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Bartina-generációk

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Balesetet szimuláltak
Nagyon is valósághű gyakorlatot 
tartottak kedden délelőtt a Garay 
gimnázium előtti útszakaszon. 
Törött járművek, roncsokba szo-
rult súlyos sérültek – egy halálos 
baleset „kellékei” hívták fel a fia-
talok figyelmét.
 → 5. oldal

Ezren a futóünnepen
Az elmúlt szombaton ismét futók 
szállták meg a belvárost, zsúfolá-
sig telt gyerekekkel és szüleikkel a 
Garay tér. A jubileumi X. Domaine 
Gróf Zichy Futóversenyen meg-
dőlt a részvételi csúcs: több mint 
ezren álltak rajthoz a futamokban.
 → 12. oldal

Cikkünk a 4. oldalon

Anyák napja
alkalmából
szeretettel
köszöntjük

az édesanyákat
és a

nagymamákat.
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Újranyitnák a teniszpályát

„A paksi jegyző Szekszárd 
város birtokvédelmi kérel-
mének adott helyt, mégsem 
lehet elkezdeni a teniszpálya 
felújítását, mert a korábbi 
üzemeltető azt rendre meg-
akadályozza” – tájékozta-
tott Szabó Balázs szekszárdi 
önkormányzati képviselő, a 
közgyűlés vizsgáló bizottsá-
gának elnöke.

A képviselők még március 
végén döntöttek arról, hogy a 
Kerekes László érdekeltségébe 
tartozó társaságok által hasz-
nált területeket és ingatlanokat 
az önkormányzat vegye birtok-
ba, ám amikor az üzemeltetés-
re felkért Szekszárdi Sportköz-

pont Nkft. elkezdte volna az öt 
pálya rendbetételét, a korábbi 
bérlő ezt lehetetlenné tette.

„A célunk az lenne, hogy a 
sportolni vágyók mielőbb újra 
birtokba vehessék a pályá-
kat” – mondta Csillag Balázs. 
A sportközpont ügyvezetője 
hozzátette: a felújításhoz szük-
séges salakot, hálókat, vonala-
kat megvásárolták, ám a mun-
kát nem tudják megkezdeni, 
mert az anyagot egy tulajdoni 
szempontból egyelőre vitatott 
területen kellene bejuttatni a 
pályákhoz.

Szabó Balázs hangsúlyozta: 
Kerekes László 15 évig hasz-
nálta úgy a területet, hogy nem 
volt szerződése, és nem is fize-
tett bérleti díjat. A területről 
tulajdonjogi vita folyik a bíró-
ságon, a birtokvédelmi határo-
zat egyelőre az önkormányzat 
álláspontját erősíti. A határozat 
öt munkanapon belül jogerőre 
emelkedik, ez a határidő a hét 
elején lejár…

Szabó Balázs felszólította az 
Összefogás Szekszárdért Egye-
sület vezetését, hogy határo-
lódjon el Kerekes Lászlótól, és 
hívja vissza a képviselőt a köz-
gyűlésből.  

 SZV

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 1.
(vasárnap)

Május 2.
(hétfő)

Május 3.
(kedd)

Május 4. 
(szerda)

Május 5.
(csütörtök)

Május 6.
(péntek)

Május 7.
(szombat)

zápor
max. 19º , min. 8º

zápor, hidegfront erős széllel
max. 18o , min. 9º

zápor, szeles nap
max. 20o , min. 9º

zápor
max. 18o , min. 7º

zápor
max. 17o , min. 6º

közepesen felhős
max. 19o , min. 7º

gyengén felhős
max. 21o , min. 7º

NÉVNAP–TÁR
Május 1. (vasárnap) – Fülöp, Jakab
Fülöp: görög eredetű; jelentése: lókedvelő.
Jakab: héber eredetű; jelentése: (ismeretlen).

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

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

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

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

Május 6. (péntek) – Ivett, Frida
Ivett: francia eredetű; jelentése: júdeai.
Frida: német eredetű; jelentése: béke, védelem, körülkerített terület.

Május 7. (szombat) – Gizella, Bendegúz
Gizella: 1.) germán eredetű; jelentése: női túsz, női kezes. 2.) a Gisel-, Geisel- kezdetű 
germán női nevek önállósult rövidülése.
Bendegúz: hun-magyar eredetű; jelentése: Attila hun uralkodó atyjától származó 
férfi.
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Szekszárd-Tornio: 30 éves a testvérvárosi kapcsolat
Idén 30 éves jubileumához 
érkezett Szekszárd és a finn-
országi Tornio testvérvárosi 
kapcsolata, melynek apro-
póján április 19. és 22. között 
egy hat fős szekszárdi önkor-
mányzati delegáció utazott el 
az északi városba.

Az Ács Rezső polgármester ál-
tal vezetett küldöttség a látoga-
tás során első ízben találkozott 
Tornio új polgármesterével: az 
új városvezető, Timo Nousia-
inen tavaly váltotta a polgár-
mesteri pozíciót több évtizeden 
át betöltő, és 2015-ben nyugál-
lományba vonuló Raimo Ron-
kainnent.

A rövid látogatásra „intenzív 
programot” állított össze a finn 
testvérváros szervezőcsapata: a 
két szakmai nap során a szek-
szárdi küldöttség tájékoztatást 
kapott a torniói városüzemel-
tetés és intézményrendszer fel-
építéséről, majd a Team Botnia 
városi vállalkozásfejlesztési cég 
tevékenységéről. A delegációt 
több iskolában és szakképző in-
tézménynél is fogadták, ahol a 
különféle ipari szakmák legmo-
dernebb technikával felszerelt 
képzőhelyeit tekinthették meg, 
illetve betekintést nyerhettek az 

általános és középiskolai nyel-
vi-, zenei- és művészeti oktatás 
magas színvonalú rendszerébe 
is. A finn diákok már az általá-
nos iskolában 4-5 nyelvet tanul-
nak (!), melynek használatát a 
modern eszközökön kívül szá-
mos külföldi és EU-projekt ke-
retében zajló diákcsere, szakmai 
út is segíti.

Az első nap zárásaként Tor-
nio város képviselőtestülete 
és a helyi Finn-Magyar Baráti 
Kör tagjainak részvételével egy 
magyaros ételekből összeállí-
tott menüt kóstolhattak meg a 
jelenlévők, melyet a delegáció-
val utazó Kovács János mester-
szakács állított össze és készített 
el finn kollégái segítségével. A 

vendéglátók az ételekhez termé-
szetesen szekszárdi vörösbort 
szolgáltak fel. Az esten előke-
rültek a kapcsolat indulása óta 
átélt emlékek, melyeket a helyi 
baráti kör folyamatosan ápol és 
egy számos régi fotót tartalma-
zó emlékkönyv formájában az 
est során be is mutatott.

A második napon a Tornio- 
völgyi néprajzi múzeum kiállí-
tását tekintette meg a szekszárdi 
küldöttség, majd a városházán a 
kapcsolat folytatását megerősítő 
szándéknyilatkozat aláírására 
került sor (képünkön). A felek 
megállapodtak abban, hogy a jö-
vőben nagyobb hangsúlyt fektet-
nek a városok üzemeltetésében, 
rendezvényszervezésben felhal-
mozott tapasztalatok átadására, 
illetve a hasonló intézmények, 
szervezetek közötti kapcsolatok 
felvételére, erősítésére.

A szekszárdi vendégek rövid 
üzemlátogatáson is részt vettek 
az Outukumpu acélgyárban, 
amely a rozsdamentes acél-
gyártás területén a második 
legnagyobb konszern a világon. 
Tornio környékén nagy meny-
nyiségű krómacél bányászható 
és a ’70-es évektől kezdve a gyár 
hatalmas kapacitása számos 
ipari és logisztikai vállalkozást 
hozott létre a régióban.

A két delegáció egyeztetése 
alapján Tornio városvezetése 
előreláthatólag idén november-
ben érkezik szekszárdi viszont-
látogatásra, ahol egy ünnepség 
keretében szintén sor kerül a 
baráti kapcsolat megerősítésére. 

 SZV

Figyelmet kérnek
A múlt szombaton, a városköz-
pontban történt karambolban 
személyi sérülés szerencsére 
nem történt (két gépkocsi ütkö-
zött össze a Garay téri keresz-
teződésben), ám a balesetben 
kidőltek az Augusz-ház sarkán 
álló fém oszlopok, és megron-
gálódott a jelzőlámpa is.

Märcz László, a polgármesteri 
hivatal Városüzemeltetési és Vá-
rosfejlesztési Igazgatóságának 
vezetője elmondta: a felújítást a 
város végzi, a szükséges eleme-
ket, a jelzőlámpa alkatrészeit 
meg kell rendelni, az új oszlo-
pokat betonozni kell. Jó néhány 
nap kell még a helyreállításhoz, 
addig kérik a közlekedők türel-
mét és figyelmét!  SZV

Uszoda, 25 m-es medencével 
A szokásos helyszín foglalt-
sága miatt a Piactér Placc 
közösségi termében tartotta 
áprilisi rendes ülését Szek-
szárd város közgyűlése.

