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Tudáspróba

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Bikavér a város bora
Az elmúlt szombaton, a Szent 
György-napi borünnep kereté-
ben tartották a borvidéki borver-
seny eredményhirdetését, ame-
lyen kiderült: idén Eszterbauerék 
2013-as „Tüke” Bikavére nyerte el 
a Szekszárd Város Bora címet. 
 → 7. oldal

Bajnok a SZAC
Fennállása során először nyert 
bajnokságot a Szekszárd AC női 
asztalitenisz együttese, amely az 
elmúlt hétvégén, Pécsett rende-
zett négyes döntőben előbb az 
Erdért gárdáját, majd a Postás 
csapatát is fölényesen verte.
 → 13. oldal

Cikkünk a 3. oldalon

PÜNKÖSDI
HAL- ÉS VAD

ÜNNEP
részletes

programja
 → 8-9. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 8.
(vasárnap)

Május 9.
(hétfő)

Május 10.
(kedd)

Május 11. 
(szerda)

Május 12.
(csütörtök)

Május 13.
(péntek)

Május 14.
(szombat)

zápor, elszórtan zivatarok 
max. 20º , min. 9º

zápor, elszórtan zivatarok 
max. 22o , min. 9º

zápor, szeles nap
max. 24o , min. 12º

zivatar, szeles nap
max. 26o , min. 13º

zivatar
max. 26o , min. 14º

zivatar
max. 23o , min. 15º

zápor
max. 24o , min. 14º

NÉVNAP–TÁR
Május 8. (vasárnap) – Mihály, Győző
Mihály: héber eredetű; jelentése: az Istenhez hasonló.
Győző: latin Victor névből származik; jelentése: győztes, győző.

Május 9. (hétfő) – Gergely
Gergely: görög eredetű; jelentése: éberen őrködő.

Május 10. (kedd) – Ármin, Pálma, Míra
Ármin: latin eredetű; jelentése: hadi férfi..
Pálma: magyar eredetű; jelentése: a növény maga.
Míra: latin eredetű; jelentése: csodálatos.

Május 11. (szerda) – Ferenc
Ferenc: francia-latin eredetű; jelentése: francia.

Május 12. (csütörtök) – Pongrác, Gyöngy
Pongrác: latin eredetű; jelentése: minden + erő, hatalom.
Gyöngy: magyar eredetű; jelentése: gyöngy.

Május 13. (péntek) – Szervác, Imola
Szervác: latin eredetű; jelentése: megszabadított.
Imola: ismeretlen eredetű; jelentése: mocsár, hínár, vizes terület.

Május 14. (szombat) – Bonifác, Gyöngyi
Bonifác: latin eredetű; jelentése: a jó sors embere; jótevő.
Gyöngyi: magyar eredetű Gyöngy női név -i képzős alakja, egyben a Gyöngyvér 
becézett alakja. 
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Május 15-én indul a strandszezon
Ott jártunkkor még gőzerő-
vel folyt a munka a Szek-
szárdi Családbarát Strand-, 
Élmény- és Termálfürdőben, 
hogy a május 15-i nyitásra 
minden készen álljon.

A fürdővendégek kéréseit is fi-
gyelembe vette az üzemeltető 
Szekszárdi Sportközpont Nkft., 
amikor elkezdte a felkészülést 
a Pünkösdkor kezdődő idei 
strandszezonra – hallhattuk Ács 
Rezső polgármester és Csillag 
Balázs ügyvezető igazgató csü-
törtöki sajtótájékoztatóján (ké-
pünkön). A város első embere 
kiemelte: tavaly a 77 ezer láto-
gató több mint fele vidékről ér-
kezett, a Tolna megyeiek mellett 
kialakult „vendégkör” érkezik 
Kalocsáról és Bajáról is.

– Minden évben szeretnénk 
valami újat, többet adni a strand 
látogatóinak, ezért a vélemé-
nyüket is figyelembe véve fej-
lesztettük a szolgáltatásainkat” – 
mondta Ács Rezső. A Szekszárdi 
Fürdőben 200 négyzetméternyi 
napvitorlás árnyékolót szereltek 
fel, a Tarr Kft.-nek köszönhe-
tően a vendégek ingyenes wifit 
használhatnak, a pázsit zöldjéről 
pedig automata öntözőrendszer 
gondoskodik. Az üzemeltetési 

költségek optimalizálása érde-
kében a medencéket ezután éj-
szakára lefedik, hogy a hidegebb 
éjszakákon se hűljön vissza na-
gyon a víz hőmérséklete.

Programokban, rendezvé-
nyekben sem lesz hiány az idén. 
A nagycsaládosok napja és a 
július végi Fürdő Napok mel-
lett ezen a nyáron a sporté lesz a 
főszerep. Csillag Balázs elmond-
ta: újra megtartják a népszerű 
Nyári Tábort, a strandkézilabda 
bajnokság mellett háromszor 
rendeznek röplabda-tornát, a 
sportszerető fürdőközönség te-
levízión illetve kivetítőn követ-
heti a labdarúgó Európa-bajnok-
ság és az augusztusi, riói olimpia 
eseményeit. Három szezon után 

most először emelkednek a 
jegyárak: a belépők átlagosan 10 
százalékkal kerülnek majd töb-
be, de a kedvezményrendszer 
változatlan marad – tette hozzá 
a Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
ügyvezetője.

Ács Rezső felhívta a figyelmet: 
a közgyűlés döntése értelmében 
az eredeti tervek szerint, vagyis 
25x33 méteres úszómedencé-
vel épül meg az új sportuszo-
da, amelynek alapkövét már 
a nyáron lerakhatják. A fedett 
élményfürdő és rekreációs köz-
pont megépítésére a kormány a 
Modern Városok programban 
biztosít forrást, s így egy 12 hó-
napon át használható komple-
xum jön létre.   - fl -

Közel hétszáz diák tesz érettségi vizsgát Szekszárdon
A magyar írásbelikkel má-
jus másodikán a szekszárdi 
oktatási intézményekben is 
elkezdődött a május-júniusi 
érettségi időszak. A Szek-
szárdi Vasárnap megkérdez-
te, melyik tantárgy a sláger a 
megyeszékhely diákjainál.

A szekszárdi középiskolákban 
671 diák jelentkezett érettségi 
vizsgára – informált bennünket 
a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Építésügyi, Hatósági, Okta-
tási és Törvényességi Felügye-
leti Főosztálya. A legtöbben, 
246-an a Szekszárdi Szakkép-
zési Centrum intézményeiben 
maturálnak, de a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Szekszárdi Tankerülete iskolái-
ban is 240 diák érettségizik.

Középszinten a kötelező tan-
tárgyakból – így magyar nyelv 
és irodalomból, matematikából, 
történelemből, valamint idegen 

nyelvből – vizsgáznak legtöbben. 
Más a helyzet a választható tan-
tárgyak esetében: itt középszintű 
érettségit informatikából, bioló-
giából, emberismeretből és eti-
kából, továbbá testnevelésből és 
földrajzból tesznek a diákok.

Emelt szinten, Szekszárdon 
leginkább a történelem, a bio-
lógia, az angol nyelv, a kémia, 
valamint a testnevelés népszerű. 

Az idegen nyelvek körében kö-
zépszinten az angol és német, 
emelt szinten ezeken túl a fran-
cia, a lovári, az olasz és a spanyol 
is kedvelt volt.

A hétfői magyar írásbeli érett-
ségin a diákoknak a vizsga első 
részében Moravcsik Gyula: A 
papiruszok világából című köny-
vének egy részét kellett értel-
mezniük, majd a szövegalkotási 

feladatok között Csoóri Sándor, 
Tamási Áron, illetve Vörösmar-
ty Mihály és Illyés Gyula művei 
szerepeltek. Halmazelmélet, 
gráfos feladat és trigonometria 
is szerepelt a keddi matematika 
érettségi írásbeli tételei között.

A szerdai történelem írásbelin 
az athéni demokráciával, az isz-
lám vallással, Mária Teréziával 
és Bethlen István miniszterel-
nökségével összefüggő felada-
tok is szerepeltek a tételsoron. 
Heilmann Józsefné, a szekszárdi 
Garay János Gimnázium igazga-
tója azt mondta: a tantervi köve-
telményeken alapult, de igényes 
munkát kívánt a diákoktól a tör-
ténelem feladatsor. „Annak is si-
került megoldania a feladatokat, 
akinek az elégséges osztályzat 
megszerzése volt a célja, a 85-
90 százalékos teljesítményhez 
ugyanakkor magas színvonalú 
munkára volt szükség” – tette 
hozzá.  Gy. L. / MTI
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Ambiciózus és önkritikus a diákpolgármester
Ambiciózus, tettre kész és – 
nem utolsósorban – rendkí-
vül csinos ifjú hölgyet ismer-
hettem meg Garay Marietta 
személyében. Szekszárd diák-
polgármestere, az I. Béla Gim-
názium és Informatikai Szak-
középiskola tizedik osztályos 
tanulója tele van tervekkel.

