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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Városi elismerés
Magyar Mentésügyért Emlé-
kérmet vehetett át Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának képviseletében 
Ács Rezső polgármester az Or-
szágos Mentőszolgálat főigaz-
gatójától május 12-én, a Parla-
mentben.
 → 6. oldal

Remeklő atléták
Több száz atléta részvételével, 
nyáriasan meleg időben ren-
dezték meg az elmúlt hétvé-
gén, Szekszárdon az Atlétikai 
Csapatbajnokság nyugati cso-
portjának elődöntőjét, ahol a 
szekszárdi sportolók is reme-
keltek.
 → 12. oldal

→ 5. oldal

→ Részletes program 10. oldalon
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A tét: Magyarország magyar ország marad-e
„Álljunk ki Magyarországért!” 
címmel tartott lakossági fóru-
mot Szekszárdon dr. Hoppál 
Péter kultúráért felelős állam-
titkár, aki Horváth István or-
szággyűlési képviselő meghí-
vására látogatott városunkba 
május 17-én.

Az államtitkár szerint az elmúlt 
hét évben a magyar emberek-
kel közösen elért eredmények, 
mint a gazdaság növekedése, 
az államadósság csökkenése, 
a foglalkoztatottság bővülése 
vagy az adóterhek csökkenése 
mind az ország erősödését jel-
zik. A „vívmányok” egyike ellen 
most támadást indítottak Brüsz-
szelből: a rezsicsökkentés eltör-
lésére kényszerítenék hazánkat 
– mondta dr. Hoppál Péter.

Az előadó emlékeztetett, Ma-
gyarországra nem csak unióból, 
de azon kívülről is nyomás ne-
hezedik. A kormány nem tűr-
hette, hogy a 2015-ben megin-
dult migránsáradat során napi 
tízezer, egy nyári időszakban 
pedig közel egymillió illegális 
bevándorló vonuljon át hazán-
kon, ezért épült meg a határzár. 
A Magyarországot immár elke-
rülő balkáni útvonalon jelenleg 
80 ezer migráns érkezik, míg 

Törökországban 3,5 millióan 
élnek ideiglenes táborokban, 
de Ázsiából, a Közel-Keletről és 
Észak-Afrikából további hat mil-
lióan állnak készen az indulásra.

Az államtitkár szóvá tette azt 
is, hogy a radikális iszlamisták 
által végrehajtott európai terro-
rakciók ellenére Brüsszel tagadja 
a kapcsolatot a bevándorlás és a 
terrorizmus között, miközben a 
baloldali magyar EP-képviselők 
közül többen megszavazták az 
uniós tagországokra erőltetett 
kötelező kvóta tervét. Hop-
pál szerinte döbbenetes, hogy 
az Európai Tanács például a 
migránsok felső korlát nélküli 
szétosztását javasolja! A konti-

nens halálát jelentő tervet Soros 
György milliárdos spekuláns 
széles körű nemzetközi háló-
zattal rendelkező „álciviljei” is 
segítik. Az előadó szerint a cél 
egyértelműen Európa gazdasági 
gyengítése, amely mögött ame-
rikai érdek áll.

A magyar kormány meg kí-
vánja őrizni hazánk függetlensé-
gét, hiszen „nem mindegy, hogy 
a jövőben Magyarország magyar 
ország marad-e” – hangsúlyoz-
ta dr. Hoppál Péter. A fórumon 
felmerült kérdésre, miszerint 
életbe léptethetik hazánk ellen 
az unióból való kizárással fe-
nyegető 7-es cikkelyt, az állam-
titkár leszögezte: a Soros-féle 
kottából írt jelentés tele van ha-

zugságokkal, amelyet a magyar 
kormány nemtelen támadásnak 
vesz és azzal szemben minden 
erejével ellen fog állni. Hoppál 
kiemelte: a nemzeti konzultáció 
kérdőíveit már másfél milliónál 
is többen küldték vissza, amely 
erős fundamentum a magyar 
álláspont Brüsszellel szembeni 
megvédésében.

A fórumon Horváth István 
országgyűlési képviselő a hazai 
balliberális médiumok mind in-
kább észlelhető mozgósítási sze-
repére hívta fel a figyelmet. Mint 
mondta: világosan kirajzolódik, 
hogy a jövőben nem pártok, ha-
nem „különböző világok fognak 
egymással küzdeni”.

 Gy. L.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 21.
(vasárnap)

Május 22.
(hétfő)

Május 23.
(kedd)

Május 24.
(szerda)

Május 25.
(csütörtök)

Május 26.
(péntek)

Május 27.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Május 21. (vasárnap) – András, Konstantin
András: görög eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Konstantin: latin eredetű; jelentése: Constantius családjához tartozó; szilárd, 
állhatatos, következetes. 

Május 22. (hétfő) – Júlia, Rita
Júlia: latin eredetű; jelentése: Juliusz nemzetségéhez tartozó.
Rita: görög-latin eredetű, jelentése: atenger csillaga.

Május 23. (kedd) – Dezső
Dezső: latin-magyar eredetű; jelentése: óhajtott, kívánt gyermek.

Május 24. (szerda) – Eszter, Eliza
Eszter: 1.) héber eredetű; jelentése: mirtusz; 

2.) perzsa eredetű; jelentése: csillag, bájos fiatal lány.
Eliza: héber eredetű; jelentése: isten az én esküvésem.

Május 25. (csütörtök) – Orbán
Orbán: latin eredetű; jelentése: városi, finom, művelt, udvarias ember.

Május 26. (péntek) – Fülöp, Evelin
Fülöp: görög eredetű; jelentése: lókedvelő.
Evelin: 1.) az Éva francia (Eveline) és angol (Evelyn) továbbképzése;

2.) kelta-skót eredetű; jelentése: kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű.

Május 27. (szombat) – Hella
Hella: görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó. Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | kb. 1 mm eső |  
szeles nap
max. 22o , min. 13o

zivatar | kb. 1 mm eső |  
elszórtan zivatar
max. 22o , min. 12o

zápor | kb. 1 mm eső |  
elszórtan zivatar
max. 25o , min. 14o

zivatar | kb. 2 mm eső |  
magas UV-B sugárzás
 max. 27o, min. 15o

zivatar
max. 25o , min. 16o

zivatar
max. 24o , min. 14o

zivatar
max. 26o , min. 15o

Egy hétvégére a mesék városává változik Szekszárd
A második Háry János Mesefesztiválon, 
május 27-én és 28-án ismét a mesék 
városává változik át Szekszárd. Hatvan-
négy program, több száz fellépő várja a 
gyermekeket.

A gyermeknappal egybekötött mesefeszti-
vál helyszínéül az idén is a Babits Mihály 
Kulturális Központ árnyékos terekben bő-
velkedő környéke szolgál majd – mondta el 
Ács Rezső a rendezvényről szerda délelőtt 
tartott sajtótájékoztatón. A polgármester 
hozzátette, a fesztivál idei témája a magyar 
népmese lesz, a küldetése pedig az, hogy 
a gyermekek minél jobban megismerjék 
ezeket, illetve megszeressék az olvasást. 
Visszatérnek az olyan tavaly már bevált 
programok, mint a fényfestés, melynek 
alkalmával gyermekek rajzait vetítik ki a 
Művészetek Házára. A mesefesztivál prog-
ramjait egy 50 oldalas füzet foglalja össze, 
mely egy mesetérképet is tartalmaz – tu-
datta Ács Rezső.

A polgármester egyébként maga is aktí-
van kiveszi a részét a rendezvény lebonyo-
lításából: szombat délelőtt ő is népmesét 
mond majd a gyermekeknek, másnap pedig 
dr. Haag Éva alpolgármester áll színpadra 
egy mesével.

A kétnapos fesztiválon 64 program, több 
száz fellépő, 33 színpadi produkció, vala-
mint 31 kiegészítő program várja majd a 
gyermekeket – tájékoztatott Farkas János, 
a kulturális központ igazgatóhelyettese. 

A szombati házigazda Tündérszép Ilo-
na, vagyis Frank Ildikó, a vasárnapi pedig 
Lúdas Matyi lesz, akit Horgász Dezső for-
mál meg. A helyi kis mesemondók mellett 
fellép többek között a szekszárdi születésű 
Fábián Éva előadóművész is, de lesz még 
kutyás bemutató, bábszínház és gólyalábas 
előadás, de gyermekkoncertekkel is várják 
a családokat.

A „Négyszögletű Kerek Erdőben” régi 
idők játékai és állatsimogató, a Szent István 
téren mesekuckó, elektromos kisautók, vi-
dámpark, tűzoltósági bemutató, bélyegkiál-
lítás és kézműves kirakódó vásár is várja a 
gyermekeket. A Kézműves udvarban civil 
cukrászda és egy valódi mézeskalács házi-
kó is helyet kap. A mesefesztivál közremű-
ködő intézményei a megyei könyvtár és a 
múzeum, valamint hat szekszárdi iskola és 
hat óvoda. 

A Háry Mesefesztivál részletes programját 
lapunk 10. oldalán olvashatják. 

