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→ 4. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

A város bora
A Sebestyén Pince 2015-ös 
Iván-völgyi Bikavérét válasz-
tották meg Szekszárd Város 
Borának – derült ki az elmúlt 
szombaton, a XVIII. Szent 
Gyögy-napi borünnepen, a 
Szekszárdi Borvidéki Borver-
seny ünnepélyes díjátadásán.
 → 5. oldal

Az év rendőre
A Rendőrség napja alkalmából 
adtak át elismerő díjakat csü-
törtökön, a Placcon. A „Szek-
szárd Megyei Jogú Város Év 
Rendőre” címet Bognár Zsolt c. 
r. törzszászlós és Kucsera Máté 
c. r. őrnagy vehette át kiemelke-
dő munkájáért.
 → 6. oldal

Minden cseppje arany

 → 14. oldal



2 32017. április 30. 2017. április 30.

Üzenetet hagytak az utókornak
Ma még csak egy papíros, de 
amikor majd utókor rálel, tör-
ténelmi kordokumentummá 
válik az az üzenet, melyet a vá-
ros vezetése rejtett csütörtök 
reggel a polgármesteri hivatal 
nagytermének parkettája alá.

Amikor megkezdték a terem 
felújítását, a régi parketta alatt 
egy az utókornak szóló üzenetet 
találtak. Az 1908. július 7-én kel-
tezett, cirkalmas betűkkel írt le-
vélből kiderül, hogy a nagyterem 
akkor végrehajtott parkettázása-
kor, annak alkalmából helyez-
te el az akkori városvezető, dr. 
Szentkirályi Mihály – mondta el 
Ács Rezső polgármester. 

A levél és ez elődök által 
végzett munka minősége azt is 
jelzi, hogy egy-egy felújítás al-
kalmával hosszú távon kell gon-
dolkodni. Az önkormányzat a 
mostani nagyfelújításkor is ha-
sonló gondolatokat fogalmazott 
meg, mint a régi városvezetés – 
tudatta Ács Rezső. 

– Nem magunknak, hanem a 
mindenkori szekszárdiaknak és a 
városvezetésnek készül az épület. 
A kivitelezéskor ezért arra törek-
szünk, hogy évtizedekig ne kell-
jen majd ismét hozzányúlni. Ezen 

gondolatmenet mentén helyezzük 
el a levelet – hangsúlyozta. 

Azok, akik majd megtalálják, 
láthatják, hogy kik, milyen célból 
és milyen munkát végeztek. A le-
vél arról is említést tesz, hogy a 
felújítást egy tűzeset hátráltatta. 
Az üzenet egyszer majd minden 
bizonnyal történelmi kordoku-
mentummá válik – fogalmazott 
a polgármester. 

A levelet Ács Rezső város-
vezető, dr. Molnár Kata jegyző 
és Zsobrák Róbert, a kivitelező 
Ács-Állványozó Kft. vezetője látta 

el kézjegyével. Az üzenetet ezt kö-
vetően a polgármester helyezte el. 
Zsobrák Róbert elmondta:  vár-
hatóan egy-másfél hónap múlva 
tudják az önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani az épületet. 

Ács Rezső zárásként tudatta, 
hogy a sérült, elhasználódott 
padlózatot a folyósokon is ki-
cserélik, és akadálymentesítést 
is végeznek együtt megtörténik 
az akadálymentesítés is. Az ön-
kormányzat előreláthatólag a 
nyár végén költözhet vissza a 
Béla király téri épületbe.  S. V.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 30.
(vasárnap)

Május 1.
(hétfő)

Május 2.
(kedd)

Május 3.
(szerda)

Május 4.
(csütörtök)

Május 5.
(péntek)

Május 6.
(szombat)

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

Május 1. (hétfő) – Fülöp, Jakab
Fülöp: görög eredetű; jelentése: lókedvelő.
Jakab: héber eredetű; jelentése: (ismeretlen).

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

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

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

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

Május 6. (szombat) – Ivett, Frida
Ivett: francia eredetű; jelentése: júdeai.
Frida: német eredetű; jelentése: béke, védelem, körülkerített terület. Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap
max. 11o , min. 8o

közepesen felhős | kb. 1 mm 
zápor
max. 17o , min. 7o

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap
max. 22o , min. 6o

zivatar | kb. 2 mm eső
max. 21o, min. 8o

zivatar
max. 23o , min. 12o

zápor
max. 22o , min. 11o

zápor
max. 23o , min. 11o

Több száz diák vett részt a Szakmák Éjszakáján

Számtalan szakmába nyer-
hettek betekintést a diákok 
és fiatal felnőttek a Szekszár-
di Szakképzési Centrum négy 
tagintézményében és egy 
további intézményben múlt 
hét pénteken, a Szakmák Éj-
szakáján, Szekszárdon.

A szekszárdi programokra a 
megye számos településéről 
érkeztek diákok. A programo-
kon mintegy háromszázötve-
nen vettek részt. Szekszárdon 
a Szakképzési Centrum négy 
tagintézménye – az Ady End-
re Szakképző Iskola, a Bezer-
édj István Szakképző Iskola, 

az Egészségügyi és Szociális 
Szakképző Iskola, valamint a 
Vendéglátó Szakképző Iskola 
–, illetve az FM Dunántúli Ag-
rár-szakképző Központ, Csapó 
Dániel Középiskola és Mező-
gazdasági Szakképző Iskola kí-
nált érdekesebbnél érdekesebb 
programokat. A megyeszékhe-
lyen mintegy hatvan program 
várta a látogatókat.

Az országos rendezvény hiva-
talos szekszárdi megnyitóját az 
Ady Endre Szakképző Iskolában 
tartották, ahol izgalmasabbnál 
izgalmasabb programokkal ké-
szültek, melyek által az összes 
szakmába betekintést nyerhet-
nek a résztvevők – tudatta a 
megnyitón Juhász Gábor. Az 
intézményvezető azt kívánta a 
diákoknak, hogy olyan élmé-
nyekkel térjenek haza, melyek 
egy-egy jó szakma irányába te-
relik őket.

Az Ady Endre Szakképző Is-
kolában többek között az „Ady 
Robotolimpiával” várták az is-
kolásokat, akiknek tabletre te-
lepített alkalmazás segítségével 
egy robotot kellett végigvezet-
niük egy akadálypályán. Az is-
kolások Nepp Dénes, a Népmű-
vészet Mestere segítségével saját 
bőr karkötőt is készíthettek.

A 7. osztályos Szántó At-
tila, aki Tengelicről érkezett 
elmondta, vannak szakmák, 
melyek érdeklik. Ilyen a vil-
lanyszerelés is, és úgy tervezi, 
hogy az általános iskola befeje-
zése után ezt a szakmát tanulja 

majd ki. A Szakmák Éjszakáján 
„felkeresett” programok közül a 
robotika, abból is annak progra-
mozási része, illetve a gépészet 
tetszett neki a leginkább.

Az Ady Endre iskolában csa-
patversenyt is szerveztek a diá-
koknak. A versenyre 17, egyen-
ként 4 fős csapat nevezett be. 
A több állomásos erőpróbán a 
tanulók a különböző szakmák-
kal ismerkedhettek meg játékos 
formában. A versenyzőknek 
ezekhez kapcsolódva kellett 
különféle feladatokat megolda-
niuk – tudtuk meg Kurdi Lász-
ló igazgatóhelyettestől. Az első 
helyezett a madocsai általános 
iskolások „Szakmókások” nevű 
csapata lett.

Természetesen a program-
hoz csatlakozott többi intéz-
ményben is érdekes progra-
mok várták az iskolásokat. A 
Bezerédj István Szakképző 

Iskolában a „Nyitott műhely 
programban” például az eladó 
és kereskedő szakmával ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők. 
Az Egészségügyi és Szociális 
Szakképző Iskolában többek 
között „Elsősegélynyújtás – 
Segíts, hogy segíthess” címmel 
tartottak bemutatót hasznos, a 
hétköznapokban laikusként is 
alkalmazható elsősegélynyúj-
tási módszerekről.

A Vendéglátó Szakképző Is-
kolában rendezték meg többek 
között a „Mindent a szemnek, 
gasztronómiai kiállítást”, me-
lyen Szekszárd több neves vál-
lalkozója által forgalmazott ter-
mékekből nyílt tárlat. A Csapó 
Dániel középiskolában erőgép 
bemutatót és traktoros ügyes-
ségi versenyt is rendeztek, de 
„Sajtból van a Hold” címmel 
kóstolót is tartottak. 

  S. V.
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Több mint 4000
program országszerte

A Szakmák Éjszakája Euró-
pai Uniós viszonylatban is 
a legnagyobb olyan rendez-
vény, ahol az érdeklődők a 
különféle szakmákkal ismer-
kedhetnek meg. Magyaror-
szágon összesen több mint 
4000 program várta a diá-
kokat – mondta el Dömötör 
Csaba, a Nemzeti Szakképzé-
si- és Felnőttképzési Hivatal 
szakképzési főosztályvezető-
je. A rendezvény célja, hogy 
a diákok és fiatal felnőttek 
megismerkedjenek a külön-
böző szakmákkal és megsze-
ressék azokat – hangsúlyozta 
a főosztályvezető.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Filmes játék
Tizennégy alkotást küldtek be a 
készítők az Föld napjához kap-
csolódóan megrendezett idei 
Forgass a Földért 24 órás film-
maratonra, melynek ötletgaz-
dája a szekszárdi Kindl Gábor.

