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A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

→ Aktuális program a 10. oldalon

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Útfelújítás

Gemenc Nagydíj

A Páskum utca felújításával
folytatódnak az idei útfelújítások Szekszárdon. A program a
Pollack Mihály utca rekonstrukciójával kezdődött, a Cseri
János utca alsó szakasza is megújult, de a Sárvíz utca egy részét
is felújítják.

→ 3. oldal

Amerikai csapat és a Tour de
France-ot is teljesítő bringás is
lesz a május 24. és 26. között
zajló 44. Alisca Bau Gemenc
Nagydíj kerékpárverseny bombaerősnek tűnő mezőnyében. A
viadalt először közvetíti élőben
a televízió.

→ 13. oldal

→ Részletek a 2. és a 9. oldalon

A gyermekek városává változik Szekszárd

A megyeszékhely idei költségvetésének tárgyalásakor az
önkormányzat meghirdette a
szekszárdi családok évét. Ennek lényeges része az oktatási
és nevelési intézmények fejlesztése, de ugyancsak fontos részét képezik azok a programok,
melyeket a kisgyermekes családok kedvére hirdetnek meg
– mondta felvezetőjében Ács
Rezső, Szekszárd polgármestere a rendezvényről szóló kedd
délutáni sajtótájékoztatón.
Mint fogalmazott, mára
minden városi rendezvénynek
van olyan része, mely kisgyermekes családok részére lehet
vonzó, ám a programok közül
e tekintetben kiemelkedik a
Háry János Mesefesztivál, hiszen azt kimondottan az ő részükre szervezik meg. Hozzátette: mivel 2018 Mátyás király
emlékéve, ezért a rendezvény
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Ismét a mesék, a gyermekek
városává változik Szekszárd
május 26-án és 27-én, a 3.
Háry János Mesefesztivál alkalmával, melyet a gyermeknaphoz kapcsolódóan tartanak meg a város és a Babits
Mihály Kulturális Központ
szervezésében.

programja ennek megfelelően
állt össze.
Az idén is a már jó bevált
helyszínen, a kulturális központ környékén tartják meg
a mesefesztivált, melyre nemcsak a szekszárdi, hanem a
környékbeli gyermekes részvételére is számítanak – tudatta
Ács Rezső, aki azt is elmondta,
hogy szombaton Ő maga, vasárnap pedig dr. Haag Éva alpolgármester is mesél majd a
gyermekeknek.
A mesefesztivál két napja alatt összesen 55 program,
valamint ezen túlmenően 20

NÉVNAP–TÁR

Május 20. (vasárnap) – Bernát, Felícia

vásáros, 11 kézműves és kilenc
étkes várja majd a családokat
– tájékoztatott Zsikó Zoltán.
A kulturális központ ügyvezető igazgatója kiemelte: a civil
szervezetek, óvodák és iskolák
művészi, előadói tevékenységükkel is nagyban hozzájárulnak a rendezvényhez. Mint elmondta, összesen mintegy 170
helyi, környékbeli gyermek lép
majd fel a Művészetek Házánál
felállítandó színpadon.
A szombati programok közül
kiemelte, Takáts Eszter és Zenekara, a Maszk Bábszínház,
Zalka Virág Csenge mesemon-

dó, a Czutorborsók Zenekar,
valamint Tompeti és Barátai,
illetve a Hahó Együttes fellépését. Hozzátette, este tartják
meg a népszerű „Gyújtson
fényt a ceruzád! – Fess fénnyel
a Művészetek Házára” című
programot.
A vasárnapi programok közül a Langaléta Garabonciások,
a Bogár Muzsika Zenekar, a
BonBon Matiné, illetve a Rutkai Bori Banda műsorát emelte
ki Zsikó Zoltán.
A kétnapos rendezvény ideje
alatt a kulturális központban is
kínálnak ingyenes programokat a kisgyermekes családoknak, akiket a beszédes nevű
Ringatóra, az alakformáló Babinmama programra, valamint
gyermekjógára és a mesekuckóba is várják – tudatta Zsikó
Zoltán.
Az igazgató zárásként elmondta, ezek mellett a gyermekek az idén is számos
elfoglaltságot találhatnak a
Négyszögletű Kerek Erdőben,
többek között az őshonos kisállat simogatónál. Ezeken túlmenően többek között a népmese
kalandpark, illetve öko-játszótér várja a gyermekeket.

S. V.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 20.
(vasárnap)

gyengén felhős | kb. 1 mm zápor |
elszórtan zivatarok lehetnek
max. 25o , min. 13o

András: görög eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Konstantin: latin eredetű; jelentése: Constantius családjához tartozó; szilárd,
állhatatos, következetes.

Május 21.
(hétfő)

közepesen felhős | elszórtan
zivatarok lehetnek
max. 26o , min. 14o

Május 22. (kedd) – Júlia, Rita

Május 22.
(kedd)

zivatar | kb. 4 mm eső | szeles nap
max. 27o , min. 15o

Május 23. (szerda) – Dezső

Május 23.
(szerda)

zivatar | kb. 7 mm eső
max. 27o , min. 15o

Eszter: 1.) héber eredetű; jelentése: mirtusz;
2.) perzsa eredetű; jelentése: csillag, bájos fiatal lány.
Eliza: héber eredetű; jelentése: isten az én esküvésem.

Május 24.
(csütörtök)

zivatar
max. 28o , min. 15o

Május 25. (péntek) – Orbán

Május 25.
(péntek)

zápor
max. 29o , min. 16o

Május 26.
(szombat)

zápor
max. 28o , min. 15o

Bernát: germán eredetű; jelentése: erős, mint a medve.
Felícia: latin eredetű; jelentése: boldog.

Május 21. (hétfő) – András, Konstantin

Júlia: latin eredetű; jelentése: Juliusz nemzetségéhez tartozó.
Rita: görög-latin eredetű, jelentése: atenger csillaga.
Dezső: latin-magyar eredetű; jelentése: óhajtott, kívánt gyermek.

Május 24. (csütörtök) – Eszter, Eliza

Orbán: latin eredetű; jelentése: városi, finom, művelt, udvarias ember.

Május 26. (szombat) – Fülöp, Evelin

Fülöp: görög eredetű; jelentése: lókedvelő.
Evelin: 1.) az Éva francia (Eveline) és angol (Evelyn) továbbképzése;
2.) kelta-skót eredetű; jelentése: kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű.

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Páskum utca: a fejlesztések miatt is fontos a felújítás
A Páskum utca felújításával
folytatódnak az idei útfelújítások Szekszárdon – közölte
Ács Rezső, Szekszárd polgármestere szerda délelőtt a
helyszínen tartott sajtótájékoztatón.
Emlékeztetett, a program a Pollack Mihály utca rekonstrukciójával kezdődtek, azóta pedig a
Cseri János utca alsó szakasza is
megújult, de a Sárvíz utca egy
részét is felújítják. A munka
költségét részben a Belügyminisztérium pályázatán elnyert
összegből, részben pedig saját
költségvetésből fedezik.
A felújítandó útszakaszokat
azok forgalma alapján választották ki. Ebből a szempontból
kiemelten fontos a Páskum
utca, melyen jelentős a gépjárműforgalom – hangsúlyozta a
polgármester.
A városvezető kiemelte, a 400
méteren zajló és május végén
záruló, 38 millió forint értékű
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felújításnak köszönhetően az
utcában található vállalkozásoknál dolgozó több mint 600
ember közlekedési körülményei
javulnak.
Ács Rezső arról is szólt, hogy
a Páskum utca mintegy 800 tonna aszfalt felhasználásával, 4200
négyzetméteren megvalósuló
rekonstrukciója fontos befek-

tetés a jövő szempontjából is. A
megfelelő közlekedési körülmények biztosítása a strandszezon
kezdetével újranyitó élményfürdő, valamint az ipari park
fejlesztése, a már épülő új sportuszoda, a tervezett új sportcsarnok, és a majdan megépülő
jégcsarnok szempontjából is
rendkívül lényeges. Utóbbi fej-

lesztések megvalósulása után
ugyanis a sportcentrum felé
jócskán megnő a forgalom.
Hozzátette, a terület megközelíthetőségét tovább javítja majd,
hogy ismét megnyitják a járműforgalom előtt a Mátyás király
utcai vasúti átjárót.
A polgármester azt is tudatta,
hogy egy újabb belügyminisztériumi pályázati csomagnak
köszönhetően még az idén
megújul a Kisbödő-, a Parászta-, illetve a Puskás Tivadar és
az Újfalussy Imre utca.
Horváth Tamás, a Betta Kft.
ügyvezetője az utcában működő vállalkozások nevében
megköszönte a beruházást.
Mint mondta, régi probléma
oldódik meg a rekonstrukcióval. Hozzátette, a Mátyás király
utcai vasúti átjáró lezárásával és
az élményfürdő megnyitásával
igen nagy forgalom terelődött
az utcára, melynek felújítása
nagyban javítja a közlekedési
feltételeket. 
S. V.