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

Szorosabbra fonná az együttműködést a város és az E.ON
A lakosság zavartalan áram- 
és gázellátásának biztosítása 
mellett a szekszárdi önkor-
mányzattal való minél haté-
konyabb együttműködésre 
fókuszál a jövőben az E.ON 
vállalat-csoport.

A közeljövőt érintő beruhá-
zások villamos- és gázvezeté-
kek építéséről, rekonstrukciójá-
ról, illetve közvilágítási kábelek 
cseréjéről, kiépítéséről szólnak 
az E.ON életében.

– Fontos, hogy jó kapcsolatot 
tartsunk fenn a településekkel, 
így Szekszárddal is – mondta 
Gelencsér Lajos a május 15-én 
az E.ON szekszárdi központjá-
ban tartott sajtóeseményen. A 
Dél-Dunántúli Áramhálóza-
ti Zrt. és Gázhálózati Zrt. ve-
zérigazgatója szerint szeretnék 
mind inkább figyelembe ven-
ni az önkormányzat javaslatait 
a karbantartás idejére, helyére 
vonatkozóan, s az ügyfelek igé-
nyeit szem előtt tartva jó előre 
bejelentik majd, hol és milyen 
beavatkozás várható a rend-
szerben.

Szekszárd polgármestere em-
lékeztetett: két hete zajlott egyez-
tetés az idei fejlesztésekről. Ács 
Rezső kiemelte, hogy a szolgál-
tatás hatékonyabbá tétele érde-
kében a város közműberuházá-
sait jobban össze kell hangolni az 
E.ON fejlesztéseivel. Ez már csak 
a Szekszárdra újonnan betelepü-
lő ipari üzemeket érintő beruhá-
zások miatt is elengedhetetlen. A 
városvezető aláhúzta: az új, le-
des közvilágítási rendszerrel 100 
millió forintot takarított meg az 
önkormányzat, amiből járda- és 
útépítésre is jut.

A polgármester elmondta: la-
kossági bejelentést követően, a 
város által felmért balesetve-
szélyes elektromos szerelvénye-
ket a cég lecserélte, a problémás 
közvilágítási oszlopok helyreál-
lítása is megtörtént. Ács Rezső 
örömét fejezte ki, hogy az E.ON 
a városi rendezvények kap-
csán támogatóként is feltűnik. 
A szokásos tavaszi gallyazási 
munkákra kitérve ugyanakkor 
jelezte: mivel ennek módját, mi-
nőségét sokan kritizálták, a jö-
vőben ellenőrizni fogják a mun-
kálatokat.

Horváth György az E.ON 
Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. 
szekszárdi üzemvezetője kiemel-
te: a városi gázhálózatra fordított 
beruházás elérte a félmilliárd fo-
rintot, amelyből az ellátás biz-
tonságát szolgáló berendezése-
ket – elosztóvezetékeket, elzáró 
szerelvényeket, nyomásszabályo-
zó állomásokat – építették ki. Az 
áramszolgáltatás zökkenőmentes 
biztosítása érdekében a város déli 
részét ellátó középfeszültségű ge-
rincvezeték átépítését, a Baktai 
városrész középfeszültségű föld-
kábelének felújítását is beütemez-
ték – erről már Kincses Endre, a 
Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 
szekszárdi üzemvezetője szólt. Az 
E.ON munkatársai dolgoznak a 
Wigand János téri orvosi rendelő-
nél, a Pollack utcai lakótelepen és 
a Kandó Kálmán utcában is.

Az E.ON csoport a duá-
lis szakképzés keretében 2016 
szeptemberétől négy fő számá-
ra, idén szeptembertől pedig 
nyolc fő részére nyújt gyakorla-
ti képzési lehetőséget – mondta 
el Gelencsér Lajos. 

 Gy. L.
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Kiváló hazai: almától a zellerig a szekszárdi piacról
Szívesen járok a szekszárdi pi-
acra. Szeretem a hangulatát, 
a nyüzsgést, a színeket, az il-
latokat. Jól esik megállni, és az 
emeletről figyelni a portéká-
jukat kínáló-dicsérő árusokat, 
a válogató-alkudozó vevőket. 
A „rég nem látott” ismerősök 
találkozását, beszélgetését.

Különleges hely a piac. Egy iga-
zi, hagyományos értelemben 
vett agóra, ahova az emberek 
nem csak vásárolni-eladni, de 
eszmét cserélni mennek. Ahol 
az ebédhez való mellett a leg-
frissebb híreket, pletykákat is 
„felcsipegethetjük”.

E hét közepén „elvesztet-
tem” az időérzékemet: szerda 
délelőtt olyan sokan voltak a 
felújított Piactéren, mintha 
csak szombat lett volna. A jó 
idővel nem csak az ős- és kis-
termelői honi primőrök kínála-
ta lett már-már zavarba ejtően 

gazdag, de a melengető tavaszi 
napfényre egyre több vevő is 
sétálgatott a „kofák” asztalai 
között. Persze, az immár fedett 
piacnak köszönhetően utóbbi-
ak eddig is ott voltak, és várták 
a vásárlókat...

A földszinten és az emele-
ten közel 250 asztalon kínálták 

portékájukat az árusok. Volt itt 
minden, „mi szemnek és száj-
nak ingere”. A szivárvány színe-
iben pompázó virágok, ültetésre 
váró palánták, savanyúságok, 
finom mézek és lekvárok. A 
hentes pultok egyikénél elidőz-
ve sütnivaló kolbászt 1290, ko-
lozsvári szalonnát 1900, sonkát 

2000, szalámit 2500 forintos 
kilónkénti áron láttam.

Az egyik zöldségesnél a para-
dicsom 600, a TV (tölteni való) 
paprika kilója 800 Ft volt. A to-
jás darabjáért 33 és 38 forint kö-
zötti összeget kértek, a mákból 
900, a dióból 3200 Ft egy kiló. 
Uborkát 300, karfiolt 400, ká-
posztát 250 forintos kilónkénti 
áron láttunk, egy zellerért 220, 
egy csomag retekért 140, egy 
fej salátáért 120, míg 1 kg új 
krumpliért 300 forintot kértek. 
Az új répa és zöldség 240/450 
Ft-os áron kellette magát, míg 
a vöröshagymából 140, a fok-
hagymából 1450, a cukkiniből 
480 Ft volt egy kiló. A gyümöl-
csök közül az alma 300, az eper 
1300 Ft-ba került.

Csak kapkodtam a fejem: a 
multiknál sincs ilyen választék! 
Ráadásul ezek kiváló, hazai ter-
mékek – innen, a szomszédból.  
 - fl -

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 22-től május 26-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! (02358)

MENÜ Május 22. Május 23. Május 24. Május 25. Május 26.

„A”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves Csontleves Zellerkrém-

leves Burgonyaleves Kertészleves

Szilvás
gombóc,

fahéjas szórat

Száraz-
babfőzelék,
füstölt-főtt 

tarja

Bácskai 
rizseshús,

káposztasaláta

Genovai 
halragu,

penne tészta

Rántott 
csirkecomb-

filé, burgonya-
püré,

savanyúság

„B”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves Csontleves Zellerkrém-

leves Burgonyaleves Kertészleves

Paprikás 
burgonya 

(kolbászos)

Zöldfűszeres 
csirkecomb-

filé,
friss saláta, 
párolt rizs

Rántott 
trappista sajt, 

majonézes 
kukoricasaláta

Country karaj, 
párolt rizs

Marhapörkölt, 
tarhonya, 

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában,

coleslaw
saláta, hasáb-

burgonya

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában,

coleslaw
saláta, hasáb-

burgonya

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában,

coleslaw
saláta, hasáb-

burgonya

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában,

coleslaw
saláta, hasáb-

burgonya

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában,

coleslaw
saláta, hasáb-

burgonya

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Dubarry 
sertésborda,

mandulás 
barna rizs

Dubarry 
sertésborda,

mandulás 
barna rizs

Dubarry 
sertésborda,

mandulás 
barna rizs

Dubarry 
sertésborda,

mandulás 
barna rizs

Dubarry 
sertésborda,

mandulás 
barna rizs

Jól „csúsztak” a szekszárdi borok az utcai kajákra
Újabb üde színfolttal bővült 
a – nem városi szervezésű 
– szekszárdi rendezvények 
palettája: május 12. és 14. 
között első alkalommal ren-
dezték meg a Szekszárdi Bor-
tavasz és Food Truck Show-t.

Mi kell egy sikeres fesztivál-
hoz? Egy hangulatos helyszín, 
finom étkek és italok, (élő) zene 
és persze jó idő. Nos, a hétvégi 
Szekszárdi Bortavaszon ez mind 
együtt volt, így nem volt megle-
pő, hogy péntektől vasárnapig 
mintegy hatezren kóstolták a vál-
tozatos alapanyagokból készült, 
zömmel húsos ételeket, valamint 
a kiváló szekszárdi borokat.