Az internetes versenyre nem-
csak Tolnából, de több másik 
megyéből is érkeztek kisfilmek. 
Többségében stábok küldték el 
egyperces alkotásukat, melyek 
témája a környezetvédelem volt 
– tájékoztatta lapunkat Kindl 
Gábor. Az alkotóknak a kerék-
pár, a mobiltelefon, mint kom-
munikációs eszköz és az ener-
giatakarékos izzó hármasából 
legalább egy használata kötelező 
volt. A verseny péntek délelőtt 
tíz órakor rajtolt el, az alkotá-
sokat szombat délelőtt tíz óráig 
várták. A stábok mobiltelefon-
nal, digitális fényképezőgéppel, 
tablet PC-vel vagy digitális video 
kamerával forgathattak.

A verseny zsűrijét az idén Deák 
Kristóf, az Oscar-díjas Mindenki 
rendezője, Nagyistók Tibor vi-
deó-újságíró, illetve Vadócz Péter 
forgatókönyvíró, rendező alkotta. 
Az első helyezett Vértes Zoltán, a 
második a mindössze 12 éves 
Jávor Bence, a harmadik pedig 
Dölles Linda lett.   S. V.
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Ismét Iván-völgyi Bikavér lett Szekszárd Város Bora
A Sebestyén Pince 2015-ös 
Iván-völgyi Bikavérét válasz-
tották meg Szekszárd Város 
Borának – derült ki az elmúlt 
szombaton, a PTE KPVK aulá-
jában megtartott XVIII. Szent 
Gyögy-napi borünnepen, a 
Szekszárdi Borvidéki Borver-
seny ünnepélyes díjátadásán.

Az idei esztendő több szempont-
ból is különleges volt. Egyrészt 
azért, mert Szekszárd a fiatal 
borászokkal közösen egységes 
arculatot alakított ki a város és 
a borvidék számára, ami újabb 
szép példája az összefogásnak – 
mondta megnyitó beszédében 
Ács Rezső. A polgármester meg-
jegyezte: a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének a megyeszékhe-
lyen tartott közgyűlésének sike-
réhez szükség volt arra is, hogy 
kiváló borokkal kápráztassák el a 
vendégeket. A versenyről szólva 
elmondta, hogy az idén szinte ki-
zárólag aranyérmet osztottak ki, 
ami jól mutatja a borvidék fejlő-
dését. A városvezető hozzáfűzte, 
a díjazottak között több kisebb 
termelő és fiatal borász is talál-
ható, mely a jövő szempontjából 
rendkívül fontos. Szekszárd a 
rendezvényeinek szervezésekor 
és fejlesztési irányok meghatá-
rozásakor mindig kiemelt helyen 
kezelte a bort, mert az egy erős 
alap, melyre a város támaszkod-
hat – zárta beszédét Ács Rezső.

– Az idei évben kicsit kevesebb 
minta érkezett, mint az előző 
esztendőkben, melyre a 2014-es 
gyengébb évjárat szolgálhat ma-

gyarázattal. A termelők összesen 
184 tétellel neveztek a borvidéki 
borversenyre, ebből 153 vörös, 17 
fehér, valamint 14 rozé bort bírál-
tak a bizottságok – mondta a bor-
versenyről tartott értékelésében 
Sebestyén Csaba borász, a szerve-
ző bizottság elnöke. A hordós té-
telek száma csökkent, a palackos 
borok száma pedig nőtt, ami jelzi a 
minőség emelkedését. Ugyancsak 
a borverseny színvonaláról árul-
kodik, hogy egyetlen tételt sem 
kellett kizárni a versenyből – tu-
datta Sebestyén Csaba.

A zsűri végül összesen 57 ér-
met osztott ki: két nagyarany és 
49 aranyérem mellett mindösz-
sze 6 ezüstérem született – is-
mertette az eredményeket a 
szervező bizottság elnöke. Meg-
jegyezte, hogy Balatonbogláron 
hasonló mintaszám mellett 
mindössze 18 bort ismertek el 
aranyéremmel.

A borokat 8 biztosság vizs-
gálta, a 90 pont felettiek pedig 

a szekszárdi borászok alkotta 
csúcszsűri elé kerültek – is-
mertette a bírálás menetét Se-
bestyén Csaba. Külön-külön 
bizottságot állítottak fel a 90 
pont feletti kadarkák és bika-
vérek számára. Mivel azonban 
végül egy kadarka sem jutott 
határérték fölé, ezért végül a két 
legmagasabb pontszámot elért 
kadarka került a csúcszsűri elé, 
amely összesen 21 mintából vá-
lasztotta ki a különdíjas borokat 
– köztük a város borát.

A megnyitó és az értékelés után 
került sor az elismerések átadásá-
ra. Szekszárd Város Borának az 
idén a Sebestyén Pince 2015-ös 
Iván-völgyi Bikavérét választot-
ták meg, mely egyben a „Legjobb 
bikavér” címet is elnyerte. Sebes-
tyénék 2015-ben egyszer már 
nyertek az Iván-völgyi bikavérrel, 
akkor a 2012-es évjáratot találta 
a legjobbnak a zsűri. A legjobb 
vörösbor a Vesztergombi Pince 
2012-es Bodzás Merlot válogatá-

sa lett, amely a borvidéki borver-
seny legmagasabb pontját kapta. 
A legjobb fehérbornak járó elis-
merést Hetényi János Pincészete 
szerezte meg Fehér Cuvée 2016 
borával, a legjobb rozébor címet 
a Prantner Pince 2016-os Rosé 
Cuvée-je érdemelte ki, a legjobb 
kadarkának járó elismerést pedig 
az Eszterbauer Borászat Nagy-
apám Kadarka 2016 nyerte el.

A legeredményesebb borászat 
az idén is a hat aranyérmet kiér-
demlő Takler Borbirtok lett (kis 
képünkön ifj. Takler Ferenc a 
különdíjjal), megelőzve a Bodri 
Pincészetet (5), valamint az egy-
aránt 4 aranyat szerző Mészáros 
Borházat, Prantner Pincét és a 
Vesztergombi Pincét. A legered-
ményesebb fiatal borásznak járó 
díjat Klein Miklós vehette át, míg 
a legeredményesebb kistermelő 
Kehl János lett. A legjobb hordós 
bornak a Bodri Pincészet 2016-
os merlotját választották meg, a 
borszakmai zsűri különdíját pe-
dig Bősz Adrián kapta.   S. V.

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

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
május 1-től május 5-ig.

7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.
(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
(02292)

M
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MENÜ Május 1. Május 2. Május 3. Május 4. Május 5.

„A”
1050 Ft

Gulyásleves Paradicsom-
leves

Grízgaluska 
leves

Brokkolikrém-
leves

Grízes metélt,
barackíz

Rakott 
burgonya,

savanyúság

Zöldbab-
főzelék,

sertéssült

Szárnyas 
májrizottó,

sajt

„B”
1050 Ft

Gulyásleves Paradicsom-
leves

Grízgaluska 
leves

Brokkolikrém-
leves

Orosz
hússaláta

Mustáros 
csirkecomb, 
cukkinis rizs

Bolognai 
spagetti

Sertéspörkölt,
tarhonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
csirkecombfilé, 

majonézes 
burgonya-

saláta

Rántott 
csirkecombfilé, 

majonézes 
burgonya-

saláta

Rántott 
csirkecombfilé, 

majonézes 
burgonya-

saláta

Rántott 
csirkecombfilé, 

majonézes 
burgonya-

saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Roston 
csirkemell, 

görög saláta

Roston 
csirkemell, 

görög saláta

Roston 
csirkemell, 

görög saláta

Roston 
csirkemell, 

görög saláta

Sebestyén Csaba Ács Rezsőtől vette át az elismerést

Az eredményhirdetést bikavérek kóstolója követte Vesztergombi Csaba a „Legjobb Vörösbor” különdíjával

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

Aranyos Kóstoló: a szekszárdi borvidék legjava 
A Szent György napi borün-
nep délutánján – a hagyo-
mányoknak megfelelően – a 
borvidéki borverseny arany-
érmes palackos boraiból ren-
dezett kóstolót a Szekszárd 
Borvidék Nonprofit Kft.

A PTE Kultúratudományi, Peda-
gógusképző és Vidékfejlesztési 
Kar aulájában 22 pincészet 44 
aranyérmes tételét – köztük a 
Sebestyén Pince 2017-ben Szek-
szárd Város Borának választott 
Iván-völgyi Bikavérét – kóstol-
hatta meg a mintegy 300 vendég. 
A lehetőség ugyan adott volt, 
hogy végigszaladjunk a tételeken, 
de ez a délután nem erről szól. 
Az Aranyos Kóstoló immár évek 
óta remek társasági esemény, 
ahol kiváló borok mellett jókat 
beszélgethet az ember. Érkeztek 
is „borzarándokok” még távoli 
megyékből is, hogy e különleges 
alkalmat megragadva a szekszár-
di bor csodájára járjanak.

A borkóstolók íratlan sza-
bályát követve a fehér és rozé 
tételek vizsgálatát követően 
fordult érdeklődésem az egyre 
testesebb vörösök felé. Jövőre 
biztosan nem ez lesz a sorrend. 
Mindjárt a csúcsborokkal kez-
dek, ezekről ugyanis most le-
maradtam... Igazán bosszús 
azért mégsem lehetek. Egyfelől 
a borvidéki borverseny legma-

gasabb pontszámát elért Vesz-
tergombi merlot-ot korábban 
már volt szerencsém kóstolni 
– és egyet érteni tudok a csúc-
szsűri döntésével –, másfelől a 
most elém került tételek nagy 
többségének valóban minden 
cseppje arany.

