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Indul a strandszezon

Lassan, de biztosan megérkezik a nyár, és vele együtt indul a strandszezon. 
Amíg a Szekszárdi Sportuszoda elkészül (írásunk a 3. oldalon), az élmény-
fürdő medencéiben frissülhetnek fel a vizes élményekre vágyók. 

A TARTALOMBÓL

Aranyos borok
Három rangos nemzetközi bor-
versenyen összesen öt szekszár-
di pincészet vörösborát díjazták 
a közelmúltban. Bordeaux-ban 
a Takler és a Halmosi Pincé-
szet, Brüsszelben pedig Takle-
rék mellett a Németh Családi 
Pince nyert aranyérmet.
 → 2. oldal

Szakképzés
Életpályaprogramot indít Szek-
szárd a szakképzésben részt-
vevőknek a Modern városok 
programban. A kormány két-
milliárd forintos támogatást 
nyújt a fejlesztéshez, ebből öt év 
alatt ötszáz embert képeznének 
ki hiányszakmákban.
 → 4. oldal

Az Eb-re eveztek
Az elmúlt hétvégén Győrben 
rendezték meg a kajak-kenu 
maraton magyar bajnokságot, 
amelyről a Szekszárdi KKSE 
három tehetséges sportolója, 
Nagy Viktória Korsós Zsófia és 
Balogh Zsófia is kivívta az Eu-
rópa-bajnoki indulást. .
 → 13. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 29.
(vasárnap)

Május 30.
(hétfő)

Május 31.
(kedd)

Június 1. 
(szerda)

Június 2.
(csütörtök)

Június 3.
(péntek)

Június 4.
(szombat)

zápor, elszórtan zivatarok 
max. 31º , min. 17º

zivatar, erős zivatarok 
max. 28o , min. 17º

zápor, elszórtan zivatarok
max. 26o , min. 15º

zivatar, szeles nap
max. 25o , min. 15º

zivatar
max. 24o , min. 13º

zivatar
max. 24o , min. 13º

zápor
max. 25o , min. 12º

NÉVNAP–TÁR
Május 29. (vasárnap) – Magdolna, Léna
Magdolna: arámi-héber eredetű; jelentése: torony, bástya
Léna: görög eredetű; jelentése: a -léna végű női nevek utótagjának önállósulása.

Május 30. (hétfő) – Janka, Zsanett
Janka: héber-magyar eredetű; Johanna magyarítására született újjá a 19. század-
ban, a János névnek egy igen ritka becenevéből. A Janka egyben a francia eredetű 
Zsanett magyar tükörfordítása; jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.
Zsanett: héber-francia eredetű,  jelentése: kegyelembe fogadott.

Május 31. (kedd) – Angéla, Petronella
Angéla: görög-latin eredetű; jelentése: angyal, követ, hírnök. 
Petronella: latin eredetű; jelentése: Petronius nemzetségéből származó nő; kő, szikla.

Június 1. (szerda) – Tünde, Kund
Tünde: magyar eredetű; jelentése: Vörösmarty Mihály névalkotása a tündér szóból.
Kund: magyar eredetű; jelentése: előkelő származású, méltóságnév.

Június 2. (csütörtök) – Kármen, Anita
Kármen: héber-spanyol eredetű; jelentése: kert.
Anita: héber-spanyol eredetű, jelentése: bájos, kecses.

Június 3. (péntek) – Klotild, Kevin
Klotild: germán eredetű; jelentése: a dicsőségért harcoló nő.
Kevin: kelta eredetű; jelentése: kedves, szíves, nemes, szelíd, finom.

Június 4. (szombat) – Bulcsú
Bulcsú: török-magyar eredetű; jelentése: vért keverő, vért kibocsátó.

Wosinsky Mórra emlékeztek
A Múzeumi Világnapot 1977 
óta tartják, a Wosinsky Nap 
öt esztendeje hagyomány a 
megyeszékhelyen.

A megyei múzeum 198. május 
18-án vette fel az alapító Wosins-
ky Mór nevét, ebből az alkalom-
ból évente koszorúzással, előa-
dásokkal és díjak, elismerések 
átadásával tisztelegnek a nagy-
hírű tudós-pap emléke előtt. Az 
ünnepséget bevezető koszorú-
záson többek között Csillagné 

Szánthó Polixéna, a közgyűlés 
Humán Bizottságának elnöke és 
Ódor János, múzeum igazgatója 
is lerótta kegyeletét.

A múzeum könyvtártermé-
ben tartott előadáson ezúttal 
dr. Ótós Miklós nyugalmazott 
orvos, helytörténész Wosinsky 
Mór papi pályafutásáról mesélt. 
A hagyományosan átadásra ke-
rülő díjak közül a múzeumbarát 
óvoda elismerést a II-es számú 
ovinak, a múzeumbarát iskola 
díjat pedig Garay János Gimná-
ziumnak adta át Ódor János. A 
múzeum igazgatója a Wosinsky 
emlékplakettel idén a szekszár-
di tűzoltókat jutalmazta, míg a 

munkatársak közül Viliminé dr. 
Kápolnás Mária és Vizi Márta 
részesült pénzjutalomban.  

 - fl -

Elindul a közbeszerzés az új uszoda építésére
A jövő év őszére készülhet el 
az új Szekszárdi Sportuszoda, 
amelynek terveit szerdán, a 
helyszínen, az élményfürdő 
területén mutatta be Ács Re-
zső polgármester és Csillag 
Balázs, a Szekszárdi Sport-
központ Nkft ügyvezetője.

A polgármester emlékeztetett: 
a város közgyűlése – sportszak-
mai és fenntarthatósági szem-
pontokat is figyelembe véve – a 
közelmúltban úgy döntött, hogy 
az eredeti tervek szerint, 25×33 
méteres medencével épül meg 
az új sportuszoda. A döntés mel-
lett szól az is, hogy erre a tervre 
már érvényes építési engedéllyel 
is rendelkezik a város – közölte 
Ács Rezső, majd hozzátette: a 
várhatóan 2017 őszére megvaló-
suló, mintegy 2.3 milliárd forint 
értékű beruházásra a Modern 
Városok Program keretében biz-
tosít forrást a kormány. A közel 
2500 négyzetméter alapterületű 
új uszoda építésére feltételes köz-
beszerzési eljárást indít el a város, 
így amint megérkezik a pénz, 
azonnal megkezdhetik a kivite-
lezést – mondta a polgármester.

A balesetveszély miatt bezárt 
régi fedett uszoda medencéjé-
nél kétszer nagyobb új, 220 cen-

timéter vízmélységű feszített 
víztükrös medence rövidpályás 
úszóversenyek és vízilabda mér-
kőzések megrendezésére egya-
ránt alkalmas lesz – tájékozta-
tott Csillag Balázs. A Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. ügyvezetője 
szerint a 25x33 m-es medence 
mérete lehetővé teszi, hogy azt 
akár egyszerre használják úszó 
és vízilabda edzések megtartá-
sára. A medence hosszabb és 
rövidebb oldalán egy-egy lelátó 
kap helyet, ezeken összesen 276 
nézőnek lesz ülőhely.

A város szándéka szerint az 
új fedett uszoda a versenysport 
mellett az úszásoktatást is szol-
gálja majd, ennek biztosítására 

egy 8×16 méteres, 80 centiméter 
vízmélységű tanmedence épül. 
A tanmedencét egy üvegfal vá-
lasztja majd el az előcsarnoktól, 
így a szülők anélkül is figyelem-
mel kísérhetik gyermeküket, 
hogy a medencetérbe lépnének 
– tudtuk meg Csillag Balázstól. 
Az új létesítményben három 
szauna is helyet kap merülő me-
dencével és pihenővel. Tárgyaló, 
irodák és kondicionáló terem is 
lesz az új uszodában, a tárolókat 
pedig a lelátók alatt alakítják ki.

A Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. vezetője reményét fejez-
te ki, hogy az új létesítmény-
nek köszönhetően a jelenleg 
mintegy 100 igazolt versenyzőt 

foglalkoztató úszó- és vízilabda 
szakosztály létszáma is bővülni 
fog. Több száz gyermek vesz 
részt úszótanfolyamokon, a 
kötelező iskolai úszásoktatásra 
pedig mintegy ezer gyermek jár 
Szekszárdról és a környékéről.

Ács Rezső emlékeztetett: a 
Modern Városok Program-
ban keretében az élményfürdő 
szomszédságában egy rekreá-
ciós központ épül majd, de új 
sportcsarnok és rendezvény-
központ is készül. A polgár-
mester szerint a fejlesztések 
nyomán egyre több vidéki egye-
sület tervezi majd Szekszárdra 
edzőtáborozását.