Tapasztalatcserének sem volt utolsó az idei ÁRH
Számos civil szervezet és városi intézmény települt ki az
idei Állampolgári Részvétel
Hetére a Szent István térre,
a civil élet seregszemléjére.
Programjaikkal május 15. és
17. között várták a járókelőket, akik egy-egy produkció
láttán tapssal honorálták a
látottakat.
A zenés-énekes, táncos fellépéseken túl jótékonysági gyűjtés
is színesítette a háromnapos
programsorozatot, ahol idén
a Családok Átmeneti Otthona
számára szedtek össze konyhai
eszközöket, felszereléseket, de a
hozott papír-írószernek, füzeteknek, könyveknek is bizonyosan örültek. Volt kérdőív-kitöltés, galambröptetés, és még
könyvet is csereberélhettek az
olvasás „szerelmesei”.
Csillagné Szánthó Polixéna,
a humán bizottság elnöke az
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állampolgárság gyakorlásának
fontosságára hívta fel a figyelmet a május 15-i megnyitón.
Mint mondta, az állampolgár
egy adott ország jogokkal és
kötelezettségekkel felruházott
tagja. Véleménye szerint legideálisabb az, ha a jog és a kötelesség szinkronban van egymással.
Köszöntőjében örömét fejezte
ki, hogy Szekszárdon közel 300
civil szervezet működik, ám
ezek sokszor egymás tevékenységéről sem rendelkeznek in-

formációval. Ezért mutatkozik
ragyogó alkalomnak az Állampolgársági Részvétel Hete arra,
hogy tapasztalatot, véleményt
cseréljenek és megosszák egymással: ki miként járul hozzá a
város életéhez.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi
Civil Kerekasztal elnöke reményét adott hangot, hogy a
jelenlévő fiatalok pár év múlva
kiváló civil szervezeti vezetőkként, tagokként állhatnak majd
ezen a rendezvényen. „Legyünk

együtt, tegyünk együtt! Ekkor
lesz jó a városnak és lakóinak!”
– hangsúlyozta Ferenc Vilmos.
Az Állampolgári Részvétel
Hetén többek közt a Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület, a Liszt Ferenc Pedagóguskórus, a Tücsök Zenés Színpad,
a Szekszárdi Gitár Egyesület, a
Szekszárdi Mozgásművészeti
Stúdió, valamint az „Ifjú Szív”
Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes lépett
fel. Az érdeklődők a Baka iskola
tanulóinak moderntánc produkcióját, vagy a Dienes iskola diákjainak német nemzetiségi táncát
tekinthették meg. A változatos
műsorfolyamban Bognár Cecil
népművelő tárogató zenével, a
Szívküldi Népdalkör énekkel
képviseltette magát. A Szent
József Katolikus Iskola diákjai
hagyományos társas- és logikai
játékokat népszerűsítettek.

Gy. L.
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Együttműködés: Közösségek Hete az Agórában

LOVASTÁBOR
2018-ban is
Őcsényben!
A Rózsa Tanya Lovarda 2018-ban ismét lovastáborokat indít az alábbi időpontokban:
1.) Június 25–30. (bejárós),
2.) Július 2–7. (bentlakásos),
3.) Július 9–14. (bejárós),
4.) Július 16–21. (bentlakásos),
5.) Július 30. – augusztus 4. Edzőtábor
(bentlakásos),
6.) Augusztus 6–11. (bejárós),
7.) Augusztus 13–18. Élet a tanyán
tábor (bentlakásos).
Mit nyújtanak a táborok: naponta gyerekenként 1 óra
lovaglás, játszótér használat, vetélkedők,
fürdőzés a medencében, oklevél osztás, fotó készítés.

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

(03364)

A TARR Kft. pályázatot hirdet MŰSZERÉSZ állás betöltésére.
Munkavégzés helye: Paks, Szekszárd
Részletes információ: www.tarr.hu/hirek/karrier
Jelentkezési határidő: 2018. június 3.
Fényképes önéletrajzokat az allas@tarr.hu e-mail címre várjuk
„Műszerész” tárggyal.

(03367)

Második alkalommal hirdette
meg a Közösségek Hetét a Cselekvő közösségek – aktív közösségi
szerepvállalás kiemelt projekt keretei között a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ, az NMI
Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. és az Országos
Széchényi Könyvtár konzorciuma. Az esemény célja a közösségi
kezdeményezések, a társadalmi
együttműködés erősítése és a lakosság aktív szerepvállalásának
ösztönzése. Az eseménysorozat
országszerte május 7. és 13. között zajlott.
A rendezvények középpontjában 2018-ban a közös tervezés
és cselekvés áll, ezért a résztvevőket olyan programok megva-

Műhely egészségvédő előadása
zajlott és megnyílt a Tolna Megyei Gyermekrajz kiállítás. A
Születés Hete program szintén
kapcsolódott az országos Közösségek Hete rendezvényeihez.
Nagyon népszerű volt Miskovics Kobza Zsuzsanna Meső
Párkapcsolati újratervezés a
babavárás időszakában című
előadása, de a Mentálhigiénés
Műhely programja is sokakat
vonzott. 
- mwj -
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A Babits Mihály Kulturális
Központ ugyan minden héten
zsong, az intézmény ennek
ellenére – vagy éppen ezért
– második alkalommal csatlakozott a Közösségek Hete
országos rendezvénysorozathoz. A szekszárdi Agórában
civil szervezetek és előadások
várták az érdeklődőket.

lósítására buzdították, „amelyek
valamilyen közösségi akciót,
egy jó ügy érdekében közösen
elvégzett tevékenységet valósítanak meg” – szólt a szervezők
felhívása. Emellett a Kulturális
Örökség Európai Évéhez is kapcsolódott a Közösségek Hete.
A kezdeményezéshez a csakúgy, mint tavaly, idén is csatlakozott a Babits Mihály Kulturális Központ, s ezzel egy újabb
országos eseménysorozatba
kapcsolódott be Szekszárd. Az
Agórában működő civil szervezetek nyílt próbáikra, foglalkozásiakra várták az érdeklődőket. Emellett a Mentálhigiénés

Közel félezer alkotás érkezett a a 48. Tolna Megyei Gyermekrajz
Pályázatra, melynek május 10-i eredményhirdetésén és kiállítás
megnyitóján ötven diák vehetett át díjat a Babits Mihály Kulturális Központ Márványtermében. A három fős zsűri (Pék Jánosné, Adorjáni Endre, Kovács Ferenc) bírálata alapján a verseny
szekszárdi díjazottjai:
Babits Mihály Általános Iskola: Fazekas Gerda, Győri Lili,
Szabó László és Szommer Luca (valamennyi 3. osztály). Dienes
Valéria Általános Iskola: Hegedüs Ámina, Link Andrienn, Simon Milán (mindhárom 3. o.), Molnár Mercédesz (5. o.). Garay
János Általános Iskola és AMI: Lakatos Levente (2. o.) , Lengyel
Barna (3. o.), Orbán-Zaják Luca (7. o.). Comenius Általános
Iskola: Matuz Barbara (1. o.). Szent József Iskolaközpont: Birtalan Kincső (3. o.). Baka István Általános Iskola: Andi Hanga,
Balla Eszter és Szikszai Dávid (mindhárom 1. o.), Bicskei Bianka, Hága Kamilla, Radó Sára és Vesztergombi Barnabás (valamennyi 2. o.).

