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„Vadat és halat, s mi jó falat
Szem-szájnak ingere”

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Új buszöblök
Újabb lépés a helyi közössé-
gi közlekedés infrastrukturális 
fejlesztésében: tizenkilenc bu-
szöblöt újítottak fel és láttak el 
díszburkolattal, ami tartósabb, 
ellenállóbb az aszfaltnál, s ha 
mégis javítani kell, hát olcsóbb is.
 → 2. oldal

Aranyos Gólyák
Négy év alatt második alkalom-
mal nyerte meg az NB I/B-s női 
kézilabda bajnokság Nyugati cso-
portját a Szekszárdi Fekete Gólyák 
KC együttese, amely az elmúlt 
szombaton a Marcali legyőzésé-
vel tette fel a koronát egész éves 
teljesítményére. → 13. oldal

Cikkünk a 4-5. oldalon

Cikkünk a 12. oldalon
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 22.
(vasárnap)

Május 23.
(hétfő)

Május 24.
(kedd)

Május 25. 
(szerda)

Május 26.
(csütörtök)

Május 27.
(péntek)

Május 28.
(szombat)

gyengén felhős, magas UV-B sugárzás 
max. 26º , min. 11º

közepesen felhős, szeles nap 
max. 27o , min. 12º

zivatar, hidegfront erős széllel
max. 22o , min. 14º

zápor, szeles nap
max. 23o , min. 12º

zápor
max. 25o , min. 12º

közepesen felhős
max. 27o , min. 13º

közepesen felhős
max. 28o , min. 14º

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

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

Május 24. (kedd) – 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. (szerda) – Orbán
Orbán: latin eredetű; jelentése: városi, finom, művelt, udvarias ember.

Május 26. (csütörtök) – 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. (péntek) – Hella
Hella: görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó.

Május 28. (szombat) – Emil, Csanád
Emil: latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő.
Csanád: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen). 
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Megújult buszöblök: tartósabb és olcsóbb javítani
Újabb lépés a helyi közösségi 
közlekedés infrastrukturális 
fejlesztésében: tizenkilenc 
buszöblöt újítottak fel és lát-
tak el díszburkolattal.

A pár éve indult újítások első 
lépcsőjeként a buszmegállókat 
látták el térfigyelő kamerarend-
szerrel, ezt a dinamikus utas-tá-
jékoztató rendszer kiépítése 
követte, amely a gerincvonalon 
található valamennyi megállót 
érintette – sorolta a fejlesz-
téseket Ács Rezső Szekszárd 
polgármestere a május 18-án, 
a városközpontban tartott saj-
tótájékoztatón. A közlekedés 
fejlesztéséért végrehajtott beru-
házások nem álltak meg: tavaly 
a Szent István tér és a Hunyadi 
utca aszfaltburkolatát újították 
fel, az ott található buszöblök 
pedig teherbíróbb díszburkola-
tot kaptak. Probléma esetén az 
új módszerrel már nem szüksé-
ges a jóval nagyobb költséggel 
járó újraaszfaltozás, a sérült 
részt egyszerűen vissza lehet 
építeni – hangsúlyozta a város 
első embere.

Úgy tapasztalták, hogy a me-
gyeszékhely legforgalmasabb 
szakaszán, a Rákóczi–Széche-
nyi–Béri Balogh Ádám utcai 

fővonalon több olyan megálló is 
található, ahol igen rossz állapo-
tú az aszfalt. Erre igazi „állator-
vosi lóként” a kórház előtti öböl 
szolgált, ahol a felgyűrődött 
burkolat mélyedéseiben már 
megállt az esővíz. A felújítással 
ez is megszűnt és a közlekedés 
is biztonságosabbá vált.

A fejlesztés egy pályázatnak 
köszönhetően, 48 millió forin-
tos keretösszegben valósulha-
tott meg, amelyből 30 milliót 
a Paksi Atomerőmű „Jövőnk 
Energiája” térségfejlesztés ala-
pítványa segítségével nyert el 
Szekszárd. A főútvonalon ta-
lálható és a Szent László utcai 
megállókkal együtt összesen 

tizenkilenc buszöböl újulha-
tott meg.

A kivitelező szekszárdi KÉSZ 
Kft. részéről Kőműves József 
ügyvezető a tájékoztatón el-
mondta: a rendelkezésre álló 
anyagiakat maximálisan figye-
lembe vették a felújítás során, 
így ahol a beton alap elfogad-
ható volt, a térkövet egyenesen 
arra építették rá. Sok helyen 
azonban az alépítmény is meg-
roppant, vagy összetört, így ott 
vasbeton alapot helyeztek el, és 
a tíz centiméter vastag térkövek 
új szegélyt is kaptak. Összesen 
2100 négyzetméternyi térkö-
vet, 600 négyzetméter aszfaltot, 
2000 folyóméter süllyesztett ala-

pot dolgoztak be a megállókba, 
továbbá 550 méternyi kiemelt 
szegély is cserére szorult.

Ács Rezső hangsúlyozta: a 
fejlesztésekkel a közösségi köz-
lekedés infrastrukturális felté-
teleit hosszútávon biztosították 
a városban, de feladatok azért 
még akadnak. Léteznek ugyan-
is olyan megállók, amelyeknél 
nincs fedett buszváró – ezen a 
téren is előrelépne a város. An-
nak érdekében pedig, hogy a 
közösségi közlekedést még töb-
ben vegyék igénybe, menetrend 
módosításokat is terveznek. 
 Gy. L.

A város az ápolók helyben maradásáért dolgozik
„Újra tudatosítanunk kell: 
múlt nélkül nincs jelen, je-
len nélkül pedig nem létezik 
jövő” – hangsúlyozta Gliedné 
Tillmann Erzsébet, a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
ápolási igazgatója az Ápolók 
Nemzetközi Napjának alkal-
mából tartott múlt pénteki 
ünnepségen.

A Vármegyeháza dísztermé-
ben május 13-án zajlott ren-
dezvényen Gliedné kiemelte: 
az ápoló szakmára a fejlődés, a 
megtorpanás, a visszafejlődés, 
majd az újabb lendületvétel 
volt többször is jellemző. Ezért 
is lényeges, hogy nélkülözhe-
tetlenségüket elismerjék, hi-
szen emberi életeket segítenek 
a világra, sorsokat kísérnek egy 
életen át, vagy épp kollégájuk 
mellett állnak a nehéz per-
cekben. Az emberi élet értéke 
kapcsán arról beszélt, hogy az 
egoista számára az élet felbe-
csülhetetlenül drága, a gyengé-
nek nehezen elviselhető teher, 
míg a fiatalok csak az évek egy-
másutániságát látják benne. Az 
élet az időseknek néha percek-
ben mérhető, a betegnek pedig 
fájdalmas kínokkal jár. S„Mi 
arra esküdtünk, hogy az életet 

mindenáron védjük, és nehezen 
küzdünk meg azzal, ha ez nem 
sikerült” – konstatálta az ápo-
lók szakmájának nehézségét 
az igazgató, aláhúzva: bíznak 
benne, hogy a mindkori kor-
mányzatok is elismerik tevé-
kenységüket, s egy idő után ez 
evidencia lesz.

Az eseményen dr. Németh 
Csaba, a kórház főigazgatója 
arról beszélt: az ápolóknak a 
kórházi környezetben kell meg-
találni boldogulásukat. Felhívta 
a figyelmet arra is: az ápolás az 
utóbbi évtizedekben külön tu-
dományággá nőtte ki magát, 
amelyre az emberek sokszor 
„kovásztalan kenyérként, sem-

mint sült cipóként” tekintenek. 
Azt kívánta az ápolóknak, hogy 
lelki megpróbáltatásaik ne szeg-
jék kedvüket.

Szekszárd polgármestere, Ács 
Rezső jelezte: sokszor megkér-
dőjelezik az ápolók betegekért 
végzett munkáját, és tevékeny-
ségük pozitív, vagy negatív 
közvetítéséért a média óriási 
felelősséggel bír. A magyar tár-
sadalom öregszik, így az ápolók 
munkájára egyre nagyobb szük-
ség mutatkozik. Abban, hogy a 
kórház is jobbá tegye az ellátást, 
a város partnere lesz az intéz-
ménynek – közölte a polgár-
mester. Az elmúlt másfél évben 
három-négy közös projektet va-

lósított meg a város és a kórház: 
ilyen volt a rehabilitációs köz-
pont átadása és a munkakörül-
mények javítása is. „Szeretnénk, 
ha még többen választanák ezt 
a szakmát, és itt maradnának a 
városban!” – mondta Ács Re-
zső, leszögezve: azon dolgoz-
nak, hogy Szekszárd vonzó hely 
legyen a fiatalok számára.

Az Ápolók Napja alkalmából 
rendezett ünnepségen főigazga-
tói dicséretet vehetett át: Balázs 
Márta szövettani/cytológiai 
asszisztens (patológiai osztály), 
Bitay Szilvia ápolási asszisztens 
(neurológiai osztály), Kurucz 
Béláné műtős szakasszisztens/
szakmai vezető (nőgyógyászati 
műtő), Marokityné Lantos Má-
ria ápoló/geriátriai szakápoló 
(belgyógyászati utókezelő), 
Mészáros Ivett gyakorlatvezető/
gazdasági nővér (tüdőgyógyá-
szati osztály), Patkó Andrásné 
gyermekápoló/gazdasági nővér 
(gyermekgyógyászati osztály), 
valamint Tóth Szilvia endosz-
kópos szakasszisztens (gasztro-
enterológiai osztály). A Magyar 
Ápolási Egyesület kitüntetését 
Nagy Judit Krisztina, az újszü-
lött osztály csecsemő- és gyer-
mekápolója vehette át. 

