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Akadálypályán legjobbak a szekszárdiak
A szekszárdi városi sport-
centrumban vetélkedtek az 
elmúlt héten pénteken és 
szombaton megyénk hiva-
tásos és önkéntes tűzoltói. 
A versenyt a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság és a Tolna Megyei Tűz-
oltószövetség szervezte.

Minden év májusának végén 
összemérik erejüket a megye 
tűzoltói egyéni és csapat ver-
senyszámokban is. 

Ez alkalommal a hivatásos 
tűzoltók előbb 4x100 méteres 
váltófutásban, majd kismotor-
fecskendő-szerelésben, végül 

100 méteres egyéni akadálypá-
lya-futásban vetélkedtek. Előb-
biben a dombóváriak, a má-
sodik számban az atomerőmű 
tűzoltói győzedelmeskedtek, 
míg az egyéni akadálypályán 
a szekszárdi hivatásos tűzoltók 
taroltak. 

Az elmúlt évek gyakorlatát 
folytatva összetettben ismét a 
paksi tűzoltók állhattak fel a 
dobogó legmagasabb fokára.

Az önkéntesek versenyén ösz-
szesen huszonhét csapat mérte 
össze ügyességét és gyorsaságát. 
A pálya számukra két szakaszból 
állt: egy szerelési feladat után egy 
a 7x55 méteres akadálypályás 
váltófutást teljesítettek. A szere-
lési feladaton belül osztott sugár 
szerelését gépjárműfecskendőről, 
kismotorfecskendő-szerelést, il-
letve föld alatti és feletti tűzcsap 
szerelését kellett végrehajtaniuk. 

A csapatokat külön kategóri-
ákban értékelték, hiszen akadt 
felnőtt férfi és női, ifjúsági férfi, 
valamint diák lány és fiú csapat is. 

Az elismerő okleveleket dr. 
Balázs Gábor ezredes, a kataszt-
rófavédelem megyei igazgatója, 
Ferencz Zoltán önkormányzati 
képviselő és Gergelics István, a 
megyei tűzoltószövetség elnöke 
adta át. 
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Új riasztókészülékekkel bővült a házi segítségnyújtás
Öt készülékkel gyarapodott 
Szekszárdon az a jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás, amely 
2003 decembere óta működik 
a megyeszékhelyen és kör-
nyékén. Jelenleg 116 készü-
lék van használatban, ebből 
kilencvenkettőt Szekszárdon, 
a többit a szomszédos telepü-
léseken használnak. 

Egyebek mellett erről is beszélt 
Szekszárd polgármestere, Ács 
Rezső a témában június elsején, 
a Mészáros Lázár utcai panel-
épület előtt tartott sajtótájékoz-
tatón, ahol az ott élő, hetvenhét 
éves Kerekes Ferenc vehette át a 
városvezetőtől az újonnan vásá-
rolt készülékek közül a legelsőt. 
A szolgáltatást azoknak bizto-
sítja a város, akik koruknál és 
egészségi állapotuknál fogva 
állandó felügyeletre szorulnak.

Tavaly 290 riasztás érkezett 
a rendszeren keresztül, ebből 
tizennégy igényelt azonnali be-
avatkozást – közölte Ács Rezső. 

A jelzőrendszeres segítség-
nyújtást napközben a Mikes 
utcai idősek otthonából koor-
dinálja a város, míg az éjszakai 
órákban ügyeleti rendszerben 
működik, két gondozóval. A 
szolgáltatás hívását követően 
a mentés húsz percen belül a 
helyszínre ér. A hívókészülék 

kezelése roppant egyszerű: egy 
piros gomb megnyomásával az 
ügyeleten máris tudják, hol van 
szükség a segítségre. 

Jelenleg öten várakoznak 
jelzőkészülékre. A polgármes-
ter közölte: nemrég arra kérte 
a közgyűlést, hogy építsék be 
utólag a költségvetésbe a da-

rabonként 80 ezer forintba ke-
rülő készülékek megvásárlását. 
Felhívta a figyelmet arra is: a 
szekszárdi önkormányzat fela-
data, hogy az itt élők számára 
minél jobb életfeltételeket és 
biztonságérzetet teremtsen, 
ezért is szükséges a szociális 
ellátórendszerben a kihívások-
ra megfelelő válaszokat adni. 
Hozzátette: a várólistán lévők 
is hamarosan megkapják a ké-
szülékeket, és a továbbiakban is 
mindent megtesz a város azért, 
hogy a szükséges készülékszá-
mot biztosítsák.

Kerekes Ferenc megköszön-
te a rendelkezésére bocsátott 
készüléket és hangsúlyozta: azt 
kívánja, hogy még sokáig tudja 
segíteni az önkormányzat ilyen 
formában is a rászorulókat.

Feri bácsi – aki 77 éves és a 
Wosinsky, Tartsay lakótelepek 
felépítésében is részt vett egy-
kor – tréfásan megjegyezte azt 
is: „Keveset használjuk, sokáig 
éljünk!” – gyimóthy –

Kétezer négyzetmétert festenek ki a rendelőintézetben
A szekszárdi önkormányzat 
és a Tolna Megyei Balassa Já-
nos Kórház együttműködé-
sében kezdődött meg a ren-
delőintézet belső renoválása, 
kifestése. A hétvégenként 
zajló munkáról Szekszárd 
polgármestere, Ács Rezső, va-
lamint dr. Kondákor István, a 
kórház igazgatója számolt be 
a helyszínen május 29-én.

A megyei kórház rendelőintézete 
a közös gondolkodás eredménye-
képpen, összefogással újul meg 
– hangsúlyozta a polgármester, 
kiemelve: a munkálatokban a 
város részéről négy fő vesz részt, 
közmunkaprogram keretében. 
Ők már több városi felújításban 
is közreműködtek. A kórház ré-
széről is négyen vesznek részt a 
festésben, amihez az alapanyagot 
egyébként az intézmény biztosít-
ja, részben adományból.

Ahogy a polgármester rámuta-
tott, a lehetőségeket kihasználva 
megpróbáltak olyan lépéseket 
tenni, hogy az egészségügyi ellá-
tás elfogadhatóbbá váljon a város-
ban. Ennek eredményeként újul 
meg hamarosan a mentőállomás, 
illetve az orvosi rendelők korsze-
rűbbé tétele is ide sorolható. 

Ács Rezső a renoválás kapcsán 
elmondta: a munkálatok a hétvé-
geken zajlanak, annak érdekében, 
hogy hétköznapokon ne zavarják 

a betegellátást. A projekt jó példa 
arra, hogy közmunkaprogram-
ban is lehetséges értékteremtő 
munkát végezni – hívta fel a fi-
gyelmet, kiemelve: a munkások 
kétezer négyzetméternyi falfelü-
letet festenek, glettelnek ki.