 SZV – kadarka.net
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A megyeszékhelyet is érintik a megyei útfelújítások
Az 56-os út szekszárdi teher-
mentesítő szakaszának egy 
része is „felfrissül” az idén a 
komplex útfelújítási prog-
ramban.

„Az 56-os számú főút a tavaly 
ősszel átadott palánki körforga-
lomtól Szekszárd belterületéig 
újul meg. Ez mintegy nyolcszáz 
méter hosszúságú útszakasz fel-
újítását jelenti” – mondta el Hor-
váth István, Szekszárd és térsége 
országgyűlési képviselője hétfő 
délelőtt sajtótájékoztatón, Tenge-
licen. Az útszakasz forgalma egy-
re jelentősebb, ezért is indokolt 
a rekonstrukció – tette hozzá a 
képviselő, aki jelezte: 2017-ben a 

„vöröskereszt” és Palánk közötti, 
nagyon rossz állapotú útszakasz 
is megújul. Horváth István arról 
is tájékoztatott: az útfelújítások 

tervezése során a Területi Ope-
ratív Programban létesítendő 
megyei kerékpárutak leendő út-
vonalait is szem előtt tartották.

Mint arról korábban már be-
számoltunk, az országos komp-
lex útfelújítási programban Tol-
na megyében 31 kilométernyi 
fő- és 19 kilométernyi mellékút 
újul meg október 13-ig. A hét-
fői sajtótájékoztató helyszíne, 
Tengelic közelében például a 
6233-as számú, Paks-Kölesd 
összekötő út mintegy 15 km-
es szakasza. Az 1,4 milliárdos 
beruházás három új hidat, két 
buszmegállót, valamint a tenge-
lici és a tengelic-szőlőhegyi el-
ágazás átépítését is tartalmazza 
– tudtuk meg Becze Szabolcstól, 
a Magyar Közút megyei igazga-
tójától (képünkön balról).  
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Aranyos szekszárdi borok

Három rangos nemzetközi 
borversenyen összesen öt 
szekszárdi pincészet vörösbo-
rát díjazták a közelmúltban.

A franciaországi Bordeaux-ban 
május 14. és 16. között meg-
tartott Les Citadelles du Vin 
nemzetközi borversenyen két 
aranyérmet és két ezüstérmet 
nyertek a szekszárdiak. Arany-
érmes lett a Halmosi Pincészet 
2009-es évjáratú Négykezes 
Cabernet Franc válogatása, va-
lamint a Takler Pincészet Ca-
bernet Sauvignon Reserve 2009 
bora. Ezüstéremmel díjazták 
Taklerék Szekszárdi Primarius 
Merlot 2012, valamint a Bodri 

Pincészet és Szőlőbirtok Guro-
vica Cabernet Sauvignon 2012 
borát. A Les Citadelles du Vin-
en a magyar borászatok közül 
csak szekszárdi pincészet nyert 
a vörösborok mezőnyében.

A Brüsszelben nemrég meg-
rendezett Monde Selection 
mustrán ugyancsak két arany- 
és két ezüstérmet szereztek a 
szekszárdi borászatok. Ara-
nyéremmel ismerték el a Tak-
ler Pincészet Bikavér Reserve 
2012, valamint a Németh Csa-
ládi Pince Szekszárdi Kékfran-
kos 2013 borát. Az Eszterbauer 
Borászat Tüke Szekszárdi Bika-
vér 2013, valamint a Halmosi 
Pincészet Négykezes Merlot 
Válogatás 2011 borát ezüsté-
remmel díjazták. A száraz vö-
rösborok kategóriájában a ha-
zai borászatok közül egyedül 
a szekszárdiak kaptak aranyat 
Brüsszelben.

Két érmet nyert az Eszter-
bauer Borászat a csehországi 
Valtice-ben május 3. és 4. kö-
zött megrendezett Grand Prix 
Winex-en. A „Tivald” Szekszár-
di Cabernet sauvignon 2013 
aranyérmet, a „Tüke” Szekszárdi 
Bikavér 2013 ezüstérmet szer-
zett a versenyen. 

 Forrás: kadarka.net
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Halmosi József



2016. május 29. 2016. május 29. 54

www.legvarvilag.hu

(01484)

Nyárköszöntő Gyermeklánc ovi-módra
Az elmúlt pénteken telt ház előtt rendez-
te hagyományos Nyárköszöntő műsorát 
a Gyermeklánc Óvoda, a Babits Mihály 
Kulturális Központ színháztermében.

Hollendusné Bíró Anett intézményveze-
tő ünnepi köszöntőjét követően a Gyer-
meklánc három „telephelye”, a Perczel, a 
Kertvárosi és a Szőlőhegyi ovi mintegy 
300 kisgyermeke adott kedves-látványos 
műsort. Elsőként a nagycsoportosok nép-
tánc bemutatóját (a Perczelből a Gézen-
gúzok, a Kertvárosból a Tengelicék és a 
Kékcinegék) láthatták a családtagok, majd 
a kiscsoportosok (a Perczelből a Sünik és 
Mini-manók, a Kertvárosból a Füstifecs-
kék) „Bogárbál” című műsorának tap-
solhattak. A középső csoportosok vásári 
blokkja (a Perczelből a Hangya-boy és a 
Mini-manók; a Kertvárosból a Fakopán-
csok) után az osztatlan életkorú csoportok 

(a Perczelből a Tappancsok és a Mákvirá-
gok; Szőlőhegyről pedig a Csodaszarvas 
csoport) „Majális” címet viselő műsorszá-
ma következett. A nagycsoportosok népi 

virtuskodó játékát és a középső csopor-
tosok néptánc bemutatóját a „Finálé” kö-
vette látványos záró-képpel és a pünkösdi 
királykisasszony megválasztásával.   SZV
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Soha nem látott minőségi ugrás az ifjú „művészeknél”
Közel négyszáz alkotás érke-
zett a 46. Tolna Megyei Gyer-
mekrajz-pályázatra, melynek 
kiállítás-megnyitóval egybe-
kötött eredményhirdetését 
május 24-én tartották a Ba-
bits kulturális központ már-
ványtermében.

A gyerekek 1970 óta mutatkoz-
hatnak be Szekszárdon rajz-
kiállításon, előtte a megyében 
alig akadt település, amely ezt a 
feladatot magára vállalta volna 
– emlékezett köszöntőjében a 
sorozat ötletgazdája, elindítója, 
Kovács Ferenc. A festőművész 
elmondta: volt év, amikor olyan 
szülő hozta gyermekét magá-
val, aki korábban maga is díjjal 
távozhatott. Úgy tapasztalta: az 
a gyermek, aki kiskorában raj-
zolással, festészettel foglalkozik, 
később jobban érdeklődik a 
művészetek iránt – függetlenül 
attól, hogy nem lesz belőle festő, 
avagy rajzművész.
Kovács Ferenc megerősítette: az 
idén kivételesen szép, igényes 
anyagok érkeztek a pályázatra, 
oly annyira, hogy valamennyit 
ki lehetett állítani. A legszorgal-
masabb szekszárdi iskolák mel-

lett számos vidéki intézmény 
diákjai is eljuttatták pályamun-
káikat. A zsűri elnöke jelezte: 
elfogult a gyermek-alkotások-

kal szemben. Egy gyermekrajz 
ugyanis tele van odaadással, 
érzelmekkel, őszinteséggel, mi-
vel a gyerek „belülről kifelé fest”. 

Létrehozóik vágyaikat, szere-
tetüket, félelmeiket is kinyil-
vánítják képeiken. Az alkotás 
számukra óriási személyiség-
fejlesztő tevékenység – mondta 
Kovács Ferenc.
A zsűri elnöke méltatta a pe-
dagógusokat is, akik szaktudá-
sukkal segítik tanítványaikat. 
Az eredményhirdetésen het-
ven kis művész kapott díjat, 
de „egységes munkáik” miatt 
külön osztályokat is elismertek. 
A zsűrizésben Kovács Ferencen 
kívül Pék Jánosné, az intézmény 
korábbi igazgató helyettese és 
Adorjáni Endre szobrászmű-
vész, a PTE KPVK nyugalma-
zott oktatója vett részt. 
 Gy. L.

