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A Pannon Borrégió Egyesület és a 
Pécsi Borozó szerkesztősége immár 
hetedik alkalommal rendezte meg 
a Pannon Borrégió TOP25 borver-
senyt. A régió négy borvidékének 
(Pécs, Szekszárd, Tolna és Villány) 
legjobb borai mérettettek meg 
ezen a napon.

A Pannon Borrégió TOP25 egyik legfon-
tosabb megkülönböztető jegye a többi 
borversennyel szemben, hogy itt nem 
a versengés az elsődleges cél: sokkal in-
kább hatékony eszköz a régió borászatá-
nak és pincészeteinek népszerűsítése ér-
dekében, ugyanakkor lehetőséget nyújt a 
bemutatkozásra-kiemelkedésre a kisebb 

borászatoknak is. Idén a TOP25-re a 
négy borvidékről összesen 45 pincészet 
122 bort nevezett be. A legtöbb bor a Vil-
lányi borvidékről származik (39%), szek-
szárdi a nevezett tételek 34%-a, a Tolnai 
borvidékről 15% érkezett be, míg a pécsi 
borok adták a mezőny 9 százalékát. Pan-
non borrégiós megjelöléssel 3 százalékot 

neveztek. A borok 24 százaléka fehérbor, 
12 százaléka rozé, a többi vörösbor.

A május 14-én, Mecseknádasdon 
megtartott zsűrizést követően a TOP25-
be kilenc szekszárdi pincészet 10 bora 
került be, vagyis idén is a legeredménye-
sebb borvidék lett a szekszárdi. Dupláz-
nia az Eszterbauer Borászatnak sikerült, 
melynek Mesterünk cuvée-je és Tüke bi-
kavére – mindkettő 2011-es évjárat – is a 
legjobbak közé került. 

A TOP25-be választotta a zsűri to-
vábbá: Bodri Pincészet Kékfrankos 
2011, Fritz Pincészet Cabernet Sauvig-
non Válogatás 2011, Hetényi Pincészet 
Merlot 2012, Mészáros Borház Syrah 
2011, Sebestyén Csaba Grádus Cuvée 
2008, Szeleshát Szőlőbirtok Gyöngyö-
ző Rosé 2013, Takler Pince Bikavér 
Reserve 2009 és Vesztergombi Pincé-
szet Csaba Cuvée 2011.

A 10 szekszárdi mellett 8 villányi, 4 
tolnai, 2 pécsi és 1 pannon bort kós-
tolhat mintegy háromszáz szerencsés 
a Pannon Borrégió TOP25 nyilvános 
bemutatkozásán, június 21-én Pécsett. 

 - fl -

Egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend a szabadtéri polgármeste-
ri fogadóórára, amelynek hetedik 
felvonására került sor május 22-én 
a Mikes utca és a Wesselényi utca 
csomópontjánál, az Energia Park 
szomszédságában. Az eseményen 
részt vett Horváth István polgár-
mester, Ács Rezső alpolgármester, 
valamint Csillagné Szánthó Polixé-
na és Máté Péter Fidesz-KDNP-s vá-
rosi képviselők.

Az eseményen Ács Rezső alpolgár-
mester mutatta be a jelenlévőknek a 
2006 óta eltelt időszak beruházásait: 
mint kiderült, 2006 és 2010 között 
605,4 millió forintos fejlesztés zaj-
lott, amelynek során egyebek mellett 
az Arany János utcában kerékpárutat 
alakítottak ki a Tejiparig bezárólag, 
de a Kövendi Sándor (ma Búzavirág) 
utca és a Keselyűsi út, valamint a Tes-
co áruház között – három kilométeres 
hosszúságban – szintén kiépült egy 
kerékpárút-szakasz. 

Ebben az időszakban valósult meg a 
Garay János Gimnázium tetőszerkeze-
tének cseréje és homlokzati felújítása, 
a Mikes utcai idősek klubjában pedig 
komplex akadálymentesítés történt. 
Felújították a tűzoltóság hőközpont-
ját, a városi bölcsődénél tetőszigetelés 
és infrastrukturális fejlesztés zajlott. 
Szintén tetőszigetelési munkálatokat 
végeztek a Gyermeklánc óvodában, 
ahol a nyílászárók cseréje is megtör-
tént, a Dienes iskolában is tetőt szige-
teltek, valamint udvari rekonstrukció-
ra is sor került. 

Amint arra az alpolgármester ki-
tért, a Kecskés Ferenc utcai óvodánál 
is zajlottak rekonstrukciós munká-
latok, az Alkotmány, a Baráth János, 
a Búzavirág, a Csokonai, a Mattio-
ni Eszter, a Mészöly Miklós, továbbá 
a Dr. Hadnagy Albert és a Hunyadi, a 

Szent-Györgyi Albert utcák burkolata 
pedig 3,5 kilométer hosszan újult meg. 
Elvégezték a Magura-patak záportáro-
zójának építését és átemelő-kapacitá-
sának növelését, Madárbarát parkot 
alakítottak ki, a Dienes Valéria, Arany 
János, Wesselényi és Csengey Dénes 
utcáknál pedig a távhőrendszert kor-
szerűsítették 2000 méter hosszúság-
ban, míg az Alsóvárosi temető rava-
talozójának térburkolata is megújult. 

2011 és 2012 között 55,5 millió fo-
rintos fejlesztést hajtott végre a város, 
amelyeknél többek között 300 méter 
hosszan a Mikes és a Csokonai utcák 
útburkolatának felújítása ment végbe: 
utóbbi utcában a szennyvízcsatorna 
rekonstrukciója is megtörtént. A Ho-
lub és a Csengey Dénes utcákban táv-
hőrekonstrukció zajlott, míg az Alsó-
városi temetőben a ravatalozó festését 
és az urnafal felújítását végezték el. A 
Tartsay-lakótelepen korszerűsítették a 

játszóteret, az Alisca Terra Vízműnél 
pedig telephely-kialakítás zajlott. 

A 2013-as év során 21,2 milliós fej-
lesztést végzett a város, amelynek so-
rán a Perczel Mór lakótelep (régi Tam-
bov) játszóterének rekonstrukciója 
ment végbe, a tejipar-húsipar között 
ugyanekkor korszerű világítás épült 
ki, míg a Béri-Balogh Ádám utcában a 
temető melletti járdaszakasz újult meg 
650 méter hosszan. Szintén a Béri-Ba-
logh utcában parkoló került kialakítás-
ra, a Dienes iskolában pedig a lépcső-
ház portálját cserélték ki. 

Festés zajlott a Wunderland óvo-
da játszóterén, a Holub József utcának 
pedig kétszeri zúzottkövezését végez-
ték el. Mindezen munkálatok mellett a 

Szent-Györgyi Albert utcában kátyú-
zás zajlott, míg a Találka téren a bur-
kolatot állították helyre. 

Az idén megvalósult beruházások, 
nagyrészt a temető bővítése következ-
tében, 262,4 millió forintba kerültek, 
amelyek között a Szent-Györgyi Albert 
utca járdájának járólapos felújítása, a 
szekszárdi városi bölcsődében tör-
tént felújítás, valamint a Fecskeháztól 
a Dobó utcáig valósult meg járdaépí-
tés, de az Alsóvárosi temető bővítése 
és az InterSpar Family center kialakí-
tása is szerepel. 

A tervezett beruházások között a 
Vasvári, a Halas, a Dienes Valéria ut-
cák járólapos járdafelújítása indul el 
hamarosan, csakúgy, mint a Csengey 
Dénes utcában a kétrétegű emulziós 
bevonatú technikával végzett útfelújí-
tás. A Hunyadi utcában jobbrakanya-
rodó sáv, a Szent-Györgyi Albert ut-
cában parkoló építése, a Wesselényi 

utca melletti  Energia Parknál pedig 
két kézmosó kiépítésére és újabb esz-
közök beszerzésére kerül sor – sorol-
ta Ács Rezső.

Horváth István polgármester az 
eseményen tájékoztatta a lakókat ar-
ról, hogy két héten belül készen áll 
az Energia Parkban kiépítendő Seni-
or Park, amely az idősek mozgásának 
szolgálatában áll, de a város két ivókút 
és kutyafuttató kialakítását is tervezi a 
körzetben. 

A fogadóórán lakossági észrevé-
telként felmerült a vasút iparvágánya 
mellett húzódó patakpart megtisztítá-
sának szükségessége, valamint az eső-
zés miatt gyorsan növő fű lenyírásának 
igénye is. A polgármester elmondta: a 

városvezetés türelmet kér, hiszen a ha-
talmas esőzések után képtelen a hiva-
tal egyszerre, valamennyi helyszínen 
elvégezni a fűnyírást. Mint hozzátet-
te: a legjobb műszaki ellenőrök mind-
azonáltal a helyben élő emberek. 

Az Ady és a Csokonai utca keresz-
teződésénél tapasztalható parkolási 
anomáliákra vonatkozó észrevételre 
reagálva Horváth István közölte, meg-
oldás lehet a terület fizetős parkolóö-
vezetbe történő bevonása. Egy körzet-
ben élő hölgy a fórumon megjegyezte, 
rajtunk, városlakókon is múlik a tisz-
taság kérdése – ezzel a megjelentek 
közül sokan egyetértettek. A járdafe-
lületeken hlyenként összegűlő vízzel 
kapcsolatos problémákat  – ahogy a 
felmerült többi kisebb-nagyobb észre-
vételt is – a hivatal munkatársai felje-
gyezték és azok elhárításán, megoldá-
sán folyamatosan dolgoznak. 

