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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Borverseny
Több borászat több tétellel ne-
vezett, és a kiosztott aranyér-
mek száma is gyarapodott az 
előző évihez képest a Szekszárdi 
Borvidéki Borversenyen, mely-
nek ünnepélyes eredményhir-
detését április 27-én tartották 
kulturális központban.
 → 3. oldal

Szily Lajos: 40+1
„40+1 év Szekszárd zeneokta-
tásában” címmel adtak hang-
versenyt Szily Lajos trombita-
tanár növendékei április 26-án. 
Nem búcsúztatni gyűltek ösz-
sze, hiszen a zenepedagógus 
jelenleg is 21 tanítvánnyal fog-
lalkozik.
 → 7. oldal

Retro majális

Anyák napja
alkalmából
szeretettel

köszöntjük az
édesanyákat

és a nagymamákat.
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Prantnerék 2017-es bikavére lett a város bora
Minden tekintetben előrelé-
pést hozott az idei Szekszárdi 
Borvidéki Borverseny.  Több 
borászat több tétellel neve-
zett, de a kiosztott aranyér-
mek száma is gyarapodott az 
előző évihez képest – hang-
zott el a Szent György-napi 
Borünnepen, a Szekszárdi 
Borvidéki Borverseny ünne-
pélyes eredményhirdetésén 
április 27-én, a Babits Mihály 
Kulturális Központ Rendez-
vénytermében.

Több szempontból is fontos az 
a generációváltás, mely a bor-
vidéken jelenleg zajlik – kezdte 
ünnepi köszöntőjét Ács Rezső 
polgármester. Egyrészt a fiata-
labb generációhoz tartozó bo-
rászok talán jobban eltalálják a 
szekszárdi borokat fogyasztók 
ízlését, másrészt – az idősebb 
borászokkal karöltve – fel kell 
készülni a felmelegedés hatása-
ira, ami a borvidéket és a fajta-
választást is érintheti a jövőben, 
miközben fent kell tartani azt a 
színvonalat, amit a borvidék az 
elmúlt két évtizedben elért – 
mondta a városvezető.

Bősz Adrián, a Szekszárdi 
Borvidéki Tanács elnöke tudat-
ta, a generációváltás szükséges 

és a borvidék jól áll e tekinte-
tében. Mint fogalmazott, Szek-
szárdon magas minőségű borok 
készülnek, a borászokat pedig a 
tettvágy és a lehető legmaga-
sabb minőség elérése hajtja.

Vesztergombi Csaba, az újon-
nan felállt szervezőbizottság 
képviseletében elmondta: az 
idei verseny minden tekintet-

ben előrelépést hozott az előző 
évihez mérten. Több termelő 
nevezett és a tételek, valamint az 
aranyérmek száma is gyarapo-
dott. Az idén összesen 51 borá-
szat 238 tétele méretett meg. A 
benevezett tételek kétharmada a 
palackos kategóriába tartozott.

Az eredményekről megosz-
totta: nagy aranyat 6, aranyér-
met 50, míg ezüstérmet 18 pin-
cészet szerzett. Az aranyérmes 
borok nagy része a 2016-os és 
a 2017-es évjáratból került ki. 
Vesztergombi Csaba szerint a 
2016-os borok elsősorban érett-
ségük miatt értek el szép sikert, 
míg a 2017-es egy különleges, 
nagy évjárat volt, melyet talán 
a 2012-eshez lehet hasonlítani.

A borász elmondta, a kadar-
kák és a bikavérek is szépen 
szerepeltek, s a verseny történe-
tében először nyerte el egy kék-
frankos a Legjobb Vörösbornak 
járó díjat. Az értékelés után ad-
ták át a verseny különdíjait, ösz-
szesen tizenhetet.

Elismerést vehetett át két év-
tizedes munkájáért Ferenc Vil-

mos, a Dicenty Dezső Kertbarát 
Kör elnöke és a különdíjakért 
járó kerámiákat készítő Rács 

Róbert, valamint Baky Péter 
festőművész is, aki az ered-
ményhirdetés után felmutatta 
a Jövések Könyvét. Az ünnep-
ségen közreműködött Orbán 
György műsorközlő, muzsikál-
tak a Komjáth(y)i fivérek.

A rendezvény a bikavérek 
kóstolójával zárult, délután pe-
dig az Aranyos Kóstolót tartot-
ták (lásd keretes írásunk).

Különdíjak (a legjobbak)
Vörösbor: Schieber Pincé-

szet Tabu Kékfrankos 2016. Fe-
hérbor: Lajvér Borház Lajvér 
Szekszárdi Rajnai Rizling 2017. 
Rozébor: Sümegi Ákos Rosé 
2018. Bikavér: Mészáros Borház 
Bikavér Classic 2016. Kadarka: 
Eszterbauer Borászat Nagyapám 
Kadarka 2017. Kékfrankos: 
Schieber Pincészet Tabu Kék-
frankos 2016. Merlot: Hetényi 
Pincészet és Birtok Merlot 2016. 
Syrah: Mészáros Borház Gran-
diózus Syrah 2016. Cabernet 

Franc: Takler Borbirtok Szen-
ta-hegyi Cabernet Franc 2016. 
Cabernet Sauvignon: Bodri 
Pincészet Szekszárdi Cabernet 
Sauvignon Gurovica 2016. Hor-
dós tétel: Fritz Borház Szekszárdi 
Cabernet Franc Prémium 2017. 
Muzeális bor: Göndöcs Lajos 
Bikavér 2012. Házasítás: Prant-
ner Pince Sauli 2017.

A legeredményesebb borászat 
a Fritz Borház, a legeredménye-
sebb fiatal borász Rappay József, 
a legeredményesebb kistermelő 
az Eckert-Fetzer Pince lett. A 
Szekszárd Város Bora 2019. cí-
met a Prantner Pince Bikavér 
2017. bora viselheti.  S. V.

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

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

Május 7. (kedd) – Gizella, Bendegúz
Gizella:  1.) germán eredetű; jelentése: női túsz, női kezes.  

2.) a Gisel-, Geisel- kezdetű germán női nevek önállósult rövidülése.
Bendegúz: hun-magyar eredetű; jelentése: Attila hun uralkodó atyjától szár-
mazó férfi.

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

Május 9. (csütörtök) – Gergely, Édua
Gergely: görög eredetű; jelentése: éberen őrködő.
Édua: kun eredetű női név, jelentése: a Hold felkel.

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 5.
(vasárnap)

Május 6.
(hétfő)

Május 7.
(kedd)

Május 8.
(szerda)

Május 9.
(csütörtök)

Május 10.
(péntek)

Május 11.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zivatar | kb. 12 mm eső | 
hidegfront zivatarokkal
max. 18o , min. 11o

gyenge eső | kb. 3 mm eső | 
viharos szél
max. 12o , min. 7o

erősen felhős | szeles nap
max. 15o , min. 6o

közepesen felhős
max. 17o , min. 6o

zápor
max. 19o , min. 7o

zivatar
max. 20o , min. 9o

zivatar 
max. 21o , min. 10o

Szabadtéri fogadóórákon várják a városlakók észrevételeit
Nem könnyű az átkelés a Zrí-
nyi és a Mátyás király utca 
kereszteződésében kijelölt 
gyalogátkelő híján. Egyebek 
mellett erre a problémára ke-
restek megoldást a környék 
lakói Ács Rezső polgármes-
terrel a Tavasz utcai fogadóó-
ra keretében, április 29-én.

A városvezető dr. Haag Éva al-
polgármesterrel közösen hall-
gatta meg a környéken élők 
panaszait, és próbáltak közösen 
megoldást találni a problémák-
ra, negatív jelenségekre. Ács 
Rezső a kért „zebra” kapcsán 
elmondta: egy ilyen beruházás 
több millió forintba kerül, hi-
szen a gyalogátkelőt nem csak 
megterveztetni kell, de meg is 
kell világítani. Úgy véli, a prob-
lémára megoldást kínálhat, ha 
csúcsidőszakban rendőr irányí-
taná a forgalmat.

Arra a kérdésre, hová tűntek a 
környék szelektív hulladékgyűj-
tői, a polgármester elmondta: 
mivel azokat többnyire kommu-
nális lerakóként (is) használták, 
el kellett távolítani őket. A házhoz 
menő szelektív gyűjtés viszont 
működik, akinek pedig több hul-
ladéka keletkezik, a hulladékud-
varban leadhatja. A városvezető 

a zöldhulladék elszállításáról is jó 
hírekkel szolgált: akinek elfogy-
nak a zsákjai, annak térítésmen-
tesen biztosítanak újakat.