Dr. Kondákor István a tájé-
koztatón kifejtette: nagy dolog 
látni a nyitottságot, a segítőkész-
séget a város részéről. Napi 400 
páciensével a legmarkánsabb 
betegforgalmat produkáló hely 
a rendelőintézet, ahol a tisztasági 

festés jelentősen növeli a betegek 
komfortérzetét – fogalmazott. A 
bútorzat állapotára utalva ki-
emelte ugyanakkor, hogy annak 
cseréje sem várathat magára, 
rendkívül rossz állapotban van 
– emiatt is igen hálásak a több 
helyről érkező felajánlásoknak. 
Ács Rezső erre reagálva elmond-
ta: a Babits Mihály Kulturális 
Központ korábbi, de még hasz-
nálható bútorzatából is kerülhet 
az intézménybe.
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Új ülnökök segítik a bíróságok munkáját
Korábban már tevékenyke-
dő, illetve frissen kinevezett 
bírósági ülnökök tették le az 
esküt május 29-én a Szek-
szárdi Törvényszék Dózsa 
György utcai dísztermében. 
Az ülnökök a következő 
négy évben végzi munkáját 
azok mellett a bírák mellett, 
akik a Szekszárdi Törvény-
szék, a Szekszárdi Járásbí-
róság, valamint a Szekszárdi 
Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságon segítik az ítélke-
zési folyamatot.

Az ünnepélyes rendezvényen 
dr. Csullag Józsefné, a Szek-
szárdi Törvényszék elnöke 
hangsúlyozta: a bíróságok 
alapfeladata az igazságszol-
gáltatás, melynek alapelve a 
társas bíráskodás, az ülnö-
kök részvételének elve mint 
a demokratikus működés 
egyik legfontosabb garanciá-
ja. Amint arra rávilágított: az 
alaptörvény második bekezdé-
se a néprészvétel elvét mondja 
ki, amennyiben törvény által 
meghatározott ügyekben és 
módon nem hivatásos bírák is 
részt vesznek az ítélkezésben. 
Ezen elvek érvényesülése nö-
veli az igazságszolgáltatási te-
vékenység demokratizmusát, 
átláthatóságát, a társadalom 
értékítéletének a jogszabályi 
keretek közötti érvényre jutta-
tását – tudatta az ülnökökkel, 
egyúttal megköszönve, hogy 

„vállalták az igazságszolgál-
tatásban való közreműködés 
terhét.”

A tisztségviselőket Ribányi 
József, a Tolna Megyei Önkor-
mányzat közgyűlésének alelnö-
ke is köszöntötte. Elmondta: a 
megyei önkormányzat 30 ül-
nöknek adott bizalmat a követ-
kező négy évre. „A feladat óri-
ási, hiszen csak olyan emberek 
kerülhetnek az ülnökök közé, 
akik megfelelő lelki talapzattal 
rendelkeznek” – mondta.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere az eseményen úgy 
fogalmazott: az új ülnökök 

komoly kihívás előtt állnak, 
hiszen meg kell felelni az elvá-
rásoknak, amelyek alapjait az 
előttük lévők tették le. Szek-
szárd közgyűlése 36 főt dele-
gált az ülnökök közé. 

Huszonegyen most először 
látják el a feladatot, míg 15-en 
rutinosan, ülnöki múlttal a há-
tuk mögött fogják betölteni ezt 
a feladatot – mondta a polgár-
mester.

A rendezvényen Féhr 
György, a Tolna Megyei Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat közgyűlésének elnöke, dr. 
Józan-Jilling Mihály, a Szek-

szárdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviselő-testüle-
tének elnöke, továbbá Fodor 
József, a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 
közgyűlésének elnöke is jelen 
volt. A jelenlévő nemzetisé-
gek képviselői mindannyian 
delegáltak ülnököket az egyes 
területekre. 

Az újonnan megválasztott 
ülnökök esküjüket követően, 
az esküokmányok egyidejű alá-
írása mellett átvehették megbí-
zólevelüket.

 Lévai Márton

Megálmodták a jövő Szekszárdját

„Az én városom 50 év múlva” 
címmel hirdetett gyermek-
rajz-pályázatot a szekszár-
di önkormányzat, melynek 
díjátadóját kedden délután 
tartották az új Piactéren.

Az ünnepségre érkező gyerme-
kek és szüleik teljesen megtöl-
tötték a közösségi termet, lévén, 
az idén első alkalommal kiírt 
pályázatra 112 pályamunka ér-
kezett 106 óvodás és iskolásko-
rú gyermektől. A legaktívabb a 
6-9 éves korosztály volt: ők az 
összes rajz, festmény több mint 
felét adták.

A pályamunkákból a díjátadó 
ideje alatt kiállítást rendeztek, 
ezt követően a gyerekek elvi-
hették a munkáikat.

Mint azt Bangó Viktória 
környezetvédelmi referenstől 
megtudtuk, az önkormányzat 
ezzel a rendezvénnyel kívánt 
csatlakozni az Európai Fenn-
tarthatósági Hét eseményei-
hez, melyet május 30-a és jú-
nius 5-e között tartanak az EU 
tagállamaiban. Az első napon 
egy magyar évfordulót is ün-
nepeltünk: éppen 20 éve, hogy 
az Országgyűlés elfogadta a 
Környezetvédelmi Törvényt. 

Június 5-e a környezetvédel-
mi világnap is, amelyet 1992 
óta ünnepelnek az Egyesült 
Nemzetek Szövetségének tag-
országai.

A szekszárdi díjátadó ün-
nepség rendhagyó volt a maga 
nemében, hiszen egyetlen pá-
lyázó sem távozott üres kézzel. 
A pályamunkák között voltak 
egészen kiválóak is, ezeket a 
zsűri külön is jutalmazta. A 
díjakat dr. Haag Éva alpol-
gármester és Ács Rezső pol-
gármester adta át. Utóbbi kö-
szöntőjében kiemelte: a város 
szempontjából fontos, hogy a 

jövő generációja mit gondol, 
milyenek lesznek az épületek, a 
terek, a növények Szekszárdon 
50 év múlva. 

A polgármester köszönetet 
mondott a szülőknek, a peda-
gógusoknak, és természetesen 
a gyerekeknek is, amiért „vet-
ték a fáradtságot, és meglátva 
a városban rejlő szépségeket, 
lehetőségeket, egyfajta jövőké-
pet festettek”. Ács Rezső sze-
rint jó esély van rá, hogy aki 
most így gondolkodik, az fel-
nőttként is ragaszkodik majd 
Szekszárdhoz.  

 - fl -

A pályázat nyertesei, 3-6 
évesek: 1. Szommer Luca, 2. 
Lengyel Barna, 3. Papp Iza-
bella. 6-9 évesek: 1. Molnár 
Benedek, 2. Orosz Lőrinc 
János, 3. Csongrádi Zoltán. 
10-14 évesek: 1. Kászpári 
Csongor, 2. Tápai Anna, 3. 
Orbán-Zaják Luca. Külön-
díjasok: Mechler Kristóf, 
Fenyvesi Mirella, Hornok 
Réka, Illés Merse, Bogdán M. 
Loretta, Csötönyi Gábor, Pé-
ter Patrícia Jázmin, Molnár 
Balázs József, Szalai Fanni, 
Szente Fanni, Sándorfi Zsó-
ka, Liebhauser Emma Zoé, 
Hinek Míra, Vigh Vivien, 
Kasler Gergő.
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Biztosítsd belépőjegyed az OBSITOS című,
közösségi gyártással készülő nagyjátékfilm bemutató vetítésére!
OBSITOS – Misztikus kalandok egy ezeréves városban

VIP BELÉPŐJEGY A DÍSZBEMUTATÓRA
 Zártkörű vetítés és VIP PARTY

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd
(Színházterem)

Időpont: 2015. szeptember 16. (szerda) 19 óra
A belépőjegy ára: 50.000 Ft + ÁFA

Az értékesítésre kerülő jegyek száma limitált, összesen: 200 db
A belépőjegy tartalmazza a vetítésen és a  

VIP fogadáson való részvételt, 
korlátlan, svédasztalos étel és ital fogyasztással.