A szekszárdi díjazottak: Andorka Zselyke (2. 
osztály), Sárosdi Ákos (3. o.) – Babits Mihály 
Általános Iskola. Husch Laura (1. o.), Boros 
Krisztina, Dobos Dóra (2. o.), Horváth Amarilla, 
Kovács Mirella, Póli Ágnes (4. o.) – Baka István 
Általános Iskola. Gyén Laura (1. o.), Tarján Il-
dikó (7. o.) – Comenius Általános Iskola. Babos 
Anna (4. o.) – Dienes Valéria Általános Iskola. 
Acsádi Csenge (1. o.), Savanya Mihály (2. o.), 
Szabó Viktória (3. o.), Tápai Anna (6. o.), Gaál 
Dorottya (8. o.) – Garay János Általános Iskola. 
Almási Enikő, Kászpári Virág (2. o.), Szabó Re-

beka (4. o.), Molnár Balázs József (7. o.) – Garay 
iskola, Dienes csoport. Buday Kata (2. o.), Szente 
Fanni (8. o.) – Garay iskola, Gyakorló csoport. 
Vaskó Boglárka (4. o.) – PTE Illyés Gyula Gya-
korlóiskola. Takács Adrienn (1. o.) – Szent József 
Katolikus Általános Iskola. Különdíj: Varga Pan-
na (3. osztály) – Baka István Általános Iskola. 
Díjazott osztályok: Babits Mihály Általános Is-
kola, 1/A – felkészítő tanár: Kiss-Dala Mariann. 
Baka István Általános Iskola, 3/A – felkészítő 
tanár: Polgár Judit. Dienes Valéria Általános Is-
kola, 1. o. – felkészítő tanár: Csabai Zsuzsanna.

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

Életpályaprogram indul a szakképzésben Szekszárdon
Életpályaprogramot indít a 
szekszárdi önkormányzat a 
szakképzésben részt vevő 
diákoknak és felnőtteknek 
a Modern városok program 
városba jutó forrásaiból –
mondta el a város polgár-
mestere.

Ács Rezső felidézte, hogy a 
kormány kétmilliárd forintos 
támogatást nyújt a szekszárdi 
szakképzés fejlesztéséhez, az 
önkormányzat pedig azt vállal-
ta, hogy öt év alatt ötszáz embert 
képeznek ki hiányszakmákban. 
A polgármester hozzátette: a 
képzett munkaerő hiánya több 
területen is jelentkezik Szek-
szárdon, ami gátolja az autóipa-
ri beszállítók tervezett bővítéseit, 
de építőipari munkákhoz is ne-
hezen lehet szakembert találni. 
A kínálatnál nagyobb az igény 
a dolgozókra a villamosipar, az 
elektronika és a gépészet terüle-
tén, hiány van épületgépészek-

ből, hegesztőkből, és 2018-tól a 
paksi atomerőmű bővítése során 
is több építőipari szakemberre 
lesz szükség.

Az önkormányzat 2015 szep-
temberében megállapodást kö-
tött a Szekszárdi Szakképzési 
Centrummal azért, hogy kö-
zösen építsenek ki egy sikeres 
szakképzési rendszert – mond-
ta a polgármester. Kifejtette: 
az életpályaprogram keretében 
a szakgimnáziumi képzésben 
négy, a nappali szakképzésben 
és az esti felnőttoktatási rend-
szerben húsz szakma elsajátí-
tását segítik majd, a program a 
pályaválasztástól az elhelyezke-
désen át a letelepedésig ad tá-
mogatást a résztvevőknek.

Az első lépés, hogy az általá-
nos iskolában bemutatják, mi-
ért érdemes az adott szakmákat 
választani, majd azon szakmák 
tanulására próbálják ösztönöz-
ni a jelentkezőket, amelyekre 
szüksége van a városnak is. A 

sikeres elsajátítás után a lete-
lepedéshez is nyújtanak segít-
séget. A program része az is, 
hogy a jól tanuló diákok 25-50 
ezer forintos havi ösztöndíjban 
részesülhetnek, és külföldi gya-
korlaton vehetnek részt.

„Szeretnénk, hogy a felnőt-
tek közül minél többen kap-
csolódjanak be a programba, és 
tanuljanak második, ingyene-
sen elsajátítható szakmát" – je-
gyezte meg Ács Rezső. Közlése 
szerint az életpályamodell idén 
szeptemberben száz ember 

részvételével kezdődik meg. 
A városban működő autóipari 
beszállító cégek adnának helyet 
a képzéseknek. Azt is elmondta: 
abban bíznak, hogy öt év múlva 
az életpályamodell piaci alapon 
működik majd.

 A polgármester kitért arra is, 
hogy a térségben ma már nem-
csak Ausztria, Németország 
vonzó a képzett szakemberek 
számára, hanem a magyaror-
szági autóipar is a Dél-Dunán-
túlon keres munkaerőt – maga-
sabb bért ajánlva.   MTI

Szekszárdon az álláskeresők-
nek a gazdaságilag aktív né-
pességhez viszonyított ará-
nya 2015 decemberében 4,1 
százalékot tett ki, ami 0,8 
százaléka volt az országos át-
lagnak. A 2016 februári ada-
tok szerint 972 nyilvántartott 
álláskereső közül 675 ember-
nek volt szakképzettsége.
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Stroke: versenyfutás az idővel, a halállal
Mindent, amit napjaink egyik 
legmegrázóbb, lassan gyógyu-
ló, az egész család életére kiha-
tó betegségéről, az agyi érelzá-
ródásról (stroke) tudni kell.

Ez volt a frekventált téma a 
Balassa János Megyei Kórház 
ismeretterjesztő előadás-soro-
zatában legutóbb, amelyen az 
intézmény neurológiai osztálya 
mutatta be a betegséget, an-
nak kezelését, az utógondozás 
szükségességét, mintegy esélyt 
felvázolva a gyógyulásra, a fel-
épülésre. Ma Magyarországon 
évente közel 30 ezer stroke-os 
esetet diagnosztizálnak, ami-
ben a betegek közel egyharma-
da egy éven belül meghal... A 
legfrissebb adatok szerint Tolna 
megye azon négy megye között 
van, ahol az agyi érelzáródás 
miatti, éven belüli halálozás ala-
csonyabb, az országos átlagnál.

Első és legfontosabb teendő 
a betegség tüneteinek gyors 
felismerése, valamint az, hogy 
az illető a lehető leggyorsabban 
a kórház sürgősségi osztályá-
ra kerüljön. Minél hamarabb 
kezdődik meg a beteg ellátása, 

annál nagyobb az esély, hogy 
nem következik be további ká-
rosodás azon az agyi területen, 
ahol vérrög keletkezett.

– Az idő-tényező alapvetően 
meghatározó abban, hogy milyen 
mértékű lesz a károsodás, ami a 
gyógyulás idejére, folyamatára is 
kihat – jegyzi meg dr. Kondákor 
István professzor, a megyei kór-
ház neurológia osztályát vezető 
főorvos. – Éppen ezért, ha valaki 
a környezetében hirtelen fellépő, 
féloldali asszimetriát észlel az 
arcon, vagy féloldali végtaggyen-
geséget lát, feltűnő beszédzavart 
észlel, akár a megértés, vagy ép-
pen a kifejezés területén, ne tét-
ovázzon: azonnal hívjon mentőt!

– Az agy csak bizonyos ideig éli 
túl vér nélküli ezt az állapotot, az-
tán elhal, mint általában minden 
szövet – avatott be a részletekbe 
Kondákor főorvos. – Csak pár 
óránk van arra, hogy a kórház 
sürgősségi, majd neurológiai osz-
tályán újra biztosítsuk az agy szá-
mára a megfelelő vérellátást, ezért 
nem mindegy, hogy mikor kerül 
hozzánk a beteg. A vérrög-oldás-
sal akár egy órán belül megszűn-
hetnek a tünetek. Amennyiben 

mégis károsodott egy agyterü-
let, ekkor csak abban bízhatunk, 
hogy a szomszédos, ép területek 
idővel átveszik a sérült rész funk-
cióit, például a beszédet.

Ez persze időbe telik, és a 
károsodásnak a beteg életmi-
nőségére való kihatása mindig 
kérdéses, nehezen megjósolha-
tó. Sajnos ma elég ritka, hogy 
abszolút tünetmentesen fel-

épüljön egy diagnosztizáltan 
stroke-on átesett beteg.

Az utógondozás során elle-
nőrzik, hogy az adott betegre 
jellemző ismert rizikófaktorok 
(dohányzás, alkoholfogyasztás, 
cukorbetegség, magas vérnyo-
más, elhízás, magas koleszte-
rinszint) a gyógyszeres terápia 
és az életmódváltás segítségével 
mennyire normalizálhatóak, ki-
iktathatóak. A betegek jelentős 
részénél ugyanis a fenti kocká-
zati tényezők rendre kimutatha-
tóak, így az újabb stroke, vagy 
bevérzés (minden ötödik eset az 
utóbbi) elkerülésének alapfel-
tétele a megfelelő paraméterek 
beállítása, az egészségkárosító 
szokások megszüntetése. Sokat 
segít az utógondozásban, az ál-
lapot további javításában a spe-
ciális gyógytorna és logopédiai 
kezelés, amire adott a lehetőség. 
No és talán a legfontosabb: a 
beteg mellett levő családtagok 
lelki támogatása, a nagy-nagy 
empátiával végzett, a napi élet-
vitelt segítő, a betegnek önbi-
zalmat adó szeretetteljes légkör 
– különösen a stroke utáni korai 
időszakban.   B. Gy.

