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FOTÓ: KISS ALBERT → 3. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Körmenet
Húsvét vasárnap a város mind-
két katolikus templomában tar-
tottak Feltámadási körmenetet. 
Lapunk Újvárosban járt, ahol a 
fél nyolcas misét követően a hí-
vek az eucharisztiával kivonul-
tak az utcára és ezzel „megval-
lották” a Krisztust.
 → 5. oldal

Aranyeső
Tizenöt arany- és tíz ezüstér-
met nyertek a szekszárdi pin-
cészetek a 20. VinAgora Nem-
zetközi Borversenyen, melyen 
a Schieber Pincészet Tabu Kék-
frankos 2016 bora lett a legjobb 
fajtabor a kékfrankosok mező-
nyében.
 → 6. oldal → 4., 15. oldal
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Városi Bölcsőde: négy évtizede a gyermeknevelésért
Az idén 40. születésnapját 
ünneplő szekszárdi Városi 
Bölcsőde szakmai napot ren-
dezett az egyetemi karon an-
nak emlékére, hogy 167 éve, 
1852. április 21-én Budapes-
ten megnyílt az ország első 
bölcsődéje.

A Magyar Bölcsődék napja alkal-
mából április 23-án megtartott 
rendezvényen Ács Rezső pol-
gármester köszöntötte a megje-
lenteket a PTE KPVK campusán, 
majd előbb Tancz Tünde meste-
roktató (PTE KPVK) „Pár-Be-
széd – kommunikáció a család-
dal” című előadását hallhatták 
az érdeklődők, aztán Laszlóczki 
Józsefné, a Magyar Bölcsődék 
Egyesülete szaktanácsadója me-
sélt a hazai bölcsődék történeté-
ről a kezdetektől napjainkig.

A házigazda Városi Bölcsőde 
intézményvezetője, Mészárosné 
Wittmer Boglárka a szekszárdi 
bölcsi négy évtizedes történeté-
ről nyújtott átfogó képet, majd 
a kisgyermeknevelőként 40 évet 
eltöltő Vígh Gabriella mesélt pá-
lyájáról, élményeiről. A szakmai 
nap keretében adták át a bölcső-
dei nevelő-fejlesztő munkát tá-
mogató Eszterlánc Alapítvány 
elismerését is. Az Eszterlánc-dí-
jat idén egy nyugdíjas kolléga, 
Romics Katalin kisgyermekne-
velő vehette át, aki „tereptanár-
ként” főiskolai/egyetemi hallga-
tók felkészülését is segítette.

Hatosból városi
Mint azt Mészárosné Wittmer 

Boglárka előadásából megtud-
hattuk, a Lőrinczy Gyula tervei 
alapján felépített Arany János 
utcai, 80 férőhelyes VI. számú 
Bölcsőde 1979 szeptemberé-
ben kezdte meg működését. Az 
első intézményvezető, Bihari 
Pálné két évvel később nyugdíj-
ba vonult, helyét Kaltenecker 
Andrásné vette át, aki 1981 ok-
tóberétől egészen 2013-ig állt a 
Városi Bölcsőde élén.

A bölcsődei ellátás iránti igény 
csökkenésével, a fenntartás ne-
hézségei miatt  1989-től intéz-
ményeket zártak be a városban. 

A megmaradt, 165 férőhellyel 
működő három bölcsődét új-
ból számozták, az Arany János 
utcai lett az I. számú. A követ-
kező évben gyermekfelügyelet 
indult, hogy a kihasználtságot új 
szolgáltatással növeljék. A gyer-
mekfelügyelet mellett a szülők és 
gyermekeik számára karácsonyi 
készülődést, farsangi mulatsá-
got, gyermeknapi hancúrozást 
kínáltak. Keddenként a Ringató 
megteremtője, Gállné Gróh Ilike 
vezetésével „hangicsáló” foglal-
kozást tartottak, más rendszeres 
játéklehetőséggel együtt.

Az intézmény 1996-ban vette 
fel a Városi Bölcsőde nevet, miu-
tán minden önkormányzati böl-
csi megszűnt a városban. Az ön-
álló költségvetéssel gazdálkodó, 
részben önálló intézmény 70 fé-
rőhellyel működik tovább. A szü-
lői munkaközösség tagjai Bustya 
Gabriella és Christian Anikó ve-
zetésével 1997-ben létrehozták az 
Eszterlánc Alapítványt, melynek 
célja a bölcsőde szakmai és tárgyi 
feltételeinek javítása a gyermekek 
jobb ellátása érdekében.

Az első nyári táborát 2000 jú-
liusában szervezte az intézmény 
2–12 éves gyermekek részére. A 
programok között szerepeltek 
kirándulások a Prométheusz 
parkba és a Kálváriára, közle-
kedési-ügyességi versenyek és 
kézműves foglalkozások (szö-
vés, fafaragás, kosárfonás).

2002. április 21-én Szakmai 
nappal és szülők-nevelők báljá-
val ünnepelték, hogy 150 éve in-
dult hazánkban az első bölcsőde. 
Azóta minden évben megtartják 

a szakmai napot, 2014 óta pedig 
április 21-e – vagy az azt követő 
legközelebbi munkanap – neve-
lés-gondozás nélküli munkanap.

A Városi Bölcsőde 2009-ben 
ünnepelte 30 éves fennállását. 
Az Eszterlánc Alapítvány elis-
merést hozott létre a gondo-
zónők számára Eszterlánc-díj 
néven, mellyel az évek során a 
bölcsődéért, az alapítványért 
végzett kimagasló munkát jutal-
mazza a szervezet kuratóriuma.

A régi épület felújítása, korsze-
rűsítése 2010-ben kezdődött, és 
ma is tart. A 2013-as pályázat ke-
retében az épület két csoportszo-
bával és a hozzátartozó fürdővel, 
öltözővel bővült. A gyermeklét-
szám 25 férőhellyel, a személyi 
állomány négy kisgyermekne-
velővel és egy dajkával bővült.

A Városi Bölcsőde jelenleg 
10 csoporttal működik – tud-
tuk meg az intézményvezetőtől. 
Az egy-egy kedves állatkáról 
elnevezett csoportokban 10–14 
gyermek jár. Bölcsődénkben 
egészséges gyermekek között 
integráltan folyik a sajátos ne-
velési igényű, vagy szakvéle-
ménnyel rendelkező gyermekek 
gondozása-nevelése. Gyógytor-
nász, konduktor látogatja intéz-
ményünket, és foglalkozik heti 
rendszerességgel a fejlesztendő 
gyermekekkel. A cél a szakmai 
munka színvonalának megtar-
tása, fejlesztése, kreatív, gyer-
meknek és családoknak szóló 
programok szervezése – tette 
hozzá Mészárosné Wittmer 
Boglárka, aki januártól vezeti a 
bölcsődét.

A 40 éves épületben és annak 
udvarán most is zajló felújítás és 
energetikai korszerűsítés után 
még jobb feltételek között foly-
hat a nevelő-gondozó munka. 

A 2019/2020-as nevelési évre 
április 29-én és 30-án tartják a 
bölcsődei beiratást. Ezt megelő-
zően, csütörtökön és pénteken 
„Bölcsőde kóstolgatóra” várták 
az édeklődő szülőket és gyer-
mekeiket (címlapunkon). Itt be-
tekinthettek a bölcsődei életbe, 
beszélgethettek a nevelőkkel és 
feltehették kérdéseiket.   - fl -NÉVNAP–TÁR

Április 28. (vasárnap) – Valéria, Nimród
Valéria: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.
Nimród: bibliai eredetű; jelentése: lázadó, lázító.

Április 29. (hétfő) – Péter
Péter: héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla.