PROGRAM:
18:00 Vendégek fogadása

19:00 Megnyitó, köszöntők (Hogyan készült? – rövidfilm vetítése)
19:30 Obsitos című játékfilm vetítése

21:00 Fogadás 

A VIP-premierre belépőjegyek vásárolhatók:
Amaryllis Esküvő és Rendezvényiroda

Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11.
Telefon: 06-30/929-0740
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Évi rendes lomtalanítás lesz Szekszárd város egész területén
2015. június 20-án.

Ezzel kapcsolatos további részleteket
következő lapszámunkban olvashatnak és a 
www.aliscaterra.hu oldalon tudhatnak meg.

Hőseinkre emlékeztünk
Az 1924. évi 14. törvénycikk 
nyomán néhány esztendeje 
újra ünnepeljük a magyar 
hősök emléknapját május 
utolsó vasárnapján. Miután a 
kommunista diktatúra eltö-
rölte a megemlékezés lehe-
tőségét, a következő emlék-
napra 1989-ben – legelőször 
éppen Szekszárdon – kerül-
hetett sor. 

Megyeszékhelyünkön május 30-
án délelőtt, a Magyar Hősök Em-
léknapja törvénybe iktatásának 
kilencvenegyedik évfordulóján 
dr. Máté István, a Fidesz-KD-
NP városi képviselője mondott 
ünnepi beszédet. A városatya a 
Himnusz után arról beszélt: ezen 
a napon fejet hajtunk hősi ha-
lottainkért, civil áldozatainkért 
és valamennyi előttünk járóért, 
aki háborúban és békeidőben 
odaadóan szolgálta a hazát. A 
képviselő emlékeztetett az első 
és a második világégés borzal-
maira, melynek során előbb a 
történelmi Magyarország terü-
letéről 660 ezres embervesztesé-
get szenvedett el hazánk, majd 
a II. világháborúban az ország 
6,5%-a, csaknem 900 ezer ember 
veszett oda. A képviselő kitért a 
tanácsköztársaság 133 napja 
alatt garázdálkodó „Lenin-fiúk” 
rémtetteire, valamint az 1956-os 
forradalom áldozataira is. 

„Ahogy a háborúknak, úgy a 
békeidőnek is megvannak a ma-
guk hősei: mindig voltak túlélők 
is, akik újra és újra nekiveselked-
tek, hogy a romokból felépítsék 
az országot és élhető világot te-
remtsenek. A magyar hősök em-
léknapján rájuk is emlékezünk” 
– fogalmazott dr. Máté István, 
aki felhívta a figyelmet a szülők, 
nagyszülők generációjának tet-
teire is, lévén, „tőlük kaptuk azt 
a világot, amelyben élünk, békés 
történelmi helyzetben”.

„Azon kell munkálkodnunk, 
hogy ezt a helyzeti előnyt meg-
tartva további életünkben is 
a teremtő és ne a pusztító erő 
legyen jelen!” – tette hozzá a 
képviselő, kiemelve azt is: jelen, 
globális világunk nem az egy-
személyes hősökről, hanem az 
erős, összetartó közösségekről 
szól, akik képesek sorsfordító 
tettek végrehajtására.

A városi közgyűlés kormány-
párti képviselőjét a megszólalás-
ban Sefcsik Zoltán evangélikus 
lelkész követte. A lelkipásztor a 
II. világháború keleti frontján 
elesett nagyapjának történetét 
hozta fel példaként, aki huszon-
négy esztendősen halt meg a 
harcokban, de annak minden 
percét hívőként élte meg. Napló-

ja első lapjára ezt írta: „Én Krisz-
tusom, segíts meg, hogy együtt 
tudjak még örülni az életnek, fe-
leségemmel és fiammal együtt.” 
Sefcsik Zoltán elmondta: az idők 
folyamán rádöbbent, hogy ez az 
imádság az utódokért is szól, 
„mi az ő imádságainak gyer-
mekei vagyunk”. „Fontos, hogy 
építsük utódaink iránti imádsá-
gos szívvel azt a jót, amit előde-
ink elkezdtek, és amit nekünk is 
adott feladatként a Mindenség 
Ura, hogy azt majd továbbad-

hassuk” – hallhatták a jelenlévők 
a lelkész gondolatait. 

Az eseményen – amelyen 
Kovács Zsolt karnagy vezetésé-
vel az Ifjúsági Fúvószenekar is 
közreműködött – a város részé-
ről dr. Tóth Gyula és dr. Máté 
István képviselők helyezték el a 
Szent István téri világháborús 
mementóknál a koszorúkat, 
majd a Honvéd Hagyományőr-
ző Egyesület és civilek tisztele-
tadására került sor.

 Gyimóthy Levente
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Nagyon sokan várják a Szek-
szárd „főszereplésével” készü-
lő mozifilmet, az Obsitost.

Az idehaza példa nélkül álló kö-
zösségi produkció mindazonál-
tal nem nélkülözi a profi színé-
szek munkáját sem, hiszen Mikó 
István, Adorjáni Bálint, Abaházi 
Csaba, Frank Ildikó alakítják a 
főbb karaktereket. Ez idő szerint 
lassan elfogynak a jelzett művé-
szekkel való forgatási napok, ám 
munka marad még bőségesen a 
szeptemberi bemutatóig.

Kindl Gábor producer elmon-
dása szerint rengeteg támogatást 
kaptak a szekszárdiaktól, de sokan 
hiányolják valamiféle számlaszám 
közzé tételét, melyre kisebb-na-
gyobb pénzeket küldhetnének – a 
produkciót segítendő.

Íme: Vidéki ÉLMÉNY Ala-
pítvány, Székhely: 7100 Szek-
szárd, Obsitos utca 2. Adószám: 
18510614-1-17, Bankszámlaszám: 
10700237-68076559-51100005 Felvételünkön az Obsitos egyik jelenetét forgatják, Mikó Istvánnal a főszerepben.

Úgy fest – Parrag beletrafált

Immár elmondhatjuk: remek ötlet volt Parrag Tibor 
előadóművészünk részéről elindítani  a jazz és klasszikus 
műfajban utazó új zenei klubot, a Szekszárdi Jam Sessiont. 

A legutóbbi május végi, har-
madik előadásra már valóban 
megtelt az eseménynek helyet 
adó Rolling Pub.  Közel húszan 

jelentkeztek be önálló előadó-
ként, és nem csupán egy-egy 
számmal, hanem önálló produk-
cióval – mondta nem kis öröm-

mel a főszervező, aki emiatt át is 
alakította az est programját.