Garay Marietta igen jó, ösz-
szetartó osztályközösségbe 
csöppent, talán ez is motiválta, 
hogy mindig tegyen valamit a 
diákságért.

– Általános iskolától kezdve 
dolgoztam a diákönkormány-
zatban. Tavaly decemberben 
tartották a Szekszárdi Ifjúsági 
Önkormányzat választását, janu-
árban pedig a Diákönkormány-
zat (DÖK) elnökévé választottak.

– Aztán versenybe szálltál a 
város diákéletének vezetői poszt-
jáért is...

– Osztálytársam, aki szintén 
DÖK-tag, említette, hogy mi 
lenne, ha jelentkeznék, hiszen 

nem veszítünk vele semmit. A 
többiek beleegyezésével bele-
vágtunk. Meg kellett küzdeni a 
címért: egy vetélkedő keretében 
többféle feladatot kellett legjobb 
tudásunk szerint megoldani. Vá-
rosismereti kérdéseket kaptunk, 
terveinkről kellett beszélnünk 
egy-egy életszituációhoz kap-
csolva, és még egy ütős szlogent 
is ki kellett találnunk.

– Mennyien indultak a posztért? 
– Hét vagy nyolc iskola is 

versengett. A garaysok és a bé-
lások között érezni lehetett a ri-
valizációt. Szoros versenyfutás 
volt, végül csupán egy ponttal 
nyertünk.

– Mivel kampányoltál?
– Az érettségihez közösségi 

szolgálatot kell teljesítenünk. 
Csapattársammal kitaláltuk, 
szavaztassuk meg, sorsoltassuk 
ki a diáksággal a legjobb hely-
színeket, ahol ezeket az órákat el 
lehet tölteni. Ez lenne az „Év kö-
zösségi szolgálati helye”, amelyet 
végigvittünk a koncepcióban.

– Mesélj egy kicsit magadról!
– Őcsényi vagyok, van egy 22 

éves bátyám. A gimnázium után 
óvó- vagy tanítónő szeretnék 
lenni, mert imádom a gyereke-
ket. Kicsit világot is szeretnék 
látni, így egyelőre nem biztos, 
hogy Szekszárdon maradok.

– Mitől különleges egy diák-
polgármesteri pozíció?

– Össze kell fogni a város di-
ákságát – ez nekem csak részben 
sikerült. Nemrég rendeztünk a 
SZIFÖN keretében egy csocsó 
bajnokságot, ahol kellemesen 
csalódtam, hiszen rendkívül 
sok csapat indult. Alsónánán is 
jártunk, egy csapatépítő prog-
ram keretében, ahol a vetélke-
dők mellett ötletbörzét is tar-
tottunk. Össze kellett szednünk 
azokat a témákat, amelyekkel 
az április 27-i diákparlamentre 
„szerelkeztünk fel”.

– Milyen az osztályközösséged?
– Sokat járunk szórakoz-

ni együtt, de az osztálykirán-
dulások is összekovácsolják a 
közösséget. Májusban Székes-
fehérvárra és Velencére látoga-
tunk, nyáron Doromlás vagy 
Magyarhertelend következik. 
Fadd-Domboriba is szeretnénk 
egy közös nyaralást a társaság-
gal, és egy EU-s pályázat kere-
tében hamarosan Pestre is el-
megyünk egy kis városnézésre... 
 Gy. L.

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

Pünkösdölő
A Szekszárdi Szüreti Napokkal 
igen magasra tették a lécet, 
most szeretnék a többi váro-
si nagyrendezvényt is erre a 
szintre emelni – mondta la-
punk kérdésére Ács Rezső.

A polgármester emlékeztetett: 
a fesztiválok sorát a tavasz záró, 
nyár váró Pünkösd nyitja, ame-
lyet a vad- és hal ünnepeként 
újítottak meg. „Szeretnénk kö-
zelebb hozni az emberekhez a 
Gemencet és a Dunát, hiszen a 
városnak fontos fejlesztési tervei 
vannak e két területen” – tette 
hozzá Ács Rezső. A négynapos 
ünnepen szekszárdi éttermek 
gondoskodnak a finom, a tájegy-
ségre jellemző vad- és halételek-
ről, a szekszárdi borászok pedig 
kitelepüléssel és nyitott pincék-
kel várják a vendégeket. A gaszt-
ronómia mellett a kulturális 
kínálat is erősnek ígérkezik, hi-
szen koncertet ad példuál a Bo-
ban&Marco Markovic Orcestar, 
a Honeybeast és a Budapest Bár 
is. Pénteken a hazai Nemzeti 
Parkok – így többek között a 
Duna-Dráva – mutatkozik be a 
pünkösdi közönségének.

A nagyrendezvények sora jú-
nius 11-12-én a Háry János Me-
sefesztivállal folytatódik.  SZV



2016. május 8. 2016. május 8. 54

Szekszárdi majális – a nosztalgia jegyében

Délelőtt még verőfényes nap-
sütésben, délután viszont 
már esőben majálisoztak a 
szekszárdiak a Prométheusz 
Parkban. A Babits Mihály Kul-
turális Központ első alkalom-
mal szervezte meg „retro” stí-
lusban a május elsejét.

Kolbász, virsli, sör, zenés ébresz-
tő a város különböző pontjain, tv 
torna kicsiknek, retro kiállítás 

fotókból és autókból. Sokszínű, 
változatos programmal várták 
a szervezők a Szekszárdi Retro 
Majálison az érdeklődőket, má-
jus 1-jén. A programokon több 
ezren vettek részt.

Délelőtt a színpadon a helyi 
csoportok mutatkoztak be, ter-
mészetesen a retro jegyében. Ott 
volt a fellépők között a Bartina, a 
Mozgásművészeti Stúdió, de a Tü-
csök Zenés Színpad is.  A színpa-

di programok mellett rengetegen 
voltak kíváncsiak a Liszt Ferenc 
téren parkoló veterán járművek-
re, illetve a kulturális központban 
nyílt „Régi idők majálisai” című 
fotókiállításra, amely a lakosság 
által beküldött képekből nyílt és 
május 18-ig tekinthető meg.

Népszerű volt a kívánságmű-
sor, azaz az „Önök kérték”. A 
gyerekek ügyességi versenyeken 
mérhették össze tudásukat. A 

látogatóknak a délelőtti jó időt 
követő eső sem szegte kedvét. A 
szervezők az égi áldás miatt dél-
után négy órától a programokat a 
kulturális központban rendezték 
meg, így az esti Sub Bass Monster 
koncerten is több százan voltak 
jelen. A koncert olyannyira inter-
aktív volt, hogy még a közönség 
soraiból is mikrofonhoz léptek 
és együtt énekeltek a nézők az 
előadóval.  -wj-

EÖTVÖS CIRKUSZ 2016! – ÚJ SZUPER PRODUKCIÓ!
IDŐUTAZÓ gálaműsor

Eötvös Cirkusz – a manézs örök csodája minden nemzedéknek!
SZEKSZÁRD az OBI mellett május 12-től május 16-ig

ELŐADÁSOK:
Csütörtök, péntek: 18:00 órakor • Szombat: 15:00 és 18:00 órakor
Pünkösd vasárnap: 15:00 órakor • Pünkösd hétfő: 11:00 órakor

GALAKTIKUS KEDVEZMÉNY:
Csütörtökön: KETTŐT FIZET – NÉGYET KAP

KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!
A többi napokra, a kedvezményért fi gyelje honlapunkat!!! 

Infóvonal: 06-30/401-9507, www.eotvoscirkusz.com, Facebook: Eötvös cirkusz
Cirkuszpénztár nyitva: 10:00 – 18:00 óráig

Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a művészek mindennapjait. 
Betekintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket a 40 fős társulat életéről! 

Legyen tagja Ön is rajongó táborunknak! 
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Az időutazó című vadonatúj szuperprodukció Magyarországon sosem látott elemekkel fűszerezi a hagyo-
mányos cirkuszt és a modern interaktív show műsorok, látványos elemeit.

Professzor Pom Pom bohóc vezet minket ezen a különleges utazáson, melyben a múlt jelen, jövő és a 
dimenziók között vándorol időutazó csapatával.

Visszautazunk több millió évet a Dinoszauruszok és Ősemberek világába.
Megelevenedik Noé bárkája állatok sokaságával.

A Nílus királynője Kleopátra a magasba repít! Légtornászok és akrobaták lélegzet elállító produkciója teszi 
felejthetetlenné a mutatványt!

Római gladiátorok harcolnak az arénában egymással oroszlánok és tigrisek körében.
Dimenzió ugrás egyenesen a Tatuinra fénykardok harca, zsonglőrök csillagközi háborúja.
Tündérek meséje kicsiknek és nagyoknak, a fantázia világa egy karnyújtásra a nézőktől!