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

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

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

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 28.
(vasárnap)

Április 29.
(hétfő)

Április 30.
(kedd)

Május 1.
(szerda)

Május 2.
(csütörtök)

Május 3.
(péntek)

Május 4.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős
max. 20o , min. 8o

zápor | kb. 2 mm eső | szeles nap
max. 19o , min. 7o

zápor | kb. 4 mm eső | szeles nap
max. 16o , min. 8o

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap
max. 20o , min. 8o

gyengén felhős
max. 21o , min. 8o

közepesen felhős
max. 22o , min. 8o

zápor 
max. 21o , min. 9o

Tájékoztató a május 26-i EP-választásról

Tisztelt Választópolgár!

A köztársasági elnök 2019. 
május 26. napjára tűzte ki az 
Európai Parlament tagjainak 
2019. évi választását.

A szavazás 2019. május 26. 
napján 6:00 órától 19:00 óráig 
tart.

Az a választópolgár, aki a sza-
vazás napján Magyarországon, 
de nem a lakcímén tartózkodik, 
átjelentkezési kérelem 2019. 
május 22. (szerda) 16:00 óráig 
történő benyújtásával kérheti, 
hogy a szavazás napi tartózko-
dási helye szerinti szavazókör-
ben szavazhasson.

Annak érdekében, hogy vá-
lasztójogát önállóan tudja gya-
korolni, az alábbi segítségeket 
igényelheti:
–  a szavazással kapcsolatos 

tudnivalókról könnyen ért-
hető tájékoztatót kapjon,

–  a szavazólap önálló kitölté-
séhez Braille-írásos sablont 

kapjon (a kérelem benyújtá-
sára 2019. május 17. (pén-
tek) 16:00 óráig van lehető-
ség),

–  akadálymentesített szavazó-
helyiségben szavazhasson (a 
kérelem benyújtására 2019. 
május 22. (szerda) 16:00 
óráig van lehetőség)

Az a választópolgár, aki a 
névjegyzéken szerepel, de a 
szavazás napján külföldön 
tartózkodik, Magyarország 
nagykövetségén vagy főkon-
zulátusán szavazhat. Ennek 
feltétele, hogy legkésőbb 2019. 
május 17. (péntek) 16:00 órá-
ig benyújtott kérelme alapján a 
helyi választási iroda felvegye a 
külképviseleti névjegyzékbe.

Amennyiben a választópolgár 
a névjegyzékben szerepel, de
–  egészségi állapota,
–  fogyatékossága,
–  fogva tartása miatt
mozgásában akadályozott, 
mozgóurnát igényelhet. A 
mozgóurna igénylésére kizá-
rólag írásban, az erre szolgáló 
formanyomtatvány igénybevé-
telével van lehetőség. A kérelem 
online, személyesen, levélben, 
meghatalmazott és kézbesítő út-
ján is benyújtható, többségében 
a választás napját megelőzően, 

2019. május 22. (szerda) 16:00 
óráig, de egyes esetekben ezt 
követő időpontban is.

A választás napján, 2019. 
május 26-án 12:00 óráig 
nyújtható be mozgóurna irán-
ti kérelem:
–  online, ügyfélkapus azonosí-

tással a Helyi Választási Iro-
dához,

–  papír alapon meghatalmazott 
vagy kézbesítő útján a szava-
zatszámláló bizottsághoz.
Erre vonatkozó részletes tájé-

koztatás elérhető a http://www.
valasztas.hu/mozgourna-ig-
enylese oldalon.

Az Európai Unió tagállama 
Magyarországon élő állampol-
gárának lehetősége van arra, 
hogy a szavazás jogát Magyar-
országon gyakorolja. A szava-
zás feltétele, hogy a kérelmező
–  az Európai Unió tagállamá-

nak állampolgára,
–  betöltötte a 18. életévét (vagy 

még azt megelőzően házassá-
got kötött),

–  rendelkezik bejelentett ma-
gyarországi lakcímmel és

–  sem Magyarországon, sem 
az állampolgársága szerinti 
tagállamban nincs kizárva a 
szavazás jogából.

Az erre irányuló kérelmet 
legkésőbb 2019. május 10. 
(péntek) 16:00 óráig lehet be-
nyújtani.

A kérelmek (vagy azok tör-
lésének) benyújtására az erre 
szolgáló formanyomtatványok 
segítségével
–  elektronikusan www.valasz-

tas.hu oldalon,
–  személyesen a lakóhely vagy 

bejelentett tartózkodási he-
lye szerinti helyi választási 
irodánál vagy

–  levélben a lakóhely szerinti 
helyi választási irodánál van 
mód.

Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Iroda és 
Helyi Választási Iroda 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Telefon: 74/504–100

Választási Információs
Szolgálat: 
Telefon:  74/504–162;  

74/504–115
E-mail: 
valasztasinfo@szekszard.hu

További információk elérhe-
tők a www.valasztas.hu és a  
www.szekszard.hu oldalon.
 dr. Molnár Kata jegyző

Eszterlánc Alapítvány
A szülők összefogása hívta 
életre 1997-ben az Eszterlánc 
Alapítványt a Városi Bölcsőde 
szakmai eszközeinek, a gyer-
mekek tárgyi környezetének 
fejlesztéséért. Az alapítvány 
kuratóriumának elnöke Rimai 
Rudolfné, az intézmény koráb-
bi vezetője, s a testület munká-
ját az alapító tagok közül Bus-
tya Gabriella jelenleg is segíti.

A közhasznú szervezet 
célkitűzései szorosan illesz-
kednek a bölcsőde szakmai 
programjához, a kisgyer-
meknevelés körülményeinek 
korszerűsítéséhez. Tevékeny-
ségének is köszönhetően a 

bölcsődei ellátásban jó szín-
vonalú nevelésben-gondozás-
ban részesülhetnek a gyere-
kek, a fejlődésüket sokrétűen 
biztosító személyi és tárgyi  
környezetben. Az Eszterlánc 
Alapítvány sokféle fejlesztő 
eszköz, játék és kreatív foglal-
kozásokhoz szükséges anyagok 
beszerzését segítette. Jelentős 
adománya volt a bölcsődében 
kialakított Só-szoba, vagy az 
intézmény részére 2014-ben 
átadott 100 darab korszerű 
fektető, de a tehetségek ki-
bontakoztatása, a hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóz-
tatása terén is elkötelezett az 
alapítvány.
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TAVASZI AKCIÓS AJÁNLAT
2019. Cetelem áruhitel lehetőség, egyes gépeknél 0% THM

Akciós ajánlatunk április 4-től május 29-ig,
illetve a készlet erejéig érvényes.

Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. 
• Telefon: +36–74/510–026 • Mobil: +36–30/162–2002

0%
THM

Husqvarna LC140S benzinmotoros 
fűnyíró

ÚJ

Husqvarna
Láncfűrész 130
•  Teljesítmény

1.5 kW

59.900,- Ft

Husqvarna Fűkasza 135R
•  Teljesítmény:

1,4 kW
• 34,6 cm³
• 6,8 kg

134.900,- Ft (10 x 13.490,- Ft)

•  125 cm3

•  vágásszélesség:
40 cm

•  gyűjtés/hátsó 
kidobás

• önjáró

99.900,- Ft
Husqvarna TS138M traktor
•  Briggs&Stratton motor
•  mechanikus váltó
• vágásszélesség: 97 cm

549.900,- Ft

(04230)

Városi Majális – idén is retro hangulatban
A hagyományos majálisokat 
övező programokhoz képest 
szélesebb kínálattal, egyszer-
re két helyszínnel, gasztronó-
miai és családi rendezvények-
kel is várja a kikapcsolódni 
vágyókat május 1-jén a Városi 
Retro Majális.