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

Mi mindenre jó, ha bort kortyolunk?
Tudja-e kedves olvasó, hogy 
ha a borospoharat harmadig 
töltik, az nem fukarság, pusz-
tán a kóstolás szabályainak 
egyike? Vas-Guld Zsuzsanna 
élelmiszermérnök, a PTE KPVK 
munkatársa erről is beszélt 
május 9-én, „Az aktív idősko-
rért - Szekszárdi Harmadik Kor 
Egyeteme” soros előadásán.

A fenti kóstolóegység azért sem 
mellékes, hiszen annak érdeké-
ben, hogy az illatok kiteljesed-
jenek, továbbá, hogy az illat 
befogadása közben meg tudjuk 
pörgetni, szemrevételezni bo-
runkat, nem kell tele töltenünk 
poharunkat. Az előadó szólt a 

borok savtartalmáról is, tekint-
ve, hogy az felgyorsítja a szerve-
zet anyagcseréjét. A folyamatért 
egyebek mellett a citromsav, a 
borkősav és a borostyánkősav 
a felelős. Az almasavból kelet-
kezik a tejsav, amely a borok 
gyümölcsösségét – vajas-diós 
jellegét – emeli ki. 

A szőlő héjában (is) található 
„transz-rezveratrol” elnevezésű 
polifenol – a növény immunvá-
laszként termelt vegyülete – jó-
tékonyan hatással bír a szív és 
érrendszeri betegségekre, leköti 
a szabadgyököket, csökkenti a 
koleszterint. Ezért is lényeges, 
hogy a feldolgozásnál során mi-
nél hosszabb ideig végezzenek 

erjesztést egészséges héjon. A fe-
hérborokról érdemes tudni, hogy 
kiválóan védenek a vírusok ellen. 
Tulajdonságukat a sikiminsav és 
a quercetin vegyületek okozzák, s 
e tényt nemrég a Badacsonyi Sző-
lészeti és Borászati Kutatóintézet 
állapította meg.

Az egészségre jótékony hatás-
sal bíró antioxidánsok (polifen-
olok) a minőségi borokból egy-
re inkább kivesznek. Vas-Guld 
Zsuzsanna erre a jelenségre is 
felhívta a figyelmet, mivel - vé-
leménye szerint - ezeket a ve-
gyületeket fenn kellene tartani a 
borok érlelésénél. Különös, hogy 
a négy alap íz a borok világában 
is megjelenik: a Szekszárdra is 

jellemző löszös talaj például egy-
fajta kesernyés ízvilágot kölcsö-
nöz a helyi boroknak. A sósak 
Badacsonyra, Tokajra jellemző-
ek – ott a vulkanikus kőzetek ás-
ványossága nyújt ilyen ízérzetet. 
Az előadó hangsúlyozta: külön-
böző klímájú országokban más-
más fajtajelleget lehet kihozni 
egy borból. Hűvös éghajlaton a 
citrusfélék, az alma, a körte íz, 
mérsékelt övben a barack, míg 
a forró éghajlaton az ananászos, 
a banános zamat jelenhet meg. 
A szekszárdi borvidéken is le-
hetséges „varázsolni”a borokkal, 
például mediterrán stílusú char-
donnay-t készíteni. 

 Gy. L.
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a megújult Pünkösdi Hal- és Vad Ünnepen

A Béla király téri színpad-
ról nem hiányozhatott a fúvós 
zene, a jazz, a rockabilly és a 
népzene sem, hétfőn pedig a 
Szekszárdi Kamarazenekar és 

a Madrigál kórus tartott hang-
versenyt a belvárosi templom-
ban. A könnyedebb szórako-
zást keresők sem maradtak 
program nélkül, hiszen a Liszt 
téren sörsátor, a Prométheusz 
parkban és környékén vurstli 
és kirakodóvásár várta az ér-
deklődőket. 

– Úgy tűnik, a pünkösdi 
ünnep új arculata, koncep-
ciója találkozott a közönség 
ízlésével, hiszen a mostoha 
időjárás – amivel a jövőben is 
számolnunk kell – ellenére na-
gyon sokan látogatták a prog-
ramokat – mondta Ács Rezső 
polgármester. – A Szekszárdi 
Szüreti Napok volt a „mérce”, 
ehhez igazítottuk az új pün-
kösdi ünnepet, amit a gaszt-
ronómia köré építettünk fel, 
és a közeli Gemenc és Duna 
értékeire kívántuk felhívni a 

fesztiválozók figyelmét. Mint-
egy százötvenen töltötték ki azt 
a kérdőívet, melyen a megújult 
rendezvénnyel kapcsolatosan 
fejthették ki véleményüket. 
Sok pozitív visszajelzést kap-
tunk, és a javaslatokat is igyek-

szünk hasznosítani a jövő évi 
Pünkösdi Hal- és Vad Ünnep 
szervezésekor.

A következő városi rendez-
vény, a Háry János Mesefesztivál 
június 11-12-én kínál újabb tar-
talmas szórakozást.   wj/Gy. L.

A gasztronómia jegyében: húszezer látogató
Finom ételekkel és italokkal, 
minőségi kézműves termé-
kekkel és kiváló zenei pro-
dukciókkal várta a látogató-
kat május 13. és 16. között 
a megújult Pünkösdi Hal- és 
Vad Ünnepre Szekszárdon, 
melynek programjait a zord 
idő ellenére mintegy 20 ez-
ren látogatták.

Fújhatott a szél, szakadhatott 
az eső, a Pünkösdi Hal- és Vad 
Ünnep látogatóit mindez nem 
– vagy alig – zavarta, hiszen a 
késő őszt idéző időjárás ellenére 
is kiválóan szórakoztak a megú-

jult ünnepen. A program ország-
szerte érdeklődést keltett, hiszen 
érkeztek látogatók Debrecenből, 
Nyíregyházáról, Gyöngyösről, 
Zalaegerszegről és Budapestről is.

A Borudvarban kilenc borá-
szat és két pálinkaház kínálta a 
borvidék kiváló italait, a pün-
kösdivel párhuzamosan zajló 
Nyitott Pincék programon 
pedig további huszonegy pin-
cészet kínálta nedűit. Utóbbi 
helyszínekre félóránként in-
duló, ingyenes buszjáratokkal 
biztonságosan juthatott el sok 
száz kóstolni vágyó.

Népszerű volt az előrelátóan 
sátorba költözött Gasztroud-
var is, ahol az Aranykulacs 
Vendéglő, a Stefán Ételbár, 
valamint a Szász Söröző és Ét-
terem gondoskodott a legkivá-

lóbb étkekről. Pontyhalászlé, 
haltepertő, szarvasgulyás és 
még sok más ízletes étel közül 
választhatott az éhes vendég-
sereg.

– Örömmel vettük, hogy az 
önkormányzatnál is megfogal-
mazódott a városi ünnepek meg-
újításának igénye. A szekszárdi-
ak ki vannak éhezve a tartalmas, 
színvonalas programokra, ezt a 
mostani magas részvétel is bizo-
nyítja – mondta el kérdésünkre 
Keszthelyi Szabolcs, a Vendég-
látók Kerekasztala Szekszárdért 
Egyesület elnöke. 

– Igyekeztünk ezúttal is a mi-
nőségi gasztronómiára helyezni 
a hangsúlyt, ezúttal a vad- és 
halételekből kínáltunk tucatnyi 
félét. Az Aranykulacsnál a hal-
tepertő, Stefánéknál a vaddisz-
nó apró pecsenye, míg a Szász 
Étterem kínálatából a paprikás 
lisztben sült keszeg és a har-
csa-lángos volt a legnépszerűbb.

A Béla király téren délelőt-
tönként bábszínház, játszóház, 
foglalkoztató és a Holló együttes 

műsora szórakoztatta a gyereke-
ket, délután és esténként pedig 
a koncerteké volt a főszerep. A 
szervező Babits Mihály Kulturá-
lis Központ igényes programot 
állítottak össze, amelyben min-
den korosztályú és zenei ízlésű 
vendég megtalálhatta a kedvére 
valót. A nyitónapon „A legna-
gyobb hős” című slágerrel be-
futó Honeybeast muzsikájának 
kedvelői töltötték meg a teret, 
de legalább ennyien, közel né-
gyezren gyűltek össze szombat 
este a Kusturica-filmekből is-
mert, világhírű Boban & Marco 
Markovic Orkestar koncertjén. 
Vasárnap a Magyar Vista Social 
Club, a Mező Misit is soraiban 
tudó Budapest Bár és a fények-
kel varázsoló Dirty Led Light 
Crew csapata ragadtatta tapsra 
a hűvös idő ellenére kitartó kö-
zönséget. 