Az időutazó kalandos útja a múlton át a jövőbe repít, ahol meglátjuk milyen a jövő cirkusza, a jövő Eötvös Cirkusza.

Huszonnégy éve indult az újvárosi halfőzős majális
Az utóbbi évek május else-
jéire általában nem jellemző 
barátságtalan idő ugyan távol 
tartott egy-két társaságot az 
Szekszárd-Újvárosi Katolikus 
Társaskör családi-baráti halfő-
zős majálisától, de hét csapat az 
idén is benevezett a versenybe.

A remek hangulat, ami immár 
1993 óta jellemzi a május elsejé-
ket a Szent István Házban, most 
is tetten érhető volt. Köszönhe-
tően azoknak az ismert arcok-
nak – társaskörön belül és kívül 
is –, akik az eddigi 24 ilyen ren-
dezvény egyikéről sem hiányoz-
tak, vagy legfeljebb egyik-másik-
ra nem tudtak csak eljönni. 

A csapatok most is elkészí-
tették a ponty-, vagy éppen ve-
gyes halászlét, ahogy azt Pak-
stól Szekszárdon át a halfőzés 
Duna-parti „fővárosáig”, Bajáig 
szokás. Az elkészült étkeket be-
mutatták a zsűrinek is, „hátha 

az övék az egyik legjobb”, de a 
lényeg most is csak az volt, ami 
negyedszázada hiánypótló mife-
lénk is: a családi-baráti együtt-
létben történő közös ebéd, és 
az „szomszédolás”, a kulturált 
borfagyasztás melletti kvaterká-
zás, a helyi és a nagyvilági hírek 
megvitatása, az egymás dolgai 
iránti őszinte érdeklődés, vagy a 
csendes elmélkedés.

E szellemiség egyébként a 
társaskör valamennyi rendez-
vényét áthatja. Hogy mi is ez, 
azt dr. Tóth Gyula orvos, önkor-
mányzati képviselő három egy-
szerű, de sokat mondó szóval 
összegezte: „együttlét, közös-
ség, szeretet.” Az idei győztes a 
doktor úr lett, aki „echte” dunai 
vegyes halászléje készítésekor 
tett a bográcsba az alföldi szi-

kes tóból származó ponty mellé 
dunai halat is, de dévérkeszeg 
is került a díjnyertes hallébe.  
A képzeletbeli dobogóra még 
két korábbi győztes fért fel: a 
második helyre a Töttös István 
által készített pontyhalászlét, a 
harmadikra pedig Assenbren-
ner Mihály főztjét rangsorolta a 
Módos Ernő vezette zsűri.

 B. Gy.
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Megmutathatják tehetségüket a fogyatékos alkotók
Félszáznál is több fogyatékkal 
élő alkotó 178 művéből válasz-
tották ki tavaly azt a 16 egyéni 
és 4 csoportos pályázót, akik-
nek 30 pályaművét országos 
vándorkiállítás keretében 
veheti szemügyre a nagykö-
zönség. A tárlat május 3-án 
Szekszárdra, a Babits kulturális 
központban „parkolt le”.

A dombóvári Presidium Köz-
hasznú Egyesülettől 2015 feb-
ruárjában állt elő a „Benned a 
létra” című művészeti pályázat-
tal, várva a fogyatékos emberek 
festményeit, grafikáit, illetve ke-
rámiából és textilből készült al-
kotásait. A megnyitón Csillagné 
Szánthó Polixéna, a közgyűlés 
humán bizottságának elnöke 
méltatta a fogyatékkal élők te-
hetségét. Ahogy fogalmazott: 
képekbe írott életrajzok ezek, 
amelyek nem jöhettek volna lét-
re a készítőiket oltalmazó, segítő 

alapítvány nélkül. „A múlt em-
lék, a jövő titok, a ma ajándék: 
utóbbival úgy kell sáfárkodjunk, 
hogy a jövő által rejtett titok ne 
okozzon számunkra olyan meg-
lepetést, hogy a ma ajándékából 
ne tudjunk meríteni” – mondta.

Dr. Garay Zoltánné, az Értel-
mi Fejlődésükben Akadályozot-
tak Tolna Megyei Szervezetének 
vezetője a megnyitón arról be-

szélt: szeretet, alázat nélkül nem 
lehet a fogyatékkal élőkkel fog-
lalkozni, ugyanakkor társadal-
mi szemléletváltás is szükséges 
e tekintetben. A tárlat mottójául 
választott Weöres Sándor-idézet 
kapcsán elmondta: a sérült em-
ber is lépjen fel a létra alsó fo-
kára, mutassa meg a benne rejlő 
tehetségét. Rieger Erika, a Presi-
dium egyesület elnöke kiemelte: 

a céljuk az volt, hogy felismerjék 
a fogyatékossággal élők között is 
a kiugró tehetségeket.

A rendezvényre Magyar Já-
nos, a Hétszínvilág Otthon la-
kója verssel, míg a Liszt Ferenc 
Zeneiskola növendékei kortárs 
zenei művekkel készültek. Az 
egyedi hangulattal bíró kiállítás 
Szekszárdon május 20-ig látható 
a mozi előterében.  Gy. L. 

Vasharangöntők
Misztikus kiállítás nyílt Budapes-
ten, a Magyar Írószövetség Klub-
jában, ahol Kis Pál István napja-
inkban írt verses átiratai kerültek 
az alapjukat adó rajzokkal, Bálvá-
nyos Huba – négy és fél évtizeddel 
ezelőtt készült – grafikáival együtt 
a falakra. A versciklussal azonos 
című tárlat rajzai a csepeli Vasön-
tődében készültek, a grafikus és a 
költő barátságkötésének helyszí-
nén. Vers és rajz együtt vezeti át 
időn és téren a néző-olvasót, kö-
vetve a vasharangok hangját, az 
egykori öntőmunkások üzenetét, 
azaz a tudást, hogy a harangön-
tés titka nem más, mint maga az 
Ember. A Széchenyi-díjas mű-
vészetkritikus, Szakolczay Lajos 
megnyitó szavait Gacsályi József, 
szekszárdi költő tolmácsolta a 
jelenlévőknek, akik Dúzsi Tamás 
jóvoltából kitűnő szek-szárdi bo-
rokkal koccinthattak az öt éve el-
hunyt Bálványos Huba emlékére, 
és a már több mint három évti-
zede Szekszárdon alkotó Kis Pál 
István tiszteletére.   SZV

Szekszárd egykor – Kaszinó Bazár
Az Augusz háztól keleti irány-
ban elterülő Kaszinó Bazár 
üzletsort 1905-ben építet-
ték Diczenty László tervei 
alapján. A német Jugendstil 
jegyeit hordozó épület a vá-
rosközpont (mai Liszt Ferenc 
tér) meghatározó színfoltja, a 
korzózás, találkozás, bevásár-
lás helyszíne lett, s egyúttal 
összekapcsolta a régi belvá-
rost a vasút felé terjeszkedő 
új városrésszel.

A bazársor legnagyobb bérlői 
voltak: Báter János könyvnyom-
dája (később Molnár Nyomda), 
Gauszer Ádám fűszer- és cseme-
gekereskedése, Landauer Géza 
esernyőkészítő, a Müller Test-
vérek kerékpárüzlete és Fekete 
Hugó Magyar Árucsarnoka.

Később üvegesek, divatárusok, 
ékszerészek működtek hosz-
szabb-rövidebb ideig – váltako-
zó sikerrel. Az épület-együttest 
1970-ben bontották le...
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Eszterbauer-bikavér lett idén a város bora
Az Eszterbauer Tüke Bikavér 
2013 lett Szekszárd Város 
Bora 2016-ban, az idén is a 
Takler Pince nyerte el a leg-
eredményesebb borászatnak 
járó díjat – derült ki a Szek-
szárdi Borvidéki Borverseny 
szombat délelőtt megtartott 
ünnepélyes eredményhirde-
tésén, a PTE KPVK aulájában.

A díjátadón a város és a borász-
társadalom között kialakult jó 
kapcsolatot hangsúlyozta Ács 
Rezső, aki elmondta: a jövőben 
ezt az együttműködést szeret-
nék még szorosabbra fonni. A 
polgármester kiemelte: 
a 2020-ig tartó 

fejlesztési időszakra vonatkozó 
tervek összeállításakor a város 
folyamatosan szem előtt tartot-
ta azt, hogy mi a fontos a bor-
vidéknek. „Ha megvalósulnak a 
fejlesztések, amire minden esély 
adott, akkor még több vendég 
látogat majd Szekszárdra” – 
húzta alá Ács Rezső. A város-
vezető zárásként elmondta, a 
szekszárdi bor akár egy óriási 
pincekulcs, mely fontos ajtókat 
nyit meg.