A retro életérzés jegyében fogant 
hangulatról olyan együttesek 
gondoskodnak, mint az UFO, a 
Roy és Ádám Trió, vagy Dj Nák-
si Attila, a Soho Party korábbi 
frontembere. Mint arról Zsikó 
Zoltán, a rendező Babits Mihály 
Kulturális Központ ügyvezetője 
az esemény keddi sajtótájékozta-
tóján beszélt, a retrora manapság 
komoly igény mutatkozik. Ki-
emelte, az idei majálison a virsli 
és a hot-dog mellett szélesebb 
skálájú gasztronómiai kínálattal 
szolgálnak a látogatóknak.

A Prométheusz parkban ki-
lenc órától helyi csoportok mu-
tatkoznak be, majd tizenegytől 
Pom-Pom meséivel szórakoz-
tatja a kisebbeket az Aranysza-
már Bábszínház. Negyed egytől 
ismét a civil csoportoké a szín-
pad, majd fél kettőtől a Tücsök 
Zenés Színpad várja az érdeklő-
dőket.  Az idén ötvenéves Ka-
láka együttes „Három székláb” 
című koncertje 15:00 órakor 
kezdődik, és valamennyi kor-
osztály figyelmére számíthat.

Az esemény humornak sem 
lesz híján: délután Badár Sán-
dor, a Dumaszínház társula-
tának tagja szórakoztatja az 
érdeklődőket. A nevetés után a 
zenéé lesz a főszerep: fél hattól 
egészen 22:00 óráig az UFO, a 
Roy és Ádám Trió és DJ Náksi 
Attila váltja egymást a Promét-
heusz park színpadán.

A kulturális központban dé-
lelőtt Gróh Ilonával, a Ringató 
Zenei Nevelési Program kidol-
gozójával vehetnek részt foglal-
kozásokon és gyermekjátszón a 
kisgyermekes családok.

A retro majális kapcsolódó 
programjainak sorában bemutat-
kozik a Bad Bones AFC és a Szek-
szárdi Kajak-Kenu SE, egészség-
sátorral érkezik a Vöröskereszt, 

de kitelepül a Magyar Honvédség 
Toborzó Irodája és a Placcon mű-
ködő Új Nemzedék Szekszárdi 
Közösségi Tér is. A Happy Stars 
Nyelviskola pedig kézműves 
foglalkozásokat rendez. A Csi-
ga-Biga Alapítvány terápiás ku-
tyáival játszóház keretében lehet 
ismerkedni, de lesz kézműves- és 
kirakodó vásár is, és étkes sátrak 
is várják a közönséget. Mindezen 
túl – a retro jegyében – Vidám-
park is „csalogatja” a kisebbeket 
és örök gyerekeket.  Gy. L.

Városi Retro Majális 2019
Színpadi programok:
•  09:00–10:30 Helyi civil cso-

portok bemutatkozása
•  11:00–12:00 Aranyszamár 

Bábszínház: Pom-Pom meséi

•  12:15–13:30 Helyi civil cso-
portok bemutatkozása

•  13:30–14:15 Tücsök Zenés 
Színpad

•  15:00–16:00 Kaláka együttes 
– gyermekkoncert

•  16:30–17:10 Badár Sándor, 
a Dumaszínház társulatának 
tagja

•  17:30–18:05 UFO
•  19:00–20:00 Roy és Ádám 

Trió
•  20:30–22:00 DJ Náksi Attila

Kapcsolódó programok 
a parkban: gyermekjátszó, 
kézműves foglalkoztató, vi-
dámpark, kézműves- és kira-
kodóvásár, étkes sátrak, civil 
szervezetek pavilonjai.

Esőhelyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ.

Bibliai idézetek a karkötőkön
Voltak próbálkozások – példá-
ul húsz évvel ezelőtt az Arany 
János utcában –, s most ismét 
van valaki, aki bevállalta: egy-
házi könyv és kegytárgyboltot 
nyitott Szekszárdon.

Renczesné Hauszknecht Zsóka 
nem kereskedő, hanem agrár-
mérnök. Hitgyakorló. Férjével 
közös családi gazdaságot mű-
ködtet Harcon, három gyerekük 
a szekszárdi katolikus iskolába 
jár. A kis üzlet az iskola köze-
lében, a Garay udvarban talál-
ható. Eleinte valószínűleg sokat 

kell majd imádkozni azért, hogy 
ne veszteséget termeljen a vál-
lalkozás... 

A kínálat nagy részét vallásos 
könyvek teszik ki, a Bibliától a 
kortárs lelkipásztorok írásaiig, 
de kaphatók feszületek, gyer-
tyák, gyertyatartók, rózsafüzé-
rek, ajándéktárgyak keresztelő-
re, esküvőre.

Természetesen a gyermekek-
re is gondolt a fiatalasszony: ők 
evangéliumi idézetekkel ellátott 
„igés füzeteket” és bibliai mon-
datokat hordozó, szilikon kar-
kötőket találhatnak a boltban, 
melynek kínálatát szeretnék fo-
kozatosan bővíteni a kereslettől 
függően. SZV

Föltámadási körmenetet tartottak Újvárosban
Húsvétvasárnap föltámadá-
si körmenetre várták a ke-
resztény híveket az újvárosi 
katolikus templomba, a fél 
nyolcas mise után.

Miként általában minden kör-
menet, így a húsvéti is egyfajta 
tanúságtévő jelleggel bír. Ilyen-
kor a hívek az eucharisztiával 
(Oltáriszentség) kivonulnak az 
utcára és ezzel „megvallják” a 
Krisztust. 

A körmenet a katolikus meg-
újulás részeként, a 17. századtól 
terjedt el, Fölelevenítették a kö-
zépkori szokást, az Oltáriszent-
ség fölemelését a szent sírból 
(föltámadási szertartás), és a 
Jézus keresés helyébe szentségi 
körmenetet állítottak.

Az újvárosi szentmisét kö-
vetően a gyülekezet kivonult a 
templomból: a föltámadt Krisz-
tus szobrát, az úgynevezett Al-

leluja-szobrot az egyházközség 
megbecsült férfi tagja viszi, de 
ugyancsak a hívek viszik a kör-
menetben a húsvéti gyertyát, a 

baldachint és a lámpákat is. A 
körmenet alatt a szokásoknak 
megfelelően négyszer mondott 
szentségi áldást Kárász Gábor 
diakónus.

A celebráns (a körmenet ve-
zetője) egy jellegzetes ruhada-
rabja az úgynevezett vélum. A 
pap ezzel fogja a szentségtartót, 
kiemelve az Oltáriszentséget, 
hogy minél inkább az kerüljön 
előtérbe. Ősi szokás a miszté-
rium lepellel való letakarása, a 
szent tárgyak lepellel való meg-
fogása.

A körmenet végén az Allelu-
ja-szobrot az oltárra helyezték, 
s az ott marad Áldozócsütörtö-
kig (május 30.), az Úr Menny-
bemenetelének ünnepéig. 

 SZV
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Aranyeső hullott a szekszárdi borászokra
Tizenöt arany- és tíz ezüs-
térmet nyertek a szekszárdi 
pincészetek a 20. VinAgora 
Nemzetközi Borversenyen, 
melyen a Schieber Pincészet 
Tabu Kékfrankos 2016 bora 
lett a legjobb fajtabor a kék-
frankosok mezőnyében.

A legrangosabb hazai nemzet-
közi borversenyre – melynek 
zsűrizését április 6. és 8. között 
tartották meg – tizenhét ország-
ból összesen 643 tételt neveztek 
be. Ebből 514 volt a hazai, és 
129 a külföldi pincészetek által 
benevezett bor. A borászatok 
333 fehér- és 222 vörösborral, 
illetve 88 rozéval neveztek a 
rangos bormustrára, ahol ösz-
szesen 199 érmet osztottak ki. 