Ilyen volt Prantnerék külön-
díjas Rosé Cuvée-je, a Takler 
Borbirtok 2011-es Regnum 

bora, de ilyen Göndöcs Lajos 
2012-es kékfrankosa is. Utób-
bi alapanyaga a Sauli-völgy-
ben termett, és a szeptember 
közepén szüretelt szőlőszemek 
harmada töppedt volt a száraz, 
forró nyártól. Két év hordós ér-
lelést követően került palackba, 
és egy horvátországi nemzetkö-
zi kékfrankos versenyen 2016-
ban elért ezüstérem után idén a 
szekszárdi borversenyen a leg-
jobbak sorába emelkedett.

Oda, ahol természetesen he-
lye van Sebestyénék 2015-ös 
Iván-völgyi bikavérének is. A 
pincészet zászlós bora csak jó 
évjáratokban készül az Iván-völ-
gyi idős ültetvények termésé-
ből. A „Szekszárd Város Bora 
2017” címmel elismert tétel 
45% kékfrankos, 30% merlot, 
13% kadarka és 12% cabernet 
franc házasításával készült, és 
15 hónapos öreghordós érlele-
lést követően márciusban került 
palackba.   - fl -

Németh János Cabernet Franc és Sauvignon borokat kínált
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A Garaytól Cambridge-ig: Csontos Gábor „nagy utazása”
Az Egyesült Királyság és a 
kontinens egyik legismertebb 
egyetemén, Cambridge-ben 
folytatja tanulmányait Cson-
tos Gábor. A szekszárdi Garay 
János Gimnázium végzős di-
ákja földrajz világversenye-
ken elért eredményeivel vál-
totta meg repülőjegyét.

A 12/A. osztályos fiatalember 
azok után kacérkodott a jelent-
kezéssel, hogy számos hazai és 
külföldi tanulmányi versenyen 
képviselte hazánkat és Szekszár-
dot. Azt mondja, könnyen be tud 
illeszkedni egy idegen közegbe, 
amelyhez nyelvtudása is nyújt 
némi mankót, akárcsak kedvenc 
tantárgya, a földrajz iránt sosem 
lanyhuló szeretete. Eredetileg 
Oxfordot szemelte ki magának, 
tavaly nyáron járt is ott, ám, mire 
hazatért, meggondolta magát és 
végül az „ősi rivális” mellett dön-
tött. A középiskolát magántanu-
lóként végző diákot már foglal-
koztatja a cambridge-i „kaland”, 
de még csak gondolatban pakol, 
hiszen az érettségi még előtte 
áll. A vizsgák miatt nem aggó-
dik, saját bevallása szerint „stra-
tégiai megfontolásból” maturál 
egyszerre három tárgyból, emelt 
szinten.

Tavaly nyáron dőlt el végleg, 
hogy a földrajz lesz az a tantárgy, 
amely meghatározza az életét.

– Általános iskolában volt egy 
tanárom, aki úgy gondolta: el 

kéne mennem földrajz verseny-
re, ezért jó sok mindent megta-
nított nekem – mesél a kezde-
tekről Gábor. Középiskolásként 
aztán tanárnője „unszolására” 
jelentkezett egy angol nyelvű 
földrajzversenyre. Szerinte ez 
„jó „biznisznek tűnt”, ezért is 
indult, és mindjárt második 
helyezett lett. A Garay diákja a 
siker ízét megízlelve folytatta a 
felkészülést, és előbb az Orosz-
országban rendezett nemzetkö-

zi földrajz diákolimpiáin méret-
te meg magát, majd a következő 
évben Kínába utazhatott, ahon-
nan a magyar csapat tagjaként 
egy ezüstéremmel tért haza.

Az interjú során Gábor a föld-
rajz „önértékelési válságáról” 
beszél amúgy „tudományfilo-
zófiailag”. Kérdésemre kifejti, 
hogy a nemzetközi megméret-
tetések feladatai „analitikusabb 
szemléletet” kívánnak a hazai, 
leíró jellegű oktatás helyett. A 
különbséget megvilágítva: az 
ottani zsűrit nem az érdekli, hol 
van például egy nepáli tó és mit 
termelnek a környékén, hanem, 
hogy miként változott a tó vízfe-
lülete és a földhasználat a közeli 
területeken. A kapott térkép és 
adatsor segítségével kell megál-
lapítaniuk a változás okait, illet-
ve fejlődési irányokat mutatni. A 
fiatalember rögtön hozzáteszi: a 
lexikális tudásanyagot megcél-
zó magyar módszernek éppoly 
lelkes híve. Közben tanárnője, a 
földrajz-magyar szakos Bosnyák 
Eszter elárulja: először nem volt 
egyértelmű, hogy Gábor a föld-
rajz tantárgyból ilyen messzire 
jut. Nem azért, mert nem volt 

jó belőle, hanem mert minden 
másból is legalább ugyanolyan 
tehetségesnek bizonyult...

Csontos Gábor a legutóbbi 
nemzetközi földrajzversenyt kö-
vetően játszott el először a gondo-
lattal, hogy a legmagasabb szintű 
földrajz-oktatást biztosító külföl-
di egyetemen tanulna tovább.

– Cambridge-ben alapvetően 
ezzel foglalkozom majd, persze 
mellette igyekszem minél job-
ban megismerni az embereket, és 
szeretnék részt venni a közösségi 
életben is. Arra ott határtalan le-
hetőségek vannak – állítja a sztoi-
kus és egzisztencialista filozófusok 
munkáit is kedvvel lapozgató Gá-
bor, akit a fejlesztéspolitika, a fej-
lesztési földrajz és a klímaváltozás 
témája izgat leginkább. Kiderül, 
nem egy „tanácsadó cég irodájá-
ban ücsörgő” típusnak tartja ma-
gát, ezért az egyetem után olyan 
állást képzel el magának, amely az 
utazásról, a világ megismeréséről 
szól. No meg arról, miként lehet 
az emberek életét jobbá tenni. 
Közben pedig látni, kipróbálni 
sok-sok mindent.

Sok sikert kívánunk neki álmai 
elérésében.   – gyimóthy – 
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Fejlődő város
Április 21-én zárult a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének 
szekszárdi közgyűlése. A két na-
pos eszmecserén 23 nagyváros 
önkormányzati vezetői tanács-
koztak.

A közgyűlést követő sajtótájé-
koztatón a szövetség elnöke, Szi-
ta Károly, Kaposvár polgármes-
tere elmondta „jó év elé néznek 
a magyar települések”, hiszen 
például a gyorsforgalmi utak és 
az ipari parkok építése, a bölcső-
dék, óvodák fejlesztése, felújítá-
sa, továbbá az épületenergetikai 
programok időarányos forrása 
mind rendelkezésre áll a 2018-as 
költségvetésben. A támogatások 
számszerűsítve 3000 milliárd fo-
rintot jelentenek.

Banai Péter Benő, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium állam-
titkára szerint az önkormányzati 
rendszer egésze jól jár a jövő évi 
büdzsével, míg Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár polgár-
mestere, az MJVSZ társelnöke 
örömtelinek nevezte, hogy a he-
lyi közösségek fogalmazhatták 
meg, milyen tervek megvalósí-
tásához kérnek támogatást az 
államtól.  Gy. L.

Ifjú „polihisztor”
Csontos Gábor nem csak föld-
rajz tantárgyból volt ott kor-
osztálya legjobb honi diákjai 
között. Megfordult a Savaria 
Országos Történelem Verse-
nyen is, ahol kilencedikesként a 
negyedik helyen zárt. Az „Édes 
anyanyelvünk” nyelvhasználati 
verseny döntőjében a dobogó-
ra állhatott, de a természettu-
dományokban is elmélyült: a 
Curie matematika versenyen 
országos kilencedik lett.

Az Országos Középisko-
lai Tanulmányi Versenyen 
(OKTV) történelemből 11. 
osztályosként a hetedik helyen 
zárt, míg a már említett angol 
nyelvű földrajzversenyen 2015-
ben és tavaly is országos má-
sodik lett. A „sorminta” idén 
is folytatódott: a garays diák 
újra bejutott a földrajz OKTV 
fináléjába.

Csontos Gábor Palkovics László államtitkártól vehetett át mi-
niszterelnöki elismerést a Parlamentben, míg tanítványa felké-
szítéséért Bosnyák Eszter miniszteri dicséretben részesült

Az elmúlt hétvégén immár a 
6. alkalommal szervezte meg 
a Csizmazia Alapítvány a Fe-
dorka és Sosevolt Versnap or-
szágos döntőjét, amelyre a 140 
nevezőből végül 63 gyermeket 
hívtak meg 16 településről.

A Csizmazia Alapítvány azzal a 
céllal indította el ezt a progra-
mot, hogy lehetőséget nyújtson a 
találkozásra azon fiataloknak és 
felkészítőiknek, akik szeretik az 
irodalmat, a verseket. A zsűriben 
idén Tóth Zsuzsanna Radnó-
ti-díjas előadóművész, drámape-
dagógus, a Magyar Versmondók 
Egyesületének tagja, Olt Tamás 
színművész, a Magyar Nemzeti 
Színház színésze, Kiss László, a 
Magyar Versmondók Egyesüle-
tének elnöke és Csötönyi László 
előadó, tanár foglalt helyet.

A Fedorka-SoseVolt Versnap 
a döntősök számára két fordu-

lóból állt: délelőtt a kortársver-
sek bemutatására került sor, 
délután pedig a szabadon vá-
lasztott versek hangoztak el. 
A szervezők néhány „évfordu-
lós” költőnk előtt is tiszteleg-
tek: így például a 200 éve szü-
letett Arany Jánosról, vagy Zelk 
Zoltán 111. születésnapjáról is 
megemlékeztek.