 Gy. L.

Folytatódik a járdafelújítás a Kertvárosban „A Hősök Napja hozzájárul a magyar ifjúság erkölcsi neveléséhez”

Tíz szekszárdi a legjobbak között
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Hazánk háborúban elesett hőseire em-
lékezett Szekszárd május 25-én déle-
lőtt a Szent István téri I. és II. világhábo-
rús emlékműveknél. A tiszteletadáson 
Ács Rezső, Szekszárd alpolgármestere 
hangsúlyozta: eleink három törvényt is 
alkottak azon magyar hősök emlékére, 
akik hazánkat az Árpád-kortól kezdve a 
Hunyadiakon és a világháborúkon ke-
resztül napjainkig védték, védik az el-
lenségtől. 

Az emléknappal kapcsolatos legelső, 
1917. évi VIII. törvénycikk IV. Károly 
király idejében született, s abban vala-
mennyi hazánkban lévő települést köte-
lezték, állítson méltó emléket a harcok-
ban elveszített hősöknek. Az 1924-ben 
keletkezett törvény ezt csak megerősí-
tette, 1925. május 1-jén pedig Hősök 
Emlékünnepe elnevezéssel nemzeti 
ünneppé vált május utolsó vasárnapja. 

Ács Rezső felhívta a figyelmet arra 
a tragikus tényre, hogy Magyarország 
területéről az I. világháborúban 3 mil-

lióan harcoltak a fronton, közülük 660 
ezer fő esett áldozatul a harcoknak – s 
ehhez a sebesülteket még külön hozzá 
kell számítani. 

Az alpolgármester arról is beszélt: az 
1945 utáni évtizedekben a kommunis-
ta diktatúra háttérbe szorította az em-
léknapot, s ezzel elvették a családoktól 
az emlékezés lehetőségét. Amint arra 
felhívta a figyelmet, 1989. május 29-
én legelőször Szekszárdon emlékeztek 
meg hazánk hősi halottjairól. 2001-ben 
az első Orbán-kormány a Hősök Napját 
a 2001. évi 58. törvényben rögzítette és 
visszahelyezte az emléknapok sorába.

„Az elesett hősök emlékét itt és szí-
vünkben is őrizzük” – fogalmazott az al-
polgármester az ünnepségen, majd azt is 
megjegyezte: ez az ünnep is hozzájárul a 
magyar ifjúság erkölcsi neveléséhez. 

Az emléknapon Bacsmai László plé-
bános emlékeztetett arra: a hősök közül 
sokaknak idegen földön kellett meghal-
niuk, s ma is ott nyugszanak, az emléke-
zés virágait nem tehetik szeretteik, hoz-

zátartozóik a sírjukra. „A hősök véréből 
hős áldozathozatal, a kötelességteljesítés 
nemes érzése áradjon a ma embere felé” 
– fejezte ki kívánságát a katolikus pap. 

Az eseményen a szekszárdi közgyű-
lés részéről Csillagné Szánthó Polixé-

na, Szekszárd humánbizottságának 
elnöke és Ács Rezső alpolgármester 
rótta le kegyeletét az áldozatok előtt és 

helyezte el az emlékezés virágait a vi-
lágháborús hősök emlékműveinél.

A történelmi egyházak áldását kö-
vetően a rendezvény a Magyar Hon-
védség, a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület Szekszárdi Szervezete és 

más civil szervezetek koszorúzásával, 
gyertyagyújtásával, valamint a Szózat 
eléneklésével zárult.  Gy. L.
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ART-CASH
ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

GYORS-KORREKT-BIZTONSÁGOS
 

Nyitvatartás: H-P: 8:00-16:30 Sz: 8:00-12:00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/315-994

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

Szekszárd belvárosában épülő új, többfunkciós Piactéren
üzlethelyiségek 2014 őszétől hosszútávra kiadók!
Megújuló környezet, kiváló parkolási lehetőség!
Egyedi igényfelmérés alapján kínált ingatlanok.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel./Fax: 74/510-422 • www.vagyonkezelokft.hu

PÁLYÁZAT
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság

„Hatékony tűzmegelőzési kommunikáció”
címmel a 10-18 éves korosztály számára felmenő rendszerű alkotó pályáza-

tot hirdet meg.

A megyei pályázat védnöke dr. Balázs Gábor tű. alezredes, a Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, a területi tűzmegelőzési bizottság elnö-
ke. A megyei bírálóbizottság elnöke Kilián Máté, a Tolnatáj TV főszerkesztője.

A tűzvédelemmel kapcsolatos információk számos csatornán keresztül juthat-
nak el a lakossághoz. Gyorsuló világunkban azonban egyre nehezebb meg-
találni a kapcsolatot a célközönséghez. Ennek kapcsán úgy gondoljuk, hogy 
minden eddiginél kreatívabb kommunikációra van szükség, amely hatékonyan 
használja fel korunk technikát is. Az ifjú pályázóktól a tűzvédelemmel kap-
csolatos hatékony, ötletes, tetszetős kommunikációs megoldások alkalmazását, 
bemutatását várjuk.

Kategóriák:
- plakát (A4-es méretű fotó vagy grafika), banner (468*60 képpont),
- hanganyag, rádiós hirdetés (15 másodperc),
- film spot (30 másodperc),
- weblap, blog, közösségi oldal, mobil alkalmazás.

Díjazás: a bírálóbizottság kategóriánként 3-3 alkotást díjaz. Az első helyezettek 
automatikusan részt vesznek az országos versenyben!
Beérkezési határidő: 2014. július 30.
Benyújtás módja: e-mailben vagy elektronikus adathordozón a legközelebbi 
tűzoltóságra, vagy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság postací-
mére: 7100 Szekszárd, Mikes utca 16-22. Az alkotás leadásakor megadandó 
adatok: név, életkor, e-mail cím. Az alkotások mellé a szülő, vagy gondviselő 
hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell!

Eredményhirdetés: 2014. szeptember 15. (megyei), 2014. szeptember 30. (országos)
A beérkezési határidő napján számított életkort 

vesszük figyelembe a résztvevőknél.
További információ: Árvai Imre tű.alezredes

(20/912-1439, vagy imre.arvai@katved.gov.hu)

FELHÍVÁS!
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014 szeptemberében Levelek a frontról 
1914-1918 címmel időszaki kiállítást rendez, ezzel is emlékezve az I. világ-
háború kitörésének centenáriumára. A tervezett tárlatot elsősorban a múze-
umunk saját anyagából és más társintézményektől kölcsönözve szeretnénk 
összeállítani, de emellett reméljük azt is, hogy felhívásunk sok történelem iránt 
érdeklődő magánszemély érdeklődését is felkelti. Várjuk mindazok jelentke-
zését, akik családi archívumában bármely a korhoz köthető dokumentum, 
fénykép vagy tárgy található, amit a kiállításhoz kölcsönzés, ajándékozás vagy 
vétel formájában felajánlani tudnának. A háborús emlékeken kívül, kiemelten 
fontos lenne gyűjteményünk számára a hátország mindenapjaihoz kapcsolódó 
használati tárgyak, fényképek, dokumentumok felajánlása is.
Információ: dr. V. Kápolnás Mária, tel: 74/312-154, kapolnas@wmmm.hu
Andrásné Márton Zsuzsa, tel: 74/316222, anzsu@wmmm.hu
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Értesítjük a Tisztelt Utazóközönsé-
get, hogy Szekszárdon a Pünkösdi 
Fesztivál rendezvényei és a 40. Ge-
menci Nagydíj Nemzetközi Kerék-
páros Verseny miatt útlezárások 
lesznek.

A Pünkösdi Fesztivál rendezvényei 
miatt lezárásra kerül: a Szent István 
tér június 5-én (csütörtök) 0.00 órá-
tól június 10-én (kedd) 14.00 óráig a 
Holub u. – Mészáros L. u. keresztező-
déstől az Arany J. utcáig.  Az útlezárás 
ideje alatt a: helyközi járatok a követ-
kező terelő útvonalon közlekednek:
6-os út irányából érkezők:
Újvárosi templom – Rákóczi u. – Szé-
chenyi u. – Wesselényi u. – Holub u. 
– Autóbusz-állomás.
A járatok a Posta és a Wesselényi utcai 
helyi megállóhelyen állnak meg.
6-os út irányába indulók:
Autóbusz-állomás – 56-os út – Mátyás 
király u. – Zrínyi u. – Damjanich u. – 
Újvárosi templom.
Bátaszék irányából érkezők:
Kórház – Wesselényi u. – Holub u. – 
Hunyadi u. – Autóbusz-állomás.
A járatok a Gimnázium helyett a Ho-
lub utcai megállóban állnak meg.

A helyi járatok a következő terelő út-
vonalon közlekednek: 
1-es, 4-es, 6Y, 7-es, 7A, 7B vonalon:
Autóbusz-állomás –Holub u. – Wes-
selényi u. – Nyomda – Szent László 
u., onnan tovább a járati útvonalon és 
ugyanezen vissza.
2A vonalon:
Palánk – Posta – Nyomda – Wesselé-
nyi u. – Holub u. – Autóbusz-állomás.
4A vonalon:
TESCO Áruház –Csengey D. u. –Wes-
selényi u. – Nyomda – Szent László 
u., onnan tovább a járati útvonalon és 
ugyanezen vissza.
4Y vonalon:
TESCO Áruház – Kórház – Nyomda – 
Szent László u., onnan tovább a járati 
útvonalon és ugyanezen vissza.
5-ös, 5Y, 6-os, vonalon:
Autóbusz-állomás – Holub u. – Wes-
selényi u. – Kórház, onnan tovább a 
járati útvonalon és ugyanezen vissza.