A zsűri 5 bort nagy arannyal, 
83 tételt aranyéremmel, 111 
mintát pedig ezüstéremmel is-
mert el. A hazai borászatok 68 
arany- és 88 ezüstérmet szerez-
tek, a külföldi borászatok közül 
a legjobb eredményt az Ausztrál 
pincészetek érték el, melyek egy 
nagy aranyat, valamint három 
aranyérmet nyertek.

A szekszárdi borászatok szé-
pen szerepeltek a versenyen és 
15 aranyérmet, illetve 10 ezüs-
térmet szereztek. A legtöbb 
aranyérmet, összesen négyet, a 
Fritz Borház nyerte el a borvi-
dék pincészetei közül. A Bodri 
Pincészet, a Dániel Pince és a 
Schieber Pincészet, valamint a 
Takler Borbirtok két-két arany-
érmet gyűjtött be. Egy-egy 

aranyérmet nyert a Heimann 
Családi Birtok, a Mészáros Bor-
ház és a Prantner Pince.

A legjobb fajtaborok verse-
nyében tíz különdíjat osztot-
tak ki. A legjobb kékfrankos a 
Schieber Pincészet Tabu Kék-
frankos 2016 bora lett, mely a 
2019-es Szekszárdi Borvidéki 
Borverseny legjobb vörösbora 
díjat is elnyerte nemrég.

A versenyen a Twickel Szőlő-
birtok három, a Bodri Pincészet 
kettő, a Dániel Pince, a Lajvér 
Pincészet, a Mészáros Borház, 
valamint Sümegi Ákos és a 
Takler Borbirtok egy-egy ezüs-
térmet szerzett.

A nyolc kategóriában kiosz-
tott Champion díjakat – lap-
zártánk után – április 25-én a 
VinCE Budapest Wine Show-n 
hirdették ki. 

 Forrás: kadarka.net

Viselkedéskultúra: ,,Tudni illik, hogy mi illik”
Az idősebbek még biztosan 
emlékeznek erre a régi televí-
ziós illemtan műsorra, mely-
hez hasonlóra bizony manap-
ság is lenne igény…

A helyes viselkedéskultúra terjesz-
tésének előmozdítása érdekében – 
tévéműsorok hiányában – Görög 
Ibolya, a hét (!) miniszterelnök 
mellett dolgozó protokollszakértő 
humorral átszőtt, a kínos élethely-
zeteket is  feltáró előadásai is meg-
oldást jelenthetnek.

Korunk nyavalyája, hogy min-
den nap „rosszul kelünk”. Ez az-
zal jár, hogy az emberiség egyik 
fele dajkálja a másikat. A helyes 
azonban az lenne, hogy „min-
den napot nyerjünk meg” és le-
hetőleg úgy ébredjünk, hogy azt 
mondjuk: „Jól vagyok!”

Az ismert szakember áprilisi, 
szekszárdi előadásán egyebek 
mellett kijelentette: a siker titka, 
hogy az ember be tudjon illesz-
kedni a közösségekbe. Ehhez 
például nem illik zsebre dugott 
kézzel, vagy evés közben, tele 
szájjal beszélni. Ha férfi mutat-
kozik be nőnek, utóbbi nyújt-
ja előbb a kezét, illetve a férfi 
mindig föláll a kézfogásnál. A 

kapcsolatfelvétel része nem a 
kézfogás, hanem a szemkontak-
tus – magyarázta Görög Ibolya, 
aki kiemelte: asztalon keresztül 
viszont nem illik kezet fogni.

Véleménye szerint az is fontos 

lenne, hogy az embereket meg-
tanítsuk köszönni. Ha belépünk 
valahová, első legyen, hogy kö-
szönünk. Kézcsóknál – amely 
csak az európai kontinensen 
divat – a férfi nem érinti meg 
ajkaival a nő kezét – tette hozzá 
a szakértő, aki tanáccsal szolgált 
a kellemetlen emberekre is. Aki 
hátravetett kézzel ül egy asztal-

nál, kezdjük el nézni a hónalját, 
csak abbahagyja.

A szakértő szerint az em-
berek manapság elfelejtettek 
beszélgetni és nem figyelnek 
egymásra. A figyelem ugyanak-

kor Görög Ibolya szerint falakat 
bont le. Arra is figyelmeztette a 
hallgatóságot: a férfi ne mász-
káljon zsebre dugott kézzel, a nő 
pedig ne asszonykórusosan te-
gye csípőre a kezét a különböző 
élethelyzetekben. Mint magya-
rázta, az intelligens ember zárt 
szájjal tüsszent, nem néz fel az 
asztaltársaságra, hogy szép volt, 

míg az ásítás mindig azt jelenti, 
unjuk a másikat.

Az előadó a vendég helyes kí-
séréséről is szót ejtett: ha az ajtó 
kifelé nyílik, előre kell menni és 
azt számára tartani. Lépcsőn fel-
felé menet a vendég mögött illik 
menni, lépcsőn lefelé pedig előt-
te. Liftben a férfi tartja a gombot, 
ha hölgyek is vannak, megvárja, 
míg azok kiszállnak. Ha több 
vendéget kell kísérni, a fővendég, 
amennyiben átlépi a küszöböt, 
lépjünk mellé, utána pedig elé.

Görög Ibolya az anyanyelv 
használata kapcsán a nyelvtan-
ilag hibás beszédre, valamint a 
megbocsáthatatlan, szociálisan 
alul kulturált szóhasználatra, a 
csúnya szavak használatának el-
terjedésére is felhívta a figyelmet. 
Emellett az idegen szavak, a sértő 
fordulatok kerülésére és a tege-
zés helyes irányára is rávilágított. 
Tudniillik, nem tegezhet min-
denki mindenkit: legfeljebb a nő 
a férfit, az idősebb a fiatalabbat 
és a magasabb rangú az alacso-
nyabbat – amennyiben úgy dönt. 
Persze, arról sem feledkezhetünk 
meg: ha valakivel tegező viszony-
ba lépünk, azt többé már nem 
lehet semmissé tenni...  Gy. L.
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Tamás a Szakma Sztáron is bizonyított
Kétszáz fodrász tanulóból a 
hetedik helyen végzett nem-
rég Csiszár Tamás fodrász ta-
nuló, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara által szerve-
zett Szakma Sztár Fesztivál 
budapesti döntőjén.

Az eredmény már csak azért is 
„megsüvegelendő”, mert Tolna 
megyéből több, mint tíz éve 
nem jutott be fodrász tanuló az 
országos verseny döntőjébe.

Az ifjú tehetség két esztende-
je tanulja a szakma fortélyait, 
de már korábban is ott „serte-
pertélt” édesanyja, Feri Ildikó 
mellett a fodrászüzletben… 
A pécsi regionális versenyen 
két különdíjat is „bezsebelő” 

Csiszár Tamás egy székesfe-
hérvári országos vetélkedésen 
borbély kategóriában ért el má-
sodik helyezést.

A fiatalember lapunk kérdésére 
elmondta: kedvenc versenyszáma 
a férfi hajvágás és a szakálligazí-
tás. A versenyekre való felkészü-
lésben édesanyja mellett iskolai 
tanárai és barátnője is segíti. Ta-
más a versenyeken azt is megta-
nulta, miként lehet jóval gyorsabb 
és precízebb munkát végezni. Ab-
ban pedig, hogy „képben legyen” 
a legújabb hajvágási trendekben, 
az internet nyújt neki gazdag 
„merítési” lehetőséget.