A képviselő testület – a zárt 
ülések témáival együtt – közel 
három tucatnyi napirendet tár-
gyalt. A közgyűlés tagjai má-
sodik fordulóban tárgyalták a 
korábban lakossági véleménye-
zésre is bocsátott önkormányzati 
rendeletet, amely „a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkö-
vetkezményeiről” szól. A képvi-
selők egyhangúlag támogatták, 
hogy a város a nyújtson be TOP-
os pályázatot a városi bölcsőde, a 
szőlőhegyi óvoda fejlesztésére, és 
egy Kadarka utcai mini bölcsőde 

kialakítására. Megújulhat a Garay 
iskola tornacsarnoka és a Dienes 
suli két öltözője a Szekszárdi 
FGKC és az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd TAO-pályázatának kö-
szönhetően, amihez az önrészt az 
önkormányzat biztosítja.

A közgyűlés jóváhagyta a 
város és az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. között a közelmúlt-
ban megkötött együttműködési 
megállapodást, ami a távhőve-
zeték kiépítését szolgálja. A kép-
viselők döntöttek az ugyancsak 
a Modern Városok program ke-
retében megvalósuló új tudás-
központ lehetséges helyszínéről 
(egykori laktanya területe) és az 
új uszoda versenymedencéjének 
méretéről is, amelyet szakmai és 
gazdasági érvek alapján 25 mé-
terben fogadtak el.   SZV

Újra Civil Fórumon találkoztak
A városi Civil Koncepcióban 
foglaltak szerint évente egy al-
kalommal, általában tavasszal 
rendezik meg a Civil Fórumot.

Szekszárd város önkormányzata 
és a Szekszárdi Civil Kerekasztal 
ezúttal április 25-én, hétfőn dél-
után a Piactér Placc közösségi 
terébe várta a megyeszékhelyen 
működő civil szervezetek veze-
tőit és érdeklődő tagságát. Ács 
Rezső polgármester köszön-
tötte az összegyűlteket, majd 
előadásában átfogó képet adott 
a Modern Városok program ke-
retében megvalósuló szekszárdi 
fejlesztésekről, beruházásokról. 
A polgármester elmondta: a 
városüzemeltetés leggyakrab-

ban felmerülő problematikája a 
járdák és utak állapota, erre (is) 
kínál megoldást a már elindult 
Mérey Mihály infrastruktúra- 
fejlesztési program.

A Szekszárdi Civil Kerekasztal 
elnöke, Ácsné Oláh Gabriella la-
punk kérdésére elmondta: a fóru-
mon ismét felvetődött a Civil Ház 
ötlete, ahol civil szervezetek kap-
hatnának kedvezményesen he-
lyet. Dr. Haag Éva alpolgármester 
válaszában kiemelte: ha sikerülne 
is egy a célnak megfelelőn épüle-
tet találni, annak fenntartási költ-
ségeihez a bérlőknek így is hozzá 
kellene járulni.

Ácsné Oláh Gabriella elmond-
ta: a szűkülő központi pályázati 
források mellett örömteli, hogy a 

civilek önkormányzati támoga-
tása évek óta nem csökken. A vá-
ros a pénzbeli juttatás mellett a 
bérleti díjak elengedésével is se-
gít, az önkormányzati feladatot 
átvállaló szervezetekkel pedig 
szerződést is kötnek. A civil, ifjú-
sági, sport és kulturális pályáza-
tok 6-10 milliós keretéből széles 
kört támogatnak, a pályázatokat 
elbíráló bizottságok munkájában 
a civil kerekasztal képviselői is 
részt vesznek.

„A napi, rendszeres kapcso-
lat segíti az együttműködést, 
melyben a kerekasztal mediátor 
szerepet tölt be” – hangsúlyoz-
ta az elnök, aki szerint a Civil 
Koncepcióban megfogalmazott 
„irány” tartható.  SZV

A 30 évvel ezelőtti kapcsolat-
felvétel a Budapesten működő 
Finn-Magyar Baráti Társaság 
kezdeményezésének köszönhe-
tő. A testvérvárosi szerződést 
az akkori városvezetők, Han-
nes Manninen polgármester és 
Kovács János tanácselnök írták 
alá 1986-ban.
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Nagy az öröm a Bartina csa-
ládban. A tavalyi „Fölszállott 
a páva” siker után idén jubi-
leumot ünnepelnek: fél év-
százada alakult a szekszárdi 
egyesület.

Ott az Anyukám, 60 éves – súg-
ta büszkén, a nézőtéren szom-
szédjának egy fiatal nő, utalva 
az éppen a színpadon lendüle-
tesen pörgő-forgó, piros-fekete 
sokszoknyás hölgyre. Bámula-
tos, hogy micsoda energiával 
táncolták be a színpadot az egy-
kori Bartina alapítók az együt-
tes 50 éves jubileumi nagymű-
során, szombaton.

A Bartina Néptáncegyüttes 
jubileumi programsorozattal 
készült az alkalomra, amely-
nek első állomása az április 16-i 
Családi Nap volt. Egy héttel 
később pedig kétszer töltötték 
meg a Bartina-rajongók a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
színháztermét. A gálaműsor 
első produkciója a híres Tolnai 
Szvit volt, amelyet még 1968-
ban vitt színpadra az alapító 
Szabadi Mihály és Olsvai Imre. 
A koreográfiát a jubileumon a 
csoport akkori tagjai táncolták.

„Ebben a táncban benne van 
minden, amit a Bartina képvi-
sel” – mondta Ács Rezső a ju-
bileumi rendezvényen. A pol-
gármester kiemelte: a Bartina 
nagyon fontos a város életében. 
„Azok az értékek, a következe-
tes munka, az elvek, amelye-

ket felépített és magáénak tud 
az együttes, követendő példa 
mindenki számára.” Az ünnepi 
köszöntő után ismét a táncosok 
vették birtokba a színpadot. A 
jubileumi műsor különlegessé-
ge volt, hogy nagyobb részt az 
együttes korábbi táncosai léptek 
színpadra, de a produkcióból 
természetesen az egyesület je-
lenlegi tagjai sem maradhattak 
ki, így tulajdonképpen generá-
ciók táncoltak együtt.

A nézők vastapssal jutalmaz-
ták a táncokat, így a Lévai Péter 
alkotta Ördöngősfüzesi tánco-
kat vagy Szabadi Mihály „Virág-
vasárnap” című koreográfiáját. 
Nagy sikert aratott a Babázó és 
a Hírös kislány című koreográfia 
is. Foltin Jolán alkotását anyák 

és lányok adták elő közösen.  A 
két előadás után Szabadi Mihály 
emlékezett vissza a kezdetekre. 
A Bessenyei- és Csokonai-díjas 
koreográfus 1966 és 1986 között 
volt az együttes művészeti veze-
tője. Természetesen a Bartina si-
kereihez a zene is nagyban hoz-
zájárult – emelte ki beszédében 
Szabadi Mihály, akit az együttest 
kísérő egykori és jelenlegi zene-
karok követtek a színpadon.

Az elmúlt évtizedekben 
számtalan sikert tudhat magá-
énak az együttes, amelyekről 
már Matókné Kapási Julianna 
beszélt. A művészeti vezető, aki 
1986 óta irányítja az együttes 
szakmai munkáját természete-
sen maga is táncra perdült a gá-
lán. A program a látványos „Ge-

nerációk táncával” zárult, ahol 
anyák és lányaik, apák és fiaik 
mutatták meg, hogy a múlt és 
a jelen kapcsolata mindig örök. 

 Wessely Judit

Döbbenten álltak a fiatalok, 
amikor a „diszkó-baleset” 
helyszínéről mentőhelikop-
terrel szállították el a sé-
rültet. A Garay gimnázium 
előtti útszakaszon törött 
autók, roncsokba szorult 
sérültek állították meg a 
tömeget. Mindez azonban 
ezúttal szerencsére csupán 
egy gyakorlat volt.

A Tolna Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság a társ- és 
együttműködő szerveivel, 
az önkormányzat, helyi civil 
szervezetek és a középiskolák 
közreműködésével szervezett 
együttműködési gyakorlatot.  A 
cél az volt, hogy megmutassák 
a fiataloknak, a város lakóinak, 

mi történik, ha egy átbulizott 
este balesettel végződik. A kö-
zépiskolások a szimulációnak 
köszönhetően megtapasztal-
hatták, milyen veszélyekkel jár 
az, ha kontrollvesztett állapotba 
jutnak: egy rossz döntés akár az 
életükbe is kerülhet.

A történet szerint egy férfi ve-
zetés közben stroke-ot kapott. 
A hirtelen fellépő rosszullét ese-
tében a legfontosabb a mielőbbi 
segítség, ezért a sofőr felesége az 
út szélére ültette férjét, majd ép-
pen mentőt hívott, amikor au-
tójukba belerohant egy másik 
jármű. A diszkóból útnak in-
dult, tudatmódosító szerek ha-
tása alatt álló fiatalok kocsijuk-
kal elsodortak egy motorost is. 
Az imitált balesetben hárman 

sérültek meg súlyosan: a mo-
tor vezetőjét a megyei múzeum 
előtt leszállt mentőhelikopter 
vitte kórházba, két sérültet tűz-
oltók vágták ki az összeroncso-
lódott autóból. Egy a biztonsági 
öv használatát elmulasztó fiatal 
kizuhant az autóból, és a hely-
színen életét vesztette.