Valamennyi döntőbe jutott 
versenyző arany-, ezüst- vagy 
bronz minősítéssel, valamint 
oklevéllel és ajándékcsomag-
gal térhetett haza. Ezen felül a 
zsűri kiemelte azon versenyzők 
teljesítményét, akik ezen a na-
pon a legkiválóbb teljesítményt 
nyújtották, és számukra kate-
góriánként Fedorka 2017 illet-
ve SoseVolt 2017 emlékplaket-
tet adott át.  SZV

A verseny díjazottai:
Fedorka, I. korcsoport (2–4. osztály): 1. Frei Márton. 2. Varga 
Panna, 3. Nagy Eszter Anna, 4. Dicső Botond. II. kcs. (5–6. oszt.): 
1. Főglein Liza Kató, 2. Tverdota Hanna, 3. Dombi Luca, 4. Fer-
ger Viktória Hanna.
SoseVolt I.–II. kcs. (7–9. oszt.): 1. Csizmazia Dóra, 2. Oláh Péter, 
3. Sili Gergő, 4. Lajter Laura és Tóth Flóra. 

Kortárs költők verseit is szavalták
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Átadták az „Év rendőre” elismerő címeket
A Rendőrség napja alkalmá-
ból adták át az „Év rendőre” 
elismerő címeket csütörtö-
kön, a PLACC közösségi téren.

Közrendvédelmi szakterületen 
végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként a város képvise-
lő-testülete „Szekszárd Megyei 
Jogú Város Év Rendőre” címet 
adományozott Bognár Zsolt c. 
r. törzszászlósnak (lent), a Szek-
szárdi Rendőrkapitányság kör-
zeti megbízottjának. Bűnügyi 
szakterületen végzett kiemel-
kedő munkájáért ugyancsak „Szekszárd Megyei Jogú Város 

Év Rendőre” címmel jutalmaz-
ták Kucsera Máté c. r. őrnagyot 
(fenti képünkön), a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztály Nyomozó Alosztálya 
vezetőjét. Az elismeréseket Ács 
Rezső polgármester, dr. Soczó 
László megyei rendőrfőkapi-
tány és dr. Pilisi Gábor városi 
rendőrkapitány adta át.

A megyei közgyűlés és dr. 
Soczó László főkapitány „Az 
év rendőre” címet adományoz-
ta Dudás Zsolt alezredesnek, a 
bonyhádi kapitányság rendésze-
ti osztályvezetőjének, valamint 

dr. Misetics Gábor alezredes-
nek, a megyei főkapitányság 
bűnügyi igazgatóság bűnügyi 
osztály vizsgálati alosztálya ve-
zetőjének. „Az év közalkalma-
zottja” címet az idén Mészáros 
Ferencné, a Tolna Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság Közlekedésrendé-
szeti osztály főelőadója érde-
melte ki, míg „Az év polgárőre” 
címet dr. Szilák Mihály, a Tolnai 
Polgárőrség Közhasznú Egye-
sület elnöke vehette át Ribányi 
Józseftől, a megyei közgyűlés 
alelnökétől és dr. Soczó László 
főkapitánytól.   S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

Kossuth címerrel fogadták 1956 őszét a Garay téri iskolában
A dolgos évek redőzte kezek 
forrnak egybe egy kézfoga-
sában. „Szevasz, de rég lát-
talak!” – hallatszik innen is, 
onnan is, pezsgő hangulatot 
teremtve szombat délelőtt a 
Garay téren.

Hosszú évek óta nem találko-
zott évfolyamtársak töltötték 
meg élettel április 22-én a vá-
rosközpontot. Ők koptatták 
az ötvenes években a Polgári 
Fiú-Leány Iskola padjait, egé-
szen pontosan 1954 és 1958 
között. Az ’56-os viharos napo-
kat viszonylag nyugodt körül-
mények közt megélt osztályok 
„oszlopos tagjai” nem győzték 
megosztani emlékeiket...

– Ami bizonyosan megma-
radt bennem, hogy a legfelső 
szintről dobáltuk le a tűzre az 
orosz tankönyveket – reagált 
kérdésemre egyik öregdiák. 
Várfy Tibor azt is mesélte: elő-
fordult, hogy a Béla király tér 
felé néző, utolsó ablakon ugrál-
tak ki a gyerekek és csatangoltak 
el egy-egy „rossz” óra elől a Kál-
várián lévő „bunkerokig”.

A forradalom idején az iskola 
diákjai, pedagógusai is tiltakoz-
tak – a maguk módján – Ku-
banek Nusi néni igen lelkes volt: 
kirakta a forradalom címerét az 
osztályokba, sőt templomlátoga-
tást is szervezett. A „visszarende-

ződés” után napközis tanár lett... 
Nusi nénit nagyon szerettem: az 
iskolában tőle kaptam az egyet-
len pofont! – árulja el Tibor. A 
történetet hallva egy iskolatársa 
viccesen odaveti: „Látszik, hogy 
kevés volt!”

A közel 60 éve a Garay téri is-
kolában végzettek három évfo-
lyamban összesen 97-en jártak 
– tudhatjuk meg az öregdiákok-
tól, akik közül most harminchét 
nebuló és két tanár kereste fel az 
egykori osztálytermeket. Em-
lékeiket rendületlenül őrzik, 
ahogy a korabeli osztályfőnö-
kök nevei sem merültek fele-
désbe: Fogarasi János, Bodrogi 
László és Szántó Ferencné, Ró-
zsi néni voltak.

– A nevével ellentétben a le-
ányiskola külön működött, a 
Széchenyi utcában – erről már 
Bucsányi Kálmán nyugdíjas 
múzeumi restaurátor beszélt, 
aki a beszélgetés közben top-
pan a bejárat előtt gyülekező 
egykori diákok körébe. Szíve-
sen emlékszik Rózsi nénire, 
de a testnevelő, Fogarasi János 
és az ének-zene órákat tartó – 
még szintén élő – Ottófi Ernő, 
vagy az élete „rajzos vonalának” 
meghatározója, Makk József 
okítása is megmaradt benne.

– Reggelente a szülőktől meg-
kaptuk az 1 forint 20 fillért, hogy 
megvegyük a három kiflinket – 
emlékezik már Petrits József. 
A mézeskalács-készítő mester 

úgy fogalmaz: mindnyájukban 
volt elevenség, s ez közös a mai 
diákokkal. Mint mondja, 1956 
őszén „látványos” volt az is-
kola ablakából kinézve, ahogy 
az orosz tankok felsorakoztak 
a Garay tér parkolójában. Ő is 
Rózsi néniről, egykori osztály-
főnökéről és matematika taná-
ráról beszél legszívesebben, bár 
énektanárát, a néhai Gerse Jó-
zsefet is kedvelte.

Az 1958-ban végzett öreg-
diákok alsó tagozatban még a 
Béri Balogh utcában, a Kálvin 
téren, vagy Újvárosban ültek 
iskolapadba – mindenütt ve-
gyes, fiú-lány osztályban. Ötö-
dikben aztán a már lebontott 
Béla király téri iskola egyik 
oldalán a fiúk, a másikon a lá-
nyok tanultak, s innen kerültek 
át – többségük 1955-ben, hato-
dik osztályosként – a Garay téri 
intézménybe – idézi fel az idő 
előrehaladtával megszépülő tör-
ténetet Petrits József.

Az évfolyam-találkozó részt-
vevői az iskolaépületben tett 
látogatást követően megtekin-
tették a Vármegyeházán talál-
ható várostörténeti tárlatot és a 
Petrits család Mézeskalács Mú-
zeumát is, majd a szomszédos 
Bodri pincében ebédeltek, ami-
hez egy másik öregdiák, Ribling 
Ferenc borait kóstolták.  

 - gyimóthy -
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a kézzelfogható természetesség
Belépve az üzletbe egyfajta „otthon va-
gyok” érzése támad az embernek. Szem-
nek nyugodtságot adó színek, a biztonsá-
got jelentő lakás illata, maga az egyszerű 
szépség. Megnyílt Szekszárdon a Naturtex 
új üzlete a Gardénia lakástextil-szaküzlet 
szomszédságában, ahol a természetesség 
szó szerint kézzelfogható!

– Év végéig összesen tíz üzlet elégíti ki a magyar 
lakosság igényeit – mondja Herbert Ivett a Gard-
énia Függöny tulajdonosa, a Naturtex üzlet ve-
zetője. A szekszárdi – a legújabb termékbolt – a 
hatodik a sorban. A száz százalékban magyar tu-
lajdonú családi vállalkozás számára a minőség, 
a fejlesztés mellett a környezettudatosság a leg-
fontosabb célkitűzés. A választék pedig nem csak 
első ránézésre óriási. Többek között paplanok, 
párnák, huzatok olcsóbb, közép és felső árkate-
góriában vásárolhatók. Kuriózum például a ki-
zárólag 100% libapehellyel töltött termékek sora.

– Raktárról dolgozunk – hangsúlyozza 
Herbert Ivett – így nem csupán néhány darab 
kapható egy egy modellből. Ez azért is fontos, 
mert manapság több olyan üzlet van, ami min-
taboltként funkcionál és csupán megrendelhe-
tő a kívánt termék.