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Látogatók népesítették be a Garay teret és környékét A gyerekeket játszóház várta a Vármegyeháza kertjébenAz ifjúsági fúvós zenekar a sátorban talált menedéket

Könnyed szórakozást kínált a vurstli

Boban Markovic zenekarára közel négyezre voltak kíváncsiak

A Mystery Gang alaposan a húrok közé csapott A Fekete Borpince is tárt ajtókkal várta a vendégeket

Nemzeti parkok bemutatkozása
Interaktív foglalkoztatóval, 
játékokkal, színezőkkel, ki-
festőkkel várták a kisiskolá-
sokat a Duna-Dráva Nem-
zeti Park munkatársai május 
13-án, a Pünkösdi Hal- és 
Vadünnep első napjának 
reggelén, hogy hazánk egye-
dülálló természeti értékeivel 
ismerkedhessenek meg. Az 
eseményt a közelgő május 
24-i Európai Nemzeti Parkok 
napjának apropóján, illetve 
a Magyar Nemzeti Parkok 

Országos Találkozója eleme-
ként rendezték meg.

A szervezők a tájegység-
re jellemző őshonos állato-
kat is kihoztak a Szent István 
térre, így az érdeklődők lát-
hatták-simogathatták a cik-
ta juhot. A testfelépítésében 
a rackához hasonló, kisebb 
fajta eltűnését a merinói ju-
hok ötvenes évekbeli térhódí-
tása pecsételte meg megyénk-
ben is, ahová a 18. századtól 
a svábok hozták be.
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Egyre többen figyelnek az egészségükre
Mintegy százan látogattak el 
a Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör soros 
egészségügyi napjára, amely 
május 13-án reggeltől kora 
délutánig várta az egészsé-
güket fontosnak tartókat kü-
lönböző vizsgálatokkal.

A programra már a kezdés 
előtt fél órával(!) gyülekeztek 
az épület előtt – ez is bizonyítja, 
mekkora érdeklődés mutatko-
zott aznap. A rendezvény 2003 
óta évente kétszer – májusban 
és októberben – várja a társas-
kör tagjait és természetesen az 
érdeklődő lakosságot. Ilyen tí-
pusú egészségügyi programot 
egyébként Szekszárdon először 
az újvárosiak szerveztek – nyi-
latkozta lapunknak Horváth 
Jánosné Edit, a közösség el-
nökhelyettese. A helyszínen 
egyes vizsgálatokat tavasszal, 

másokat ősszel tartanak: ezút-
tal volt például vérnyomás és 
pulzusmérés, vércukorszint el-
lenőrzés, diabétesz tanácsadás, 
de aki kérte, kiszámolták testtö-
meg-indexét, illetve szemészeti 
szűrésen is részt vehettek a lá-
togatók, akik akár masszázzsal 
javíthattak fájó „porcikáikon”.

A szervezők alkalmanként egy-
egy fontos témát szeretnének fó-
kuszba állítani, s ehhez szűrővizs-
gálatokat, előadásokat létrehívni. 
Ősszel a mellrák, most a diabé-
tesz (cukorbetegség) témáját jár-
ták körbe. Balla Ágnes egészség-
fejlesztő a diabétesz kialakulását, 
kezelését ecsetelte, Domonkos 

Anita gyógytornász pedig a cu-
korbetegek mozgásáról, torná-
járól tartott értekezést. Végül dr. 
Kertész Ágnes, a megyei kórház 
pszichiátriai osztályának főor-
vosa a diabétesz mentálhigiénés 
megelőzésének lehetőségeiről, 
továbbá a kialakult helyzet hatá-
sairól osztotta meg tapasztalatait. 
Az előadásokat követően az ér-
deklődők személyes konzultáció 
keretében is feltehették kérdése-
iket a szakembereknek.

Az eseményen a lejárt, vagy 
nem szedett gyógyszereket is 
leadhatták a vizsgálatokra ér-
kezők, akik a nap folyamán 
egészséges cukorpótlókat, te-
ákat, ételeket kóstolhattak és 
vásárolhattak. Az Egészségügyi 
Napot a Balassa János kórház 
pszichiátriai osztálya, valamint 
a MESZK pszichiátriai tago-
zatának dolgozói támogatták 
munkájukkal.  Gy. L.

Kénnel a lisztharmat ellen
Mint az dr. Füzi István növény-
védelmi szakember, a fejlesztő-
mérnök, a szekszárdi borvidék 
megfigyelője naplójában olvas-
ható: a lisztharmatfertőzésre 
utaló jelek ugyan május 13-án 
megjelentek a leveleken, de az 
ezt követő és e hét közepéig 
kitartó, az évszakhoz képest 
meglehetősen hűvös időjárás 
nem kedvezett a valódi fertőzés 
kialakulásának. Persze, az ápri-
lisi nyárias és májusi télies idő-
járás a szőlő virágzásának sem! 
Megint nőtt a lappangási idő, 
vagyis továbbra is éber szemmel 
kell járnia a szőlősgazdáknak az 
ültetvények között – és folya-
matosan védekezni a tavalyinál 
idén biztosan több problémát 
okozó lisztharmat ellen. 

„Noha az utóbbi két hét 
időjárása nagyon kedvezett, a 
másik gombabetegség, a pero-
noszpóra kialakulásának, ed-
dig nem találtunk tünetet. Ha a 
kórokozó jelen is volt, nagyon 
elszórtan lehetett, ami legfel-
jebb a korfolyamat beindításá-

hoz elég, de a fertőzéshez nem. 
Teljesen nem lehet azt kizárni, 
hogy egyes ültetvényeken a 
gomba akár tömegesen is jelen 
legyen. Éppen ezért legyünk 
óvatosak” – javasolja egy-egy 
nap 24 órájának jelentős részét 
az ültetvényekben való megfi-
gyeléssel töltő szakember.

A lisztharmatra koncentrál-
va vannak, akik az idén már a 
negyedik kénes permetezésnél 
tartanak. Számukra bizonyára 
jó hír, hogy a Füzi István által 
a napokban átfésült tucatnyi 
ültetvény közül csak egy volt 
lisztharmatmentes – amelyiket 
rendszeresen kénnel kezelték.

– Javaslom, végezzük el az 
utolsót ezekből a kénperme-
tezésekből, aztán jöhet majd a 
specifikus megoldás, mert egyre 
közelebb kerülünk a virágzás-
hoz. Érdemes ezen időszakban 
elvégezni a levéltrágyázást, főleg 
azon gazdáknál, akik kizárólag 
ezzel a módszerrel biztosítják a 
tápanyag-utánpótlást.  

 B. Gy.

Civil butik Szekszárdon is?
Merőben új kezdeményezés-
nek lehet éllovasa a szekszár-
di civil élet – feltéve, ha él a 
lehetőséggel és társul.

Az ötlet, hogy a civilek a Paks II. 
fejlesztésből származó előnyöket 
kihasználják, a Paksi Turizmu-
sért Egyesülettől származik. Az 
atomvárosi csoportosulás Civil 
Konzorcium néven a környék – 
beleértve Szekszárd és Kalocsa 
– civil szervezeteit egy egységbe 
tömörítené, és „civil butikokat” 
alakítana ki. Ezekben a valósá-
gos és virtuális butikokban saját 
szolgáltatásaikat „árusítanák” a 
megye iránt érdeklődőknek. A 
tervről május 5-én, a szekszár-
di vasútállomás civil közösségi 
termében hallhattunk a paksi 
elnöktől, Ferenci Richárdtól.

A konzorcium „civil butikjá-
ban” szolgáltatásokkal, progra-
mokkal látnák el az érdeklődőket, 
például az oktatás, a természet-
járás, a sérült emberekkel való 
foglalkozás terén. Piacot szer-
veznének a kézműves tevékeny-

ségeknek, turisztikai útvonalakat 
dolgoznának ki a környék frek-
ventáltabbá tétele érdekében, de 
kínálnának a lövészettel, a tánc-
cal, a művészetekkel, az állatvéde-
lemmel kapcsolatos projekteket 
is, nem beszélve az idősek számá-
ra nyújtandó hospice-segítségről.

A butikhálózattal egy virtuális 
civil ház is létrejönne. Az inter-
netes felületet segítségével növel-
nék a lokális civil szféra erejét, de 
a vállalkozási környezet közös és 
tudatos alakítását is célul tűznék 
ki. A szervezők száz tagszerve-
zettel számolnak már jövőre.

Pócs Margit, a város civil kap-
csolatokért felelős referense hi-
ánypótlónak nevezte az ötletet, 
egyúttal bízva abban: Szekszárd 
egyik motorja lehet az összefo-
gásnak. Ácsné Oláh Gabriella, 
a Szekszárdi Civil Kerekasztal 
elnöke is bizakodó a projekt 
megvalósítását illetően, és a ter-
vezet rövid összefoglalását kérte 
a paksiaktól, hogy minél hama-
rabb továbbíthassa azt a civilek 
felé.  Gy. L.
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Sikeres módszer Szekszárdon alkoholbetegek számára
Megdöbbentően sok, közel 1 millió alkoholbe-
teg él Magyarországon. Szinte minden család 
érintett a problémában, hiszen a betegségtől az 
alkoholbeteg környezetében élők – feleségek, 
férjek, gyerekek, szülők, munkáltatók – is szen-
vednek. Egyben ők azok, akik tehetnek érte, 
hogy az alkoholbetegek segítséget kérjenek és 
a megfelelő kezelést megkaphassák. A tapasz-
talat azonban azt mutatja, hogy a betegeknek 
csupán csekély része fordul segítségért. Ennek 
egyik oka lehet, hogy a családok maguk is ta-
gadják, hogy alkoholbetegséggel van dolguk. A 
beteg ugyanis munkába jár és látszólag elvégzi 
a dolgát, a szégyen miatt pedig megpróbálják 
inkább leplezni az alkoholfüggőség következ-
ményeit. Ez azonban életveszélyes játék: azok 
az alkoholbetegek ugyanis, akik nem részesül-
nek időben megfelelő terápiában, 20-25 évvel 
korábban meghalnak valamilyen egészségká-
rosodás (májbetegség, magas vérnyomás, szív 
és érrendszeri megbetegedések stb.), vagy ittas 
állapotban okozott baleset következtében. Kö-
rükben az öngyilkosság kockázata is sokkal 
magasabb: az alkoholbetegeknél 25% a befe-
jezett öngyilkosságok aránya. Mit lehet tenni?