Ezúttal szerencsére csak egy 
nagyon valósághű szimulá-
ció zajlott a belvárosban, de 
amint arra dr. Merész Márton 
sürgősségi szakorvos felhívta a 
figyelmet, a tudatmódosító sze-
rek használata borzasztóan ve-
szélyes, a felelőtlen magatartás 
– mint láttuk – emberéletet is 
követelhet. Az orvos kiemelte: 
a szerek összetétele nem min-
den esetben ismert, így hatá-

suk is komoly meglepetéseket 
okozhat.

A mentőszolgálat, a tűzol-
tóság és rendőrség szakszerű, 
gyors munkájából is ízelítőt 
adó gyakorlat végén száz hófe-
hér lufit engedtek a magasba a 
balesetekben, illetve a szolgá-
latteljesítés közben elhunytakra 
emlékezve.

A baleseti szimuláció előtt és 
után különféle programok vár-
ták a diákokat és érdeklődőket 
a Prométheusz parkban tartott 
közös Rendőr- és Tűzoltónapon 
(kis képünk). A látogatók láthat-
ták többek között, hogy milyen 
veszélyes a felhevült étolaj, amit 
tilos megpróbálni vízzel elolta-
ni, de egy gázálarc felhúzása 
után egy füsttel teli sátorban 
megtapasztalhatták azt is, hogy 
milyen élmény egy ilyen helyi-
ségben tájékozódni. 

 -wj-
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Bartina 50: generációk táncoltak együtt Gyakorlat: életet követelt a felelőtlenség

ÖNISMERET ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
PÁRKAPCSOLATI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING A GRAFOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL...

 

A RÉSZTVEVŐ:
• tudatosítsa személye másokra 

gyakorolt hatását,
• tudja elfogadni az esetleges 

negatív visszajel-
zéseket,
• legyen képes 
problémáit artikulált 
módon kifejezni.

FOLYAMATOS KEZDÉS, A JELENTKEZÉSEK FÜGGVÉNYÉBEN
LÉPOLD EDIT • tel.: +36 30/855-13-15 • e-mail: lepoldedit@gmail.com (01401)

FORMÁLIS 
ÉS INFORMÁLIS 
KAPCSOLATOK, 

PÁRKAPCSOLATOK:

VISELKEDÉS TÍPUSOK ÉS 
KONFLIKTUSKEZELÉS:

SZEMÉLYISÉGÜNK
TITKAI

(TESZTEK,
ESETJÁTÉKOK):

A KOMMUNIKÁCIÓ SZERKEZETE ÉS 
BUKTATÓI, METAKOMMUNIKÁCIÓ:

(01402)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

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

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Elek László
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 
(Spirit Egészség Centrum)

Rendelési idő:
hétfő, szerda: 14:30 órától

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 16:00 – 18:00

Nincs várakozási idő!
Előjegyzés: +36-30/234-2572

(01405)

Elismerte rendőrei munkáját a város is
A piactéri Placc Közösségi Tér 
rendezvénytermében került 
sor idén a rendőrnapi kitün-
tetések átadására. Az április 
22-én zajlott ünnepségen a 
megyeszékhely közgyűlésé-
től ketten vehették át az év 
rendőre elismerést.

Dr. Varga Katalin, Szekszárd 
jegyzője és dr. Pilisi Gábor ez-
redes, a város rendőrkapitánya 
a „Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Év Rendőre” elismerő cí-
met adta át a közrendvédelmi 
szakterületen végzett kiemel-

kedő munkája elismeréseként 
Töttösné Horváth Anikó tör-
zszászlósnak, a Szekszárdi Ren-
dőrkapitányság Igazgatásren-
dészeti Osztálya referensének. 
A törzszászlós 2008 áprilisa óta 
dolgozik a városi kapitányság 
közigazgatási osztályán, előbb 
segédelőadóként, majd 2014 
márciusától referensként az en-
gedélyügyi szakterületen.

A megyeszékhely közgyűlése 
a bűnügyi szakterületen végzett 
kiemelkedő munkája elisme-
réseként Boros Tibor rendőr 
zászlóst, a szekszárdi kapitány-

ság bűnügyi osztálya nyomozó 
alosztályának nyomozóját is 
„Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Év Rendőre” címmel ju-
talmazta. Boros Tibor 2001 
júliusában kezdte munkáját a 
szekszárdi rendőrkapitányság 
állományában, a bűnügyi osz-
tály nyomozó alosztályán 2008 
novemberétől teljesít szolgá-
latot. Munkája során bekap-
csolódott a tanyavilágot védő 
Szőlő-Szem Mozgalom Civil 
Bűnmegelőzési Egyesület te-
vékenységébe, aktívan segítve 
a mozgalom munkáját.

A 2015. évben végzett ki-
emelkedő munkája elismerése-
ként a szekszárdi közgyűlés ju-
talomban részesítette Szabolcsi 
Tibor századost is. A városi ka-
pitányság közrendvédelmi osz-
tályának csoportvezetője 1997 
júliusa dolgozik a rendőrségen. 
A százados kiemelkedő szakis-
merettel rendelkezik, amelyet 
hatékonyan hasznosít hivatali 
munkája során. Szabolcsi Tibor 
Balogh Lászlótól, a Szőlő-Szem 
Mozgalom elnökétől, valamint 
dr. Pilisi Gábortól vehette át az 
elismerést.  Gy. L.

VIRÁGVÁSÁR
Szekszárd Megyei Jogú  

Város Polgármesteri  
Hivatala a lakosság részére 

kedvezményes áron
(60 Ft/db) virágpalánta 

vásárt szervez
közterületi, illetve előkerti 
kiültetésre, valamint épület 

homlokzat díszítésére, 
2016. május 12-én, 

08:00 és 16:00 óra között,
a Kisiparos udvarban.

Kérjük, hogy gondozott 
kertjeikről, kiültetéseikről 
készített fotóikat juttassák 
el a városi kertészhez pos-

tai úton, vagy
a katzne@szekszard.hu 

e-mail címre.
 Szekszárd PH
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Workshop civileknek – „hollandul”
A soros holland EU-elnökség 
programjainak részeként 
Szekszárdra látogatott a ma-
gyarországi nagykövetség 
rendezvénye, hogy neves 
szakértők, holland és helyi 
vállalatok, az önkormányzat 
és hazai minisztériumok be-
vonásával segítsen a helyi ci-
vil szervezetek számára új fi-
nanszírozási formákat találni.

A „Nincs lehetetlen! – A fenn-
tartható NGO 2.0” című kon-
ferenciának a Babits kulturális 
központ adott otthont április 
21-én. A program a civil élet 
szereplői mellett a vállalkozói és 
önkormányzati szektort célozta. 
Témája a vállalati társadalmi 
felelősség (CSR) volt. Hollan-
diában a civil szektor gazdasági 
súlya jelentősebb, mint Magyar-
országon. „A CSR lehetőséget 
teremt arra, hogy az állampolgá-
rok elmondhassák, megmutas-
sák, hol van szükség és lehetőség 
arra, hogy ők is tegyenek a társa-
dalomért. Ez elősegíti az innová-

ciót és a cégek versenyhelyzetét 
is javítja” – hangsúlyozta Elzo 
Molenberg, a Holland Királyság 
budapesti nagykövetségének ve-
zető-helyettese.

A konferencián csaknem 80 
civil szervezet kapott betekintést 
a holland gyakorlatba. A works-
hop keretében Esther Schoustra, 
a holland „Önkéntes Alkalma-
zott Program” szakértője beszélt 
az immár tizenkét éve műkö-
dő civil szervezeti programról, 
amelynek keretében tizenöt hol-
land városban több mint 31000 
önkéntes, illetve civil foglalkoz-
tatott dolgozik együtt. „Nem 
pénzt kell kérni a vállalatoktól, 
hanem érzelmileg kell bevonni 
őket” – emelte ki Schoustra. 

A résztvevők hallhattak a kor-
mány CSR Cselekvési Tervéről 
Tölgyes Gabriella, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium főtanácsosa 
előadásában, a civil szféra szá-
mára közvetlenül hozzáférhető 
EU-s forrásokról pedig Kerner 
Barbara, az Europe Direct bara-
nyai irodavezetője beszélt.  -wj-

A város visszavárja a ballagó középiskolásokat
„Az évek, amelyeket magatok 
mögött hagytatok, meg kel-
lett, hogy erősítse: ezt akar-
tátok az iskolától” – hangsú-
lyozta Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere azon a közös 
ballagáson, amelyen a me-
gyeszékhely végzős középis-
kolásait köszöntötte a város-
vezetés.

A Béla király téri Országzász-
lóhoz április 27-re összehívott 
programot – ahol is nyolc intéz-
mény 39 osztályának csaknem 
760 diákja volt jelen tanáraikkal 
– könnyűzenei produkciók kí-
sérték. Az eseményen a polgár-
mesteren kívül megjelent többek 
között Csillagné Szánthó Polixé-
na, a közgyűlés humán bizottsá-
gának elnöke és Ábrahám Nor-
bert, a Szekszárdi Szakképzési 
Centrum főigazgatója is.