Vásárlóként fontos, hogy legyen lehetősé-
günk megtapintani a kiszemelt árut, melyre a 

Naturtexben van is lehetőség. Sőt! 
Érdemes kérni egy kis eladói tanácsot, hiszen 
vannak speciális termékek. Ilyen például az al-
lergiások számára javasolt, mikroba és porat-
ka elleni kikészítésű töltettel készült termékek 
köre, az izzadékonyságban szenvedők részére 
kifejlesztett áruk sora, de akinek reumás pa-
naszai vannak, az is talál magának megfele-
lő kínálatot.

– Letisztult formák – mondja csillogó szem-
mel az üzletvezető, akinek 15 éve szerelme a 
kereskedelem, s aki a vásárlókban éli ki magát, 
mert – mint elárulja – egy egy ágytakarót, füg-
gönyt vagy díszítő elemet a képzelet világában 
már el is helyez a lakásban.

A Naturtex mellett persze egyéb lakástext-
ilre, kiegészítőre is szert tehetünk a Gardéniá-
ban. Függönyök, sötétítőanyagok, díszpárnák, 
terítők, ajándéktárgyak óriási választékban. 

Igény esetén vállalnak varrást és lakás felfüg-
gönyözést is. A termékskáláról, a két havonta 
megújuló akciókról érdemes a Függönyvilág 
facebook oldalán érdeklődni.

Végül egy kis kulisszatitok. Évente kétszer 
jelenik meg új kollekció. A sárga és zöld jelen-
léte mellett 2017 színe a kék.

Gardénia lakástextil-szaküzlet
Naturtex termékbolt

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: 74/312–234

• • • • • • • • 
Nyitvatartás:

hétfőtől péntekig: 08:30 – 17:00
szombaton: 09:00 – 11:30

(02298)

Ahol a „malenykíj robotra” elhurcoltak temetői találhatók
A GULAG-GUPVI emlékbizottság támogatásával készült egy kiadvány, amely több Kaukázus (Oroszország-Csecsenföld, Azerbaj-
dzsán, Grúzia)térségbeli városban, településen mutatja be az egykori munkatáborokat, elhanyagolt és megsemmisült rabtemetőket. 
Ezeken a helyszíneken több egykori, második világháborús kényszermunkatábort, hadifogoly-temetőt sikerült azonosítani, dokumen-
tálni, amelyek Magyarországról, illetve a Kárpát-medencéből (Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja) „malenykíj robotra” elhurcolt 
civilek, tragédiájával kapcsolatosak.

A táborokban magyar és német nemzetiségű civilek és hadifoglyok is raboskodtak. A több százezer ártatlanul elhurcolt, bírósági 
ítélet nélkül, a nemzetközi jogot sértve került a Szovjetúnió különböző lágereibe, például a Kaukázusba. Az embertelen munka körülményeket kevesen élték túl, 
az elhurcoltaknak mindössze a harmada tért vissza a szülőföldjére. A levéltári anyagok szerint a térségben sok a feltáratlan temető, de egyes településeken az inter-
náltak által épített tégla barakkok vagy középületek viszont ma is emlékeztetnek a szégyenteljes múltra. A csecsenföldi Groznijban, a város külterületén Sztaripro-
miszlovszkij kerületben és Andrejevszkijben (ma már nem működő konzervgyár területén) voltak az egykori 1701, 1702-es civil-munkatáborok. Az Andrejevszkij 
völgyben a hírhedt 237-es hadifogoly-főtábor lágerrészlegei kaptak helyet. Az elmúlt 70 év és az utóbbi két, egymást követő csecsen-orosz háború (1994-96., 1999-
2000.) után alapvetően változott meg a táj. Az orosz haderő a földdel tette egyenlővé az észak-Kaukázusi országot, megakadályozva a függetlenségi törekvéseket. 
Ennek a háborúnak estek áldozatul a magyarországi németek temetői.

Azerbajdzsánban a fővárostól, Bakutól 30 km-re Sumqayit városban lévő, a német kormány és német civilszervezetek által felújított német hadifogoly-temetőben a 
névtelen, ám számozott sírokban több mint százan nyugszanak, névsorukat a városházán helyezték el. A levéltári adatokban az itt elhunyt német hadifoglyok között sok 
magyar rab nevét is feljegyezték. Azerbajdzsán területén létrehozott 4 főtáborban (Hanlari 223. sz., Kirovobadi 223. sz., Sumqayiti  228. sz., Daskeszani 429. sz. főtábo-
rokhoz tartozó számos lágerrészlegében) sok ezer magyar raboskodott, akik közül több mint 400-an haltak meg végelgyengülésben, járványos betegségekben, tífuszban.

Az ország belsejében Gandzsától 14 km-re, két rendezett temető található. Az első az 1552-es hadifogolykórházhoz tartozott, a második a Magyarországról ci-
vilként internáltak 498.sz. munkásszázada, illetve a 223. sz. hadifogolytábor sírkertje. Az előbbiben 371, az utóbbiban 323 halott van eltemetve.

A Grúziában eltemetettek száma több mint 500 fő, magyar hadifogoly és internált. Valamennyien 26 főtábor és számos lágerrészleg foglyai voltak. Az itt dolgoz-
tatott foglyok, internáltak száma összesen több ezerre tehető. A fővárosban Tbilisziben mindenütt felszámolták az egykori lágerhelyeket, a feltételezett temetőket. 
Ezeken a területeken nemrég épült lakóházak állnak. Tbilisziben már félig beépítésre került az Állami Egyetem épülete mögötti hadifogoly-temető. Kutaisziben is 
felszámolták a lágertemetőket, annak ellenére, hogy sok ezer fogoly dolgozott és halt meg ebben a városban is. Különösen az autógyár építésénél. 

A „malenykíj robotra” elhurcoltak 18 és 30 év közötti nők illetve 45 év közötti férfiak voltak. 
A „malenykíj robotosok” a szovjet főparancsnokság alárendeltségébe kerültek, nagyobb részben katonák közé hadifogolytáborokba, kisebb részben internálótá-

borokba, ahova már nőket és leányokat is vittek német származásuk miatt.
Az elhurcoltak a helyszínen tapasztalták meg, hogy a helyi la-

kosság is ugyanolyan kiszolgáltatott rabja az embertelen, szovjet 
birodalomnak és a kommunista önkénynek, mint ők, csak éppen 
a szögesdrótkerítés túlsó oldalán.

A cikk megjelenését az Ember Erőforrás Támogatáskezelő, a 
Gulág Emlékbizottság támogatása tette lehetővé. (02299)

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

Szekszárdi I. Béla Gimnázium
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

Tel: +36–74/511-077 OM-azonosító: 036394
E-mail: ibelagimnazium@belamail.hu

Médiaműhely az I. Bélában
Különleges tanévnek lehetett részese az I. Béla Gimnázium tíz diákja a 

Nemzeti Tehetség Program (NTP-KKI-16) jóvoltából. 
A tehetséges tanulókat felkaroló „Kommunikációelmélet, médiaismert 

és digitális alkotások” elnevezésű pályázathoz a Baka és a 
Garay általános iskola öt-öt diákja is csatlakozott. A tanulók elméleti 

és gyakorlati órákon sajátították el az újságírás, fotózás és fi lmkészítés 
alapjait. A projektet két egyetemi oktató előadása tette színesebbé, akik 
a hírnév és nyilvánosság, illetve az internetes jog témakörben bővítették 
a gyerekek ismeretit. A pályázat során kétnapos budapesti kirándulá-
son vettek részt a diákok, ahol kipróbálhatták magukat híradósként

a televíziónál, bepillantást nyertek egy szerkesztőség munkájába, 
és megtekintették a sajtófotó kiállítást is. A programot májusban saját 
újság és kisfi lm elkészítése, valamint a tanulók alkotásaiból készült 

kiállítás zárja az I. Béla Gimnáziumban. 

(02296)

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: +36–74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

+36–30/936–32–55 (02288)

Fogathajtó majális
A Szakcs-Szekszárd Lovas Ba-
rátok Egyesülete május elsején, 
Pollack utcai pályán rendezi meg 
a Szekszárdi Fogathajtó Majálist.

Az meghívásos akadályver-
seny 1. fordulója (ló és póni 
kettesfogat) 10 órakor startol. 
A Huszárbandérium (12:30) és 
a Rózsa Lovastanya díjugrató 
bemutatója (13:00) után 14:00 
órakor kezdődik az akadályver-
seny 2. fordulója, majd 16:00 
órakor a vadászhajtást rendezik. 
Az eredményhirdetésre 17:00 
órakor kerül sor. A programra 
mindenkit szeretettel várnak a 
szervezők, akik a programvál-
toztatás jogát fenntartják!
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Április 23-ai rejtvényünk megfejtése: Széchenyi Zsigmond, Alaszkában vadásztam. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: dr. Józsa Csaba. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

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

EVANGÉLIUM

A megtalált bárány imája
„Mert olyanok voltatok, mint a 
tévelygő juhok, de most meg-
tértetek lelketek pásztorához 
és gondviselőjéhez.” 
 (1Péter 2, 25)

Úgy örülök, Uram, hogy meg-
találtál! Tudod, sokáig nem is 
vettem észre, hogy elveszett va-
gyok. Tudni véltem a célt, ami 
felé tartani kell, ráadásul mindig 
akad valaki a közelben, aki elég 
okosnak tűnt és meggyőző erővel 
vitt tovább. Csábított a széles, a 
könnyű út, a távolról finomnak 

tűnő tarka legelők, a könnyű elő-
rehaladást ígérő lejtők.