Dr. Szikszay Petronella az egész világon el-
terjedt, a szenvedélybetegek rehabilitációjában 
hatékony módszerrel dolgozik Szekszárdon. A 
Minnesota-modell (MM) egy intenzív, kórházi, 

szerfüggő szenvedélybetegek – elsősorban alko-
holbetegek – számára létrehozott rehabilitációs 
módszer. Alapvetően eltér a hagyományos kezelé-
sektől: nem alkalmaznak pszichiátriai gyógysze-
reket és nincs munkaterápia sem, helyette inten-
zív tanulás és pszichoterápia történik. A betegek 
megtanulják felismerni és kezelni betegségüket, 
hogy életük végéig képesek legyenek józanul élni.

A modell 70 százalékban hatékony. Sikeressé-
gének kulcsa, hogy a betegek a 6 hónapos terápia 
alatt nem csupán „nem isznak”, hanem gondol-
kodásuk, beszédük és viselkedésük megváltozá-
sával megtanulnak józanul élni. A modell szerves 

részét képezi az önsegítő, 12 lépéses csoportokban 
(Anonim Alkoholisták, Al-Anon – hozzátartozók 
családi csoportja, ACA-Alkoholisták felnőtt gyer-
mekeinek önsegítő csoportja) való aktív részvétel, 
mind a betegek, mind a hozzátartozók részéről.
Az országban először 25 éve, Szigetváron alkal-
mazták ezt az eredményesen működő módszert, 
amely 2015 júliusa óta Szekszárdon, a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház Palánki  Szocioterápi-
ás és Rehabilitációs Osztály telephelyén (Palánki 
utca 2.) is működik, dr. Szikszay Petronella osz-
tályvezető főorvos irányításával.

Megoldás tehát van, csak tenni kell érte. Na-
gyon fontos, hogy a család felismerje a betegsé-
get és tudja, hogy van lehetőség józan, teljes éle-
tet élni. Ezek után pedig képes legyen megtenni 
az első lépést, hiszen a terápia ingyenes, nem 
kell beutaló, elég, ha a beteg telefonon (20/913-
9432) jelentkezik. A felvétel az első, személyes 
szakvizsgálat során dől el, melyre a betegnek egy 
vele együtt élő hozzátartójával kell érkeznie.

A programról információ érhető el a www.
facebook.com/SzekszardMinnesota címen. Az 
önsegítő csoportok az alábbi időpontokban és 
helyeken érhetőek el Szekszárdon: AL-ANON 
csoport (szerdánként 13:00-14:00-ig, Palánki út 
2., www.al-anon.hu/gyuleskereso.html), ACA 
csoport  (pénteken 17:00-18:00-ig, Szekszárd 
vasútállomás, www.anonimalkoholistak.hu).
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Két megyei díjazott a Terézanyu-pályázaton
Létezik egy pályázat, ami 
kivételes, egyedi, csak és ki-
zárólag nőknek szól. Ez Rácz 
Zsuzsa által elindított női 
„gondolatmegosztás”, a Te-
rézanyu.

A Terézanyu-pályázat 7 éve in-
dult, és azóta minden tavasszal 
meghirdetik. Bárki nevezhet egy 
személyes történettel, az adott 
pályázati témában. Miről szól a 
pályázat? Arról, amit átéltünk, 
arról a hihetetlen nagy energiá-
ról, ami egy nőből előbújik, ha 
szükség van rá. Hiszen, mint 
ismert, az ember sok mindent 
kibír, de egy nő – szerintem – 
még annál is többet. Márpedig a 
legtöbb esetben bizony elkerül-
hetetlen, hogy erősek legyünk, 
hogy legyőzzük az elvárásokat, 
és csak tegyük a dolgunk. Az 
idei Terézanyu-díjátadón a tör-
téneteket hallgatva átértékeltem 
a saját életem... A hátsó sorok 
egyikében ülve hallgattam az 
írásokat és rácsodálkoztam arra, 

hogy az én életem „nagy problé-
mái” nem is olyan nagyok. Van 
fedél a fejem felett, van mit en-
nem és dolgozom is.

Az idei díjátadón két szek-
szárdi kötődésű fiatal hölgy ka-
pott elismerést: a Richter külön-
díj – a közösségekért díjat Süle 
Viktória (képünkön középen) és 
a Bölcskei Színjátszó Kör ve-
hette át. Süle Viktória megkapó 
írásából kiderült: közössége 

támogatásával jött ki egy kilá-
tástalannak tűnő helyzetből, s 
változott meg az élete minden 
területen: „A színjátszó a Csa-
ládot jelenti számunkra. Azt kö-
szönhetem a közösségünknek, 
hogy szépen lassan visszatalál-
tam magamhoz és a saját érté-
keimhez” – mondta a díjátadón.

A Sisterhood díjat idén Virág 
Viktóriának ítélték oda, aki ki-
vételesen megrázó történetéért 

osztotta meg velünk. „Ő az a nő, 
aki bármit vállalna, hogy olyan 
életet élhessen, mint a legtöb-
bünk, de sorozatos egészség-
ügyi problémái miatt nem szü-
lethet gyermeke. Fagyott csend, 
és potyogó könnyek között 
hallgattuk Viktória írását Láng 
Annamária színésznő előadásá-
ban” – írja róla a terézanyu.hu. 
Egy nő őszinte vallomása, aki 
csak egy dologra vágyik: hogy 
félthessen, óvhasson, szerethes-
sen, és hogy mindenét odaad-
hassa. Ő egy igazi harcos, har-
cosa a küzdelmes, akadályokkal 
teli életnek.

Minden jó, ha jó a vége: ami-
kor a Sisterhood díj friss tulaj-
donosaként a színpadra lépett, 
zokogva-nevetve csak annyit 
mondott: „Babát várok”. Mind-
két történet nagyon személyes 
és megható, őszinteségük mély 
nyomot hagyott bennem. Ér-
demes elolvasni, mindkét írást, 
mert tényleg motiváló.  

 Novotni Nóra (Norina)
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ÖNISMERET ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
PÁRKAPCSOLATI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING A GRAFOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL...

 
A RÉSZTVEVŐ:

• tudatosítsa személye 
másokra gyakorolt hatását,

• tudja elfogadni az
esetleges negatív 
visszajelzéseket,
• legyen képes problémáit 
artikulált módon kifejezni.

VISELKEDÉS TÍPUSOK ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS:

• megvizsgáljuk a 
viselkedés- és 
személyiségtípusokat,

• konfl iktusok típusai,
konfl iktuskezelési 
módszerek,

• kritika kezelése.

A KOMMUNIKÁCIÓ SZERKEZETE ÉS BUKTATÓI,
METAKOMMUNIKÁCIÓ:

• kommunikáció elvi 
működési sémája,

• kölcsönös megértés 
mesterfogásai,

• metakommunikációs 
jelzések.

SZEMÉLYISÉGÜNK TITKAI (TESZTEK, 
ESETJÁTÉKOK):

• erősségeink,
• gyenge pontjaink,
• magunk képe

(image-fejlesztés),
• belső problémák, 

feszültségek okai, 
megoldásuk.

FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS KAPCSOLATOK, 
PÁRKAPCSOLATOK:

• aktív hallgatás,
• nyilvános szereplés,
• döntési készségek 

fejlesztése,
• problémamegoldás, 

konfl iktuskezelés,
• meggyőzés 

hatékony eszközei,
• jól szeretni,
• kapcsolatok 

ellaposodásának 
okai, ismérvei,

• féltékenység,
• megcsalás.

IDŐPONT: FOLYAMATOS KEZDÉS, A JELENTKEZÉSEK FÜGGVÉNYÉBEN
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS, JELENTKEZÉS:

LÉPOLD EDIT • tel.: +36 30/855-13-15 • w-mail: lepoldedit@gmail.com (01457)

NŐI TAVASZI NYÁRI

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás, fájós lábakra!

Áraink: 2.900 Ft – 5.900 Ft-ig

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály
SZEKSZÁRD, volt Ady kollégium – Wosinsky ltp.
2016. május 28., szombat 09:00 – 11:00 óráig

(01465)

(01463)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.