Volt, aki felvetette a rend-
szeres „városinfó” lehetőségét, 
amelyet Ács Rezső maga is tá-
mogathatónak tart. A Szekszár-
di Vasárnap hasábjain például 
megjelenhetnek egy-egy hónap 
városfejlesztési eredményei. A 
személyes találkozókon túl arra 
is figyelmet fordítana az önkor-
mányzat, hogy egy online felü-
leten lehessen kérdéseket felten-
ni és azokra válaszokat kapni.

A Liszt Ferenc téri burkolat 
rossz állapota okán tett felve-
tésre a polgármester jelezte: a 
szóban forgó terület a Luther 

térrel, valamint a 160 lakásos 
előtti területtel együtt részét ké-
pezi a Zöld Város Programnak, 
a hibák kijavítását pedig elkez-
dik. Akárcsak új parkolók építé-
sét a Prométheusz park mentén.

A dispután akadt, aki az idős 
háztulajdonosok érdekében száll 
síkra, és kérte az általuk már ne-
hezen nyírható árokpartok kaszá-
lását. Mások a Zrínyi utcától az 
elkerülő útig tartó patakpart elég-
telen állapotát jelezték és a patak 
kiöntésének lehetőségét „jósolták” 
egy nagyobb esőzés esetén. A pol-
gármester és az alpolgármester 
igyekezett e tekintetben is meg-
nyugtató válasszal élni.

Városszerte örök küzdelem 
az illegális szemétlerakók ügye, 

hiszen sokan nem tartják be az 
együttélés alapvető szabályait. 
Ezeket az embereket rendszere-
sen felszólítják, tegyék rendbe 
környezetüket – húzta alá Ács 
Rezső. A városvezető egyúttal 
arra kérte a lakosokat: ha egy-
egy utca elhatározza, hogy lom-
talanít, jelentsék be és elszállít-
ják azt. Mindenhonnan viszont 
lehetetlen egyszerre elvinni a 
lomokat, amelynek eredménye, 
hogy a város ilyenkor egy bútor-
raktárra hasonlít – hangzott el.

Szabadtéri fogadóóráival a 
polgármester május 13-ig mind a 
kilenc választókörzetet felkeresi, 
ahol számít a városlakók részvéte-
lére, észrevételeire és konstruktív 
együttműködésére.  - gyimóthy -

Aranyos Kóstoló
Idén új helyszín, a kulturális 
központ rendezvényterme 
adott otthont a borvidéki bor-
verseny aranyérmes palackos 
tételeiből megtartott Aranyos 
Kóstolónak. A Szekszárdi 
Borvidék Nkft. rendezvényén 
20 pincészet 40 borát ízlelhet-
ték a vendégek, akik konsta-
tálhatták, hogy jó döntést ho-
zott a borverseny zsűrije.

A kóstolón kitűnően „sze-
repeltek” a szekszárdi fajták. 
A kadarka például mind az 
öt pincészet (Eszterbauer, 
Heimann, Mészáros, Tüske, 
Vesztergombi) „értelmezésé-
ben” megmutatta a fajtára 
jellemző szépségeket mind íz-
ben, mind illatban. Jó helyre 
került a Szekszárd város bora 
cím is: Prantnerék 2017-es 
Bikavérét 50 % kékfrankos és 
5 % kadarka mellett cabernet 
franc, cabernet sauvignon és 
merlot alkotja.
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Számomra egy étkezés van, amit csakis akkor 
kezdek el, ha megadatik hozzá a nyugalom. Ez 
pedig a reggeli. Mert a napot indító étkezéshez 
nem párosulhat a kapkodás, a nyüzsgés, a pör-
gés. Egyszerűen meg kell adni neki a tiszteletet 
azért, hogy hangulata rányomja a bélyegét az 
egész napomra. Persze ezzel nem biztos, hogy 
mindenki így van. Én igen.

S ha már érzések… Beültem a Nádasdi Reg-
gelizőbe. Miközben elkortyolgattam a feketét, 
nézelődtem. Szememnek kellemes látványt 
nyújtott a natúr szı́nek használata, a rend, az 
igényes megjelenés, a szolıd́, szinte bőr alá kú-
szó békés érzés . Adott egy izgalmas hangulatot 
a régmúlt képek látványa a falon, vagy az egykor 
szép időket idéző rádió dekoráció. A tapétán 
apró virágminta, az összhang családias. Pont 
az a nyugalom köszönt vissza, ami számomra 
elengedhetetlen a gasztronómiai élvezetekhez. 
S még egy adalék a jóhoz: házi főzött kakaó…

– Kulturált, családias hangulatot szerettünk 
volna varázsolni – mondja Csillag Sándor, tulaj-
donos. – Az igényeket követve, ma már nem csak 
reggelivel várjuk vendégeinket, hanem minőségi, 
egyedi, heti menüajánlattal is hétfőtől péntekig. 

Reggelizz, mint egy király, ebédelj, mint egy 
polgár, vacsorázz, mint egy koldus – nem vélet-
len a mondás. Gyakran mondjuk „nincs időnk 
reggelizni”, pedig tudatossággal újra élhetne 
a bölcsesség. A Nádasdi Reggeliző az egykori 
Húsvasaló épületében található, belső parko-
lási lehetőséggel és kerthelyiséggel, a Pécsi 
Tudományegyetem Kultúratudományi, Peda-
gógusképző és Vidékfejlesztési Kara épületével 
szemben, a városközpontban. 

Persze idézhetünk tudományos mondatokat: 
a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozásból 
nem hiányozhat a reggeli, mely a délelőtti �izikai 
és szellemi tevékenységekhez szükséges energia 
biztosıt́ásával megalapozza a teljesıt́ményünket. 
Mire vége az éjszakai alvásnak, testünk elhasz-
nálja az elraktározott glükózt, ıǵy a reggeli fel-
adata, hogy agyunkat üzemanyaggal lássa el…

– Pozitıv́ jelenség, hogy a vendéglátók ma már 
többet foglalkoznak a reggeliztetéssel – folytatja 
Csillag Sándor – még úttörő stádiumban van a 
dolog, de ha nem teszünk érte, nem fog változni.

A Nádasdi Reggelizőbe igazi családias miliő várja 
a betérőket, egy kicsit lelassul a mindennapok ro-
hanása, pont annyira, hogy kellemessé váljon egy 
napindıt́ó reggeli vagy egy napot felező ebéd.  (x)

NÁDASDI REGGELIZŐ
Nyitva:  hétfő – szombat:  07:00 – 14:00  óra,

vasárnap: 08:00 – 12:00 óra
Kázsmér Gábor, üzletvezető
Telefon: +36–30/484–3769

Nádasdi Reggeliző:
ebédre is visszatérhet

(04251)

Városi Ballagás: Szekszárd visszavárja a végzős diákokat
Harmadik alkalommal rende-
zett Városi Ballagást kedden 
Szekszárd önkormányzata. 
A Piactér felső szintjén nyolc 
középiskola negyvenkét vég-
zős osztályának hétszázöt di-
ákját köszöntötte Ács Rezső 
polgármester.

A város első embere beszédében 
elmondta, az elmúlt hetekben 
minden intézményben járt, és 
rendkívüli osztályfőnöki óra 
keretében (mint arról korábban 
lapunk is beszámolt) többek 
között Szekszárd jövőjéről be-
szélgetett a végzős diákokkal. 
A város jövőjéről, melynek a 
polgármester reménye szerint 
minél többen részesei lesznek. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
felnőtt munkavállalóként visz-
szatérnek a megyeszékhelyre, 
itt teremtenek egzisztenciát, itt 
alapítanak családot.

Ács Rezső emlékeztetett, a 
középiskolás évek alatt gyerek-

ből fiatal felnőttekké váltak. 
Lassan mindannyian betöltik 
a 18. életévüket, s immár ma-
guk hoznak döntéseket, rajtuk 
múlik, milyen életük lesz. „Ne 
felejtsétek: Szekszárd szeretettel 
fogadott benneteket, és bárhol 
jártok is a világban, ide mindig 
hazajöhettek” – fogalmazott a 
polgármester, aki a küszöbön 
álló érettségi és szakmai vizs-

gákhoz egy „nagy kalappal”, a 
felnőtté váláshoz pedig sok si-
kert kívánt.

A diákok képviseletében az 
I. Béla gimnázium végzőse, 
Balogh Szabolcs búcsúzott. Az 
iskola diákigazgatója elmondta, 
egy olyan folyosóra értek, amely 
átvezeti őket a gyerekkorból a 
felnőttkorba. Diáktársai nevé-
ben köszönetet mondott tanára-

iknak és szüleiknek, hogy idáig 
eljutottak, az érettségire pedig – 
a szerencse mellett – azt kíván-
ta: sose hagyja el őket a remény.