Hogy a jó szakember meny-
nyire keresett, azt már első ver-
senyén megtapasztalta, amikor 
figyelemre méltó teljesítménye 
után több állásajánlattal kör-
nyékezték meg a szekszárdi 
fiatalembert.  - gyimóthy -

Határtalanul: nagyváradi vendégek a Kolping iskolában
A Határtalanul! program ke-
retében, a magyarságtudat 
erősítése, a kapcsolatok épí-
tése céljából töltött néhány 
szép napot március közepén, 
Nagyváradon a Szekszárdi 
Kolping Katolikus Szakkép-
ző Iskola és AMI 30 diákja és 
négy pedagógusa.

Az odavezető úton, Nagysza-
lontán megtekintették Arany 
János szülőházát, majd a má-
sodik nap ellátogattak a Nagy-
váradi Szent László Római Ka-
tolikus Líceumba, ahol igazán 
nagy vendégszeretetben volt 
részük. Megismerkedtek az 
iskola történetével, tanáraival, 
szakács tanulóival és közös fő-
zés keretében erdélyi ételeket 
készíthettek az iskola tankony-
hájában. Éttermek látogatásá-
val betekintést nyerhettek az 
erélyi gasztronómiába. Az is-
kolai program zárasaként – az 
összetartozás jelképeként – elé-
nekelték a magyar himnuszt.

Nagyvárad látványossága-
it, a színházat, a városházát, a 
várat, a Szent László templo-
mot idegenvezető segítségével 
ismerhették meg a tanulók. A 
harmadik napon közös kirán-

duláson vettek részt a nagy-
váradi iskola tanulóival és 
pedagógusaival: ellátogattak 
Nagykárolyba, Zilahra és Szil-
ágysomlyóra is. A kirándulás 
alkalmat adott közös éneklésre 
és a diákok közötti kapcsolatok 
építésére.

A látogatás viszonzásaként 
április elején fogadták Szek-
szárdon a nagyváradi Líceum 
vendéglátó szakos diákjait és 
tanárait. A nagyváradi és a 
magyar diákok összeállítottak 
egy közös receptgyűjteményt, 
melyben a jellegzetes ételek 

szerepelnek. A Kolping iskola 
gyakorló kertészetében megfi-
gyelhették a konyhakerti növé-
nyek termesztésének lépéseit, 
és megtudhatták, hogy az ott 
termesztet zöldségek egy része 
az iskola tankonyhájának alap-
anyagául is szolgál.

Szekszárdon a magyar kultú-
ra lovagjától, a népművelő Bog-
nár Ceciltől megtudták, hogy 
Szent László a kapocs a két vá-
ros között, a Kálvária kilátónál 
pedig kuruc nóták csendültek 
fel tárogatóján. A fiatalok meg-
látogatták a Petrits család ma-

nufaktúráját és múzeumát, ahol 
a mézeskalács figurák mellett a 
gyertyaöntés titkaiba is bepil-
lantást nyerhettek. Megnézték 
Babits Mihály szülőházát és az 
eredeti állapotában álló Bogár 
tanyát. A Garay Élménypince 
pedig valósággal lenyűgözte a 
diákokat, akik jártak Pécsett és 
Kalocsán is.

Felejthetetlen élményekkel 
gazdagodva, új barátokra lelve, 
egy jövőbeni folytatás remé-
nyében utaztak haza a nagy-
váradi diákok és pedagógusok.  
 SZV

Meghívó
A Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Kara 
– az MTA PAB Neveléstörténeti 
Munkabizottságával együttmű-
ködve – az állami magyar ta-
nítóképzés 150 éves jubileuma 
tiszteletére:

„A tanítóképzés öröksége és 
jelenléte a Dél-Dunántúlon” 
címmel tudományos konferen-
ciát szervez Szekszárdon.

Időpont: 2019. április 30. 
(kedd) 09:00–16:00 

Helyszín: PTE KPVK, A-épü-
let, 52. sz. ea. (7100 Szekszárd, 
Rákóczi út 1.)

A konferencia fővédnöke: 
Prof. Dr. Lénárd László egyete-
mi tanár, az MTA PAB elnöke.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Április 29-től május 3-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Zárva

(04224)

MENÜ Április 29. Április 30. Május 1. Május 2. Május 3.

„A”
1150 Ft

Sertésgulyás Tavaszi
zöldségleves

Grízgaluska 
leves

Tejfölös 
burgonyaleves

Káposztás
tészta,

gyümölcs

Bakonyi szár-
nyasragu,
párolt rizs

Paradicsomos 
káposzta,

sült oldalas

Zöldborsós
csirkemáj,
párolt rizs

„B”
1150 Ft

Sertésgulyás Tavaszi
zöldségleves

Grízgaluska 
leves

Tejfölös 
burgonyaleves

Torinói csir-
kemell,

zöldséges 
bulgur

Csülök pékné 
módra,

savanyúság 

Quesadilla
sajttal,

friss salátával, 
joghurtos 

öntettel, pirított 
burgonya

Marhapörkölt,
tarhonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
1050 Ft

Rántott 
sertésborda,

fűszeres 
parázs-

burgonya 
savanyúság

Rántott 
sertésborda,

fűszeres 
parázs-

burgonya 
savanyúság

Rántott 
sertésborda,

fűszeres 
parázs-

burgonya 
savanyúság

Rántott 
sertésborda,

fűszeres 
parázs-

burgonya 
savanyúság

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Céklával, 
füstölt sajttal 

sült pulykamell 
sokmagvas 

bulgur

Céklával, 
füstölt sajttal 

sült pulykamell 
sokmagvas 

bulgur

Céklával, 
füstölt sajttal 

sült pulykamell 
sokmagvas 

bulgur

Céklával, 
füstölt sajttal 

sült pulykamell 
sokmagvas 

bulgur

(04235)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Május 5-én
Anyák napja!

Női cipőkre
10–20%

engedményt 
adunk

május 3-án!
Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:

09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Szekszárdi céghez raktári kisegítő 
segédmunkást keresünk azonnali kezdéssel. 

Elvárások: B kategóriás jogosítvány,
targoncavezetői engedély előny.

ÉRDEKLŐDNI:
30/600–4525 vagy 20/2555–860

(0
42

32
)

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
(04225)
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Április 21-ei rejtvényünk megfejtése: Ragályi Elemér, Szerencsés Dániel
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Rikk Józsefné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését május 2-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Közgyűlés
A Szekszárd Alsóvárosi Római 
Katolikus Közhasznú Egyesü-
let 2019. évi rendes közgyűlé-
sét tartja, melyre tisztelettel 
meghívjuk.

Időpont: 2019. május 5. (vasár-
nap) 17:30 óra

Helyszín: Plébánia, Béla ki-
rály tér 9.

(Határozatképtelenség esetén, 
a megismételt közgyűlést május 
10-én (péntek) 19:00 órakor 
tartják ugyanott.)

Napirendi pontok:
1.)  A 2018. évi pénzügyi be-

számoló, közhasznúsági 
jelentés.

2.)  A Jelölőbizottság beszámo-
lója, tisztségviselők/elnöksé-
gi tagok választása.

3.)  Az egyesület 2019. évi mun-
katerve, költségvetés.

4.)  Egyéb teendők, programok 
megbeszélése, tagdíj befize-
tések, új tagfelvételek.

A közgyűlésen minden 
egyesületi tag részvételére szá-
mítanak!

A közgyűlés nyilvános, sze-
retettel várnak minden érdek-
lődőt, és az egyesületbe belépni 
szándékozót

Felhívás
a helyi kitüntetések adományozásának kezdeményezésére

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyű-
lése a Szekszárd Város Napjá-
nak megállapításáról és a helyi 
kitüntetések és elismerő címek 
alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről szóló 11/2016. 
(III. 31.) önkormányzati ren-
delete alapján Szekszárd város 
közösségéhez fordul, hogy a 
szekszárdiak tegyenek javasla-
tot az alábbi helyi kitüntetések 
adományozására.