A Béla király téren 12 büfés 
kocsi (food truck) – köztük a 
nyárson sült malachúsból kiváló 
szendvicset készítő Puha Robié  
– és 10 pincészet „vert tábort”, 
és kínálta portékáját a szekszárdi 
és környékbeli vendégeknek. Az 
Eszterbauer Borászat, a Heimann 
Családi Birtok, a Márkvárt Papa 

Pincéje, a Mészáros Pál Borház és 
Pince, a Németh János Pincészet, 
a Posta Borház, a Prantner Pin-
ce, a Sárosdi Pince, a Sebestyén 
Pince és a Tringa Borpince nedűi 
mellé az utcai ételek „legjavát”, 
különféle szendvicseket, burge-
reket, grillezett és tárcsán sütött 
húsokat, desszertként pedig cso-
kis „kebabot” fogyaszthattak az 
érdeklődők. 

A rendezők ezúton is köszö- 
netet mondanak a közremű-

ködésért és támogatásért Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának, valamint az 
alábbi szekszárdi vállalkozá-
soknak: Alisca Terra Kft., Alisca 
Clean Kft., Elektrolit Kft., Euro 
Fuvarszervező Bt., Garay Pince, 
Lux H 84 Kft., Industria Kft., 
Mészáros Pál Borház és Pince, 
Nyomdai Ötletek Kft., Németh 
János Pincészet, Posta Borház, 
Posta Kocsi Kft., Support Secu-
rity Kft. SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Foltvarrás: az USA-tól Japánig hódítanak a remekek
Húsz évvel ezelőtt ismerke-
dett meg a foltvarrás „színé-
vel és fonákjával” a 75 éve-
sen is fiatalos dinamizmussal 
ténykedő Molnár Jánosné 
Marika.

 
Az okleveles mérnök a leszáza-
lékolása után lelt rá erre a két 
évtizede űzött alkotó tevékeny-
ségre. Persze, a gyermekkori 
kézimunka élményei is terelték 
erre az útra, és mind a mai napig 
maga varrja ruháit. Részt vett az 
első zánkai foltvarró alkotótá-
borban, ahol „örök szerelembe 
esett” e különleges technikával. 
A Magyar Foltvarró Céhben 
2003-tól céhmester, több helyi 
és országos tárlatot tudhat már 
maga mögött.

Molnár Jánosné alkotásaiból 
május 12-én nyílt tárlat a Babits 

kulturális központban, ahol 
Aczélosné Solymár Magdolna, 
a Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület elnöke nem festett 
túl derűlátó képet a foltvarrás-
ról. Az idősebb generáció tagja-
itól még elleshetőek lennének a 
fortélyok, ám szerinte a fiatalok 

csupán a gyors eredménnyel 
kecsegtető munkákat kedve-
lik... Az elnök emlékeztetett: 
Marika alapította azt a Mozaik 
Foltvarró Szakkört, amelyből a 
szekszárdkörnyéki egyesület is 
kinőtte magát.

Molnár Jánosné legutóbb Pé-
csett, a Zsolnai Színek országos 
pályázaton nyert második díjat 
angol papírtechnikával varrt 
faliképével, de kivette részét a 
Dolányi Anna ötlete alapján vi-
lágsikerre vitt, francia „boutis” 
technikával készített, kalota-
szegi csempe-mintájú „kályha” 
varrásából is, amelyet a közel-
múltban a szekszárdi közönség 
is megcsodálhatott a kulturális 
központ márványtermében. 
Egyedi munkastílusáról min-
dent elmond, hogy egyik kö-
zönségdíjas alkotása 1200 óra 

(!) alatt készült el. Azt mondja: 
alkotott már megannyi tech-
nikával, ám a szívéhez legkö-
zelebb állónak a saját mintájú 
applikációit tartja. 

 Gy. L.

Megújul a Görbe utca
Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
megbízásából a város észa-
ki részén lévő Görbe utca 
felújítása megkezdődött.

A munkálatok során a Rákó-
czi utca kivezető szakaszán 
lévő útcsatlakozástól mintegy 
127 méter hosszan a jelenlegi 

útburkolat két oldalára út-
szegély kerül kiépítésre, majd 
két réteg aszfalt burkolatot 
kap az utca. A kivitelező az 
önkormányzattal szerződés-
ben álló KÉSZ Közúti Építő 
és Szolgáltató Kft. A beruhá-
zás összege 9,2 millió forint. 
A munkák várhatóan június 
elején fejeződnek be.   SZV
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Elismerték a város mentésügyért végzett munkáját
Magyar Mentésügyért Emlé-
kérmet vehetett át Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának képviseleté-
ben Ács Rezső polgármester 
az Országos Mentőszolgálat 
főigazgatójától május 12-én, 
a Parlamentben.
 
Az Országos Mentőszolgálat 
fennállásának 69. évforduló-
ja alkalmából megrendezett 
ünnepségen Szekszárd önkor-
mányzata, illetve Ács Rezső 
polgármester a magyar men-
tésügyért hosszú időn át vég-
zett, kimagasló tevékenységét 
ismerték el. 

Az elismerés odaítélésének 
előzménye, hogy a város is hoz-
zájárult a szekszárdi mentőál-
lomás korszerűsítéséhez és a 
szolgáltatás színvonalának nö-

veléséhez. A helyi mentőszol-
gálat a munkálatok ideje alatt a 
város Sárvíz utcai irodaházába 
költözött, amit az önkormány-
zat térítésmentesen bocsátott 
a mentők rendelkezésére. Ács 
Rezső polgármester a mentő-
tisztek tömegközlekedéssel tör-

ténő munkába járását is segítet-
te, a szekszárdi önkormányzat 
pedig a felújított Mentőállomás 
udvarának térkövezéséhez is tá-
mogatást nyújtott.

A Mentők Napját május 
10-én tartják: 1887-ben ezen 
a napon alakult meg Kresz 

Géza orvos kezdeményezésére 
a Budapesti Önkéntes Mentő 
Egyesület, amely aztán egészen 
1948-ig működött. Az Országos 
Mentőszolgálat (OMSZ) 69 év-
vel ezelőtt, május 10-én vette át 
a mentőszervezetek irányítását.  
 SZV

Lappangó fertőzés veszély
Az elmúlt hetekben csapadé-
kosra fordult időjárás követ-
keztében a növényvédelem 
hivatásos szakemberei már 
május elején alaposan szem-
ügyre vették a szőlő-ültetvé-
nyeket.

A kérdés az volt: teljesültek-e 
a lisztharmat kialakulásához 
szükséges aszkospórás fertőzés 
feltételei? Az átvizsgált négy 
nagyobb kiterjedésű, szekszár-
di és villányi ültetvény közül 
háromban nem találtak ilyet 
a szakemberek, csak az egyik, 
nyugati fekvésű villányi terüle-
ten, Babarcszőllősön – osztotta 
meg tapasztalatait dr. Füzi Ist-
ván mérnök, növényvédelmi 
szakember.

– Május 10-én, egy levélen 
minden kétséget kizáróan már 
ott voltak a lisztharmat-fertő-
zés tünetei, ami mindenképpen 
intő jel. Már csak azért is, mert 
a május 3. és 8. közötti időszak-
ban, amikor helyenként 80-100 
mm csapadék is lehullott, ma-
gas hőmérsékleten nagy volt a 
„nedvességborítottság”. Hogy 

történt-e fertőzés, erre még nem 
lehet egyértelmű választ adni. 
Ha igen, akkor a tüneteknek 
ezen a hétvégén már meg kell 
jelenniük az ültetvények vala-
melyikén – vonta le a konklúzi-
ót Füzi István.

Ezen időjárási viszonyok 
közepette teljesültek a másik 
gombabetegség, a  peronoszpó-
ra primer-fertőzésének feltéte-
lei is, itt azonban a lappangási 
idő hosszabb (10-13 nap), hogy 
kiderüljön: szükséges-e már 
komolyabban védekezni ellene. 
 B. Gy.

Zenei pályára készült
Először a pszichiátere olvasta 
Karafiáth Orsolya legújabb 
regényének kéziratát, amely 
októberben jelenik meg. A 
népszerű írónő erről szerdán, 
a Babits Mihály Kulturális 
Központban beszélt.

A „megosztó személyiségű” 
Karafiáth Orsolya volt a ven-
dége a Babits Mihály Kulturális 
Központ és a Jelenkor folyó-
irat együttműködésében zajló 
író-olvasó találkozónak.

„Nekem az írás lett az egyik 
legfontosabb tevékenységem, 
minden egyéb között” – mond-
ta az írónő Ágoston Zoltán fel-
vetésére, amely Karafiáth Orso-
lya erős médiajelenlétére utalt. 
Az írónő rendszeres szereplője 
különböző televíziós műsorok-
nak, ám mint mondta, egyetlen 
csatornával sem kötött állandó 
szerződést, mert számára az írás 
és a függetlenség a legfontosabb.