A végzős diákok egy, a város 
logójával díszített pendrive-ot 
kaptak ajándékba Ács Rezső 
polgármestertől az ünnepségen, 
amelyet a gyönki gimnázium 
TLG Acoustic zenekarának fel-
lépése színesített.   - fl -

Várakozáson felüli sikerrel zajlott a retro majális
Benépesült a Prométheusz 
park és környéke a május 
elsején negyedik alkalom-
mal megtartott Városi Retro 
Majálison, mely a várakozá-
son felüli sikert hozott.

Bár a szél időnként feltámadt, 
az időjárás kegyes volt a május 
elsejét ünneplőkhöz. Ennek és 
a programoknak hála fiatalab-
bakkal és idősebbekkel, csalá-
dokkal telt meg a Városi Retro 
Majálisnak helyet adó Promét-
heusz park, illetve a Babits Mi-
hály Kulturális Központ mellet-
ti sétány. A szervező kulturális 
központ egész napos program-
sorozattal, gyermek- és csalá-
di műsorokkal, koncertekkel, 
vidámparkkal, kézműves- és 
kirakodóvásárral várta a kikap-
csolódásra vágyókat. 

A programok kilenc órakor 
kezdődtek helyi civil csopor-
tok bemutatkozásával. Bemu-
tatót tartott a Magyar Wing 

Tsun Egyesület, a Kangaburn 
és a Kangatraining, valamint 
az Alisca Taekwondo Klub, a 
Mozduljunk Együtt Szekszár-
dért Egyesület Fashion Dance 
Tánccsoportja, illetve a Fitt 
Fitness Sportegyesület, a Szek-
szárdi Mozgásművészeti Stú-
dió, az Iberican Táncegyesület 
és a Tücsök Zenés Színpad. A 
mozgásra ösztönző programok 
közepette a kisebbek az Arany-
szamár Bábszínház előadásában 
Pom Pom meséit is láthatták, 
hallhatták. 

Az ezt követően kezdődött – 
idén 50 éves – Kaláka együttes 
koncertjén a gyermekek nem-
csak hallgatói, hanem résztve-
vői is lehettek az előadásnak, 
majd Badár Sándor, a Duma-
színház társulatának tagja ne-
vettette meg a közönséget. A 
derűs percek után a 2014-ben 
újjászervezett UFO együttes lé-
pett a színpadra. Előadásukban 

a vendégek újrahangszerelve 
hallhatták az együttes legna-
gyobb slágereit. A koncertek 
sora a Roy és Ádám Trió fellé-
pésével folytatódott, majd Dj 
Náksi Attila retro diszkójával.

A színpadi produkciókkal 
párhuzamosan a helyi civil szer-
vezetek is várták pavilonjaikban 
az érdeklődőket, akiknek lehe-
tősége nyílt megismerkedni a 
szervezetek tevékenységével. 
Az Új Nemzedék Központ főleg 
az ifjabb korosztályt várta fog-
lalkozásokkal, társasjátékokkal, 

míg a Csigabiga Alapítvány ku-
tyás játszóházat tartott terápiás 
kutyákkal. 

A Babjátszónál különféle já-
tékokkal, a Happy Stars Nyel-
viskola sátránál arcfestéssel és 
színezőkkel múlathatták az időt 
a kisebb gyermekek, míg a na-
gyobbak műsebeket festhettek 
a Vöröskereszt sátránál. Főként 
a felnőttkorúak érdeklődésére 
számítottak a Magyar Honvéd-
ség pavilonjánál, ahol toborzást 
tartottak és fegyverekkel, kato-
nai járművekkel is találkozhat-
nak a látogatók.

A mozgalmasabb tevékenysé-
gek kedvelőinek szolgált prog-
rammal a Szekszárdi Rosszcson-
tok Amerikai Focicsapat, mely 
komplett felszereléssel várta a 
rendezvényre kilátogatókat. Az 
érdeklődők egy kis bemelegítő 
játék erejéig megmérethették 
tudásukat is. A Szekszárdi Ka-
jak-Kenu Sportegyesület közre-
működésével pedig a kajakozás-

ba kóstolhattak bele a fiatalok a 
park szökőkútjánál.

Nem csak a parkban és közvet-
len környezetében, de a kulturális 
központban is várták a családo-
kat a különféle ringató foglalko-
zásokra, melyek között interaktív 
koncert is szerepelt. Ezen túlme-
nően a Bartina Néptánc Egyesü-
let Palánta és Előképző csoportja 
is bemutatót tartott. 

Zsikó Zoltán, a szervező Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
ügyvezető igazgatója elmondta, 
várakozáson felüli sikerrel zajlott 
a Városi Retro Majális. A Promét-
heusz park szinte egész nap tele 
volt. A színpadi produkciók kö-
zül az UFO együttes koncertje 
vonzotta a legtöbb látogatót, de 
sokan vettek részt Badár Sán-
dor és Dj Náksi Attila fellépésén 
is – osztotta meg az ügyvezető 
igazgató. Hozzátette, ugyancsak 
nagy sikerrel zajlottak a ringató 
foglalkozások és az egyéb gyer-
mekprogramok is.  S. V.
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Az MTÜ díjjal ismerte el az Ízlelőt
Huszonnyolc szálloda és ti-
zenegy étterem, köztük a 
szekszárdi Ízlelő Családbarát 
Étterem kapott Magyar Turiz-
mus Minőségi Díjat a 2018-as 
pályázaton.

A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség (MTÜ) által 2006-ban alapí-
tott védjegy használatára velük 
együtt immár 104 szolgáltató jo-
gosult. A Kék Madár Alapítvány 
által működtetett, zömmel csök-
kent munkaképességű munka-
vállalókat alkalmazó Ízlelő egyi-
ke a 29 étteremnek az országban, 
s az egyetlen a megyében.

Mintegy 300 pontból/felté-
telből álló pályázatnak kellett 
megfelelnünk, amely a helyi, 
friss alapanyagok használatától 
a szezonalitásig, a vendégelége-
dettség mérésétől a higiéniáig 
sok mindent tartalmazott, s 
amelyek meglétét inkognitóban 

érkezett ellenőrök tesztelték – 
kezdte Mészáros Andrea.

A Kék Madár Alapítvány ügy-
vezetője hozzátette, esetükben 
olyan étterem nyerte el a Minő-
ség Díjat, ahol a Vörös Krisztián 
séf vezette csapatban 18 megvál-
tozott munkaképességű kolléga 
dolgozik. Az Ízlelő által elnyert 
elismerésnek Mészáros Andrea 

szerint erős üzenete van: „fogya-
tékos emberekkel is lehet valóban 
minőségi szolgáltatást nyújtani”.

A napi 280–350 vendéget ki-
szolgáló, Bartina utcai étterem 
2015 után második alkalommal 
nyerte el Magyar Turizmus Mi-
nőségi Díjat, melyet ezúttal is 
három éven át használhat – rend-
szeres monitorozás mellett. SZV

Fogvatartottak gyűjtöttek élelmiszert rászorulóknak
A Humánszolgáltató Köz-
pont által nyújtott segítséget 
viszonozva a Tolna Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet 
a fogvatartottak által gyűj-
tött tartós élelmiszert ado-
mányozott a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központnak.

A büntetés-végrehajtási intézet 
kultúrtermében április 30-án 
megtartott átadó ünnepségen 
Ács Rezső polgármester mon-
dott köszönetet a mintegy 60 
kg tartós élelmiszerért (májk-
rémek, lekvárok, mézek), ame-
lyekből a központ átmenetileg 
nehéz élethelyzetbe került csa-
ládoknak juttat majd. Megkö-
szönte az intézet vezetésének, 
Jéri Tamás bv. alezredesnek, 
megbízott parancsnoknak, 
hogy felkarolta az alulról, a 
fogvatartottaktól érkező kez-
deményezést, amelyről a bör-
tönlelkészi feladatokat ellátó 
– a folyamatban „katalizátori” 
szerepet betöltő – dr. Kaszó 
Gyula református lelkipásztor 

azt mondta: „adományozni, a 
sajátunkból másnak adni oda-
kint is nagy szabadság, hát még 
a rácsokon belül”.

Jéri Tamás alezredes örömét 
fejezte ki, hogy viszonozhatják 
a Humánszolgáltató Központ 
segítségét, amely immár több-
ször támogatta ruhaneműkkel 
és élelmiszer-adományokkal 
fogvatartottak „magára maradt” 
családjait, illetve az intézetből 
frissen szabadultakat. 