Sebestyén Csaba a borver-
seny szervező bizottságának 
elnöke arról számolt be, hogy 
az elmúlt évekhez hasonlóan az 
idén is színvonalasan bormust-

rát rendeztek. Idén a minták 
száma és a fajták változatossá-
ga lehetővé tette, hogy külön 
zsűri kóstolja a kadarkákat és 
a bikavéreket, illetve a fehér-
borokat és rozékat. A „külsős” 
bírák a szekszárdi borversenyt 
az ország többi vetélkedéséhez 
mérten kimagaslónak, különle-
gesnek értékelték.

Az eredményhirdetésen tíz 
díjat és további négy külön-
díjat adtak át. Mint azt már 
megírtuk, a legjobb vörösbor 
a Takler Pince 2012-es Prima-
rius Merlot bora lett. A legjobb 
kékfrankosnak járó elismerést 
a Takler Pince 2011-es Görög-

szói Kékfrankosa nyerte el. A 
legeredményesebb borászatnak 
járó díjat – akár csak tavaly – a 
Takler Pince kapta (kis képünk). 
A legjobb rozé a Garai Pincészet 
Cabernet Sauvignon-Merlot 
2015-ös bora lett, a legjobb fe-
hérbornak a Heimann Családi 
Pincészet 2015-ös Viognier 
tételét választották. A legered-
ményesebb fiatal borász Wek-
ler János, a legeredményesebb 
kistermelő Nagy József lett.  A 
legjobb hordós bornak járó 
díjat a Wekler Családi Pin-
cészet vihette haza a 2012-es 
Cuvée-ért. Különdíjat kapott 
a Bodri Pincészet, a Fritz és a 
Mészáros Borház, valamint a 
Vesztergombi Pince.

A város borának az idén az 
Eszterbauer „Tüke” Bikavér 
2013-at választották meg, és ez 
a tétel nyerte el a legjobb bika-
vért megillető címet is.

A borvidéki borversenyre 45 
termelő nevezett összesen 209 
mintával. Ahogy az a hagyo-
mányosan magas színvonalú 
szekszárdi borversenyen lenni 
szokott, idén is többségében 
palackos, kisebb részben hor-
dós borral neveztek a termelők. 
Előbbiből 143, utóbbiból 66 té-
tel volt.   Forrás: kadarka.net

Részvételi csúcs az aranyérmes borok kóstolóján
Háromszáznál is többen váltottak jegyet 
az április 30-i Aranyos Kóstolóra. A PTE 
szekszárdi egyetemi karának aulájában 
megtartott rendezvényen 22 termelő, 
illetve pincészet 48 tételét kóstolhatták 
a kiváló szekszárdi borok szerelmesei.

Nyugodt szívvel és elfogultság nélkül kije-
lenthetjük: az ország egyik legexkluzívabb 
kóstolóját rendezi a Szekszárdi Borvidék 
Nkft. minden évben – a Szent György-napi 
Borünnephez kapcsolódóan – a Szekszárdi 
Borvidéki Borverseny aranyérmes palackos 
tételeiből. Nincs az országban még egy ilyen 
esemény, ahol az adott borvidék esszenciája 
ilyen „töménységben” lenne tetten érhető – 
pontosabban kóstolható. Az egyetemi kar au-
lájában minden eddiginél többen gyűltek ösz-
sze, hogy minél szélesebb és színesebb képet 

kapjanak az idei borversenyen aranyéremmel 
jutalmazott borok zamatáról, illatáról.

Nem tűnt könnyű vállalkozásnak, hiszen 
Bodriéktól Vesztergombiékig 22 borászat, 

illetve termelő közel félszáz palackos tétele 
várta, hogy pohárba kerüljön. Voltak, akik 
egy-egy fajtát kóstoltak végig, mások két-há-
rom kedvenc pince kínálatát ízlelték meg, és 
persze nem hagyták ki Taklerék nagyarany-
érmes borait, vagy Eszterbauerék „Tüke” 
bikavérét, ami idén a Város Bora címet is 
elnyerte.

Az általunk megkérdezett vendégek 
közül Jankovics Zoltán cégvezető a Pos-
ta Borház kékfrankosát és cabernet franc 
borát, valamint a Sebestyén Pince Grádus 
cuvée-jét dicsérte. Hefner Gábor, a Bor-
múzeum tulajdonosa szerint Taklerék Gö-
rögszói Kékfrankosa egyszerre gyümölcsös 
és komplex, Bodriék Gold Optimus bora 
pedig a világon bárhol megállná a helyét a 
klasszikus, Bordeaux-i házasítások tesztjén.

  - fl -
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Eszterbauer János a pincészet 2013-as Tüke Bikavéréért vehette 
át a Szekszárd Város Bora 2016 díjat Ács Rezső polgármestertől
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SÖRSÁTOR – 
LISZT FERENC TÉR

Sörkülönlegességek az eszéki 
sörfőzde kínálatából, a legfino-
mabb Osjecko sörök immáron 
Szekszárdon is megkóstolhatók! 

A sörsátorban a jó hangulatot 
a Szekszárdi Est café garantálja!

Sörsátor nyitva tartás: 
2016. május 13. péntek:
 17:00 – 01:00
2016. május 14. szombat:
 10:00 – 01:00
2016. május 15. vasárnap:
 10:00 – 01:00
2016. május 16. hétfő:
 10:00 – 22:00

TÁRSRENDEZVÉNYEK
SZEKSZÁRDI NYITOTT
PINCÉK
2016. május 13-16.
www.szekszardibor.com
Szekszárdi Turisztikai Kft.
7100 Szekszárd, Garay tér 17.

NEMZETI BOR MARATON
2016. május 14., szombat 
10 órától – 22 óráig
www.nemzetibormaraton.hu

Útlezárások a Pünkösdi Hal- és Vad Ünnepen
2016. május 13-16.

A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata meg-
bízásából 2016. május 13-16. 
között Pünkösdi Hal- és Vad 
Ünnepet rendez.

A Pünkösdi Hal- és Vad Ün-
nep ideje alatt a belváros teljes 
területén útlezárásokra, forga-
lomkorlátozásokra és parkolási 
tilalomra lehet számítani. A köz-
lekedésre vonatkozó korlátozá-
sok a város lakóinak zavartalan, 
nyugodt szórakozását szolgálják.

Megértésüket köszönjük!
• Szent István tér: múzeum  
sarkától a gimnázium sarkáig.
Megyei Önkormányzat előtti út 
a Csokonai u. kereszteződésig, a 
PTE IGYFK „E” épület felöli út 
szabadon hagyásával. 2016. május 
13. (péntek) 05:00 órától – 2016. 
május 17. (kedd) 05:00 óráig.
• Zeneiskola – OTP sarok 
2016. május 13. (péntek) 05:00 
órától – 2016. május 17. (kedd) 
05:00 óráig.

• Arany J. utca – Augusz I. utca 
kereszteződése (A gimnázium 
sarkától a 160 lakásos előtti par-
koló vonaláig) 2016. május 13. 
(péntek) 06:00 órától – 2016. 
május 16. (hétfő) 24:00 óráig.
• Béla király tér, Bíróság előt-
ti terület 2016. május 13. (csü-
törtök) 05:00 órától – 2016. 
május 17. (kedd) 05:00 óráig.
• Béla király tér, Polgármesteri 
Hivatal előtti parkoló 
2016. május 13. (csütörtök) 
06:00 órától – 2016. május 17. 
(kedd) 24:00 óráig.
• Béla király tér teljes területe 
2016. május 12. (csütörtök) 
06:00 órától – 2016. május 17. 
(kedd) 24:00 óráig
• Bezerédj utca (Okmányirodától 
a Bartina ABC-ig) 2016. május 13. 
(péntek) 05:00 órától –  2016. má-
jus 17. (kedd) 24:00 óráig.
• Korzó mögötti parkoló 2016. 
május 12. (csütörtök) 04:00 
órától – 2016. május 18. (szer-
da) 12:00 óráig.

• Garay tértől a Béla király térig 
2016. május 13. (péntek) 05:00 
órától – 2016. május 17. (kedd) 
12:00 óráig.
• Prométheusz park 
2016. május 11. (szerda) 06:00 
órától – 2016. május 18. (szer-
da) 12:00 óráig.
• Bezerédj utca 
2016. május 12. (csütörtök) 
06:00 órától – 2016. május 17. 
(kedd) 24:00 óráig.
• Széchenyi utca ÁNTSZ Szék-
ház és Kála áruház közötti sza-
kasz 2016. május 13. (péntek) 
18:00 órától (A szombati piac 
idejére az útzár feloldásra ke-
rül) 2016. május 16. (hétfő) 
24:00 óráig.
• Szent István tér sétány a bíró-
ságtól a múzeumig 2016. május 
13. (péntek) 08:00 órától – 2016. 
május 16. (hétfő) 24:00 óráig.
• Liszt Ferenc tér (Korzó előt-
ti tér) 2016. május 12. (csütör-
tök) 08:00 órától – 2016. május 
17. (kedd) 24:00 óráig.

PÜNKÖSDI HAL- ÉS VAD ÜNNEP – 2016. május 13-16.