Nyitva tartás: H-P. 8–16 óráig
Telefon: 74/319–593

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

SCHOLL – BERKEMANN
megérkezett

a tavaszi-nyári kollekció a

BA

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Elek László
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 
(Spirit Egészség Centrum)

Rendelési idő:
hétfő, szerda: 14:30 órától

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 16:00 – 18:00

Nincs várakozási idő!
Előjegyzés: +36-30/234-2572

(01462)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:

https://www.facebook.com/
szekszardivasarnap/

Szekszárd egykor – a Hármashíd

A Séd-patak feletti Szent János híd mellé a szekszárdi képviselő-testület 1876-ban ha-
tározta el, hogy gyaloghidat is épít a Széchenyi és a Rákóczi utca határán. A kivitelezést 
Bien Samu végezte 249 Ft-ért. A vashíd, vagy Hármashíd egy évszázadon keresztül 
jellemző pontja volt a városnak.

A Séd-patak rendezetlen medre sok bosz-
szúságot okozott a szekszárdiaknak, ezért 
1911-ben bukógátat építettek, majd az 1928. 
és 1932. közötti rendezési munkák oldották 
meg a gondokat. 

A Széchenyi utcát 1901-ben rakták le koc-
kakővel.

A Polgári leányiskola 1911-ben költözött az 
Adler-házzal szemközti, az Albanich-ház he-
lyén épült önálló, új iskolába.
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Ki korán kel…
... korábban mehet könyvtár-
ba. A Tolna Megyei Illyés Gyu-
la Könyvtár hosszabb nyitva tar-
tással várja olvasóit. A Széchenyi 
utcai központi épület és az Au-
gusz Imre utcai gyermekkönyv-
tári részleg is 9 órától este 18 órá-
ig látogatható hétfőn, szerdán, 
csütörtökön és pénteken.

A könyvtár heti 52 és fél órá-
ban, az www.igyuk.hu oldalon 
pedig a nap 24 órájában áll az in-
formációkeresők rendelkezésére.

Nyitott hét
A PTE IGY Gyakorlóiskola Mű-
vészeti Iskolája képzőművészeti 
tagozata nyitott hetet és beirat-
kozást tart május 23. és 27. kö-
zött, minden délután 15 órától. 
Minden kedves szekszárdi és 
környékbeli érdeklődőt, általá-
nos- és középiskolást, valamint 
felnőttet is szeretettel várnak 
művészdiplomás tanáraink.

Akik megvívták a hidegháborút
A Szekszárdi SZC Bezerédj 
István Szakképző Iskolájának 
Enterprise nevű csapata a 
harmadik helyen végzett Ma-
gyarország legnagyobb egye-
temi rendezésű történelemi 
versenyének pécsi döntőjén.

A Horváth Mária, Steinbach  
Mónika, Molnár Dávid és Né-
meth Ádám alkotta négyes 
küzdelmes utat tett meg, míg a 
nyolccsapatos döntőbe jutott... 
Kitartó felkészülés előzte meg 
a versenyt, amelynek meg is lett 
az eredménye. A Kreatív törté-
nelem című versenyen induló 
80 csapatból előbb bejutottak a 
28 csapatos középdöntőbe, majd 
onnan a legjobb nyolc közé.

A Pécsen megrendezett izgal-
mas döntőben a Bezerédj diákjai 
kiváló teljesítménnyel harmadik 
helyezést értek el. Az értékes 
könyv és tárgyjutalmak mellett 
számukra a legjelentősebb aján-
dék mégis az-az elismervény 
volt, amely a PTE Állam- és 

Jogtudományi- vagy Közgazda-
ságtudományi Karára történő 
sikeres felvételi esetére, 20 %-os 
tandíjkedvezményt biztosít.

A 2013 óta minden tanévben 
meghirdetett, középiskolások-
nak szóló tanulmányi verseny 
idei témája a hidegháború és a 
kétpólusú világ volt. A verseny 
döntőjén volt olyan feladat, 
melynek során rögtönzött saj-
tótájékoztatót tartottak a ver-
sengő középiskolai csapatok, 
de beleképzelhették magukat, 
ahogy egy amerikai kormány 
szóvivőjeként országuk állam-
polgárait meggyőzik a vietnámi 
katonai beavatkozás szükséges-
ségéről, vagy jugoszláv sajtószó-
vivőként a különutas politikáról 
informálják a Nyugatot.

A csapat felkésztő tanára, 
Balogh Attila nagyon büszke a 
csapatára és bízik benne, hogy 
jövőre – bár tanulóinak végzős-
ként rengeteg feladata lesz – is-
mét részt tudnak majd venni a 
versenyen.   SZV
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Május 15-ei rejtvényünk megfejtése: Mihail Bulgakov, A Mester és Margarita
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Rodler Miklós. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését május 26-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Arra hallgatunk, amire megtanulunk figyelni
Mit jelent hallgatni Isten Lelkére?
„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten 
Fiai.”  Róma 8,14

Egyszer sétáltunk Erdélyben a székely bará-
taimmal az erdőben. Az egyikük megállt és 
néma fejbiccentéssel jelezte, hogy figyeljünk 
előre, van ott valami. Kis idő után tovább-
mentek. „Láttad?” – kérdezték. „Mit?” „Őzet” 
– ott állt távol a fák között, de észrevett ben-
nünket. Nem láttam. Sokszor tapasztaltam 
velük hasonlót. „Láttad?” A pocsolyában az 
ebihalakat, a sziklákon az apró gyíkokat, az 
erdőben a fák között messziről sárgálló apró 
rókagombát – olyan dolgokat vettek észre, 
amit én százból százszor sem. Tanultam tő-
lük figyelni, ahogyan követtem a tekintetüket, 
figyeltem mit néznek, mit vesznek észre.

Az autószerelőm szintén bámulatos. Beült 
mellém az autóba: „Lukas a hűtő főnök, hát 

nem vetted észre? Majd lassan aksit kelle-
ne cserélni, lassú a gyújtás.” Ilyenkor mindig 
ámulok, hogy honnan tudják? Azt hallja, látja 
meg az ember, amire, megtanul figyelni. Mire 
van kihegyezve a füled? Isten lelke hangjára 
is megtanulhatunk figyelni. Egy idős lelkész 
testvérünk sokszor ír bíztató üzeneteket reg-
geli csendessége közben a barátainak, akik 
az eszébe jutnak. Sokszor kap visszajelzést: 
„Honnan tudtad, hogy nekem most erre van 
szükségem?” Vannak ilyen pillanatok, amikor 
engedek Isten Lelke vezetésének, figyelek és me-
gyek, amerre vezet. Nagyon jó pont akkor pont 
ott lenni, ahová való vagyok, ahová Ő küldött. 
„Mert az Ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus 
Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket 
előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk.”

A szeretet, a másik iránti vonzalom egyfaj-
ta hatodik érzéket fejleszt ki bennünk, megta-
nulunk figyelni arra, akit szeretünk. Rábízni 

magunkat, hogy majd mondja, ha valami 
baja van, és ugyanakkor figyelni az apró jel-
zésekre. Sokszor átéljük, hogy tudjuk mi a jó, 
de megtenni nincs erőnk. Ezért keresem Isten 
közelségét, mert nincs más, aki jobban szeret-
ne, aki mellett jobban önmagam lehetek, aki 
jobban megértene, mint Krisztus. Nincs más, 
aki engem helyesebben tudna szeretni, aki úgy 
bátorít, aki annyira pontosan megmutatja mit 
rontottam el. Az Ő lelke szelíd hangját kívá-
nom és várom. Ahogyan csak tudom, amikor 
csak tudom. Kora reggel fülelek, csendben, 
helyet készítek neki az életemben. „Felkelt 
engem minden reggel, hogy hallgassam tanít-
ványként.” A Lélek vezetését a belső vágyunk és 
az akarati döntésünk együtt segít meghallani. 
Helyet készítek: kitakarítok 15 percet, fél órát, 
egy órát, hogy rá figyeljek, hogy Istennel legyek. 
Azért, mert szeretnék jobban szeretni, teljesebb 
lenni. Ámen.  Gyurkó Donát

MIT TEHETÜNK EGÉSZ- 
SÉGÜNKÉRT EGY EGÉSZ-

SÉGTELEN VILÁGBAN? 
Tapasztalható, hogy egyre több 

veszély fenyegeti az 
EGÉSZ-SÉG-ünket.  

Mit tehetünk azért, hogy túlélők 
legyünk és ne áldozatok?

Előadó: Kovács József
természetgyógyász,  

alternatív gyógyító-szakíró,
metafizikai pszicho-terapeuta, 

reiki mestertanár.
Időpont: 2016. május 25. 

(szerda) 17:00 óra
Helyszín: Babits Mihály  

Kulturális Központ,
Csatár terem (I. emelet)

Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke
Információ:  

+36/20-473-0644, 74/511-721
www.mentalmuhely.hu

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Jogi Igazgatóságának Stratégiai 

Tervezési Osztályára
pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Közügyek/Állás menüpontban 

tekinthető meg.

Meghívó Léleképítőre
Pajor András atya, 
a Keresztény Kul-
turális Akadémia 
elnöke „Nemzet-
tudat és erkölcs”
című előadására.

Helyszín: Garay János 
Gimnázium díszterme; 

Szekszárd, Szent István tér 7-9.
Időpont: 2016. május 23., hétfő 

18:00 óra
Minden érdeklődőt szeretettel 
hív és vár a Léleképítő házigaz-

dája dr. Tóth Csaba Attila. 
Tel.: +36–30/9319–428
BELÉPÉS DÍJTALAN

Az előadást élőben közvetítjük 
itt: http://www.tolna.net/~far-

kasj65/lelekepito/index.htm

Fővárosi siker az atlétikai csapatbajnokság elődöntőjén
Negyven versenyszámban 
hirdettek győztest a hétvégén 
nem éppen atlétika-barát idő-
járásban megrendezett atléti-
kai csapatbajnokság szekszár-
di elődöntőjében. A versenyt 
az UTE-MTK nyerte, a házigaz-
da a nyolcadik helyen zárt.