Az útlezárás ideje alatt a járatok nem 
érintik a Szent István téri és a Liszt 
Ferenc téri megállóhelyet, helyettük 
a terelő útvonalon található megál-
lóhelyeken – Holub u., Szövetség u., 
Wesselényi u., Nyomda – állnak meg. 
Az 5, 5Y, 6 vonal járatai a Szent István téri 
és a Nyomda megállóhelyet nem érintik.

A Gemenci Nagydíj Kerékpáros Ver-
seny miatt további útlezárásra kerül sor. 
A verseny egyes futamai miatt az alábbi 
időszakokban közlekednek a fenti terelő 
útvonaltól eltérő terelő útvonalon a helyi 
és a helyközi járatok.

A HELYKÖZI JÁRATOK 
ÚTVONALÁNAK VÁLTOZÁSAI:

Június 8-án (vasárnap):
• 11.30 órától 13.00 óráig a Széchenyi 
u. és a Béri Balogh Ádám utca lezá-
rásra kerül.
6-os út irányából érkezők terelő útvonala:
Újvárosi templom – Rákóczi u. – Mátyás 
király u. – 56-os út – Autóbusz-állomás.
Bátaszék irányából érkezők, indulók 
terelő útvonala:
Csatári körforgalom – Tartsay u. – 
Pollack M. u. – Autóbusz-állomás.
A Bátaszék irányából érkező járatok nem 
érintik a Szekszárd, Kórház megállót.
A Bátaszék irányába induló járatok 
nem érintik a Szekszárd, Kórház és a 
Csatári torok megállókat.
• 16.00 órától 21.20 óráig a Széchenyi 
utca lezárásra kerül.
6-os út irányából érkezők terelő útvonala:
Újvárosi templom – Rákóczi u. – Mátyás 
király u. – 56-os út – Autóbusz-állomás.
A járatok a Tanítóképző és a Gimnázi-
um megállók helyett a Szluha György 
utcai helyi megállóhelyen állnak meg.
6-os út irányába indulók terelő útvonala:
Autóbusz-állomás – 56-os út – Mátyás 
király u. – Zrínyi u. – Damjanich u. – 
Újvárosi templom.
• 19.30 órától 21.20 óráig a Wesselé-
nyi utca is lezárásra kerül.
Bátaszék irányából érkezők, indulók 
terelő útvonala:
Béri Balogh Ádám u. – Szent-Györgyi 
Albert u. – Csengey Dénes u. – Holub 
u. – Hunyadi u. – Autóbusz-állomás.
A járatok a Kórház helyett a Bakta 
közi, a Gimnázium helyett a Holub ut-
cai helyi megállóban állnak meg.

A HELYI JÁRATOK
ÚTVONALÁNAK VÁLTOZÁSAI:

Június 7-én 10.30 órától 12.30 óráig 
a Béla király tér – Munkácsy u. – Ybl 
M. u. – Bezerédj u. – Béla király tér 
útvonal lezárásakor:
1-es vonalon közlekedő járatok a Béla 
király téri megállóba nem tudnak be-
állni, a megállóhelyet nem érintik.
7A vonalon:
TESCO Áruház – Alisca u. – Fű-
tőmű – Május 1. u. – Béri Balogh Á. 
u. – Wesselényi u. – Holub u. – Au-
tóbusz-állomás és ugyanezen vissza.
Június 8-án 11.30 órától 13.00 óráig a 
Béla király tér – Munkácsy u. – Alisca 

u. – Csatári körforgalom – Béri Ba-
logh Á. u. – Széchenyi u. – Garay tér 
– Béla király tér útvonal lezárásakor:
1-es vonalon:
Autóbusz állomás – Zrínyi u. – Dam-
janich u. – Rákóczi u. – Szent László 
u. és tovább a járati útvonalon. Vissza 
irányban Szent László u. – Rákóczi u. – 
Mátyás király u. – Autóbusz-állomás.
4-es vonalon:
TESCO Áruház – Autóbusz állomás 
– Zrínyi u. – Damjanich u. – Rákóczi 
u. – Szent László u. és tovább a járati út-
vonalon. Vissza irányban Szent László u. 
– Rákóczi u. – Mátyás király u. – Autó-
busz-állomás és tovább a járati útvonalon.
4A vonalon:
TESCO Áruház. – Csengey D. u. – 
Holub u. – Zrínyi u. – Damjanich u. – 
Rákóczi u. – Szent László u. és tovább 
a járati útvonalon. Vissza irányban 
Szent László u. – Rákóczi u. – Mátyás 
király u. – Mészáros Lázár u. – Holub 
u. és tovább a járati útvonalon.
5-ös, 6-os, 6Y vonalon:
Autóbusz állomás – Tartsay u. – Báta-
széki út – Csap u. – Csatári út – Sárköz 
út (5-ös), illetve Otthon u. (6-os, 6Y) 
és tovább a járati útvonalon. Vissza 
irányban ugyanígy.
7-es, 7A vonalon:
Autóbusz állomás – Tartsay u. – TES-
CO Áruház – Bátaszéki út – Csap 
u. – Csatári u. – Csatári Üzletház és 
ugyanezen vissza.
A járatok a Csatári Üzletház megálló-
ból a TESCO áruház megállóra meg-
hirdetett időpontban indulnak.
89-es vonalon:
TESCO Áruház – Tartsay u. – Autó-
busz állomás – Zrínyi u. – Damjanich 
u. – Szent L. u. – Kadarka u. – Mű-
szergyár – Jobbparászta - Kadarka és 
onnan ugyanezen vissza.
9-es vonalon:
TESCO Áruház – Tartsay u. – Autó-
busz állomás – Zrínyi u. – Damjanich 
u. – Jobbparászta és ugyanezen vissza.

16.00 órától 21.20 óráig a Béla király 
tér- Bezerédj u. – Széchenyi u. – Garay 
tér útvonal lezárásaidején:
1-es vonalon:
Autóbusz állomás – Mátyás király u. – 
Zrínyi u. – Damjanich u. – Rákóczi u. 
– Szent László u. – Béla király tér és to-
vább a járati útvonalon. Vissza irányban 
Damjanich helyett a Mátyás király utcán. 
4-es vonalon:
TESCO Áruház – Autóbusz állomás – 
Mátyás király u. – Zrínyi u. – Damja-
nich u. – Rákóczi u. – Szent László u. – 
Mérey u. és tovább a járati útvonalon. 

Vissza irányban Damjanich helyett a 
Mátyás király utcán. 
4A vonalon:
TESCO Áruház – Holub u. – Zrínyi 
u. – Damjanich u. – Rákóczi u. – Szent 
László u. – Mérey u. és tovább a járati 
útvonalon. Vissza irányba Damjanich 
helyett a Mátyás király utcán. 

16.00 órától 19.30 óráig a Béla király 
tér- Bezerédj u. – Széchenyi u. – Garay 
tér útvonal lezárásaidején:
7-es, 7A vonalon:
TESCO Áruház – Fűtőmű – Május 
1. u. – Béri Balogh Á. u – Wesselényi 
u – Holub u. – Autóbusz-állomás és 
ugyanezen vissza.
88-as, 89-es vonalon:
TESCO Áruház – Béri Balogh Á. u. – 
Wesselényi u. – Holub u. – Mészáros L. 
u. – Zrínyi u. – Damjanich u. – Rákóczi 
u. – Szent László u. és tovább a járati út-
vonalon. Vissza irányban a Damjanich 
u. helyett a Mátyás király utcán.
9-es vonalon:
TESCO Áruház – Alisca u. – Béri Ba-
logh Á. u. – Wesselényi u. – Holub u. 
– Mészáros L. u. – Zrínyi u. – Damja-
nich u. – Rákóczi u. és tovább a járati 
útvonalon. Vissza irányban a Damja-
nich u. helyett a Mátyás király utcán.

19.30 órától 21.20 óráig a Béla király 
tér – Bezerédj u. – Széchenyi u. – Wes-
selényi u. – Arany J. u. – Dr. Szentgáli 
Gy. u. – Széchenyi u. – Garay tér – 
Béla király tér útvonal lezárása idején:
5-ös, 6-os vonalon:
Autóbusz-állomás – Hunyadi u. – Ho-
lub u. – Szent-Györgyi Albert u. – Béri 
Balogh Á. u. és tovább a járati útvona-
lon. Vissza irányban ugyanígy.
7-es, 7A vonalon:
TESCO Áruház – Alisca u. – Fű-
tőmű – Május 1. u. – Béri Balogh Á. 
u – Szent-Györgyi Albert u – Holub 
u. – Autóbusz állomás és ugyanezen 
vissza.
88-as, 89-es vonalon:
TESCO Áruház – Béri Balogh Á. u. 
– Szent-Györgyi Albert u. – Holub u. 
– Mészáros L. u. – Zrínyi u. – Dam-
janich u. – Rákóczi u. – Szent László 
u. és tovább a járati útvonalon. Vissza 
irányban Damjanich helyett a Mátyás 
király utcán. 
9-es vonalon:
TESCO Áruház – Alisca u. – Béri Ba-
logh Á. u. – Szent-Györgyi Albert u 
– Holub u. – Mészáros L. u. – Zrínyi 
u. – Damjanich u. – Rákóczi u. – Jobb-
parászta, vissza irányban Damjanich 
helyett a Mátyás király utcán.