Újra Erdélyben jártak a Babits iskolások
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola 45 
hetedik osztályos tanulója a közelmúltban öt 
napot töltött Erdélyben, Székelyföldön.

Útjuk során történelmi emlékhelyeket kerestek 
fel, így többek között Kolozsváron Mátyás király 
szobránál, Farkaslakán Tamási Áron, míg Szej-
kefürdőn Orbán Balázs sírjánál tisztelegtek, de 
a parajdi sóbánya kalandparkja, a Gyilkos-tó, a 
Békás-szoros és a Gyimesek is felejthetetlen él-
ményt nyújtottak. Idén is felkeresték a dévai Szent 
Ferenc Alapítvány Magyarok Nagyasszonya Kol-
légiumát, ahol átadták a diákok által összegyűjtött 
adományokat.

A „Határtalanul!” program pályázatán 1.545 
ezer Ft-ot nyert az iskola az utazási és szállás-
költségekre, melyet a pályázat gondozója, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának Támo-
gatáskezelője (EMET) biztosít. Idén először 
még egy egynapos budapesti kirándulás is ré-
sze volt a programnak, ahol a Magyarság – „Mi 
magyarok” című kiállítást tekintették meg a ta-

nulók. Négy évnyi kirándulás után a Babitso-
sok ismét sikerrel pályáztak, így 2017-ben az 
akkori hetedik osztályosok hasonló élményben 
részesülhetnek majd.  

 SZV

Helyszínváltozás
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont – és a város vezetése is – fon-
tosnak tartja partnerei igényeit le-
hetőség szerint kiszolgálni.  Ezért 
a „Babits Bazárium” zsibvásáron 
résztvevő árusok – a vásár hely-
színével kapcsolatos – jelzéseinek 
és kéréseinek eleget téve a zsibvá-
sár helyszínét és körülményeit 
úgy módosítjuk, hogy minden-
kinek lehetősége legyen a lehető 
leggyakrabban, a legjobb körül-
mények között árusítani.

A jövőben zsibvásári porté-
kák árusítására – a Babits Mi-
hály Kulturális Központ szer-
vezte rendezvények helyett – a 
Szekszárdi Vásár biztosít lehető-
séget, vásári napokon. Ezen vá-
sári napok időpontja megtalál-
ható a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. honlapján.
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Bayer: az európai kultúrát a V4-ek menthetik meg!
A magyarság európai jele-
néről, jövőjéről tartott kriti-
káktól sem mentes előadást 
május 18-án, a Piactér közös-
ségi termében Bayer Zsolt, az 
Echo TV és a Magyar Hírlap 
közismert publicistája.

A jelentős érdeklődés kísérte, 
Népvándorlás címet viselő előa-
dáson a magát a jobboldalra 
pozicionáló újságíró elmondta: 
az ENSZ becslése szerint 40-
50 éven belül a Föld népessége 
megduplázódik, vagyis mintegy 
15 milliárdan leszünk.  Bayer 
szerint az előttünk álló évti-
zedekben az európai ős-rassz, 
a „fehér ember” számaránya 
drasztikusan csökken majd, s 
amennyiben a helyi népesség 
fenntartásában nem jön válto-
zás, az európai civilizáció ha-
lálra ítélte önmagát! Már csak 
azért is, mert az afrikaiak a víz- 
és élelemhiány, s a járványok 
miatt elindultak/elindulnak az 
öreg kontinens felé.

Az előadó úgy véli: az em-
beriség történelme folyamán 
mindig is akadtak népvándor-
lások, ám a mostani „szerve-

zett” volta miatt kuriózumként 
hat. Szíriából, Afganisztánból, 
Pakisztánból és Bangladesből, 
ahol többnyire mindig is rosz-
szul éltek az emberek, s amely 
vidékeken – például az ötszáz 
éve háború sújtotta Afganisz-
tánban – „egy lakos felmenője 
sem élt húsz percig békében”, 
most különös módon egyszer-
re elindult a népesség Európa 
irányába. Saját tapasztalata 
alapján állítja, hogy az állítóla-
gos nincstelen migránsok, akik 
fejenként több százezer forintot 
vesznek ki bankszámlájukról, 
a szokásos sablon szerint azt 
akarják elhitetni az itt élőkkel, 
hogy mindannyian szírek és a 
felismerhetetlenségig rommá 
lőtt Aleppóból érkeztek. Ab-
ból a városból, ahol bank sincs, 
pláne eladható ingatlan, ami-
ből fedezni tudnák horribilis 
útiköltségeiket... Kérdés tehát, 
„honnan van a lé, ki pénzeli a 
migránsokat?”. Bayer szerint a 
válaszokat a menekültellenes 
Szaúd-Arábia és az USA körül 
kell keresni. Persze, az Egyesült 
Államok az említett arab orszá-
got, ahol napi szinten akaszta-

nak és ahová egy migráns se 
teheti be a lábát, gazdasági ér-
dektől vezérelve nem oktatja ki 
demokráciából – utalt az ural-
kodó kettős mércére.

A publicista véleménye sze-
rint a kialakult helyzetben a 
V4-es országok együttműkö-
désére úgy kell vigyázni, mint 
a „szemünk fényére”, hiszen az 
európai kultúrát jelen pillanat-

ban a közép-európai országok 
és szövetségeseik tudják átmen-
teni az utókor számára. Bayer 
az uniós vezetőket egytől egyig 
„kreténnek” nevezte, akik ahe-
lyett, hogy a fiatal európaiaknak 
munkát adnának és a családo-
kat szociálpolitikai lépésekkel 
támogatnák, „álproblémákat 
gyártanak és öngyilkos straté-
gia mentén viszik a kontinenst 
a vesztébe”. Leszögezte: döbbe-
netes, hogy az uniós multi cé-
gek, így például a Daimler-Benz 
autógyár vezetésének érdeke, 
hogy a kevesebb összeggel is 
beérő szír és afgán „kecskepász-
torokkal” – az ő nyelvezetükben 
„fiatal és motivált munkaerő-
vel” – töltse fel gyáregységeit, 
miközben Spanyolországban 50 
százalékos a fiatalok munkanél-
külisége...

Előadása zárásaként kiállt a 
kormánypárt betelepítés ellenes 
népszavazási kampánya mellett, 
hangsúlyozva: az uniós kvóta 
ellen kell szavaznunk, hogy a 
miniszterelnök Brüsszelben hi-
vatkozni tudjon a magyar nép 
akaratára. 

 Gy. L.

Meghívó Léleképítőre

Georg Spöttle,
biztonságpolitikus.

Helyszín: Garay János Gimnázium, 
díszterme

Időpont: 2016. június 9. (hétfő) 
18 óra

Minden érdeklődőt szeretettel hív 
és vár a Léleképítő házigazdája 

dr. Tóth Csaba Attila.
Információ: +36–30/931–9428
Az előadást élőben közvetítjük itt:

http://www.tolna.net/~farkasj65/
lelekepito/index.htm

’56-os kopjafa-avatás Harcon
Az elmúlt évek hagyományát követve, a Nemzeti Összetartozás 
Napján egy kopjafával bővül a harci Diófa csárdánál található 
emlékhely. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójához közeledve emlékeznek meg mindazokról, 

akik életüket adták a független, szabad és szebb Magyarországért.
A június 4-én, szombaton 15 órakor 

kezdődő ünnepségen pedig Wittner Mária mond beszédet. 
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

,,Lediplomáztak” az aktív idősek
Végéhez ért az „Aktív idősko-
rért” – Szekszárdi Harmadik 
Kor Egyeteme előadássorozat 
első szemesztere a PTE Kultú-
ratudományi, Pedagóguskép-
ző és Vidékfejlesztési Karon.

A hallgatók olyan témákban 
bővíthették ismereteiket, mint 
például: kik voltak nagy költő-
ink szerelmei, miért fontos az 
időskori tanulás. A szemeszter 
utolsó, május 23-i előadásán a 
családról beszélt dr. Kurucz Ró-
zsa neveléstörténész.