A fellépők közül  nagy sikert 
aratott a mözsi illetőségű  Farkas 
Márió  gitárjátéka, úgyszintén 
ezen hangszeren játszva hódítot-
ta meg a közönséget, a szekszárdi 
zeneiskola művésztanára, Kör-
nyei Miklós és különböző rangos 
díjaival országos sikereket leara-
tó fia, Környei Attila együttes 
fellépése. Még egy reményteljes 
Környei-tanítvány is megmutat-
ta magát: a 13 éves Fritz Szabolcs 
Attila (az ismert szekszárdi bo-
rászati céget jegyző Fritz József 
fiáról van szó), aki ismert és ke-
vésbé ismert klasszikusokat idé-
zett meg húrjain. Újra láthattuk 

a szekszárdi zenei életben már 
jó ideje jelenlevő Szakács Nor-
bertet is. A jazzért lelkesedőket 
szolgálta a Szekszárdi Jam Sessi-
on zenekar utánpótlás együttese, 
amely Szekszárdi Ifjúsági Zene-
kar névre hallgat. Mayer Gábor 
zongorista szintén zajos sikerrel 
szórakoztatta a hallgatóságot.

„Az igényes örömzenélés 
volt jelen mindvégigvégig, ami 
ránk, a mi zenekarunkra is ha-
tott – mondta a főszervező, majd 
nyomatékosítva a mondandóját 
hozzátette: „Kimondhatatlanul 
örülök, hogy egyre több, nagyon 
fiatal zenész veszt részt – nem 
titkolt szándékkal tehetségkuta-
tó – klubestjeinken.” B. Gy.

Menetrend szerint zajlik a forgatás
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iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

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

(00546)

Munkavégzés helye:
7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21.

Munkaidő: 12:00-20:00 óráig, heti 40 óra. 
Bérezés: bruttó 110.000 Ft/hó. 

Jelentkezni önéletrajz megküldésével a 
comenius@terrasoft.hu e-mail címen lehet.

A szekszárdi Comenius Általános Iskola
takarító munkatársat keres.

(0
05

58
)

7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836

www.szpluszcstudio.hu

(0
05

37
)

Kiemelt ajánlatunk!
Terrán Standard alapcserép

meggypiros és mogyoróbarna 
színben

bruttó 161,- Ft/db;
1.610,- Ft/m2

...
Telepi készletről

Bramac, Terrán, Creaton cserepek

A részletekért kérdezze 
értékesítő kollégáinkat!

Dán est 
június 13. (szombat) 

19:00 óra

5 fogás a hozzáillő borokkal:

• Vajban sült fehér spárga, krémes friss sajttal, mosolygósra 
főtt fürjtojással, rozskenyér ágyon.

• Brazírozott sertéspofa árpagyöngy rizottóval tálalva, savanyított 
hagymával, zellerszárral, turbolyával és sült koktélparadicsommal díszítve.

• Jérce rolád posírozva és sütve, sült rebarbarával.
• Hosszan sült borjú culotte, karfi olpürén, crudites-vel.

• Bodzaszörpben forgatott eper, rozs chipsszel, könnyűre vert tejszínnel.

Garay ÉlményPince, 
7100 Szekszárd, Garay tér 19.

Rendelés: +36 20 215 9396
Ára: 7.990 Ft

Jegyek csak elővételben!

•  Bodri Sauvignon Blanc 2014
•  Ferger-Módos 

Olaszrizling 2011
•  Prantner Pince Rozé 2014
•  Szeleshát Pince 

Pinot Noir 2013
•  Vida Családi Birtok

Hidaspetre Kékfrankos 2013
•  Remete Bor 

Cabernet Franc 2009

(Ö00060) (Ö00061)

Pályázati hirdetmény
A pályázatot meghirdető szerv 
neve és címe: Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
Egészségügyi Gondnoksága, 
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 
Munkahely és munkakör 
megnevezése: ifjúsági orvos
Munkavégzés helye:
7100 Szekszárd, Szent I. tér 18.
Pályázati feltételek:
–  Egyetem, iskolaegészségtan és 

ifjúságvédelem, belgyógyász, 
vagy csecsemő és gyermek-
gyógyász szakvizsga.

–  Erkölcsi bizonyítvány, bün-
tetlen előélet.

Juttatások, egyéb információk:
Bérezés: Kjt. szerint

Határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony
Pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. június 20.
Pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2015. június 23. 
A munkakör 2015. szeptember 
1. napjától tölthető be.
A pályázat közzétételének 
további helye:
Szekszárdi Vasárnap –
2015. június 7.
Tolna Megyei Extra –
2015. június 4.
További információ:
74/511-477, vagy 06-30/458-6344
Dölles Lászlóné,
intézményvezető

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
2015. május 28-án tartott ülésén megtárgyalta a kedvtelésből 
tartott állatok tartásának szabályairól alkotandó rendelet-ter-
vezet I. fordulóra beterjesztett változatát.

A Közgyűlés a fenti tárgyban elfogadott 107/2015. (V. 28.) 
határozata alapján a rendelet-tervezet, annak lakossági véle-
ményezése céljából 15 napig közzétételre kerül a Polgármesteri 
Hivatal hirdető tábláján, valamint az önkormányzat honlapján.

A véleményezés végső határideje: 2015. június 12.
A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket az alábbi 

e-mail címre tudják eljutatni: rendelet@szekszard.hu, illetve Szek-
szárd, Széchenyi u. 27-31. alatt személyesen, vagy postai úton a 
Polgármesteri Hivatal címére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
 Dr. Varga Katalin, jegyző

Nyílt levél – Tolna Megye valamennyi polgármesteréhez
Közismert és tudományos 
tény, hogy a jelen század egyik 
legsúlyosabb problémájával 
állunk szemben: az éghajlat-
változást okozó környezet-
szennyezéssel. Az elmúlt bő 
évszázadban bekövetkezett 
fejlődés számos olyan káros 
mellékhatást is eredménye-
zett, amely nem csupán orszá-
gokat érintő probléma, hanem 
mindannyiunkat és a jövő ge-
nerációt veszélyeztető, globá-
lis mértékű kihívás is. 

A klímaváltozás világméretű 
megoldást igényel. A globális fel-
melegedés megfékezésének érde-
kében, hat évvel ezelőtt Koppen-
hágában próbáltak megegyezni a 
világ vezetői, eredménytelenül. 
Decemberben Párizsban tartják 

meg azt a klímacsúcsot, amelyen 
sorsfordító döntésre kerülhet sor, 
amennyiben széleskörű együtt-
működést és összefogást tanúsí-
tanak a világ polgárai, összesen 
egymilliárdan. 

Magyarországon Dr. Áder 
János Köztársasági Elnök Úr 
karolta fel Al Gore, egykori No-
bel-díjas amerikai alelnök kez-
deményezését, amelynek célja, 
hogy a párizsi csúcsig összesen 
egymilliárd ember támogassa a 
klímaváltozás elleni küzdelmet. 
Célkitűzésként fogalmazta meg, 
hogy a magyar polgárok is fel-
emeljék hangjukat, és a lehető 
legszélesebb körben csatlakoz-
zanak a felelős, környezettuda-
tos emberek táborához. 

A Tolna Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnökeként, 

magam is hangsúlyos, ha nem 
az egyik legfontosabb kérdésnek 
tartom a természet megóvását. 
Személyes felelősségemnek ér-
zem, hogy elősegítsem gyönyörű 
környezetünk megőrzését a jövő 
generáció számára, éppen ezért 
csatlakoztam azokhoz, akik cselek-
vésre szólítják fel a világ vezetőit. 