Ács Rezső megköszönte a 
tanulóknak, hogy Szekszárd 

közösségét erősítették. „Kö-
szönhetjük nektek a vidámsá-
got, a csibészséget, és azt, hogy 
a várost élettel töltöttétek meg” 
– jelezte a polgármester, majd 
a jövőbe tekintve rámutatott: 
sokkal nehezebb erőpróbák is 
várnak a fiatalokra az életben, 
mint az érettségi. „Szekszárdon 
számtalan barátság szövődött, 
amelyek soha nem fognak ki-

törlődni az emlékezetetekből” 
– mondta a város első embere, 
sok sikert kívánva a közelgő 
vizsgákhoz. Ács Rezső aláhúz-
ta: lesz, aki elmegy, majd visz-
szatér, lesz, aki dolgozni kezd, 
vagy továbbtanul, de a város 
mindig visszavárja az itt vég-
zett fiatalokat.

A végzősök nevében Cső-
kör Renáta, a Bezerédj István 

Szakképző Iskola tanulója szólt 
az egybegyűltekhez. Mint el-
mondta, most a nosztalgia, 
a félelem, az izgalom és a bi-
zonytalanság uralkodik rajtuk. 
Ugyanakkor büszkék is, hogy 
ballagó diákként a város életé-
ben elsőként ők állhattak együtt 
az Országzászlónál, a közös vá-
rosi ballagáson. Mint fogalma-
zott: a sportprogramok, a diák-
rendezvények, az elismerések 
mind-mind emlékezetesek ma-
radnak számukra. „A hely sze-
repe átalakul: ezután égni, vagy 
halványodni fog” – tette hozzá 
Csőkör Renáta, megköszönve a 
polgármesternek a diákokhoz 
intézett gondolatait.

A diákok Szekszárd városától 
egy-egy gravírozott emléktollat 
kaptak ajándékba, majd a mű-
sor végén valamennyi végzős 
osztály búcsúzóul egy-egy szí-
nes lufit engedett a magasba. 
 Gy. L.
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Új Nemzedék – immár a Placcon

Új Nemzedék Közösségi Tér 
nyílt április 21-én, a Placcon.

A korábban Új Nemzedék Kon-
taktpont néven működő ifjúság-
segítő iroda bővült és új helyre 
is költözött. Ezentúl a Placcon 
(Piactér 1.) található meg az 
iroda, amely a már megszokott 
programokon túl közösségépítő 
képzéseket és tréningeket szer-

vez a fiataloknak. Az Új Nem-
zedék Szekszárdi Közösségi Tér 
vezetője, Bánki Bea elmondta: 
a cél a jövőben többek között 
az, hogy összefogják a helyi kis 
közösségeket, az ifjúságszakmá-
val fogalakozó szakembereket, 
amelynek nyomán létre jöhet 
egy ifjúsági kerekasztal.

A tér ünnepélyes megnyitó-
ján dr. Haag Éva alpolgármester 

és Pontyos Tamás, az Új Nem-
zedék Központ projektvezető-
je mondott köszöntőt, majd a 
nemzeti színű szalag átvágásával 
(képünk) átadták a helyszínt az 
új nemzedéknek, akik mindjárt 
birtokba is vették azt. Balogh 
Marci slammer és Tóth Hanna 
Bella énekes zengte be a teret, 
majd a fiatalok barátaikkal mű-
helymunkába kezdtek, ahol fel-
térképezték, milyen programo-
kat is szeretnének az új helyen.

A „Komplex ifjúsági fejlesz-
tések – új nemzedék újratöltve” 
című projekt részeként létrejött 
közösségi tér szakemberei a 
következő öt évben azon dol-
goznak majd, hogy növeljék a 
fiatalok társadalmi aktivitását, 
erősítsék az elfogadó és befoga-
dó szemléletmódot az ifjúsági 
munka és az önkéntesség eszkö-
zével. A programok megtalálha-
tók az Új Nemzedék Közösségi 
Tér online felületei.  -wj-

Álmokat váltottak valóra
Első alkalommal rendezett 
Szekszárdon különleges nyílt 
napot a Salva Vita Alapítvány 
és a Fonavita NKft.

Az esélyegyenlőséget segítő 
„Neked munka, Nekem álom!” 
program fogyatékos embereket 
és a fogadásukra nyitott munka-
helyeket köt össze. Április 27-én 
három ember álmát váltották 
valóra a szervezők Szekszárdon: 
Péter a PTE szekszárdi karán 
rendszergazda munkakörben, 
Gyöngyi a Herbária üzletében 
eladóként, míg a mozgássérült 
Attila a KSC Szekszárd kosár-
labdacsapatánál edzőként tevé-
kenykedett (képünkön).

A Tevelen élő Attila agyvér-
zéssel született, mozgássérült. 
Sportszervezői képesítését ka-
matoztatva dolgozott sportese-
mények rendező gárdájában, de 
Szolnokon technikai vezetőként 
is tevékenykedett. Régi szerel-
me a kosárlabda, s most egy 
álmát válthatta valóra, amikor 
az Atomerőmű-KSC Szekszárd 

tini csapatának edzésén gya-
korlatokat vezényelhetett, majd 
a klub TAO-pályázatának készí-
tésébe is bepillanthatott.

Sajó Ágnestől, a Fonavita 
NKft. foglalkoztatási tanács-
adójától megtudtuk: Tolna 
megyében mintegy négyszáz 
ügyfelük van, ennek több mint 
fele Szekszárdon. Eddig mint-
egy száz embernek segítettek 
munkát találni, köztük a már 
lapunk hasábjain is bemutatott 
korábbi labdarúgónak, Kollár 
Sándornak.   - fl -

Kevés a vakvezető kutya
Az ebek kiképzésére, a várólis-
ta csökkentésére hívták fel a 
figyelmet április 27-én, a Vak-
vezető Kutyák Világnapján a 
Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesületének tagjai 
és szimpatizánsai a Garay téren.

„Szeretnénk több információval 
ellátni az embereket, és fontos, 
hogy a köztudatba beépüljön:  
a vakvezető kutyák minden-
hová bemehetnek!” – mondta 
lapunknak Kovács Emese. A 
megyei szervezet irodavezetője 
aláhúzta: ma Magyarországon 
nagyjából hetvenen „állnak sor-
ban” vakvezető kutyáért.

Bálványosi Zoltán látássérült 
fiatalembernek nyolc éve társa 
egy labrador retriever. A kutyák 
egy kölyöknevelési programban, 
majd kiképzésben vesznek részt, 
amely akár egy évig is eltarthat. 
Hazánkban a vakok és gyen-
génlátók szövetségének csepeli 
kutyaiskolája, valamint egy mis-
kolci alapítvány foglalkozik vak-
vezető kutyák kiképzésével.

A megyében nyolc aktív kutya- 
gazda párosról tudni, de sokkal 
több kutyusra lenne szükség. 
A látássérültek elmondták: a 
kiképzett ebek hangok alapján 
meg tudják különböztetni a 
háztartási gépeket, buszon utaz-
va szabad ülőhelyet keresnek a 
gazdinak.

A Garay téri programot május 
5-én, 13 órától vakvezető kutya- 
bemutató valamint előadás- 
sorozat követ.  Gy. L. FO

TÓ
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

Nyakigláb emberkék a vásznon
A tolnai születésű absztrakt- 
expresszionista festő, grafi-
kus, Végh András képeit te-
kinthetik meg a képzőmű-
vészet iránt fogékonyak az 
Agóra Művészetek Házában. 

A már számos hazai és külföl-
di kiállítást maga mögött tudó 
Munkácsy-díjas alkotó maga is 
jelen volt a szombati tárlatnyi-
tón, ahol Baky Péter festőmű-
vész ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe az anyagot: hazánk 
egyik legmarkánsabb, „csendes, 
meghatározó egyéniségének” 
munkáit láthatjuk, egy zárt egé-
szet képező fantasztikus életmű-
vel – mondta Baky Péter. 

Végh András többek között 
Bernáth Auréltól és Kmetty Já-
nostól tanult a Képzőművészeti 
Főiskolán. Különös tehetsége 
mutatkozik ahhoz, hogy a seb-
tében odavetett, nyakigláb em-
berkéi sokaságából „világegészt” 
kreáljon – erről már dr. Pataki 
Gábor beszélt. A művészettör-
ténész felhívta a figyelmet: Végh 

Andrást a kései pop-art és mini-
mal nem igazán érintette meg, 
inkább a figuralitás és az abszt-
rakció között ingázott, gyakran 
mentálisan sérült gyermekek 
munkáiból kiindulva alkotott 
valami újat. Végh a felszaba-
dult kézmozdulatokban lévő 
erőt többre becsülte az aszketi-
kus formáknál. „Hányavetinek” 
tűnő kidolgozása mégis hiteles-
séget tükröz, hiszen senkit sem 
akar becsapni: látnoki a keze, 
látszik, hogy őszintén, görcsök 
nélkül fest – ecsetelte vélemé-
nyét dr. Pataki Gábor.