Food Truck Show: guruló gasztronómia
Második alkalommal rendezték meg a Tarr Szekszárdi Bortavasz és Food Truck Show-t
május 11. és 13. között a Béla
király téren. Az eseményen
tíz szekszárdi borászat és 14
melegétkes „büfékocsi” vett
részt, ahol finomabbnál finomabb falatokat kóstolhatott
a közönség.
Ínycsiklandozó illat járta be a
Béla király teret az elmúlt hétvégén, megbolondítva az éppen
virágzó akáctól mámoros levegőt. A tavalyi nagy siker után
ugyanis idén is megérkeztek a
food truckok a térre, hogy ízletes ételekkel örvendeztessék
meg a szekszárdiakat. Melléjük telepedtek a szekszárdi
pincészetek is: az Eszterbauer

Borászat, a Heimann Családi
Birtok, Márkvárt Papa Pincéje,
a Mészáros Pál Borház és Pince, a Németh János Pincészet, a
Pósta Borház, a Prantner Pince,
Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

FOTÓ: KISS ALBERT
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a Sárosdi Pince és Vendégház,
a Sebestyén Pince és a Tringa
Borpince.
A guruló gasztronómiát a
teljesség igénye nélkül a Zing

Burger&Co, a Kanálgép, a Casa
de Churros és a Paneer Budapest képviselte, a „hazai” ízeket
pedig a The Grilled Piggy és a
Mc.Vich prezentálta. Az ízek
és zamatok mellé látvány is
járt: a tér elrendezése már önmagában nagyon hangulatosra
sikerült, az asztalok raklapokból készültek. A körben felállította étel és italstandok között
pörgött-forgott az embersereg:
egyik pulttól a másikig, hogy
mindent meg tudjanak kóstolni.
Marhahúsos szendvics, rántott
sajtos hamburger vagy éppen
mexikói ízek, ezt mind-mind
megkóstolhatták az érdeklődők.
Mindeközben pedig szombaton
este lelkes amatőrök látványos
tűz-showját láthatták meg a
vendégek. 
- mwj -
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A választásokat követő ellenzéki hisztériáról, vallási vezetőket leköpdöső ellenzéki
tüntetők szánalmasságáról
és a kúria által elvett kormánypárti mandátumról is
szót ejtett a legutóbbi Léleképítőn Huth Gergely, a Pestisrácok.hu internetes oldal
főszerkesztője, valamint Stefka István lapigazgató.
Az Echo Televízió Sajtóklubjából is ismert újságíró, Huth
Gergely a migránsválság kapcsán arra hívta fel május 16-án
a hallgatóság figyelmét: Nyugat-Európából az EU-s kvótarendszer erőltetésével az ott
kiválogatott embertömegből
a semmire sem használható
bevándorlókat „dobnák át” az
egykori vasfüggönyön túlra.
„Hókuszpókuszt kezdtek újfent
ez ügyben: most a fejlesztési
pénzek elvételével fenyegetőznek” – adott helyzetértékelést.
Mint jelezte: azzal a hazugsággal támadják hazánkat, hogy
itt lábbal tiporják az ellenzéki

FOTÓ: KISS ALBERT

A szabadság és a biztonság ad esélyt a gyarapodásra

tüntetők jogait. Egyúttal sajnálatosnak nevezte, hogy már az
európai néppárt egyes vezetői is
papagájként olvassák a fejünkre
a liberálisok és szocialisták hazugságait.
A főszerkesztő hazai viszonylatban megdöbbentőnek tartja,
hogy vallási elöljárókat köpköd
le a Parlament előtt egy hangos kisebbség. Emellett az is
különös, hogy a választásokat
követően a Kúria intézménye
érthetetlen módon négyezer (!)
határon túli magyar szavazatát

Családi nap a Babits-házban

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
FOTÓ: KISS ALBERT

A Család Nemzetközi Napjához
kapcsolódva a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum Családi Napra
várta a gyerekeket és szüleitek,
nagyszüleiket a Babits Emlékházba május 12-én. Mese, játék
és rajzolás is volt ezen a napon.
Az ENSZ tizennégy évvel ezelőtt nyilvánította május 15-ét
a Család Nemzetközi Napjává.
A felhíváshoz Magyarország is
csatlakozott. A kezdeményezés a

figyelmet a családra irányítja. A
Wosinsky Mór Megyei Múzeumban idén ez alkalomból Családi
Napra várták a kicsiket és nagyokat. A Babits Emlékházban szombaton délután többek között Illyés
Gyula egyik meséjét láthatták a
gyerekek Rubányi Anita múzeumpedagógus-előadóművész
előadásában, de egy tárlatvezetés
során bepillanthattak Babits Misi
otthonába is. 
- mwj -

vette semmibe mondvacsinált
okokra hivatkozva – elvéve ezzel egy képviselői mandátumot
a kormánypárttól.
Mint azt Stefka István kiemelte: prof. dr. Kásler Miklósnak,
az EMMI leendő fejének óriási
szerepe lesz abban, amit Orbán
Viktor ígért a kultúra megújítása kapcsán. Hiszen e területet
sürgősen rendbe kell tenni, lévén, hogy az „erőviszonyok” ott
alig változtak.
A miniszterelnök kereszténydemokráciát teremtő szándé-

káról szólva Huth Gergely arról
beszélt: a méltóság, a szabadság és a biztonság ad esélyt a
gyarapodásra, s védheti meg a
keresztény államiság kereteit.
Mint mondta, nonszensz, hogy
a diktatúrát, fasizmust kiabálók – mint a PPP-beruházások
közpénzlenyúlásairól elhíresült liberális oktatási miniszter,
Magyar Bálint – órák hosszat
arról diskurálnak a médiában,
hogyan építik majd újjá a jogállamiságot a jelenlegi „kádári
maffiaállamból”. Mindeközben,
ha valahol maffiaállam van, az
pont Nyugat-Európa: ott ugyanis a jólétért cserébe lemondtak
az emberek politikai jogaikról,
s kizárják a népet a joggyakorlásból. Az is elképesztő, hogy a
nyugati jobb- és baloldali pártok már mind egy követ fújnak,
mivel mindegyikük ugyanabból
az 1968-as marxista/maoista
diáklázadás eszméjéből táplálkozik. Ebből nem kért Magyarország az újabb kétharmaddal,
amely erőt ad a kormányzáshoz
– magyarázta.  – gyimóthy –

Szurdoktakarítás
Már hagyomány, hogy a tavasz
beköszöntével helyi ingatlantulajdonosok összefogásával
szurdoktakarítást szerveznek
a Faddi-völgyben és a Csacska
szurdokban. Az önkormányzat
minden évben örömmel támogatja a takarítást, melynek végeztével a Polgármesteri Hivatal
saját költségén gondoskodik az
összehordott föld, illetve gallyazá-

si nyesedék elszállításáról – lehetőség szerint még aznap, vagy az
eseményt követő hétköznapon.
A Faddi völgy takarítása május 12-én megtörtént. A Csacska
szurdok takarítására idén május
27-én (vasárnap) kerül sor, találkozás 9 órakor a szurdok tetején,
a vízműnél. A szervezők várnak
minden érintett ingatlantulajdonost, tenni akaró önkéntest.

Meghívó
Egy mai tékozló fiú hazatalálása. A Szekszárdi Baptista Gyülekezet vendégeként Boros Lajos
tart rendkívüli beszámolót arról, hogy az évtizedeken át tartó
fogva tartása idején miként lett a
rácsok mögött szabaddá a Jézus
Krisztusba vetett hit által.

Időpont: 2018. május 27. (vasárnap) 10:00 órától.
Helyszín: Szent István Ház
(Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.)
Közreműködik: a Paksi Baptista Férfikórus.
Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők.
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Ápolók napja: az állhatatosság, kitartás példaképei
Az ápolók határozott célja,
hogy növekedjen társadalmon, szakmán belüli presztízsük. Nélkülözhetetlen továbbá, hogy az egészségügyi
rendszerben kellő számú
szakember dolgozzon.
Minderről a Tolna Megyei Balassa János Kórház ápolási igazgatója, Gliedné Tillmann Erzsébet
beszélt május 11-én, az Ápolók
Nemzetközi Napján, Szekszárdon.
A rendezvényen – melyet a
kórház a Magyar Ápolási Egyesület megyei szervezetével karöltve
hívott életre a Vármegyeházán –
több szakmai előadás mellett kitüntetések átadására is sor került.
Az ápolási igazgató arról is szót
ejtett, hogy a fizikai leterheltség
csökkentése, az elégedettség növelése is lényeges szempont a dolgozók számára annak érdekében,
hogy mind kevesebben hagyják
el a pályát. „A nővér feladatai
növekednek, a rendelkezésre álló
idő viszont egyre csökken” – állapította meg Gliedné Tillmann
Erzsébet, kiemelve: az ápolói
létszámhiány a világon mindenütt a kritikus mértékhez közelít.
Véleménye szerint az anyagin túl
az erkölcsi megbecsülés jelenthet
biztosítékot arra, hogy az utánpótlás fenntartható legyen.