Ez alkalommal adta át a dé-
kán-helyettes és Ács Rezső 
polgármester a kiérdemelt 
okleveleket azoknak, akik vé-
gighallgatták a szabadegyetem 
programjait. A városvezető sze-
rint a jelentős érdeklődés is mu-
tatja, hogy „a tudásvágy nem 

korhoz kötött”. Ács Rezső szerint 
a mai hatvanasok az ötvenévesek 
aktivitásával lépnek fel.

Dr. Kurucz Rózsa többek kö-
zött a család szavunk jelentésé-
nek hátterét boncolgatta, mivel 
ezt a kifejezést korábban a házra, 
háznépre, sőt, még a gyermekre 
is használták. „Három családom 
van: egy gyerök, két lány” – idé-
zett egy 19. századi mondatot az 
előadó, aki az 1553-as Kolosvári 
abécéskönyvre hivatkozva több, 
a gyermekkel kapcsolatos szó-
lást-mondást is felemlegetett. 
Az 1784-es Baróti Szabó Dávid 
féle „Kisded-szó-tár” a gyermek 
szinonimájára a „gyermekded, 
fiatalka, gyermeketske” szavakat 
írta le, míg az 1862-es Magyar 
Nyelv Szótára a „kisded, kicsike, 
kicsinyke” kifejezésekkel élt.   
 Gy. L.

Farkaslakán, Tamási Áron szülőházánál
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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 30-tól június 3-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 30. május 31. június 1. június 2. június 3.

„A”
950 Ft

Burgonyaleves Csontleves
cérnametélttel

Bodzás szamóca-
krémleves Csirkegulyás Zöldbableves

Milánói
makaróni

sajttal

Zöldborsófőzelék, 
rántott 

csirkecomb� lé

Rakott 
burgonya,

savanyúság
Diós-mákos 

metélt
Rántott halrúd,

rizs, tartár

„B”
950 Ft

Burgonyaleves Csontleves
cérnametélttel

Bodzás szamóca-
krémleves Kertészleves Zöldbableves

Keleti fűszeres 
csirkeszárny, 

zöldséges 
barnarizs

Bácskai 
rizseshús,

savanyúság

Marhapörkölt,
tarhonya,

savanyúság

Sült kolbász,
1/2 adag főtt 

burgonya, 
1/2 adag bajor 

káposzta

Tiszai apró-
pecsenye,

pirított
burgonya

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott
trappista sajt, 

steak burgonya,
majonézes 

kukoricasaláta

Rántott
trappista sajt, 

steak burgonya,
majonézes 

kukoricasaláta

Rántott
trappista sajt, 

steak burgonya,
majonézes 

kukoricasaláta

Rántott
trappista sajt, 

steak burgonya,
majonézes 

kukoricasaláta

Rántott
trappista sajt, 

steak burgonya,
majonézes 

kukoricasaláta

(01477)

A minőség garancia...
Ballagás alkalmából
minden arany-ezüst 

ékszer
12% kedvezménnyel

kapható!AAranyműves
                 Ékszerboltok

Szekszárd: 
Széchenyi u. 32. Belvárosi ékszerüzlet • Kölcsey Ltp. 2. (160-as alatt) 

• Tesco üzletsor • Interspar üzletsor
(01483)

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. (01472)

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

(01479)

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

(01471)

Szekszárd idén is „megmozdult” a Kihívás Napján

A NB I/B-s bajnok Fekete Gó-
lyák KC játékosai és szurkoló-
ik indították a Kihívás Napját 
Szekszárdon. Alig múlt éjfél, 
mikor a városi sportcsarnok 
küzdőterén 18 „mindenre el-
szánt” sportember kézilabda 
és foci villámtornákkal bizo-
nyította, hogy egy kis mozgás-
ra mindig van idő. A Kihívás 
Napja országos rendezvény-
ben korábban többször is az 
élen végzett megyeszékhelyen 

a folytatásban sem volt hiány 
programokban. A délelőtt a 
tájfutásé, a zumbáé és a Kö-
lyök FittNess-é volt a főszerep 
a Prométheusz parkban, ahol 
a vállalkozó szelleműek még 
kajakozhattak is a szökőkút 
vizében.

A nap további részében olyan 
sportágak kipróbálására is alka-
lom nyílt, mint az amerikai foci, 
vagy a vízilabda, de rendeztek 
labdarúgó villámtornákat, este 

pedig a városi kosárlabda baj-
nokság győztese, a Formalin 
és a riválisokból összeállított 
All Star csapat mérte össze ere-
jét egy amolyan gálameccsen. 
Népszerű volt az atlétikai sta-
dionban rendezett hagyomá-
nyos maraton váltó, amelyen 
közel hatvanan futottak rövi-
debb-hosszabb távokat.

A Kihívás Napjához idén is 
sok óvoda, iskola, egyesület és 
más intézmény csatlakozott, 

akik úgy érezték, érdemes leg-
alább 15 percet mozogni azért, 
hogy ezzel szélesebb körben is 
kedvet teremtsenek az egész-
séges életmódhoz. A szervező 
Szekszárdi Sportközpont Nkft-
től kapott információ szerint 
a városban közel 22 ezer, ne-
gyedórás aktivitást regisztrál-
tak, ezzel a VI. kategóriában 
Szekszárd az ötödik helyen 
végzett az országos rangsorban.  
 SZVFO
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Május 22-ei rejtvényünk megfejtése: Görgey Artúr, Fáklyaláng
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Simon Péterné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését június 2-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Legyetek irgalmasok, mint az 
atya!”  (Lk 6,36)  

Hála és öröm van a szívemben, 
ha arra gondolok, hogy Ferenc 
pápa meghirdette az Irgalmas-
ság évét. Részt vettem Pécsen, 
az Irgalmasság kapujának meg-
nyitásán, ami erőt adott nekem 
ahhoz, hogy a hétköznapjaim-
ban is gyakrabban gondoljak az 
irgalmasságra. Eszembe jut az a 
jézusi példabeszéd, hogy a gazda 
elengedi a sok tartozást a szolga 
pedig a szolgatársainak nem en-
gedi el  a keveset. Így vagyunk mi 
is: várjuk Isten bocsánatát, mi 
pedig vonakodunk nagylelkűnek 
irgalmasnak lenni a másikhoz.

Külön ajándék, hogy Szek-
szárdon is van Irgalmasság 
kapuja. Vízkeresztkor volt a 
megnyitása, amikor megtelt a 
belvárosi templom. Minden-
ki átment a kapun és utána a 

missziós keresztnél elhelyezett 
ládikóba dobhatta a saját hála 
zsoltárát, amit az életének ese-
ményei alapján írhatott meg. 
Nagyon felemelő volt a hívek 
fegyelmezett vonulása a kapun 
át újra belépve a templomba, 
ezzel szinte belépve az Irgal-
masság évébe. „Csak bejárat!”  
figyelmezteti a híveket, hogy az 
irgalmasság kapuján nem lehet 
kimenni, csak befelé, az irgal-
masságból nem lehet kihátrálni.

Később, egy szombaton, fél ki-
lenc körül felhívott valaki, hogy 
miért szólt negyed nyolckor a 
harang? Mondtam, mert fél 
nyolckor mise volt. Azt mondta, 
tudja, hogy régen hétköznap a 
parasztoknak szólt a harang, de 
manapság miért kell reggel 6 óra-
kor harangot húzatni? Mondtam, 
hogy a modern parasztoknak: 
vagyis a harang figyelmeztet arra, 
hogy imával kezdjük a napot. Az-

tán elmeséltem neki, hogy tavaly 
Isztambulban jártam, és bizony 
a szállodánk mellett korán reggel 
szólt a müezzin és még sem tettem 
feljelentést, mert tudtam, hogy 
muzulmán országban ez a vallási 
hagyomány. Nálunk, kereszté-
nyeknél a harang szól. Remélem, 
a vallásszabadságban nem jutunk 
el odáig, hogy Magyarországon 
tilos lesz harangozni? Ezeket szé-
pen el tudtam mondani neki, nem 
vesztem össze vele, ő pedig megkö-
szönve a választ kulturáltan elkö-
szönt. Ha nincs irgalmasság éve, 
akkor lehet, hogy irgalmatlanul 
rendeztem volna ezt le, megvédve 
az Isten és az egyház ügyét.

