a művészetet még 
jobban értékeljék.

Az országosan tizenhete-
dik alkalommal felvonultatott 
hangszerkiállítást 2014-ben a 
Nemzeti Kulturális Alap hoz-
ta létre. Az állami pénzalap 
az EMMI minisztere, Balogh 
Zoltán által fogadta be a Hang-
foglaló Könnyűzenei Támogató 
Programot, ennek segítségével 
valósulhatott meg a könnyűze-
nei oktatási programsorozat. A 
Hangszeresek Országos Szö-
vetsége képviseletében Balogh 
Géza elnök azt kívánta a jelenlé-

vő ifjúság számára, hogy minél 
inkább tapasztalják meg a ze-
nélés nyújtotta örömöt, az abba 
való belefeledkezés hangulatát.

Hangszersimogató
A kulturális központ Ren-

dezvényterme délután a Hang-
szersimogató című programnak 
adott otthont, amely egyik ele-
me az országjáró rendezvény-
nek. Itt mindenféle hangszert 
kipróbálhattak az érdeklődő 
fiatalok: gitár, dob, zongora és 
még ukulele is előkerült. Az első 
napon csaknem négyszáz tanu-
ló próbálta ki a hangszereket. 
„Hiszünk abban, hogy a köny-
nyűzene ugyanúgy megment-
het fiatalokat az elkallódástól, 
mint a sport vagy egy jó tanár” 
– mondják a szervezők. A prog-

ram valóban közelebb hozza a 
fiatalokat a zenéhez, megmu-
tatja, hogy a muzsika örömet és 
jókedvet ad.  Gy. L. / mwj

Új nagyszerű élmény
már Szekszárdon is

•   A Zumba GOLD az aktí v szenior generáció számára kialakított  zenés, táncos,
könnyed mozgásprogram.

•   A lati n-amerikai zenékre történő tánc tempója lassúbb, fi gyelembe veszi az 
életkor,az alkat, és az egészségi állapot sajátosságait.

•   Az edzésen a kiváló hangulatú szórakoztató mozgás mellett  javulnak az egészségi
értékek, csökken a testsúly, a stresszből és a mozgáshiányból adódó problémák.

•   A Zumba Gold nem igényel sem párt, sem táncos előképzett séget.

Ha túl vagy az ötödik X-en, talán fáj itt  meg ott , vagy van némi felesleg 
kilód, vagy csak szívesen táncolnál velünk,légy bátor, merj kikapcsolni és 

boldog lenni egy órára a Zumba Gold edzésen!
Kedvcsináló bemutató óra: 17:00 – 18:00 

HELYSZÍNEK: 
2018. május 03. (csütörtök) Piac Placc

2018. május 04. (péntek) Babits Mihály Kulturális Központ, Bödő Terem
RENDSZERES ÓRÁK:

Piac Placc (7100 Szekszárd, Piac Tér 1.)
Hétf ő: 17:30 – 18:30     •     Csütörtök: 17:00 – 18:00

Infó: Bajor Márta +36–20/499–6764
Facebook: Zumba Gold Márti val Szekszárdon

(03300)

Mindenük a zene…
Häuszer Beáta, a gyönki 
általános iskola és gimnázi-
um szekszárdi kórusvezetője 
nagy rajongója a könnyűze-
nének. A programra négy 
gimnazista diákkal érkezett a 
közel negyvenfős kórus zene-
karából. „Lehetőséget látunk 
abban, hogy zenészeink az itt 
tapasztaltakat hasznosítani 
is tudják a jövőben” – véle-
ményezte lapunk érdeklődé-
sére a kiállítást.

Forgalom- 
korlátozás

A Tolna Megyei Rendőr- 
főkapitányság által szer-
vezett rendőr szakmai 
verseny miatt május 3-án 
(csütörtök) 7:00 és 19:00 
óra között lezárják Szek-
szárdon a Szent István 
teret az Arany J. utca és a 
Holub J. utca közötti sza-
kaszon. A közlekedők a 
környező utcákban kerül-
hetnek, a helyközi járatok 
ez idő alatt terelő útvonalon 
közlekednek.
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Átvette megbízólevelét az országgyűlési képviselő
A megyeszékhely önkor-
mányzata közgyűlésének áp-
rilis 26-i ülését megelőzően 
vette át megbízólevelét Hor-
váth István (Fidesz-KDNP), 
aki az országgyűlési válasz-
táson szerzett egyéni képvi-
selői mandátumot.

A körzet régi-új képviselője Tol-
na megye 1. számú választókerü-
letében 51 százalékot meghaladó 
eredménnyel győzött. A negye-
dik parlamenti ciklusát kezdő 
honatya dr. Póla Zoltántól, az 
OEVK Választási Bizottságának 
elnökétől vette át megbízólevelét.

Horváth István köszönetet 
mondott a választópolgároknak 
a nagyarányú, 70 százalékot meg-
haladó részvételért, és mindazok-
nak, akik voksaikkal személyét és 
Fidesz-KDNP pártszövetséget 
támogatták, s ezzel a folyamatos-
ságra, a stabilitásra szavaztak.

A képviselő emlékeztetett: 
a szekszárdi közgyűlés tagja-
ként 20 éve vállal szerepet a 
közéletben. Nyolc évig polgár-
mesterként, s immár 12 eszten-
deje parlamenti képviselőként 
dolgozik a megyeszékhelyért, 
amely a következő években je-
lentős fejlődés előtt áll.   SZV Horváth István átveszi megbízólevelét dr. Póla Zoltántól
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Természetfotó kiállítás

Különleges természetfotó 
kiállítás nyílt a Tolna Megyei 
Balassa János Kórház és a 
Gemenc Természetvédelmi 
és Sportegyesület együtt-
működésében április 20-án 
a kórház főigazgatóságának 
folyosógalériáján.

A kiállítók, dr. Somorácz 
György, a dunaújvárosi Szent 
Pantaleon Kórház infektológus 
főorvosa és fia, dr. Somorácz 
Áron, a Semmelweis Egyetem 

II. számú Patológiai Intézeté-
nek patológusa orvosi hivatásuk 
mellett egyaránt a természet-
fotózást választották hobbijuk-
nak. A Mezőföld Természetfotó 
Egyesület tagjainak szekszárdi 
bemutatkozó kiállítását dr. Né-
meth Csaba főigazgató nyitotta 
meg. A tárlatot és az azt követő 
vetítéses élménybeszámolót tag-
társuk, a szintén természetfotós 
dr. Almási István, a megyei kór-
ház Higiénia-IC osztály osztály-
vezető főorvosa szervezte.  SZV
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A Gemenc volt a természetismereti vetélkedő témája
Tízedik alkalommal rendezte 
meg a Szent József Iskola-
központ a Szent Kristóf Ter-
mészetismereti Versenyt. A 
megmérettetésre még a me-
gyehatáron túlról is neveztek 
csapatok. A legjobbak között 
végzett két szekszárdi iskola is.

Tíz évvel ezelőtt városi ver-
senyként indul a Szent József 
Iskolaközpont által szervezett 
Szent Kristóf Természetismere-
ti Verseny – mondta el Rizner-
né Osztafin Klaudia, a verseny 
szervezője. Akkoriban szinte az 
összes szekszárdi iskola neve-
zett a megmérettetésre. Mára a 
megyehatáron túlról is érkeznek 
diákok a tudáspróbára. Idén 11 
csapat, azaz összesen 22 gyer-
mek mérte össze tudását. A ve-
télkedőre ötödikes és hatodikos 
tanulókat vártak, a téma a Ge-
menc volt.