Kiemelt szerepet játszik életé-
ben a zene is, gyerekként erre a 
pályára készült. Művészetked-
velő családból származik, így 
támogatták tevékenységében, 

ám végül az írás lett önkifejező 
eszköze, amelyet édesapja nem 
fogadott kitörő örömmel. „Majd, 
ha Babitsot megközelíted, akkor 
fogom ezeket olvasni” – idézte 
föl apja szavait az írónő.

Karafiáth Orsolya négy verses-
kötete és két regénye mellett leg-
újabb családregényéről is beszélt. 
A mű nem életrajzi ihletésű, de 
sok motívum szerepel benne 
magáról – szögezte le. A négy 
évig készült kötet egy alkohollal 
küzdő lány történetét mutatja be. 
Az olvasók októberben vehetik 
kezükbe a kötetet.  mwj

Példaértékű a biztonság

Közlekedésbiztonsági-díjat 
kapott Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a 
Közlekedési Kultúra Napján, 
május 11-én a Művészetek 
Palotájában tartott országos 
rendezvényen.

A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium „Önkormányzatok a 
települések közlekedésbizton-
ságának növeléséért” címmel 
indított pályázati program el-
ismerését dr. Haag Éva alpol-
gármester vehette át Mosóczi 
László közlekedésért felelős he-
lyettes államtitkártól. 

A települések közlekedésbiz-
tonságának növelése érdekében 

alapvető cél azoknak a telepü-
léseknek az elismerése – díjak 
odaítélésével -, amelyek a jog-
szabályi feladataik végrehajtá-
sán túlmenően is tesznek annak 
érdekében, hogy a településü-
kön kevesebb közlekedési bal-
eset legyen, vagy a település 
lakói kevesebb baleset okozói, 
elszenvedői legyenek.

A Közlekedésbiztonsági-díj 
nem csupán egy szakmai elisme-
rés, Szekszárd önkormányzata a 
társszervezetek által biztosított 
közlekedésbiztonsági progra-
mok lebonyolítását is elnyerte. A 
városvezetés abban bízik, hogy a 
kampány hatására még kevesebb 
lesz a baleset.  SZV

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

Molnár Jánosné munkái kö-
zül három bekerült az „500 
legszebb tradicionális quilt” 
című amerikai könyvbe, és 
még egy japán újságban is he-
lyet kapott. Tárlatán egyebek 
mellett szemügyre vehetünk 
egy „diagonális kunyhót”, 
csornai és buzsáki rátétes 
mintával készült alkotásokat 
is. A kiállítás érdekességei a 
Marika keze munkáját dicsé-
rő táskák és erszények.
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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

(02354)

Tájékoztatom tisztelt ügyfeleimet, 
hogy adótanácsadás szolgáltatás 

nyújtását kezdem meg 
az ügyvédi irodámban.

Időpontot kérhetnek a 
+36–20/345–5566 vagy 

+36–74/316–710 telefonszámokon. 
Dr. Pesthy Gergely 

ügyvéd, adótanácsadó (02367)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

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

(02363)

AKNÉS (PATTANÁSOS) AZ ARCA 
ÉS A TÖRZSE?

Olyan (18 éves vagy annál idősebb, mindkét 
nemből való) betegek jelentkezését várjuk, 

akiknek aknés az arca és a törzse, és szívesen részt 
vennének egy klinikai kutatásban.

A vizsgálat célja egy új akné elleni krém 
(gyógyszer) biztonságosságának és hatásosságának 
értékelése 12 hétig tartó használat során. A vizsgálat 

14 hétig tart, amely időszak alatt 
7 vizitre kerül sor.

A készítményt térítésmentesen biztosítjuk 
az Ön számára, valamint a részvétele végén 

megtérítjük utazási költségeit.

Amennyiben bármilyen további információra 
lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal:

DR. BAJOR KLÁRA,
DR. KARAGITY ELIZA

TMÖK Balassa János Kórház – Szekszárd
Bőrgyógyászat Osztály
Tel.: +36–74/501–596 (02365)

Közösségek főszerepben
Fiatalok és idősek, profik és amatőr művészek, kulturális in-
tézmények, hagyományőrző csoportok, civil és jótékonysági 
szervezetek, sportklubok mutatkoztak be Tolna megyében a 
Közösségek Hetén, május 8. és 14. között, a Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit 
Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár országos rendezvény-
sorozata keretében, amely a társadalmi együttműködést és az 
aktív szerepvállalást népszerűsítette.

Szekszárdon a Babits Emlékház-
ban Török Sophie emlékiratai 
elevenedtek meg, a Babits Mihály 
Kulturális Központban színházi 
csoportok adtak egymásnak ta-
lálkozót, a Madarak és fák napján 
családi majálist tartottak a Felső-
városban, de a Mondschein kórus 
ajtaja is nyitva állt a héten az ér-
deklődők előtt. A fiatalságot céloz-
ta meg hagyományos Nyárnyitó 
Bulijával a Polip Ifjúsági Egyesület.

A Prométheusz parkban Cari-
tas RÉV, a Segíts Rajtam! Hátrá-

nyos Helyzetűekért Alapítvány, 
a KIMMTA Zsibrik, a PTE 
KPVK Hallgatói Önkormány-
zata, a Harmadik Évezred Tolna 
Megyéje Egyesület, a Vakok és 
Gyengén Látók Tolna Megyei 
Egyesülete, az Esélyt Tolnának 
Alapítvány és a Szekszárdi UFC 
várta az érdeklődőket. A szín-
padon fellépett az Idióták, a No 
CFC, a Mody Blues Band, a Si-
rens Chant és a Sonic Rise, a leg-
kisebbeket körhinta várta. 

  SZV

Madarak és Fák Napja
Számos városi civil szervezet 
összefogásával rendezték 
május 13-án a Madarak és Fák 
Napjához kapcsolódó „Csalá-
di Majálist” a Kápolna téren.

A megvalósításban oroszlánrészt 
vállaló ötletgazda, Kovács József-
né szerint a széles összefogással 
megtartott rendezvényen száznál 
is több résztvevőt „regisztráltak”. 
A szervezésből az Alsóvárosi Ró-
mai Katolikus Közhasznú Egye-
sület, a Civil Segéd Alapítvány, 
a Szekszárdi Fősővárosi Kör, a 
Rotary Club Szekszárd, a Zöld-
társ Alapítvány, az Ifjúsági Unió, 
valamint a Bukovinai Székely 
Egyesület és a Kórházi SE Túra 
Szakosztálya tagsága is kivette a 
részét. A felhívás kapcsán süte-
ménnyel, kenyérrel, borral, üdí-
tővel is hozzájárultak a sikeres 
lebonyolításhoz.

A Béla király téri találkozót 
követően – Gyarmati László 
vezetésével – a Lösz-szurdik 
tanösvény felé vette az irányt a 
Tolna Megyei Gyermekvédel-
mi Központ szekszárdi, faddi, 
kétyi és hőgyészi otthonaiból, 
valamint a Segíts Rajtam Ala-
pítványtól és a Kórházi Termé-
szetjáróktól érkezők csapata. A 
Kápolna téri célban ebéd várta 
a túrázókat: egy hatalmas üst-
ben csirkegulyás főtt.  A csöpö-
gő eső ellenére a gyerekek bir-

tokba vették a téren felállított 
játékokat.

Kovács Józsefné a túra tradí-
ciói kapcsán elmondta: a régi 
időkben az iskolák évente elvit-
ték a gyerekeket egy napra a Re-
mete kápolna környékére. Ezen 
felbuzdulva az alsóvárosiak évek 

óta megszervezik túrájukat, em-
lékezve régi tanítóikra. Amikor 
az Alsóvárosi Egyesület tovább 
adta az EMMI államtitkára, No-
vák Katalin által útjára indított 
„stafétát”, akkor fogalmazódott 
meg az ötletgazda fejében: szer-
vezzenek egy iskolákat, gyerme-
kotthonokat és túrázni szerető-
ket elhívó programot a Madarak 
és Fák Napján. A szervezők ez-
úton is köszönetet mondanak 
valamennyi résztvevőnek és tá-
mogatónak.  Gy. L.

FOTÓ: KISS ALBERT
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Május 14-ei rejtvényünk megfejtése: Mária Terézia, Ratio Educationis. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Csurgai Zoltánné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését május 25-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Úrvacsorai találkozás a Feltámadottal
„És vette a kenyeret, hálát 
adott, megtörte, és e szavak-
kal adta nekik: Ez az én testem, 
amely tiérettetek adatik: ezt 
cselekedjétek az én emlékeze-
temre! Hasonlóképpen vette a 
poharat is, miután megvacso-
ráztak, és ezt mondta: E pohár 
az új szövetség az én vérem ál-
tal, amely tiérettetek ontatik ki.” 
 (Lukács 22, 19–20)

Különleges hely az úrvacsorára 
(szent áldozásra) megterített oltár. 
Talán nincs is más pontja ennek a 
világnak, ahonnan ilyen egyedüli a 

látvány, ahonnan ilyen különleges 
fényben szemlélhetjük az életünket.