Ekkor határoztam el, hogy az 
idei ezüstmisés jelmondatom az Ir-
galmasság évének  kibővített mon-
datata lesz: „Legyetek irgalmasok, 
mint az atya!” Az újmisés jelmon-
datom volt, amit Chira Lubichtól 
kaptam: „Úgy vagyok köztetek, 

mint aki szolgál.” Ezt nem akarom 
lecserélni, hanem kibővíteni, hogy a 
szolgálatot irgalommal és szeretettel 
tudjam tenni. Ahogy a tavalyi évfo-
lyam találkozón az volt körkérdés a 
misén a hívek előtt: ha kinevezné-
nek püspöknek milyen jelmondatot, 
választanál? Mivel én ezt a levelet 
nem kaptam meg, ott kellett rögtö-
nöznöm és azt mondtam: Szeretve 
szolgálni – szolgálva szeretni.

Most úgy alakítanám át: Ir-
galommal – szeretve – szolgálni. 
 Bacsmai László
  esperes-plébános

Sok szeretettel hívok 
mindenkit a 

2016. június 5-én,  
vasárnap 16:30 órakor  
kezdődő ezüstmisémre,  

a Belvárosi templomba, ahol
hálát adok az Úr szőlejében 

töltött 25 esztendőért. 
 Laci atya

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal 

Jogi Igazgatóságának 
Önkormányzati Osztályára

jogi referens
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honla-

pon, a Közügyek/Állás menü-
pontban tekinthető meg.

Nem volt túljelentkezés az oktatási intézményekben
A 2016/17-es tanévre 341 
gyermek iratkozott be a 
szekszárdi általános iskolák-
ba. Közülük 235-en a Klebels-
berg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) kezelésében, 
106-an egyéb fenntartóval 
rendelkező iskolákban kez-
dik meg tanulmányaikat.

– Az állami fenntartó intézmé-
nyeinek mindegyikében indul 
német nemzetiségi, valamint 
normál tagozatos osztály is – 
tájékoztatta lapunkat Jóföldi 
Gabriella. A KLIK szekszárdi 
tankerületének szakmai szol-
gáltatási referense elmondta: a 
Garay és a Babits iskolákban a 
normál osztályokban emelt óra-
számban tanulhatják a diákok az 
angol nyelvet és az informatikát. 
A Dienesben ugyanakkor lehe-

tőség nyílik arra, hogy kétnyelvű 
német nemzetiségi oktatásban 
vegyenek részt a nebulók. A 
KLIK-es intézményekben túlje-
lentkezés nem volt, a körzetes 
tanulók elhelyezése pedig sehol 
sem járt gonddal. A városkör-
nyékről beiratkozó gyermekek 
valamennyi intézményben elő-
fordulnak, ám az ők zömmel 
már óvodába is Szekszárdra jár-
tak – mondta el a referens. 

A két gimnázium tekintetében 
az I. Bélában meghirdetett 130 fé-
rőhelyre 85 főt, míg a Garayban a 
108 helyre 96 főt vettek fel általá-
nos felvételi eljárásban. A tanulói 
arány csalóka lehet, lévén, hogy 
egy-egy diák több iskolát is meg-
jelölhet a jelentkezési lapján, sőt, 
még a sorrendet is ő határozhatja 
meg. Tanulmányait ugyanakkor 
csupán ott kezdheti meg, ahol a 

felvételi követelményeket telje-
síti. Teljes létszámmal az I. Béla 
Gimnáziumban az Arany János 
Kollégiumi Program előkészítő 
középiskolai osztály és a sportis-
kolai képzés indul. A számok azt 
mutatják, hogy a Garayban a hat 
évfolyamos gimnáziumi képzés 
iránt mutatkozott a legkisebb 
érdeklődés, ugyanakkor a többi 
tanulmányi területen maximális 
osztálylétszámokkal dolgozhat-
nak. Mindkét iskolában – rend-
kívüli felvételi eljárás keretében 
– újra meghirdetik a szabad he-
lyeket, ahová legkésőbb augusz-
tus 30-ig várják a tanulókat. 

Április közepén 295 kisgyer-
meket írattak be szüleik a szek-
szárdi óvodákba a 2016/17-es ne-
velési évre - tájékoztatta lapunkat 
Majnay Gábor, az önkormányzat 
humán osztályának vezetője. A 

város fenntartásában jelenleg két, 
míg a Szekszárd-Szedres-Medina 
Óvodafenntartó Társulás égisze 
alatt egy intézmény működik. A 
megyeszékhelyen ezeken túl to-
vábbi öt, egyéb fenntartású óvo-
da dolgozik. A városi és társulási 
fenntartású intézményekbe 152 
gyermeket írattak be a szüleik, 
míg az egyéb fenntartású nevelé-
si intézményekbe 145 gyermeket 
vettek fel.

Majnay Gábor elmondta, mi-
után a város óvodái előnyben 
részesítik a körzetben lakókat, 
ezért itt elenyésző a nem szek-
szárdi lakóhellyel rendelkező 
óvodások aránya. Az osztályve-
zető szerint a tapasztalat azt mu-
tatja, a városkörnyéki gyerme-
keket zömmel a katolikus oviba, 
valamint a Gyakorló iskola óvo-
dájába íratják szüleik.   Gy. L.

Bartina-felvételi

A Bartina Néptánc Egyesület 
Előképző csoportja felvételt hir-
det minden ötödik életévét betöl-
tött gyermek részére 7 éves korig. 

A Babits Mihály Kulturális 
Központban található Barti-
na-irodában június 1-én (szer-
da) és június 2-án (csütörtök) 
16 és 18 óra között várjuk a 
gyermekeket és szüleiket.

Azokat a családokat várjuk, 
akik szívesen megismertetnék 
gyermeküket a gazdag magyar 
néptánc és népzenei kultúrá-
val, és örömmel lennének tag-
jai egy lendületes közösségnek.

MEGHÍVÓ
Vakok és Gyengénlátók Tolna 

Megyei Egyesülete előadásokat és 
segédeszköz-bemutatót szervez 
június 2-án, csütörtök délután 

Szekszárdon, a Hunyadi u. 4. szám 
alatti irodaház nagytermében, 
amelyre mindenkit szeretettel 

meghívunk!
Program: 

12:30 Segédeszközbolt  
bemutatója – kipróbálható 

speciális eszközök. 
13:30 Bemutatkozik a Siket- 
vakok Országos Egyesülete –  
Királyhidi Dorottya főtitkár. 
14:00 Szembetegségek, gyó-

gymódok – dr. Vastag Oszkár 
főorvos előadása.

Az előadás után közös főzés és 
zenés műsor lesz. A rendezvény 

nyitott, minden érdeklődőt szere-
tettel várnak!

IX. Nemzetközi Kékfrankos
Borverseny és Tanácskozás

Szekszárd, 2016. június 3–4.
PROGRAM:

10:00 Ünnepi megnyitó
10:15 A borokban lévő almasav tartalom

nak a minőségre való hatása magyar
országi és új-világi gyakorlat alapján 
– Szendei Gergő borász

10:45 A szőlő növényvédelem aktuális 
feladatai – Sebestyén István szak
tanácsadó

11:15 IX. Nemzetközi Kékfrankos 
Borverseny díjkiosztó ünnepsége

12:00 II. Kékfrankos szőlővirágzásának 
ünnepe. IX. Nemzetközi Kékfrankos 
Borverseny borainak kóstolója, 
kékfrankos túra a borvidéken

Helyszín: Hotel Merops Mészáros 
(Kossuth L. u. 19.)
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SPORTHÍREK
Amerikai-futball. A Budapest 
Cowbells második csapata el-
len, a fővárosban lép pályára 
szombaton a Szekszárd Bad 
Bones amerikai-futball csa-
pata. A Rosszcsontok három 
győzelemmel és egy vereség-
gel a harmadik helyen állnak 
Bodri Pincészet Divízió I-es 
bajnokságban, ahol következő 
hazai mérkőzésüket június 11-
én játsszák, a legutóbb Tata-
bányán első győzelmét szerző 
Újpest Bulldogs ellen.

Cselgáncs. Három bronzér-
met szereztek a közelmúltban 

az OLC T-Trans Gemenc JK 
sportolói a junior cselgáncs or-
szágos bajnokságon. A 66 kg-
os súlycsoportban Ács Balázs, 
a 73 kg-osok között Berlinger 
Gábor, míg a nehézsúlyúak 
(+100 kg) mezőnyében Molnár 
András állhatott fel a dobogó 
harmadik fokára.

Futsal. Győzelemmel kezdte a 
Szekszárdi UFC élvonalbeli női 
futsal csapata a bronzéremről 
döntő párharcot, miután vasár-
nap hazai pályán, nagy csatában 
4-2-re legyőzte a DVTK-Vénusz 
együttesét. Micskó Márk együt-

tese szerzett vezetést, kétszer is 
két góllal vezetett, és a különb-
séget hősies védekezéssel meg 

is őrizte. A szekszárdiak góljait 
Horváth K., Mausz, Ganczer és 
Szekér szerezték.