Mint a Megyei Önkormány-
zatok Országos Szövetsége 
Közgyűlésének elnöke, javasla-
tot tettem legutóbbi ülésünkön, 
hogy a Szövetség támogassa 
Köztársasági Elnök Úr kezde-
ményezését. Valamennyi me-
gyei közgyűlés elnöke úgy dön-
tött, hogy a lehető legszélesebb 
körben megismerteti e felhívást 
a megyékben élő emberekkel.

Ennek tükrében kérem Önt 
is, tekintse közös ügyünknek 

a klímaváltozás elleni harcot, 
és szíveskedjék a településén 
élő embereket tájékoztatni e 
felhívásról. A kampányhoz 
csatlakozni és minden további 
információt elérni a www.elo-
bolygonk.hu internetes oldalon 
lehetséges. 

Hiszem, hogy az összefogás 
eredményre vezeti e missziót, 
hiszen a Tolna megyei emberek 
fontosnak tartják közös kincse-
ink védelmét, és képesek példá-
san cselekedni egymásért, a kör-
nyezetükért, közös jövőnkért. 

Segítő együttműködését hálá-
san köszönöm, értékmegőrző és 
közösséget gyarapító munkájá-
hoz sok sikert kívánok!

 Tisztelettel és köszönettel:
 Fehérvári Tamás, elnök

Sajtóközlemény a Tolna Megyei Család,  
Esélyteremtési és Önkéntes Ház Gyermeknapjáról

Az Esélyteremtési iroda Szekszárdon szervezi meg 2015. június 
6-án a Gyermeknapot. Talán egy kicsit rendhagyó módon, mert 
célunk nem csak a gyermekek szórakoztatatása, hanem a család 

közös ünnepe, ahol együtt vehetnek részt különböző progra-
mokon. Reméljük, hogy az élményekkel teli délelőtt felhívja a 

figyelmet arra a tényre, hogy a tartalmasan, közös tevékenység-
gel eltöltött idő milyen fontos gyermekeink boldogságához és a 

családi életünk megerősítéséhez.
A program felhívása az alábbiakban tekinthető meg.

TÖLTSD VELÜNK A SZOMBAT DÉLELŐTTÖT!
Remete Kápolnánál 2015. június 6-án kisgyermekes  

családoknak kínálunk szombat délelőtti kikapcsolódást. 
A kínált programok és tevékenységek segítségével, a közösen átélt 
élményekkel az összetartozás fontossága és megerősítése a célunk.  

Program:
09:30-kor Gyülekező Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 

irodájánál. (Szekszárd, Béla tér 6.)
Családi felvonulás babakocsival, rollerrel, kismotorral a  

családi nap helyszínéül szolgáló Remetekápolnához.  
A helyszínen frissítőt és gyümölcsöt kínálunk az oda érkezőknek.
A szabadidő tartalmas eltöltéséhez kínálunk a kápolna kertjé-
ben kézműves foglalkozást, sportolási lehetőséget (sorverseny 

csapatoknak), a kisebb gyermekeknek és szüleiknek  
egyéb játékos tevékenységet.

A délelőtt folyamán alkalmuk lesz a Csurgó zenekar  
koncertjét is meghallgatni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Május 31-ei rejtvényünk megfejtése: Izsó Miklós, Búsuló juhász

Június 6-7. 19:00
DANNY COLLINS
Színes szinkronizált amerikai 
film. Korhatár: 12 év alatt szü-
lői kísérettel! Hossz: 106 perc.

Június 8-10. 16:30
HOLNAPOLISZ
Színes szinkron+feliratos ame-
rikai sci-fi. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz: 123 
perc.

Június 8-10. 19:00
POLTERGEIST A KOPOGÓ 
SZELLEM 3D
Színes szinkronizált amerikai 
horror film. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 91 perc.

Június 11-14. 17:00
SAUL FIA
Színes magyar filmdráma. Kor-
határ: 12 év alatt szülői kíséret-
tel! Hossz: 107 perc.

Június 11-14. 19:00
A KÉM
Színes szinkronizált amerikai 
akció-vígjáték. Korhatár: 16 
éven felülieknek! Hossz: 120 
perc.

Június 12-14. 15:00
KARDFOG KAPITÁNY ÉS A 
LAMA RAMA KINCSE
Színes szinkronizált norvég 
családi film. Korhatár: 6 éven 
felülieknek. Hossz: 75 perc.

AGÓRA MOZI

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületének
nyári szünet előtti utolsó előadása

2015. június 30-án 13.30 órai kezdettel lesz,  
Szekszárdon a lila épületben.

Székács Andrea Diaclin képviselőjének előadását hallhatják: 
A diabétesszel járó kellemetlen bőrtünetek enyhítése  

és kezelése címmel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gagliarda Kamarakórus Jubileumi Koncert 
2015. június 13. (szombat) 18:00 óra

A Gagliarda Kamarakórus az idén 15 éves lett, ez alkalomból 
Jubileumi koncertet adunk a szekszárdi Újvárosi Római Katoli-

kus templomban. (7100 Szekszárd, Pázmány tér 6.)
Művészeti vezető – karnagy: dr. Szabó Szabolcs

Közreműködnek: dr. Buda Bernadett – hegedű, Koch Ádám – 
gitár, Müller János – orgona, Ocsovay Damján – dob, Steiner 

Gáborné – ének, Tamási János – gitár.
A belépés díjtalan.

ÁCS REZSŐ polgármester
Június 1-jén tartotta. 
Előzetes bejelentkezés alapján, az 
alábbi telefonszámon: 06-74/504-102
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Május 19–én tartotta. Garay J. Ál-
talános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület A hónap harma-
dik keddjén 16–17 óráig. Garay J. Ál-
talános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

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

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

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

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület A hónap 
utolsó keddjén 17–18 óráig. Or-
szágos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
klubhelyiség (Mészáros Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület  
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 órá-
ig. Dienes Valéria Általános Iskola, 
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 óráig. 
Baka István Ált. Isk.(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda.

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

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

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

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

MEGHÍVÓ
„A SZŐLŐ VIRGZÁSÁNAK ÜNNEPÉRE”

Időpont: 2015. június 6. (szombat), 10.00 óra
Helyszín: Szekszárd, Mészáros Borház (Kossuth L. u. 26.).

A rendezvényt a szervezők dr. Kozma Pál születésének  
95. évfordulója emlékére ajánlják.

Program:
10.00 Szőlővirág szentelése: Porpáczy Attila káplán
11.00 A szőlővirág jelentősége a nemesítésben és a  

termesztésben – ifj. dr. Kozma Pál (PTE SZBKI) előadása
11.30 Legújabb nemesítésű rezisztens szőlőfajták borkóstolója 

(Borsmenta, Jázmin és egy meglepetés)
A részvételi költség 500 Ft/fő.  

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

FOGADÓÓRÁK

EVANGÉLIUM

Úrnapja
Hogy alakult ki egyházunkban a 
mai ünnep? Isten egy szent életű 
apácát választott ki arra, hogy 
ez a szép szokás meghonosodjon 
az egyházban.

Az apácát Lüttichi Juliannának 
hívták, aki már kislány korában 
elvesztette a szüleit, és ezért egy ko-
lostorba került, ahol a kedvesnővé-
rek szívesen fogadták, nevelték. 
Neki is megtetszett a kolostori lét, 
ezért elhatározta, hogy ha megnő, 
akkor ő is Jézusnak szenteli életét. 
Gyakran imádkozott a kápolná-
ban a szentségi Jézus előtt térdelve. 