Ha hátra tekintünk, akkor a 
múlt eseményeit láthatjuk. In-
nen visszanézve azonban esélyt 
kapunk, hogy hálaadássá for-
málódjanak életünk korábban 
érthetetlen eseményei és körül-
ményei. Lehetőséget kapunk, 
hogy bűneinket a földön heverni 
lássuk, mint a kihúzott és félre-
dobott gyomot a kerti takarítása 
után, mint az átizzadt, rossz sza-
gú ágyneműt a láz elmúltával.

Ha oldalra tekintünk, testvé-
reket láthatunk, akik bár mind 

különböznek, mert eltérő lehe-
tőségeket kaptak, hátterüket 
és szokásaikat tekintve is kü-
lönbözőek, de ott állva egyben 
egyek: Urunk kegyelmére utal-
tak. Nincs is más pillanat, talán 
nem is vagyunk tényleg ennyire 
egyformák és egyek, mint itt az 
úrvacsorai oltárnál.

Ha pedig előre nézünk az 
Ajándékozót látjuk. Abban a 
ténybe, hogy nekünk csak el-
fogadni kell a felénk nyújtott 
ajándékot, átélhetünk valamit a 
feltétel nélküli szeretetből. Ami 
bennünk van az sokféle és vál-
tozásban van, de az a Személy, 
aki vár változatlan. Ajándéka 

is mindig ugyanaz és mindig a 
legtöbb: teste és vére, azaz Ön-
maga. Mi sem tudunk, nem is 
kell mást adnunk, csak önma-
gunkat úgy, ahogy vagyunk. 
Csak az ajándékot elfogadni 
hajlandó hit szükséges, amely 
az örömtől ragyogó szemmel, 
vagy épp a fájdalomtól ráncosra 
gyötört arccal, mélységes békes-
séggel vagy a belső harcok miatt 
fáradt tekintettel, de egyszerűen 
elfogadni hajlandó Teremtőnk 
ajándékát: Megváltónkat - az Ő 
testét és vérét, Lelkének újjáte-
remtő jelenlétét.

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész
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Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

•  Bulgária busszal, 3* szállodában, 
reggelis ellátással már 39.900 Ft/fő-től 

•  Róma pünkösdi hétvége repülővel, 
szállodában reggelis ellátással már 93.900 Ft/fő-től + ill.

•  Görögország, Kréta repülővel, 
3* szállodában félpanziós ellátással már 235.600 Ft/2 fő illetékkel

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 

érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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Vegyes ajánlataink:

Utazzon velünk és egy felejthetetlen élményben, nyaralásban 
és kalandban lesz része!

Egyet � zet, kettőt vihet AKCIÓ! Nápoly, Costa del Sol, Toszkána körutakra.

Háry János Mesefesztivál – 2017. május 27–28.
Meseszínpad – Május 27., szombat
Házigazda: Tündérszép Ilona – Frank Ildikó
10:00 Egyszervolt Mesezenekar – Mulatság 
Meseországban – Óriásbábos mesezene koncert
10:40 Megnyitó: köszöntőt mond Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere
10:45 Csukás István: Sün Balázs
Előadja: Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergar-
ten, Süni Nagycsoport.
11:00 Vaga Banda – Vásári forgatag gólyalábas 
előadás
Egy régi vásárba kalauzolja el a társulat a gye-
rekeket.
11:45 Bolondos királyság – mesedarab
Előadja: Wosinsky Mór Megyei Múzeum drá-
ma-játékos csoportja.
12:15 Szent József Iskolaközpont bemutatkozása 
Mesemondók: Szabó Dorka, Szigeti Boldizsár, 
Birtalan Kincső, Petrits Blanka. Előadások: Kor-
mos István: Vackor iskolába megy (1. osztályo-
sok), Tolvaj Marcsi (4. osztályosok).
13:00 Kis mesemondók bemutatkozása 
Szekszárdi 2. Számú Óvoda szervezésében (Tö-
rök Ágnes, Bogdán Jázmin, Füzes Flóra, Szabó 
Sophia, Erdélyi Sára, Ezer Hanga)
14:00 Hetvenkedő János
A Magyar Népmese Színház előadása
15:00 A pap és a tojások
A népmesét előadja: Varga Fanni (Dienes iskola)
15:10 Csúfolódó 
Előadják: a Garay Gerlék (Garay iskola, 2.a osztály)
15:30 Fábián Éva mesemondó előadása
Szekszárdi születésű, népi ének tanár, mesemon-
dó előadóművész
16:30 MintAPinty Zenekar
Kész MintaCirkusz!
17:30 Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
A népmesét előadja: Frank Ildikó
18:00 Petike a rosszcsont manó
A POM-POM Együttes előadása
19:30 Csurgó Zenekar: Borbuly a falánk törpe 
– gyermekkoncert
Népdalok, saját dalok, gyermekjátékok korunk 
zenei ízlésvilágában
21:00 Legények, leányok, gyújtson fényt ce-
ruzátok!
Fényfestés a Művészetek Házára gyermekrajzok-
kal – rajzpályázat eredményhirdetése.

Meseszínpad – Május 28., vasárnap
Házigazda: Lúdas Matyi - Horgász Dezső
10:00 Dr. Haag Éva, Szekszárd alpolgármeste-
rének gyermeknapi köszöntője
10:00 Mozi: Ricsi a gólya
10:05 Az aranyszőrű bárány
Magyar népmese a 2. Számú Óvoda Mérey utcai 
óvodásai előadásában
10:20 Tóparti mese
Előadják: a 2. Számú Óvoda Kadarka utcai óvodásai
10:40 Fésűs Éva: A kacorlaki macskák
Előadja: a Gyermeklánc Óvoda Mini-Manók 
csoportja
11:00 Vaga Banda – Szép a huszár 
A magyar népszokásokra épülő gólyalábas előadás.

11:45 A PTE IGY Gyakorlóiskola mesemondó 
versenye helyezettjeinek bemutatkozása
Keserű Mihály, Ivanecz Blanka, Antoni Csenge, 
Andorka Zselyke, Bakonyi Ágota, Takács Nóra
12:15 Comenius Általános Iskola
Mesemondók: Borsiczky Ádám, Fábián Dániel
12:30 Baka István Általános Iskola
Mesemondók: Ghiotti Miklós, Ferger Zsófia Ju-
lianna, Erdélyi Márton 
13:00 A szeretetre vágyó süni
A Forrás Alapítvány bábelőadása
13:30 Kis mesemondók
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda szervezésében: Fri-
edrich Gábor, Manhalt Corinna, Balogh Zoé, Ká-
roly Nóra, Nagy Viktória, Csupor Gréta, Baksa Kira
14:30 Szotyola Zenekar
Megzenésített gyermekversek
15:00 Mozi: Ricsi a gólya
15:30 Lúdas Matyi – magyar népmese
Előadja: Horgász Dezső
16:00 Vándormuzsikus, avagy a régi világ
A régi világ hangszerei (kecskebőr duda, do-
romb) szólalnak meg
17:00 Háry János, avagy a nagyot lépő obsitos
A Langaléta Garabonciások előadása
18:00 Iszkiri Zenekar
A vagány gyerekzenét játszó zenekar tagjai gya-
korló apukák
Kétóránként eldördül a CUKORKAÁGYÚ!

Négyszögletű Kerek Erdő
Május 27–28. 10:00–18:00, a Szent István téri 
fák alatt
•  Paszulykeringető – különféle tréfás népi játé-

kok, tematikus kalandjáték
•  Fanyűvő ügyespark – a fafeldolgozás ősi mun-

kafolyamatai korabeli szerszámokkal
•  Rettenetesnagymancs – „Merlin Varázskarja” 

Toma és csapatával

Kiegészítő programok
•  Mesekuckó – Május 27., 15:00 – 17:00, kulturá-

lis központ, Bödő terem.
•  Foglalkozás a Városi Bölcsőde dolgozóival 

Babajátszó sátor – Május 27–28. 10:00-18:00, a 
Művészetek Háza felőli füves területen.

• Ringató László Virággal – Május 27-én, 10:15 
– 10:45 és 11:00 – 11:30, Bödő terem.
•  Alkossunk nagyot – A város leghosszabb asz-

faltrajza. Május 27-28. 10:00-18:00, a kulturális 
központ Prométheusz park felőli oldala.