Többgenerációssá lett a megyei gyermekrajz-pályázat

Szelektíven, már a lépcsőházak előtt is

Május 26-án délelőtt az Alkotmány 
utcai lakótelepen zajlott az Alisca 
Terra Regionális Hulladékgazdál-
kodási Kft. sajtótájékoztatója a tár-
sasházak szelektív hulladékgyűjté-
sének témájában.

Amint arra az eseményen Szekszárd 
alpolgármestere, Ács Rezső emlékez-
tetett, az Alisca Terra Kft. 2013-ban 
indította el városunkban a szelektív 
hulladékgyűjtést. A vállalat legelőször 
– kísérletképpen – a családi- és sorhá-
zas övezetekre terjesztette ki a gyűjtést, 
emellett pedig harminc szelektív edény 
révén egyes lépcsőházakban nyílott le-
hetőség a környezettudatos gyűjtésre. 
Jogszabályi anomáliák miatt ezeket az 
edényeket azonban el kellett távolítani 
valamennyi lépcsőházból: így ezentúl 
1100 literes szelektív hulladékgyűjtő 
edényeket helyez ki az Alisca Terra – 
immáron nem az épületeken belülre, 
hanem a lakótelepek, lépcsőházak 
közvetlen környezetébe. A háromféle 

edény, amelyekbe papírt, műanyagot, 
illetve üvegeket lehet üríteni, első kör-
ben ötven helyszínre kerül ki. Amint 
arra az alpolgármester felhívta a fi-
gyelmet, őszig valamennyi szekszárdi 
háztartás számára elérhetővé válik a 
szolgáltatás.

Ács Rezső arról is szólt, hogy a tu-
lajdonos önkormányzat azért nem 
vett ki osztalékot az Alisca Terra Kft.-
ből, mert a város részéről olyan fej-
lesztésekre, beruházásokra kívánnak 
felkészülni, amelyekhez forrásra van 
szükség. Az új szelektív edényekre vo-
natkozó beruházást teljes egészében 
az Alisca Terra finanszírozza, pályá-
zati, banki forrás igénybe vétele nél-
kül – hangsúlyozta az alpolgármes-
ter, majd arra is kitért, mindehhez a 
fedezetet az a döntés teremtette meg, 
hogy a keletkezett eredményt tarta-
lékba helyezhette a cég. Az első kör-
ben  kikerülő mintegy ötven garnitú-
ra egyébként 2,5 millió forintba került 
az Alisca Terrának.

Az edények kihelyezése első kör-
ben az Alkotmány utca 1-19. és 2-12. 
közötti épületeket, továbbá az Alisca 
utca 9-17. és 2-28. közötti lépcsőháza-
kat érinti, de a Barátság utca 26-32.-
nél, a Csokonai, a Perczel Mór illet-
ve a Jókai lakótelepen, a Béri-Balogh 
Ádám utca 39-41.-es tömböknél, va-
lamint a Kölcsey és a Pollack lakóte-
lepeken is hamarosan megjelennek a 
szelektív kukák. 

Ács Rezső a sajtótájékoztatón arra 
kérte a városlakókat, próbálják meg az 
új edények állagát minél jobban meg-
őrizni, egyben megjegyezte azt is: a vá-
rosvezetés kiemelt területként szeret-
né kezelni Szekszárd lakótelepi részeit. 

A társaság ügyvezető igazgatója, Ar-
tim Andrásné arról beszélt: a város-
ban a lomtalanítás is szelektíven fo-
lyik már, ugyanakkor a házhoz menő 
használtruha- és üvegbegyűjtés is nagy 
sikerrel fut a családi házas övezetben, 
ez a szolgáltatás a társasházak tekin-
tetében június 15-től indul el. A hasz-

náltruha gyűjtése érdekében a cég há-
rom napra helyez ki gyűjtőedényeket a 
lépcsőházakba, ezután azonnal elszál-
lítja azokat, hogy a turkálók ne tudják 
szétszórni annak tartalmát. 

Artimné arra is emlékeztetett, a lép-
csőházakból visszavont szelektív gyűj-
tőket a lakók kedvelték, azóta is keresik. 

Az ürítések gyakoriságáról szól-
va Artimné jelezte, legelőször heten-
te járja végig a helyszíneket az ürítő 
gépkocsi, s majd a tapasztalatok alap-
ján alakul ki a végleges program. Ar-
tim Andrásné arra is kitért:  évről évre 
jelentősen nő a szelektíven gyűjtött 
hulladék mennyisége, az idei évben 
4200-4600 tonna  hulladékot kíván ily 
módon begyűjteni a cég, amely rend-
kívül nagy sikernek mondható.

Az eseményen Csillagné Szánthó 
Polixéna és Máté Péter képviselők is 
részt vettek, miután az első körben ki-
helyezett gyűjtőedények jórészt az ő 
körzetüket érintik. 

 Gy. L.

Idén 44. alkalommal került kiírásra 
a Tolna Megyei Gyermekrajz-pályá-
zat, melynek legjobb munkáiból a 
közelmúltban nyílt kiállítás a Babits 
Mihály Kulturális Központban.

A tárlatot Halmai-Nagy Róbert, a kul-
turális központ igazgatója köszöntője 
után Decsi-Kiss János újságíró, kép-
zőművész nyitotta meg. A megnyitón 
közreműködött: Hadházy Ágoston 
(ének) és az Antoni Ármin, Sike Gábor 
és Takács Dorottya-alkotta gitártrió. 
A megyei gyermekrajz-pályázatot 
1970-ben indította útjára Kovács 
Ferenc Bonyhádon élő festőművész. 
A pályázat fődíja hosszú éveken át 
óbányai nyári táborozás volt, ahol 25 
díjazott gyermek egyhetes turnusban 
ismerkedhetett a festéssel, rajzolás-

sal, készítettek tanulmányokat és 
kerámiákat, és természetesen túráz-
tak, strandoltak. A táborokat később 
Váralján és Tengelicen rendezték, leg-
utóbb pedig 2000-ben a szálkai mű-
vésztelep volt a helyszín. A pályamű-
veket a kezdetektől Kovács Ferenc 
(is) értékeli, ő a mindenkori zsűri 
elnöke. Idén Pék Jánosné népművelő, 
a Babits Mihály Művelődési Ház volt 
igazgatóhelyettese, valamint Adorjáni 
Endre szobrászművész, tanár segítette 
a munkáját.
A nagy hagyományokkal bíró pályá-
zat immár többgenerációs: akadnak 
ugyanis olyan gyerekek a díjazottak 
között, akiknek korábban a szülei, 
sőt a nagyszülei is a díjazottak között 
voltak.
 -fl-

A 44. Tolna Megyei Gyermekrajz Pályázat szekszárdi díjazottjai: 

Alsósok, kiemelt díjazottak: Demkó 
Dominika és Horváth Adél (3. o., Ba-
bits Mihály Ált. Isk.), Mádai Nóra (1. 
o., Baka István Ált. Isk.), Dombi Luca 
és Fodor Alexandra (3. o., Garay Já-
nos Ált. Isk. és AMI). Díjazottak: Ba-
logh Ákos (3. o., Babits Mihály Ált. 
Isk.), Budi Hermina (1. o.), Kiss Niko-
lett Szilvia (3. o.) és Holczer Enikő (4. 
o.) – mindhárman Garay János Ált. 
Isk. és AMI, Ferencz Réka és Bucskó 
Gabriella (1. o., Baka István Ált. Isk.), 

Kovács Márk és Szokodi Mercédesz 
(3. o., Dienes Valéria Ált. Isk.)
Felsősök, kiemelt díjazott: Fábián 
Luca (5. o., Garay János Ált. Isk. és 
AMI). Díjazott: Pap Noémi (8. o., 
Garay János Ált. Isk. és AMI).
A zsűri különdíja (Kovács Ferenc által 
felajánlott ecsetkészlet): Mádai Nóra 
(1. o., Baka István Ált. Isk.)
Tanári különdíjak: Nemessányi Gyön-
gyi (Garay János Ált. Isk. és AMI), Pol-
gár Judit (Baka István Ált. Isk.).
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Pikkelysömörben szenvedő betegeket keresünk

Enyhe, vagy közepesen súlyos plakkos pikkelysömörben 
szenvedő betegeket 

(férfi  vagy nő és 18 évnél idősebb) keresünk, 
akik szívesen részt vennének egy klinikai vizsgálatban, 
melynek során egy új, kenőcsös készítményt tesztelünk. 

A klinikai vizsgálat Európa több országában 
párhuzamosan folyik.

Az új kenőcsös készítmény hatékonyságát és tolerálhatóságát 
fogjuk vizsgálni 8 hetes kezelés és 8 hetes utánkezelés során.

A vizsgálatban való részvétel teljesen önkéntes és 
nem jár anyagi támogatással. Kivételt képez az utazási 

költségek megtérítése.
Amennyiben további információra van szüksége, 

kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségeken.

Dr. Bajor Klára, Dr. Karagity Eliza
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Bőrgyógyászati Osztály

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.
Tel.: 06 74 501596

E-mail: Bajor.Klara@tmkorhaz.hu

A klinikai vizsgálatot szakmai-etikai szempontból az Országos Gyógy-
szerészeti Intézet és az Egészségügyi Tudományos Tanács engedélyezte.

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

A menü ára: 830 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap június 2-től június 6-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

június 2. június 3. június 4. június 5. június 6.