Történt egyszer, hogy imádság 
közben érdekes látomása volt. A 
hold jelent meg előtte. Ragyogó 
fényben tündökölt, csak az egyik 
szélén éktelenkedett egy bántó 
fekete folt. Julianna megkérdezte 
Jézustól, mi ez? Ő azt válaszolta 
neki, hogy hiányzik egy ünnep az 
egyház liturgiájából. Mikor Juli-
anna tovább érdeklődött, Jézus 

elmondta, hogy ezen a hiány-
zó ünnepen az Oltáriszentséget 
kellene ünnepelniük a híveknek. 
Mindezt elmondta a nővér az 
elöljáróknak, és hamarosan meg-
tudta a pápa is. Eleinte nem vet-
ték komolyan Julianna látomá-
sát, de az Úr Jézus gondoskodott 
róla, hogy kívánsága teljesüljön.

IV. Orbán pápa elrendelte, 
hogy az egész keresztény világ 
körmenetben ünnepelje Jézus 
nagy ajándékát, a legméltóságo-
sabb Oltáriszentséget. Ezért ne-
vezzük Úrnapjának, mert Jézus 
a mi életünk ura, és ezt megvall-
juk mások előtt is a mai napon.

Ezt a hitvallásunkat fejezzük 
ki ma, amikor kilépünk a temp-
lom falai közül, és körmenetet 
tartunk. Ezzel a körmenettel a 
világ előtt, az emberek előtt is 
kifejezzük azt, hogy mi Jézushoz 
tartozunk, hogy az övéi vagyunk.

Jézus az eucharisztikus beszé-
dében azt mondja: „Én vagyok 
az élet kenyere.”

Az embernek az élethez szük-
sége van a kenyérre. A kenyér szó 
alatt azonban többet értünk, mint 
pusztán kalóriamennyiséget. A 
mindennapi kenyérhez hozzátar-
tozik a szeretet, a béke és az öröm. 
Jézus ebben az értelemben lett az 
élet kenyere a mi számunkra.

Jézus vállalta azt, hogy a ke-
nyér színében itt marad velünk, 
hogy mindig mindenkinek min-
dene legyen.

Jézus vállalta azt, hogy kiszolgál-
tatja magát nekünk, embereknek, 
amikor szinte védtelenül a szentál-
dozásban magunkhoz vesszük.

Jézus azt mondja: Ha nem 
eszitek az emberfia testét, és nem 
isszátok az ő vérét, nem lesz élet 
bennetek. Tehát a lelkiélet alapfel-
tétele a szentáldozás gyakorlata.

Éljünk úgy, és tegyünk meg 
mindent azért, hogy Jézussal 
rendszeresen találkozhassunk a 
szentáldozásban!
 Bacsmai László
 plébános

ÖNKÉNTESEK NAPJA 2015
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szeretettel meg-
hívja a civil szervezeteket, az önkénteseket és az érdeklődőket 

az Önkéntesek Napjára és a Hála-Gálára  
Helyszín: Szekszárd, Garay tér

Eső esetén: Babits Mihály Kulturális Központ előtere 
Időpont: 2015. június 6. (szombat) 

Program
10.00-17.00 óra: Civil szervezetek, 

önkéntes kezdeményezések bemutatkozása, 
kézműves foglalkozások a téren és közben

10.00-16.00 óra között zenés-táncos műsorok 
Fellépők 

10.00: Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió, 
10.30: Ünnepélyes megnyitó: Csillagné Szánthó Polixéna,

a Humán Bizottság elnöke
10.45: Énekes versek a Komjáthy-ak előadásában
11.30: FITT Fitness és a FITT lesz Sportegyesület

11.45: „Segíts rajtam” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
13.00: Tücsök Zenés Színpad szólistái

13.30: Szekszárdi Gitár Egyesület
14.30: Ifjúsági Fúvós Zenekar Szekszárd 
15.30: Tücsök Zenés Színpad szólistái

16.00-17.00 óra: Hála-Gála 
Szomjú-díj ünnepélyes kiosztása az Év Önkéntesének

Közreműködnek: „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemze-
tiségi Néptáncegyüttes , Magyar Postagalamb Sportegyesület 

M-09 Szekszárd,  „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Kórus Egyesület, Pecze István, Szekszárdi Mozgásművészeti 

Stúdió, id. Topánka József,Tücsök Zenés Színpad.
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A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete
2015. június 13-án, szombaton

megemlékezést tart a bukovinai székelyek
Magyarországra való végleges letelepítésének

70. évfordulója alkalmából:
17:00 mise az Újvárosi templomban,

18:00 megemlékezés az emlékparkban.

Mindenkit szeretettel várunk!
(00556)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49

Az akció 2015. június 1-30-ig tart.
(00544)

Akkumulátorok,
generátorok,

indítók alkatrészeladása,
felújítása.

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00538)

A Vodafone Magyarország Zrt. 
hivatalos partnere

értékesítő-tanácsadó
munkakörbe

Szekszárdra és Tolnára
munkatársat keres. 

Talpraesett, értékesítési tapasztalattal és 
megfelelő kompetenciákkal rendelke-

ző, lelkes jelentkezőket várunk. 
Amit nyújtunk: Stabil háttér, 

folyamatos képzés, lendületes csapat, 
versenyképes jövedelem! 

Jelentkezésedet fényképes 
önéletrajzzal és motivációs leveleddel 

az alábbi e-mail címre várjuk: 
mobilverzum@mobilverzum.hu

(0
05

47
)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap június 8-tól június 12-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00542)

június 8. június 9. június 10. június 11. június 12.

„A”

Zöldborsóleves Bakonyi 
betyárleves Csontleves Karalábéleves Tarhonyaleves

Bácskai rizseshús,
csemege uborka

Gőzgombóc,
vaníliasodó,
gyümölcs

Szárazbabfőzelék, 
füstölt tarja

Töltött csirkecomb, 
pirított burgonya, 

fejes saláta

Mexikói pulyka-
tokány,

párolt rizs

„B”

Zöldborsóleves Daragaluska 
leves Csontleves Karalábéleves Tarhonyaleves

Burgonyafőzelék, 
natúr szelet, 

gyümölcs

Zöldborsós 
csirkemáj, 
párolt rizs

Rántott kar� ol, 
párolt rizs,

tartár
Harcsapörkölt, 

tészta
Natúrszelet, 
csőbensült 

brokkoli, rizs

„C”

Zöldborsóleves Daragaluska 
leves Csontleves Palócleves Tarhonyaleves

Bolognai spagetti, 
gyümölcs

Pacalpörkölt,
sós burgonya,
almapaprika

Paradicsomos 
burgonyafőzelék, 

sült tarja

Mákos guba,
vaníliasodó,
gyümölcs

Lencsefőzelék, 
vagdalt
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00543)

Kiadó
ipari ingatlan 

(241m2)
Telefon:

74/510-422
(Ö00062)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
1 fő zöldfelület gondoz

 munkatársat keres.
(teljes munkaidő, 1 műszak)

Előny: Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük benyújtani a 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez,
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő: 2015. június 12. (péntek) (Ö00063)

Szlovák siker született a Gemenci Nagydíjon
A szlovák Dukla Trencin ru-
tinos kerekese, Maros Kovac 
győzött összetettben az el-
múlt hétvégén Szekszárdon 
és megye útjain megrende-
zett 41. Alisca Bau Gemenci 
Nagydíj nemzetközi országúti 
kerékpáros versenyen. A csa-
patversenyt az olaszok nyer-
ték, a legjobb magyar, Pályi 
Csaba tizenkettedikként zárt.