1.) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
2.) Közjóért kitüntető díj
3.) Szekszárd javáért kitüntető cím
4.) Hirling Ádám kitüntető díj
5.) Tormay Károly kitüntető cím
6.) Triebler Irma kitüntető cím

A kitüntetésekre vonatkozó 
javaslatokat írásban, az űrla-

pok kitöltésével kell eljuttatni 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez 2019. április 
30-ig, a 7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. címre.

A javaslattételben meg kell 
jelölni azokat a tényeket és ada-
tokat is, amelyek a kitüntetés 
adományozását megalapozzák. 
Természetes személyt érin-
tő adományozásra vonatkozó 
minden javaslathoz mellékelni 
kell a javasolt személy hozzá-
járuló nyilatkozatát személyes 
adatai kezeléséhez.

A felhívás részletes szövege, 
és a javaslattételhez szükséges 
űrlap elérhető Szekszárd város 
honlapján: https://www.szek-
szard.hu/hu/onkormanyzat/
dijak-elismeresek/javaslattete-
li-urlapok

Pályázat Civil keretre
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága nyílt 
pályázatot hirdet a 2019. évi 
Civil Keretre.
Felosztható keret: 6.000.000,- Ft
Pályázat célja:

A civil szervezetek 2019. évi 
működésének támogatása, 
mind eszköz és infrastruktúra, 
mind humánerőforrás tekinte-
tében, melyek elősegítik a szer-
vezet fejlődését, működését.
A támogatás tartalma:

A támogatás a pályázó 2019. 
január 1. és 2019. december 31. 
között keletkező működési és 
ugyanezen időszakban a mű-
ködéshez kapcsolódó tárgyi 
eszközök beszerzési, illetve a 
humánerőforrás költségeihez 
nyújt támogatást.
A támogatás mértéke és formája:

A pályázatból elnyerhe-
tő támogatás mértéke mini-
mum 50.000,- Ft, maximum 
200.000,- Ft, melynek formája 
vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázatot egy eredeti, 
aláírt példányban, a kiírásnak 
megfelelően hiánytalanul (a 
pályázati formanyomtatvány 
minden kérdésére választ 
adva), és az egyéb előírt doku-
mentumok becsatolásával kell 
benyújtani személyesen: Pol-
gármesteri Hivatal Szekszárd, 
Béla király tér 8. (Humánszol-
gáltatási Igazgatóság Humán 
Osztály), postai úton: 7100 
Szekszárd, Béla király tér 8. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. május 24.

A részletes felhívás és a pá-
lyázati adatlap letölthető a 
www.szekszard.hu honlapról, 
illetve átvehető a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.)

Felvilágosítást Losonczyné 
Csuprik Erika, a közművelő-
dési és civil kapcsolatok refe-
rense nyújt személyesen vagy 
telefonon (74/504-119, Humán 
Osztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága

Pályázat Kulturális keretre
Szekszárd MJV Önkormányzata 
Közgyűlésének Humán Bizottsága 
nyílt pályázatot hirdet a 2019. évi 
Kulturális Támogatási Keretre.
Felosztható keret: 1.100.000,- Ft
A támogatásra pályázhatnak:
a.)  a Tolna Megyei Civil Informá-

ciós Centrumnál regisztrált 
szekszárdi székhelyű önszer-
veződő közösségek,

b.)  köznevelési, közművelődési 
intézmények,

c.)  magánszemélyek.
A pályázat célja: 2019. évi szek-
szárdi kulturális rendezvények, 
lebonyolításához, valamint a vá-
roson kívüli kulturális, művészeti 
eseményeken történő 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 kulturális 
tradícióinak méltó örököse. 

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

A támogatás összege és formája: 
Meghatározott támogatási cé-
lok megvalósításához minimum 
30.000,- Ft, maximum 120.000,- Ft 
igényelhető.  A támogatás formája 
vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázatot egy eredeti, aláírt 
példányban, a pályázati forma-
nyomtatvány minden kérdésére 
választ adva, és az egyéb előírt do-
kumentumok becsatolásával kell be-
nyújtani személyesen: Polgármeste-
ri Hivatal Szekszárd, Béla király tér 
8. (Humánszolgáltatási Igazgatóság 
Humán Osztály), postai úton: 7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2019. május 24.

A részletes felhívás és a pályá-
zati adatlap letölthető a www.
szekszard.hu  honlapról, illetve 
átvehető a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Szekszárd, Béla király tér 8.)

Felvilágosítást Losonczyné 
Csuprik Erika, a közművelődé-
si és civil kapcsolatok referense 
nyújt személyesen vagy telefonon 
(74/504-119, Humán Osztály).

Miközben ettek, Jézus kezé-
be vette a kenyeret, és hálát 
adott Istennek. Részekre tör-
te a kenyeret, szétosztotta 
tanítványai között, miközben 
ezt mondta: „Vegyetek belő-
le, és egyétek meg! Ez az én 
testem!”
 (Máté evangéliuma 26:26)

Valahogyan az volt az elképze-
lésem erről, hogy Jézus az utolsó 
vacsora közben, de legalább is az 
elején, hálát adott és szétosztotta 
a kenyeret, aztán pedig a bort, 
mert azzal kezdték az étkezést.

Az elmúlt szerdán, Szekszár-
don, az Ízlelő Családbarát Étte-
remben rendeztek egy messiási 

széder-vacsorát több felekezet 
részvételével, ahol a széder zsidó 
hagyományaival ismerkedtünk 
meg és hallottunk a páskaha-

gyomány Jézusra vonatkozó 
utalásairól is.

Ott lett világossá számomra, 
hogy az a kenyér, amelyet Jézus 

szétoszt, nem az első falat, ha-
nem az utolsó, a vacsorát záró 
momentum. A pohár pedig köz-
vetlenül utána, a harmadik po-
hár vagy korty bor a vacsorán, a 
megváltás pohara. Jézus teljesen 
tudatosan az Egyiptomból való 
szabadulásra emlékezve mond-
ja azt az utolsó falat kovászta-
lan kenyérről, hogy „ez az én 
testem”.

Ő maga az utolsó falat, amely 
biztosítéka az Istennel kö-
tött szövetségünknek. Aki hisz 
Őbenne, szereti és követi őt, az 
megszabadul a bűn hatalmából, 
nem uralkodik rajta többé a go-
noszság.  Gyurkó Donát 
 metodista lelkész
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Bunny Bike: húsvéti bringás program a családnak

Közel százan pattantak nye-
regbe a Szekszárdi Sportköz-
pont által első alkalommal 
megrendezett húsvéti Bunny 
Bike-on.

 
A résztvevők a kerékpárúton 
kijelölt 5, illetve 10 km-es út-
vonalon gyűjthették a pecsé-
teket, jutalmul pedig húsvéti 
csokinyuszit és KRESZ kártyát 
kaptak, valamint bringás lám-
pát, csengőt vagy kulacsot vi-
hettek haza. Az esemény köz-
pontja a nemrégiben felújított 
KRESZ Park volt, amit a gyer-
kőcök nagy örömmel vettek 
birtokba. 

A Sportközpont célja a prog-
rammal az volt, hogy felhívja a 
figyelmet a biztonságos közleke-

désre, miközben játékosan meg-
ismerteti a gyermekekkel Szek-
szárd kerékpárút hálózatát. R. P.

FOTÓ: SZV

Tovább folytatta a Május 1. 
és a Béri Balogh Ádám utca 
között található gyermek 
KRESZ-pálya felújítását a 
Sportközpont. A pályát körül-
vevő korláton már meglátszott 
az idő múlása, ezért a cég lel-
kes munkatársai most friss fes-
téssel látták el azt.