„A”

Sertésraguleves Francia
hagymaleves Marhahúsleves Kar� olleves Zöldborsóleves

Sajtos metélt,
gyümölcs

Gombapaprikás,
galuska,

uborkasaláta

Főtt hús,
gyümölcsmártás, 

pirított dara

Pulykabrassói,
pirított burgonya, 

almapaprika

Májjal töltött 
rántott karaj,

burgonyapüré,
paradicsom saláta

„B”

Paradicsomleves Francia 
hagymaleves Marhahúsleves Kar� olleves Zöldborsóleves

Sajtos 
borsófőzelék,

sült virsli

Rántott 
csirkeszárny,
barna rizses 

zöldköret

Parajfőzelék,
tojásomlett,
gyümölcs

Sült csirkcomb,
friss saláta,

öntet
Sült tarja,

párolt zöldköret

„C”

Sertésraguleves Francia 
hagymaleves Marhahúsleves Kassai 

burgonyaleves Zöldborsóleves

Rizsfelfújt,
csokiöntet,
gyümölcs

Rakott 
kelkáposzta

Rántott 
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya,

csemege uborka

Nudli,
lekvár,

gyümölcs
Lecsós csirkeragu,

tészta

A Számviteli Egyesület Tolna megyei Szervezete a 
MKVK Tolna megyei Szervezetével közösen szakmai előadást tart,

AZ ÚJ PTK-HOZ KAPCSOLÓDÓ, A SZÁMVITELT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL.

Helyszín: Babits Mihály Művelődési Központ 
Szekszárd, Szent István tér 10.

Időpont: 2014. június 6., (péntek) 9.00–16.15 óra
Előadó: Dr Auner Tamás, ügyvéd 

Kredit pontok: 
Mérlegképes könyvelők (nem számvitel) 8 pont 

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők 0 pont
Az MSZSZE és MKVK tagjainak 7.000 Ft/fő + áfa

Kívülálló érdeklődőknek 10.000 Ft/fő + áfa részvételi díj. 
Részvételi díjat csak kredit pontot igénylőknek, illetve kívülállóknak kell fi zetni.

Jelentkezni 2014. június 4., (szerda) 16 óráig az alábbi helyen:
http://www.szamviteli-egyesulet.hu/oktatasra_jelentkezes

E-mail: csekegy@t-online.hu

Várjuk az érdeklődő szakembereket!
MSZSZE Tolna megyei Szervezet 

Elnöksége

MŰSZAKI VIZSGA,
OLAJCSERE

MINDEN TÍPUSRA
GUMISZERELÉS

AUTÓMENTÉS
AUTÓKÖLCSÖNZÉS

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁSSzekszárd, Honvéd u. 7.
Telefon: 74/314-880

www.bontottautoalkatresz.hu

AUTÓ-NAGY
(a kórháztól 500 m-re)

A HIRDETÉS
FELMUTATÓJA

10%
KEDVEZMÉNYT 

KAP
A MUNKADÍJBÓL!
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Május 25-ei rejtvényünk megfejtése: Lilli Palmer, Csodálatos vagy, Júlia!

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

06–30/505–52–49
Az akció 2014. június 1-30-ig tart.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

rendelés helye: Szekszárd,
Tartsay u. 10. (Ergonom)

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

EVANGÉLIUM

Hányszor vagyunk úgy, hogy valakit 
akkor kezdünk el igazán értékelni, 
amikor nincs többé. Talán így voltak 
az apostolok is Jézus eltűnésekor. Ek-
kor döbbentek rá, milyen értetlenül 
viselkedtek, mennyi alkalmat elsza-
lasztottak, hogy Jézus boldogságában 
részesüljenek. De a megoldás nem a 
szomorkodás, nem a sajnálkozás a 
múlt elszalasztott alkalmain, hanem 
a jelenben való élés és a jövőbe tekintés.

Az apostolokat figyelmeztették a fe-
hér ruhás alakok: „Galileai férfiak, 
miért álltok itt égre emelt tekintettel?” 
Mintha azt mondanák ezzel: nem az 
a dolgotok, hogy tétlenül várakozzatok 
és álldogáljatok – vagyis az apostolok 
feladata nem az, hogy az eget bámul-
ják, nem erre kaptak Jézustól megbí-
zatást, hanem arra kaptak felhatal-
mazást, hogy menjenek és hirdessék az 
evangéliumot minden teremtménynek! 
Ne az égre nézzenek, hanem barátkoz-
zanak meg a jelen helyzettel, itt a föl-
dön van nekik feladatuk.

S ez nem csak az apostoloknak szól, 
hanem minden megkeresztelt ember-

nek, aki részese Krisztus általános 
papságának. A krisztusi örömhír to-
vábbadása tehát minden megkeresz-
teltnek kötelessége, elsősorban ott, 
ahol él, abban a környezetben, ahová 
őt a Jó Isten állította. 

Erre kapnak küldetést ezen vasár-
napon azok a fiatalok, akik a bérmá-
lás szentségében részesülnek, hogy 
Krisztus tanúi legyenek az Egyház-
ban és a világban, ott, ahol élnek, ta-
nulnak és majd dolgoznak. 

Ha ez a két fehérruhás alak ma jön-
ne el a földre, nem azt mondaná: ne 
nézzetek az égre, hanem éppen az el-
lenkezőjét: Emberek, emeljétek fel te-
kinteteteket az égre, figyeljetek az Is-
tenre, ne legyen lehajtva a fejetek. 
Emeljétek fel a fejeteket, legyen idő-
tök az Istenre, legyen időtök a lélek 
igényeire is odafigyelni. 

Ha vannak olyan emberek, akik órá-
kat tudnak eltölteni a tükör előtt és gyö-
nyörködnek önmagukban, vagy fésülik 

a hajukat, sminkelik az arcukat, ajkkor 
kell hogy legyen a hét 168 órájából leg-
alább egy, amikor semmi mással nem 
törődöm, csak Istennel, lelki életemmel. 
De a napomból is ki kell szakítanom 
magam számára azokat a tíz-húsz per-
ceket, amikor lelkileg próbálok töltődni.

Urunk mennybemenetelének ün-
nepe saját küldetésünkre irányítja fi-
gyelmünket: hol van a helyem és mi a 
feladatom az Egyházban?

Jézus ránk bízta az evangélium 
hirdetését. Műve folytatására hívott. 
Hirdetnünk kell az örömhírt, Isten 
irántunk tanúsított szeretetét Jézus 
Krisztusban. Ámen.

 Bacsmai László
 plébános

A mi hazánk 
a mennyben van

Június 1-jén, vasárnap  
11 órás szentmise kereté-

ben bérmálás lesz a  
Belvárosi templom-

ban, amelyet dr. Udvardy 
György megyéspüspök 

celebrál.

A gyerekeké volt a vasárnap

Az időjárás kegyeibe fogadta a va-
sárnapi városi gyermeknap szerve-
zőit és résztvevőit: a kora nyári me-
legben nagy érdeklődés mellett 
zajlottak a programok a Babits Mi-
hály Kulturális Központban és a 
Szent István téren.

A program mozizással indult: Bogyó 
és Babóca, a csigafiú és a katicalány 
13 történetét tekinthették meg a gye-
rekek. A filmvetítést néptáncbemuta-
tó és népi gyermekjátékok követték a 
Bartina Néptáncegyesület és a Csurgó 
zenekar közreműködésével, majd já-
tékos angol nyelvű foglalkozáson ve-
hettek részt az érdeklődők a Kids Club 
Nyelviskolával.

Szamuráj kardművészek és inter-
aktív taekwondo bemutató után a 
sióagárdi Fecske Bábcsoport előadá-
sa következett. Volt akrobatikus rock 
and roll, kutyás bemutató és játszóház 
a Csiga Biga Képességfejlesztő Alapít-
vány közreműködésével, fellépett a 
Tücsök Zenés Színpad is. A színház-
teremben a Vargánya apó csodái című 
mesejátékot tekinthették meg a gyere-

kek – köztük a kulturális központ ven-
dégeként mintegy száz gyermekvédel-
mi gondoskodásban élő, halmozottan 
hátrányos helyzetű és hatvan fogyaték-
kal élő gyermek láthatta ingyenesen a 
Honvéd Táncszínház előadását.

A szabadtéri programok közül ezút-
tal sem maradhatott ki Toma és csa-
pata történelmi játékai, a kézműves 
foglakoztatók, ügyességi és logikai já-
tékok, a mindig népszerű arcfestés és 
a légvárak.

A szekszárdi Gyermekjóléti Köz-
pont által rendezett gyermekjóléti na-
pon a gyerekek rajzolhattak aszfaltk-
rétával, kaptak arc- és testfestést, fa 
halacskákat horgásztak, gyurmáztak, 
de tartottak nekik evő- és ivóversenyt 
is. Ezen a délutánon két előre meghir-
detett pályázat eredményhirdetésére is 
sor került: a Szép Zöld Világ rajzpályá-
zatra 150 munka érkezett, 26-ot díjaz-
tak, míg a Tudós Születik tudományos 
vetélkedőn szekszárdi és környékbe-
li iskolák 66 diákja mérte össze felké-
szültségét több területen. Közülük 11 
gyermeket jutalmazott a zsűri.