Három szekszárdi kajakos indulhat a maraton Eb-n
A hétvégén Győrben rendez-
ték a kajak-kenu maraton ma-
gyar bajnokságot, amely az 
ifjúsági, U23-as és felnőtt fu-
tamokban Európa-bajnoki vá-
logató verseny is volt egyben.

A Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
csapatából Nagy Viktória, Ba-
logh Zsófia, valamint a Nagy 
Viktória-Korsós Zsófia páros 
kvalifikálta magát a kontinens-
viadalra, amelynek július 1. és 3. 
között a spanyolországi Ponte-
vedra ad otthont.

Serdülő kora ellenére Nagy 
Viktória nagy fölénnyel nyerte 
az ifjúságiak K1-es válogatóját, 
a rekord létszámú mezőnyben 
senki sem tudta tartani vele a 
lépést. A szekszárdi klub edzői, 
Jámbor Attila és Jámborné In-
ger Nikoletta számára az sem 
volt meglepő, hogy klubtársa, 
Balogh Zsófia ért be a második 
helyen, aki a tavalyi év világbaj-
nokát, Jeszenszky Petrát előzte 
meg. Az ifjúsági fiúk K2 váloga-
tóján Szekeres Zsolt és Bodnár 
Balázs párosa nagy csatában a 4. 
helyen zárt. Ha a futószakaszon 
kicsit jobban teljesítenek, akár 
az Eb- indulást is kiharcolhat-
ták volna.

Az ifik után a női párosok 
versenyében is nagy fölény-

nyel győzött a Nagy Viktó-
ria-Korsós Zsófia duó, hiába 
ültek össze egyéniben kiváló 
kajakosok, hogy megállítsák 
a szekszárdi lányokat. Balogh 
Zsófia a budapesti Tófalvi 
Viktóriával alkotott párosa a 
3. helyen ért célba. Az őket 
megelőző Pupp Noémi-Sáling 
Laura duó azonban valószínű-
leg indul majd a maraton Eb-
vel azonos időben sorra kerü-
lő síkvízi válogatón, így nem 
kizárt, hogy Zsófi párosban is 
indulhat az Eb-n...

Férfi ifjúsági egyesben Szeke-
res Zsolt az 5. helyen zárt, na-
gyon jól versenyzett, de az utol-

só futószakasznál nem sikerült 
jól a kiszállása.

Ifjúsági fiúk futószakasz nél-
küli maratoni távján Nagy Kris-
tóf ezüst-, Korsós Zoltán pedig 

bronzérmes lett. A két fiú gő-
zerővel készül a három hét múl-
va esedékes szegedi síkvízi válo-
gatóra. Ugyancsak bronzérmes 
lett a serdülők hatalmas mező-
nyében Mercz Marcell és Müller 
Dániel. Kiválóan versenyzett a 
hétvégén Takács Márk és Hor-
váth Ádám is, akik harmadikak 
lettek párosban, és ugyanitt zárt 
Csizmazia Dóra is a kölyök lá-
nyoknál. A fiúknál Müller Ben-
ce, a szám tavalyi bajnoka ezúttal 
bronzérmes lett, a legkisebbek 
között pedig Buri Petra állhatott 
fel a dobogó harmadik fokára.

Összességében remek ver-
senyt zárt a szekszárdi csapat, 
hiszen sportolóik szinte min-
den futamban pontot érő (1-9.) 
helyen végeztek, s így sok baj-
noki pontot szereztek.
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Klubcsapatok Szuperligája: történelmet írt a SZAC
A Szekszárd AC története so-
rán először megnyerte a női 
asztalitenisz Klubcsapatok 
Szuperligáját (KSZL), miután 
a hazai 6:4-es sikert követően 
a döntő visszavágóján 5:5-ös 
döntetlent játszott Csehor-
szágban.

A korai Bajnokok Ligája-bú-
csút szerette volna feledtetni 
Türei Ferenc vezetőedző együt-
tese, amely a hazai bajnokság, 
az Extra Liga megnyerése után 
újabb trófeát szeretett volna a 
magasba emelni. A SZAC ko-
rábban volt már bronzérmes a 
Klubcsapatok Szuperligájában, 
de döntőt még soha sem ját-
szottak a szekszárdiak, akik a 
legjobb összeállításban várták a 
cseh Hodonin elleni párharcot.

Ütőt ragadott a svéd-kínai 
Li Fen (képünkön) is, akinek 

kulcs szerepe volt abban, hogy 
a Szekszárd megnyerte a va-
sárnapi, hazai mérkőzést: a 
korábbi egyéni Európa-bajnok 
mindhárom mérkőzését meg-
nyerte. A „szűk” 6:4-es siker 
lehetett volna simább is, ha 
Lovas Petra legyőzi Penkako-
vát, akkor 3:0-val kezdhetett 
volna a SZAC. Lovas azonban 
hiába vezetett 2:0-ra, nem tud-
ta behúzni a harmadik szettet. 
A cseh feltámadt, és fordított, 
s ez a Hodonin csapatának is 
új lendületet adott: Stribiková 
vezérletével 4:3-ra már a ven-
dégek vezetett. Minden jó, ha 
jó a vége: a kínai Yu Yang akkor 
nyerte első meccsét, amikor 
nagyon kellett, a végén pedig 
Szily György edző Lovas he-
lyett páros partnerét, Madarász 
Dórát küldte csatába, aki sima 
3:0-val lezárta az odavágót.

KSZL-döntő, 1. mérkőzés. 
Szekszárd AC–SKST Hodo-
nín 6:4. Győztesek: Li Fen 3, 
Yu Yang 1, Madarász Dóra 
1, valamint a Lovas Petra, 
Madarász Dóra pár, illetve 
Strbiková 2, Harabaszová 1, 
Penkaková 1.

A keddi, csehországi visz-
szavágó álomszerűen alakult 
a szekszárdiak számára, akik a 
nagy csatában megnyert páros 
után ötből négy egyéni mérkő-
zést is behúztak, s már 5:1-re 
vezettek, s ezzel tulajdonképpen 
elhódították a KSZL-trófeát. A 
hátralévő találkozókat már fel is 
adták a szekszárdiak, így a jegy-
zőkönyvbe végül 5:5-ös döntet-
len került. A SZAC történelmi 
sikert aratott, hiszen korábban 
még sosem végzett ilyen előkelő 
helyen a sorozatban.

Döntő, 2. mérkőzés: SKST 
Hodonín–Szekszárd AC 5:5. 
Győztesek: Stribiková 2, Pen-
kaková 2, Harabaszová 1, illetve 
Li Fen 2, Madarász Dóra 1, Yu 
Yang 1, valamint a Lovas Petra, 
Madarász Dóra pár. Kupagyőz-
tes: a Szekszárd AC 11:9-es ösz-
szesítéssel. SZV
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Az Eb-re utazhatnak: Nagy Viktória (jobbról), Korsós Zsófia, 
Balogh Zsófia és Tófalvi Viktória (Lágymányos)

További pontszerzők:
4. hely: Szekeres Zsolt-Bodnár Balázs (K-2 ifjúsági 21 km), Hor-
váth Ádám (K-1 serdülő VI. 15 km).
5. hely: Mercz Marcell-Müller Dániel (K-2 serdülő V. 15 km)
6. hely: Ács Anna (K-1 kölyök IV. 10 km), Bodnár Balázs (K-1 
ifjúsági 21 km).
7. hely: Jávor Péter (K-1 serdülő V. 15 km), Takács Márk (K-1 
serdülő VI. 15 km), Vígh Vivien (MK-1 gyermek I. 5 km).
9. hely: Pozsonyi Bence (K-1 U23 30 km), Horváth Tamás (MK-1 
gyermek II. 5 km).

Fiatal magyar maggal indul harcba a KSC Szekszárd
A Kosárlabda Sport Club 
Szekszárd szakmai vezetése 
az elmúlt pénteken sajtótá-
jékoztatón számolt be az NB 
I A-csoportos gárdával kap-
csolatos legfrissebb hírekről.

Szabó Noémi szakmai igazgató 
elmondta, hogy az egyesület ve-
zetősége két éves szerződést írt 
alá Djokics Zseljko vezetőedző-
vel, aki február óta irányítja az 
atomos gárdát. A megállapo-
dásnak köszönhetően a fiatal 
pécsi szakembernek lesz ideje 
arra, hogy a korábbi évekhez 
képest eredményesebb csapatot 
építsen.