Fontos az a munka, amelyet
végeznek önök, akik valamen�nyien példaképek lehetnek
állhatatosságból, kitartásból
– erről már Ács Rezső beszélt.
Szekszárd polgármestere hangsúlyozta: az önkormányzat és
a kórház között Szekszárdon
gyümölcsöző együttműködés
bontakozott ki. A városvezető reményét fejezte ki, hogy az
egészségügyből történő elvándorlás folyamata megfordul,
így Szekszárdra is többen térnek
vissza. Ehhez a megyeszékhely
külön ösztöndíjjal támogatja a
szakképzést. „Mivel a magyar
társadalom idősödik, az önök
munkájára még az eddigieknél
is nagyobb szükség lesz” – hívta
fel a figyelmet Ács Rezső.

Iskolai felvételi
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Liszt Ferenc
Zeneiskolája felvételt hirdet a
2018/2019. tanévre. A zeneiskolai meghallgatások időpontja, és az előképzősök hangszerválasztásának helye és ideje:
Széchenyi u. 38. – május 25.
(péntek) 14:00 – 18:00 óráig,
illetve május 26. (szombat)
9:00 – 12:00 óráig.
A 2018/2019-es tanévben is
indul kiselőképzős foglalkozás
a 2018. augusztus 31-ig 6. életévüket betöltő gyermekek számára, akik heti 2x45 percben,
játékos formában ismerkedhet-

A díjazottak:

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

FOTÓ: KISS ALBERT
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nek a zenei alapokkal, új dalokkal, körjátékokkal, ritmushangszerekkel. Információ:
74/511–028, www.garaysuli.hu.
A Szekszárdi Garay János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2018/2019. tanévre: képzőművészet-festészet, grafika,
szobrászat, színjáték, valamint
táncművészet-társastánc, moderntánc tanszakaira. A felvételi helye és ideje: Garay János
Általános Iskola és AMI, Zrínyi
u. 78. 2018. május 23. (szerda)
és május 24. (csütörtök) 15:00
– 18:00 óráig. Információ:
74/512–085.

Az ünnepségen dr. Vidáné
dr. Szűcs Mária orvos igazgató a jelen szakmai kihívásairól
szólt, dr. Németh Csaba kórházigazgató pedig hangüzenetben
köszöntötte a jelenlévőket.
A köszöntőket követően
Gliedné Tillmann Erzsébet
Kossuth Zsuzsanna főápolóról, Kossuth Lajos húgáról, a
hazai magas színvonalú ápolás,
a megkülönböztetés nélküli
gondoskodás úttörő személyiségének munkásságáról értekezett. Az eseményt előadásával Monspart Sarolta tájfutó
világbajnoknő is megtisztelte.
A rendezvényen a Garay János
Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Zeneiskolájának növendékei működtek közre.  Gy. L.

Az Év Szakdolgozója kitüntetést Galláné Simon Katalin, a
Minőségbiztosítási osztály epidemiológiai szakápolója vehette át. Főigazgatói dicséretben
részesült: Bekéné Veszprémi
Nóra (szakápoló, Szülészet),
Csiki Jánosné (citológus előszűrő asszisztense, Pathológia);
Csiszár-Szabó Ilona (Urológia és Gégészet); Erős Enikő
(Neurológia); György Józsefné
(gazdasági nővér, III. számú
Belgyógyászat); Hegedűsné
Erb Marianna (a bakteriológiai részleg állandó asszisztense,
a Laboratóriumi Diagnosztikai osztály munkatársa); Janó
Ferenc (betegvezető, II. Belgyógyászati osztály; Lennerné
Őszi Mária Tamara (Fertőző
osztály); Orsós Zoltán (Belgyógyászati utókezelő osztály); Samuné Vajda Edit (I. számú Belgyógyászat), valamint Takács
Zsolt (Pszichiátriai osztály).
Az osztályok kitüntetéseit
a Gasztroenterológiai osztály
nevében Kárpáti Veronika osztályvezető ápoló, a Krónikus
Belgyógyászati osztály nevében
Bártfai Szilvia osztályvezető
ápoló vette át. A „Tiszteletbeli
Ápoló” díjat 2018-ban Janicska
Zsoltné titkársági menedzser
asszisztens érdemelte ki.

Érmes szekszárdi borok
Három rangos nemzetközi borversenyen szereztek
arany- és ezüstérmeket a
Szekszárdi borvidék borászai
a közelmúltban.
A legnagyobb szekszárdi siker a
franciaországi Mondial du Rosé
borversenyen született: a neves
bormustrán három aranyérmet
nyertek a borvidék borászatai, s
ezzel Szekszárd lett a legeredményesebb a hazai borvidékek közül.
Aranyérmes lett a Bodri Pincészet
2017-es „Rozi” cüvée-je (merlot,
kékfrankos, cabernet-sauvignon), Dúzsi Tamás és Családja
Pincészete 2017-es rozé kékfran-

kosa, illetve a Vesztergombi Pince
2017-es shiraz rozéja.
Az ugyancsak nagy hírnévnek
örvendő, Bordeaux-i Challenge
International du Vin borversenyen két szekszárdi borászat
három ezüstérmet nyert. A Lajvér Borház Cüvée Blanc 2017 és
Rosé Cüvée 2017 borát ismerték
el egy-egy medállal, s ugyancsak ezüstérmet nyert 2013-as
Görögszó Cüvée borával Dúzsi
Tamás és Családja Pincészete.
A brüsszeli Monde Selection
mustrán ezüstérmet szerzett a
szekszárdi Halmosi Pincészet
a 2013-as évjáratú Négykezes
Merlot Válogatás borával. S. V.
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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
(03355)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03366)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

május 21-től május 25-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

MENÜ Május 21.

„A”
1050 Ft

Napi
ajánlat
950 Ft

Fitness
ajánlat
1190 Ft

d
Pünkös

„B”
1050 Ft

Május 22.

Május 23.

Május 24.

Május 25.

Marhagulyásleves

Tavaszi
zöldségleves

Brokkolikrémleves

Csontleves

Grízes metélt,
barackíz

Sárgaborsófőzelék,
sült kolbász

Torinói
Budapest ragu,
csirkemell,
párolt rizs
burgonyapüré

Marhagulyásleves

Tavaszi
zöldségleves

Brokkolikrémleves

Csontleves

Brassói
aprópecsenye,
savanyúság

Bolognai
spagetti,
sajt

Bakonyi
sertésragu,
párolt
barnarizs

Rántott sajt,
bugaci
saláta

Sertéskaraj
Sertéskaraj
Sertéskaraj
Sertéskaraj
sokmagvas
sokmagvas
sokmagvas
sokmagvas
bundában,
bundában,
bundában,
bundában,
hasábburgonya, hasábburgonya, hasábburgonya, hasábburgonya,
csemege
csemege
csemege
csemege
uborka
uborka
uborka
uborka
Roston
csirkemellfilé,
görög saláta

Roston
csirkemellfilé,
görög saláta

Roston
csirkemellfilé,
görög saláta

Roston
csirkemellfilé,
görög saláta

(03357)

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

Nemzeti Tehetség Program: Játszani is engedd

A Nemzeti Tehetség Program
(NTP-MŰV-17-0025) keretében
2017-ben a Szekszárdi Garay János
Gimnázium 1 millió 450 ezer forintot nyert, melyet a színjátszókör
fejlesztő programjaira fordítottak.
A „Játszani is engedd” program során egy 60 órás tehetséggondozó
programon vett részt húsz diák.
– A program célja: az előadó- és színművészet terén tehetséget mutató tanulók számára a tehetséggondozás

biztosítása, az új tehetségígéretek
bekapcsolása a már évek óta működő színjátszóműhely munkájába
– mondta Báló Marianna, a színjátszókör vezetője. – Főbb céljaink a
speciális képességek fejlesztése, a kritikai gondolkodás erősítése, a problémamegoldó gondolkodás kialakítása,
a szociális képességek és a kommunikáció fejlesztése. A személyiségtényezők formálása is fontos szerepet kap
programunkban. A drámapedagógia
ennek is kiváló eszköze.
A színjátszás több mint egy évtizedes múlttal bír az iskola falai kö-