 -fl-
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LABDARÚGÁS. Verességgel búcsúzott a 
Tolle UFC Szekszárd az idei szezon utol-
só hazai bajnoki mérkőzésén az NB III. 
középcsoportjában szurkolóitól. Az el-
lenfél a középmezőny első felének tagja, 
a Gyulai Termál FC csapata volt, ame-
lyet egyébként az őszi szezon utolsó előt-
ti fordulójában, idegenben 1-0-ra legyő-
zött a szekszárdi csapat. Ugyancsak 1-0-ra 
nyert ezúttal a vendég fürdővárosi csapat 
(a nyolcadik percben szerzett góljuk győ-
zelmet, illetve három pontot jelentett szá-
mukra). Az UFC a bajnokságban immá-
ron 13. elszenvedett verséggel (emellett 
még 8 győzelmet és ugyanennyi döntet-
lent jegyeznek) maradt a táblázaton a 9., 
de az utolsó fordulóban, a kiesés ellen 
hajtó Dabas otthonában mindenképpen 
pontot kell szerezni ahhoz, hogy az első 
tíz között végezzen a csapat.
TRIATLON A sportág remek helyszínévé 
vált a Szekszárdi Strand- és Élményfürdő. 
A két eddigi sikeres rendezvény után jön 
a harmadik, aminek most is tétje van. Az 
úszásból, kerékpározásból és futásból álló 
sportág diákolimpiájának regionális (Tol-
na-Somogy-Baranya) döntőjét rendezik 
június 7-én, szombaton hat gyerek és há-
rom felnőtt korcsoportban, amire az e 
sportot űző diákok június 4-ig jelentkez-
hetnek (a táv: 6 km kerékpározás, 200 m 
úszás, 2 km futás). A legjobbak az egri or-
szágos döntő résztvevői lesznek. De most 
is biztosít a rendező szekszárdi Dynamic 
TC versenyzési lehetőséget az amatőrök-
nek, és várják a családi, baráti és egyéb 
váltócsapatok jelentkezését is. A legutób-
bi, tavalyi strandfürdős szekszárdi triat-
lonversenyen közel százan vettek részt.
KERÉKPÁR Három országos bajnoki cí-
met szereztek a szekszárdi kerékpáro-
sok az elmúlt hétvégén a Békés megyei 
Újkígyóson lezajlott Kritérium Orszá-
gos Bajnokságon, amely egy 1400 mé-
teres, technikásnak nevezhető körpá-
lyán zajlott. A kezdőknél Kiss Balázs 
(Szekszárdi Kerékpáros SE), a hala-
dóknál Schneider Sebestyén (Szek-
szárdi Szabadidős Kerékpáros SE), a 
serdülőknél pedig Istlstekker Zsolt 
(Szekszárdi Kerékpáros SE) lett or-
szágos első. Borsos Áron (Szekszár-
di Szabadidős Kerékpáros SE) pedig 
a haladóknál végzett a második he-
lyen klubtársa, Schneider Sebestyén 
mögött. Az iskolások kategóriájában 
két Szekszárdi Szabadidős Kerékpá-
ros SE-versenyző között dőlt el a baj-
noki cím: az első helyen Zádori Zalán, 
mögötte Lévai Bence érkezett be máso-
diknak. Az amatőr szenioroknál a sa-
ját kategóriájukban két bajnoki címet 
„kerekeztek össze” a szekszárdiak: Ko-
csis Tibor és Galyasi Gábor jóvoltából, 
Balás Attila pedig szerzett egy máso-
dik helyet (valamennyien a Szekszár-
di Szabadidős Kerékpáros SE színeiben 
versenyeztek).
 B. Gy.

SPORTMIXÖsszehozzák az Extraligát és az utánpótlás-nevelést a Szekszárdi AC-nél

A legjobb hazai tizenegy és tizen-
három éves asztaliteniszező lányok 
és fiúk országos bajnoksága zaj-
lott nemrég két napon át a városi 
sportcsarnokban, de itt rendezték 
nem sokkal később a serdülők és az 
ifik legrangosabb idei megmérette-
tését is. A rendező a Szekszárdi Női 
Asztalitenisz Club, amely – amel-
lett, hogy felnőtt szinten az Extrali-
gában továbbra is olyan élcsapatot 
kíván működtetni, ami a Közép-eu-
rópai Szuperligában is sikeresen 
szerepel – az utánpótlás-nevelést 
is új alapokra kívánja helyezni. Eh-
hez a feltételeket legfőképpen az új 
főszponzor, az asztaliteniszbe „be-
fektető” TolnAgro Kft. biztosítja.
A munka tavaly nyáron megkezdő-
dött: az átlagnál jóval ügyesebb, re-
gionális és országos viszonylatban is 
tehetségesnek ígérkező gyerekekkel 
hét hónapja a Kecskemétről érkezett 
szakember, Türei Ferenc foglalkozik. 
A tények ebben az esetben is beszé-
desek, az öt-hat kiválasztott lányból 
Varga Janka, Kozári Tamara és Szilasi 
Flóra már most az első 15-ben van az 
újonc országos ranglistán s ketten a 

tízbe-tizenegybe is beférnek. Az elő-
relépés hozadéka az, hogy a Szekszárd 
az újoncok csapatbajnokságán kiemel-
kedő hazai utánpótlásnevelő-műhely, 
a Statisztika első és második csapata 
mögött a harmadik helyen végzett. 

Az említetteken kívül még Fáth 
Panna is tagja az elitcsoportnak, és a 
kvartetthez nagy valószínűséggel csat-
lakozik Kovács Melánia, aki eddig a 
tolnai Fastron AC színeiben verseny-
zett. Őt éppen Szilasi Flóra győzte le a 
szekszárdi versenyen.

A hazai rendezésű ob.-n természete-
sen – egy kivétellel – a szekszárdi klub 
jövőbeni reménységei ott voltak a 32-es 
főtáblán, s továbbléptek egy kört. Szilasi 
Flóra kettőt is, ő már a négy közé jutá-
sért meccselhetett, és pechjére a korosz-
tály legjobbját, a fővárosi statisztikás, 
ezen a versenyen is győztes Haraszto-
vics Fannit kapta meg ellenfélnek.

– A Húszak-bajnokságon a szerep-
lésem elég rosszul sikerült, emiatt visz-
szaestem a ranglistán a húsz fölé, így 
nekem most a főtáblára kerülés volt 
a célom – mondta Szilasi Flóra, aki 
Kalocsáról jár be edzeni minden nap 
Szekszárdra. – Ennél több is sikerült, 

mert eljutottam a nyolcba és újra si-
került nyernem Kovács Melánia ellen, 
aki régebben többször is legyőzött, de 
örülök a komlói Kovács Mirella elleni 
sikeres meccsemnek is.

Türei Ferenc edző Kecskemétről ér-
kezett a szekszárdi klubhoz.

– Mielőtt felkért dr. Varga József, a 
Szekszárdi AC elnöke erre a munká-
ra, én igent mondva Szekszárdra köl-
töztem. A kecskeméti klubnál ideális 
viszonyok között dolgoztam, de meg-
fordultam a válogatott csapatoknál is, 
így van rálátásom a hazai utánpótlás-
ra – azt kell, mondjam, hogy az asz-
talitenisz utánpótlás-nevelés szem-
pontjából ma Magyarországon nincs 
jobb hely Szekszárdnál, ahol szeret-
nék segédkezni a jó versenyzők kine-
velésében, s ameddig lehet, az itt-tar-
tásukban is – mondta a szakember. 
Hozzátette: – Adva van minden: a kel-
lő számú és kellő nívójú versenyeken, 
az edzőtáborokon való részvétel szin-
te korlátlan biztosítása, a legjobb esz-
közök, dolgukat értő edzőkollegák és 
persze valamennyi dologi feltétel, egy-
szóval minden, ami ebben a sportág-
ban a nyugati színvonalat jelenti. 

Türei Ferenc szerint ahhoz, hogy 
Szekszárd tartósan meghatározó le-
gyen az utánpótlás-nevelésben, elen-
gedhetetlen minél több 6-7 éves gyer-
mek bevonása.

– Fontos, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül növeljük a legalsóbb kor-
osztályban a gyerekek számát. Ha csak 
két-három évvel idősebbekkel kez-
dünk, hiába tehetségesek, szinte be-
hozhatatlan hátrányba kerülünk a ri-
válisokkal szemben. A Kozári-Varga 
J.-Szilasi hármas jövőre már nem lesz 
újonc, velük a serdülőre „gyúrunk”, mi-

közben szeretnénk megtartani a pozíci-
ónkat az újoncoknál – mondta az után-
pótlás edzője. – Arra törekszünk, hogy 
két hetet leszámítva szinte átdolgozzák 
a gyerekek a nyarat. Nem csak a meg-
szokott helyen, a teremben, hanem a 
hazai edzőtáborokban – de egy alka-
lommal a közeli Vajdaságba is el szeret-
ném vinni őket. A legfontosabb, hogy a 
napi kettő, olykor három edzés is meg-
legyen – szögezte le Türei Ferenc.

Dr. Varga József főszponzor-klubel-
nök is elégedett azzal, ami egy év alatt 
történt.