„Ahol virágzik a szőlő és a 
borkultúra, ott a művészetek is 
jól érzik magukat” – fogalma-
zott immár a művész, aki úgy 
érzi, mindig a helyszín valósá-
ga ad új, megoldandó dolgot 
számára.

A megnyitón Lozsányi Tamás 
orgonaművész és Müller Beáta 
énekművész Kodály és Schu-
bert műveket adott elő. A tárlat 
létrejöttét Dúzsi Tamás borász 
segítette.  Gy. L.

Kaposváron
énekelt a Gárdonyi

Immár 12. alkalommal rendez-
ték meg Kaposvárott az „Éneklő 
Pannónia” Kórusfesztivált, s a 
rangos rendezvényre meghívást 
kapott a Szekszárdi Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes. A 
teltházas rendezvénynek a so-
mogyi megyeszékhely reformá-
tus temploma adott otthont. A 
nemzetközivé bővült kórusfesz-
tiválon kilenc együttes énekelt. 

A találkozón a Naszladi Judit 
karnagy dirigálta szekszárdiak 
műsorán Gárdonyi Zoltán: Éne-
keljetek az Úrnak, Hugo Distler: 
Áldjad én lelkem, Bárdos Lajos: 
Tiszta patakod partjainál és Az 
Úr énnékem őriző pásztorom, 
Charles Francois Gounod: Gal-
lia kantáta és Ismeretlen szerző: 
Néki zengjen énekünk című al-
kotásai szerepeltek. Szólót éne-
kelt Köbli Veronika (szoprán) 
és Lemle Zoltán (tenor). A mű-
sorban közreműködött Lozsányi 
Tamás orgonaművész.   SZV
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KortársPilvax
– verseny a fi atalokért
Napsütés, zene, zsibongó fi atalok – 
Prométheusz Park, péntek délután. 
Közelebb érve kiderül: az Ifj úsági 
Unió Szekszárd (IFU) KortársPilvax 
című vetélkedőjének záró forduló-
ja zajlik éppen.

A vetélkedő még 2015 októbe-
rében indult. Az Ifj úsági Unió Szek-
szárd versenyére Tolna megyei kö-
zépiskolai osztályok nevezhettek. A 
program az IFU „Jövő-Képes Fiatalok” 
projektjének egyik alapeleme. A pro-
jekt legfontosabb célja a nyitottság 
közvetítése, a kirekesztés elutasítása. 
A KortársPilvax többek között a mai 
magyar társadalom problémáira re-
fl ektál.

„A vetélkedőbe 21 osztály neve-
zett, és bár elsősorban Tolna megyei 
diákokat hívtunk, a projekt alapel-
véhez hűen nyitottak voltunk, és 
elfogadtuk egy gyöngyösi katolikus 
középiskola jelentkezését is, akik be 
is jutottak a fi náléba” – mondta el ifj . 
Ritter Péter, az IFU kommunikációs 
munkatársa. A többfordulós vetélke-
dő során a tanulók megmutathatták 
kreativitásukat is: logót és szlogent 
terveztek, fi gyelemfelhívó akciót 
szerveztek. A döntőbe jutott legjobb 
hét osztályra ügyességi és elméleti 

feladatok is vártak: Nobel-békedíjas 
személyek arcát rakták ki kockákból, 
és társadalmi problémákhoz kapcso-
lódó tárgyakat kellett felismerniük és 
megjegyezniük.

A KortársPilvax vetélkedő legjobbja 
a szekszárdi Csapó Dániel Középiskola 
„LégyCsapó” csapata lett. Jutalmuk 
300.000 Ft hozzájárulás az osztályki-
ránduláshoz, amelyet Szekszárd város 
polgárainak köszönhetnek, a pénzt 
ugyanis az IFU közadakozásából gyűj-
tötte össze.

A verseny második helyezettje az 
„egyMÁSért” (Tolnai Lajos Gimnázi-
um, Gyönk) csapata lett, akik az osz-
tálykirándulásukhoz az Alisca Bau Épí-
tőipari Zrt. és a JAKO Fémárugyár Kft. 
200.000 Ft-os hozzájárulását nyerték. 
Harmadikként az „Angyalok a boldog-
ságért” (I. Béla Gimnázium) végeztek, 
akik 100.000 forintot nyertek osztály-
kirándulásukra a KÉSZ Közúti Építő és 
Szolgáltató Kft. felajánlásával, a helye-
zettek pedig egy hétvégét tölthetnek 
el az IFU doromlási vagy magyareg-
regyi kulcsosházában.

A vetélkedő után a 2014-es orszá-
gos Slam Poetry bajnokság győztese, 
Színész Bob lépett fel, zárásként pedig 
a Kozmosz zenélt.  (x)

(01406)

Szekszárdi
Nyitott Pincék

2016. május 13-16.

• Bodri Bor és Halásztanya
Pünkösdi Étlapból
10 % kedvezmény

• Bodri Pincészet Szekszárd
• Dúzsi Tamás Pincéje
• Eszterbauer Borászat
• Fekete Borpince
• Frankos Borház
• Heimann Családi Birtok
• Merfelsz Pince
• Neiner Családi Pince
• Németh János Pincészet

• Prantner Pince
• Remete – Bor Kft .
• Ribling Pince
• Sárosdi Pince
• Schieber Pincészet
• Sebestyén Pince
• Takler Kúria
• Toronyi Pince
• Tüske Pince
• Vesztergombi Pince
• Vida Családi Borbirtok

Vásárolt palackos borokból 10 % kedvezmény.
Ingyenes buszjáratok szombaton és vasárnap,

a Béla király térről fél óránként.

Részletes információk:
www.szekszardibor.com

Szekszárdi Turisztikai Kft . 
7100 Szekszárd, Garay tér 17. • Telefon: +36-74/315-198

(01400)

Június 19-24. bentlakásos
Június 26-Július1. bentlakásos
Július 11-15. bejárós
Július 17–22. bentlakásos
Július 25–29.  bejárós
Augusztus 1–5.  bejárós

Bentlakásos tábor: vasárnap 15:00-tól péntek 16:30-ig
45.000-Ft/fő

Bejárós tábor: gyülekező: 07:30-tól hazautazás: 16:30-tól
24.000,-Ft/fő

Csoportlétszám: bejárós táborba: min. 15 – max. 20 fő
bentlakásos táborba: min. 10 – max. 20 fő

Alsó korhatár: bejárós táborba: 8 év
 bentlakásos táborba: 10 év

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

a lóápolás-, szerszámismeret- és a lóismeret alapjait, de egyéb
szabadidős tevékenységben is részt vehetnek: a kirándulástól 
a kocsikázásig, a kézműves foglalkozástól a szalonnasütésig.

Ajánlott felszerelés: zárt lapos cipő, szűkszárú nadrág 
és kobak (biciklis sisak).

A bentlakásos táborban a gyerekeket a kastélyépületekben
szállásoljuk el. A szobáink kétágyasak, mindegyikhez
tartozik WC-vel és zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba.
A gyerekek étkeztetését a Panzió konyhája biztosítja.

Elérhetőség:
Lovas Udvarház, Szedres – Apáti puszta

E-mail: info@lovasudvarhaz.hu
Telefon: 06–30/257–4612 • 06–74/534–030

LOVASTÁBOR

(01408

Sikeres volt a nagytakarítás
Pozitívan értékelte a II. Tava-
szi Nagytakarítás akciót Ács 
Rezső polgármester.

„Szerettünk volna egy tiszta vá-
rost visszaadni a szekszárdiak-
nak, és köszönhetően a mintegy 
3000 résztvevőnek, ez zömmel 
sikerült is” – kezdte csütörtöki 
értékelőjét Ács Rezső. A polgár-
mester szerint mintegy 30 szer-
vezet – civilek, oktatási-nevelési 
intézmények és vállalkozások 
– csapatai gyűjtötték a szemetet 
a megyeszékhely közterületein. 
A munkából két óvoda, hét ál-
talános- és négy középiskola fi-
ataljai is kivették a részüket. Az 
akcióhoz az Alisca Terra NKft. 
biztosította a kesztyűt és a zsá-
kot, és szállította el a város 45 
gyűjtőpontjáról az 1025 kg-nyi 
szemetet. A legtöbb résztvevőt 
mozgósító szervezetek közül ok-
levelet vehetett át a polgármes-
tertől a Garay általános iskola, a 
Fősővárosi Kör és az Oktel Kft. 

Idén a nagytakarításhoz időzí-
tették a tavaszi lomtalanítás idő-
pontját is: a kihelyezett szelektív 
hulladékokból mintegy 150 ton-
nányit gyűjtött össze az Alisca 
Terra NKft. - fl -

Szekszárd város önkormány-
zata és az Alisca Terra NKft. 
szeretne eljuttatni egy-egy em-
léklapot minden szervezetnek és 
magánszemélynek, aki előzete-
sen ugyan nem jelentkezett, de 
részt vett a II. Tavaszi Nagyta-
karításban. Telefon: 74/528-850 
205-ös mellék.
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Április 24-ei rejtvényünk megfejtése: William Shakespeare, Ahogy tetszik
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Tokaji Gyula. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését május 5-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Az Irgalom tekintete
A Szentírás egy egészen apró, de nagyon sokat 
mondó részletére szeretném most a kedves olvasó 
figyelmét ráirányítani. Ezt természetesen mindig, de 
most, a Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság 
évében, különösen is aktuálisnak gondolom. 