A játékoskeretet összetételét 
illetően a klub-menedzsment 
elsődleges célja a csapat ma-
gyar magjának együtt tartása 
volt. Ennek jegyében sikerült 
megtartani a Studer testvé-
reket, Zsuzsát és Ágnest, és a 
szekszárdiaknál folytatja Man-
saré Manty és a csapatkapitány 
Theodoreán Alexandra is. A 
légiósok közül Maja Scsekics 
szintén a maradás mellett dön-

tött, a szerb irányító jövőre már 
az ötödik szezonját kezdi meg 
kék-fehérben.

A sajtótájékoztatón a KSC 
két új magyar játékosa a be-
mutatkozott, bár Bálint Rékát 
Szekszárdon senkinek sem kell 
bemutatni. A korábbi váloga-
tott kerettag kosaras pályafutá-
sa során második alkalommal 
tért vissza nevelő egyesületé-
hez: legutóbb egy pár éves mis-
kolci „kitérő” után. A 25 éves 
bedobó a DVTK színeiben az 
elmúlt bajnokság alapszakaszá-

ban mindössze egy alkalommal 
volt kezdő. A KSC szakmai ve-
zetése alapemberként számít 
rá, így minden bizonnyal jóval 
több játéklehetőséghez jut majd 
Szekszárdon.

Az 1999-es születésű Gereben 
Lívia Kecskemétről érkezett Szek-
szárdra. A 183 cm magas játékos 
korosztálya egyik legnagyobb 
tehetsége. Idén a junior (U19) 
országos döntőn ő volt a legér-
tékesebb játékos, míg az kadett 
(U17) országos fináléban a gól-
királynői cím mellé begyűjtötte 

a torna legjobb lepattanózójának 
járó különdíjat is. Az amatőr baj-
nokságban szereplő Kecskeméti 
KC színeiben idén 20,2 pontot és 
7,2 lepattanót átlagolt.

Ami a KSC tavalyi kereté-
nek többi tagját illeti: a légiós 
trióból egyedül az amerikai 
Jade Barberrel egyeztet a klub a 
folytatásról, míg Őri Györgyi-
vel, Tamis Dorottyával és Simon 
Anikóval a közeljövőben ülnek 
majd tárgyalóasztalhoz. Szabó 
Noémi szakmai igazgató szerint 
a keretet további két nagyon jó 
légióssal szeretnék megerősíte-
ni: egy atletikus magasbedobót 
és egy a 4-5-ös poszton bevet-
hető centert igazolnának.

Djokics Zseljko rendhagyó 
módon egy 7 hetes előkészítő 
munkát folytat a jövő évi csapat 
magyar gerincével és Scsekiccsel. 
A teljes keret a tervek szerint 
augusztus közepén kezdi meg a 
felkészülést az októberben indu-
ló 2016/2017. évi bajnokságra, 
amelyben a legjobb hat csapat 
közé szeretne kerülni a KSC.  
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Studer Zsuzsa (balról), Szabó Noémi szakmai igazgató, Djokics 
Zseljko vezetőedző, Bálint Réka és Gereben Lívia

Horváth Katalin (jobbról) szerezte az UFC első gólját
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ÁCS REZSŐ polgármester
Június 13., hétfő 14–16 óráig, 
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 
Május 24-én, kedden 16 órakor 
tartotta. 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 FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Május 29., vasárnap
10:00 – Zootropolis

– Állati nagy balhé
15:00 – A játékkészítő
17:00 – Pelé
19:00 – X-Men Apokalipszis 3D
Május 30., hétfő
17:00 – Rendes fickók
19:00 – X-Men Apokalipszis 3D
Május 31., kedd
17:00 – Rendes fickók
19:00 – X-Men Apokalipszis 3D
Június 1., szerda
17:00 – Rendes fickók
19:00 – X-Men Apokalipszis 3D
Június 2., csütörtök
16:30 – X-Men Apokalipszis 3D
19:00 – Rendes fickók
Június 3., péntek
16:30 – X-Men Apokalipszis 3D
19:00 – Rendes fickók
Június 4., szombat
16:30 – X-Men Apokalipszis 3D
19:00 – Rendes fickók

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 29., vasárnap 
10:00 – 18:00 Szent István tér
Városi Gyermeknap

Mozgásművészeti- és nép-
tánc bemutatók, zenés színpa-
di műsorok, történeti játékok, 
kézműves foglalkoztatók, já-
tékpark légvárak gondoskod-
nak az egész napos felhőtlen 
szórakozásról.

Május 30., hétfő 19:00
Színházterem
Kálmán Imre: Cigányprímás
Orfeum bérlet, IV. előadás. 
Operett két felvonásban, a 
Turay Ida Színház előadása.

1912-ben mutatták be Bécsben 
és egy esztendőre rá, már Buda-
pesten is óriási sikert aratott ez az 
izgalmas Kálmán operett.
A főszerepben Mikó István 
(Rácz Pali. Közreműködik: Suki 
István (a Rajkó zenekar vezető 
prímása) és zenekara, valamint 
a Sixteam Fekete Mária vezény-

letével. Rendező: Böhm György. 
Jegyárak: 3500-3300 Ft.

Június 4., szombat 10:30
Béla király tér, Országzászló
Nemzeti Összetartozás Napja

Megemlékezés a trianoni bé-
keszerződés aláírásának 96. év-
fordulója alkalmából.

A programon közreműködik 
a Garay János Gimnázium zenés 
irodalmi összeállítással. Emléke-
ző beszédet mond: Ferencz Zol-
tán önkormányzati képviselő, az 
egyházak képviseletében áldást 
mond Bacsmai László római ka-
tolikus esperes-plébános. (eső-
helyszín: Babits Mihály Kulturá-
lis Központ, Rendezvényterem).

Június 4., szombat 18:00 
Művészetek Háza
70KEDÉS – Schubert Péter ki-
állítása

Schubert Péter, Tótfalu-
si Kis Miklós-díjas tipográ-

fus, grafikus idén ünnepli 70. 
születésnapját. Ez alkalomból 
„70KEDÉS” címmel nyílik az 
életművét bemutató kiállítása a 
Művészetek Házában. A tárla-
tot megnyitja Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere. Közremű-
ködik: Nagy Melinda (fuvola), 
Lányi Péter (zongora). A kiállí-
tás megtekinthető július 31-ig.

Június 6., hétfő 19:00
Művészetek Háza
Jávor „Pali” utolsó mulatása

A színészi pálya kapujában azt 
tapasztaltam, hogy a magyar em-
ber elfelejtette, hogyan kell mu-
latni, a magyar szerető elfelejtette 
hogyan kell igazán szeretni, a ma-
gyar pap elfelejtette hogyan kell 
teljes valónkkal imádkozni az Úr-
hoz. Jávor Pál: Benkő Péter. Írta, 
rendezte és a cigányzenét játssza: 
Rusz Milán. Szereplők: Lakatos 
Mihály, Mikó István, Suki István, 
Fehér Gyula. Jegyár: 2000 Ft.

ÖNKÉNTESEK NAPJA 2016
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil 
Kerekasztal és Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata szeretettel meghívja a 
civil szervezeteket, az önkénteseket és az érdeklődőket az 

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

Időpont: 2016. június 4. (szombat)
Program:
10:00 – 18:00 Civil szervezetek, önkéntes kezdeményezések 

bemutatkozása, közben
10:00 Fitt Lesz Sportegyesület
10:30 Ünnepélyes megnyitó: Csillagné Szánthó Polixéna, 

a Humán Bizottság elnöke
10:35 Szekszárdi Gitár Egyesület
11:00 – 12:30 Tücsök Zenés Színpad
13:30 Iberican Táncegyüttes
14:30 „Segíts rajtam!” – Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
15:00 Mozduljunk Szekszárdért Egyesület
15:15 Decsi Romákért Egyesület, Roma Hagyományőrző Tánccsoport
15:30 Baka István Általános Iskola zenés labda tánccsoportja
16:00 Ifjúsági Fúvós Zenekar Szekszárd 
16:45 Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió 
17:00 – 18:00 Hála-Gála – Szomjú-díj ünnepélyes kiosztása 

az Év Önkéntesének
Közreműködnek: „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes, Frey Mátyás(tangóharmonika), Magyar Posta-
galamb Sportegyesület M-09 Szekszárd, „Mondschein” Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Kórus Egyesület, Sándor Sebestyén Ábel (trom-
bita), Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió, Tücsök Zenés Színpad.

Támogatóink: Babits Mihály Kulturális Központ,
Ferger János szikvízkészítő, fellépő és kitelepülő szervezetek.

Bővebb információ: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok 
referense, Tel.: +36–74/504–119, +36–30/632–3266 • www.szekszard.hu
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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!

(01476)

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  (01469)

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

(01466)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01478)

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