Bevallom, elérve egy-egy 
vonzó helyet, mindig maradt 
hiányérzetem. A táplálék, amit 
leltem nem adott elég erőt, a for-
rás, amelyből ittam nem oltotta 
szomjamat. Kezdett derengeni 
bennem, hogy nem is valódi a 
cél, ami vonz – de mindig meg 
tudtam magyarázni magamnak 
a kudarcokat. Azt hittem, a sza-
badság azt jelenti, hogy nincs fö-
löttem senki, hogy nem kell sen-
kihez sem igazodni. Az a helyes 

út, amit én annak nyilvánítok. 
Most már tudom, hogy mindez 
illúzió csupán. A lelkem mélyén 
magányos voltam...

Azt hiszem, már korábban is 
hallottam a hangodat. Az én ne-
vemet kiáltottad, engem kerestél 
és ilyenkor elfogott valami titok-
zatos mélyből fakadó honvágy – 
de azt mondták a többiek, hogy 
csak a szél zúgása játszik velem 
és egyébként is jobb, ha nem va-
gyok érzelgős... Ám Te nem ad-
tad fel. Nem mondtál le rólam. 
Kínos volt nagyon, de végül már 

nem is volt másra lehetőségem, 
csak hogy Téged hívjalak, kiált-
sak neked. És te ott voltál nekem. 
Úgy örülök most Neked!

Úgy sejtem, hogy lesz még ne-
héz az út. A farkas leselkedik, a 
sötét rettent, de a te erőd, hűsé-
ged őriz. És most vagyok csak 
szabad igazán! Mert veled biz-
tonságban vagyok, mert veled 
maga a Cél jár előttem, maga 
az Út vezet engem. Áldott légy, 
Pásztorom!

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna megyei Nyugdíjas 

Alapszervezete 
előadást szervez:

„Lakástüzek és azok 
megelőzései” címmel.

Előadó: Bán Attila tűzoltó 
ezredes, tűzoltósági

főfelügyelő.
Ideje: 2017. május 4. 

(csütörtök)
Helye: Magyar Vöröskereszt 

Tolna Megyei Szervezete
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
Megjelenésére feltétlenül 

számítunk.

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete 
értesíti kedves véradóit, 
és leendő véradóit, hogy 
2017. május hónaptól 

minden hónap első hétfőjén 
a véradást 08:00 – 19:00-ig 
tartjuk a Véradó Állomáson 
Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.
Várjuk kedves véradóinkat, 
hogy a nyári hónapokban 

még biztonságosabbá tudjuk 
tenni a hazai vérellátást.

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. GÖRCS RITA

reumatológus szakorvos
Medi Centrum

7100 Szekszárd, Holub u. 12.
Rendelési idő:

szerda 16–19 óra
Bejelentkezés:

munkanapokon 8–17 óráig
tel.: +36–70/395–8041

(02300)

Miklós Edit a Zichy futóverseny vendége
Április 29-én, szombaton este a 
Sportélmény Alapítvány immár 
11. alkalommal szervezi meg a 
Domaine Gróf Zichy utcai futó-
versenyt. A rendezvényre – mely-
nek díszvendége az olimpikon 
síelő, Miklós Edit lesz – a Garay 
téri rajthelyszínen is lehet nevezni 
(gyerekeknek ingyenes). A futás 
miatt útlezárásokra kell számítani 
a belvárosban, amely érinti a Szé-
chenyi utcát a Szent László utcai 
kereszteződésétől a dr. Szentgáli 
Gyula utcáig, a Szent István teret 
és a Mészáros Lázár utca Szent 
István térre kanyarodó sávját.

A verseny ideje alatt, vagyis 
18:00 és 23:00 óra közötti idő-
szakban a helyi autóbuszjáratok 
a következő terelő úton közle-
kednek:

A 1-es és 2-es vonal az Autó-
busz–állomás – Mátyás király u. – 
Zrínyi u. – Damjanich u. – Rákó-
czi u. – Szent László u. és tovább 
a járati útvonalán. Az 1-es járat 
nem érinti a Szent István tér és a 
Liszt Ferenc tér megállóhelyeket. 
A 2-es járat nem érinti a Holub u., 

a Szövetség u., Wesselényi u. és a 
Nyomda megállóhelyeket.

A 4-es vonal a Tesco áruház-
tól az Autóbusz–állomásig vál-
tozatlan, onnan a Mátyás király 
u. – Zrínyi u. – Damjanich u. – 
Rákóczi u. – Szent László u. és 
tovább a járati útvonalon. A járat 
nem érinti a Szent István tér és 
a Liszt Ferenc tér, vissza pedig a 
Posta és a Szent István tér meg-
állóhelyeket.

Az 5-ös és 6-os vonal az Autó-
busz–állomás – Hunyadi utca – 

Holub u. – Wesselényi u – Kórház 
és tovább a járati útvonalon. A já-
ratok nem érintik a Szent István 
tér és a Nyomda megállóhelyeket.

A 7, 7A-s vonal a TESCO Áru-
háztól a Szent László utcáig válto-
zatlan, onnan a Rákóczi u. – Má-
tyás király u. – Autóbusz–állomás. 
Vissza a Mátyás király – Zrínyi u. – 
Damjanich u. – Rákóczi u. – Szent 
László u. útvonalon. A járatok 
nem érintik a Posta és a Szent Ist-
ván tér, vissza pedig a Szent István 
és a Liszt F. tér megállóhelyeket.

A 88, 89-es vonal a TESCO 
Áruház – Kórház – Wesselényi 
utca – Holub utca – Mészáros L. 
u. – Rákóczi u. – Szent László u. 
és tovább a járati útvonalon. Visz-
sza a Szent László utcáig változat-
lan, majd a Rákóczi u. – Mátyás 
király u. – Mészáros L. u – Holub 
u. – Wesselényi u. – Kórház és 
tovább. A járatok nem érintik a 
Nyomda, vissza pedig a Posta és 
a Nyomda megállóhelyeket.

A 9-es vonal a TESCO Áruház 
– Kórház – Wesselényi utca – Ho-
lub utca – Mészáros L. u – Zrínyi 

u. – Damjanich u. – Rákóczi u. 
és tovább. Vissza irányba a Szlu-
ha Gy. utcáig változatlan, onnan 
Mátyás király u – Mészáros L. u. – 
Holub u. – Wesselényi u. – Kórház 
és tovább a járati útvonalon. A já-
ratok nem érintik a Nyomda, a Ta-
nítóképző (vagy Posta) és a Szluha 
Gy. utcai, vissza pedig a Posta és a 
Nyomda megállóhelyeket.

A lezárások érintik a Bátaszék 
felől érkező, továbbá a 6-os főút 
irányából, valamint az arra tartó 
helyközi járatokat is.
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MEGHÍVÓ
A Vakok és Gyengénlátók Tolna 

Megyei Egyesülete az  
Esélyegyenlőség napja  

alkalmából előadásokat szervez 
a fogyatékkal élők hátrányos 

megkülönböztetéséről, az esély-
egyenlőség elvének érvényesülé-
séről a gyakorlatban, valamint az 
akadálymentesítés ügyintézésről. 
Az előadásokat követően Anyák 

napi ünnepséget tartunk.  
A programokat Szekszárdon a 

Hunyadi u. 4. szám alatt rendezzük 
2017. május 4-én  

csütörtökön délután 13 órától.  
Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

www.tolnamegyeivakok.hu
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NŐI TAVASZI NYÁRI

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás, fájós lábakra!

Áraink: 3.900,- Ft-tól

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály
SZEKSZÁRD, volt Ady kollégium – Wosinsky ltp.
2017. május 6., szombat 09:00 – 12:00 óráig

(02297)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD,

ARANY JÁNOS U. 6-8. 

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(02303)

Szekszárdi kosaras ünnep – ünneprontókkal
Szekszárdon soha nem látott 
közönség várta kedden este 
a női kosárlabda NB I dön-
tőjének első mérkőzésén a 
résztvevő csapatokat, az „első 
bálozó” Atomerőmű KSC-t és 
a sokszoros bajnok Sopront.

Hetek, hónapok óta kosárlabda 
lázban ég a megyeszékhely. A 
felfokozott érdeklődésre jó példa, 
hogy a fináléra immár elővételben 
is lehetett jegyet venni. A belépők 
annak ellenére mind elfogytak, 
hogy a palánkok mögötti területre 
is kerültek plusz széksorok. Több 
mint ezer szekszárdi szurkoló buz-
dította alapszakasz-győztes ked-
venceit. Az első „hangrobbanás” 
Zseljko Djokics érkezését kísérte, 
majd a melegíteni érkező szek-
szárdi lányokat fogadta üdvrival-
gás. A hazai szurkolók a találkozó 
végén is ünnepelték csapatukat, 
pedig az – talán a nagy tét, az első 
döntő izgalma miatt – tudása alatt 
teljesített, és elveszítette pályaelő-
nyét. A „lámpalázról” árulkodó 
adat, hogy a hazaiak huszonegy 
triplakísérletből mindössze kettő 
talált a gyűrűbe...

A női kosárlabdában szokatlan 
létszámú közönség varázslatos 
légkört teremtett, amely a rivális-
tól tartó soproniaknak akár „fé-
lelmetes” is lehetett. A tízszeres 
magyar bajnok zöld-sárga klub 
ideológusa, Török „fault-határon 

védekező” Zoltán ügyvezető már 
az M4 kosaras magazinjában 
megkezdte cinikus „hadviselé-
sét”. A „keménységen túlmenő” 
védekezéssel vádolta Studeréket, 
amely „tanokat” aztán a döntő 
első mérkőzését követő nyilat-
kozatában – a fültanúk szerint a 
szekszárdiakat nyomdafestéket 
nem tűrő szavakkal illető – Ster-

benz edző, és a csapatkapitány, 
Fegyverneky is „magáévá tett”. 
Az pedig már csak „olaj a tűzre”, 
hogy az ideológus közlemény-
ben vádolja elfogultsággal – a 
szurkolókat hergelő – Johnsont 
kiállító játékvezetőt és rassziz-
mussal a szekszárdi közönséget...