Az előző évektől eltérően, a 
verseny feladatai ezúttal nem 
a tantervi anyagra épültek. A 
cél az volt, hogy a gyerekek 
minél jobban megismerjék a 
Duna-Dráva Nemzeti Park 
Gemenci Tájegységét, ebben 
pedig segítségükre volt Dombi 
Imre természetvédelmi őr is, 
aki több mókás feladatot vitt a 

versenyre. A csapatok emellett 
készítettek egy természetvéde-
lemmel kapcsolatos plakátot 
is. A remekművek a Gemenci 
Tájegység természetes élővi-
lágának megóvására hívják fel 
a figyelmet. Mindezeken túl a 
gyerekek megnézték az iskola 
folyosógalériájában dr. Kalotás 
Zsolt természetfotó kiállítását.

A Szent Kristóf Természetisme-
reti Versenyen első helyezést ért el 
a Béri Balogh Ádám Katolikus 
Gimnázium (Tamási) csapata. 
Második helyezett lett Lambert 
Viola és Lambert Barna (Dienes 
Valéria Általános Iskola), míg a 
harmadik helyen a szintén Dienes 
iskolás Keresztes Kristóf és Lénárd 
Nándor páros zárt.  - mwj -

Újra fogathajtó majális
Második alkalommal rendezi 
meg a Szakcs-Szekszárd Lovas 
Barátok Egyesülete a Szekszárdi 
Fogathajtó Majálist április 29-én, 
vasárnap Szekszárdon, a Pollack 
Mihály utcai sporttelepen.

A II. Szekszárdi Fogathajtó 
Majálison C kategóriás országos 
bajnoki pontgyűjtő versenyt – 
úgynevezett Monomer Kupát – 
rendeznek nagy ló kategóriában. 
Az érdeklődők a verseny alkal-
mával kettesfogatok akadályhaj-
tását tekinthetik meg, emellett 
D kategóriás kettesfogatok aka-
dályhajtását is figyelemmel kí-

sérhetik. A versenyre eddig két 
tucat nevezés érkezett, főként 
Tolnából, de Bács-Kiskun-, és 
Fejér megyéből is lesz induló. 
A fogathajtó majálisra kiláto-
gatókat négyesfogat bemutató-
val, emellett kézművesvásárral, 
gyermekfoglalkoztatóval és 
póni lovaglással is várják, a be-
lépés díjtalan.

A II. Szekszárdi Fogathaj-
tó Majális délelőtt 9:30 órakor 
kezdődik, az eredményhirde-
tésre pedig a tervek szerint 18 
óra körül sor. 

 Forrás: kadarka.net

Közlemények
MEGHÍVÓ. A Vakok és Gyen-
génlátók Tolna Megyei Egye-
sülete Anyák napi ünnepségre 
hívja látássérült tagtársait és az 
érdeklődőket május 3-án (csü-
törtök) 13 órára, a Hunyadi u. 
4. szám alatti irodaház nagy-
termébe. Az ünnepség után 

előadást tart dr. Vastag Oszkár 
szemész főorvos. Mindenkit 
szeretettel várnak!
VERS. A Fedorka versmondó ver-
senyről szóló múlt heti beszámo-
lónkból kimaradt egy szekszárdi 
Nívódíjas, Wéber Alíz (Szent Jó-
zsef Iskolaközpont) neve.

Dr. Dóczi: a háziorvos munkája a legfontosabb
Dolgozott már Londonban 
és Zürichben is, beválasztot-
ták a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjai so-
rába, az agy térfogat-szabá-
lyozásáról írt értekezéséért 
pedig elnyerte az orvostu-
dományok doktora címet. A 
Léleképítő sorozat legutóbbi 
vendége prof. dr. Dóczi Tamás 
főorvos volt.

A Magyar Idegsebészeti Társa-
ság elnöke április 23-i előadásán 
orvosi szemszögből közelítette 
meg az „élet dolgait”. A világot 
járt szakember, aki jelenleg Pé-
csett, Kaposváron és Budapes-
ten is „rendel”, számos érdekes 
sztorit hozott Szekszárdra.

Sok helyen „meg volt írva, 
mik azok a műtétek, amelye-
ket mindenkinek meg kell csi-
nálnia” – emlékezett nyugati 
tapasztalataira, ahol a szigorú 
szabályok igencsak lekötötték 
mindennapjait. Olyan helyen 
is dolgozott, ahol kéthetes tel-
jes ügyeletet követően már úgy 

érezte, a folyamatos munka 
minden erejét elveszi. Ám – 
tette hozzá – az utóbbinak a fo-
lyamatosság volt a pozitívuma, 
szemben a hazai szokásrenddel: 
itthon ugyanis gyakorta előfor-
dul, hogy a beteget sűrűn más-
más csapatnak adják át...

A Pécsi Tudományegyetem 
Idegsebészeti Klinikája pro-
fesszorának életében meghatá-
rozó a zene és a sport. Előbbit 
a Mindenható és az emberek 
közötti kommunikáció eszkö-
zeként definiálja. A zene hoz-
zásegítette, hogy a megismerés 
képi vizsgálatával is behatóan 
foglalkozzon az idegtudomá-
nyon belül.

Meggyőződése: egy-egy 
komplikált betegségnél sok 
múlik azon, hogy az ember 
napi szinten képezve magát, jól 
végezze munkáját. Mint mond-
ja, ha megszólítja egy-egy bete-
ge és közli, jól van, az számára 
megfizethetetlen. Ugyanakkor 
nehezen fogadja el az ember: 
Isten azzal a joggal ruházta 

fel, hogy más emberek sorsá-
ról dönthessen. „Technika kell 
ahhoz, hogy józan pszichével 
tudja ezt a munkát művelni” – 
utalt tevékenységének lelki fel-
dolgozására.

Volt olyan bonyolult műtétje, 
hogy kora reggeltől éjfélig fo-
lyamatosan operálta a pácienst. 
Ehhez az erőnléthez természe-
tesen a sport is hozzájárult. Dó-
czi professzor a vallás kérdését 
feszegetve arról beszélt: magát a 
hit szót kérdőjelezzük meg, ha 
afelől érdeklődünk, „van-e hite 
az embernek”, mert azt „nem 
kell vizsgálni”.

A sebész gyermekei nem 
követték apjuk „vonalát”, hisz 
pénzügyi jogászként és gyógy-
szeripari mérnökként dolgoz-
nak. Ez nem furcsa, hisz, mint 
dr. Dóczi Tamás tapasztalta: 
az orvos szülők valami miatt 
eltérítik gyerekeiket a pályától. 
A jó iskola azonban szerinte is 
fontos, ám azt azért ajánlja: ha 
valaki tart a vértől, „ne menjen 
sebésznek”.

Itthon azt látja, soha ilyen te-
temes összegek nem kerültek az 
egészségügybe, mint az elmúlt 
pár év során. Ám teendő sze-
rinte azért mindig akad. Ebben 
ő maga példát is mutat: Kapos-
várott egy epilepszia sebészeti 
projektjében 30 napra redukálta 
le azt az időt, míg a rákbeteg a 
sugárterápiáig eljut.