Szekszárdi borok, hazai hal- és 
vadételek, fergeteges koncertek 
pünkösdkor Szekszárdon!

Szeretettel vár mindenkit 
Szekszárd város új kulturális és 
gasztronómiai fesztiválja! Rész-
letes program és információk a 
www.szekszardagora.hu oldalon.

2016. május 13., péntek
18:00 – Alisca Brass Band
(Béla király tér)
19:00 – The Stinky Rodders 
koncert (Béla király tér)
21:00 – Honeybeast koncert 
(Béla király tér)
23:00 – Utcabál – FUN BOYS 
zenekarral (Béla király tér)

2016. május 14., szombat
10:00 – Ördöngős Jankó – Gri-
mask Bábszínház (Béla király tér)
11:00 – Fourtissimo Gyermek-
műsor – Találkozás a Jégvarázs 
szereplőivel (Béla király tér)
11:00 – 18:00 – Játékos Tudo-
mány – Gyerekjátszó (Béla király 
tér – eső esetén: Vármegyeháza)
13:00 – Fellépők (Béla király tér)
• Iberican Táncegyesület
• Holiday Akrobatikus R’N’R 

Sporttánc Egyesület
• PTE IGY Gyakorlóiskola AMI 

és Gyakorlóóvoda Táncmű-
vészeti Tagozat

• Dolce Dance Szekszárd
15:30 – Ifjúsági Fúvószenekar 
(Béla király tér)
16:30 – Fourtissimo & Éliás 
Gyula koncert (Béla király tér)
18:00 – Nemzeti Bor Maraton 
– Borvidék szépe eredményhir-
detés (Béla király tér)
19:00 – Somnakaj Gypsy musical 
Babits Mihály Kulturális Központ, 
Színházterem. (Szent I. tér 10.)
20:00 – Mystery Gang koncert 
(Béla király tér)

22:00 – Boban & Marco Mar-
kovic Orkestar (Béla király tér)
23:30 – 02:00 – Dj Shabba
(Béla király tér)

2016. május 15., vasárnap 
10:00 – Kiskalász Zenekar – Sa-
látamánia (Béla király tér)
11:00 – 18:00 – Játékos Tudo-
mány – Gyerekjátszó
(Béla király tér – eső esetén: Vár-
megyeháza)
14:00 – „Ifjú Szív” Magyaror-
szági Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes (Béla király tér)
15:30 – Brassdance koncert
(Béla király tér)
16:30 – Tolnai Ifjúsági Fúvósze-
nekar (Béla király tér)
17:30 – Magyar Vista Social 
Club koncert (Béla király tér)
19:00 – Tücsök Zenés Színpad 
(Béla király tér)
20:00 – Budapest Bár koncert 
(Béla király tér)
22:00 – Dirty Led Light Crew 
(Béla király tér)
22:45 – Kiss Kata Zenekar
(Béla király tér)

2016. május 16., hétfő
10:00 – Vásárfia – Holló Együt-
tes koncertje 
(Béla király tér)
11:00 – Tücsök Zenés Színpad 
(Béla király tér)
12:00 – 17:00 – Karzat Színház 
• Gyerekjátszó (Béla király tér)
13:00 – Fellépők (Béla király tér)
• Leung Ting Wing Tsun Kung 

Fu – Szekszárd; 
• Alisca Taekwondo Klub; 
• Fittless Sportegyesület.
14:30 – Szekszárd Jazz Quartet 
(Béla király tér)
16:00 – Mázai Bányász Fúvó-
szenekar koncertje
(Béla király tér)
17:00 – Pecze Jazz Band 
(Béla király tér)
18:00 – Dallam és szenvedély – 
Orosz Zoltán Harmonika 
(Béla király tér)
20:00 – Collection koncert 
(Béla király tér)

GASZTRO- ÉS BORUDVAR
Péntektől hétfő estig – a Béla ki-
rály téren.

GASZTROUDVAR
A Pünkösdi Hal- és Vad Ün-

nep gasztronómiai kínálatáról a 
Vendéglátók Kerekasztala Szek-
szárdért Egyesület gondoskodik.
Ízelítők a hal- és vadételekből: 
• haltepertő,
• pontyhalászlé,
• házilag füstölt pisztráng,
• paprikás lisztben sült keszeg,
• gemenci vadragu,
• szarvasgulyás,
• vaddisznó apró pecsenye.

Gasztroudvar nyitva tartás: 
2016. május 13., péntek: 
 17:00 – 01:00
2016. május 14–15., szombat:
 10:00 – 01:00
2016. május 15., vasárnap:
 10:00 – 01:00
2016. május 16., hétfő:
 10:00 – 22:00
(Szász Söröző és Étterem, Stefán 
Ételbár, Aranykulacs Vendéglő)

BORUDVAR 
A RÉSZTVEVŐPINCÉSZETEK:
• Ferger – Módos Borászat
• Fritz Borház
• Gódor Attila 
• Herr Pince
• Hetényi János Pincészete
• Posta Borház 
• Szeleshát Szőlőbirtok
• Szent Gaál Pincészet
• Garay Élménypince
• Brill Pálinkaház
• Savanya Pálinkaház

Borudvar nyitva tartás: 
2016. május 13., péntek:
 18:00 – 24:00
2016. május 14., szombat:
 11:00 – 24:00
2016. május 15., vasárnap:
 11:00 – 24:00
2016. május 16., hétfő:
 11:00 – 22:00

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának

rendezvénye.
Rendező: Babits Mihály

Kulturális Központ
Információ: 

Babits Mihály Kulturális 
Központ, 7100 Szekszárd Szent 

István tér 10.,
www.szekszardagora.hu, info@
szekszardagora.hu, 74/529-610
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Május 1-ei rejtvényünk megfejtése: Lázár Ervin, Berzsián és Dideki
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Végh Zoltán. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését május 12-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A vonzó város
Minden magára valamit adó te-
lepülés azon dolgozik, hogy mi-
nél nagyobb vonzerő sugározzon 
belőle, hiszen ez nagyban meg-
határozza jelenlegi esélyeit és 
jövőbeli lehetőségeit. Bár a vá-
rosfejlesztéssel járó kényelmet-
lenségek negatívan befolyásolják 
mindennapjainkat, még az épít-
kezések zaját és a közlekedési ne-
hézségeket is elviseljük: egyrészt 
a vonzerő-növekedés reményé-
ben, másrészt a közmondássze-
rűvé vált „életbölcsesség” tuda-
tában, miszerint „a szépségért 
szenvedni kell”.

Szinte irigy hitetlenkedéssel 
olvasunk tapasztalataink fényé-
ben (vagy éppen árnyékában) 

arról a városról, amelyben egy 
nagy fejlesztés, egy hosszútávon 
meghatározó építkezés zajlott – 
a járulékos zaj viszont minimális 
szinten maradt. „Mivel a temp-
lom építésekor már készre fara-
gott kövekből dolgoztak, sem 
kalapácsnak, sem vésőnek, 
sem egyéb vasszerszámnak 
nem hallatszott a zaja a temp-
lom építésekor” (1Kir 6,7). Nem 
kellett szenvedni. Így növekedett 
Jeruzsálem – önmagán Istenre 
túlutaló – vonzereje a Szentírás 
bizonyságtétele szerint. 

Még ezt a fenomenális tel-
jesítményt is sokszorosan fe-
lülmúlja az Újszövetségben 
szereplő szent város, amely 

meg van „telve Isten dicsősé-
gével; ragyogása hasonló a 
legértékesebb drágakőhöz” 
(Jel 21,11). Ez a szent város 
mindenféle emberi építkezési 
aktivitás és zajkeltés nélkül, ké-
szen az „Istentől, a mennyből 
szállt alá” (Jel 21,10) – és felül-
múlhatatlan szeretettel árasztja 
vonzerejét mindenki felé. Min-
ket is hívogat ez a csodálatos 
hely, ahol megélhető a Teremtő, 
Megváltó és Megszentelő Isten 
közelsége, és ebben a harmónia 
Vele és a teremtett világgal. Is-
teni vonzereje még az egyház 
földi valóságán át is érzékelhető 
marad – annyira, hogy zajos 
világunkban is megérezhető 

valami a töredékes emberi és a 
fenséges isteni közötti, gazda-
gító összhangból, ebben pedig 
Jézus Krisztus titkából, Aki a 
harmóniát lehetővé tette.

Mindenki meggazdagodik 
lélekben, aki enged ennek az is-
teni vonzerőnek. Isten kegyelmé-
ből akár annyira is megerősödik, 
hogy hitét, mint az Úrtól kapott 
kincset mások előtt is felvállal-
ja. A konfirmáció vasárnapján, 
2016. május 8-án gyülekezete-
inkben ezt ünnepeljük, örülve 
annak, hogy fiatalok és felnőttek 
egyaránt megsejthetnek valamit 
Isten városának vonzásából, ma-
rasztaló szeretetéből, és megerő-
södhetnek hitükben.