Kerekasztal Színházi Nevelési Társulat közreműködött és ellátogattak
a Bajor Gizi Színész Múzeumba. A
projekt húzó része egy színdarab
előadása (Arany János: Vörös Rébék).
– Az a tapasztalatunk – folytatja
Báló Marianna, – hogy önmagában
a játék, a drámajáték feltölt, kikapzött. A diákok egy része a versmondó csol, lazít, ezért a drámapedagógia
műhely tagja is. A nyertes pályázat alapeszköze kiváló lehetőséget jelent
során alkalmuk volt a kör tagjainak a résztvevők számára.
egy háromnapos„Kőröshegyi táborA programon való részvétel rövid
ra”, ahol a Helikonra készültek. A távú eredménye lehet többek között
tábor mellett szakmai foglalkozáson a csoportkohézió megerősödése, a
vettek részt Budapesten, melyben a színjátékos ismeretek elsajátítása,
mélyítése, a gyerekek beszédkészségének fejlődése. De ugyanígy fejlődik
a kooperatív képességük, fantáziájuk,
empátiás képességük.
(03369)
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HÁRY JÁNOS MESEFESZTIVÁL

2018. MÁJUS 26–27. | SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN TÉR
2018. május 26. (szombat) – Meseszínpad | Házigazda: Mátyás király
– Horgász Dezső
■ 09:00 Megnyitó | Köszöntőt mond:
Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú
Város polgármestere
■ 09:00 Szekszárdi 1. Számú Óvoda
Kindergarten Wosinsky épületének, Maci nagycsoportosai
■ 09:30 Takáts Eszter és Zenekara Juhász Kristóf
■ 11:00 Maszk Bábszínház
■1
 3:00 Szent József Iskolaközpont
tanulói
■ 14:00 Szekszárdi Babits Mihály
Általános Iskola mesemondói
■ 14:15 Szekszárdi Garay János Általános Iskola
■ 14:30 Városi mesemondó verseny
díjazottjai
■ 14:50 Wosinsky Mór Megyei Múzeum Vármegyeháza dráma-játékos csoport
■ 15:05 Szekszárdi Baka István Általános Iskola mesemondói
■ 15:30 Zalka Virág Csenge mesemondó: Mátyás és a tündérek
■ 16:30 Czutorborsók Zenekar
■ 18:00 Tompeti és Barátai gyermekkoncert
■ 19:30 Hahó Együttes gyermekkoncert
■ 21:00 Legények, leányok gyújtson
fényt ceruzátok! Fényfestés a Művészetek Házára

2018. május 27. (vaásrnap) – Meseszínpad | Házigazda: Beatrix Királyné – Sipos Eszter
■ 09:30 Dr. Haag Éva, Szekszárd Megyei Jogú Város alpolgármesterének gyermeknapi köszöntője
■
09:30 Szekszárdi Gyermeklánc
Óvoda Mini Manók csoport
■ 10:00 Szekszárdi 2. Számú Óvoda
Bezerédj Amália tagóvodájának
színjátszói
■ 10:15 Szekszárdi 2. Számú Óvoda
Mérey utcai épületének nagycsoportos óvodásai
■ 10:30 Magyar Népmese Színház
■ 11:30 Comenius Általános Iskola
mesemondója
■ 11:30 Langaléta Garabonciások
■ 13:00 Csihipuhi Bábszínház
■ 14:30 Bogár Muzsika Zenekar
■ 16:00 Kis mesemondók bemutatkozása
■ 17:00 BonBon Matiné
■ 18:30 Rutkai Bori Banda
Négyszögletű kerek erdő | 2018.
május 26–27. (szombat – vasárnap) 09:00 – 18:00 | Szent István
tér, fák alatt
■ Középkori játszóház és reneszánsz
zsoldosok | Középkori és népi játékok alapján, természetes anyagokból
készült rusztikus gyerekjátékok.
• Régvolt idők új világa
• Hétköznapok világa

• Népi játékok világa
• Őshonos kisállat simogató
■ TOMA ÉS CSAPATA – Vidám
Apródok Próbái és Lovagi sátor
Kézműves udvar | 2018. május 26–
27. (szombat – vasárnap) 09:00 –
18:00 | Szent István szobor körül
■ Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
■ Mentálhigiénés Műhely
■ Kék Madár Alapítvány
■ Wosinsky Mór Megyei Múzeum Vármegyeházi Varródoboz programja
■ Új Nemzedék Központ
■ Gulyás Éva – kézműves
■ Humánszolgáltató Központ
■ Deichsler Margit – kézműves
■ Civil Cukrászda
Kiegészítő programok
■ Népmese kalandpark Mátyás királyról | 160 lakásos épület előtti tér
■ Öko-játszótér | 160 lakásos épület
előtti tér
■ Vidámpark, ugráló várak | Prométheusz park
■ Kiállítás LEGO alkotásokból | Babits Mihály Kulturális Központ,
Rendezvényterem | 2018. május
24–27. (csütörtök – vasárnap)
09:00 – 18:00 | Jegyár: 1.000,- Ft
■R
 ingató | Bödő terem | 2018. május
26. (szombat) 09:30 – 10:00, 10:15
– 10:45 | A programon való részvétel ingyenes.

■ Maminbaba | Bödő terem | 2018.
május 26. (szombat) 11:00 – 11:45
| A programon való részvétel ingyenes.
■ Gyerekjóga | Csatár terem | 2018.
május 26. (szombat) | 10:00 – 10:45
OVI JÓGA csoport | 11:00 – 11:45
SULIS JÓGA csoport | A programon való részvétel ingyenes.
■ Mesekuckó a Városi Bölcsőde dolgozóival | Szent István tér, a színházi főbejárattal szemben | 2018.
május 26. (szombat) 15:00 – 17:00
■ Babajátszó | Művészetek Háza felőli füves rész
■ Szülőmegőrző 0 felnőtt kifestővel
■ Nyelvsuli-buli | Művészetek Háza
felőli füves rész | 2018. május 26.
(szombat) 09:00 – 18:00 Happy
Stars Nyelviskola
■ 2018. május 27. (vasárnap) 09:00
– 18:00 Helen Doron Nyelviskola
■ Alkossunk nagyot! | A város leghosszabb aszfaltrajza | Babits Mihály Kulturális Központ, Prométheusz park felőli oldala
■ Kézműves kirakodóvásár | Szent
István téri sétány | 2018. május
26–27. (szombat – vasárnap)
■ Rendőrségi bemutató | Szent István tér, háziorvosi rendelő mellett
| 2018. május 26. (szombat) 10:00
– 14:00
■
Katasztrófavédelmi bemutató |
Szent István tér, háziorvosi rendelő mellett | 2018. május 27. (vasárnap) 10:00 – 14:00
■ Kétóránként eldördül a CUKORKAÁGYÚ a Meseszínpadnál!
Mozi vetítések
2018. május 26. (szombat)
■ 10:00 Szaffi
■ 14:30 Vuk
2018. május 27. (vasárnap)
■ 10:00 Éliás, a kis mentőhajó
■ 14:30 Jönnek a kacsák
Jegyár: 1.000,- Ft, a diák és nyugdíjas jegy 900,- Ft
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk.
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának rendezvénye | Rendező: Babits Mihály Kulturális Központ 7100 Szekszárd,
Szent István tér 10. | 74/529610, info@szekszardagora.hu |
www.szekszardagora.hu
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PÜNKÖSDI HAL- ÉS VADÜNNEP
2018. május 20–21. | Szekszárd, Béla király tér

Pünkösdi Hal- és Vadünnep Szekszárdon 2018. május
18–21-ig. Négy napos forgatag
színpadi programokkal, gasztro sátorral, boros pavilonokkal
és kézműves vásárral Szekszárd
belvárosában. Kulturális, gasztronómiai és természeti értékek
a Gemenci erdő szomszédságában, pünkösdkor Szekszárdon!
Szeretettel vár mindenkit
Szekszárd város kulturális és
gasztronómiai fesztiválja, a
Pünkösdi Hal- és Vadünnep.
2018. május 20. (vasárnap)
Babits Mihály Kulturális Központ
• 09:30 – 10:00 Gyerekek, kutyák, gazdik – ének, mese, játék! | Szent István tér
• 10:00 – 10:30 Hívogató muzsikaszó | Szent István tér és a
Mozi előtere
•1
 0:30 – 11:30 Ringató – Ezer
család énekel – interaktív gyerekkoncert | Rendezvényterem
• 11:30 A Csurgó Zenekar koncertje óvodásoknak A belépés
díjtalan! | Rendezvényterem