A gyűjtést tavaly elindító fog-
vatartott, Király Dominik lapunk 
kérdésére elmondta, szemtanúja 
volt, amint egy előzetesben lévő 
társa élelmiszert akart kijuttat-
ni családjának a rácson túlra, 
ám ezt a szabályzat tiltja. Ekkor 
döbbent rá, hogy a „kint marad-
tak” közül bizony sokan náluk 
is nehezebb helyzetben vannak. 
Fogvatartott társai közül többen 
is dolgoznak az intézetben, ke-
resetükből vásárolni is tudnak, 

így az ellátásukból megmaradt 
felesleget összegyűjtötték, és fel-
ajánlották egy civil szervezetnek.

Dominik, aki 2015 októbe-
re óta a Béla király téri intézet 
lakója, már civilként is segített 
– akkor állatmenhelyeknek 
adakozott. „A legtöbben azért 
vagyunk itt, mert nem tudtunk 
lemondani például a pénzről, a 
drogról. Most azzal segítünk, ha 
a sajátunkból adunk” – fogal-
mazott az intézet műhelyében 
dolgozó, várhatóan 2020-ban 
szabaduló fiatalember.

Ács Rezső a kezdeményezés-
ről kijelentette, az ilyen akciók-
ból látszik, hogy a rácson belül 
élők között is vannak szociáli-
san érzékeny emberek. A város 
és a büntetés-végrehajtási inté-
zet kapcsolatáról szólva a pol-
gármester elmondta, a fogva-
tartottak rendszeres résztvevői 
a hulladékgyűjtő, városszépítő 
akcióknak, de idén a nyári in-
tézmény felújítási munkákba is 
szeretnék bevonni a szakkép-
zettséggel rendelkezőket. - fl -
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Bartos László az év tűzoltója Szekszárdon
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése  
a 2018. évre vonatkozóan a 
Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Szekszárd 
Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokságánál szolgálatot tel-
jesítő Bartos László tűzoltó 
főtörzsőrmesternek adomá-
nyozta a „Szekszárd Év Tűzol-
tója” kitüntető címet.

Az elismerést április 29-én, rend-
kívüli állománygyűlés keretében 
adta át Ács Rezső polgármester a 
Tolna Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság új, Wesselényi 
utcai épületében. A városvezető 
elismerését fejezte ki a szekszár-
di tűzoltók munkájáért, amely 
a megyeszékhely és a környező 

települések lakóinak biztonságát 
szolgálja, majd megerősítette, 
hogy Szekszárd városa a Mikes 
utcai tűzoltó laktanya felújításá-
ban is segítő kezet nyújt.

Bartos László 1995 márciusától 
szolgál tűzoltóként a Szekszárdi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ságon. Beosztott tűzoltóként 
szerzett magas szakmai tapasz-
talatot, jelenleg híradóügyeletesi 
szolgálatot lát el. Feladatait min-
dig nagy precizitással, megbíz-
hatóan hajtja végre, kollégái elis-

merően beszélnek róla, fiatalabb 
társait segíti, oktatja. Elméleti és 
gyakorlati tudását folyamatosan 
fejleszti. A közösségi szolgálaton 
résztvevő diákok felkészítésében 
aktívan működik közre. Nyu-
godt egyénisége mögött mindig 
megmutatkozik segítőkészsége, 
kiemelkedő szakmai tudása. Ma-
gatartásával, hozzáállásával az 
állomány előtt példaként szolgál. 

Dr. Balázs Gábor ezredes, 
megyei igazgató is Bartos László 
szakmai hozzáértését, hivatás-
tudatát, erkölcsi és morális ma-
gatartását méltatta az állomány 
előtt, majd hozzátette: egy veze-
tőt mindig külön örömmel tölt 
el, ha beosztottját nem a saját, 
hanem egy külső szervezet is-
meri el – utalva az önkormány-
zat által adományozott „Szek-
szárd Év Tűzoltója” címre.

  SZV

Fiatalok százaival szerettette meg a muzsikát Szily Lajos
„40+1 év Szekszárd zeneokta-
tásában” címmel adtak jubile-
umi hangversenyt Szily Lajos 
trombitatanár növendékei 
április 26-án. Nem búcsúz-
tatni gyűltek össze, hiszen a 
köztiszteletnek örvendő ze-
nepedagógus jelenleg is 21 
tanítvánnyal foglalkozik.

Egy gombostűt sem lehetett 
leejteni a Művészetek Házában 
az elmúlt pénteken. Az érdek-
lődés a rézfúvós hangszerekre 
írt klasszikus és modern dara-
bok mellett természetesen Szily 
Lajosnak szólt. A Liszt Ferenc 
Zeneiskola trombitatanárának 
a megyeszékhely zeneoktatá-
sában eltöltött több mint négy 
évtizedes, magas szintű szakmai 
munkáját és emberi kvalitásait 
Ágostonné Béres Kornélia, a ze-
neiskola tagintézmény-vezetője 
és Ács Rezső polgármester mél-
tatta a hangversenyt megelőző 
köszöntőjében.

A városvezetőhöz hasonlóan 
Zala megyéből származó Szily 
Lajos a Pécsett szerzett trombi-
tatanári diplomával a zsebében 
1977-ben érkezett Szekszárdra, 
ahol Husek Rezső akkori igaz-

gató, és helyettese, id. Véghelyi 
Miklós, a rézfúvós tanszék veze-
tője fogadta. A tanítás mellett ját-
szott a városi fúvószenekarban, 
külföldi turnéra ment az akkori-
ban népszerű Kati és a kerekperec 
együttesel, de énektudását is ka-
matoztatta: tenor volt a Palament 
kórusában és 13 évig a Szekszárdi 
Madrigálkórusban is.

„Thész László mellett 1983-
tól voltam igazgatóhelyettes, 
majd Laci tragikus halálát kö-
vetően, tíz éven át irányítottam 
a zeneiskola szakmai munká-
ját” – emlékszik vissza Szily 
Lajos az 1990 és 2000 közötti 
időszakra. A nevéhez fűződik 

az Augusz-házban működő 
intézmény átfogó felújítása és 
bővítése, melynek során négy 
tantermet, raktárat és egy nagy 
próbatermet is kialakítottak. 
Szükség is volt rá, hiszen akko-
riban hétszáznál is több gyerek 
járt a zeneiskolába.

Az elmúlt négy évtizedben több 
száz fiatallal szerettette meg a mu-
zsikát, ma is 21 tanítvánnyal fog-
lalkozik a 9–10 éves előképzőstől 
a 22 esztendős kamara osztályo-
sig. Növendékei közül kilencen 
választották a zenei pályát, közü-
lük Blumenschein Gábor trom-
bitatanár, kamaraművész, Hepp 
Attila trombitaművész-karnagy, 

Domokos János trombitamű-
vész-zeneszerző, Szőts Árpád 
trombitaművész, Oszter Miklós 
kürtművész, a pozsonyi rádió 
opera zenekarának első kürtöse 
is fellépett a jubileumi hangver-
senyen. Az est díszvendége Far-
kas István Péter harsonaművész, 
egyetemi tanár, Szekszárd egyet-
len Liszt-díjas rézfúvósa volt, aki 
40 éven át volt a Magyar Állami 
Operaház zenekarának első har-
sonása. A hangversenyen – me-
lyen Szily Lajos két előképzős 
növendékkel, Hanzi Krisztiánnal 
és Ruppert Kristóffal (képünkön) 
muzsikált – zongorán közremű-
ködött Sigmondné Erős Andrea 
és Lozsányi Tamás.

„Amíg az egészségem engedi, 
addig csinálom, hiszen az életem 
a tanítás, és munkámhoz szeren-
csére bírom a gyerekek és a szü-
lők bizalmát” – mondta lapunk 
kérdésére a zenetanár. Szily La-
jos – akinek arc poeticája sze-
rint minden tanítványt szeretni, 
tisztelni, és a legkisebb sikerért is 
dicsérni kell – hozzátette: büszke 
rá, hogy évről évre 14–16 tanít-
ványa muzsikál a Kovács Zsolt 
karnagy vezette Szekszárdi Ifjú-
sági Fúvószenekarban.   - fl -

Hosszú-Lépés
Május 11-én második alka-
lommal rendezik meg a „Hosz-
szú-Lépés” sport és kvíz napot. A 
jótékony célú, a Szekszárdi Borvi-
déket sportos és játékos feladatok 
végrehajtásán keresztül népsze-
rűsítő rendezvény központja a 
Bormúzeum lesz. Idén is számos 
helyi borász és vállalkozás támo-
gatja a non-profit eseményt, így 
minden hozzájárulást a verseny 
nyereményeire és a rendezés le-
bonyolítására fordíthatnak.