„Az Úr megfordult, s rátekintett Péterre. Péternek 
eszébe jutott, mit mondott neki az Úr: „Mielőtt ma 
megszólal a kakas, háromszor megtagadsz.” Kiment 
és keserves sírásra fakadt.”  (Lk 22,61-62)

Sokszor elgondolkoztatott, hogy mit láthatott 
Péter Jézus tekintetében, ami őt őszinte, igaz bűn-
bánatra indította. Talán, ha mi is igazán beletekin-
tenénk az irgalmas Isten szemébe, nem is lennénk 
képesek mást tenni, mint könnyek között megbánni 
bűneinket, Ő pedig örömmel fogadna minket, mit 
hazatért bárányait.

Úgy éreztem, az egyszerű szavak talán nem is 
elégségesek, ezért gondolataimat megpróbáltam 
versbe foglalni: 

„Feneketlen kútja az emberi szívnek,
Végtelen forrása végtelen szeretetnek.
Irgalom esője táplálja minden nap,
A tőbe beoltva virágba borulhat.
Jaj de ha nem szívjuk esőjét a földnek,
Szárad szakadéka szív sötét mélyének.
Mily sok szép, mily sok jó teremhet lelkünkben,
Oly tenger gonoszság mossa el kertünket.
A Megváltó reánk néz, ó, milyen tekintet,
Belénk lát, áthatol falán a külsőnek.
Elbújnék, nem lehet. Elfutnék, nem bírok.
Mozdulni nem tudok, némán üvöltve sírok.
Égető szempár, mely mindent itt kiéget.
Nem aláz, átölel; fenyít, de simogat,
Jóleső fájdalom, tisztító gyötrelem
Jód tisztít sebeket, gonoszság pusztulhat.
Dávid is zsoltároz, szívünk is énekel:
Áldjuk a Teremtőt, ki sebez és meggyógyít.
Szeretet balzsamja, irgalom tengere,
Krisztusnak keresztje bűntől megszabadít.”
 Lápossy Péter diakónus

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01392)

iroda@slimrisk.hu
www.slimrisk.hu

HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– ÓRA – ÉKSZER – RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

FESTMÉNY-
MŰTÁRGY

(01396)

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

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(01409)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01393)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–30/505–52–49

Az akció 2016. május 1-31-ig tart.
(01395)

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Szekszárd, Csatár u. 54.

1 db 48 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Flórián u. 5.

1 db 53 m2 alapterületű komfortos költségalapú bérlakás
Előtakarékosságot vállaló fi atal párok számára

Szekszárd, Honvéd u. 17/A „Fecskeház”
1 db 40 m2 alapterületű összkomfortos bérlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. Ifj úsági Ház

1 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás
Kizárólag nyugdíjasok számára

Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1.)
1 db 23 m2 alapterületű összkomfortos szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2016. május 13. (péntek) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 74/510-422

FELHÍVÁS
(hozzátartozókat keresünk)

Keressük a hetven évvel ezelőtt 
Gulágra hurcolt szekszárdi 

honfitársaink rokonait, 
leszármazottait. Az áldozatok 

tiszteletére emléktáblát 
helyezünk el a vasútállomáson 

november 25-én, 
a Szovjetunióba hurcolt magyar 

politikai foglyok és 
kényszermunkások emléknapján.

Szeretnénk a családtagokkal 
együtt, közös főhajtással 

emlékezni.
Jelentkezésüket várjuk az 
alábbi elérhetőségeken:
Polgármesteri Titkárság

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
vagy az 74/504–102 telefon-

számon vagy a lencses.ildiko@
szekszard.hu e-mail címen.

Szekszárd MJV Önkormányzata(Ö00119)

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
MESÉK A NAGYSZEDERFA ALÓL címmel 

meseíróversenyt hirdet gyerekeknek és felnőtteknek
LÁZÁR ERVIN születésének 80. évfordulója alkalmából 

a Háry János Mesefesztiválhoz kapcsolódóan.
Pályázni lehet – terjedelmi korlát nélkül – az alábbi Lázár Ervin 

mese kezdősorainak folytatásával:
„Hiába, no, az egyik legjobb dolog a világon, 

süttetni a hasunkat a nappal. A nap nem tesz különbséget. 
Süt boldogra-boldogtalanra. …”

A legjobb mesék szerzőit korcsoportonként könyvutalvánnyal 
jutalmazzuk. A pályaműveken kérjük feltüntetni a pályázó ne-

vét vagy jeligéjét, illetve életkorát és elérhetőségét! 
Érdeklődni a +36–74/312–209-es telefonszámon lehet.

Beküldési határidő: 2016. május 14.
Beküldési cím: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

„Mesék a Nagyszederfa alól”
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.

Eredményhirdetés: 2016. június 11.

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
HÁRY JÁNOS NYOMDOKÁN címmel

nagyotmondó versenyt hirdet felnőtteknek és gyerekeknek
a Szekszárdi Háry János Mesefesztiválhoz kapcsolódóan.

Pályázni lehet vidám, nagyotmondó szövegekkel versben, vagy 
prózában, terjedelmi korlát nélkül. A pályázatokat Szávai Géza 

író, a Háry János Akadémia alapítója értékeli. A legjobb történe-
tek szerzőit korcsoportonként könyvutalvánnyal jutalmazzuk.  

A pályaműveken kérjük feltüntetni a pályázó nevét vagy  
jeligéjét, illetve életkorát és elérhetőségét!

Érdeklődni a +36–74/312–209-es telefonszámon lehet.
Beküldési határidő: 2016. május 20.

Beküldési cím: „Háry János nyomdokán”
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.
vagy gyerekkonyvtar@gmail.com címre

Eredményhirdetés: 2016. június 12-én, a Mesefesztiválon

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

EURÓPA NAP – MÁJUS 7.
Színes programokkal, nyereményjátékkal várja a családokat  

május 7-én, Szekszárdon, a Garay téren az Európa-napi rendezvény.
Az ingyenes gyermek- és családi programok mellett a Europe 

Direct irodák munkatársai adnak tájékoztatást az EU-val kapcso-
latos kérdésekben: legyen szó oktatásról, munkavállalásról, uta-

zásról, vagy az Unió céljairól. A programot idén is kvízek, játékok 
színesítik. Az Európa-totót helyesen kitöltők között egy 4 napos, 

2 személyes amszterdami utazást sorsolnak ki.
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Az elmúlt szombaton ismét 
futók szállták meg a belvá-
rost. Zsúfolásig telt gyerekek-
kel és szüleikkel a Garay tér a 
jubileumi X. Domaine Gróf 
Zichy Futóversenyen.

A Scherer Tamás vezette Spor-
télmény Alapítvány által szerve-
zett verseny megnyitóján Twic-
kel György, a Baron von Twickel 
Szőlőbirtok tulajdonosa, a ren-
dezvény névadó-főtámogatója 
elmondta, hogy a nevezők szá-
ma rekordot döntött, egyúttal 
biztosította az alapítványt, hogy 
a Twickel Szőlőbirtok a jövőben 
is minden támogatást megad a 
futóverseny megrendezéséhez.

A legtöbb résztvevőt termé-
szetesen a gyermekfutamokon 
regisztrálhattuk. Ez így van jól, 
hiszen a versenyen főként a fia-
talokat szólítja meg, ők összesen 
hat korcsoportban versenyeztek. 
A legfiatalabbak, az általános 
iskola első és második osztályo-
sai számára kijelölt egy körös 

(1 km-es) távnak – Ács Rezső 
polgármester rajtjelére – több 
mint 270-en vágtak neki, köztük 
megannyi óvodás. Minden elis-
merésünk az integrált futamban 
célba érkezett látássérülteké és a 
Hétszínvilág otthon lakóié, akik 
közel húszan teljesítették az ezer 
méteres távot. A 3-4. osztályosok 
még szintén egy körön vetélke-
dett, aztán amikor a harmadik 
korcsoportosok (5-6. osztá-
lyosok) készülődtek a rajthoz, 
leszakadt az ég. A gyermekek 
kitartottak, és szakadó esőben 
teljesítették a 2 km-es távot. Nagy 
csatát hozott az V-VI. korcso-
portos fiúk két körös versenye: 
három szekszárdi középiskola 
diákja is azonos idővel ért célba, 
közülük a „célfotó” Szemerei Le-
ventét (I. Béla gimnázium) látta 
a leggyorsabbnak.

 A jubileumi belvárosi futó-
versenyen kiválóan szerepeltek a 
dombóvári futók, de a Szekszárd 
testvérvárosából, Lugosról érke-
zett futók is remek teljesítményt 

nyújtottak. Az erdélyiek és a 
DOVASE és futói az amatőr férfi 
és női 5 kilométeres versenyben 
is nyerni tudtak. A rendezvé-
nyen minden induló nyert, mert 
a mozgás öröme mellett ajándé-
kok (a gyerekeket mézeskalács, 
túrós édesség, vagy fürdőbelé-
pő, a felnőtteket egy-egy üveg 
bor) várta a célba érkezéskor, 
és mindannyian megkapták a 
X. Domaine Zichy Futóverseny 
emblémázott pólóját is.