A mini KRESZ Park meg-
szépítésének ötletét a Sport-

központ Extrémsport szak-
osztályának vezetője, Koszorú 
Csaba ültette el a szervezet 
dolgozóinak fejében. Tavaly 
októberben kezdődött a felújí-
tás, amikor előásták a pálya 
egyes részeit, kicserélték a táb-
lákat, lefestették az oszlopokat 
és füvesítettek is. A munka a 
közeljövőben útburkolati jelek 
felfestésével folytatódik majd.

Sporthírek – Sporthírek – Sporthírek
Futsal. A címvédő Hajdúbö-
szörmény elvette a Szekszárd 
FC pályaelőnyét a női NB I-es 
futsal bajnokság elődöntőjé-
ben. A Bonyhádon rendezett 
találkozón a HTE játékosai 
kétszer vették be Hargas ka-
puját, miközben Micskó Márk 
csapata ezúttal gólképtelen ma-
radt. A fináléba jutásról döntő 
párharc második mérkőzését 
május 4-én rendezik a hajdú-
sági városban.

Íjászat. A Rácalmáson meg-
rendezett 3D Tavaszi Íjászver-
senyen négy sportoló képvisel-
te a szekszárdi Alisca Nyilai ÍE 
színeit. Közülük Wehovszky 
Kíra Tícia arany-, míg Lehőcz 

Bulcsú bronzérmet szerzett ka-
tegóriájában.

Április 13-án az újvidéki NS 
2002 Íjászklub Nyílt Vajdasági 
3D versenyt szervezett, a festői 
péterváradi vár sáncai között. Az 
Alisca Nyilai Egyesület szép szá-
mú csapattal képviseltette magát 
a viadalon, és majdnem minden 
kategóriában diadalmaskodni 
tudtak. Aranyérmet szerzett: Ba-
logh József, Dudás József, Hajdu 
Vilmos, Keszler István, Laluja 
Sára, Müller György, Müller Oli-
vér és Szeitl Milán.

Kézilabda. Az NB I/B-s női 
bajnokság Nyugati-csoportjá-
ban pillanatnyilag utolsó előtti 
Szekszárdi FGKC gárdája va-

sárnap 18:00 órától alsóházi 
rangadón fogadja a Pázmánd 
együttesét. Sikerükkel a Feke-
te Gólyák elmozdulhatnának a 
kieső helyről.

Kosárlabda. Az Atomerőmű 
KSC Szekszárd NB I-es kosár-
labda csapata – Gereben (16), 
Dojkics (14/6) és McCall (13) 
vezérletével – a fővárosban 
is legyőzte (63–72) az NKE-
FCSM Csatát, s ezzel 2–0-lal 
lezárta az 5-8. helyért zajló pár-
harcát. Djokics Zseljko vezető-
edző együttese az Európa Kupa 
indulást érő ötödik helyért a 
PEAC-ot búcsúztató Cegléd-
del mérkőzik. Az ugyancsak 
két győzelemig tartó párharc 

első találkozóját szombat este 
(lapzártánk után) rendezték 
Szekszárdon, a második mér-
kőzésre április 30-án, Cegléden 
kerül sor. Ha szükség lesz rá, a 
párharc harmadik felvonását 
május 4-én ismét a tolnai me-
gyeszékhelyen tartják.

Labdarúgás. Nagyot harcolva, 
hősiesen védekezve szerzett 
újabb értékes pontot a Szek-
szárdi UFC NB III-as labdarúgó 
csapata, amely a Közép-csoport 
24. fordulójában pályaválasz-
tóként gólnélküli döntetlenre 
végzett az élcsapatnak számító 
Szentlőrinc ellen. Kvanduk Já-
nos együttese 24 pontjával a 13. 
helyen áll a bajnokságban.

Öt érem a pécsi pástról
A közelmúltban rendezték 
meg Pécsett a Magyar Katoli-
kus Iskolák Országos Vívóbaj-
nokságát, amelyen a Szekszárd 
Kórház Sportkör pengeforga-
tói is pástra léptek.

Mindhárom fegyvernemben 
(tőr, kard, párbajtőr) bonyolí-
tottak versenyt, melyen az or-
szág több településéről érkeztek 
egyházi iskolák tanulói. Szek-
szárdról a Szent József Katolikus 
Iskolaközpont öt tanulója indult 
tőr fegyvernemben. Garay Előd 

szakedző tanítványai szépen 
szerepeltek, hiszen nem csak to-
vább jutottak csoportjukból, de 
a kieséses szakaszban is jól tel-
jesítettek, s végül mindannyian 
dobogóra állhattak. A legfénye-
sebb medálból a szekszárdiak 
hármat is szereztek.

Eredményeik: I. korcsoport, 
fiúk: 1. Szigeti Fülöp (2011), 
2. Szigeti Boldizsár (2009). IV. 
korcsoport, lányok: 1. Jankó 
Veronka (2004). Fiúk: 1. Sze-
gedi Ágoston (2005), 3. Kedves 
Benedek (2004).  SZV

A futás öröm, s most a rozé is
Május 4-én immár a tízedik 
Borvidék Félmaratont rende-
zi meg Szekszárdon a Borvi-
dék Futóegyesület.

A Béla király térről 14:00 óra-
kor rajtoló versenyre kétezernél 
is több indulót várnak a szerve-
zők, akik öt távon (30 km, 22 
km, 16 km, 11 km, 6 km) mér-
hetik le felkészültségüket.

A futókat ezúttal is elhalmoz-
zák ajándékokkal, melyek kö-
zött hagyományosan ott lesz egy 
palack szekszárdi bor is. Idén az 
Eszterbauer Borászat Öröm ro-
zéja kerül a csomagokba, melyet 
a verseny társvédnöke, Eszter-
bauer János ajánlott fel.

– Az egészségem megőrzése 
miatt futok, immár harminc 
éve – mondja Eszterbauer Já-
nos, akinek párja, Csatári Mó-
nika többször is myert már a 
Borvidéken. – Korábban a leg-
hosszabb távon is kipróbáltam 
magam, mostanában inkább 
csak a 10-15 km-esen indulok. 

A borvidék gyönyörű völgye-
iben zajló verseny országos hír-
nevet szerzett már, s ezzel emeli 
a város turisztikai vonzerejét – 
tette hozzá Eszterbauer János, 
aki idén is ott lesz a rajtnál.

Az ajándék Öröm rozéról – 
melynek címkéjét az anyai nagy-
szülők fotója díszíti – elmondta, 
hogy kékfrankos, merlot és pi-
not noir házasításával készült, 
és kifejezetten üdítő bor. Persze 
inkább futás után…  (x)  (04239)
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
Május 6. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Május 21. (kedd) 16:00 – 17:00 
óráig. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
2019. április 30. (kedd) 17:00 
óra – Luther tér (szabadtéri fo-
gadóóra). Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. 
u. 7.).

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 

– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

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

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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

AGÓRA MOZI
Április 28., vasárnap  

– Május 1., szerda

15:00 |  Csodapark

17:00 |  Bosszúállók: Végjáték

19:30 |  A Kolibri projekt

Május 2., csütörtök  

– május 4., szombat

15:00 |  Manu a legsirályabb 
fecske

17:00 |  Bosszúállók: Végjáték

19:30 |  Shazam!

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019,. április 30. (kedd) 19:00 
– Színházterem
Agatha Christie: És már senki sem

Orfeum bérlet, 3. előadás. 
Ezúttal a Játékszín előadásában 
látható Agatha Christie „Tíz 
kicsi néger” címen ismertté 
vált krimije, benne olyan kivá-
ló művészekkel, mint Benedek 
Miklós, Gálvölgyi János, vagy 
Csonka András. Rendező: Szir-
tes Tamás.