Vallja, az orvoslásban a házi-
orvos munkája a legfontosabb, 
hiszen a falvak szintjén olyan „há-
lót” tartanak betegeik alá, amely – 
szemben egy nagyobb kórházzal 
– nem engedi, hogy „kiessenek” 
gondozásukból.  Gy. L.
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Alisca Brass Band nagykoncert Santanával

Idén is megrendezte hagyo-
mányos nagykoncertjét az 
Alisca Brass Band. Az együt-
tes minden év áprilisában 
várja a zenekedvelőket e kü-
lönleges alkalomra, a Babits 
Mihály Kulturális Központba.

Az Alisca Brass Band Szekszárd 
kiemelt művészeti együtte-

se, 2007-ben elnyerte a Tolna 
megyei Príma díjat, 2016-ban 
Tolna Megye Művészetéért elis-
merésben részesült. A zenekar 
minden esztendőben nagysza-
bású koncertre várja a zeneimá-
dókat az agórába.

Idén is áprilisban rendezték 
meg éves nagykoncertjüket, a 
Babits Mihály Kulturális Köz-

pont Rendezvénytermében. 
A Maul Péter vezényelte fú-
vószenekar repertoárjában az 
együttes német nemzetiségi 
identitását erősítendő számta-
lan klasszikus, hangzásában is 
jellegzetes német mű szerepelt. 
A koncert egyik különlegessége 
volt, hogy a zenekar előadta Sa-
ntana legismertebb dalát is. A 

fúvósok mellett színpadra állt 
Virág Péter is, aki szólógitáron 
játszott.

A nagysikerű koncert létrejöt-
tét Szekszárd város önkormány-
zata mellett többek között a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat 
is támogatta, ennek köszönhe-
tően nem volt belépődíj a hang-
versenyre.   - mwj -
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
április 30-tól május 4-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Pihenőnap

A m
unka ünnepe

(03293)

MENÜ Április 30. Május 1. Május 2. Május 3. Május 4.

„A”
1050 Ft

Bableves 
gazdagon

Grízgaluska 
leves

Burgonya-
leves

Diós metélt
Paradicsomos 

káposzta,
sertéssült

Zöldborsós
csirkemáj,
párolt rizs

„B”
1050 Ft

Bableves 
gazdagon

Grízgaluska 
leves

Burgonya-
leves

Mézes-
mustáros

csirkecombfilé,
karottás rizs

Rántott halfilé,
petrezselymes

burgonya,
tartármártás

Marhapörkölt
tarhonyával,
savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott
sertésborda,

kukoricás
jázmin rizs,

ecetes 
paprikasaláta

Rántott
sertésborda,

kukoricás
jázmin rizs,

ecetes 
paprikasaláta

Rántott
sertésborda,

kukoricás
jázmin rizs,

ecetes 
paprikasaláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Füstölt sajtos
csirkecomb-

filé,
cukkinis
bulgur

Füstölt sajtos
csirkecomb-

filé,
cukkinis
bulgur

Füstölt sajtos
csirkecomb-

filé,
cukkinis
bulgur

A LEGJOBB NYÁRI PROGRAM!
SZEDRESI „POMPÁS” LOVAS TÁBOR!

A bentlakásos táborban a gyerekeket a Lovas Udvarház Panzió kas-
télyépületeiben szállásoljuk el. A szobáink kétágyasak, mindegyikhez 

tartozik WC-vel és zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba.
A gyermekek étkeztetését a Panzió konyhája biztosítja.

PROGRAM:
A gyerekek a fő program – a lovaglás – mellett elsajátíthatják 

a lóápolás,szerszámismeret, és a lóismeret alapjait.
Ezen kívül pedagógus felügyelete mellett egyéb szabadidős

tevékenységben is részt vehetnek: a kirándulástól a kocsikázásig, 
a kézműves foglalkozástól a szalonnasütésig.

Korhatár: bejárós táborban min. 8 év, bentlakó táborban min. 10 év
Ajánlott felszerelés: zárt lapos cipő, szűk szárú nadrág, és kobak 

(biciklis sisak is jó).
Elérhetőség: Lovas Udvarház, Szedres Apáti puszta

Web: www.lovasudvarhaz.hu • E-mail: info@lovasudvarhaz.hu
Telefon: +36–30/257–4612

Csatlakozzon a szedresi „Pompás” lovas tábor baráti kör 
Facebook csoporthoz is!

Napi bejárós táborok:
• Június 18–22.
• Július 2–6.
• Július 30. – augusztus 3.
• Augusztus 13–17.
Ára: 24.000,- Ft/fő
ÉRKEZÉS: HÉTFŐ 7:30-tól 
HAZAUTAZÁS: PÉNTEK 15:30-tól

Tábor bentlakással:
• Június 24–29.
• Július 22–27.
Ára: 45.000,- Ft/fő

ÉRKEZÉS: VASÁRNAP 15:00-tól 
HAZAUTAZÁS: PÉNTEK 15:30-tól

(03305)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03295)

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

(03292)

FELADATOK:
•  Helyszíni bejárások dokumentációjának 

előkészítése
• Közműegyeztetésben való együttműködés
• Költségvetés számítás
•  Műszaki nyilvántartások készítése és ve-

zetése
• Műszaki rajzolás
ELVÁRÁSOK:
•  Minimum középfokú műszaki végzettség
•  AutoCAD felhasználói szintű ismerete
•  Felhasználói szintű számítástechnika is-

meretek
•  Jó kommunikációs készség
•  Nagy monotonitástűrő képesség
•  Megbízhatóság, pontosság, precizitás

ELŐNY:
•  Felsőfokú műszaki végzettség
•  Távközlési területen szerzett tapasztalat
•  CAD alapú nyilvántartási rendszerek is-

merete
•  Egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete
•  B kategóriás jogosítvány
AMIT KÍNÁLUNK:
•  Dinamikusan fejlődő stabil vállalati háttér
•  Versenyképes jövedelem
•  Alkalmazotti jogviszony
•  Béren kívüli juttatások, cafeteria
•  Lehetőség szakmai fejlődésre
•  Hosszú távú, biztos munkalehetőség
•  Fiatalos csapat, jó légkör

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Szekszárd.

MUNKAVÉGZÉS IDEJE:

teljes munkaidő.

MUNKAKEZDÉS:

azonnal, megegyezés szerint.

JELENTKEZÉS:

Fényképes önéletrajzzal az 

allas@tarr.hu e-mail címre, 

2018.05.15-ig.

Az alábbi munkakörbe keressük tapasztalt kollégánkat:
Műszaki előkészítő, AutoCAD rajzoló

(03299)

Karate: értelmi sérültek a küzdőtéren

Három éve hozott tető alá egy 
együttműködési megállapo-
dást az IKF I-karate Global 
belga szervezet és az Értelmi 
Fejlődésükben Akadályozot-
tak Tolna Megyei Közhasznú 
Szervezete. Az ÉFOÉSZ berke-
iben a 6. danos belga mester, 
Eric Bortels indította útjára a 
karate sportágat.

Rendás Péter és Pajger Zoltán 
edzők a fiatalok két csoportjával 
(szekszárdi és a decsi Bendegúz 
Nappali Ellátó) figyelemre méltó 
eredményeket értek el, a hétvégén 
pedig a Magyar Bajnokságon mu-
tathatták meg felkészültségüket.