Kár érte, pedig ezen az estén, 
Szekszárdon minden adott volt 

egy igazi kosaras ünnephez – ezt 
a sportcsatorna élő közvetítésé-
nek köszönhetően bárki láthatta: 
fúvós zenekar, nagyszerű han-
gulat a lelátókon és két remek 
együttes a parketten, amelynek 
első összecsapásából az esélye-
sebb címvédő került ki győztesen. 
Folytatás péntek este (lapzártánk 
után) Sopronban...   - fl -

Női Kosárlabda NB I., döntő, 1. mérkőzés: 
Atomerőmű KSC Szekszárd – Uniqa Sopron 
45-61 (12-20, 13-16, 8-10, 12-15). Szekszárd, 
1000 néző. Vezette: Cziffra, Papp, Praksch. 
Szekszárd: Studer Á. 5, Theodoreán 7, Erkic 9, 
Bálint, Lisec 15/3. Csere: Daniel 3/3, Pirsic 4, Ge-
reben 2, Mansaré. Edző: Djokics Zseljko. Sopron: 
Fegyverneky 9/3, Turner 7/3, Johnson 15, Crven-

dakics 4, George 9/3. Csere: Határ 4, Krnjics 8, 
Dubei 3/3, Weninger 2. Edző: Sterbenz László.
Az eredmény alakulása: 2. perc: 2-4, 4. p.: 6-4, 
8. p.: 10-14, 13. p.: 14-22, 17. p.: 21-29, 22. p.: 
27-38, 27. p.: 27-42, 34. p.: 37-48, 36. p.: 37-54.
Kipontozódott: Studer Á. (40. p.). Kiállítva:  
Johnson (35. p.).

A párharc az egyik fél harmadik győzelméig 
tart.

Futsal. Nem várt vereséget 
szenvedett az Agenta Girls 
Szekszárd FC: a női futsal NB 
I éllovasa hazai pályán kapott 
ki a kiskunfélegyházi Astrá-
tól. Fábián Rebeka duplájával, 
majd Ganczer Hajnalka talála-
tával kétszer is vezetett Micskó 
Márk együttese, végül mégis a 
vendégek örülhettek (3–5). A 
szekszárdiak a 2. helyről várják 
a rájátszás folytatását.

Kajak-kenu. Az elmúlt hétvé-
gén rendezték meg a Szentend-
rei szigetkerülő versenyt, mely-

nek 72 km-es távja egyéniben és 
csapatban is teljesíthető volt. Az 
új szezonra való ráhangolódást 
segítő erőpróbán a Szekszár-
di Kajak-Kenu SE négy fővel 
indult. Első helyen ért célba 
Mercz Marcell és Havasi Vik-
tor, akik váltóban teljesítették a 
három megállóval kijelölt távot. 
Az egyéniben indult Szekeres 
Zsolt a harmadik, míg Märcz 
Tamás a negyedik helyen zárt 
a télies időjárási körülmények 
rendezett vetélkedésben, ame-
lyen számos világ- és Euró-
pa-bajnok is rajthoz állt.

Kézilabda. Négy gólos (30–26) 
vereséget szenvedett a Szekszár-
di FGKC a Győri ETO tartalék 
csapatának otthonában, NB 
I/B-s női bajnokság legutób-
bi fordulójában. A hazai pálya 
minden előnyét élvező Rá-
ba-partiak Weigel Zita kiállítása 
után biztosították be győzelmü-
ket. A Fekete Gólyák április 29-
én a Csurgót fogadják.

Labdarúgás. Harmadik ide-
genbeli győzelmét aratta tavasz-
szal a Szekszárdi UFC, amely a 
Közép-csoport 28. fordulójá-

ban – Puskás és Fejes góljaival 
– 2–1-re győzött az FC Dabas 
vendégeként. Kvanduk János 
együttese 37 ponttal a 8. helyen 
áll a tabellán.

Ökölvívás. Ezüstérmet szerzett 
a régiós válogatottak kaposvári 
tornáján, az ifjúságiak +91 kg-
os súlycsoportjában induló Ta-
kács Bálint. Az Unio Box Team 
sportolója szoros mérkőzésen, 
pontozással kapott ki az Erdei 
Zsolt műhelyében edződő, kor-
osztályos Eb-bronzérmes ellen-
felétől.

Borvidék nyolcadszor
A Borvidék Futóegyesület 
idén május 6-án, szombaton 
rendezi a 8. Tolle Borvidék 
Félmaratont, melyre az áp-
rilis 21-én lejárt előnevezési 
határidőig több mint 1800 (!) 
induló regisztrált. Természe-
tesen lehet majd a helyszínen 
is nevezni az öt távon (28 km, 
21 km, 14 km, 5 km és 1 km) 
meghirdetett erőpróbára, de 
már csak korlátozott szám-
ban. A versenyközpont az 
idén újra a Béla király téren, 
illetve a Vármegyeházán lesz.

Még több emelkedő, még ke-
ményebb erőpróba vár a fu-
tókra – tudatta Márkus István 
főszervező. Ennek ellenére a 
legtöbben, közel hatszázan a 
legnagyobb kihívást jelentő 28 
kilométeres távra neveztek. Az 
indulók rajtcsomagot – ben-
ne egy-egy palack szekszárdi 
borral –, befutóéremmel és 
a verseny pólójával gazda-

godnak. Kuriózum, hogy a 
verseny résztvevői között egy 
több százezer forint értékű, 
’80-as évekbeli Vespa robogót 
is kisorsolnak. Infó: www.bor-
videkfelmaraton.hu.

A rendezvényt támogató 
borászok, pincészetek: Bodri 
Pincészet, Bősz Adrián Pincé-
szet, Dúzsi Tamás és Családja 
Pincészete, Eszterbauer Bo-
rászat, Fekete Borpince, Fer-
ger-Módos Borászat, Fritz Pin-
cészet, Heimann Családi Birtok, 
Juhász Tibor Pastor Borászat, 
Lajvér Borház, Márkvárt Csa-
ládi Pincészet, Neiner Családi 
Pince, Németh János Pincészet, 
Pálos Miklós Borműhely, Posta 
Borház, Prantner Pince, Sárosdi 
Pincészet, Schieber Pincészet, 
Sebestyén Pince, Szeleshát Sző-
lőbirtok, Takler Pince, Tringa 
Borpince, Tüske Pince, Tűzkő 
Birtok, Vesztergombi Pince és 
Vida Családi Borbirtok. 

 - fl -

A RENDEZVÉNY NÉVADÓ TÁMOGATÓJA:

Tolnatej Zrt.

A RENDEZVÉNY FŐTÁMOGATÓI:
• SPAR Magyarország Kft.
•  Szekszárd Megyei Jogú

Város Önkormányzata 
• Keszthelyi Holding Zrt.
• 4Sales
• Alisca Bau Zrt.
• Bát-Grill Kft.
• Bau-Team Kft.
• Elektrolit Kft.
• Elter Kft.

• Eszterbauer Borászat
• H-Hold Kft.
• JAKO Kft.
• Messer Kft.
• Murexin Kft.
• Pannon Market Zrt.
• Schieber Pincészet
• Sygnus Kft.
• Tarr Kft.
• V&Periko Kft.

8. TOLLE BORVIDÉK
FÉLMARATON TÁMOGATÓI

2017. május 6., szombat

A RENDEZVÉNY
KIEMELT TÁMOGATÓI:

• Delta-E Kft.
• Dovi-Trade
• Gemenc Bau Kft.
• Grain Plusz Kft.
• Heimann Pincészet
• Köz-Meg-Vill Kft.
• Metmark Kft.
• Panteon Kft.
• Sugár Építőipari Kft.

A RENDEZVÉNY
TÁMOGATÓI:

• Austrotherm Kft.
• FÜRMAN Kft.
• Gárdi és Tsa Kft.
• Geodézia 
• Goldkern Kft.
• Lugmair Kft.
• Meridián Kft.
• TÜK Bt.

(02306)

S P O R T H Í R E K  –  S P O R T H Í R E K  –  S P O R T H Í R E K

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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ÁCS REZSŐ polgármester
Május 8., hétfő 14–16 óráig. Előze-
tes bejelentkezés alapján, tel.: +36–
74/504–102. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Az időpontot később közöljük. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Isko-
la és AMI (Zrínyi u. 78.).

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általános 
Iskola(Kadarka u. 17.).

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 14. 
„F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgá-
ri Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17–
18 óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.).

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

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

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

AGÓRA MOZI
Április 30., vasárnap
15:00 –  Lengemesék
17:00 –  Lengemesék
19:00 –  Bye Bye Man  

– A rettegés neve
Május 2., kedd
17:00 –  Pingvinek vándorlása 2.
19:00 –  Tejben, vajban,  

szerelemben
Május 3., szerda
17:00 –  Pingvinek vándorlása 2.
19:00 –  Tejben, vajban,  

szerelemben

Május 4., csütörtök
17:00 –  Hogyan legyél latin 

szerető
19:00 –  A kör
Május 5., péntek
17:00 –  Hogyan legyél latin 

szerető
19:00 –  A kör
Május 6., szombat
14:30 –  Kincsem
17:00 –  Hogyan legyél latin 

szerető
19:00 –  A kör

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 3. (szerda) 17:30 
– Művészetek Háza
A művészettörténet európai év-
századai I.