•1
 0:30 Szabad Ötletek Színháza: A nagy ho-ho-ho horgász | Béla király téri színpad
• 13:30 Tücsök Zenés Színpad
– Gyermek csoport | Béla király téri színpad
• 15:00 Bartina Néptáncegyüttes | Béla király téri színpad
• 17:00 Kéméndi Trió: „A világ népzenéi – A népzenék
világa” | Béla király téri színpad
• 17:00 Pünkösdi Mini Fúvós
Fesztivál | Vármegyeháza
udvara
•1
 9:00 Hot Jazz Band | Béla
király téri színpad
• 20:30 Gájer Bálint | Vármegyeháza udvara
• 22:30 Punnany Massif | Béla
király téri színpad
2018. május 21. (hétfő)
• 10:00 Kamarazenekari Fesztivál | Belvárosi Római Katolikus templom
•1
 0:30 Mihályi Réka: Masni és
Pocó | Vármegyeháza udvara
• 13:30 Fabula Együttes gyermekkoncert | Béla király téri
színpad

•1
 5:00 „Ifjú Szív” Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes |
Béla király téri színpad
• 15:30 Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport | Béla király téri színpad
• 16:30 Jambalaya | Béla király
téri színpad
• 18:00 Rákász Gergely: Lords
of The Organ | Vármegyeháza
udvara
• 20:00 Szikora Róbert és az
R-GO | Béla király téri színpad
KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
• Virgonckodó játszópark
2018. május 19–21. (szombat
– vasárnap) 10:00 – 18:00 |
Vármegyeháza kert
•
Kézműves kirakodóvásár |
Garay tér – Szent István tér –
Augusz Imre utca
• Vidámpark | Szent István téri
négysávos út
GASZTRO SÁTOR | Béla király tér
A Pünkösdi Hal- és Vadünnep
gasztronómiai kínálatáról idén
is a Vendéglátók Kerekasztala
Szekszárdért Egyesület gondoskodik.

Résztvevő éttermek:
• Szász Söröző és Étterem,
• Stefán Ételbár,
• Aranykulacs Vendéglő.
Gasztro sátor nyitva tartás:
Május20.(vasárnap):10:00–02:00
Május 21. (hétfő): 10:00 – 22:00
BORUDVAR | Béla király tér
Résztvevő pincészetek:
• Brill Pálinkaház,
• Garai Pincészet,
• Prantner Pincészet,
• Savanya Pálinkaház,
• Sárosdi Pince,
• Schieber Pincészet,
• Szeleshát Pincészet,
• Tringa Borpince.
Borudvar nyitva tartás:
Május 20. (vasárnap): 11:00 –
02:00
Május 21. (hétfő): 11:00 – 22:00
SÖRSÁTOR | Liszt Ferenc tér
• Péntek: DJ Pike – retro video
disco 22:30 órától DJ Kindl
Gábor
• Szombat: DJ Pike – retro disco
• Vasárnap: DJ Pajero Juice Ibiza Paks – lézershow
• Hétfő: retro zene
Sörsátor nyitva tartás:
Május20.(vasárnap):11:00–04:00
Május 21. (hétfő): 11:00 – 22:00
TÁRSRENDEZVÉNYEK
• 2018.május19.(szombat)10:30
Halászléfőzés Munk Erikkel,
Kárpát-medence halászléfőző
bajnokával az Amaryllis Étterem teraszán!
Asztalfoglalás és jelentkezés:
info@amaetterem.hu, 74/314–
009, 20/669–2755
• 2018. május 21. (hétfő) –
Pünkösd ünneplése | Luther
tér
09:45 Magyarországi Baptista
Egyház Központi Kórus tagjainak hívogató énekes műsora.
10:00 A harangszó után ökumenikus, úrasztali közösséggel
koronázott istentisztelet.
Szekszárdi Nyitott Pincék 2018.
Szekszárdon a pünkösdi hétvége a Nyitott Pincék ideje is.
Részletes információk:
www.szekszardibor.com
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Adományozás
A Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesülete
adománynapokat (élelmiszer,
ruha) tart az alábbi időpontokban Szekszárdon, a Hunyadi
u. 4. szám alatt: május 23.
(szerda) 13:00 – 16:00 óráig; május 24. (csütörtök)
09:00 – 14:00 óráig; június
7. (csütörtök) 15:00 – 16:00
óráig; június 8. (péntek)
09:00 – 14:00 óráig.
Várjuk rászoruló Tagtársainkat, hogy segíthessünk!
Részletes tájékoztatás érhető el
akadálymentes honlapunkon:
www.tolnamegyeivakok.hu.
A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Nyugdíjas
Alapszervezete előadást
szervez
Téma: Szervezetünk
regenerációs folyamatainak
beindítása
Előadó: Lakatos Ágnes
természetgyógyász – Baja
Dr. Miskó József természetgyógyász – Budapest
Ideje: 2018. május 24.
(csütörtök) 14:00 óra
Helye: Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete
7100 Szekszárd, Dózsa
György u. 1.
Megjelenésére számítunk!

Május 13-ai rejtvényünk megfejtése: Sajnovics János, finnugor nyelvrokonság
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Heckmann Mátyásné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését május 24-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Jézus pünkösdi kérdése
„Amikor Jézus Cézárea Filippi
vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az
emberek az Emberfiát? Ők így
válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek,
megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát
ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a
Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus
ezt mondta neki: Boldog vagy,
Simon, Jóna fia, mert nem test
és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.”
(Máté 16, 13-17)

Jézus a határvonalig vitte tanítványait. Cezárea Filippi az akkori Izrael észak-keleti széle volt.
„Eddig vagyunk mi - ezen túl
ők, de mitől vagyunk mi mások,
mit ők?” - ilyesmi kérdés kezdett
mozgolódni a tanítványokban
azon a vidéken. Mert hát a határhoz érve erősödik fel az emberben saját hovatartozásának
gondolata. Az, hogy mi is a fontos számára, ki is ő valójában.
Jézus kérdése is határvonalhoz
hívta az övéit: „Kinek mondják az
emberek az Emberfiát?” Mások
azt mondják, hogy csak egy próféta, és ti mit mondotok? Mintha ezt

kérdezte volna a Mester: gondoljátok végig, mint mondanak rólam
az emberek és aztán bátran nézzétek meg hol húzódik a határ – ti
hová tartoztok, melyik oldalra?
Krisztus kérdése az első hitvallás megszületését hívta életre. Ezután hangzik fel ugyanis az első
vallomás: „Te vagy a Krisztus,
az élő Isten Fia.” Ahogy később
kiderül, Péter isteni segítséggel
jutott erre a felismerésre, de neki
kellett kimondani a választ. Jézus
kérdez, a Szentlélek hitet akar teremteni, de a döntő vallomást az
embernek kell kimondani.
A határvonal most is itt van.
Sokan azt mondják, hogy Jézus
egy tiszteletre méltó ember volt:
tanító, tökéletes erkölcsiségű val-

lásalapító, egy sokakat inspiráló
történelmi személy, igazi példakép. Mások azt mondják, hogy
enné sokkal több: ma is él, mert
Ő az Isten Fia, aki Lelkével él
köztünk és bennünk is szállást
akar készíteni. Barát és úr, aki
életünk ismerője és gyógyítója
akar lenni – bűneinkre bocsánat,
örök életre az ajtónk.
Jézus határvonalhoz hív és
muszáj kimondanunk a választ.
Mi kinek gondoljuk Őt? Sokan
azt mondják Pünkösd csak szünet, rendezvény, finom falatok.
Mások azt, hogy ennél jóval
több: a Krisztus-hitet inspiráló
Szentlélek ünnepe. Mi mit gondolunk? Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész
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Utánpótlássport – fiatalok a küzdőtéren
Kosárlabda

son is megdöntötte a korosztályos egyesületi csúcsot. Előbbi
számban ötödik, utóbbiban
nyolcadik lett a 2005/2006-os
korosztályban. Rajtuk kívül
Főglein Liza (2003/2004), Liszkai Péter (2004/2005) és Handa
Dóra (2005/2006) jutott a nyolcas döntőbe.