A szekszárdi para sportolók 
egyéni formagyakorlatban (kata) 
léptek küzdőtérre. Az értelmi 

akadályozottak kategóriájában, 
a férfiak mezőnyében Glöckner 
Zoltán győzött, megelőzve Pet-
róczki Attilát és Topánka Jósze-
fet. A hölgyek hasonló verseny-
számában Faik Ivett és Vas Laura 
szerzett bronzérmet, míg a fiúk 
mezőnyében a 14. születésnapját 
aznap ünneplő Theisz Ádám lett 
harmadik.  Gy. L.
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Aliscás érmek
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 
az elmúlt hétvégén tartotta meg 
Erdőkerülő 3D íjászversenyét, 
melyen 22 egyesület 181 íjásza 
mérte össze erejét. A házigazda 
szekszárdiak egy tucat érmet 
szereztek a versenyen.

A szekszárdi eredmények, 
aranyérmes: Dudás József (sze-
nior), Szedmák Fanni és Bencze 
Gábor (ifi), Barta Nikolett (ka-
det), Szeitl Milán, Németh Réka 
Anna és Török István Szilárd 
(serdülő). Ezüstérmes: Török 
Hanna Vanda (kadet), Vékony 
Balázs (serdülő). Bronzérmes: 
Keszler István és Müller György 
(felnőtt), Wehovszky Kíra Tícia 
(serdülő).

Ugyancsak az elmúlt hétvé-
gén, a sárvári Saslövő 7x7 Íjász-
bajnokságon Dózsa Alexandra a 
2. helyen végzett Longbow típu-
sú íjával. A Mohácsi TE Nimród 
Íjász Szakosztályának Tavaszi 
3D versenyén a szekszárdi Mar-
jai Pál a 6. helyen végzett.  SZV
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Április 22-ei rejtvényünk megfejtése: Perczel Zita, Lovagias ügy, Meseautó
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Németh Istvánné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését május 3-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi 
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz 
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, 
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás 
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is benne-
tek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha 
nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok 
a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő ter-
mést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, 
azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és 
elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor 
bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, 
hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.”  /Jn 15, 1–8/

Jézus és a hívő ember közötti bel-
ső kegyelmi kapcsolat: Istennek az 
üdvösség érdekében adott ingyenes 
ajándéka. A hit az ő adománya, s 
az éltető kegyelem is belőle árad. 
Az Atya a szőlőműves. Ő vonzza az 
embereket Jézushoz, de aki nem hoz 
megfelelő termést, azokat lemetszi 

róla. A termő vesszőket megtisz-
títja, hogy még többet teremjenek. 
Jézushoz való tartozásunk küldetés: 
folytatnunk kell az ő művét az Atya 
akaratának megvalósításával.

„Ti már tiszták vagytok a tanítás 
által”, itt Jézus a hittel befogadott 
tanításáról beszél. A mózesi törvé-

nyek megtartásának egy magasabb 
szintre emelése. A hit vezeti el az 
embert a bűnbánatra, a reményre és 
a szeretetre. Ha így hiszek, „azono-
sulok” Krisztussal, hozzá tartozom, 
s ezt a kapcsolatot ápolom: „Marad-
jatok bennem, akkor én is bennetek 
maradok.” Elfogadom, átveszem 
Krisztus lelkületét és szeretettel for-
dulok felé. Krisztus, kegyelmi hatá-
sai révén marad bennem. Nélküle 
nem vagyunk képesek semmilyen 
természetfölötti tettre, mint benne, 
általa. Pedig erre születtünk. Ő úgy 
maradt meg az Atya szeretetében, 
hogy teljesítette akaratát. Mi is úgy 
maradunk meg szeretetében, ha 
evangéliuma szerint élünk.

Aki így vállalja a keresztény éle-
tet, az átélheti Krisztus örömét, 
örömének teljességét. Az igazi öröm, 
a szeretet parancsának megvalósu-

lása. Úgy szeretjük egymást, ahogy 
Jézus szeret bennünket. Nem csupán 
érzelemmel, hanem értékeléssel, jó-
akarattal, türelemmel és segítéssel. 
A szeretet végső fokát az Úr mutatta 
meg: életét adta övéiért. Mi is csak ál-
dozatvállalással tudjuk megmutatni 
a szeretet magasabb fokát.

Ez az egymás iránti szeretet Krisz-
tus barátaivá tesz. Isten hívott meg 
erre a szeretetre. Hozzá tartozom. 
Ez nem emberi erőfeszítés. Isten 
szeretete bennem. Ami maradandó 
gyümölcsöt hoz. Krisztus az ima 
meghallgatását a hithez, a hozzá való 
tartozáshoz, küldetésem teljesítéshez 
köti. Tanítványságom megmutatja, 
életben tartja a szeretetben való ta-
níthatóságomat, mert Isten szeretete 
minden emberre irányul. 

 Kovács Ferenc lelkész

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága nyílt pályázatot 
hirdet kultúraközvetítő, kultúra- 
és értékteremtő feladatokat ellátó, 
Szekszárdon élő polgárai, Szekszár-
don működő civil közösségei és a 
szekszárdi intézmények számára 
Kulturális Támogatási Keret elnye-
résére a Humán Bizottság 2018. évi 
bizottsági keretében e célra biztosí-
tott összeg erejéig.

A Kulturális Támogatási Keret 
összesen: 1.100.000,- Ft

A támogatásra pályázhatnak:
a.)  a Tolna Megyei Civil Információs 

Centrumnál regisztrált szek-
szárdi székhelyű önszerveződő 
közösségek,

b.)  köznevelési, közművelődési in-
tézmények,

c.)  magánszemélyek.

A pályázat célja
2018. évi szekszárdi kulturális 

rendezvények, rendezvénysoroza-
tok lebonyolításához, valamint a 

városon kívüli kulturális, művészeti 
eseményeken történő részvételhez, 
szerepléshez támogatás nyújtása. 
Előnyt élveznek a Családok Évé-
hez kapcsolódó programok, ren-
dezvények pályázatai.

Tartalmi követelmények:
1.)  A rendezvény tartalmával, 

minőségével a város hírnevét 
öregbíti, vagy a város kulturális 
életét méltón reprezentálja. 

2.)  A rendezvény az országos vagy 
nemzetközi kulturális mozgal-
mak új területeire kapcsolja be 
a város művelődési és alkotó 
közösségeit. 

3.)  A rendezvény a város kulturális 
tradícióinak méltó örököse. 

4.)  Az adott rendezvény rétegigé-
nyeket szolgál ki. 

Pályázni kizárólag a pályázati 
adatlap kitöltésével lehet, melyet 
egy eredeti, aláírt példányban kell 
benyújtani. Formanyomtatvány hi-
ányában a bizottság nem foglalko-
zik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban 
csak az a természetes személy vagy 
átlátható szervezet részesülhet, aki-

nek nincs köztartozása, illetve az 
önkormányzattól korábban kapott 
támogatás felhasználásáról elszá-
molt, az önkormányzat felé egyéb 
tartozása sincs és az összeférhetet-
lenség nem áll fenn. (Erről szóló 
nyilatkozatot kitöltötte.)

Meghatározott támogatási célok 
megvalósításához minimum 20 
eFt, maximum 120 eFt igényelhe-
tő. Az igényelt támogatás önmagá-
ban nem lehet a felsorolt tevékeny-
séghez szükséges pénzeszközök 
kizárólagos forrása (legalább 30 
%-os önrésszel kell rendelkezni). 