A verseny regisztrációs díjai-
ból befolyó összegből a szerve-
zők 2018-ban a Szekszárdi 1-es 
számú gyermekotthonnak jut-
tattak pénzadományt, idén pe-
dig a Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
„Kajak Suli” programjának tárgyi 
eszközfejlesztésének megvalósí-
tásában segítenek, hogy az egye-
sület mini kajakokat és evezőket 
vásárolhasson a beiskolázandó 
gyermekeknek.  SZV
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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
Május 6-tól május 10-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04241)

MENÜ Május 6. Május 7. Május 8. Május 9. Május 10.

„A”
1150 Ft

Frankfurti
leves

Minestrone 
leves

Csontleves
cérnametélttel

Mediterrán 
gyümölcsleves Lebbencsleves

Szilvás
gombóc,
fahéjas 

porcukor

Mustáros
csirkecomb,

kukoricás rizs

Zöldbab-
főzelék,

házi vagdalt

Milánói 
sertésborda,
trappista sajt

Tengeri halfilé 
diós bundában,

franciasaláta

„B”
1150 Ft

Frankfurti
leves

Minestrone 
leves

Csontleves
cérnametélttel

Mediterrán 
gyümölcsleves Lebbencsleves

Hentes
tokány,
tészta

Vasi pecsenye,
füstölt sajtos 

burgonyapüré,
savanyúság

Rántott
csirkecombfilé,

rizi-bizi,
savanyúság

Zúzapörkölt,
vajas galuska,
uborkasaláta

Sült csirke-
szárny,

friss saláta,
párolt bulgur

Napi
ajánlat
1050 Ft

Csirkecombfilé 
rántva,

sokmagvas 
jázmin rizs,

párolt zöldség 

Csirkecombfilé 
rántva,

sokmagvas 
jázmin rizs,

párolt zöldség 

Csirkecombfilé 
rántva,

sokmagvas 
jázmin rizs,

párolt zöldség 

Csirkecombfilé 
rántva,

sokmagvas 
jázmin rizs,

párolt zöldség 

Csirkecombfilé 
rántva,

sokmagvas 
jázmin rizs,

párolt zöldség 

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta
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Halban főzték le egymást
Régi hagyományként él a 
Szent István Házban, hogy 
május elsején halételek illata 
telíti be az udvart.

Idén sem történt ez másképp: 
egyszerre 12 halfőző csapat 
mutatta meg gasztronómiai tu-
dományát. Többen a főzés elő-
készületeit már tíz órakor meg-
kezdték, hogy délig elkészüljön 
a „ételremek”. A házigazda 
Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör nevezési díjat 
ezúttal sem kért, a csapatoknak 
csak az alapanyagot kellett be-
szerezniük.

A rendezvényen – amelyen 
Ács Rezső polgármester, dr. 
Haag Éva alpolgármester és 
több önkormányzati képvi-

selő is tiszteletét tette – az 
Alisca Brass Band szolgáltat-
ta a zenét. A jó hangulathoz 
a kellemes idő is hozzájárult. 

A program lebonyolításában 
oroszlánrészt vállalt a tár-
saskör elnökhelyettese, Hor-
váth Jánosné Edit, valamint a 

szervezet elnöke, Gyurkovics 
János. A zsűri elnöki tisztét 
ezúttal is dr. Csötönyi Sándor, 
a Magyar Ökölvívó Szakszö-
vetség tiszteletbeli elnöke töl-
tötte be.

A kóstolt kilenc ponty- és a 
három vegyes halászlé természe-
tesen név nélkül került a bírálók 
asztalára, akik között egyetér-
tés mutatkozott a pontozásban, 
mind az ízvilág, mind a szín, a 
levek állaga és az összbenyomás 
tekintetében. A pontyhalászlé 
kategóriában a legjobbnak járó 
elismerést az Alisca Brass Band 
csapata vehette át, a második 
Töttős István, a harmadik As-
senbrenner Mihály lett. A ve-
gyes halászlevek körében az élen 
a Tolnai Baráti Kör főzőcsapata 
végzett, megelőzve a szekszárdi 
Fidesz frakció csapatát és Gotri-
án Jánost.  Gy. L.

A legjobb triálosok versenyeztek a Béla király téren

Második alkalommal mérték 
össze tudásukat Szekszár-
don, a Béla király téren az or-
szág legjobb triálosai április 
28-án.

Az ország minden pontjáról ér-
keztek kerékpárosok, akiknek 
nem könnyítette meg a dolgát 
az erős szél, miközben a far-
önkökből, kábeldobokból, bo-
roshordókból, raklapokból és 
konténerekből épített akadályok 
között/fölött ugráltak.

A triál a kerékpársport egy 
igen látványos, a laikusok számá-
ra is rendkívül élvezhető műfaja. 

A mountain bike egyik típusa, 
ahol a bringásnak egy akadály-
pályán kell végig haladnia anél-
kül, hogy a lábát letenné.

A Szekszárdi Sportközpont 
idén már a hivatalos Magyar 
Kupa részeként szervezte meg 
a versenyt. Újdonság volt, hogy 
az országban első alkalommal 
itt alkalmazták a Nemzetközi 
Kerékpáros Szövetség (UCI) 
triál szakágra vonatkozó új sza-
bályait, amik Sabján Gábor ver-
senyigazgató felkészültségének 
hála, remekül debütáltak.

A szervezőknek sikerült szpí-
kerként a versenyre csábítaniuk 

a többszörös magyar bajnok 
és Guinness-rekorder Hege-
dűs Lászlót (2017 júliusában 
egy londoni rendezvényen bi-
ciklivel felugrott egy 179,5 cm 
magas akadályra, ami azóta is 
világrekord), és „Hege” bitang 
jó hangulatot teremtett.

A lebonyolítási rend válto-
zásának köszönhetően a nap 
végén az elit kategória legjobb 
négy versenyzője egy szuper 
döntőn csapott össze, ahol vé-
gül Kovács Péter szerezte meg 
az elsőséget.

A szervezők ezúton mon-
danak köszönetet a támoga-

tóknak (Alisca Bau Zrt., Brew 
Your Mind Sörfőzde, AXI-
ÁL Kft, BATA Kft, Gemenci 
Erdő- és Vadgazdaság Zrt., 
Alisca Terra Kft., Murexin Kft., 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata), akik már 
második alkalommal álltak ki 
teljes mellszélességgel a prog-
ram mellett.  R. P.

EREDMÉNYEK:

Kadet: 1. Dózsa Richárd, 2. 
Brukner Csaba, 3. Kozma 
Gergő. Kezdő: 1. Szényei 
Norbert, 2. Páva Ákos, 3. 
Virizlai Botond. Senior 
hobbi: 1. Czettele Péter, 2. 
Kovács Gábor, 3. Pocsai Ri-
chárd. Senior Pro: 1. Horgos 
Máté, 2. Takács Zoltán, 3. 
Major Dániel Ernő.

Elit: 1. Csereklye Ábra-
hám, 2. Kovács Péter, 3. 
Végh András. Szuper Elit: 1. 
Kovács Péter, 2. Végh And-
rás, 3. Csereklye Ábrahám.
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EVANGÉLIUM

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.

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

Pályázat Civil keretre
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága nyílt pályá-
zatot 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 pá-
lyázati formanyomtatvány min-
den kérdésére választ adva), és 
az egyéb előírt dokumentumok 
becsatolásával kell benyújtani 
személyesen: Polgármesteri Hi-
vatal Szekszárd, Béla király tér 
8. (Humánszolgáltatási Igazga-
tóság Humán Osztály), postai 
úton: 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály 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).

Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, 
jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” (…) Majd harmadszor is meg-
kérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomo-
rodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt 
válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” 
 (Jn 21,15a; 17a)

Milyen jó, hogy Isten mindent 
tud. Ez az igazi békesség, amit 
nekünk ajándékoz. Tudja, hogy 
szeretünk. A felszín alatt ott van 
bennünk a szeretet és dolgozik 
lelkünkben. A tüskék, kéreg alatt 
is élet van. A vágyaink a legjobb-
ra irányulnak. Rá hagyatkozunk.