A dobogósok: I. korcsoport 
(1 km), fiúk: 1. Oprescu Alin 
(CSC Lugoj) 3:46, 2. Felkl Do-
minik (Baka I. Ált. Isk.) 3:50, 3. 
Kizakisz Nikosz (Baka iskola) 
3:58. Lányok: Costa Timea 3:40, 
2. Petrescu Patricia (mindkettő 
CSC Lugoj) 3:49, 3. Barabás Li-
liána (Dienes V. Ált. Isk.) 4:03.

II. korcsoport (1 km), fiúk: 
1. Felkl Benjamin (Baka iskola) 
3:25, 2. Gognik Erik (DOVASE) 
3:28, 3. Kerner Ákos (Tolna, 
Wosinsky iskola) 3:35. Lányok: 
1.Tóth Lenke 3:20, 2. Esküdt 

Luca 3:29, 3. Nyisztor Luca 
(mindhárom DOVASE) 3:30.

III. korcsoport (2 km), fiúk: 1. 
Strijk Barnabás (DOVASE) 7:03, 
2. Andi Péter (Baka iskola) 7:38, 
3. Kovács Márk (Dienes iskola) 
8:00. Lányok: 1. Tamás Zsófi 
7:50, 2. Ingula Panna (mindket-
tő DOVASE) 8:05, 3. Dér Vanda 
(Comenius iskola) 8:07.

IV. korcsoport (2 km), Fiúk: 
1. Tóth Boldizsár (DOVASE) 
7:05, 2. Cazacu Ionut 7:18, 3. 
Varga Bercell (KSI) 7:33. Lá-
nyok: 1. Pricop Miruna (CSC 
Lugoj) 8:05, 2. Nagy Dominika 
(Gyakorló iskola) 8:37, 3. Zsók 
Csenge (Bonyhád) 8:54.

V-VI. korcsoport (2 km), 
fiúk: 1. Szemerei Levente (I. 
Béla gimnázium) 6:28, 2. Deák 
Bálint (Garay gimnázium) 6:28, 
3. Takács Krisztián (Kolping) 
6:28. Lányok: 1. Müller Johan-
na (Bonyhád) 7:50, 2. Bátai Esz-
ter (Bátaszék) 8:16, 3. Propszt 
Amanda (I. Béla) 8:23.

Amatőr abszolút (5 km), férfi-
ak: 1. Bulgarasu Madalin (CSC 
Lugoj) 17:49, 2. Csótár Martin 
18:49, 3. File Balázs 19:18. Nők: 1. 
Szimonné Imreh Orsolya Iringó 
(DOVASE) 23:15, 2. Cser Katalin 
24:10, 3. Németh Ildikó 24:20.

Váltófutás (4×1 km): 1. Kemé-
nyek (Matos, Kocsis, Merc, Varga) 
12:542, 2. AKSE Out Lose 12:58, 
3. Emlékezetből Futók 13:35.

A teljes eredménylista a spor-
telmeny.hu oldalon olvasható.  
 Forrás: kadarka.net

UFC-bravúr:
jöhet az elődöntő

A papírformát felborítva a Szek-
szárdi UFC csapata jutott az NB 
I-es női futsal bajnokság elő-
döntőjébe, miután szenzációs 
hajrát produkálva 4-1-re nyert 
Tolnán, s idegenben lőtt több 
góllal búcsúztatta riválisát.

Elődöntő, 2. mérkőzés: Tol-
na–Szekszárdi UFC 1–4 (1–0). 
Szekszárd: Hargas – Horváth K., 
Ganczer, Mausz, Szekér. Csere: 
Blesz, Bogárdi, Klézli, Gősi, Vidá-
kovics. Edző: Micskó Márk. Gól: 
Fábián R. (10.), illetve Ganczer 
(26., 40., 40.), Szekér (38.).

– A mai napig keresem a szava-
kat – mondta lapunknak Micskó 
Márk, az UFC trénere. – Szenzá-
ciósak a lányok, fenomenálisak. 
A bajnokság előtt egyetlen célt 
tűztünk ki magunk elé, hogy 
maradjunk bent, hogy jövőre is 
az NB I-ben küzdhessünk. Ezt 
teljesítettük. Erre fel, most az 
elődöntőben vagyunk, és arra 
készülünk, hogy még nagyobb 
sikereket érjünk el. A lányok na-
gyon keményen edzenek, tehát 
az, hogy most itt vagyunk, nem a 
véletlen műve. Szerencsénk is volt 
a párharc során, de azt mondják, 
hogy jó csapatnak van szerencsé-
je. Mi pedig bizonyítottunk, hogy 
nem csak jó csapat vagyunk, de 
eredményes is.

– Hatalmas siker a Tolna legyő-
zése és kiverése, de ettől még a föl-
dön maradunk. Tisztába vagyunk 
vele, hogy a legjobb négy között 
sem mi vagyunk a favoritok, de 
ezután is mindent megteszünk 
a még nagyobb sikerekért. Na-
gyon erős a csapategység, ami az 
UFC-t mindig is jellemezte. A lá-
nyok összetartóak, szorgalmasak, 
mindig többet és többet akarnak: 
ez a mi sikerünk titka. Köszönöm 
a szurkolóink biztatását! Hatal-
mas segítség nekünk a jelenlétük, 
szeretetük. Mi így együtt vagyunk 
egy nagycsalád, és így együtt le-
szünk továbbra is sikeresek.

A szekszárdiak április 30-án, 18 
órától az Árkád ETO csapatát fo-
gadják a városi sportcsarnokban, 
az elődöntő első mérkőzésén. 

 SZV

Először finalista
a Szekszárd AC

A Szekszárd AC az ausztriai 
6:4-es sikert követően ked-
den, hazai pályán 6:2-re verte 
a Linz AG Froschberg gárdá-
ját, és története során először 
bejutott a Klubcsapatok Szu-
perligája döntőjébe.

A szekszárdiak legerősebb ösz-
szeállításukban fogadták az 
osztrákokat a városi sport-
csarnokban: Li Fen, Yu Yang, 
Lovas Petra és Madarász Dóra 
egyaránt ütőt ragadott. A há-
rom évvel ezelőtti egyéni Eu-
rópa-bajnok, svéd-kínai Li Fen 
egy évvel a szülés után ismét 
régi formájában pingpongozik. 
Újra villámgyors, mérnökien 
precíz és még látványos is a já-
téka, így nem volt esélye a két 
szlovákkal (Vacenowska, Pol-
canowska) és egy honosított 
moldávval (Postowska) felálló 
osztrák csapatnak a szekszár-
diak első számú játékosával 
szemben. Jól indult a mérkőzés 
Türei Ferenc edző gárdájának, 
hiszen Lovas és Madarász 3:1-
re nyert a nagyon összeszokott 
Vacenowska-Polcanowska duó 
ellen. Madarászt aztán egyéni-
ben mindegyik vendégjátékos 
el tudta kapni, ám a szinte min-
dent visszaadó Yu Yang ellen 
nem volt mit tenniük. Főleg 

azért, mert a modern védőjá-
tékot nyújtó kínai váratlanul 
és gyakran gyilkos tenyeresek-
kel visszatámadva vetett véget 
a hosszú labdameneteknek. A 
nap ötjátszmás meccsét Va-
cenowskával játszotta a 21 éves 
Yu Yang, aki ezúttal a kiélezett 
helyzetekben is roppant éles tu-
dott maradni, s ezért ő győzött 
3:2-re. Csapata pedig a linzi 6:4-
es siker után ezúttal még biz-
tosabban nyerte a visszavágót 
(6:2), és ezzel először jutott be 
a harmadik számú európai csa-
patbajnokság, a Közép-Európai 
Szuper Liga döntőjébe. 

A Szekszárd AC eddigi leg-
jobb KSZL-eredménye egy 
bronzérem volt. Ám ha már ott 
vannak a döntőben a szekszár-
diak, akkor nagyon szeretnék 
birtokukba venni a rangos eu-
rópai trófeát, amihez az osztrák 
SVN Ströck és a cseh Hodonin 
párharc győztesét kell majd fe-
lülmúlniuk. Egyelőre azonban 
még nem erre koncentrál a 
SZAC, hanem az országos csa-
patbajnokság április 30-án és 
május 1-én Pécsett megrende-
zésre kerülő négyes döntőjére, 
ahol az aranyérem egyik esélye-
seként a legerősebb összeállítás-
ban lépnek majd asztalhoz. 

  B. Gy.

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap május 2-től május 6-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ május 2. május 3. május 4. május 5. május 6.