A finanszírozás módja
Egyösszegű, utófinanszírozású, 

vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat benyújtásának módja
–  egy eredeti aláírt példányban, 

kizárólag a pályázati adatlapon 
nyújtható be (a pályázati adatlap 
sem tartalmában, sem alakjában 
nem változtatható),

–   Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága részére címezve,

–   személyesen vagy postai úton

A pályázat benyújtásának helye 
•  Személyesen: Polgármesteri Hi-

vatal Szekszárd, Széchenyi u. 29-
31. (Humánszolgáltatási Igazgató-
ság Humán Osztály)

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

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. május 25. (péntek)
A pályázat elbírálásának módja

A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének Humán 
Bizottsága dönt a pályázat benyúj-
tásának határidejétől számított 30 
napon belül.

A pályázatok eredményéről a pá-
lyázó írásbeli értesítést kap a dön-
téstől számított 30 napon belül.

A pályázati adatlap letölthető 
a www.szekszard.hu honlapról, 
illetve átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján. 

Felvilágosítást Pócs Margit, a 
közművelődési és civil kapcsola-
tok referense nyújt telefonon vagy 
személyesen (telefon: +36–74/504–
119, Humán Osztály).
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata Közgyűlésének
 Humán Bizottság

A Szekszárd-Újvárosi  
Római Katolikus Társaskör 

és a Német Nemzetiségi 
Egyesület immár hagyomá-
nyoson, hogy május 1-én a 

Szent István Házba 
(Rákóczi u. 69–71.) 

hívja versenyre a legjobb 
halfőzőket.

Most is ezt tesszük. Május 
1-én 09:00 órakor kinyitjuk 

a kaput, hogy aki versenyezni 
kíván előkészületeit megte-
hesse, s finom főztjét szak-
értő bírálók ítéletének vesse 
alá. Szokás szerint most sem 
kérünk nevezési díjat. 11 óra 

30 perckor koncertet ad az 
Alisca Brass Band! A főzés-
hez az eszközöket és a főz-
nivalót mindenkinek saját 

magának kell hoznia.
Hívjon baráti társaságot is, 

hogy a főzés közben  
tanácsukkal segítsék, s amit 

főztek, egyék is meg!
Jelentkezni lehet: 

Horváth Editnél; Szekszárd, 
Batthyány u. 14., 74/313–

175, +36–20/524–6820

Kardvívó olimpiai bajnokunkra emlékeztek
Százhuszonöt éve született 
Glykais Gyula, kétszeres 
olimpiai bajnok kardvívó, 
aki élete utolsó szakaszában 
Szekszárdon élt és dolgozott.

A húszas évek magyar ví-
vósportjának világszinten is 
egyik meghatározó alakja volt 
ő. A kardcsapattal az 1928-as 
amszterdami (a szekszárdi szüle-
tésű Rády József is a csapat tagja 
volt – A szerk.) és az 1932-es los 
angelesi olimpián is aranyérmes 
lett, egyéniben pedig Európa 
legjobbja tudott lenni (1929. 
Nápoly) – hallhattuk az ugyan-
csak olimpiai bajnok Sákovicsné 
Dömölky Lídiától Glykais újvá-
rosi síremlékénél, ahol a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB) szer-
vezett megemlékezést. A MOB 
emlékbizottsága gondosan ügyel 
nagy bajnokaink kerek évfordu-
lóira, így a 125 éve Pomázon 
született – felmenői révén görög 

származású – sportemberről 
sem feledkeztek meg.

Dömölky Lídia tőrvívó olim-
piai bajnokunk (1964-ben, To-
kióban ő vitte be az utolsó tust) 
megemlítette: óriási harc volt 
akkoriban a tehetségek tucatjai 
között a válogatottságért. Gly-
kais meg tudta nyerni a magyar 
bajnokságot, majd Európa-baj-
noki címet szerzett, ami a fran-

cia és olasz versenyzők domi-
nanciája miatt abban az időben 
egy világbajnoksággal ért fel. 
„Fontos nevének, emlékének 
megőrzése az olyan későbbi 
sportági nagyságok között, mint 
a többszörös olimpiai- és világ-
bajnok Gerevich Aladár vagy 
Kovács Pál” – hangzott el.

A MOB kiemelt figyelmet 
fordít a sírhelyek feltárásának, 

a meglévők gondozásának, és a 
jubileumi megemlékezéseknek. 
A bizottság örömmel tapasz-
talta, hogy Glykais Gyula (sír)
emléke „abszolút rendben van” 
Szekszárdon. A MOB köszönetét 
tolmácsolták a Nők Szekszárdért 
Egyesületnek, akik 2007 óta nem 
csak ápolják az 1948-ban, 55 
évesen elhunyt olimpiai bajno-
kunk sírját, hanem kutatják is 
azt az időszakot, amikor a szol-
noki kardvívó az 1936-os berlini 
olimpiát követően abbahagyta 
élsportolói pályafutását, és éle-
te utolsó éveiben családostul 
Szekszárdra költözött. Itt a sze-
rény emberként ismert Glykais 
a városi számvevőség vezetője 
volt, a mai városháza épületében 
dolgozott, felesége, Rudda Ilona 
pedig az évtizedeken át működő 
Béla király téri trafikot működ-
tette – tudtuk meg az ünnepsé-
ges Tóthi Jánosnétól, az egyesü-
let vezetőjétől.  B. Gy.
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CSERJEOSZTÁS
Szekszárd Megyei Jogú  

Város Polgármesteri Hivatala 
a lakosság részére közterületi 

kiültetésre cserjeosztást  
szervez május 3-án és 4-én, 

7:00 és 16:00 óra között, 
a Kisiparos udvarban.

Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Igazgatóság
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Zichy: több mint ezer futó az utcákon 
Gyönyörű napos időben ren-
dezték meg a XII. Gróf Doma-
ine Zichy Utcai Futóversenyt 
vasárnap délután Szekszárdon.

A gyermekek számára ingyenes 
versenyen az idén is hat korcso-
portban és két távon mérethet-
ték meg magukat az általános- és 
középiskolás diákok. A 2007 és 
2010 között született gyermekek 
ezer-, az 1999 és 2006 között szü-
letettek kétezer méteres távolsá-
gon versenyezhettek. A felnőttek 
a 4×1 kilométeres váltófutáson, 
valamint az amatőrök számára 
megrendezett 5 kilométeres fu-
táson indulhattak.

A versenyen összesen 1050-
en vettek részt. A nevezők 
főként Szekszárdról, illetve a 
környező településekről ér-
keztek, de fővárosi induló is 
akadt – tájékoztatta lapunkat a 
versenyt szervező Sportélmény 
Alapítvány vezetője. Scherer Ta-
más hozzátette, a legtöbb induló 
hagyományosan a legfiatalabb 

korosztályból kerül ki: az idén 
mintegy háromszázan indultak.

Ajándék nélkül egy induló sem 
maradt, ugyanis minden résztve-
vő befutócsomaggal gazdagodott, 
melyben többek között póló és a 
Szekszárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdőbe szóló belépőjegy 
is volt. Az 1–3. helyezett fiatalok 
pedig egyéb nyereményeket, pél-
dául a Szegedi Állatkertbe szóló 
belépőjegyet vehettek át, míg a 
felnőttek tárgyjutalmat kaptak.

Scherer Tamás tudatta, a 
verseny célja az egészségre ne-
velés, a futás népszerűsítése, 
illetve a tömegsportolási lehe-
tőség biztosítása. Megjegyezte, 
az általános- és középiskolás 
diákok részére csak kevés ilyen 
verseny van a környéken. Zárás-
ként elmondta, a váltófutás és az 
amatőrök 5 km-es versenyének 
nevezési díjaiból származó be-
vételt az alapítvány újabb verse-
nyek szervezésére fordítja. S. V.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

A Sopron szerzett előnyt a bajnoki döntőben
Pontosabb támadójátékának, 
légiósai klasszisának, no meg 
néhány játékvezetői ítélet-
nek köszönhetően a Sopron 
10 ponttal megnyerte a női 
kosárlabda NB I döntőjének 
első felvonását április 26-án, 
Szekszárdon.