A Nyugati csoport csapatai 10 
fok körüli hőmérsékleten, eső-
ben és szélben vetélkedtek egy-
mással a szeptemberi fináléért. 
A két napos viadalon sok válo-
gatott, olimpiai szintes atléta is 
pályára lépett. A pontokért, a 
döntőért való kiélezett küzde-
lemben több duplázó, triplázó is 
akadt. Biztosan győzött az első 
napról egy pontos hátránnyal 
forduló UTE-MTK (419,5 pont) 
a szoros küzdelmet vívó Panno-
nia Príma (351) és Bakony-Ba-
laton előtt (350,5). Továbbjutó 

helyen végzett a Pannon Duo 
(342,5), a Bonyhád-Kaposvár 
(259) és a TFSE-Vasas is (255).

A mostoha időjárás ellenére 
kiemelkedő eredménnyel zárt 
Szűcs Valdó 110 m gáton (13,87), 
Madarász Viktória 10 km gyalog-
lásban (47:23,61), a kalapácsvető 
Hudi Ákos (71,87 m) és Pásztor 
Bence (71,60 m), valamint 100 m 
gáton Krizsán Xénia (13,76).

A házigazda szekszárdiak a 
Mohácsi TE atlétáival alkotott 

csapata 168.5 ponttal a nyolcadik 
helyen zárta a megméretést a 15 
gárdát felvonultató mezőnyben. 
Egyénileg a három ugrószámban 
is érmes Erdélyi Zoltán (lenti ké-
pünkön) szerepelt a legjobban. A 
Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
utánpótlás-bajnok atlétája a ma-
gasugrást 190 cm-es eredmény-
nyel megnyerte, távolban 698 
cm-rel második, hármasugrás-
ban pedig 14.27 m-rel harmadik 
lett. A hölgyek azonos számában 

12.88-as eredménnyel a dobogó 
második fokára állhatott fel In-
daia Ivett. A csapat „szekerét” a 
mohácsi Kürthy Lajos is tolta, aki 
három dobószámban (diszkosz, 
súly, gerely) elért eredményeivel 
27 pontot tett be a közösbe.

„A mostoha időjárás miatt 
a verseny sportszakmai értéke 
nem „mérhető”, hiszen az at-
léták megközelíteni sem igen 
tudták legjobbjukat. A viadal 
mindenesetre visszahozta Szek-
szárdot a sportág körforgásába, 
versenybíróink feleleveníthet-
ték tudásukat, utánpótláskorú 
atlétáink pedig erős mezőnyök-
ben mérethettek még magu-
kat” – értékelt Csillag Balázs, a 
Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
ügyvezetője.

A csapatbajnokság döntőjét 
szeptember 10-11-én, Székes-
fehérváron rendezik.  - fl -

További szekszárdi ered-
mények: Nők, távolugrás:  
5. Indaia Ivett 556 cm. Gerely-
hajítás: 5. Máté Fanni 39.36 m.

Férfiak, 400 m gát: 5. Ta-
kács Krisztián 1:01.74. 3000 
m akadály: 4. Zsigmond 
Előd 9:44.61, 7. Deák Bálint 
10:15.97. Magasugrás: 5. Ig-
nácz Dániel 175 cm, 9. Őry 
Tamás 175 cm. Hármasug-
rás: 7. Őry T. 13.38 m. 
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SPORTHÍREK
AMERIKAIFUTBALL. Negyedik 
mérkőzésén harmadik sikerét 
aratta a Szekszárd Bad Bones 
a Bodri Pincészet Divízió I-es 
amerikai-futball bajnokság-
ban. Sződy Ferenc vezetőedző 
csapata 37-10-re nyert a Buda-
pest Titans ellen.A Rosszcson-
tok legjobbja a 3 touchdown 
mellett egy két pontos akciót is 
jegyző Novakov Dávid volt. A 
Bad Bones 4 forduló után har-
madik a bajnokságban.
ASZTALITENISZ. A női 
Klubcsapatok Szuperligája 
döntőjébe jutott Szekszárd 
AC május 22-én, vasárnap 15 

órától a városi sportcsarnok-
ban játssza az oda-visszavágós 
párharc első mérkőzését a cseh 
Hodonin ellen.
FUTSAL. A női NB I bronzmér-
kőzésének első felvonását ren-
dezik vasárnap 19 órától Szek-
szárdon, ahol a házigazda UFC 
ellenfele a Diósgyőr csapata lesz. 
LABDARÚGÁS. Megyei ranga-
dót veszített Pakson a Szekszárdi 
UFC NB III-as labdarúgó csa-
pata (1-0), így Dienes Pál edző 
együttese nem tudott elmozdul-
ni a Közép-csoport utolsó helyé-
ről. A kiesés az UFC és a Bölcske 
között dőlhet el.

Újra bajnoki címet ünnepeltek a Fekete Gólyák
Négy év alatt második alka-
lommal nyerte meg az NB 
I/B-s női kézilabda bajnok-
ság Nyugati csoportját a 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
együttese, amely az elmúlt 
szombaton a Marcali legyő-
zésével tette fel a koronát 
egész éves teljesítményére.

Rajt-cél győzelmet arattak Ta-
bajdi Ferenc tanítványai, akik 
az őszi idényben mind a 13 
mérkőzésüket megnyerték. Az 
akkor kiharcolt jelentős előny-
nyel aztán „jól sáfárkodtak” a 
bajnokság második felében, így 
még a dobogós Vasas és NEKA 
otthonában elszenvedett vere-
ség, valamint a Pénzügyőr és a 
Fradi II ellen elhullajtott egy-
egy pont is „belefért”. Az FGKC 
a Marcali legyőzésével (35-20) 
végül három pont előnnyel 
nyerte a bajnokságot.

– Végig vezetve nyertünk, de 
nem volt egyszerű bajnokság 
az idei – kezdte az értékelést 
Tabajdi Ferenc vezetőedző, aki 
az elmúlt négy idényben két-két 
arany- és ezüstérmet szerzett a 
szekszárdiakkal. – A Vasas, a 
NEKA és a felkerült tartalék-
csapatok miatt a korábbinál 
kiszámíthatatlanabbak voltak 
az erőviszonyok. Annyiban sze-
rencsések voltunk, hogy a rivá-

lisainkat ősszel hazai pályán fo-
gadhattuk, s az akkor begyűjtött 
győzelmek végül sokat nyomtak 
a latba. A legnagyobb ellenfe-
lünk az akadémisták (NEKA) 
csapata volt, amely bizonyos 
időszakokban talán jobb is volt 
nálunk...

– Hosszú szezon volt, amelyet 
sikerült két vereséggel és két dön-
tetlennel, illetve kisebb-nagyobb 
hullámvölgyekkel „lehoznunk”. 
Az első hullámvölgy Horváth 
Szimonetta sérülése után jött. 
Rutinos irányítónk kiesése után 
új játékszisztémára kellett átáll-
nunk, a három-lövős és a két-be-
állós játékot igyekeztünk variálni. 
A tabella azt mutatja, hogy a sa-
ját kapunk előtt nyújtottunk jobb 
teljesítményt, de az is igaz, hogy 
mi lőttük a második legtöbb gólt. 

Csapatunkból öten is száz találat 
felett zárták az idényt.

– Posztonként végig szalad-
va a kereten elmondható, hogy 
kapusaink közül leggyakrabban 
Schell Gabriella élvezte a bizal-
mam, de Tancz Kingának és a 
fiatal, de igen tehetséges Sza-
lai Szonjának is voltak remek 
pillanatai. A bal szélen Reisch 
Gabriella a sérüléséig támadás-
ban és védekezésben egyaránt 
alapembere volt az együttesnek. 
Helyettese, a fiatal Tauker Eszter 
megoldotta a rábízott feladatot. 
Bal lövőben Vasas Edina telje-
sítménye alapjaiban határozta 
meg a csapat játékát, de Csajkó 
Elizának is voltak jó momentu-
mai. Horváth Szimonetta sérü-
lése után legtöbbet Weigel Zita 
szerepelt irányítóban, aki kivá-

ló, 92 százalékos hatékonysággal 
értékesítette a heteseket. Nagy 
Szilvia igazi jolly jokerként több 
poszton, így játékmesterként is 
bevethető volt. Fauszt Éva ősz-
szel kiemelkedőt nyújtott jobb 
lövőben, tavasszal már egy kicsit 
hullámzóbb volt a teljesítménye. 
Grénus Gréta játéka volt az év 
kellemes meglepetése: jobb szél-
sőnk 19 évesen is a csapat meg-
határozó tagja tudott lenni. Be-
állóban Gulya Krisztina és Tóth 
Barbara kapott lehetőséget, előb-
bi védekezésben is hasznos tagja 
volt a csapatnak. A fiatalok közül 
Lengyelfalusy Vivien és Kónya 
Dóra kapott még lehetőséget.