„A”
950 Ft

Hamis 
halászlé

Tavaszi 
zöldségleves

Mediterrán 
gyümölcsleves

Brokkolikrémleves,
levesgyöngy

Tárkonyos 
csirkeraguleves

Túrós csusza 
tepertővel

Kelkáposzta
főzelék,

sertéspörkölt

Mustáros 
csirkecomb, 
karottás rizs

Paprikás 
burgonya,
friss saláta

Szilvásgombóc
fahéjas 

porcukorral

„B”
950 Ft

Fokhagymakrém-
leves, pirított 
zsemlekocka

Tavaszi 
zöldségleves

Mediterrán 
gyümölcsleves

Brokkolikrémleves,
levesgyöngy Csontleves

Brassói apró-
pecsenye, pirított 

burgonya,
savanyúság

Rántott 
csirkecomb� lé, 

görögsaláta
Parajos penne 

sajttal
Töltött dagadó,

rizs,
savanyúság

Csülökpörkölt, 
1/2 adag 

főtt burgonya, 
savanyúság

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya,
csemege uborka

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya,
csemege uborka

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya,
csemege uborka

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya,
csemege uborka

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya,
csemege uborka

(01403)

AUTÓSPORT. Élete első befeje-
zett WTCC-futamán mindjárt 
két vb-pontot szerzett a szek-
szárdi ifj. Ficza Ferenc, aki a tú-
raautó világbajnokság magyar-
országi első, esős versenyén a 
kilencedik helyre hozta be a 
Zengő Motorsport Hondáját.
KÉZILABDA. Három gólos vere-
séget szenvedett a jó erőkből álló 
NEKA otthonában a Szekszárdi 
FGKC NB I/B-s együttese (24-
21). A Fekete Gólyák azonban 
a két pontnál is többet veszítet-
tek, ugyanis rutinos szélsőjük, 

Reisch Gabriella kulcs-csonttö-
rést szenvedett. Három forduló-
val a vége előtt az FGKC előnye 
két pont az üldözők előtt.
KOSÁRLABDA. A hetedik he-
lyen zárta az idény az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd együt-

tese a női NB I A-csoportban, 
miután a párharc második mér-
kőzésén idegenben is legyőzte a 
ZTE gárdáját (74-79). Djokics 
Zseljko csapatából Rymarenko 
(18), Scsekics (15), Barber (12), 
Theodoreán (12) és Studer Á. 
(10) játszott eredményesen.
LABDARÚGÁS. Győzelemmel 
mutatkozott be a Szekszárd NB 
III-as csapatának kispadján a 
Nagy Tamást a vezető edzői po-
zícióban hét közben váltó Die-
nes Pál. Az UFC Fejes hajrában 
szerzett találatával 1-0-ra nyert 
az élmezőnyhöz tartozó Duna-
haraszti ellen, de továbbra is se-
reghajtó a Közép-csoportban.

TORNA. A PTE IGY Gyakor-
ló iskola fiú tornászai április 
22-én, Kiskunhalason szere-
peltek egy területi meghívásos 
versenyen, amelyen száznál 
is több résztvevővel zajlottak 
a küzdelmek. A Szelei Márk, 
Jaszenovics Igor, Török Ber-
talan, Kardos Kende és Valkai 
Vajk II. korcsoportos szekszár-
di csapat – a felkészítő edzők, 
Péter Györgyi és Szabó Zsolt 
nagy örömére – remek telje-
sítménnyel aranyérmet nyert, 
egyéniben pedig Szelei első, 
Jaszenovics második, Kardos 
negyedik, Török pedig hatodik 
helyezést ért el.

SPORTHÍREK

KOSÁRLABDA. A közelmúlt-
ban beszámoltunk róla, hogy 
az AKSC Szekszárd tini kor-
osztályú csapata bejutott az 
országos döntőbe. Friss hír, 
hogy a finálét május 5. és 8. 
között Szekszárdon rendezik, 
így Harsányi Mária együttese 
hazai közönség előtt küzdhet 
az éremért.

Az eső sem ronthatta el a futóünnepet
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7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 .

ÁCS REZSŐ polgármester
Május 2., hétfő 14 óra, elő-
zetes bejelentkezés alapján.  
Tel.: 74/504-102. Szekszárd, Piac 
tér 1. „F” épület.

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Az időpontot később közöljük. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

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

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16–17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda.

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján  
17–18 óráig tart. Szekszárd, Piac 
tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

MEGHÍVÓ
A Mentálhigiénés Műhely 

Önkéntes Nyugdíjas Tagozata 
május 3-án (kedden)  

14 órakor tartja soron kö-
vetkező előadását a Babits 

Mihály Kulturális Központ 
földszinti termében, amely-

nek fókuszában „egészsé-
günk biztonsága” szerepel.

Az előadás előtt Farkas 
János, a Babits kulturális 

központ igazgató-helyettese 
köszönti az édesanyákat és 

nagymamákat.  
Közreműködik: Karácsonyi 
Anna, Müller Beáta, Kovács 

Gergő és a Magyarnóta Klub.
Szeretettel várnak minden 

érdeklődő nyugdíjast!

AGÓRA MOZI
Május 2., hétfő
17:00 – A vadász és a 

jégkirálynő 3D
19:00 – Anyák napja
Május 3., kedd
17:00 – A vadász és a 

jégkirálynő 3D
19:00 – Anyák napja
Május 4., szerda
17:00 – A vadász és a 

jégkirálynő 3D
19:00 – Anyák napja
Május 5., csütörtök
17:00 – Beépített tudat

19:00 – Amerika kapitány –
Polgárháború 3D

Május 6., péntek
17:00 – Beépített tudat
19:00 – Amerika kapitány –

Polgárháború 3D
Május 7., szombat
17:00 – Beépített tudat
19:00 – Amerika kapitány –

Polgárháború 3D
Május 8., vasárnap
17:00 – Beépített tudat
19:00 – Amerika kapitány –

Polgárháború 3D

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
Immár hagyományossá vált, hogy május 1-én, vasárnap

a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.) hívja versenyre a legjobb halfő-
zőket. Most is ezt tesszük. Május 1-én 9 órakor kinyitjuk a kaput, hogy aki verse-
nyezni kíván előkészületeit megtehesse, s finom főztjét szakértő bírálók ítéletének 
vesse alá. Szokás szerint most sem kérünk nevezési díjat. A főzéshez az eszközö-

ket és a főznivalót mindenkinek saját magának kell hoznia. Hívjon baráti társasá-
got is, hogy a főzés közben tanácsukkal segítsék, s amit főztek, egyék is meg!

Jelentkezni lehet: Horváth Editnél (Batthyány u. 14.)
Telefon: 06-74/313-175, 06-20/524-6820

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör Vezetősége

2016. május 8-án, vasárnap 15 órakor 
ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉGET tart

a Szent István Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.).
Örömmel vennénk, ha egy kis süteményt hozna ma-
gával és így segítene abban, hogy a jelenlévők egy-

mást megvendégeljék.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete 

a GoldSoli-val közösen
„Egy nap egymás életéért” 

véradó napot szervez 
2016. május 10-én 
09:00 – 16:00 óráig 

Szekszárdon az 
Arany J. u. 8. sz. alatt.

A véradókat 5.000,- Ft értékű 
szolárium bérlettel, a 

Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete 10.000,- Ft 

értékű üdülési-, és vitamin  
kuponnal köszöni meg 

a véradást.
Kérjük  hozza magával TAJ 

kártyáját, személyi igazolványát, 
barátait, ismerőseit.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított 
Ellátási Társulás a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a Humánszolgáltató Központ (Szekszárd)

igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a 
Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

„BENNED A LÉTRA” Vándorkiállítás – megnyitó
A dombóvári Presidium Közhasznú Egyesület  

2015 februárjában hirdette meg a „Benned a létra” című  
művészeti pályázatot, amelyre fogyatékossággal élő  

személyek alkotásait várta. A legjobb művekből összeállított 
vándorkiállítás 20 pályázó 30 alkotását mutatja be.

Szekszárdon május 3-án, 17 órakor nyílik a tárlat a 
Babits Mihály Kulturális Központban (mozi előtér).

Köszöntőt mond: Csillagné Szánthó Polixéna, 
Szekszárd város Humán Bizottságának elnöke. 

A kiállítást megnyitja: Rieger Erika, a Presidium 
Közhasznú Egyesület elnöke és dr. Garay Zoltánné, 

az ÉFOÉSZ Tolna megyei elnöke. 
Közreműködik: Magyar János, a Hétszínvilág Otthon  
lakója (vers) és a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei. 

A kiállítás május 20-ig látogatható.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 7., szombat 17:00 
Bakta galéria
Pictorial Collective – kiállítás 
megnyitó. A kiállítást meg-
nyitja: Baky Péter festőművész, 
közreműködik az Art Contact 
Mozgásszínház. A tárlat meg-
tekinthető május 31-ig.

Május 10., kedd 17:00
Placc, Folyósógaléria
Street Art Magyarországon – 
kiállítás megnyitó a Placcon. A 
kiállítást megnyitja: Kiss Albert 

fotóriporter. Megtekinthető 
május 31-ig.

Május 10., kedd 19:00
Rendezvényterem
Szerelem

Radnóti Miklós, József Attila, 
Paul Geraldy, Ady Endre, Nagy 
László, Szabó Lőrinc, Robert 
Burns, Shakespeare... versein, 
sanzonjain keresztül tárul elénk, 
hogy milyen sokrétű jelentéssel 
bír az a szó, szerelem. Jegyár: 
2000 Ft.



2016. május 1.16

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(01399)

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

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

(01407)Eng. szám: E-000304/2014

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

(01387)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01404)

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

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01390)