Tökéletes teltház és fergeteges 
hangulat várta a csapatokat a 
városi sportcsarnokban, ahol a 
feldobás előtt a KSC játékosai 
egy-egy szál virággal köszön-
tötték az Euroliga-ezüstérmes 
soproniakat. A vendégek kezd-
ték jobban a mérkőzést, Gere-
ben Lívia 0–6-nál szerezte a 
szekszárdiak első pontjait. A fi-
atal játékos triplája után magára 
talált Djokics Zseljko együttese, 
és a nyitó negyed végéhez köze-
ledve már 16–11-re is vezetett. 
Milovanovics szinte egyedül 
tartotta meccsben Európa má-
sodik legjobb klubcsapatát, 
amelyet a játékvezetők is „kellő-
en” tiszteltek, így a nagyszünet-

re négy pontos előnyt szerzett a 
Sopron.

A fordulást követően sem javult 
fel a KSC dobószázaléka: a haza-
iaknak csak minden harmadik 
dobásuk landolt a gyűrűben, így 
Turnerék 10 ponttal megnyerték 
harmadik negyedet. A folytatás-
ban Costa vezérletével még meg-
próbált felzárkózni a Szekszárd, 
de ezen az estén a nagy küzdésbe 
túl sok pontatlanság csúszott.

– Védekezésben sok hibát 
követtünk el, egyáltalán nem 
vagyok elégedett – értékelt a le-
fújás után Djokics Zseljko. – Az 
egész alapszakasz alatt azért dol-
goztunk, hogy a miénk legyen a 
pályaelőny, de a játékvezetők 
ítéletein sokszor úgy éreztem, 
mintha nem is Szekszárdon lett 
volna az első mérkőzés. Köszö-
nöm a közönségnek, fantaszti-
kusak voltak.  SZV
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Győztesek:
I. korcsoport (1 km), fiú: Be-
regi Zalán 3:50. Lány: Kaszó 
Borka Luca (mindkettő Die-
nes V. Ált. Isk.) 3:50. II. kcs. (1 
km), fiú: Felkl Dominik 3:31. 
Lány: Dobrovolni Emma 
(mindkettő Baka István Ált. 
Isk.) 3:39. III. kcs. (1 km), 
fiú: Felkl Benjámin (Baka 
I. Ált. Isk.) 3:20. Lány: Kiss 
Kata Ramóna (Várdomb) 
3:27. IV. kcs. (2 km), fiú: Ist-
lstekker Balázs (Szt. István 
Gimn., Tolna) 7:06. Lány: 
Andi Hanna (Babits M. 
Ált. Isk.) 7:38. V–VI. kcs. (2 
km), fiú: Tarnóy Áron (Vak 
B. Gimn., Paks) 6:44. Lány: 
Demkó Petra (Petőfi Gimn., 
Bonyhád) 9:07.

Váltó (4x1 km): Varga Hu-
nor, Varga Örs, Andi Péter, 
Varga Bercell 12:35. Amatőr 
(5 km), férfi: Deák Bálint 
17:24. Női: Arató Csilla 
23:31. Senior, férfi: Orbán 
Árpád 20:06. Női: Boruzs 
Beáta 26:32. 

Részletes eredmények:
www.sportelmeny.hu

Női kosárlabda NB I., 
döntő, 1. mérkőzés

Atomerőmű KSC Szek-
szárd–Sopron Basket 
53–63 (16–16, 11–15, 
8–18, 18–14). Szekszárd, 
1200 néző. Vezette: Cziffra, 
Benczur, Ádám. Szekszárd: 
Studer Á. 6/6, Oblak 11/3, 
GEREBEN 10/3, McCall 7, 
Kiss. Csere: Theodoreán 4, 
Mansaré 4, Krnjics 3, Bálint, 
COSTA 8. Edző: Djokics 
Zseljko. Sopron: FEGYVER-
NEKY 9, TURNER 12/3, 
Crvendakics 6, MILOVA-
NOVICS 16/6, Jovanovics 
7. Csere: Dubei 4, PAGE 9/3. 
Edző: Roberto Íniguez.

Az eredmény alakulása. 3. 
perc: 0–6, 7. p.: 12–11, 13. 
p.: 17–23, 17. p: 22–27, 24. 
p.: 31–35, 27. p.: 33–43, 33. 
p.: 39–51, 36. p.: 44–53, 38. 
p.: 47–60.

A második mérkőzést áp-
rilis 29-én, vasárnap rende-
zik Sopronban.

9. TOLLE BORVIDÉK FÉLMARATON – 2018. május 5., szombat

A RENDEZVÉNY FŐTÁMOGATÓJA

Tolnatej Zrt.

A RENDEZVÉNY KIEMELET TÁMOGATÓI
• 4 SALES SYSTEMS KFT.
•  Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
• ALISCA BAU Zrt.
• BÁTGRILL Nkft.
• Bau-Team Kft.
• Szedres Lovasudvarház
• Elter Vilgágítás
• H-Hold Kft.
• JAKO Kft.
• Messer Kft.

• MUREXIN Kft.
•  MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.
• Pannon Market Zrt.
• PANTEON Kft.
• SIÓ-TRANS Kft.
• V & PERIKO Kft.
• Valum Kft.
• VENDI HUNGÁRIA Kft.
• Geodézia
• AOIK ASE

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI
• AUSTROTHERM Kft.
• Berner Kft.
• CPH Kft.
• Delta-E Kft.
• DOVI-TRADE
• Fürman Kft.
• Gárdi Bútor
• GEMENC BAU Kft.
• GOLDKERN Kft.

• GRAIN Plusz Kft.
• KÖZ-MEG-VILL Kft.
• LUGMAIR Kft.
• Profirent
• SUGÁR Kft.
• TÜK Munkavédelem Bt.
• Garmin
• Daikin

(03306)

Május 5-én megpezsdül az élet 
Szekszárdon. Az oly népszerű 
futóverseny sokakat vonz Tol-
na megye székhelyére. Rózsa-
színbe öltözött csapatok, vi-
dám baráti társaságok, elszánt 
egyéni indulók, családok ér-
keznek hazánk számos tájáról 
és a határon túli területekről.

– Május 4-én 18:00 órától tész-
tapartival várjuk a futókat a Béla 
téri „Placcon” – mondja Márkus 
István. – Az este folyamán fellép 
Jankó Balázs és Siklósi Krisztián. 
Másnap 8 órakor nyit a verseny-
központ a Vármegyeházán. 13 
órakor startol a gyermekfutam 
(1 km), majd 14 órakor a 9. Tolle 
Borvidék Félmaraton. A külön-
böző távokon indulók egy idő-
ben, egy helyszínről rajtolnak. 
Az eredményhirdetés este hat óra 
körül várható. 

A programnak még nincs 
vége, hiszen 19 órától Borvidék 
Afterparty lesz Faluhelyen, a 
Bodri Pincészetben, ahol fellép 
a VERACRUZ.