•  Elektromos kisautók – Május 27–28. 10:00 
– 18:00, 160 lakásos épület előtti tér. Jegyár: 
1.000,- Ft/kisautó

•  Mobil KRESZ Park – Május 27–28. 10:00 – 
18:00, 160 lakásos épület előtti tér

•  Bicikligravírozás – Május 28. 10:00 – 17:00, 160 
lakásos épület előtti tér

•  Vidámpark, ugráló várak – Május 27–28. 10:00 
– 18:00, Prométheusz park

•  Csiga-Biga Alapítvány – Kutyás játszóház – 
Május 27. 16:30 – 18:00

•  Állatsimogató – Május 28. 10:00 – 18:00, Szent 
István tér, fák alatt

•  Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkén-
tes Ház – Május 28. 10:00 – 18:00, Szent István 
tér – Szemléletformáló programok

•  Kézműves kirakodó vásár – Május 27–28. 10:00 
– 18:00, Szent István téri sétány

•  Tűzoltóság bemutatója – Május 28. 10:00 – 
14:00, Szent István tér

•  „Mesés bélyegek” kiállítás – Babits Mihály Kul-
turális Központ, Mozi előtér

•  Kézműves udvar – Május 27–28. 10:00 – 18:00 
Szent István szobor körül

Benne: Civil Cukrászda (mesébe illő szárazsü-
temények); Mentálhigiénés Műhely (Nagyi 
Mesekuckója, régi idők játéka, magyar nép-
mesék diafilmen); Mézeskalács házikó (a 
Szekszárdi Vízmű Kft. mézeskalács mesehá-
za); Batikolás Vecsei Gabriella kézművessel 
(fehér póló szükséges!); Üvegfestés, kosárfo-
nás, ujjbáb készítés Gulyás Éva kézművessel
•  Kék Madár Alapítvány – Gólya és csipeszbáb 

készítés, fiús-lányos kifestő, fejlesztő játékok
•  Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület 

Népmesei figurák készítése
•  Varródoboz – Háry János báb és lovacska készí-

tése a WMMM Vármegyeháza munkatársaival.
•  Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár – Online 

beiratkozás, élő társasjáték, kézműves tárgyak 
készítése, mese-puzzle, mesekönyvek

2017. május 27., szombat
•  15:00 – 17:00 óráig: Háry relief készítése Törő 

György népi iparművésszel

2017. május 28., vasárnap
•  15:00 – 18:00 óráig: Csuhévirág készítés Kiss 

Dala Mariann és Cselkó Teodóra vezetésével

Társrendezvények
2017. május 27., szombat
•  Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 

Graffaló és barátai – meseolvasás és filmvetítés
•  Gyermekkönyvtár 

A mesélések és a vetítések: szombaton és 
vasárnap 09:30 és 13:30 órakor

2017. május 28., vasárnap 15:30
•  Vacak, a hetedik testvér 

A Tücsök Zenés Színpad utánpótlás és gyermek-
csoportjának előadása a Rendezvényteremben.

Május 26–27., péntek – szombat 08:00 
•  Országos Természet- és Környezetvédelmi 

Filmnapok 
Filmek: Safari a nagyvárosokban, Évszakok, 
Dubai, Duir, A nagy fafilm, Szomjas tó, Du-
navirágzás, Olaj, Vad Kunság.

A rendezvény támogatói:
• SZ+C Stúdió Kft., 
• Tarr Kft., 
•  Tesco Global Áruházak Zrt. Szekszárdi 

áruháza,
• Tolnagro Kft., 
• VIZES-KOCSI Kft.

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Humán Bi-
zottsága nyílt pályázatot hirdet 

kultúraközvetítő, kultúra- és 
értékteremtő feladatokat ellátó, 
Szekszárdon élő polgárai, Szek-
szárdon működő civil közössé-
gei és a szekszárdi intézmények 
számára Kulturális Támogatási 

Keret elnyerésére, a Humán 
Bizottság 2017. évi bizottsági 
keretében e célra biztosított

1.1 millió forint összeg erejéig.
Részletes kiírás a

www.szekszard.hu városi 
portálon, és a Szekszárdi 
Vasárnap május 28-i és 

június 4-i számában.
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Nyolc nemzet 14 csapata a Gemenc Nagydíjon

Május 25. és 27. között ren-
dezik meg Szekszárdon – és 
a megye útjain – a 43. Alisca 
Bau Gemenc Nagydíj nemzet-
közi kerékpárversenyt, ame-
lyen helyi csapat is rajthoz áll.

A szervező Szekszárdi Sportköz-
pont Nkft-től kapott tájékoztatás 
szerint a magyar színeket képvi-

selő Bátorfi-Trek Team, DeG-
aVi Tipográfia, Kontent-DKSI, 
Epronex-Bike Hungary, Mugen-
race-Team Veloki mellett ott lesz 
a mezőnyben a Stubán Ferenc 
irányította válogatott Kusztor 
Péterrel, de a Fábián, Hartmann, 
Fónai, Csomor, Kocsis, Püspöki 
összetételű Szekszárdi SZKE ré-
vén helyi bringásoknak is szorít-
hatunk.

A 2.2-es UCI-verseny rangját 
a kazah Astana City, az olasz 
Delio Gallina-Colosio-Euro-
feed, a szlovák Dukla Banska 
Bystrica. a cseh Team Forman 
Cinelli, a szlovén mebloJOGI 
Kult Solkan, a román Tusnad 
Cycling Team és az osztrák 

WSA-Greenlife kontinentális 
csapat részvétele emeli.

A viadal május 25-én, csütör-
tökön 18 órakor egy prológgal, 
a 2 km-es hegyi időfutammal 
indul, melynek rajtja a Garay té-
ren, befutója a Kálvária kilátóban 
lesz. Ugyanide érkezik majd a 
mezőny másnap, a 130 km-es I. 
szakasz végén. A Tarr Kupáért 
kiírt mezőnyverseny – az útvo-
nal Harcot, Zombát, Kisdorogot, 
Bonyhádvarasdot, Bonyhádot, 
Mőcsényt és Szálkát érinti – rajtja 
15:30-kor lesz a Béla király téren, 
míg az élmezőny várhatóan 18:45 
körül érkezik meg a kilátóhoz.

Az összetett egyéni- és csa-
patverseny a szombaton meg-

rendezésre kerülő II. szakasszal, 
az Alisca Bau Kupáért zajló 105 
km-es mezőnyversennyel zárul. 
A 13:00 órai rajtot követően a 
mezőny 180 perc alatt teljesíti 
a távot a Szekszárd – Őcsény 
– Decs – Sárpilis – Várdomb – 
Szekszárd útvonalon kijelölt kö-
rön, hogy azután a Béla király 
téri célba érkezzen. Az ered-
ményhirdetést amatőr futamok 
és extrém kerékpáros bemutató 
követi, 20 órakor pedig a Pálin-
kás Csaba emléke előtt tisztelgő 
hagyományos, villanyfényes 
belvárosi kritérium gálaverseny 
rajtol, remek szórakozást ígérve 
a várhatóan több ezres szekszár-
di publikumnak.  - fl -

Több száz atléta indult a csapatbajnoki elődöntőben
A tavalyi évhez hasonlóan 
idén is az UTE-MTK Buda-
pest végzett az első helyen 
az Atlétikai Csapatbajnok-
ság nyugati csoportjának 
elődöntőjében, amit az el-
múlt hétvégén szervezett 
a Szekszárdi Sportközpont. 
Az időjárás már-már nyárias 
meleget hozott, a versenyzők 
eredményeit csak az erős szél 
befolyásolta.

A versenyen 17 csapat indult – 
egy csapatot akár két szakosz-
tály is alkothatott – , köztük 
a Szekszárd–Mohács, amely 
megismételte tavalyi szerep-
lését: 164,5 pontot gyűjtve a 
8. helyet szerezte meg. A ve-
gyes csapat eredményei közül 
kiemelendő Kürthy Lajosé, 
aki első lett súlylökésben és 
Erdélyi Zoltáné, aki máso-
dikként zárt távolugrásban és 
magasugrásban, hármasug-
rásban pedig negyedik lett. A 
hölgyek is szépen szerepeltek: 
Indaia Ivett a második legjobb 
eredményt érte el hármasug-
rásban, Máté Fanni pedig ge-

relyhajításban szerezte meg a 
második helyet.

Természetesen az egész csa-
pat dicsérhető, hiszen a helye-
zéseikkel szorgosan szállították 
a pontokat: Őry Tamás a 4x100-
as váltóban, gerelyhajításban és 
110 méteres gátfutásban telje-
sített jól. A mohácsi Szurcsik 
Milán és Katos Boglárka súly-
lökésben és diszkoszvetésben 
szerepeltek kiválóan. Angyal 
Balázs 185 centis egyéni csú-

csával a magasugrók erős me-
zőnyében lett hetedik, míg 110 
gáton nyolcadik. Női gerely-
hajításban és férfi súlylökésben 
a fent említettek mellett Herner 
Dóra, Feri Daniella és Kapitány 
Kristóf is pontot szerzett.

Középtávfutóink közül Sze-
merei Levente egy nagyon erős 
felnőtt mezőnyben lett hatodik 
1500 méteren, Zsigmond Előd 
pedig 3000 méter akadályon 
kiváló hajrával negyedikként 

ért célba. Deák Bálint ugyanitt 
hatodik lett. Elismerően kell 
szólni a váltókról is: a nőknél a 
a 4x100-as és a 4x400-as stafé-
ta összesen 13 pontot szerzett 
Fekete Zsófival, Indaia Ivettel, 
Gabi Lucával és Elek Zitával és 
100-on Schmidt Rékával. Férfi 
4x100-on a két váltó közül a „B 
csapat” elcsípett három pontot.