Torna
FOTÓ: SZV

A 7. helyen zárt a serdülő leány
kosárlabda bajnokság győri országos döntőjében a KSC Szekszárd csapata. Harsányi Mária
és Baki Sándor edzők gárdája
– amelytől már a fináléba kerül
is bravúr volt – 4 vereséget követően a 7. helyért rendezett találkozón a Rátgéber Akadémia
ellen lépett pályára. A torna
All Star csapatába is bekerült
Holcz Rebeka vezérletével legyőzte a pécsieket. Különdíjat
vehetett át Németh Lili is, aki
öt mérkőzésen 73 lepattanót
szedett.
A 7. helyért: KSC SZEKSZÁRD–Rátgéber KA Pécs
87–54 (24–13, 24–16, 21–11,
18–14). KSC: Bodócs, Dávid 2,
Villányi 6, NÉMETH 10, SZŐKE 20/6. Csere: HOLCZ 38, Kovács 2, Sámóczi,9, Horog, Bernáth, László, Berekali. A csapat
tagja volt még Lipovszky Nóri
és Sebestyén Panni.

A különdíjas Németh Lili és Holcz Rebeka edzőikkel

Úszás

A Magyar Úszó Szövetség 67.
alkalommal rendezte meg április végén az Országos Vidékbajnokságot a Duna Arénában, melyen a Szekszárdi Sportközpont
úszó szakosztályának tehetségei
is részt vettek. A legkiemelkedőbb teljesítményt Horváth
Luca nyújtotta, aki hátúszásban

jeleskedett. A 2003/2004-es születésűek között 100 méteren új
korosztályos egyesületi csúccsal
ezüstérmet szerzett, 50 m-en a
dobogó harmadik fokára állhatott, míg 200 m-en új felnőtt
egyesületi rekordot úszva lett
negyedik.
Hild Zsanettnek is jó napja
volt, hiszen 50 és 400 m gyor-

A szekszárdi PTE Illés Gyula
Gyakorlóiskola ifjú tornászai a
diákolimpiai sikerek után a kiskunhalasi és a baracsi tornaversenyen is bizonyították, hogy a
kemény edzésmunka után a sikerek is jönnek.
Mutzhausz Ildikó, Embersics Lászlóné, Péter Györgyi és
Szabó Zsolt tanítványai legközelebb május 31-én mutatkoznak be a saját rendezésű Falvai
Gyula Emlékversenyen, melyre
több településről is várnak csapatokat.
SZV
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Bombaerős mezőny az idei nagydíjon
Amerikai csapat is lesz a május 24. és 26. között zajló 44.
Alisca Bau Gemenc Nagydíj
nemzetközi kerékpárverseny
bombaerősnek tűnő mezőnyében – derült ki az eseményt felvezető múlt pénteki
sajtótájékoztatón.
Ács Rezső polgármester elmondta, nagy lépést tesznek
a szervezők a város és a régió
népszerűsítéséért: a nemzetközi
szövetség (UCI) versenynaptárában 2.2-es besorolással szereplő
viadalt először közvetíti élőben
a televízió. A magyar Sport 1-en
és Sport 2-n kívül a Cseh Sport
Tv-n is műsoridőt kap a nagydíj.
A nagy hagyományokkal bíró
kerékpárverseny rendezését tavaly vette át a város, illetve a
Szekszárdi Sportközpont Nkft.
A viadal azonnal visszakerült
a nemzetközi versenynaptárba, idén pedig rangosabb lesz,
mint annak előtte. Húsz csapat
120 kerékpárosa érkezik a tolnai
megyeszékhelyre: öt magyar
alakulat és 15 külföldi csapat,
közte több kontinentális gárda.
A verseny legnagyobb neve
a cseh Elkov-Author csapatát erősítő Jan Barta lesz, aki 7
évet töltött a World Tourban,
és karrierje során három Tour
de France-t, két Giro d’Italiát és
egy Vuelta-t is teljesített.

A címvédő olasz Filippo Tagliani csapata, a Delio Gallina
kihívójának ígérkezik a 2016os Gemenc Nagydíj győztesét,
a szlovén Rok Korosecet soraiban tudó My Bike Stevens. Az
osztrákoknál teker a 2017-es
összetett második Kusztor Péter
és Pelikán János is. A magyarok
közül szurkolhatunk az országúti bajnok Lovassy Krisztiánnak és a kőbányaiakat erősítő
szekszárdi Istlstekker Zsoltnak
is. Kuriózum a csak diabetszes
sportolókat foglalkoztató amerikai Novo Nordisk indulása.
A viadal május 24-én 18:00
órakor a Szekszárdi Sportközpont kupáért kiírt 2 km-es
hegyi időfutammal kezdődik,
majd május 25-én 15:00 órától
a Tarr kupáért zajló 162 km-es

Pünkösdi hulladékszállítás
Az Alisca Terra Nonprofit Kft.
értesíti a szekszárdi lakosokat,
hogy 2018. május 21-én ünnepi munkarend lesz, ezért
Pünkösd hétfőn csak a
kommunális hulladék kerül
elszállításra.

Évadnyitó
A közelmúltban FaddDomboriban rendezték a
kajak-kenusok évadnyitó versenyét, melyen a
Szekszárdi KKSE 5 arany-,
6 ezüst- és 5 bronzérmet
szereztek.

FOTÓ: KISS ALBERT
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Kérjük, hogy a szelektív hulladékot a következő szállítási napon, 2018. június 4-én
helyezzék ki. Ekkor a többlet
szelektív hulladékot átlátszó
zsákban a gyűjtőedény mellé
kitehetik.

országúti szakasszal folytatódik
a nagydíj. A Kálvária kilátónál
kijelölt hegyi befutóba 18:45 körül érkeznek a legjobbak. Május
26-án a „Sárköz körön” teljesít
131 km-t a mezőny az Alisca
Bau kupáért, s a szakasz végén
kialakul a verseny végeredménye. A szombat esti (20:00 óra)
villanyfényes, belvárosi kritérium futam, a Pálinkás Csaba
emlékverseny pedig igazi kuriózum. (Részletek a szórólapon
és a gemencgp.hu weboldalon.)
A korábbi évekhez hasonlóan
a 44. Alisca Bau Gemenc Nagydíjon sem feledkeznek meg a
legfiatalabbakról. Május 26-án,
szombaton akadálypályával
várják a gyermekeket, a részvevők között értékes nyereményeket sorsolnak ki. 
SZV

Jámbor Attila vezetőedző
tanítványai a viadalt a május végi Maraton Magyar
Bajnokságra való felkészülés részének tekintették.
Győrben az Európa-bajnokságra kvalifikálhatják
magukat az ifjúsági korú
kajak-kenusok.
Szekszárdi érmesek:
Gyermek, I. évf., MK-1:
2. Juhász Tamara. MK-2:
1. Bercsényi Bence–Bodnár Bálint, 2. Mózes Bálint–Schein Dániel. II. évf.,
MK-1: 2. Mészáros Hunor.
MK-2: 1. Havel Botond–
Mészáros Hunor. Kölyök,
K-1: 3. Vigh Vivien. K-2: 2.
Vigh Vivien–Marcz Kata.
MK-1: 3. Visnyei Gergely.
K-1: 3. Jávor Bence. Serdülő, K-1: 1. Csizmazia Dóra.
Ifjúsági, K-1 lány: 1. Nagy
Viktória, 2. Bartos Zsófi.
K-1 fiú: 1. Mercz Marcell,
3. Horváth Ádám. Felnőtt,
K-1/C-1: 2. Szekeres Zsolt,
3. Bodnár Balázs.  SZV

14

2018. május 20.

Hősök napja

Közreműködnek: Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szekszárdi
Szervezete, Magyar Nemzetőrség Országos Szövetségének Katonai
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Babits Mihály
Hagyományőrző Tagozata, Sili Gergő (Garay János Általános
Kulturális Központ tisztelettel meghívja a város lakosságát
Iskola), Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar, Szekszárdi SZC Ady
a MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPÉRE ÉS EMLÉKTÁBLA
Endre Szakképző Iskola Honvéd Kadét osztály tanulói.
AVATÁSRA 2018. május 27-én (vasárnap) 9:00 órára.
A megemlékezést koszorúzás zárja.
Helyszín: Szekszárd, Szent István tér I. és II. világháborús emlékmű EMLÉKTÁBLA AVATÁS: az 1949. augusztus 2-i lőszerrobbaEmlékező beszédet mond:
nás kései áldozatainak emlékére.
dr. Máté István önkormányzati képviselő
Helyszín: Szekszárd, Kiskorzó tér (Augusz ház)
Időpont: 2018. május 27. (vasárnap) 10:20 óra
Egyházi áldást mond:
Az emléktábla avatást szalagkötés zárja.
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

AGÓRA MOZI
Május 20., vasárnap

19:00 – D
 eadpool 2.