Az egyik legnagyobb múlttal 
bíró hazai kerékpáros verseny 
idén három szakaszból állt, 
amelyet a szervezők ezúttal a 
prológ elhagyásával „rövidítet-
tek”. A viadalon mintegy 120 
fős mezőny jött össze, közte a 
legjobb magyar – Veloki, DKSI, 
Mugen Race, Bikeexpress –, va-
lamint UCI-kontinentális csa-
patok –Tusnad (román), Dukla 
Trencin (szlovák), Meridiana 
(horvát) – bringásaival.

Az első szakaszt, a Sygnus 
Kupáért kiírt 123 kilométeres 
távot – egy hosszabb szökést 
követően – a román Andrei 
Nechita (Tusnad) nyerte Kiss 
Gergely (Veloki Team) előtt. A 
nagydíj védjegyének számító 
esti, belvárosi száguldás (Alis-
ca Bau Kupa, Pálinkás Csaba 
emlékverseny) idén nem kri-
térium-verseny volt, hanem 

„normál” országúti szakasznak 
minősült, így a korábbiakkal el-
lentétben a defektet kapott ver-
senyzők nem állhattak vissza a 
következő körben. A másfél ki-
lométeres, technikás pályán 30 
kört kellett teljesíteni, a futamot 
végül remek hajrával az olasz 
Francesco Delle (Delio Galli-
na Colosio) nyerte Nechita, és 
a szlovák Maros Kovac (Dukla 
Trencin) előtt.

A vasárnapi 132 kilométeres, 
a Tarr Kft. Kupáért kiírt sza-
kaszon a Sárközt és Bátaszéket 
is megjárta a mezőny, aztán 
Szekszárdra visszatérve még 
hét városi kört teljesített. A ke-
mény emelkedőkkel tarkított 
pályán a rutinos, 38 esztendős 

szlovák kerekes, Maros Kovac 
faképnél hagyta üldözőit, és 
jelentős különbséggel nyerte a 
szakaszt a horvát Kiserlovski 
(Meridiana) és az olasz Bian-
chini (Delio Gallina Colosio) 
előtt. Kovac sikere egyben ösz-
szetett elsőséget is ért a szlovák 
kerekes számára, aki a sprintek 
és a hegyi hajrák során is a leg-
több pontot gyűjtötte. A legjobb 
magyar bringás, a debreceni Pá-
lyi Csaba a 12. helyen végzett, 
míg a hazai kerekesek közül a 
legelőkelőbb helyen Vörös Vin-
ce (Szekszárdi KSE) zárt, aki 24 
perces hátránnyal a 43. lett  A 
csapatversenyben az olasz Delio 
Gallina Colosio győzött, míg a 
leggyorsabb magyar csapat, a 

Veloki Team hetedikként zárt. a 
csapatversenyben az olasz Delio 
Gallina Colosio győzött, míg a 
leggyorsabb magyar csapat, a 
Veloki Team hetedikként zárt.

A 41. Alisca Bau Gemenci 
Nagydíj összetett végeredmé-
nye: 1. Maros Kovac (Dukla 
Trencin) 7:05:25 perc, 2. And-
rei Nechita (Tusnad) 44 mp 
hátrány, 3. Emanuel Kiserlovski 
(Meridiana) 56 mp h., (…) 12. 
Pályi Csaba (DKSI) 6:14 p h.

A 41. Alisca Bau Gemenci 
Nagydíj teljes eredménylistája 
megtalálható a www.gemenc-
nagydij.hu weboldalon.   - fl -

Három aranyat hoztak a kajakosok Győrből
A pünkösdi hétvégén a Rá-
ba-parti városban rendezték 
meg az idén is az év egyik 
legfontosabb versenyét, a ka-
jak-kenu maraton magyar baj-
nokságot, melyre a Szekszárdi 
KKSE már saját, Fadd-Dombori 
edzőtáborában készült fel. 

A háromnapos viadalt nehezí-
tette a rendkívül rossz időjárás, 
azonban így is mintegy kétezer 
versenyző szállt vízre. A mezőny 
nagyságára jellemző, hogy akadt 
olyan korcsoport, amelyben há-
rom futamot is kellett indítani.

A Szekszárdi KKSE sporto-
lói közül aranyérmes lett Mercz 
Marcell a kölyök IV. korosztály-
ban – ő évek óta a legjobbak 
között szerepel, de most először 
sikerült nyernie. Mellette Müller 
Dániel ötödik lett, vele reményte-
li párost alkothatnak az elkövet-
kezendő versenyeken. Hatalmas 
finisének köszönhetően ismét 

nyerni tudott a gyermek II. kor-
osztályban Müller Bence, akit 
– túl azon, hogy kiváló képessé-
gekkel rendelkezik – fiatal kora 
ellenére nagy kitartás és fegyel-
mezett edzésmunka jellemez. A 
szekszárdiak harmadik bajnoki 
címét a Visnyei Gergely–Jávor 
Bence páros szállította a gyermek 
I. korosztályban, mindketten re-
mek versenyzést mutattak be első 
nagy megmérettetésükön.

A dobogó második fokára 
állhatott fel az ifjúsági síkvízi 21 
km-es futamban Korsós Zoltán, 
valamint Ács Anna, aki a kölyök 
III. korosztályban lett második 
egy nagyon erős mezőnyben. 
Anna az idén vált hajóegységet, 
mini kajakból K-1-be ül át, s így 
csatlakozni tud majd a serdülő 
lány csapathoz. Kiváló verseny-
zéssel bronzérmes lett Takács 
Márk a serdülő V. korcsoport-
ban, ahol nagyon sok induló 
volt, valamint a Balogh Zsófia–

Korsós Zsófia serdülő páros, 
akik tavaly nyerték ezt a számot.

Jámbor Attila vezetőedző 
sportolói 120 bajnoki pontot sze-
reztek, a tavalyi 86-tal szemben. 
Az elmúlt évben ugyan több 
számban nyertek a szekszárdiak, 
összességében azonban az idén 
többen állhattak dobogóra, vagy 
értek be pontszerző (1-9.) helyen.