Primavera – A reneszánsz ki-
bontakozása. Dr. Aknai Tamás 
egyetemi tanár előadása. 

Május 3. (szerda) 19:00 
– Színházterem
Mary Orr: Mindent Éváról

Múzsa bérlet IV. előadás, Orlai 
Produkció (Budapest). A lelkes 
színházrajongó, Eva Harrington 
kitartóan minden este ott várja 
kedvenc színésznőjét, Margót a 
művészbejárónál. Egy nap sze-
rencséje lesz: bejuthat a sztár 
öltözőjébe, és megismerheti a 
színház bennfenteseinek világát. 
Fergeteges komédia kerekedik, 
ám ez a játék nem csak játék. Sok-
kal több annál. A színdarab filmen 
vált örök klasszikussá: Bette Davis 
főszereplésével ma is a filmtörté-
net egyik legemlékezetesebb alko-
tásaként tartják számon.

Szereplők: Hernádi Judit, Ko-
vács Patrícia, Egri Márta, Mé-
száros Máté, Szikszai Rémusz, 
Márton András, Bercsényi Péter, 
Rujder Vivien/Edvi Henrietta. 
Rendező: Pelsőczy Réka.

Jegyárak: 3.300,- – 3.500,- Ft.

Május 5. (péntek) 19:00 
– Művészetek Háza
Tavaszi hangok – Pintér Gabri-
ella énekművész hangversenye

A mezzoszoprán énekművész 
főiskolai diplomáját Pécsett, 
egyetemi diplomáját Szegeden 
szerezte. Kezdetben kizárólag 
komolyzenét énekelt, ma már 
az operett, a szalon és pop zene, 
a musical, a sanzon, a filmzene 
és a népzene világából is válogat 

fellépésein a művésznő. Közre-
működik: Lozsányi Tamás orgo-
naművész. 

Jegyárak: 1.500,- és 2.000,- Ft.

Május 8. (hétfő) 19:00 
– Rendezvényterem
Szabó Magda 100 – „Abigél titkai”

Töredékek Szabó Magda írónő 
életművéből, születésének 100. 
évfordulója alkalmából. Piros 
Ildikó Kossuth- és Jászai Ma-
ri-díjas, érdemes művész előa-
dása két részben. 

Jegyár: 2.000,- Ft.

Május 9. (kedd) 18:00 
– Rendezvényterem
Színházi Közösségek Találkozója

Gyere hozzánk, vendégségbe! 
Közös alkotótevékenység során 
a művészeti csoportok bemutat-
koznak egymásnak és a kedves 
érdeklődőknek, majd beszélge-
tés következik a közös érdeklő-
désről, együttműködésről.

Fellépnek: I. Béla Diákszín-
pad, Alisca Slam, Aliscum 
TheArtRoom, Art Contact Moz-
gásszínház, PlayBack Színház és 
Rubányi Anita versekkel. 

A belépés díjtalan.

Május 10. (szerda) 18:00 
– Művészetek Háza

PTE orgona-ének kamara-
együttesének hangversenye

A Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Kar Zeneművészeti 
Intézetének regionális kamara-
koncert-sorozatának szekszárdi 
állomása. Fellépők: Kovács Szilárd 
orgonaművész és növendéke, Kuti 
Ágnes énekművész (szoprán). 

A hangverseny díjmentesen 
látogatható.

MEGHÍVÓ
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör

immár hagyományossá vált, hogy május 1-én 
a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.) 

hívja versenyre a legjobb halfőzőket.
Most is ezt tesszük. Május 1-én 09:00 órakor
kinyitjuk a kaput, hogy aki versenyezni kíván 

előkészületeit megtehesse, s finom főztjét
szakértő bírálók ítéletének vesse alá. Szokás szerint most sem kérünk 
nevezési díjat. A főzéshez az eszközöket és a főznivalót mindenkinek 

saját magának kell hoznia.
Hívjon baráti társaságot is, hogy a főzés közben tanácsukkal segítsék, 

s amit főztek, egyék is meg!
Jelentkezni lehet: Horváth Editnél, 7100 Szekszárd Batthyány u. 14.,

 tel.: +36–74/313–175, +36–20/524–6820

FELHÍVÁS – a helyi kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának Közgyűlése a Szekszárd Város Napjának 
megállapításáról és a helyi kitüntetések és elis-
merő címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati 
rendelete alapján Szekszárd város közösségéhez 
fordul, hogy a szekszárdiak tegyenek javaslatot 
az alábbi helyi kitüntetések adományozására.

1.) PRO URBE SZEKSZÁRD Emlékplakett
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozható 
annak a természetes személynek vagy azok közös-
ségének, aki vagy amely a város fejlesztésében, a tár-
sadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely 
területén kiemelkedően hasznos munkát végez, és en-
nek révén a város értékeit növelő, maradandó ered-
ményt ért el, öregbítette a város jó hírét.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozá-
sát települési képviselő, szekszárdi székhelyű civil 
szervezet, érdekképviseleti szervezet, és bármely, 
szekszárdi állandó lakóhellyel rendelkező termé-
szetes személy kezdeményezheti.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett évente legfel-
jebb három adományozható.

2.) Közjóért kitüntető díj
Közjóért kitüntető díj adományozható annak a ter-
mészetes személynek vagy azok közösségének, aki 
vagy amely Szekszárd városért kiemelkedő jelentő-
ségű tevékenységet folytat, vagy folytatott, és ezzel 
hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hír-
nevének növeléséhez.

A Közjóért kitüntető díjra bármely szekszárdi ál-
landó lakóhelyű személy, vagy szekszárdi székhelyű 
jogi személy javaslatot tehet. Közjóért kitüntető díj-
ból évente legfeljebb hat adományozható.

3.) Szekszárd javáért kitüntető cím
A Szekszárd javáért kitüntető cím annak a szekszár-
di székhelyű vagy telephelyű vállalkozásnak ado-
mányozható, aki vagy amely   

a.) Szekszárd gazdasági fejlődésének elősegítésé-
ben, gazdasági érdekeinek előmozdításában kiemel-
kedő jelentőségű tevékenységet folytat, vagy

b.) szociális területen a lakosság érdekében, – 
különösen életszínvonalának javításában, szociális 
jólétének növelésében – példaértékű teljesítményt 
nyújt, vagy 

c.) egyediségével, egyedülállóságával, újításával, 
nagy jelentőségű díjjal, PR munkával, vagy egész te-
vékenységével hozzájárul a város országos vagy nem-
zetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

A Szekszárd javáért kitüntető cím adományozásá-
ra javaslatot tehet bármely szakmai szervezet, érdek-
képviseleti szerv, természetes személy, civil szervezet.

Évente legfeljebb négy kitüntető cím adomá-
nyozható.
 
4.) Hirling Ádám kitüntető díj
Hirling Ádám kitüntető díj annak az önkormány-
zatnál, vagy az általa fenntartott vagy működtetett 
intézménynél, költségvetési szervnél foglalkoztatott 
közalkalmazottnak, munkavállalónak, köztisztvi-
selőnek, ügykezelőnek, valamint az önkormányzat 
kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazda-
sági társaságnál foglalkoztatott munkavállalónak, 
adományozható, aki

a.) munkaköréből fakadó feladatait hosszú ide-
je, legalább tíz éve tartósan magas színvonalon és 
eredményességgel látja el; 

b.) jelentős érdemeket szerzett nagy munka-
igényű szakmai feladat végrehajtásában;

c.) életpályája alapján példaképül állítható.
A Hirling Ádám kitüntető díj több személy, kö-

zösség, munkacsoport között megosztva is adomá-
nyozható közös tevékenység, együttesen elért ki-
emelkedő eredmény esetén. 

A Hirling Ádám kitüntető díj adományozásá-
ra javaslatot tehet a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
egyetértésével a polgármester, az alpolgármester, 
az önkormányzati képviselők, a bizottságok külső 
tagjai, valamint a szekszárdi működési körű szak-
mai és civil szervezetek.

A kitüntető díjból évente legfeljebb 3 adomá-
nyozható.

A kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban 
az űrlapok kitöltésével kell eljuttatni Szekszárd Me-
gyei Jogú Város polgármesteréhez 2017. május 22-
ig. (Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 
8.,  Személyesen: Szekszárd, Széchenyi u. 27-31. 
Humán Osztály)

A javaslattételben meg kell jelölni azokat a ténye-
ket és adatokat is, amelyek a kitüntetés adományo-
zását megalapozzák.

Természetes személyt érintő adományozásra 
vonatkozó minden javaslathoz mellékelni kell a 
javasolt személy 2. melléklet szerinti hozzájáru-
ló nyilatkozatát személyes adatai kezeléséhez.

A javaslattételhez az űrlapok és a szükséges nyilat-
kozat letölthetőek Szekszárd Megyei Jogú Város hon-
lapjáról (Az űrlapok a rendelet 14–18. oldalán ta-
lálhatóak.)



2017. április 30.16

TAVASZI
AKCIÓ

a -nél
2017. március 10. és 

2017. június 17. között.

Akciós fogyasztói ár:

46 990 Ft
Akciós fogyasztói ár:

69 990 Ft

KÄRCHER VC 5
PORZSÁK
NÉLKÜLI 
PORSZÍVÓ

KÄRCHER FC 5
PADLÓTISZTÍTÓ 
ÉS PORSZÍVÓ
EGYBEN

(02290)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02291)

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

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02295)

Ballagási
akció!

Arany és ezüst ékszerek
nagy választékban!

Interspar Ékszerüzlet FOSSIL, MICHAEL KORS, 
SKAGEN karórák

(02304)