A Nyugati csoport döntőbe 
jutott csapatai: 1. UTE–MTK 
Budapest 386, 2. Pannon Duo 
374.5, 3. SavArra 371.5, 4. Pan-
nónia Príma 355.5, 5. Bakony 
Balaton Team 324.5 pont, 6. 
BO-KA 239.5 ponttal.  - rp -FO
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Bronzérmesként zárt a KSC serdülő együttese
 A budapesti Gabányi László 
sportcsarnok adott otthont 
a leány serdülő kosárlabda 
bajnokság nyolcas döntő-
jének.

A KSC Szekszárd Harsányi Má-
ria és Baki Sándor edzők irányí-
totta csapata a csoportmeccsek 
során aratott két magabiztos 
győzelmet követően kikapott a 
Vasastól, így az elődöntőben a 
későbbi bajnokkal, a „legyőz-
hetetlen” Csata DSE gárdájával 
kellett mérkőznie... A szekszár-
diak a vasárnapi helyosztón a 
bronzéremért szállhattak harc-
ba, amit aztán óriási küzdelem-
ben szereztek meg Török Flóris 
ellenében.

A KSC ezúttal egyik mecs-
csen sem nyújtott kimagasló 
teljesítményt, de játékosai végig 

küzdöttek, és csapatként játsz-
va harcolták ki a bronzérmet. 
A gárda legeredményesebb 
kosárszerzőjét, Vincze Nikit 

beválasztották a torna All Star 
csapatába.

A szekszárdiak eredményei: 
KSC Szekszárd – MTK Buda-

pest 70–48 (16–7, 22–14, 19–12, 
13–15). Legjobb dobók: Vincze 
17, Andi 13, Renczes 9, Miklós 
8. Széchenyi KA Győr – KSC 
Szekszárd 65–81 (5–27, 19–16, 
21–23, 20–15). Ld: Vincze 30, 
Andi 15, Viszmeg 11, Leskó 10. 
KSC Szekszárd – Vasas Aka-
démia 69–82 (20–16, 12–16, 
14–27, 23–23). Ld: Vincze 20, 
Andi 15/3, Viszmeg 9/3.

Elődöntő: Csata DSE – KSC 
Szekszárd 119–41 (26–10, 35–
15, 38–7, 20–8). Ld: Leskó 8, 
Renczes 8. A 3. helyért: Török 
Flóris – KSC Szekszárd 52–64 
(5–19, 14–14, 13–18, 20–13). 
Ld: Vincze 27, Viszmeg 8.

A bajnokság végeredménye: 
1. Csata DSE, 2. Vasas Akadé-
mia, 3. KSC Szekszárd, 4. Török 
Flóris, 5. Győr, 6. Miskolc, 7. 
Sopron, 8. MTK.  SZV

Szekszárdi bronz a Hajdú Kupáról 
Néhány év szünet után – az 
utánpótlás mellett – újra fel-
nőtt (Elit) csapatot is indít a 
Szekszárdi Szabadidős Ke-
rékpáros Egyesület. A Hajdú 
Kupán a szinte teljes magyar 
élvonal mellett ukrán ver-
senyzők tették nemzetközivé 
a debreceni Magyar Kupa fu-
tamot.

A klub Elit és serdülő (U17) 
korosztályú bringásai kiváló 
csapatmunkával az idén elő-
ször nyertek, és a többi korcso-
portban pontszerző helyen záró 
versenyzőiknek köszönhetően 
a csapatversenyben harmadik-
ként végzett az SZSZKE.

A szekszárdiak eredmé-
nyei: U15, lányok (16 km): 3. 
Tanács Janka, 4. Péter Jázmin. 
Fiúk (35 km): 4. Fábián Zalán, 

6. Bán Benedek. U17 (65 km): 
1. Fábián Csongor, 10. Zádori 
Zalán. U19 (130 km): 6. Schne-

ider Sebestyén. Elit (130 km): 1. 
Hartmann József, 10. Csomor 
Zoltán. SZV

Teljes útzárak: 
Május 25-én 17:45 és 19:45 óra között a Béla király tér – Mun-
kácsy utca – Vincellér utca –Puskás T. utca – Kálvária kilátó 
útvonalon.

Május 26-án 17:30 és 18:30 óra között az 56-os út szálkai ke-
reszteződésétől Szálka felé. 

Május 27-én 15:30 és 21:00 óra között a Béla király tér – Be-
zerédj utca – Széchenyi utca – Garay tér útvonalon. (A körpályán 
belüli parkolókból a futamok között lehet kihajtani.)

Részleges útlezárások: 
Május 26-án 18:00 és 19:00 óra között a Bátaszéki út – Béri B. 
Á. utca – Garay tér – Béla király tér – Munkácsy utca – Vincellér 
utca – Puskás T. utca – Kálvária kilátó útvonalon.

Május 27-én 13:45 és 16:00 óra között a Bátaszéki út – Béri B. 
Á. utca – Széchenyi utca – Damjanich utca útvonalon.

Parkolási tilalom lép érvénybe május 25-én 8:00 órától május 
27-én 22:00-ig a Várköz utcában és a Vármegye háza előtt, valamint 
május 27-én 8:00 és 22:00 óra között a Bezerédj utcában.

SPORTHÍREK
Futsal. Az Agenta Girls Szek-
szárd FC 4–3-ra kikapott a 
bajnok Hajdúböszörménytől 
a női NB I utolsó előtti köré-
ben, így a már biztosnak tűnő 
ezüstérem is kérdésessé vált a 
záró fordulóban szabadnapos 
szekszárdiak számára.
Kézilabda. Vereséggel búcsú-
zott szurkolóitól a Szekszárdi 
FGKC NB I/B-s női együtte-
se, amely 23–20-as vereséget 
szenvedett a jobban védeke-
ző Dunaújvárostól. A Fekete 
Gólyák a záró fordulóban a 
Szombathelyi KKA vendége-
ként lépnek pályára.
Labdarúgás. Gól nél-
küli döntetlent játszott a 
Szekszárdi UFC a Hód-
mezővásárhellyel a NB III 
Közép-csoportjának 31. for-
dulójában. Kvanduk János 
együttese három körrel a 
bajnokság vége előtt a tabella 
8. helyén áll.

A bronzérmes csapat tagjai: Andi Hanna, Dér Vanda, Haag Pan-
na, Holcz Rebeka, Leskó Abigél, Lipovszky Fanni, Marsai Dóra, 
Miklós Melinda, Renczes Rebeka, Sinka Noémi, Szőke Fanni, 
Tamás Nagy Eszter, Vincze Niki, Viszmeg Mira, Evertse Peggy. 
Edzők: Harsányi Mária és Baki Sándor
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ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük. 
Előzetes 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
Május 23., kedd 16:00 – 17:00 
óráig. 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
Május 21., vasárnap
15:00 – Ricsi a gólya 3D
17:00 –  Háziúr kiadó
19:00 –  Arthur király –  

A kard legendája 3D
Május 22., hétfő
17:00 –  Háziúr kiadó
19:00 –  Arthur király –  

A kard legendája 3D
Május 23., kedd
17:00 –  Jackie
19:00 –  Arthur király –  

A kard legendája 3D
Május 24., szerda
17:00 –  Jackie
19:00 –  Arthur király –  

A kard legendája 3D

Május 25., csütörtök
15:00 – Ricsi a gólya 2D
16:30 –  Karib tenger kalózai – 

Salazar bosszúja 2D
19:00 –  Karib tenger kalózai – 

Salazar bosszúja 3D
Május 26., péntek
16:30 –  Karib tenger kalózai – 

Salazar bosszúja 2D
19:00 –  Karib tenger kalózai – 

Salazar bosszúja 3D
Május 27., szombat
16:30 –  Karib tenger kalózai – 

Salazar bosszúja 2D
19:00 –  Karib tenger kalózai – 

Salazar bosszúja 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 25. (csütörtök) 15:00 
– Márványterem
47. Tolna Megyei Gyermekrajz Pá-
lyázat – kiállítás megnyitó

A Tolna Megyei Gyermekrajz Pá-
lyázatra érkezett alkotásokból ren-
dezett tárlaton a legjobb rajzokat 
beküldők díjazásban részesülnek. A 
kiállítás megnyitóján Kovács Ferenc 
festőművész, művésztanár köszönti 
a megjelenteket és adja át a díjakat. 
Közreműködnek a PTE Illyés Gyu-
la Gyakorlóiskola és AMI balett ta-
gozatos növendékei. 

A tárlat megtekinthető június 17-ig, 
az intézmény nyitvatartási idejében.

Május 25. (csütörtök) 18:00 
– Művészetek Háza
Horváth & Lukács Galéria gyűjte-
ményes kiállításának megnyitója

A kiállítás megtekinthető: 2017. 
június 25-ig.

Május 26. (péntek) 17:00 
– Rendezvényterem

Szeretem a magyar nótát
Nótástalálkozó a Szekszárdi Nó-

takedvelők Klubja szervezésében. 
Fellép: Kalina Enikő, Dócs Péter, 
Velő Gabriella és Oláh Katalin. 
Közreműködnek a Szekszárdi Ma-
gyarnóta Klub szólistái és kórusa, 
kísér a Dél-Pesti Régió Cigányze-
nekara. 