A Szekszárdi KKSE pontszer-
zői: 1. helyezett: Mercz Marcell 
(K-1 kölyök IV. 10 km), Müller 
Bence (MK-1 gyermek II. 5 km), 
Visnyei Gergely-Jávor Bence 
(MK-2 gyermek I. 5 km). 2. hely: 
Korsós Zoltán (K-1 ifjúsági síkvíz 
21 km), Ács Anna (MK-1 kölyök 
III. lány 10 km). 3. hely: Takács 
Márk (K-1 serdülő V. 15 km), 
Korsós Zsófia-Balogh Zsófia (K-2 
serdülő VI. 15 km). 4 hely: Bar-
tos Ádám Alexa (K-1 kölyök IV. 
10 km), Benett-Némedi Lőrinc 
(MK-2  gyermek I. 5 km), Takács 
Márk-Horváth Ádám (K-2 serdü-

lő VI. 15 km), Mercz Maja-Nagy 
Viktória (K-2 serdülő V. 15 km). 
5. hely: Müller Dániel (K-1 kölyök 
IV. 10 km), Nagy Kristóf (K-1 ifjú-
sági síkvíz 21 km), Bodnár Balázs 
(K-1 serdülő IV. 15 km). 6. hely: 
Horváth Ádám (K-1 serdülő V. 
15 km), Csizmazia Dóra (MK-1 
kölyök III. 10 km). 7. hely: Havasi 
Viktor (K-1 ifjúsági síkvíz 21 km). 
8. hely: Märcz Kata-Buri Kata 
(MK-2 gyermek I. 5 km), Nagy 
Viktória (K-1 serdülő V. 15 km).
 - fl -

Mercz Marcell
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A Kis Dankó örülhetett a végén
Csak az utolsó fordulóban, annak is az utolsó mérkőzésén dőlt el, 
hogy melyik csapat nyeri a Szekszárd Városi Kispályás Labdarú-
gó-bajnokság 2014/2015-ös idényét. Végül a Kis Dankó gárdája 
örülhetett, amely nagy csatában, 2-1-re győzött a Várköz ellen.

A döntőnek is beillő összecsapást az egész szezon során legkiegyen-
súlyozottabb teljesítményt nyújtó két együttes vívta. A játéknap 
előtt a Várköz és a Kis Dankó azonos pontszámmal, azonos nyert 
mérkőzéssel állt fej fej mellett, ám a rendőröknek (Várköz) kettővel 
jobb volt a gólkülönbségük, így az utolsó meccsen már egy dön-
tetlen is elég lett volna nekik a bajnoki címhez. Kispályán azonban 
egyszerűen képtelenség ikszre játszani, különösen nem a remek fiatal spílerekből álló Kis Dankó ellen. Nem is állt be „bekkelni” a 

Várköz, ám az első találatot így is Kovács Sándor csapata szerezte. 
A teltház előtt rendezett összecsapáson még sikerült az egyenlítés 

a Takács Gergő irányította Várköznek, ám az utolsó szó a Kis Dankó 
csapatáé volt. Hiába hajráztak a fekete mezes rendőrök, már csak 
helyzetekig jutottak, így 2-1-es sikerével a Kis Dankó szerezte meg 
a bajnoki címet. A harmadik helyre a D-Logistic gárdája futott be, 
16 ponttal megelőzve a negyedik Kocsmár Kárpitos M együttesét.

A döntőt követően a Csillag Balázs, a szervező Szekszárdi Sport-
központ NKft. ügyvezetője, a versenybizottság elnöke és Szilágyi 
Dezső, a versenybizottság titkára adta át a dobogósoknak az érmeket, 
serlegeket és okleveleket.  - fl -

A 26. forduló eredményei: Szilfa–Ferger-Módos Kft. 9–9, Csel-Szi–
HB Bt. 5–4, Lajvér Alkusz-Ferropatent–BORI-COO 5–3, Riváli-
sok–D-Logistic 5–5, Tomagro–Kontra 12–7, Kriszt Kft. –Kocsmár 
Kárpitos M 6–4, Kis Dankó–Várköz 2–1.
A bajnokság végeredménye: 1. Kis Dankó 68 pont, 2. Várköz 65, 3. D-Lo-
gistic 63, 4. Kocsmár Kárpitos M 47, 5. Lajvér Alkusz-Ferropatent 43, 
6. Kriszt Kft. 42, 7. Riválisok 34, 8. Tomagro 34, 9. Kontra 31, 10. Fer-
ger-Módos Kft. 28, 11. Szilfa 26, 12. HB Bt. 20, 13. BORI-COO 12, 14. 
Csel-Szi 11 ponttal. (Azonos pontszám esetén a gólkülönbség rangsorolt.)
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SPORTHÍREK
Asztalitenisz. Sió Trans Kupa néven integrált asztalitenisz ver-
senyt rendez a Fáklya SE június 20-án, 9 órától a városi sportcsar-
nokban. A mozgássérülteket és épeket egyaránt asztalhoz szólító 
viadalon több kategóriában hirdetnek majd győztest. Tavaly 88 
indulót regisztráltak az ország minden szegletéből, idén pedig 
erdélyi sportolók részvétele emeli nemzetközi rangra a versenyt, 
amelyre előnevezést június 17-ig fogadnak el. További információ 
a http://www.tolnasport.hu oldalon.

Futsal. Ezüstérmesként zárta a bajnokságot a Szekszárdi UFC NB 
II-es női futsal csapata, s ezzel jövőre az élvonalban szerepelhet 
Micskó Márk edző együttese. A szekszárdiak a bajnokság utol-
só előtti fordulójában Horváth K. (2), Schlotthauer (2), Klézli, 
Kosztyi  és Csigi találataival 7-0-ra győztek a ZTE-Göcsej SK 
otthonában. Az UFC a záró körben, szombaton 16 órától a vá-
rosi sportcsarnokban lép pályára, és a Salgótarján ellen szeretne 
győzelemmel búcsúzni közönségétől.
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2015. június 7.16

Nyitva tartás:
HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-17.00

SZOMBAT 08.00-12.00, VASÁRNAP 09.00-13.00

Már vasárnap is nyitva!
Szekszárd, Tartsay u. 19. (a munkaruházati bolt mellett) • Telefon: 74/670-735 

• E-mail: gabibarkacs@tolna.net • www.mcbarkacsbolt.hu
Minőségi Lambéria már 1.390 Ft/m2 áron kapható!

Kínálatunkból: Minőségi faáruk gyalult szegély és profi l lécek fenyő,- hárs,- és keményfából 
kerítéselemek, lépcsőlapok, szeg csavar, kötőelem, kézi- és kerti szerszámok, barkácsgépek

FAIPARI FESTÉKEK • BÚTORLAP SZABÁSZAT • Balsafa termékek széles választékban!
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! (00553)

Szúnyogháló
akció

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

(00539)

A ballagási menühöz válasszon
savanyúságot üzletünkben!

A ballagási menühöz válasszon
savanyúságot üzletünkben!

Szekszárd, Piac tér 1., földszint, a Kukori Barom� bolt mellett
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NYÁRI TANFOLYAMOK:
Moped, motorkerékpár, 

személygépkocsi, 
minden hétfőn 16 óra.

Tehergépkocsi, 
nehézpótkocsi, autóbusz, 

traktor vezetői
június 16. (kedd) 16 óra.

GKI, TAXI vezetői 
június 26. (péntek) 8 óra.

Szekszárd, Mátyás k. u. 46.
74/410-608 vagy

20/93-57-388
www.tirsuli.hu

ÁKO:124,85 VSM:72,16 (00554)

szemüvegek

cipők, női szandálok

papucsok, saruk

futócipők és ruházat

VB Sportbolt
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 47.
Tel.: 74/415-501 (00555)

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

SZAMOS NAPOK
a Tisza Cipőboltban
június 10-től 13-ig!

Szamos félcipők
Szamos formatalpas szandálok

15% kedvezménnyel!

Szamos supinált 
szandálok

10%
engedménnyel!

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!
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