 Dr. Kaszó Gyula
 református lelkipásztor

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(Ö00121)

FELHÍVÁS – a helyi kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlé-
se a Szekszárd Város Napjának 
megállapításáról és a helyi ki-
tüntetések és elismerő címek 
alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről szóló 11/2016. (III. 
31.) önkormányzati rendelete 
alapján Szekszárd város közös-
ségéhez fordul, hogy a szek-
szárdiak tegyenek javaslatot az 
alábbi helyi kitüntetések ado-
mányozására.

1.) PRO URBE SZEKSZÁRD Emlék-
plakett

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
adományozható annak a természe-
tes személynek vagy azok közössé-
gének, aki vagy amely a város fej-
lesztésében, a társadalmi, szociális, 
kulturális, gazdasági élet bármely 
területén kiemelkedően hasznos 
munkát végez, és ennek révén a 
város értékeit növelő, maradandó 
eredményt ért el, öregbítette a város 
jó hírét.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
adományozását települési képvise-
lő, szekszárdi székhelyű civil szer-
vezet, érdekképviseleti szervezet, 
és bármely, szekszárdi állandó la-
kóhellyel rendelkező természetes 
személy kezdeményezheti.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
évente legfeljebb három adomá-
nyozható.

2.) Közjóért kitüntető díj
Közjóért kitüntető díj adományoz-

ható annak a természetes személynek 
vagy azok közösségének, aki vagy 
amely Szekszárd városért kiemelke-
dő jelentőségű tevékenységet folytat, 
vagy folytatott, és ezzel hozzájárult a 
város országos vagy nemzetközi hír-
nevének növeléséhez.

A Közjóért kitüntető díjra bár-
mely szekszárdi állandó lakóhelyű 
személy, vagy szekszárdi székhelyű 
jogi személy javaslatot tehet.

Közjóért kitüntető díjból évente 
legfeljebb hat adományozható.

3.) Szekszárd javáért kitüntető cím
A Szekszárd javáért kitüntető 

cím annak a szekszárdi székhelyű 
vagy telephelyű vállalkozásnak 
adományozható, aki vagy amely
a.) Szekszárd gazdasági fejlődésének 
elősegítésében, gazdasági érdekeinek 
előmozdításában kiemelkedő jelen-
tőségű tevékenységet folytat, vagy
b.) szociális területen a lakosság 
érdekében, – különösen életszín-
vonalának javításában, szociális jó-
létének növelésében – példaértékű 
teljesítményt nyújt, vagy 
c.) egyediségével, egyedülállósá-
gával, újításával, nagy jelentőségű 
díjjal, PR munkával, vagy egész 
tevékenységével hozzájárul a város 
országos vagy nemzetközi hírnevé-
nek elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

A Szekszárd javáért kitüntető 
cím adományozására javaslatot 
tehet bármely szakmai szervezet, 
érdekképviseleti szerv, természetes 
személy, civil szervezet.

Évente legfeljebb négy kitüntető 
cím adományozható.
 
4.) Hirling Ádám kitüntető díj

Hirling Ádám kitüntető díj an-
nak az önkormányzatnál, vagy az 
általa fenntartott vagy működtetett 
intézménynél, költségvetési szervnél 
foglalkoztatott közalkalmazottnak, 
munkavállalónak, köztisztviselőnek, 
ügykezelőnek, valamint az önkor-
mányzat kizárólagos vagy többségi 
tulajdonában álló gazdasági társa-
ságnál foglalkoztatott munkaválla-
lónak, adományozható, aki
a.) munkaköréből fakadó feladatait 
hosszú ideje, legalább tíz éve tartó-
san magas színvonalon és eredmé-
nyességgel látja el; 
b.) jelentős érdemeket szerzett nagy 
munkaigényű szakmai feladat vég-
rehajtásában;
c.) életpályája alapján példaképül 
állítható.

A Hirling Ádám kitüntető díj több 
személy, közösség, munkacsoport 
között megosztva is adományozható 
közös tevékenység, együttesen elért 
kiemelkedő eredmény esetén. 

A Hirling Ádám kitüntető díj ado-
mányozására javaslatot tehet a mun-
káltatói jogkör gyakorlója, valamint 

a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
egyetértésével a polgármester, az 
alpolgármester, az önkormányzati 
képviselők, a bizottságok külső tagjai, 
valamint a szekszárdi működési körű 
szakmai és civil szervezetek.

A kitüntető díjból évente legfel-
jebb 3 adományozható.

A kitüntetésekre vonatkozó ja-
vaslatokat írásban az űrlapok ki-
töltésével kell eljuttatni Szekszárd 
Megyei Jogú Város polgármesteré-
hez 2016. május 31-ig. 

(Levelezési cím: 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.,

Személyesen: Szekszárd, Szé-
chenyi u. 27-31. Humán Osztály)

A javaslattételben meg kell jelöl-
ni azokat a tényeket és adatokat is, 
amelyek a kitüntetés adományozá-
sát megalapozzák.

Természetes személyt érintő 
adományozásra vonatkozó min-
den javaslathoz mellékelni kell a 
javasolt személy 2. melléklet sze-
rinti hozzájáruló nyilatkozatát 
személyes adatai kezeléséhez.

A javaslattételhez az űrlapok és 
a szükséges nyilatkozat letölthe-
tőek Szekszárd Megyei Jogú Város 
honlapjáról (Az űrlapok a rende-
let 14-18. oldalán találhatóak.)
http://www.szekszard.hu/szek-
szard/UserFiles/File/kozugyek/
o n k o r m a n y z a t / k o z g y n a p i -
rend/2016/20160331/Rendeletek/
R16011.pdf

VAN KÉPE HOZZÁ?

Egy újabb értelmetlen, vandál támadásnak esett áldozatul az 
egyetemi kar előtti buszváró. Az erős rongálónak üzenjük: az 
üveg nem üt vissza...
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap május 9-től május 13-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 9. május 10. május 11. május 12. május 13.

„A”
950 Ft

Májgombócleves Sárgaborsóleves Kertészleves Lebbencsleves Marhahúsleves

Tavaszi pulyka-
rizottó sajttal Lasagne

Fokhagymás 
sertéssült,

párolt káposzta,
főtt burgonya

Hal� lé 
szezámmagos 

bundában,
franciasaláta

Főtt marhaszelet,
paradicsom-

mártás,
1/2 adag főtt 

burgonya

„B”
950 Ft

Májgombócleves Sárgaborsóleves Kertészleves Lebbencsleves Marhahúsleves

Tepsis burgonya, 
savanyúság

Parajfőzelék,
 virslis omlett

Zúzapörkölt,
tészta,

savanyúság
Aranygaluska 
vanilia öntet

Cigánypecsenye,
rizs, savanyúság

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott 
csirkemell,
friss saláta

öntettel

Rántott 
csirkemell,
friss saláta

öntettel

Rántott 
csirkemell,
friss saláta

öntettel

Rántott 
csirkemell,
friss saláta

öntettel

Rántott 
csirkemell,
friss saláta

öntettel

(01418)

Fűnyíró traktor
TS 138
 579.900,- Ft

Fűkasza 128R
 79.900,- FtSövény nyíró

122 HD 60
 99.900,- Ft

(01425)

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

Az akció április 1-től május 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

AMERIKAI-FOCI. A Budapest 
Wolves második csapata felett 
aratott fölényes, 55-0-s győze-
lemmel javított a mérlegén a 
Szekszárd Bad Bones csapata, 
amely két győzelemmel és egy 
vereséggel a Bodri Pincészet 
Divízió I-es bajnokság negye-
dik helyén áll. A Rosszcsontok 
május 15-én a még veretlen 
budapesti Titánokat fogadják. 

FUTSAL. Egy-egyes döntet-
lennel zárult a női futsal NB I 
elődöntőjének első felvonása. 
A Szekszárdi UFC hazai pá-
lyán, Bogárdi góljával hátrány-
ból egyenlített, így a döntés a 
győri visszavágóra maradt.

KÉZILABDA. A sereghajtó 
VKLSE Győr ellen közepes tel-
jesítménnyel is fölényes győzel-
met aratott a Szekszárdi FGKC 
NB I/B-s női együttese (38-19). 
A Fekete Gólyák Grénus (8), 
Weigel (9) és Gulya (4) vezér-
letével gyűjtötték be a két baj-
noki pontot, és két fordulóval a 
vége előtt továbbra is vezetik a 
Nyugati-csoport tabelláját.

KOSÁRLABDA. Csütörtökön 
a szekszárdi városi sportcsar-
nokban megkezdődött a tini 
korosztályú lányok országos 
döntője, amelyen a házigazda 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
mellett a Csata DSE, a Kosár-
labda Akadémia Pécs, a Zic-
cer Tigrisek, a Bajai NKK, a 
DVTK, a Soproni Darazsak és 
a Török Flóris-Törekvés SE gár-
dája lépett parkettre. Harsányi 
Mária irányította szekszárdiak 
lapzártakor a debreceni Ziccer 
Tigrisek ellen kezdték meg a 
szereplésüket az A-csoportban.