Jegyár: 1.500,- Ft.

ELŐZETES!
2017. június 2–5. – Béla király tér
PÜNKÖSDI HAL- ÉS VADÜNNEP
Hagyományok, kulturális, gasztro-
nómiai és természeti értékek a Sár-
közben, a Gemenci erdő szomszéd-
ságában, pünkösdkor Szekszárdon! 
Ismerkedjen meg a borvidék bora-
ival, kóstoljon hazai hal- vadétele-
ket! Négy napos forgatag színpa-
di programokkal, gasztro-sátorral, 
boros pavilonokkal és kézműves 
vásárral a belvárosban. 

Részletes program a www.szek-
szardagora.hu oldalon.

ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL HETE – 2017. május 23–25. (kedd – csütörtök)
„Tedd, hisz TeHeted!” Ön és egymást segítő aktivitás!

Május 23. (kedd) – Szent István tér
■ 14:00 A Tücsök Zenés Színpad szólistái
■  14:30 Az Állampolgári Részvéte Hete ünnepé-

lyes megnyitója - Csillagné Szánthó Polixéna, 
a közgyűlés Humán Bizottsága elnöke, Ferenc 
Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke

■ 14:40 Szekszárdi Fekete Gólyák
■  15:00 Az 1. sz. Óvoda Kölcsey épületének Süni 

csoportja
■ 16:10 A Mozgásművészeti Stúdió (MMS)
■ 16:30 FITT-Fittnes KANGOO Kolbert Adrival
■ 17:00 A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
■ 17:25 Gemenc TáncSport Egyesület
■  17:35 A Tücsök Zenés Színpad utánpótlás cso-

portja
■  14:00 – 18:00 jótékonysági gyűjtés a Tolna Me-

gyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztá-
lya és a Családok Átmeneti Otthona számára

Május 24. (szerda) – Szent István tér
■  14:00 A Mozduljunk Együtt Szekszárdért 

Egyesület
■ 15:00 A Tücsök Zenés Színpad szólistái
■  15:45 A 2. sz. Óvoda Kadarka utcai középső 

csoportos óvodásai
■  16:00 FITT-Mix Asztalos Adrienn, Sági Ildi és 

Horváth Bea közreműködésével

■ 16:20 Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió
■ 17:00 Szekszárdi Magyarnóta Klub
■  17:20 „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nem-

zetiségi Néptáncegyüttes
■ 17:30 Szekszárdi Gitár Egyesület
■  18:00 A gyűjtött adomány ünnepélyes átadása 

a Pszichiátriai Osztály számára
■  Finálé: Tücsök Zenés Színpad szólistái, Ga-

lambröptetés.

Május 25. (csütörtök) – Szent István tér
■ 15:00 Bognár Cecil tárogató zenéje
■ 15:30 Iberican Táncegyesület
■ 16:00 Az Ifjúsági Fúvószenekar
■ 17:00 FITT-Fitnesz Hordozós Babás Tornája
■  17:15 „Mondschein” Német Nemzetiségi Kó-

rus Egyesület
■ 17:30 Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió
■  17:50 A gyűjtött adomány ünnepélyes átadása 

a Pszichiátriai Osztály és a Családok Átmeneti 
Otthona számára

■  18:00 Finálé: Tücsök Zenés Színpad szólistái - 
galambröptetés

Folyamatos programok, naponta 14:00 – 
18:00 óráig: hagyományos társas és logikai já-
tékok a Szent József Katolikus Általános Iskola 

diákjai és tanárai közreműködésével; civil szer-
vezetek kitelepülése, bemutatkozása, „Szabad 
tér, szabad vélemény”(színes cetlik), ÁRH kér-
dőívek kitöltése, könyv csere-bere

Kitelepülő szervezetek, intézmények:
„Clark Ádám” Flottilla, „Ifjú Szív” Magyarorszá-
gi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, Bárka 
Művészeti Szalon Egyesület, Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör, Egészség Optimalizáció, Fehér 
Gyűrű Közhasznú Egyesület, Lelki Egészségün-
kért Alapítvány, Magyar Postagalamb Sporte-
gyesület M-09 Szekszárd, Magyar Rákellenes 
Liga Szekszárdi Alapszervezet, Mentálhigié-
nés Műhely, Meridián Club, Nők Szekszárdért 
Egyesület, Országos Nyugdíjas Polgári Egyesü-
let Szekszárdi Helyi Szervezete, POLIP Ifjúsági 
Egyesület, RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szol-
gálat, Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus 
Közhasznú Egyesület, Szekszárd és Környéke 
Általános Ipartestület, Szekszárdi Fekete Gólyák 
Kézilabda Club, Szekszárdi Fősővárosi Kör, Tár-
sadalmi Egyesülések Tolna Megyei Szövetsége, 
Tolna Megyei Civil Információs Centrum, Tolna 
Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete, Tolna 
Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Vakok és Gyen-
gén látok Tolna Megyei Egyesülete.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárba 

a 100 éves Finnország tiszteletére tartott rendezvényre 
2017. május 23-án, kedden 17:00 órakor.

Köszöntőt mond Cita Högnabba-Lumikero a FinnAgora 
igazgatója „100 szociális innováció Finnországból” 

a Finnország függetlenné válása alkalmából megjelent könyvet sze-
mélyes tapasztalatai alapján bemutatja Karakó Judit és Krausz György, 

Magyarország egykori finnországi nagykövete. 
„Juhannus, Szent Iván Éj Finnországban” Csorba Károly  

filmvetítéssel egybekötött fotókiállítását megnyitja Krausz György.

MEGHÍVÓ
A Szekszárdi Római Katolikus Egyházközség és a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum szeretettel hívja

Önt és kedves családját 2017. május 23-án, kedden 18:00 órára
a Vármegyeháza Dísztermébe Dr. Ótós Miklós

Wosinsky Mór a tudós pap című könyvének bemutatójára.

ÚJVÁROSI TALÁLKOZÓ
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör május 22-én,  
hétfőn 17:00 órakor a Szent István Házban (Rákóczi u. 69–71.) 

megbeszélést tart a július 1-én tartandó  
„Újvárosi találkozóval” kapcsolatban.

A résztvevőktől családi és társasköri fényképeket, továbbá családjuk-
hoz köthető újvárosi emléktárgyakat várnak a szervezők, hogy egy 

tárlat keretében bemutathassák azokat az érdeklődőknek. 
További információ: Horváth Jánosné, Edit (20/5246–820,  

horvath.janosne.edit@gmail.com).

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. június 10-én szervezi meg a hagyományos

Önkéntesek Napját és a Hála Gálát.
Az önkéntes munkát végző szervezetek a Szent István téren

10:00 és 17:00 óra között mutatkozhatnak be.  
Jelentkezni Pócs Margit, közművelődési és civil kapcsolatok 

referensénél (pocs.margit@szekszard.hu) vagy Gaálné Hoffercsik 
Dóránál (mentalmuhely@gmail.com) lehet. 

A jelentkezéskor jelezni kell a technikai igényeket (szék, asztal, stb.) is. 
Jelentkezési határidő: 2017. május 26. (péntek)

A szervezők ugyancsak május 26-ig várják a felterjesztéseket az idei 
Szomjú-díjra egyéni és közösségi kategóriában. 

Az indoklással alátámasztott javaslatokat papír alapon és 
elektronikusan is be lehet nyújtani a Mentálhigiénés Műhelyhez 

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10., vagy 
mentalmuhely@gmail.com).

További információ: Gaálné Hoffercsik Dóra (74/511–722,  
20/353–4366), Pócs Margit (74/504–119, 30/632–3266).
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7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(02362)

Ipari padló kivitelezésben jártas 
kőműveseket és segédmunkásokat 

keresünk betonozáshoz. 
Versenyképes bérezés, hosszú távú munkalehetőség.

Érdeklődni: +36–30/3000–306
(02372)

TAVASZI
AKCIÓ

a -nél
2017. március 10. és 

2017. június 17. között.

KÄRCHER K5 FULL 
CONTROLL HOME

KÄRCHER K4 FULL 
CONTROLL HOME

(02356)

Bruttó ár:

99 990 Ft
Bruttó ár:

84 990 Ft

Új fejlesztésű szórópisztoly LED kijelzővel

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02357)

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

Maximális hitelösszeg:  10.000.000,- Ft
Futamidő beruházás esetén:  10 év
Futamidő forgóeszköz fi nanszírozás esetén:  3 év
Kamat:  évi fix 3,9%
Ingatlanfedezet szükséges!

VÁLLAKOZNA? FEJLESZTENE?

HITELKONSTRUKCIÓ MIKROVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE:

Elképzeléseivel kapcsolatban keresse a 
Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

munkatársait személyesen hétfőn és szerdán 08:30 – 15:30 óráig 
a Szekszárd, Garay tér 16. szám alatt

vagy telefonon a +36–74/312–333-as számon.
(02366)