– A verseny négy helyszínén 
lesz zenés műsor, ezzel egyfajta 
szórakozást is nyújtunk az érdek-
lődő közönségnek és adunk erőt a 
futóknak – folytatja a főszervező. 
– A Kápolna téri frissítőnél pedig 
igazi látványosság várja a vendé-
geket. A 25 éves Murexin hőlég-
ballont állít fel. Sőt, egy valaki fel-
szállást is nyer majd a programon.

Márkus István hangsúlyozta, 
idén kétszáz szervező, rendőrök 
és polgárőrök dolgoznak a hát-
térben a sikeres lebonyolításért. 
Lesznek rövid útlezárások a vá-
rosban, kérik a közlekedők tü-
relmét. S ha valaki a várakozás 
alatt szurkolóvá válik, az pedig 
a futóknak adhat újabb lökést a 
kitartáshoz.

Bronzérmes a KSZL-ben a SZAC
Harmadik helyen végzett a 
női Klubcsapatok Szuperligá-
jában a Szekszárd AC, miután 
az első meccshez hasonlóan a 
visszavágón is 6:2-re nyert a 
TT Moravsky Krumlov ellen. 

A két csapat a csoportmeccsek 
során is találkozott, s a SZAC 
akkor is könnyedén oda-visz-
sza legyőzte cseh riválisát. A 
helyosztó 6:2-es hazai győzel-
mének tudatában Türei Ferenc 
és Szily György csapata nyu-
godtan várhatta a visszavágót, 
melyen a csehek csak 0:4 után 
tudták megszerezni az első 
győzelmüket.

A SZAC három év alatt be-
gyűjtötte az összes érmet a 
KSZL-ben: 2016-ban aranyat, 
tavaly ezüstöt nyert. Az aranyé-
rem megszerzésére Madará-
széknak jó esélye van a hazai 
Extra Ligában, ahol nincs igazi 
ellenfele a Szekszárdnak.

Női Klubcsapatok Szuperli-
gája, a 3. helyért, visszavágó. 
TT Moravsky Krumlov-Szek-
szárd AC 2:6. Győztesek: Mi-
kulcova, Csernyavszkaja, illetve 
Bálint Bernadett 2, Madarász 
Dóra 2, Imre Leila, és a Ma-
darász, Bálint pár. Kettős győ-
zelemmel, 12:4-gyel harmadik a 
Szekszárd AC.   SZV

SPORTHÍREK
Cselgáncs. A Szolnokon meg-
rendezett II. Rákóczi Ferenc 
Kupa Diák A, B és C kor-
osztályos regionális rangsor 
versenyen tatamira léptek az 
OLC T-Trans Gemenc Judo 
Klub sportolói is. Diák A 
korcsoportban Móga Martin 
(-60 kg) és Hilbert József (-66 
kg) arany-, Metzger Botond 
(-38 kg) és Sándor Máté (-54 
kg) ezüst-, míg Sárosdi Ákos 
(-45 kg) bronzérmes lett. Diák 
B-ben Lucz Máté (-29 kg) má-
sodik, Fenyvesi Anita Luca 
(-33 kg) negyedik lett, míg a C 
korosztályban Pető Léna (-27 
kg) ezüst-, Varga-Ambrus Se-
bestyén (-33 kg) bronzérmet 
szerzett, Pető Levente (-27 kg) 
pedig ötödikként zárt.
Futsal. Az elődöntő máso-
dik mérkőzésén is vereséget 
szenvedett az Agenta Girls 
Szekszárd FC NB I-es női fut-
sal csapata az Astrától (3–2), 
így Micskó Márk vezetőedző 
együttese a bronzéremért 
játszhat a szomszédvár Tol-

na-Mözs ellen. A kiskunfé-
legyházi találkozón Beke és 
Horváth szerezte a szekszár-
diak góljait.
Kézilabda. Döntetlennel zá-
rult a NB I/B Nyugati-cso-
portjának felsőházi rangadója, 
a Szekszárdi FGKC nem bírt a 
vendég Kozármislennyel (24–
24). A szünetben még négy 
góllal vezettek a Fekete Gó-
lyák, ám Schell sérülése miatt 
változtatni kellett a kapuban, 
és a ziccereket rontó hazaiak 
ellen fordítottak a baranyai-
ak. A végén a 9 találatig jutó 
Kaveczki két góljával mentett 
meg egy pontot a Szekszárd.
Labdarúgás. Jobb helyzetki-
használásának köszönhetően 
a vendég Paks nyerte a me-
gyei rangadót Szekszárdon, a 
labdarúgó NB III Közép-cso-
portjának 24. fordulójában (1–
2). Kvanduk János vezetőedző 
– ezúttal több meghatározó 
játékosát nélkülöző – együtte-
sének gólját Rácz szerezte.
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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.

ÁCS REZSŐ polgármester
2018. május  7. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig. Előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Szekszárd, Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2018. május 15. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 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 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Remete 
terem. (Szekszárd, Szent I. tér 10.)

AGÓRA MOZI
Április 29., vasárnap
14:30 –  Bűbáj herceg és  

a nagy varázslat
16:30 –  Bosszúállók: Végtelen 

háború 2D
19:30 –  Bosszúállók: Végtelen 

háború 3D
Április 30., hétfő
14:30 –  Jönnek a kacsák 2D
16:30 –  Bosszúállók: Végtelen 

háború 2D
19:30 –  Bosszúállók: Végtelen 

háború 3D
Május 1., kedd
14:30 –  Jönnek a kacsák 2D
16:30 –  Bosszúállók: Végtelen 

háború 2D
19:30 –  Bosszúállók: Végtelen 

háború 3D
Május 2., szerda
14:30 –  Jönnek a kacsák 2D

16:30 –  Bosszúállók: Végtelen 
háború 2D

19:30 –  Bosszúállók: Végtelen 
háború 3D

Május 3., csütörtök
14:30 –  Belle és sébastien 3.  

– Mindörökké barátok
17:00 –  Taxi 5.
19:00 –  Ghost Land  

– A rettegés háza
Május 4., péntek
14:30 –  Belle és sébastien 3.  

– Mindörökké barátok
17:00 –  Taxi 5.
19:00 –  Ghost Land  

– A rettegés háza
Május 5., szombat
14:30 –  Belle és sébastien 3.  

– Mindörökké barátok
17:00 –  Taxi 5.
19:00 –  Ghost Land  

– A rettegés háza

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. április 28. (szombat) 18:00  
– Művészetek Háza
Az új generáció virtuózai

Váradi László (zongora) és 
Környei Attila (gitár). Műsor-
közlő: Környei Miklós művész-
tanár. A belépés díjtalan!

2018. április 30. (hétfő) 15:00, 
17:00, 19:00 – Csatár terem
Magyar Film Napja

A Babits Mihály Kulturális 
Központ is csatlakozott a Ma-
gyar Nemzeti Filmalap kezde-
ményezéséhez. Április 30-án 
ünnepeljük a Magyar Film Nap-
ját, mely alkalomból ingyenes 
filmvetítésekkel várják a látoga-
tókat. Vetítések: Szaffi (15:00), 
Vuk (17:00), Valahol Európában 
(19:00). A belépés ingyenes!

2018. május 1. (kedd) 10:00 – 
22:00 – Prométheusz park
Városi Retro Majális 2018

Részletes program külön!

2018. május 4. (péntek) 17:00 
– Bakta galéria
Stekly Zsuzsa: 45 év 820 fokon
A kiállítást megnyitja: Kubanek 
Miklós tanár. Közreműködik: 
Tóth István (gitár). Megtekint-
hető: június 2-ig.