LABDARÚGÁS. Arena Ár-
minnak a hajrában szerzett 
góljával 1-1-es döntetlenre 
végzett a Szekszárdi UFC az 
ESMTK otthonában az NB III 
Közép-csoportjának 29. fordu-
lójában. Dienes Pál csapata va-
sárnap Hódmezővásárhelyen 
játszik alsóházi rangadón.

SPORTHÍREK

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 (01415)

FORMÁLIS 
ÉS INFORMÁLIS 
KAPCSOLATOK, 

PÁRKAPCSOLATOK:

VISELKEDÉS TÍPUSOK ÉS 
KONFLIKTUSKEZELÉS:

SZEMÉLYISÉGÜNK
TITKAI

(TESZTEK,
ESETJÁTÉKOK):

A KOMMUNIKÁCIÓ SZERKEZETE ÉS 
BUKTATÓI, METAKOMMUNIKÁCIÓ:

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

(01420)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:

https://www.facebook.com/
szekszardivasarnap/

4000 m2

ÉLMÉNYPARK NYÍLIK 
SZEKSZÁRDON!

Sport u. 2. (A Szekszárdi Strand- és Élményfürdő utcája)

MÁJUS 6–16-ig
Jumping, vízigolyó, játszókamion, trambulin, óriáscsúszda, 

felfújt focipálya, légvárpark és sok meglepetés.

Nyitvatartás:
hétköznap 15–19 óráig, hétvégén: 10–20 óráig

PÜNKÖSD
szombat, vasárnap, hétfőn 9–21 óráig

Gyermekjegy: 1000 Ft/1 óra, 1800 Ft/2 óra, 3000 Ft/nap
Gyermekenként 1 kísérő ingyenes, további kísérő 400 Ft

Info: 06-30/9938-919 • Facebook/légvárvilág Játszóház
(0
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Nincs jobb idehaza a Szekszárd AC-nál
A női asztalitenisz Extraliga 
alapszakasza után a négyes 
döntőt (Final Four) is megnyer-
te a Szekszárd AC együttese, 
amely története során először 
ünnepelhet bajnoki címet.

Türei Ferenc vezetőedző csapa-
ta a Pécsett rendezett torna elő-
döntőjében az Erdért ellen áll-
tak asztalhoz, s bár a fővárosiak 
kezdtek jobban – a Tóth, Hepke 
kettős meglepetésre 3:0-ra le-
győzte Lovas Petra (képünkön) 
és Madarász Dóra párosát – ké-
sőbb már a szekszárdiak akarata 
érvényesült, és magabiztosan, 
6:2-re hozták a kötelezőt.

A döntőben aztán a vártnál 
simábban nyert a Szekszárd, 
amely története első bajnoki cí-
mét ünnepelhette. Az igazsághoz 
tartozik, hogy a Postás legjobbja, 
a kínai Li Jiao sérülése miatt csak 

egy meccset tudott vállalni, és azt 
is elveszítette. A 7:0-ás végered-
mény ezzel együtt kicsit csalóka, 
hiszen három összecsapás is dön-
tő játszmában dőlt el.

– A lélektanilag fontos páros-
mérkőzést sikerült meccslabdá-
ról ellopnunk” – értékelt a szek-

szárdiak játékosa, Lovas Petra, 
aki mind az öt egyéni mérkő-
zését megnyerte. – Próbáltam 
minél több szettet nyerni az 
esélyesebb Li Jiao ellen, aki nem 
volt százszázalékos, és végül le is 
tudtam győzni, ezzel már nagy 
előnybe kerültünk. Az ünneplés 
után még nem pihenhetünk, hi-
szen a Klubcsapatok Szuperligá-
ja döntőjében a Hodonín ellen 
készülünk. Szeretnénk azt a ku-
pát is elhódítani és visszavágni 
a cseheknek, mivel az idényben 
kétszer már kikaptunk tőlük."

Női Extraliga, döntő: Szek-
szárd AC-Postás SE 7:0. Ma-
darász Dóra, Lovas Petra-Braun 
É., Kertai R. 3:2, Li Fen-Amb-
rus K. 3:1, Lovas-Li Jiao 3:2, Yu 
Yang-Braun 3:2, Li Fen-Nagy-
váradi M. 3:1, Yu Yang- Ambrus 
3:1, Lovas-Braun 3:0.  

 SZV/MOATSZ

Újra felnőtt atlétikai bajnokságot rendezünk
Május 14-15-én Szekszárd ad 
otthont a Magyar Atlétikai 
Szövetség 2016-os Csapat-
bajnoksága nyugati elődön-
tőjének. A résztvevő 16 csapat 
színeiben riói olimpiai kvótá-
val rendelkező sportolókat is 
köszönhetünk városunkban.

 A 2011-ben elkészült szekszár-
di atlétikai stadion még azon a 
nyáron és a következő eszten-
dőben is vendégül látta az fel-
nőtt országos bajnokság rangos 
mezőnyét, egy hét múlva pedig 
egyesületük, vagy két klub „fú-
ziójából” létrehozott csapat me-
zében vetélkednek az atlétika 
honi kiválóságai, fiatal ígéretei.

Mint azt Nagyné Petrik Éva, 
a MASZ Versenyiroda vezetője 
lapunknak elmondta, a „spor-
tok királynőjének” verseny-
rendszere 2014-ben jelentősen 
bővült, ebben az esztendőben 
vezették be a Csapatbajnoksá-
got is. A MASZ szakvezetésének 
célja volt például a minőségi 
versenylehetőségek bővítése, a 
versenyidény meghosszabbítá-

sa, vagy az egyesületek közötti 
kommunikáció fejlesztése.

A klubok közti megmérette-
tés két fordulós: májusban az or-
szág nyugati és keleti régióiban 
bonyolítják le az elődöntőket, 
míg szeptemberben az ország 
legjobb 12 csapata a fehérvári/
budapesti döntőben méri ösz-
sze erejét. „Az elmúlt évek azt 
mutatják, a klubok nagy hánya-
da él a versenyen való indulás 
lehetőségével, ezáltal izgalmas 
eseménnyel bővült a sportág 

palettája” – mondta Nagyné 
Petrik Éva, aki hozzátette: az 
sem mellékes, hogy a CSB-n ke-
resztül a klubok jelentős plusz 
támogatásokhoz juthatnak, s 
így egyesületen belül növeked-
het az atléták megbecsülése.

A nyugati régió szekszárdi ve-
télkedésén 16 csapatot – Németh 
Pál Dobóakadémia, Pannon Duo 
(ARAK, TSC-Geotech), Pannó-
nia Príma (Haladás VSE, Zala-
szám-ZAC), Szekszárd-Mohács, 
SZoESE, TFSE-Vasas SC, UTE-
MTK, Bakony Balaton Team 
(Pápai SE, VEDAC), BEAC At-
létika 1898, BO-KA (AC Bony-
hád, Favorit AC), Budaörsi SC, 
Dombóvári VASE, Győri AC, 
Keszthelyi VDSE, Margitszige-
ti AC, Mecsekalja (PVSK, PSN 
Zrt.) – láthatnak a nézők. A csa-
patokban nyolc, már riói ötka-
rikás kvótával rendelkező atléta, 
így többek között az olimpiai baj-
nok kalapácsvető, Pars Krisztián 
(Dobó SE, képünkön), vagy a ma-
ratonista Papp Krisztina (UTE) 
és a hétpróbázó Krizsán Xénia 
(MTK) is rajthoz áll.  - fl -
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SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 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.: 74/412-765 .

ÁCS REZSŐ polgármester
Május 2-án, hétfőn tartotta, 
előzetes 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 
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik iroda 
(Dózsa György u. 4.)

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

„PÜNKÖSDI HEGY-MENET”
A Szekszárdi Klímakör és a Zöldtárs Alapítvány hagyományte-

remtő céllal megrendezi az első pünkösdi túrát: 
2016. május 14. ( szombat) 09:00 órától 

Indulás: Szekszárd, Béla király tér, a Lösz-szurdik tanösvény 
táblától • gyülekező: 08:45 órától • túravezető: Gyarmati László 
Útvonal: A Béla király térről a Benedek-szurdik tanösvényen a 
Cserhát tetőig, majd a Jobbparászta felé, a Szent Mihály dülőn 
fel a Sauli-völgy elejére. Onnan át a Fuksz-völgy tetőre, ahol 
kis kitérőt teszünk a különleges Csontos-szurdikba. Végül a 

Faddi-völgyön és Lisztes-völgyön keresztül, a Kadarka utcán át 
jutunk vissza a kiindulási pontra. 

A túra hossza: 15 km
Várható visszaérkezés: 13:00 –14:00 óra körül.