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2019. május 3. (péntek) 19:00 
– Színházterem
Dr. Almási Kitti előadása

Irigység, kibeszélés, rossz-
indulat. Értsük meg, hogy ne 
gyengítsen! 

Jegyár: 2.400,- Ft.

2019. május 6. (hétfő) 14:30 
– Színházterem
Béres Melinda: Csingiling és a 
kalózok

Kisiskolás bérlet, 3. előadás. 
A Turay Ida Színház új bemu-
tatója olyan világba repít el, 
melyre még álmukban sem 
merünk gondolni. Főszereplője 
Csingiling, a mindig kíváncsi 
kis tündér egy páratlan tengeri 
kalózkodásra hív minden bátor, 
kalandra éhes gyermeket és gye-
rek lelkű felnőttet.

Szereplők: Szilvási Judit, 
Szántó Szandra, Nyírő Bea, Tóth 
Alex, Merk László, Valázsik Pé-
ter. Rendezte: Nyírő Bea. 

Jegyek kaphatók korlátozott 
számban 1.000,- Ft-os áron.

EBEK VESZETTSÉG ELLENI
ÖSSZEVEZETETT OLTÁSA 2019. SZEKSZÁRD

Helyszín Időpont Idő
Palánk kommunális április 29. (hétfő) 07:00 – 07:15
Mocfa csárda április 29. (hétfő) 07:30 – 08:00
Sió csárda április 29. (hétfő) 08:30 – 09:00
Fehér csárda április 29. (hétfő) 09:10 – 09:30
Józsefpuszta április 30. (kedd) 07:00 – 07:10
Kendergyár április 30. (kedd) 07:15 – 07:35
Ózsákpuszta április 30. (kedd) 07:50 – 08:10
Keselyűs április 30. (kedd) 08:30 – 09:00
Béke telep április 30. (kedd) 09:10 – 09:45
Jobbparászta május 2. (csütörtök) 07:00 – 07:30
Hirling u 1. (pótoltás) május 10. (péntek) 18:00 – 20:00

A veszettség elleni védőoltás díja 4.000,– Ft, 
plusz féreghajtó tablettánként 100,– Ft (1 tabletta/10 kg), 

melyet az eb tulajdonosa köteles az állatorvosnak megfizetni.
Felhívjuk a tisztelt állattartók figyelmét, hogy 

a kötelező veszettség elleni oltás csak mikrochippel 
ellátott kutyának adható!

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete színes prog-
ramokkal várja az érdeklődőket 
május 2-án, csütörtökön déltől:

Előbb a „Távszem” prog-
ramról hallhatnak előadást az 
érdeklődők, majd a PTE IGY 
Gyakorló Óvoda gyermekeinek 
és pedagógusainak Anyák napi 
műsora következik. A pince-

helyi Rezeda Csokor együttes 
(művészeti vezető: Mindenszki 
Istvánné) zenés műsorát kö-
vetően, 14:30 órától dr. Vastag 
Oszkár főorvos előadását kö-
vethetik. A program anyák napi 
vendégséggel és adományosz-
tással zárul.

Kapcsolat: Vakok és Gyengén-
látók Tolna Megyei Egyesülete, 
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. 
Honlap: www.tolnamegyeivakok.
hu. Adószám: 18864858–1–17.

Csacska szurdik takarítás
Immár hagyomány, hogy He-
imann Zoltán borász közös 
Csacska szurdik takarításra hívja 
a környék ingatlantulajdonosait. 
Az idei évben május 5-én, vasár-

nap 9:00 órakor várják a segítőket 
a Csacska szurdik tetején. A szer-
vezők kérik a részvétel előre jelzé-
sét, hogy a takarítás utáni közös 
bográcsozásra készülni tudjanak.

Meghívó
Szabadtéri Polgármesteri 

Fogadóórára

Kérem, jöjjön el, és ossza meg 
velem, valamint munkatársaim-
mal a városunkat, illetve az ön 
közvetlen lakókörnyezetét érin-
tő elképzeléseit, véleményét.

II. választókörzet
Időpont: 2019. április 29. (hétfő) 
17:00 óra
Helyszín: Tavasz utcai körfor-
galom
VII. választókörzet
Időpont: 2019. április 30. (kedd) 
17:00 óra
Helyszín: Luther tér
VIII. választókörzet
Időpont: 2019. május 2. (csütör-
tök) 17:00 óra
Helyszín: Energia park
III. választókörzet
Időpont: 2019. május 6. (hétfő) 
17:00 óra
Helyszín: Kadarka u. – I. Béla 
Gimnázium buszmegálló

IV. választókörzet
Időpont: 2019. május 7. (kedd) 
17:00 óra
Helyszín: Mérey u. – Kálvin tér 
kereszteződés
VI. választókörzet 
Időpont: 2019. május 8. (szerda) 
17:00 óra
Helyszín: Csokonai u. – Jókai u. 
közötti játszótér
IX. választókörzet
Időpont: 2019. május 13. (hétfő) 
17:00 óra
Helyszín: Penny Market mellet-
ti zöld terület
V. választókörzet
Időpont: 2019. május 14. (kedd) 
17:00 óra
Helyszín: Alisca u. – Barátság u. 
kereszteződés

Tisztelettel várom egy kötet-
len, konstruktív beszélgetésre!
 Üdvözlettel:
 Ács Rezső polgármester

Újvárosi halfőző
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör immár ha-
gyományosan május 1-jén tartja 
halfőző versenyét a Szent István 
Házban (Rákóczi u. 69–71.).

Kapunyitás 09:00 órakor, 
hogy a versenyzők megtehes-
sék az előkészületeket. Az éte-
leket szakértő bírálók értéke-
lik. Nevezési díj ezúttal sincs, 
de a főzéshez az eszközöket és 
a főznivalót mindenkinek sa-
ját magának kell hoznia.

Jelentkezni lehet: Horváth 
Editnél (Batthyány u. 14., tel: 
06–20/524–6820) lehet.

Felhívás
Az Állampolgári Részvétel 
Hete (ÁRH) szervezői felhív-
ják a civil szervezetek és intéz-
mények figyelmét a 

2019. május 14. és 16. között 
a Szent István téren megrende-
zendő eseményre, melyre vár-
ják a szervezetek, intézmények 
jelentkezését, akik kitelepülhet-
nek, bemutatkozhatnak, fellép-
hetnek, illetve önálló programe-
lemmel is készülhetnek.

További információ: Pócs 
Margit (a Mentálhigiénés Mű-
hely elnöke) 06–20/473–0644; 
06–74/511–721, vagy Ferenc 
Vilmos (a Szekszárdi Civil Kere-
kasztal elnöke) 06–20/975–3814.

Jelentkezni lehet (a jelent-
kezési lap kitöltésével): 2019. 
május 2-ig, Ácsné Oláh Gab-
riellánál a gabi.olah.acs@gma-
il.com e-mail címen. Telefon: 
06–20/428–4446.

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet 
a Polgármesteri Hivatal Városfej-
lesztési és Üzemeltetési Igazgató-
ság Városigazgatási és Rendészeti 
Osztályára, közterület-felügyelő 
munkakör betöltésére.

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

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
(Garay Élménypince) 1 fő fel-
szolgáló munkatársat keres teljes 
munkaidős foglalkoztatásra.
Feltétel: szakirányú végzettség, 
min. 3 év szakmai gyakorlat.

Előny: turizmusban, bor-
gasztronómiában szerzett ta-
pasztalat, idegen nyelv ismerete.

A fényképpel ellátott jelentke-
zéséket írásban kérjük benyúj-
tani a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft.-hez, (7100 Szekszárd, Be-
zerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 
115., tel.: 74/510–422)

Beküldési határidő: 2019. 
május 15. (szerda)



2019. április 28.16

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04228)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (04226)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(04223)