Péter megtagadta Jézust. Tel-
jesen elmagányosította magát. 
Eltávolodott Istentől, embertől, 
önmagától. Elviselhetetlen, szé-

gyenteljes, fájdalmas holtidő volt 
ez. Üresség, a töltekezés és min-
denség vágyával. Távol, egyedül. 
Háromszor tagadott, háromszor 
hívja szeretetre az Isten, s örök 
szeretetre. Mindig jobban szeretni. 
Megújulni a szeretetben. A szere-
tet támaszt fel, engem a másikban, 
s őt bennem, s minket Istenben. A 
Szentlélek segít, mikor a másikat 
nem tudom szeretni, sőt, valahogy 
elviselhetetlen számomra.

Ha Jézust követem, igaz sze-
retetben élek, imádkozom, s 
vágyom szeretni, megváltozom. 
Isten érzékennyé tesz. Szeretőbbé 
válok és szerethetőbbé, Isten és 
emberek előtt. Ahogy alakulok, 
Isten képére és hasonlatosságára, 
amire életre lettem hívva, akkor 
a másik is szerethetőbb lesz. El 
tudom őt fogadni. Ha csak egy 
ember is van, akit nem tudok 
szeretni, aki elviselhetetlen szá-
momra, az jelzés, hívás: jobban 
szeretni! A távolodás hideg, ri-
deg, félelmetes. A közelség, a ta-
lálkozás, a kapcsolat a szeretet 
teljességére való meghívásom 
állapotába hoz. Péter azért jött 
vissza, azért maradt ott, mert 

már az első találkozáskor felis-
merte Jézusban a megváltót, a 
maga gyengeségének, törékeny-
ségének tükrében és Isten szere-
tetének fényében. Visszatért az 
első szeretethez, s ott maradt, 
ott van örökké.

Van választásunk. Ne a félelem 
mellett döntsünk. A félelemben 
azt gondolhatjuk, hogy egyedül 
vagyunk, nincs segítség, nincs 
senki. ISTEN A SZERETET. Gon-
doljunk életünk legerősebb, legin-
tenzívebb, legnagyobb szeretet-él-
ményére. Lehet így is élni. Csak így 
érdemes. Isten tudja, ismeri a mi 
szeretetünket. Engedjük meg, hogy 
tegye teljessé bennünk az Ő szere-
tetét.  v. Kovács Ferenc a.

Tegyünk a munkavédelemért
A „munkában megrokkantak 
és elhunytak” napja alkalmá-
ból helyeztek el koszorúkat a 
megyei kormányhivatal által 
szervezett hétfői megemlé-
kezésen, a Garay téren.

A kormány Magyarországon 
2012-ben minősítette hivata-
los emléknappá a „munkában 
megrokkantak és elhunytak” 
napját – idézte fel a rövid meg-
emlékezésen Nesztinger Péter, 
a Pénzügyminisztérium Mun-
kavédelmi Főosztályának veze-
tője. Hozzátette, az ország több 
településén – közte Szekszárdon 
– található emlékmű, vagy em-
léktábla a munkában elhunytak, 
megrokkantak tiszteletére.
A főosztályvezető tudatta, ta-
valy Magyarországon 78 ember 
halt meg és 23 ezren sérültek 

meg munkahelyi balesetben. 
Kiemelte, ezeknek a balesetek-
nek nem kellett volna megtör-
ténniük, ha a munkáltatók és a 
munkavállalók minden szabályt 
betartottak volna. Mint mondta, 
sokan tehetnek a munkavédelem 
fejlesztése terén, és bár ez első 
sorban munkáltatói kötelesség, 
a munkavédelmi szakemberek, 
foglalkozás egészségügyi orvo-
sok, munkavédelmi képviselők, 
oktatók is sokat tudnak tenni, 
hogy a biztonságtudatos szemlé-
let tovább fejlődjön hazánkban.

Nesztinger Péter szavai szerint 
a munkavédelem a megelőzésről 
szól. Mint mondta, az emléknap 
eredeti mottóját – „emlékezzünk 
az elhunytakról és harcoljunk az 
élőkért” – minden munkavé-
delemben dolgozó a magáénak 
tudhatja.  S. V.

Otthon az ötödik hazában 
Közösségi gyártással újra fil-
met forgat Kindl Gábor: ezút-
tal a bukovinai székelyekről, 
otthonra találásukról.

„Filmünk megemlékezés a Szé-
kelyek Bukovinából való eljö-
vetelének 75. évfordulója és a 
Bukovinai Székelyek Szövetség 
megalapításának 30. évfordu-
lójáról” – mondta a szekszárdi 
filmes szakember.

Kindl Gábor hozzátette, az 
egész estés dokumentumfilm a 
mai fiatalok számára is érthető 
módon, mesélővel és szereplők-
kel járja végig azokat a települé-
seket, helyszíneket (Madéfalvát, 
Moldvát, Bukovinát, Bácskát és 
a Dél-Dunántúlt), ahol az elő-
dök vándorlásaik során szület-
tek, éltek, meghaltak és emléket 
hagytak maguk után. A film 
történeteket, székely meséket, 

táncokat, gyermekjátékokat to-
vábbá autentikus zenéket mutat 
be a mozgókép lehetőségeivel.

Nem titkolt cél a bukovinai 
székely identitástudat erősítése 
a fiatal generációkban, hiszen 
ma még vannak élő mesélői, hi-
teles tanúi a múltnak.  Az „Ott-
hon az ötödik hazában” szerep-
lői leszármazottak – gyermekek 
és unokák –, néprajzkutatók, 
szakemberek. A film tervezett 
hozza 90 perc, a bemutató 2019 
őszén várható.  SZV
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Nemzetközi kupaindulást ér a KSC ötödik helye
A női kosárlabda NB I ráját-
szásának utolsó felvonásá-
ban két fölényes győzelem-
mel tudta le a Cegléd elleni 
párharcot a Szekszárd, s ezzel 
megszerezte az Európa-ku-
pa-indulást érő ötödik helyet 
a 2018/2019-es bajnoki sze-
zonban.

Az elmúlt hétvégén, hazai 
pályán aratott fölényes siker 
(95–49) után április 30-án, ide-
genben is magabiztosan nyert 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 
a Cegléd ellen (61–82), így 2:0-
ás összesítéssel zárta le az 5. he-
lyért zajló rájátszás párharcot.

A bajnoki elődöntőről lema-
radó, az Európa-kupa-indulást 
érő ötödik helyért motiváltan 
harcba szálló KSC-ből az első 
találkozón Bálint Réka nyúj-
tott extra teljesítményt. A sa-
ját nevelésű válogatott játékos 
úgy dobott 23/15 pontot, hogy 
a triplavonalon túlról minden 
kísérlete gyűrűbe talált. A ked-
di „visszavágón” Gereben Lí-
via (képünkön a labdával) volt 
igazán elemében – 17 pontja 

mellett 11 lepattanóval zárt –, 
de Erica McCall, Kiss Virág és 
Ivana Dojkic is kétszámjegyű 
pontot tett be a közösbe.

– Együttesem talált moti-
vációt és mindkét meccsen 
csapatként tudott jól játszani 
– értékelt a lefújást követően 
Djokics Zseljko vezetőedző. – Jó 
ritmusban kosárlabdáztunk, jól 
lepattanóztunk, és meg tudtuk 
fogni a ceglédiek meghatározó 
embereit. Örülök, hogy ezúttal 
is sok játékpercet adhattam a fi-
ataloknak, akik élni is tudtak a 

lehetőséggel. Gratulálok játéko-
saimnak, mert keményen végig-
dolgozták az évet, amelyben ku-
paezüsttel gyarapítottuk a klub 
éremkollekcióját. A legnagyobb 
gratuláció a szurkolóinknak jár, 
akik egész évben mellettünk áll-
ta, és Ceglédre is nagyon sokan 
elkísértek minket.  

Örülök, hogy a Cegléd ellen 
olyan játékkal tudtuk nyerni 
mindkét mérkőzést, amellyel 
fantasztikus közönségünket is 
kiszolgáltuk. Büszke vagyok rá, 
hogy ebben a klubban játszha-

tok. Életem legjobb döntése volt, 
hogy annak idején Szekszárdra 
igazoltam, és hogy ennyi éven 
keresztül itt maradtam – mond-
ta a jövőre nyolcadik szezonját 
kezdő Theodoreán Alexandra. 
A KSC csapatkapitánya szerint 
idén ugyan nem csatázhattak a 
bajnoki címért, de a kupaezüst és 
az Európa-kupa-menetelés is na-
gyon szép eredmény a csapattól.
 SZV

Rájátszás az 5. helyért, 2. 
mérkőzés. Cegléd – KSC 
Szekszárd 61–82 (16–29, 
11–12, 18–28, 16–13). 
Cegléd, 450 néző. Vezette: 
Ádám, Pozsonyi, Fodor. 
SZEKSZÁRD: Dojkic 10/6, 
Theodoreán 2, GEREBEN 
17/3, MCCALL 16/3, Bis-
hop 4. Csere: Studer Á. 7, 
Bálint 7/2, KISS 11, Man-
saré 2, Vincze 1, Studer Zs. 
5/3. Edző: Djokics Zseljko, 
Maljkovics Borisz.