AGÓRA MOZI
Május 9., hétfő
17:00 – Mama
19:00 – Amerika kapitány –

Polgárháború 3D
Május 10., kedd
17:00 – A vadász és a 

jégkirálynő 3D
19:00 – Amerika kapitány –

Polgárháború 3D
Május 11., szerda
17:00 – Mama
19:00 – Amerika kapitány –

Polgárháború 3D
Május 12., csütörtök
16:30 – Amerika kapitány –

Polgárháború 3D
Május 13., péntek
19:00 – Amerika kapitány –

Polgárháború 3D
Május 14., szombat
19:00 – Amerika kapitány –

Polgárháború 3D

A Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus

Társaskör Vezetősége
2016. május 8-án, vasárnap 

15 órakor 
ANYÁKNAPI

ÜNNEPSÉGET tart
a Szent István Házban (Szek-

szárd, Rákóczi u. 69-71.).
Örömmel vennénk, ha egy 
kis süteményt hozna ma-

gával és így segítene abban, 
hogy a jelenlévők egymást 

megvendégeljék.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA 

ADOMÁNYOZÁST tart.
Helye: 7100 Szekszárd 

Dózsa György u. 1.
Ideje: 2016. május 9. (hétfő) 

08:00 – 09:00 óráig.
2016. évi tagdíj befizetésére 

is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, 

a Szekszárdi Nyugdíjasok  
Területi Érdekszövetsége 

tagjait, és minden rászorulót.

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.

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

2016. május 13-án, pénteken 8:00 órától 15:00 óráig  
megrendezi a Szent István Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

a hagyományos Egészségügyi napját.
10:00 óra – BALLA ÁGNES diabetológiai edukátor, egészség-

fejlesztő előadása: A diabétesz kialakulása és kezelése 
10:30 óra – DOMONKOS ANITA gyógytornász előadása: A 

diabétesz ember mozgás és tornája 
11:00 óra dr. KERTÉSZ ÁGNES osztályvezető főorvos előadá-
sa: A diabétesz mentálhigiénés megelőzésének lehetőségei és a 

kialakult diabétesz hatásai
Hozza magával lejárt vagy már nem szedett gyógyszereit 

ellenőrzés vagy megsemmisítés céljából.
INGYENESEN: alvászavar-felmérést, vérnyomás- és pul-

zusmérést, vércukorszint-ellenőrzést, diabétesz-tanácsadást, 
írisz-diagnosztikát, testtömegindex számítást, alczheimer-kór 

szűrést, szemészeti szűrést, masszírozást tartunk.
Az egészségnap alkalmával dr. Amir Zarbakhsh neurológus 

szakorvos neurológiai szaktanácsadást tart.
Kérem, a TAJ kártyájukat hozzák magukkal!

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

dolgozói támogatják munkájukkal.
Szeretettel várjuk Egészségügyi napunkon!

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 7., szombat 17:00
Bakta galéria
Pictorial Collective – kiállítás 
megnyitó.

A Pictorial Collective magyar 
fotóriporterek csoportja. A kiál-
lítást megnyitja: Baky Péter fes-
tőművész, közreműködik az Art 
Contact Mozgásszínház.

A tárlat megtekinthető május 
31-ig, az intézmény nyitvatartási 
idejében.

Május 10.,  kedd 17:00 
Placc, Folyósógaléria
Street Art Magyarországon – ki-
állítás megnyitó

Az UtcArt – Street Art Ma-
gyarországon című fotópályázat-

ra beküldött alkotásokból nyílik 
tárlat a Placcon. A kiállítást meg-
nyitja: Kiss Albert fotóriporter. 
Megtekinthető május 31-ig.

Május 10., kedd 19:00
Rendezvényterem

Szerelem – Piros Ildikó - Kos-
suth-díjas, Jászai Mari-díjas, Ér-
demes Művész zenés irodalmi 
estje – Pódium bérlet III. előadás

Radnóti Miklós, József At-
tila, Paul Geraldy, Ady Endre, 
Nagy László, Szabó Lőrinc, Ro-
bert Burns, Shakespeare... ver-
sein, sanzonjain keresztül tárul 
elénk, hogy milyen sokrétű je-
lentéssel bír az a szó, szerelem. 
Jegyár: 2000 Ft.

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága nyílt 
pályázatot hirdet kultúraköz-
vetítő, kultúra- és értékteremtő 
feladatokat ellátó, Szekszárdon 
élő polgárai, Szekszárdon mű-
ködő civil közösségei és a szek-
szárdi intézmények számára 
Kulturális Támogatási Keret
elnyerésére a Humán Bizottság 
2016. évi bizottsági keretében e 
célra biztosított összeg erejéig.
A Kulturális Támogatási Keret 
összesen: 1.100.000.- Ft

A támogatásra pályázhatnak:
a.) a Tolna Megyei Civil Infor-
mációs Centrumnál regisztrált 
szekszárdi székhelyű önszerve-
ződő közösségek,
b.) köznevelési, közművelődési 
intézmények,
c.) magánszemélyek.

A pályázat célja
2016. évi szekszárdi kulturális 
rendezvények, rendezvényso-
rozatok lebonyolításához, vala-
mint a városon kívüli kulturális, 
művészeti eseményeken törté-

nő részvételhez, szerepléshez 
támogatás nyújtása. 

Tartalmi követelmények:
1.) A rendezvény tartalmával, 
minőségével a város hírnevét 
öregbíti, vagy a város kulturális 
életét méltón reprezentálja. 
2.) A rendezvény az országos 
vagy nemzetközi kulturális 
mozgalmak új területeire kap-
csolja be a város művelődési és 
alkotó közösségeit. 
3.) A rendezvény a város kultu-
rális tradícióinak méltó örököse. 
4.) Az adott rendezvény ré-
tegigényeket szolgál ki. 

Pályázni kizárólag a pályázati 
adatlap kitöltésével lehet, melyet 
egy eredeti, aláírt példányban 
kell benyújtani. Formanyomtat-
vány hiányában a bizottság nem 
foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatás-
ban csak az a természetes sze-
mély vagy átlátható szervezet 
részesülhet, akinek nincs köz-
tartozása, illetve az önkormány-
zattól korábban kapott támoga-
tás felhasználásáról elszámolt, 
az önkormányzat felé egyéb 

tartozása sincs és az összefér-
hetetlenség nem áll fenn. (Erről 
szóló nyilatkozatot kitöltötte.)

Meghatározott támogatási 
célok megvalósításához mini-
mum 20 eFt, maximum 120 eFt 
igényelhető. Az igényelt támo-
gatás önmagában nem lehet a 
felsorolt tevékenységhez szük-
séges pénzeszközök kizáróla-
gos forrása (legalább 30 %-os 
önrésszel kell rendelkezni). 

A finanszírozás módja:
Egyösszegű, utófinanszírozású, 
vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat benyújtásának módja:
• egy eredeti aláírt példányban, 
kizárólag a pályázati adatlapon 
nyújtható be (a pályázati adat-
lap sem tartalmában, sem alak-
jában nem változtatható),
• Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága részére 
címezve,
• személyesen vagy postai úton.

A pályázat benyújtásának helye:
Személyesen: Polgármesteri 
Hivatal Szekszárd, Széchenyi 

u. 29-31. (Humánszolgáltatási 
Igazgatóság Humán Osztály)

Postai úton: 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8. 

A pályázat benyújtásának  
határideje: 2016. május 27. 
(14:00 óra)

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálásáról 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága dönt a pályá-
zat benyújtásának határidejétől 
számított 30 napon belül.

A pályázatok eredményéről a 
pályázó írásbeli értesítést kap a 
döntéstől számított 30 napon belül.

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

Felvilágosítást Pócs Margit, 
a közművelődési és civil kap-
csolatok referense nyújt telefo-
non vagy személyesen (telefon: 
74/504-119, Humán Osztály).

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata Közgyűlésének
 Humán Bizottság

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

„AZ ÉN OVIM”
óvoda és bölcsöde

20. születésnap
2016. május 27., péntek 16.00

Garay János Gimnázium díszterme
Ha szerepelni szeretnél, vagy 
vannak régi ovis fényképeid, 

jelentkezz bátran!
E-mail: azenovim@citromail.hu

PROGRAM: ÉVZÁRÓ, BALLAGÁS, FOTÓKIÁLLÍTÁS, 

MEGLEPETÉS PRODUKCIÓK

FELLÉPŐK: JELENLEGI ÉS EGYKORI ÓVODÁSAINK



2016. május 8.16

„Kapaszkodók
egy változó világban”

Bibliai
előadássorozat

Régi történetek –
mai tanulságok 

2016. május 11. (szerda) 18:00 óra
Egy kereső és egy hívő találkozása

Kornélius százados és
Péter apostol története

Előadó: Dr. Reisinger János
irodalomtörténész

Szervező: Oltalom Alapítvány • Helyszín: Szekszárd, Scarabeus rendezvényterem, Béla király tér 5.
Terembérleti hozzájárulást elfogadunk.

(01424)

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

(01410)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01419)

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