14:30 – B
 elle és Sébastien 3.

Május 24., csütörtök

– Mindörökké barátok 14:00 – S olo: Egy Star
Wars-történet 2D
17:00 – A
 partiálla
17:00 – H
 urrikán meló
19:00 – D
 eadpool 2.
19:00 – S olo: Egy Star
Május 21., hétfő
Wars-történet 3D
14:30 – B
 elle és Sébastien 3.

Május 25., péntek
– Mindörökké barátok 14:00 – S olo: Egy Star
Wars-történet 2D

17:00 – A
 partiálla
19:00 – D
 eadpool 2.
Május 22., kedd
17:00 – A
 partiálla
19:00 – D
 eadpool 2.
Május 23., szerda

17:00 – H
 urrikán meló
19:00 – S olo: Egy Star
Wars-történet 3D
Május 26., szombat
17:00 – H
 urrikán meló
19:00 – S olo: Egy Star
Wars-történet 3D

17:00 – A
 partiálla

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
értesíti Tagjait és minden érdeklődőt,
hogy 2018. május 25-én, pénteken 08:00 – 14:00 óráig rendezi meg
a Szent István Házban (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.).
hagyományos Egészségügyi napját, melynek keretében
INGYENESEN: csontsűrűség ellenőrzése | vérnyomás- és pulzusmérést
| vércukorszint-ellenőrzést | testtömegindex-számítást | Alzheimer-kór
szűrést (társasjátékkal) | látásellenőrzést | computeres talpvizsgálatot |
masszírozást tartunk.
Az egészségnap alkalmával szemüveget és gyógycipőt is lehet készíttetni.
| Az egészségnapon kézműves foglalkozást tartunk az egészséges életmód szemléltetésére! Kérem, a TAJ kártyájukat hozzák magukkal!

ELŐADÁSOK:

■ Dr. Kertész Ágnes osztályvezető főorvos előadása:
A szédülés és ami mögötte van
■ Dr. Vastag Oszkár osztályvezető főorvos előadása:
Gyakori szembetegségek
■ Dr. Tusori Magdolna háziorvos előadása:
Pszichiátriai betegségek a háziorvosi gyakorlatban
■ Dr. Dusa Gáspár traumatológus-ortopéd főorvos:
Ortopédiai tanácsadást tart
■ Dr. Karagity Eliza bőrgyógyász szakorvos, adjunktus:
Bőrgyógyászati szűrést és fényvédelmi tanácsadást tart
Az Egészségnapra ellátogatóknak ajándékot adunk az egészséges
életmód jegyében! Hozzák magukkal lejárt vagy már nem szedett
gyógyszereiket ellenőrzés vagy megsemmisítés céljából!
Szeretettel várjuk Egészségügyi napunkon!

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. május 22., kedd 14:30 –
Színházterem
Kisiskolás bérlet, 4. előadás
Süle Zsolt–Szűcs László–
Tóth Loon: Madarat tolláról. Zenés mesejáték a Petőfi
Színház Veszprém előadása.
A parkban rengeteg madár él:
verebek, galambok, harkályok,
rigók, varjak, gólyák és a bölcs
Bagoly. Nekik is vannak bánataik, gyötrelmeik, problémáik,
örömeik, vágyaik – hasonlóan,
mint az embereknek. A Kislány madárbarátot szeretne. A
kis Feketerigó nagyon kedveli
a Kislányt, a barátja szeretne lenni, de úgy képzeli, egy
ilyen nagyszerű barát, mint a
Kislány, sokkal különlegesebb
barátot érdemel, mint ő…
Jegyek korlátozott számban
még kaphatók jegypénztárunkban.

2018. május 23. (szerda) 10:00
– Színházterem
Óvodás bérlet, 4. előadás
2018. május 23. (szerda) 14:30
– Színházterem
Kisiskolás plusz bérlet, 4. előadás
2018. május 26. (szombat) 16:30
– Bödő terem
Táncház a Sárarany zenekarral
A szekszárdi Bartina Néptánc
Egyesület és a Babits Mihály
Kulturális Központ hagyományteremtő rendezvénye túl mutat
a klasszikus táncház fogalmán,
hiszen 16:30 órakor 1,5–3 éves
gyermekeknek szóló foglalkozással, Babázóval kezdődik. A
3–6 éveseket 17:00 órától várják
a Játszóba, a Gyermek táncház
pedig 18:00 órakor kezdődik. A
nap zárása a felnőtteknek szóló
Táncház lesz 20:00 órától.
Jegyár: 300,- Ft – 2.000,- Ft.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később közöljük. Előzetes bejelentkezés alapján: +36–74/504–102. Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló
(Szekszárd, Béla király tér 8.).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később közöljük. Garay J. Általános Iskola
és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
DR. MOLNÁR KATA jegyző
IV. sz. választókerület
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá- A hónap harmadik hétfőjén 16:00
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek- – 17:00 óráig. Babits Mihály Áltaszárd, Béla király tér).
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00
– 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált.
Isk. (Szent-Györgyi Albert u. 6.).

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17:00
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem.
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályára
útügyi referens munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a
Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

SZEKSZÁRDI
pályázatot hirdet az önkormányzat
VAGYONKEZELŐ tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
KFT.

Felhívás – Önkéntesek Napja 2018

A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. június 1-én, pénteken hagyományosan megszervezi az
Önkéntesek Napját és a Hála Gálát.
A Szent István téren fognak kitelepülni és bemutatkozni
az önkéntes munkát végző szervezetek 14:00 – 18:00 óráig.
Kérjük, hogy aki szeretne fellépni, bemutatkozni, az jelentkezzen
Pócs Margit, közművelődési és civil kapcsolatok referensénél pocs.
margit@szekszard.hu e-mail címen vagy
Gaálné Hoffercsik Dóránál a mentalmuhely@gmail.com e-mail
címen. A jelentkezéskor mindenképpen kérjük jelezni a technikai
igényeket (szék, asztal, stb.).
Jelentkezési határidő: 2018. május 28. (hétfő)
Idén is keressük az év Szomjú díjasát, a szervezők 2018. május 28-ig
várják a felterjesztéseket egyéni és közösségi kategóriában.
Az indoklással alátámasztott javaslatokat papír alapon illetve
elektronikusan lehet benyújtani a Mentálhigiénés Műhelyhez
7100 Szekszárd, Szent István tér 10. postai címen, illetve a
mentalmuhely@gmail.com e-mail címen.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Gaálné Hoffercsik Dóra (Mentálhigiénés Műhely irodavezetője)
tel.: 74/511–722, 20/213–9099, e-mail: mentalmuhely@gmail.com
Pócs Margit ( Közművelődési és civil kapcsolatok referense)
tel.: 74/504–119, 30/632–3266, e-mail: pocs.margit@szekszard.hu
Ferenc Vilmos ( Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke)
tel: 20/975-3814, e-mail: ferenc.vilmos@tolna.net
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bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 11. fsz.
1 db 59 m2 alapterületű összkomfortos szociálisalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Alisca u. 18. mélyföldszint
1 db 42 m2 alapterületű összkomfortos szociálisalapú bérlakás

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
2 db 40 m2 alapterületű bérlakás
Pályázat benyújtásának határideje:

2018. május 31. (csütörtök) 12:00 óra
Részletes felvilágosítás:

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422
SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

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.
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ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780

(03360)

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

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

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

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

SCHOLL – BERKEMANN
megérkezett a

(03361)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

TAVASZI-NYÁRI kollekció a
BA

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Nyitva tartás: H–P. 08:00 – 16:00 óráig
Telefon: +36–74/319–593
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.
(03372)

(03354)

Elgondolkodtál-e már arról mi történik veled, ha földi pályád végére érsz és átlépsz a negyedik dimenzióba?
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden vasárnap 17:00 óra. Látogasson el közénk, vagy hallgassa élőben az interneten!

Jézus Él Alapítvány Telefon: +36–30/197–89–77, www.ksze-szekszard.hu A részvétel ingyenes!

(03371)

Kérjük, támogassa adójával alapítványunk munkáját! Adószám: 18000720–1–17