– Ezek az eredmények valóban ön-
magért beszélnek, s az irányok is jók, 
amerre elindultunk – szögezte le a 
nemzetközi hírű, szekszárdi székhe-
lyű TolnAgro Állatgyógyászati Kft. 
tulajdonosa, ügyvezető igazgatója. – 
Összehozzuk az Extraligát és az után-
pótlás-nevelést, régiós edzőtáborokat 
fogunk tartani a tolnaiak, a pécsiek be-
vonásával. A legismertebb felnőttjáté-
kosainkat is bevonjuk a fiatalok kép-
zésébe, eleve így szerződtetjük őket. 
Fontos továbbá az első csapatunk még 
jobb szereplése is, így megkérdeztem 
nagy tapasztalatú szakmai igazgatón-
kat, Sáth Sándort, mi kell ahhoz, hogy 
már jövőre versenyben legyünk ideha-
za a második helyért, a nemzetközi ku-
pában pedig a dobogóért, s úgy látom, 
biztosítani tudjuk a feltételeket – adott 
hangot optimizmusának a főszponzor.
Sáth Sándornak testhez álló mene-
dzseri feladat, hogy egy még erősebb 
csapatot hozzon össze, akár több is-
mert külföldi játékost is szerződtetve. 
Már dolgozik az ügyön, miközben 
mindenki más is  teszi a dolgát a maga 
területén. 
 B. Gy.
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A jubileumhoz méltó versenynek ígérkezik a 40. Gemenci Nagydíj

Minden bizonnyal látványos és szín-
vonalas lesz az idei, immár 40. Ge-
menci Nagydíj nemzetközi országúti 
kerékpárosverseny. Akár száz brin-
gás is alkothatja az Alisca Bau nevét 
viselő főverseny mezőnyét, ameny-
nyiben a meghívott csapatok hiány-
talanul rajthoz állnak június 7-8-án.

A Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges 
Kerékpárosokért Közhasznú Alapít-
vány hétfőn az egyik támogató, a Bodri 
Pincészet faluhelyi központjában tar-
tott sajtótájékoztatót. A főszervezőtől, 
a kétszeres összetett győztes (1991, 
1992) Steig Csabától megtudhattuk, 
hogy az idei, jubileumi nagydíj egy 
prológból és két országúti szakaszból 

áll, majd azt követően kerül sor az esti 
kritériumra, ami most különálló ver-
senyszám lesz. 

A szervezők színvonalas mezőnyt 
kívánnak összehozni, ezért Szek-
szárdra várnak két olasz U23-as csa-
patot, mellettük egy-egy cseh, lengyel, 
szerb és osztrák kontinentális csapat 
is jelezte részvételi szándékát, illetve 
várható még a román junior váloga-
tott. A mezőny a magyar kerekesekkel 
lesz teljes – akár 90-100 fő is összejö-
het –, ám Steig Csaba neveket egyelőre 
nem akart mondani, lévén éppen azon 
a hétvégén rendezik a Szlovák Kör-
versenyt, amelyen a világbajnokságra 
kvalifikáló ranglistapontok is gyűjthe-
tők... Szekszárdi kerekesek bizonyosan 

indulnak a versenyen, számuk azon-
ban a tájékoztató időpontjában még 
ugyancsak kérdéses volt.

A viadal – néhány éves szünetet kö-
vetően – ismét prológgal indul. A he-
gyi egyenkénti helyett ezúttal egy 1450 
méteres belvárosi kört teljesítenek – 
ugyancsak egyenkénti indítással – a 
versenyzők. Az egyes szakaszok rajt-
ja és célja egyaránt a Béla király téren 
lesz, így a szombat délutáni 123 km-es 
és a vasárnap délelőtti 92 km-es me-
zőnyversenyen is innen startol és ide 
érkezik a mezőny. Az összetettben ve-
zető bringás a sárga, a legjobb hegyi 
menő a piros pöttyös, míg a legjobb 
magyar a fehér trikót öltheti magára. 
Bár a nagydíj végeredménye a máso-

dik szakasz után kialakul, a vasárnap 
esti, részben villanyfényes belvárosi 
kritérium gálaverseny is látványosnak 
ígérkezik. A szervezők ezúttal is adóz-
nak két egykori kivételes szekszárdi 
kerékpárversenyző emléke előtt, így a 
prológ Sajó Péter, míg a gála kritérium 
Pálinkás Csaba nevét viseli.

Idén is lesz „kiegészítő” futam, 
ahol az utánpótlás és a kevésbé fel-
készült amatőrök, vagy az idő-
sebb korosztály bizonyíthat. A FI-
KESZ-PLUSZ Kft. által felajánlott 
díjakért két szakaszon, egy 40 km-es 
mezőnyversenyen – a hagyományos 
„sárközi körön” – és a vasárnap kora 
esti belvárosi kritériumon pattannak 
nyeregbe a bringások.

Természetesen a kisebbeknek, óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak is szer-
veznek futamokat vasárnap délután. 
Gyülekező a Béla király téren, ingye-
nes nevezés 15.30 és 16 óra között. Az 
óvodások 250 m-t tekernek, az alsós 
fiúk és lányok 2 km-t teljesítenek, míg 
a felsősök 4 km-en vetélkednek a Béla 
király tér – Bezerédj utca – Széchenyi 
utca – Garay tér – Béla király tér út-
vonalon.
Az Alisca Bau 40. Gemenci Nagydíj 
programja:
Június 7. (szombat), 11 óra: 
Prológ – 1450 m-es egyéni időfutam 
verseny Szekszárd belvárosában. Rajt-

cél: Béla király tér. Útvonal: Béla király 
tér – Munkácsy utca – Ybl M. utca – 
Bezerédj utca – Béla király tér.
Június 7. (szombat), 16 óra: 
I. szakasz, Sygnus Nagydíj – 123 km-
es mezőnyverseny. Rajt-cél: Béla király 
tér. Útvonal: Szekszárd – Harc – Me-
dina – Szedres – Jánosmajor – Kölesd 
– Medina (3 kör) – Kölesd – Harc – 
Szekszárd.
Június 8. (vasárnap), 10.30: 
II. szakasz, Tarr Nagydíj – 92.5 km-
es országúti mezőnyverseny. Rajt-cél: 
Béla király tér. Útvonal: Szekszárd – 
Őcsény – Decs – Sárpilis – Várdomb 
– bátaszéki körforgalom + 3 kör (Al-

sónyék – Bátaszék – Alsónyék) – Vár-
domb – Szekszárd + 6 kör (Béla király 
tér – Bezerédj u. – Ybl M. u. – Munká-
csy u. – Alisca u. – csatári körforgalom 
– Béri Balogh Á. u. – Garay tér – Béla 
király tér).
Június 8. (vasárnap), 20.15: 
Alisca Bau Gála Kritérium, Pálinkás 
Csaba emlékverseny – 45 km-es krité-
riumverseny. Rajt-cél: Béla király tér. 
Útvonal: Béla király tér – Bezerédj u. – 
Széchenyi u. – Wesselényi u. – Arany J. 
u. – Szentgáli u. – Széchenyi u. – Garay 
tér – Béla király tér.

 -fl-

Idén is dobogós lett Szekszárd a Kihívás napján
Harmadik helyezést ért el a kategóriá-
jában Szekszárd a Kihívás napja 2014-
es vetélkedésében, május 21-én.

Nacsa Emesétől, a Szekszárdi Sport-
központ igazgató-helyettesétől meg-
tudtuk, az előzetes kiírásban is sze-
replő programok közül – illetve azok 
mellett – a legnépszerűbb sportágak-
nak a kerékpározás, a futás és gyalog-
lás, a kosárlabda, az asztalitenisz, a 
labdarúgás, a kézilabda, a tollaslabda 
és a búvárkodás bizonyultak, de sok 
fiatal zumbázott a Béla király téren is.
Az időjárásnak köszönhetően sokan 
választottak a szabadtéri mozgásfor-
mák közül, továbbá több, általában 
teremben űzött sport – mint például 

a taekwondo – is kitelepült a szabad-
ba a Kihívás napjára. A dobogós he-
lyezés azoknak a szekszárdiaknak az 
érdeme, akik ezen a napon legalább 15 
percet a sportra szántak, és nem csak 
a város minél jobb eredményéért, ha-
nem saját egészségükért is hajlandóak 
voltak megmozdulni.
Az óvodák és iskolák nem csak a 
sportcsarnokban és a sportközpont 
szabadtéri pályáin voltak aktívak, ha-
nem az intézmények helyben is sok 
színes sportprogrammal készültek 
erre a napra. 
Szekszárdról a Baka István Általános 
Iskola és az I. Béla Gimnázium neve-
zett a tanintézmények vetélkedésére.
 -fl- FO
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2014. június

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az időpontot később közöljük
Polgármesteri Hivatal I. em.,  
polgármesteri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyző
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Június 17. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
Június 5. (csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselő
VIII. sz. választókerület   
A hónap harmadik hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
IX. sz. választókerület
Időpont-helyszín egyeztetés: 
30/5514-653

DR. FAJSZI LAJOS képviselő
X. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 
17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik 
csütörtökén 16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján
17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik hétfőjén
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap utolsó hétfőjén
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

A Magyar Vöröskereszt Tolna
Megyei Szervezete a Pünkösdi

Fesztiválhoz kapcsolódóan 
 VÉRADÁST SZERVEZ!

IDEJE: 2014. június 6. (péntek) 
8.00-14.00 óráig 

Helye: Véradó Állomás Szekszárd, 
Béri B. Á. u. 5-7.

A főszervező felajánlásával
minden vért adó egy korsó sörre

szóló tikettet kap!
Önzetlenségét előre is köszöni a 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
Tolna Megyei Szervezete

A véradásra kérjük hozza magával 
személyigazolványát és TAJ kártyáját.

A Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei 
a nyári szünet előtti utolsó 

használtruha osztásra
várják az érdeklődőket.

Helye: Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Időpontja: június 3. (kedd),
8-10 óráig.