A következő szezonnal kap-
csolatban még sok minden 
képlékeny az FGKC háza táján, 
hiszen változások várhatók a já-
tékoskeretben. Úgy tűnik, pilla-
natnyilag nincs realitása az NB 
I-es szereplésnek, de a szövetség 
főtitkárától kapott ígéret szerint 
emiatt más területen nem szen-
vedhet hátrányt a Szekszárd.

 - fl -
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A góllövőlista élmezőnye:
Weigel Zita 153
Fauszt Éva 148
Vasas Edina 144
Reisch Gabriella 102
Grénus Gréta 100

Rekordmezőnyt várnak az idei Gemenc Nagydíjra
Minden korábbinál több, 
közel 160 versenyző áll rajt-
hoz a május 27. és 29. között 
megrendezendő Sygnus 42. 
Gemenc Nagydíjon, mely az 
idén Paksot is érinti.

A többszakaszos nemzetközi or-
szágúti versenyt – melynek össz-
távja idén 380 kilométer – kilenc 
ország mintegy 160 kerékpárosa 
részvételével rendezi meg a jövő 
hétvégén a Gemenc Nagydíjért 
és a Tehetséges Kerékpárosokért 
Közhasznú Alapítvány. A részt-
vevők száma nemcsak a verseny 
történetében számít rekordnak, 
de nem találni még egy olyan 
hazai országúti viadalt, ahol ek-
kora mezőny tekerne – közölte 
a verseny keddi sajtótájékoztató-
ján Steig Csaba főszervező.

A korábbi kétszeres összetett 
győztes (1991, 1992), egykori 
olimpikon kerekes elmondta: az 
idei Nagydíjon – a nevezés pilla-
natnyi állása szerint – tíz külföldi 
és nyolc hazai csapat, valamint 
több egyéni induló vesz részt. A 
mezőny erősségét mutatja, hogy 
hat kontinentális csapat is Szek-
szárdra érkezik. A főszervező 
szerint a verseny esélyesei között 
nincs szekszárdi, de még csak 
hazai biciklis sem. A magyar 
bringások közül Steig Csaba 
szerint Rózsa Balázsra, a Szuper 
Beton Cycling Team kerekesére 

lesz érdemes figyelni, no meg a 
Team Differdange-Losch gárdá-
jában tekerő Lovassy Krisztián-
ra. A luxemburgiaknál spanyol, 
olasz, holland, litván és magyar 
bringás mellett az egyedüli „ha-
zai” versenyző, a tavalyi Tour de 
Hongrie-t nyerő Tom Thill, aki 
az összetett egyik favoritja. A Ge-
menc Nagydíj címvédője, Maros 
Kovac távollétében az erős sorral 
érkező olasz Delio Gallina Colo-
sio bringásai is beleszólhatnak a 
dobogós helyezésekbe. Termé-
szetesen az Ausztriából, Cseh-
országból, Romániából, Szerbiá-
ból, Szlovákiából és Szlovéniából 
érkezők csapatok is szeretnének 
ott lenni a végelszámolásnál, és 
persze ne feledkezzünk el a ma-
gyarokról, köztük a Szekszárdi 
KSE és a Szekszárdi Szabadidős 
KE kerekeseiről sem.

Az idén négy szakaszból áll 
majd a verseny: az elsőn, a Syg-
nus Kupáért kiírt pénteki futa-
mon 123 kilométert teljesít majd 
a mezőny. Újdonság a szombat 
délelőtti, paksi szakasz, ahol a ke-
rékpárosok 70 kilométert tesznek 
majd meg az atomváros utcáin 
kijelölt 3,4 km-es körpályán. Ter-
mészetesen az idén is megtartják 
a hagyományos háztömbkörüli 
kritérium versenyt Szekszárd 
belvárosában: a bringások 55 
kilométert teljesítenek egy 1,7 
km-es körpályán az Alisca Bau 
Kupáért, ami Pálinkás Csaba em-
lékverseny is egyben. A Bátaszé-
ket is érintő, vasárnapi országúti 
mezőnyversenyen, a Tarr Kupá-
ért zajló negyedik szakaszon 132 
km vár a mezőnyre. (A részletes 
program megtalálható a www.ge-
mencnagydij.hu oldalon.)

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere elmondta: a jelentős 
hagyományokkal bíró verseny 
szakmai szempontjainak meg-
tartása mellett az idén további cél 
volt, hogy a rendezvényt a szek-
szárdi és környékbeli családok 
számára még vonzóbbá tegyék. 
A város ezzel kívánja segíteni a 
kerékpársport népszerűsítését és 
az utánpótlás-nevelés biztosítá-
sát. Ennek megfelelően – a társ-
rendező Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. szervezésében – a fiatalokat 
is megmozgató programokat ál-
lítottak össze. Vasárnap 14 órától 
az óvodásokat és általános isko-
lásokat hívja nyeregbe a Kis Ge-
menc Kupa, ahol egy 400 méteres 
körpályán, korcsoportonként ve-
télkednek a gyerekek. A Béla ki-
rály téren mobil KRESZ-pálya, és 
egy speciális, úgynevezett pum-
pa-pálya is várja a vállalkozó ked-
vűeket. Az első 150 nevező fiatal 
emlékérmet vehet át, díjat kap a 
legtöbb tanulóját mozgósító isko-
la, a regisztrálók között pedig ki-
sorsolnak egy kerékpárt – mond-
ta el Nacsa Emese, a Szekszárd 
Sportközpont Nkft. igazgató-he-
lyettese. A fiatalokat, amatőröket 
megcélzó rendezvény egyfelől 
színesíti a vasárnapi gyermeknapi 
programot, másrészről új tehetsé-
geket hozhat felszínre a szekszár-
di kerékpársport számára. 

 Forrás: kadarka.net

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap május 23-tól május 27-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ május 23. május 24. május 25. május 26. május 27.

„A”
950 Ft

Sertés gulyásleves Zellerkrémleves,
levesgyöngy

Grízgaluska
leves Kar� olleves Paradicsomleves

Diós-mákos
metélt

Eszterházy 
marharagu,

makaróni
Lencsefőzelék,

házi fasírt

Sült csirkecomb,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

Szárnyasmáj 
rizottó,

friss saláta

„B”
950 Ft

Karalábéleves Zellerkrémleves,
levesgyöngy

Grízgaluska
leves Kar� olleves Paradicsomleves

Cordon bleu,
burgonyapüré,

savanyúság
Rakott brokkoli

csirkehússal
Lecsós 

sertésszelet,
rizs

Tarhonyás hús,
savanyúság

Sült csülök,
kemencés 
burgonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
890 Ft

Falusi rántott szelet, 
petrezselymes 

burgonya,
új káposzta saláta

Falusi rántott szelet, 
petrezselymes 

burgonya,
új káposzta saláta

Falusi rántott szelet, 
petrezselymes 

burgonya,
új káposzta saláta

Falusi rántott szelet, 
petrezselymes 

burgonya,
új káposzta saláta

Falusi rántott szelet, 
petrezselymes 

burgonya,
új káposzta saláta

(01460)
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Országos döntőbe jutottak a „kisgólyák”
Rég várt nagy sikert ért el a Szekszárdi Fe-
kete Gólyák KC U11-es csapata, amely a be-
jutott a nyolc csapatos országos döntőbe.

A Rácz Adrián vezetőedző, valamint Gulya 
Krisztina és Mészáros Melinda edzők által 
felkészített együttes hibátlan teljesítményt 
nyújtott a 2015/2016-os regionális bajnok-
ságban. Minden mérkőzését megnyerte a 
csoportküzdelmek során, s így bejutott az 
országos elődöntőbe. Itt négy mérkőzésen 
vannak túl a „kisgólyák”, akik remek játékuk-
nak köszönhetően - a hátralévő két mérkő-
zés eredményétől függetlenül – kiharcolták 
a nyolc csapatos országos fináléba kerülést.

A 2004-es születésű lányok alkotta csa-
pat tagjai Fejős Adrienn, Nagy Alexandra, 

Palkó Viktória, Szücs Edina (Babits iskola), 
Ferger Viktória (Garay iskola), Kocsis Ani-
ta, Kocsis Luca, Szolnoki Nóra (Dienes is-
kola), Pál Fanni, Réz Réka, Sipos Kata (Baka 
iskola), Szücs Réka (Gyakorló iskola).

Ezüst Kecelről
A második helyen zárta a Szekszárdi Fe-

kete Gólyák U8-as, Dienes iskolás csapata 
a keceli pünkösdi kézilabda tornát. Ivánné 
Bányai Ilona edző tanítványai magabiztosan 
nyerték csoportmeccseiket a Szeged, a Do-
rog, a Békéscsaba és a Szentes legyőzésével. 
Az elődöntőben megverték a Kecskemétet 
is, a döntőben viszont nagy küzdelemben 
alul maradtak a Kispesttel szemben. A gól-
királyi címet Barabás Liliána érdemelte ki, 

de különdíjat kapott Sárossy Zsófia is. A Di-
enes csapatában Barabás Liliána, Csizmadia 
Hanna, Csorba Kitti, Fekete Zita, Kapéter 
Zsófia, Nagy Laura, Nagy Natasa, Péti Anna 
és Sárossy Zsófia lépett pályára. SZV
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 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.: 74/412-765 .

ÁCS REZSŐ polgármester
Június 13., hétfő 14–16 óráig, 
előzetes bejelentkezés alapján.  
Tel.: 74/504-102. Szekszárd, Piac 
tér 1. „F” épület.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Május 24., kedd 16 óra. 
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 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

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

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(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 (Mikes u. 24.)