Sporthírek
Íjászat. Az elmúlt szombaton 
Sötétvölgyben rendezte meg 
Tavaszi 3D versenyét az Alis-
ca Nyilai ÍE. A viadal egyben 
a Dél-Dunántúli Régiós 3D 
versenysorozat állomása volt, 
melyre az egész országból ér-
keztek íjászok. A pálya nehéz 
volt, bejárását nehezítette a 
péntek éjjel lezúduló eső. A 
szekszárdiak egy híján 20 ér-
met szereztek, közülük Barta 
Nikolett, Barta Viktória, Du-
dás József, Laluja Sára, Mül-
ler Olivér, Szeitl Milán, Török 
István Szilárd és Wehovszky 
Kíra Tícia aranyat.

Ugyanezen a hétvégén 
Dózsa Alexandra a 2. helyen 
végzett Sárváron, Bencze 
Gábor pedig győzni tudott a 
WA Pályaíjász évadnyitó ver-
senyén, Budapesten.

A KSZL döntője után a bajnoki címre hajt a SZAC
Azután, hogy nyerni tudott 
(3:6) a Linz otthonában a 
Klubcsapatok Szuperligája 
döntőjének első mérkőzé-
sén, megcsillant a reménye 
annak, hogy a Szekszárd AC 
csapata 2016 után újra elhó-
dítja a sorozat trófeáját.

Egészen már mérkőzést ját-
szott viszont a két gárda ked-
den, Szekszárdon. Az osztrák 
csapat legerősebb összeállítá-
sában, a Polcanova-Hamamo-
to-Bergström trióval érkezett. 
Linzben ugyanis lényegében 
az európai ranglistavezető 
Polcanova egyedül vette fel a 
küzdelmet a szekszárdiakkal, 
hiszen a japán megsérült a 
Madarász Dóra elleni mecs-
csen, helyettese pedig közel 
sem képvisel olyan játékerőt, 
mint Hamamoto. Linzben az is 
a Szekszárd AC malmára haj-
totta a vizet, hogy az osztrákok 
magyar vezetőedzője, Harczi 
Zsolt kockáztatott, amikor a 
kiváló svéd védőt, Bergströ-
möt nem nevezte. A SZAC élt 
a lehetőséggel, és 6:3-as sikeré-
vel nagyot lépett az aranyérem 
felé. Sajnos, az utolsó lépés már 
nem sikerült…

A roppant motivált Polcano-
va ellen sem Paskuaskite-nek, 
sem a jó formában levő ukrán 
Bilenkónak nem lehetett esélye 

a győzelemre. Mindössze egy 
játszmát tudtak elvenni tőle. 
A budapesti világbajnokságon 
egyéniben a legjobb 32-ig jutó 
Madarász ugyan legyőzte Ha-
mamotót, de ezzel el is lőtte a 
puskaporát a szekszárdiak el-
sőszámú játékosa. Ha Dóri a 
vébéformát átmentve hozza a 
Bergström elleni meccsét, még 
az is kevés lett volna ahhoz, 
hogy egy újabb 6:3 után a szett-
arány döntsön. Ehhez hozni 
kellet volna a párost – amit már 
a találkozó elején elveszített a 
Madarász-Paskuaskite duó –, 
és még egy egyéni sikerre is 
szükség lett volna, ám ez ezen 
a napon egyik hazai játékosban 
sem volt meg (1:6).

A Szekszárd a KSZL ezt 
megelőző három kiírásában, 

sorrendben első, második és 
harmadik lett, most tehát egy 
újabb ezüstéremmel gazda-
godott. Egy darabig azonban 
valószínűleg nem lesz hason-

ló sikerben része a szekszárdi 
klubnak.

„Január óta nem titok, 
hogy fő támogatónk kiszáll a 
sportból, ezért az a cél, hogy 
legalább utánpótlásszinten 
megmaradjon az asztalitenisz 
Szekszárdon. A következő 
hetekben, hónapokban azon 
dolgozunk majd, hogy ehhez 
támogatót találjunk. Az első 
csapat játékosai és edzői már 
találtak maguknak új csapatot 
a következő idényre” – számolt 
be a szomorú valóságról Szily 
György edző.

Ennek ellenére, vagy éppen 
ezzel együtt a Madarász, Pas-
kauskite, Bilenko, Bálint Ber-
nadett kvartett titokban – még 
ha ez az erőviszonyok alapján 
nem is volt realitás – egy iga-
zán szép győzelemmel szerette 
volna megédesíteni a búcsút 
a szekszárdi klubtól. A KSZL 
döntőjében nem sikerült, de 
még megtehetik...

A magyar csapatbajnokság 
júniusi fináléjában – ahogy azt 
a szintén távozó Türei Ferenc, 
Szili György edzőpárostól meg-
tudtuk – ha törik, ha szakad is-
mét be fognak jutni a döntőbe, 
és bárki legyen is az ellenfél, 
egymás után harmadszor is 
megszerzik a bajnoki címet. 
Önmaguknak, és Szekszárd-
nak. Így legyen!   B. Gy.
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Országos döntőre készülnek a kadetek
A második helyen jutott be 
az nemzeti leány kadet ko-
sárlabda bajnokság nyol-
cas döntőjébe az Atomerő 
KSC Szekszárd korosztályos 
együttese.

Harsányi Mária edző tanítvá-
nyai 18 mérkőzésükből 16-ot 
megnyertek, mindössze a lis-
tavezető Csata gárdájával nem 
bírtak. A KSC a második helyen 
jutott be a május 9. és 12. között 
Pécsett, a Nemzeti Kosárlabda 
Akadémián sorra kerülő finá-
léba, ahol a Vasas, a házigazda 
Pécs és a Soproni Darazsak el-
len játsszák csoportmeccsei-
ket (május 9-én 11:00 és 19:30 
órakor, míg 10-én 15:00 órakor 
lépnek pályára). A nagy rivális 
Csata gárdájával jó esetben csak 
a döntőben kerülhetnek össze.

A KSC kadet együttese (An-
di,Hanna, Bodócs Gréta, Hagg 
Panna, Holcz Rebeka, Istóko-
vics Adél, László Bernadett, 
Miklós Melinda, Németh Lili, 
Renczes Rebeka, Sámóczi 

Zsófia, Sinka Noémi, Tamás 
Nagy Eszter és Villányi Anna) 
felkészülési mérkőzésekkel han-
gol a döntőre. Kedden a Kecske-
mét vendégeként arattak 98–32-
es fölényes sikert.  SZV
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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
Május 5., vasárnap
15:00 |  Manu a legsirályabb 

fecske
17:00 |  Shazam!
19:30 |  Bosszúállók: Végjáték
Május 6., hétfő
17:00 |  Shazam!
19:30 |  Bosszúállók: Végjáték
Május 7., kedd
17:00 |  Shazam!
19:30 |  Bosszúállók: Végjáték
Május 8., szerda
17:00 |  Shazam!
19:30 |  Bosszúállók: Végjáték

Május 9., csütörtök
15:00 |  Manu a legsirályabb 

fecske
17:00 |  Két lépés távolság
19:30 |  Az eltűntek
Május 10., péntek
15:00 |  Manu a legsirályabb 

fecske
17:00 |  Két lépés távolság
19:30 |  Az eltűntek
Május 11., szombat
15:00 |  Manu a legsirályabb 

fecske
17:00 |  Két lépés távolság
19:30 |  Az eltűntek

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. május 07. (kedd)14:00  
– Bödő terem
Egészségvédő előadás

Mentálhigiénés Műhely nyug-
díjas tagozatának szervezésében 
Monostori Mária (transzper-
szonális pszichológus) előadása. 

A belépés díjtalan.

2019. május 09. (csütörtök)17:00
– Bakta galéria
Kiállítás-megnyitó

Művésztanárok Tolnában V. 
– Emlékeim pillanatképek kiál-
lítás. A tárlatot megnyitja: Ékes 
László író, újságíró. Közremű-
ködik: Ferencz Orsolya ének-
művész. Megtekinthető: május 
30-ig a kulturális központ nyit-
vatartási idejében.