SZÍNHÁZ
Szeretettel várunk minden érdeklő-

dőt június 5- én, csütörtökön
18 és 19 órától a Magyarországi Német 

Színházba (DBU) az Ifjú DBU és a 
GJG Színpad előadására.

A darabok címei: Áram szünet  
(18 óra) - Ifjú DBU, A játék az különös 

(19 óra) - GJG Színpad

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozata
június 3-án (kedden) 9–15 óráig egészségnapot tart

A Babits Mihály Kulturális Központ földszinti termében.
Az egésézségnapon lesz: vércukorszint koleszterinszint, vérnyomásmérés, látásvizsgálat, 
életmódtanácsadás, testzsírmérés, gyógynövény, illóolaj bemutató. Ortopédiai szakta-

nácsadás. A méréseket egészségügyi szakemberek, védőnők és önkéntesek segítik.
Támogatók: Rehab-Hungária Kft., Babits Mihály Kulturális Központ.
Szeretettel várunk mindenkit aki fontosnak tartja egészsége megőrzését. 

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

AGÓRA MOZI
Június 02-04. 17 órakor
GRACE-MONACO CSILLAGA
Színes, feliratos, amerikai-bel-
ga-olasz életrajzi dráma 2D, 12 év 
alatt szülői kísérettel, 103 perc.

Június 02-04. 19 órakor
X- MEN – AZ ELJÖVENDŐ MÚLT 
NAPJAI Színes, szinkronizált ame-
rikai fantasztikus akciófilm 3D, 12 
év alatt szülői kísérettel, 131 perc.

Június 5. szünnap!

Június 06-07. 17 órakor, pénteken 
és szombaton 15 órakor is

A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG
Színes, szinkronizált francia-német 
film 2D, 112 perc.

Június 06-07. 19 órakor
A 100 ÉVES EMBER, AKI KIMÁ-
SZOTT AZ ABLAKON ÉS EL-
TŰNT Színes, szinkronizált svéd 
vígjáték 2D, 16 éven aluliaknak nem 
ajánlott, 114 perc.

Filmvetítés hétfőtől szombatig, vasár-
nap szünnap!
Jegyárak: 1000 Ft (2D) és 1200 Ft (3D) 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
www.szekszardagora.hu

Meghívó Léleképítőre
Trianonra emlékezve június 2-án, hétfőn 18 órakor Szekszárdon a Garay 
János Gimnázium dísztermében KIÉ EZ AZ ORSZÁG? című megrázó 

színdarab lesz látható a Délvidéki Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház 
előadásában. Az előadással azonos időben élő közvetítés interneten itt 

érhető el: http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm

A tizedik te magad légy
Ilyen tartalmú felkérést kaptak a Szekszárdi I.Béla Gimnázium Kollégiumá-
nak maratoni kiállítássorozatában prezentáló alkotók, név szerint: Ábrahám 
Béla, Bágyi Zsuzsanna, Cseh Gábor, Juhász Ildikó, Kerekesné Varga Veroni-
ka, Ódryné Horváth Krisztina és Stekly Zsuzsa. A tanév utolsó, sorrendben 

a tizedik bemutatója június 5-én 15 órakor nyílik. 
A kiállító művészek a sorozat zárásaként, mintegy önmagukat adva, 

üzenetértékű műveket tesznek közkincsé.
A kiállítást Kubanek Miklós nyitja meg, közreműködik: Mester Annamária 

verssel valamint Nemes András tanár úr, zenélő diákjaival.

Június 4., szerda 10.30 óra
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Megemlékezés a trianoni békeszerző-
dés 94. évfordulója alkalmából a Béla 
király téren. Egyházi köszöntő. Beszé-
det mond Ács Rezső Szekszárd Megyei 
Jogú Város alpolgármestere. Zenés iro-
dalmi emlékezés a Magyarországi Né-
met Színház művészeinek előadásában.

Június 7., szombat 8.00–12.00 óráig
BA-ZSI – BABITS ZSIBVÁSÁR a 160 
lakásos előtti Agóra téren. Kitelepülés 
árusoknak: 7.00–8.00 óráig. Helyfogla-
lás: kizárólag előzetes regisztrációt kö-
vetően (helypénz előzetesen 1000 Ft, 

a helyszínen 2000 Ft), a Babits Mihály 
Kulturális Központ információján.

Június 7., szombat 11.00 óra
TÍZESET – TÍZÉVES A SPANYOL-
NÁTHA CÍMŰ TÁRLATSOROZAT
MI A BIBI CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEG-
NYITÓJA az Agóra Márványteremben
Köszöntőt mond: Dicső Zsolt költő, a 
Pad folyóirat alapító szerkesztője.
A kiállítást megnyitja: Vass Tibor Jó-
zsef Attila díjas költő, a Spanyolnátha 
folyóirat főszerkesztője. Közreműkö-
dik az SPNK: Berka Attila és Székely-
hidi Zsolt. A kiállítás megtekinthető 
július 5-ig, 9.00–17.00 óráig.

Gitáros sikerek Szlovákiában
Környei Miklós Pál művész-tanár három klasszikus gitáron játszó tanítványa is 
sikerrel szerepelt a közelmúltban Szlovákiában megrendezett „IV. Young Gu-
itarist Competition homage to Luigi Legnani” elnevezésű klasszikus gitárver-
senyen. Fia, Környei Attila – a Garay János Gimnázium 12. D osztályos diákja 
– első lett a negyedik korcsoportban, és különdíjat kapott a Legnani-mű legjobb 
előadásáért. A tolnai Szabó Nándor második lett az első korcsoportban, míg 
a bátaszéki Werner Péter ezüst minősítést kapott a második korcsoportban.

MEGHÍVÓ
„Ifjúsági rendezvények” Az ifjúság tere
A Pad Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület szervezésében

2014. június 7. (szombat) 13.30–22.00
A rendezvény helyszíne az újjávarázsolt Béla tér és porkolábvölgyi „Mészöly-tanya”.
13.30–15.00 Versek Testközelben Műhely
„Vers az, amit mondani kell” című saját és tanult versekből összeállított műsora. A 
közreműködők 11-24 éves korú fiatalok.
14.00–15.00 „Tízeset” a tízéves Spanyolnátha Művészeti Folyóirat Antológiáját bemutatja 
Vass Tibor, Berka Attila, Vass Nóra és Székelyhidi Zsolt, a folyóírat szerkesztői, szerzői.
15.00–15.30 Az Art Contact mozgásszínház „Mennyegző” és „Rögtönzések” című 
darabjainak bemutatója.
16.00–20.00 „Mészöly Miklós Zarándoklat” A tavalyi hagyományt folytatva, az ér-
deklődők, tisztelők a Béla térről „elzarándokolnak Mészöly Miklós porkolábvölgyi ta-
nyájához, ahol meemlékeznek a Kossuth-díjas íróról, meghallgatják Orbán György és 
Tell Edit Mészöly Miklós műveiből összeállított műsorát.
20.00–22.00 Az Alisca Slam „Slam Poetry Partyja” a Polip Ifjúsági Iroda szervezésé-
ben, ahol vers és zene találkozása tölti meg az esti teret.
A rendezvényhez kapcsolódva június 7-én, szombaton, 11.00-kor a Babits Mihály Kul-
turális Központ Márványtermében: a Spanyolnátha Művészeti Folyóirat a „TÍZE-
SET”- Tízéves a Spanyolnátha c. tárlatsorozat, „MI A BABA” c. kiállításának megnyitó-
jára kerül sor. Az egybegyülteket köszönti: Dicső Zsolt költő, A PAD folyóirat alapító 
szerkesztője. A kiállítást megnyitja: Vass Tibor József Attila-díjas költő, a Spanyolnátha 
főszerksztője. Közreműkődik az SPN Krú (Berka Attila és Székelyhidi Zsolt). A kiállí-
tás „Az ifjúság tere” c. programsorozat rendezvénye, július 5-ig látható.

Meghívó
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját

Wass Albert márvány emlékművének 
avatására, június 4., kedden 15 órára

a Harci Diófa Csárda magánparkolójába.
Programok:

Vesztergám Miklós (tárogató)
Bakay Kornél: emlékezés Wass Albertre

Dalkőr Kajdacs
Dr. Tóth Csaba: Horty Miklós üzenete

Sziki Károly: Üzenet haza
Emlékmű avatás

Dr. Tóth Csaba-Bodnár Éva: Szülőföldem
Sarlós Boldogasszony Kórus Kajdacs

Szabó Rachel Éva: Patkányok honfoglalása
Számelné Katalin : Ébredj Magyar

Számelné Katalin: Üzenet a nemzethez
Sarlós Boldogasszony Kórus Kajdacs
Sziki Károly, Vörösmarty: Vén cigány

Emlékfa ültetés
Székely Himnusz
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Iroda, bemutatóterem: Szekszárd, Béri B. Á. u. 50/b
(Kecskés Ferenc utcai sarok)

Irodavezető: Nyiresi Roland
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

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

SZERVÍZ MÁR SZEKSZÁRDON IS!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Mobil: 30/9562-794 • Tel.: 74/529-320/209 • szerviz@cphautomat.hu

Kärcher háztartási és

ipari berendezések

garanciális és azon túli szervize.

Alkatrészek, tartozékok

teljes kínálata!

 - ha egy kis édességre vágysz!

40 cm-es óriás palacsinták
édes és sós változatban

- waff el
- hot-dog
- üdítők

Szekszárd, Szent I. tér 1-3.
az ERSTE Bankkal szemben, a pavilonban

Keress minket a -on is!

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
kaszák,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780