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik iroda 
(Dózsa György u. 4.)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján  
17–18 óráig tart. Szekszárd, Piac 
tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VÁROSI GYERMEKNAP 
2016. május 29., 10:00-19:00

Interaktív foglalkoztatók, műsoros produkciók a Szent I. téren.
10:00 – 10:50 Grimask Bábszínház előadása: „Ipi-apacs”
11:00 – 11:20 Mozgásművészeti Stúdió interaktív bemutatója
11:20 – 11:40 Játékos angol foglalkozás a Kids Club 

Nyelviskolával 
11:40 – 12:00 „Maminbaba” mozgás bemutató
12:00 – 12:20 Leung Ting Wing Tsun Kung Fu Csoport 

bemutatója, játék a parkban a csoport tagjaival
12:20 – 12:40 Fashion Dance bemutató
12:40 – 13:00 Iberican Táncegyesület interaktív bemutatója
13:00 – 13:20 PTE IGY mozgásművészeti bemutató
13:20 – 13:50 Vers és Mese a „Csizmazia Alapítvány a Jövő 

Ígéretes Gyermekeiért” tagjaival
14:00 – 14:50 A Tücsök Zenés Színpad koncertje
15:00 – 15:20 A Sióagárdi „Fecske” Bábcsoport előadása utána

– bábkészítés a parkban
15:30 – 16:30 Néptáncbemutató és népi gyermekjátékok 

Bartina Néptáncegyesület és a Bartina Zenekar 
közreműködésével 

16:30 – 16:50 Kutyás bemutató utána játszó a Csiga Biga 
Képességfejlesztő Alapítvány közreműködésével

17:00 – 18:10 A Fabula Zenekar koncertje
18:20 – 19:00 Szöcske akrobatikus R’n’R bemutató
Mozifilmek gyerekeknek 10:00 (Zootropolis – Állati nagy 

balhé) és 15:00 órai kezdettel (A Játékkészítő).
Történeti Játékok Toma és csapatával, katasztrófavédelmi 
bemutatók, kézműves foglalkoztatók, ügyességi és logikai 
játékok, a Waldorf iskola foglalkoztatója, hajfonó műhely, 

légvárak, játékpark.
Rendező: Babits Mihály Kulturális Központ

AGÓRA MOZI
Május 22., vasárnap
15:00 – Angry birds – A film
17:00 – Angry birds – A film
19:00 – Rossz szomszédság 2.
Május 23., hétfő
15:00 – Angry birds – A film
19:00 – Rossz szomszédság 2.
Május 24., kedd
15:00 – Angry birds – A film
19:00 – Rossz szomszédság 2.
Május 25., szerda
15:00 – Angry birds – A film
19:00 – Rossz szomszédság 2.
Május 26., csütörtök
17:00 – Pelé
19:00 – X-Men apokalipszis 3D
Május 27., péntek
15:00 – A játékkészítő
17:00 – Pelé
19:00 – X-Men apokalipszis 3D
Május 28., szombat
15:00 – A játékkészítő
17:00 – Pelé
19:00 – X-Men apokalipszis 3D

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete 
„VÉRADÁS A GYERMEKNAPON A BETEG GYERMEKEKÉRT” 

2016. május 28-án szombaton 10:00 – 14:00 óráig
véradást szervez a TESCO Áruház üzletsorán 

a gyermeknapi programhoz kapcsolódóan.
Kérjük minél többen jöjjenek el vért adni, ezzel is segítve a beteg gyer-

mekek gyógyulását, akik a gyermek napot nem otthon tölthetik. 
Kérjük hozzák magukkal személyi igazolványukat, és TAJ kártyájukat.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 24., kedd 15:00 
Márványterem
Kiállítás a 46. Tolna megyei gyer-
mekrajz pályázat alkotásaiból.

Tolna Megyei Gyermekrajz 
Pályázat kiállítás megnyitó és 
ünnepélyes díjátadó. A Tolna 
megyei Gyermekrajz pályázatra 
érkezett alkotásokból rendezett 
kiállításon a legjobb rajzokat 
beküldők díjazásban részesül-
nek. A több mint 40 éve hagyo-
mányosan évente megrende-
zésre kerülő kiállításon Kovács 
Ferenc festőművész köszönti a 
megjelenteket és adja át a leg-
jobbaknak a díjakat. Közremű-
ködnek a Garay János Általános 
Iskola és AMI mesemondói.

Május 24. 19:00
Művészetek Háza
Szamosi Szabolcs és a Budapes-
ti Vonósok  

Augusz-bérlet, IV. előadás. 
Közreműködik: Szamosi Sza-

bolcs (orgona). Jegyár: 3200 Ft, 
nyugdíjas/diák: 2880 Ft. Filhar-
mónia bérletes kedvezménnyel: 
2560 Ft.

Május 28., szombat 10:00
Szent István tér 
Magyar Hősök Emléknapja 

Ünnepi program az I. és II. 
világháborús emlékműnél, a 
Szent István téren:
• 09:50 Térzene az Ifjúsági Fú-
vószenekar előadásában (kar-
nagy: Kovács Zsolt).
• 10:00 A Magyar Honvédség 
Felhívó jele.
• Ünnepi beszédet mond dr. 
Máté István, Szekszárd MJV 
Önkormányzata képviselője
• A keresztény egyházak ünnepi 
áldása: Sefcsik Zoltán evangéli-
kus lelkész.
• Koszorúzás és gyertyagyújtás 
az I. és a II. világháborús em-
lékműnél.
• Az ünnepséget szervezi: a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ, 

közreműködik a Honvéd Ha-
gyományőrző Egyesület Szek-
szárdi Szervezete.

Május 29. 10:00  -  18:00 - Szent 
István Tér
Városi Gyermeknap (részletes 
program lent)

Május 30. hétfő 19:00
Színházterem
Kálmán Imre: Cigányprímás

Orfeum bérlet, IV. előa-
dás. Operett két felvonásban, a 
Turay Ida Színház előadása.
1912-ben mutatták be Bécsben 
és egy esztendőre rá, már Buda-
pesten is óriási sikert aratott ez 
az izgalmas Kálmán operett.
A főszerepben Mikó István 
(Rácz Pali. Közreműködik: Suki 
István (a Rajkó zenekar vezető 
prímása) és zenekara, valamint 
a Sixteam Fekete Mária vezény-
letével. Rendező: Böhm György. 
Jegyárak: 3500-3300 Ft.

FELHÍVÁS – ÖNKÉNTESEK NAPJA 2016
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. június 4-én hagyományosan megszervezi az

Önkéntesek Napját és a Hála Gálát
A Szent István térre fognak kitelepülni az önkéntes munkát végző 

szervezetek délelőtt 10 órától délután 18 óráig.
Kérjük, hogy aki szeretne fellépni, bemutatkozni, az legyen kedves 

jelentkezzen Ácsné Oláh Gabriellánál, 
a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnökénél 
a gabi.olah.acs@gmail.com email címen.

A jelentkezéskor mindenképpen kérjük jelezni 
a technikai igényeket (szék, asztal, stb.).

Jelentkezési határidő: 2016. május 23. (hétfő)
Idén is keressük az év Szomjú díjasát

A szervezők 2016. május 23-ig várják a felterjesztéseket.
Az indoklással alátámasztott javaslatokat papír alapon illetve elekt-

ronikusan lehet benyújtani a Mentálhigiénés Műhelyhez,
7100 Szekszárd, Szent I. tér 10. postai címen, 

illetve a mentalmuhely@gmail.com email címen.
További információk:

Ácsné Oláh Gabriella (Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke)
e-mail: gabi.olah.acs@gmail.com.

Gaálné Hoffercsik Dóra (Mentálhigiénés Műhely irodavezetője)
tel.: +36–74/511–722, +36–20/353–4366

e-mail: mentalmuhely@gmail.com.
Pócs Margit (Közművelődési és civil kapcsolatok referense)

tel.: +36–74/504–119, +36–30/632–3266
e-mail: pocs.margit@szekszar.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELNŐTT HÁZIORVOSI MUNKAKÖRRE

Szekszárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki Szekszárd XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak 

vállalkozási formában való ellátására területi ellátási kötelezettséggel.
• • •

Munkakör és munkahely megnevezése:
• A XIII sz. háziorvosi körzethez tartozó felnőtt lakosság ellátása 

a Szekszárd, Vörösmarty út 5. szám alatti rendelőben.
• A tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi 

háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt, mely egyben 
az ügyeletben társult települések ellátását is jelenti.

• • •
Pályázati feltételek:

• A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a 313/2011. 
(XII.23.)  Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.

• Büntetlen előélet.
• • •

Pályázathoz csatolni kell:
• végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát, 
• részletes személyi és szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• a pályázó hozzájárulása arról, hogy a pályázati eljárásban 

résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.
• MOK tagsági igazolás.

• • •
Pályázat benyújtásának helye:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
• • •

Egyéb információk:
• A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen 

adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.
• A pályázat benyújtásának határideje:2016. 06. 15.
• Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejáratát követő 

Képviselő-testületi ülés.
• Az állás betölthető: Képviselő - testületi döntést követően. 
• További információ kérhető: Dölles Lászlóné intézményvezető 

+36–30/458–6344
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KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55(01452)

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

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

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01461)

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