2019. május 09. (csütörtök) 19:00 
– Rendezvényterem
Szerelmem Erdély

Rékasi Károly színművész 
Wass Albert estje (Pódium bér-
let, III. előadás). Gróf Czegei 
Wass Albert levelei, versei, írásai 
alapján összeállította és a film-
montázsokat készítette: Koltay 
Gábor, Magyar Örökség-díjas, 
érdemes művész. Zenei szer-
kesztő: Tóth Zoltán. 

Jegyár: 2.000,- Ft.

2019. május 10. (péntek) 18:00  
– Művészetek Háza
PTE Regionális Kamarakoncertek

A PTE Harsona kvintettje – 
a szekszárdi születésű Farkas 
István Péter, Liszt-díjas harso-
naművész, a Magyar Állami 
Operaház első harsonása, vala-
mint Bálint István Péter harso-
naművész és hallgatóik – a har-
sonairodalom legjavát mutatják 
be a reneszánsztól egészen nap-
jainkig. Műsoron Jean-Baptiste 
Lully, Michael Praetorius, Balogh 
Sándor, Bazsinka István, James 
Christensen, Thomas Morley, 
Jiří Ignac Linek, Anton Bruck-
ner, Charles Camille Saint-Saens, 
Jeffrey Agrell, Steven Verhelst, 
Helga Warner-Buhlmann, Vida 
Lóránt szerzeményei. 

A belépés díjtalan.

2019. május 11. (szombat) 18:00  
– Rendezvényterem
Alisca Brass Band koncert

Az Alisca Brass Band Szek-
szárd Megyei Jogú Város ki-
emelkedő művészeti együttese, 
jelenlegi formájában 1992 óta 
működik. Rendszeresen talál-
kozhatnak velünk Szekszárd 
város és Tolna megye kulturális 
rendezvényein, ünnepségein. 
Koncertjük műsorán hagyomá-
nyos fúvószenekari darabok és 
könnyűzenei slágerek feldolgo-
zásaiból válogatnak. Karnagy: 
Maul Péter. 

A belépés díjtalan.

EBEK VESZETTSÉG ELLENI
ÖSSZEVEZETETT OLTÁSA 2019. SZEKSZÁRD

Helyszín Időpont Idő
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!

Használtruha
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
HASZNÁLTRUHA ADOMÁ-
NYOZÁST TART.

Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

Ideje: 2019. május 6. (hétfő) 
08:00–09:00 óráig.

2019. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van. 

Szeretettel várjuk tagjainkat 
és minden rászorulót.

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
(Garay Élménypince) 1 fő fel-
szolgáló munkatársat keres teljes 
munkaidős foglalkoztatásra.

Feltétel: szakirányú végzett-
ség, min. 3 év szakmai gyakorlat.

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

A fényképpel ellátott je-
lentkezéséket írásban kérjük 
benyújtani a Szekszárdi Va-
gyonkezelő Kft.-hez, (7100 
Szekszárd, Bezerédj u. 2., 
Postacím: 7101 Pf.: 115., tel.: 
74/510–422)

Beküldési határidő: 2019. 
május 15. (szerda)

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

Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(04246)

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. (04247)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2019. május 1–31-ig tart.
(04245)

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a Ma-
gyar Rákellenes Liga Szekszárdi 
Alapszervezete szervezésében 
„Tibeti hangmasszázs és tibeti 
hangtálak” előadásra.

Előadó: Molnár Tibor hang-
masszőr. Helyszín: Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Csatár 
terem (7100 Szekszárd, Szent I. 
tér 10.) Időpont: 2018. május 
13. (hétfő) 16:30 óra. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Tárlatvezetés
A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete szeretet-
tel hívja tagjait és kísérőiket a 
„Tárlatvezetés és felolvasás 
Babits Mihály szülőházában” 
című programra, amelyen a 
költő gyermekkoráról, a csa-
lád történetéből hallhatnak 
érdekességeket. Ezt követően 
Rubányi Anita múzeumpeda-
gógus-előadóművész Babits 
verseket ad elő, de a résztvevők 

is elszavalhatják kedvenc ver-
süket.

Időpont: 2019. május 8. 
(szerda) 10:00 óra.

Helyszín: Babits Mihály Em-
lékház (7100 Szekszárd, Babits 
M.s u. 13.)

A részvételi szándékot kérik 
előzetesen jelezni személyesen 
(Szekszárd, Hunyadi u. 4.) vagy 
a 06–74/512–355 telefonszá-
mon.

Véradás
Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátója, 
és a  GoldSoli Szolárium 2019. 
május 14-én (kedd) 09:00–
16:00 óra között ismételten 
megrendezi a hagyományos 
GoldSolis véradónapot. 

Helyszín: Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi 
Épület (volt KÖJÁL székház) 
Szekszárd, Szentgáli Gy. u. 2. 

Szeretettel várjuk régi és új 
véradóinkat. Személyigazol-
ványt, lakcímkártyát, TAJ-kár-
tyát  hozzanak magukkal.

Ajándék a GoldSoli részéről 
a  vért adóknak a szokásos szoli 
bérlet 5.000,- Ft értékben, és az 
elmaradhatatlan vendéglátás. 

Szekszárdi Területi Vérellátó 
részéről a szokásos juttatáson kí-
vül:  szakácskönyv hölgyeknek, 
uraknak egy jó minőségű szek-
szárdi bor, Szekszárdi Strand és 
Élményfürdőbe belépő.

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
(04242)

Családra vár a vándorbölcső
A Vándorbölcső a Három Ki-
rályfi Három Királylány Moz-
galom (www.haromkiralyfi.
hu) országos kezdeményezé-
se. A vándorbölcsők – azon 
túl, hogy újabb és újabb ba-
bákat ringathatnak – jelképei 
annak, hogy a gyermekválla-
lás közös ügy. A vándorbölcső, 
benne a gyermekkel szimbó-
lum, mely felhívja a figyelmet 
a gyermekvállalás, a család 
jelentőségére, szépségére. 

Szerte az országban (Budapest, 
Székesfehérvár, Sopron, Ta-
polca, Békéscsaba, Győr, Nyír-
egyháza, Óbuda, Szentendre, 
Kiskunmajsa) vannak bölcsők, 
amelyek 3-6 havonta vándorol-
nak családról családra.

Az idén Szekszárdon is útjára 
indul egy bölcső, hogy helyi és 
városkörnyékbeli babákat rin-
gathassanak benne a szüleik. A 
megyeszékhely bölcsőjét a Kol-
ping Katolikus Iskola asztalos 

mestere és tanulói készítették el. 
A bölcső készítésének költsége-
ihez a Szekszárd Jazz Quartett 
április 26-i jótékonysági kon-
certje is hozzájárul.

A bölcsőre pályázni lehet – 
amely a nyilvánosság vállalásá-
val jár –, és nem szociális alapon 
kerül kiosztásra, hanem mindig 
ingyenes, mert célja a gyermek-
vállalás örömének a hirdetése.

Az első bölcsőre 2019. május 
20-ig lehet jelentkezni e-mail-
ben (pinter.dora@3kiralyfi.hu), 
vagy a Vándorbölcső Szekszárd 
facebook oldalon. SZV
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LÉGVÁRVILÁG ÉLMÉNYPARK
MEGNYITJA KAPUIT!

Nyitva: 10:00–20:00 óráig
május 5. 12. 19. 26. június 2. (vasárnaponként)

PÜNKÖSDKOR:
június 8. (szombat), 9. (vasárnap), 

10. (hétfő)
Gyermekjegy: 800,- Ft/félóra – 1.500,- Ft/óra – 2.000,- Ft/2 óra – 3.000,- Ft/nap

Kísérőjegy: gyermekenként 1 ingyenes

Légvárvilág
Élménypark

www.legvarvilag.hu
7100 Szekszárd,

Sport u.(04253)

4 évfolyamos képzés: 1 osztály
0102 emelt óraszámú idegen 
nyelv (angol)
•  A diákok heti 5 órában tanulják az an-

gol nyelvet, második idegen nyelvként 
választható a német, olasz vagy orosz 
nyelv.

•  A 2019 szeptemberében induló 4 év-
folyamos képzésünkre néhány tanuló 
jelentkezését még el tudjuk fogadni.

Iskolánkban nem csupán a továbbtanuláshoz szükséges teljesítménynek 
tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk 

az egymásra fi gyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét.

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben;
nézze meg honlapunkat!

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

Telefon/fax: +36–74/440–571
E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu

Igazgató: Novothné Bán Erzsébet
(04258)

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)

képzési formája

Kérjük válasszon Bennünket!
Adója 1%-val támogassa

2019-ben is Egyesületünket!

Adószámunk:18864858–1–17
Bankszámlaszám: 71900058–10004074

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • www.tolnamegyeivakok.hu (04257)

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

(04240)

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!

(04252)