2018. május 5. (szombat) 10:00 
– Színházterem
„Cinegemadár” – döntő

A Babits Mihály Kulturális 
Központ az idei évben újraindítja 

a Bogár István emlékére megren-
dezett „Cinegemardár” Tolna Me-
gyei Népzenei Versenyt, amelyet a 
’90-es évek közepén Szabadi Mi-
hály indított útnak és sok eszten-
dőn keresztül adott lehetőséget az 
ifjúsági és a felnőtt korosztálynak 
a népzene énekes és hangszeres 
bemutatására. A verseny döntő-
jéből a zsűri véleménye alapján a 
gyermek és az ifjúsági korosztály 
legjobbjai a „Tiszán innen, Dunán 
túl” elnevezésű Országos Népze-
nei versenyre juthatnak tovább, 
míg a felnőtt korosztály kiváló-
ságai a Szekszárdi Szüreti Napok 
programsorozatának népzenei 
műsorán kapnak bemutatkozási 
lehetőséget. A belépés ingyenes.

2018. május 5. (szombat) 18:00 
– Szent István tér
A táncház napja Szekszárdon

Az első táncház 40 éves évfor-
dulóján a Hagyományok Háza 
Baráti Köre Egyesület hagyo-
mányteremtő szándékkal egész 
napos szabadtéri rendezvényt 
kezdeményezett a május 6-hoz 
legközelebb eső szombaton. Idén 
már a VII. Táncház Napját ren-
dezik meg. Tegyetek ti is azért, 
hogy egyre többen legyünk! 
Csatlakozzatok az évek óta egyre 
nagyobb népszerűségnek örven-
dő kezdeményezéshez!

Házigazda: Bartina Néptánc 
Egyesület. Zenél: Tarsoly Zenekar.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd, Dózsa György u.1.
Ideje: 2018. május 3. (csütörtök) 08:00 – 09:00 óráig.

2018. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

EBEK VESZETTSÉG ELLENI
ÖSSZEVEZETETT OLTÁSA 2018. SZEKSZÁRD

Helyszín Időpont Idő
Böllérbolt, Alkotmány u. április 30. (hétfő) 07:00 – 08:00
Szőlőhegy presszó május 2. (szerda) 07:00 – 07:50
Tóth–völgy buszforduló május 2. (szerda) 08:00 – 08:30
Hirling u. 1. május 3. (csütörtök) 07:00 – 07:55
Porkoláb–völgy május 3. (csütörtök) 08:00 – 08:30
Csötönyi–völgy május 3. (csütörtök) 08:35 – 09:00
Remete u. május 4. (péntek) 07:00 – 07:40
Kápolna tér május 4. (péntek) 07:50 – 08:20
Palánk kommunális május 7. (hétfő) 07:00 – 07:15
Mocfacsárda május 7. (hétfő) 07:30 – 08:00
Sió csárda május 7. (hétfő) 08:30 – 09:00
Fehér csárda május 7. (hétfő) 09:10 – 09:30
Józsefpuszta május 8. (kedd) 07:00 – 07:10
Kendergyár május 8. (kedd) 07:15 – 07:35
Ózsákpuszta május 8. (kedd) 07:50 – 08:10
Keselyűs május 8. (kedd) 08:30 – 09:00
Béke telep május 8. (kedd) 09:10 – 09:45
Jobbparászta május 9. (szerda) 07:00 – 07:30
Hirling u 1. (pótoltás) május 11. (péntek) 18:00 – 20:00

A veszettség elleni védőoltás díja 4.000,- Ft, 
valamint féreghajtó tablettánként 100,- Ft (adag: 1 tabletta/10 kg), 

melyet az eb tulajdonosa köteles az állatorvosnak megfizetni.

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

kutyának adható.

FELHÍVÁS
Az Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) szervezői

felhívják a civil szervezetek és intézmények figyelmét a
2018. május 15–17.

között a Szent István téren megrendezendő eseményre, melyre 
várják a szervezetek, intézmények jelentkezését, 

akik kitelepülhetnek, bemutatkozhatnak, felléphetnek, 
illetve önálló programelemmel is készülhetnek.

További információ kérhető: 
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referensétől 

(+36–30/632–3266; +36–74/504–119)
és FerencVilmostól a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnökétől

(+36–20/975–3814)
Jelentkezni lehet május 7-ig Gaálné Hoffercsik Dóránál 

telefonon: +36–74/511–721, mentalmuhely@gmail.com e-mail 
címen vagy személyesen: a Mentálhigiénés Műhely irodájában 

(Babits Mihály Kulturális Központ).

VÁROSI RETRO MAJÁLIS
Szeretettel várjuk 2018. május 1-jén, a szekszárdi Retro Majálisra!
Gyermek- és családi műsorokkal, koncertekkel, retro játékokkal, 

kirakodó vásárral, étkes sátrakkal várjuk az érdeklődőket 
a Prométheusz parkba.

PROGRAM:
•  08:00 Zenés ébresztő a Szek-

szárdi Ifjúsági Fúvószenekarral 
Szekszárd különböző pontjain.

SZÍNPADI PROGRAMOK:
Mozgásművészeti bemutatók
• 09:00 KangaBurn
• 09:20 Alisca Taekwondo Klub
•  09:40 Magyar Wing Tsun 

Egyesület – Leung Ting Wing 
Tsun Kung Fu

• 10:00 MaminBaba
•  11:00 Szabad Ötletek Színhá-

za: Vizipók, csodapók - gyer-
mekelőadás

Mozgásművészeti bemutatók
•  12:15Mozduljunk Együtt 

Szekszárdért Egyesület – Fa-
shion Dance Tánccsoport

•  12:35 MMS – Szekszárdi Moz-
gásművészeti Stúdió

• 12:55 Fitt Lesz Sportegyesület
• 13:15 Iberican Táncegyesület
•  13:40 Tücsök Zenés Színpad 

műsora
• 15:30 100 Folk Celsius koncert
• 17:00 Bagi-Nacsa műsora
• 18:00 Kozmix koncert
• 20:00 Bon-Bon koncert

PROGRAMOK A PARKBAN:
•  Kézműves foglalkoztató, gyer-

mekjátszó
• Bad Bones AFC
•  Egészségsátor a Vöröskereszttel
•  Kézműves foglalkozás és arcfes-

tés a Happy Stars Nyelviskolával
•  Kutyás játszóház a Csiga-Biga 

Alapítvány terápiás kutyáival
•  Magyar Honvédség Toborzó 

Irodája
• Sakk szimultán
• Szekszárdi Kajak-Kenu SE
•  Tolna Megyei Rendőr-főkapi-

tányság – tagtoborzás
•  Új Nemzedék Szekszárdi  

Közösségi Tér
RETRO JÁTÉKOK: céllövölde, 
gyermekkörhinta, ugráló vár és 
játszókamion.
MAJÁLISI KIRAKODÓ VÁSÁR: 
lufi, fajátékok, vásári édesség, cso-
koládé, vattacukor, főtt kukorica, 
sült kolbász, sör, fagylalt, stb…
Esőhelyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ
NAGYTERMI MOZIVETÍTÉ-
SEK – BMKK, Rendezvényterem
• 16:00 Vad Balaton
• 19:00 Szekszárdi Retro
Jegyár: 650,- Ft
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 AZNAPI   CSOMAGSZÁLLÍTÁS   BUDAPESTRE   –   BUDAPESTRŐL

(03297)

+36–70/366–4768

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD,

ARANY JÁNOS U. 6-8. 

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(03303)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03290)

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


