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Ballagás, érettségi

→ 3. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Borvidék félmaraton
A verseny történetének legke-
ményebb pályáját teljesítették a 
futók a május 5-én megrende-
zett 9. Tolle Borvidék Félmara-
tonon. A mintegy 1900 induló 
közül 350 futó Szekszárdról il-
letve a környező településekről 
nevezett.
 → 5. oldal

Cinegemadár
Közel félezer induló – egyéni 
énekesek, hangszeresek, illet-
ve éneklő csoportok és páva-
körök – részvételével zajlott az 
elmúlt szombaton a „Cinegem-
adár” Tolna Megyei Népzenei 
Verseny döntője a Babits kultu-
rális központban.
 → 7. oldal → Részletes program: 10. oldal
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Arról, hogy miért éppen 
pogácsa, föld, pénzérme és 
só kerül a ballagási tarisz-
nyába, az Eduline.hu portál 
írt. „A pogácsa a minden-
napi betevőt jelképezi, föl-
det azért raknak bele, hogy a 
diákok bárhol gyökeret tud-
janak ereszteni, pénzérmét 
azért, hogy soha ne kelljen 
szűkölködni. Só pedig azért 
kerül a tarisznyába, hogy az 
élet soha ne legyen ízetlen.”

NÉVNAP–TÁR
Május 13. (vasárnap) – Szervác, Imola
Szervác: latin eredetű; jelentése: megszabadított.
Imola: ismeretlen eredetű; jelentése: mocsár, hínár, vizes terület.

Május 14. (hétfő) – Bonifác, Gyöngyi
Bonifác: latin eredetű; jelentése: a jó sors embere; jótevő.
Gyöngyi: magyar eredetű Gyöngy női név -i képzős alakja, egyben a Gyöngy-
vér becézett alakja. 

Május 15. (kedd) – Zsófia, Szonja
Zsófia: görög eredetű; jelentése: bölcsesség.
Szonja: a Zsófia orosz becézőjének németes formája.

Május 16. (szerda) – Mózes, Botond
Mózes: héber eredetű; jelentése: vízből kihúzott.
Botond: magyar eredetű; jelentése: buzogányos harcos.

Május 17. (csütörtök) – Paszkál
Paszkál: görög-héber-latin eredetű; jelentése: húsvét.

Május 18. (péntek) – Erik, Alexandra, Szandra
Erik: alnémet-északi germán eredetű; jelentése: nagyrabecsült.
Alexandra: görög-latin eredetű; jelentése: harcra kész, az embereket oltalmazó.
Szandra: az Alexandra olasz becézőjéből.

Május 19. (szombat) – Ivó, Milán
Ivó: 1.) germán eredetű; jelentése: tiszafa; 2.) az Iván szláv becézője.
Milán: szláv eredetű; jelentése: kedves.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 13.
(vasárnap)

Május 14.
(hétfő)

Május 15.
(kedd)

Május 16.
(szerda)

Május 17.
(csütörtök)

Május 18.
(péntek)

Május 19.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | kb. 1 mm zápor | 
elszórtan zivatarok lehetnek
max. 26o , min. 13o

zivatar | kb. 6 mm eső | hidegfront 
erős széllel
max. 20o , min. 14o

zápor | kb. 3 mm eső | szeles nap
max. 19o , min. 12o

zápor | kb. 2 mm eső | szeles nap
max. 20o , min. 12o

zápor
max. 22o , min. 11o

zápor
max. 23o , min. 12o

zápor
max. 25o , min. 13o

Útfelújítások Szekszárdon
Már zajlik a Cseri János utca 
alsó szakaszának – a Béri Balogh 
Ádám utcai csomóponttól 195 
méter hosszúságban – aszfalt-
burkolat cseréje. A rossz állapo-
tú, gyűrt utat forgalomkorláto-
zás mellett május 31-ig átépítik. 
A munkálatok idejére kérik az 
arra közlekedők türelmét.

A városvezetés nemrégiben 
jelentette be az első félévet 
érintő komolyabb útépíté-
si projektet. Ekkor Ács Rezső 
polgármester hangsúlyozta, 
hogy pályázati forrásnak és 
önerő kiegészítésnek köszön-
hetően újabb jelentős útfelújí-
tási beruházások kezdődnek 
Szekszárdon. A Pollack Mihály 

és Mátyás király utca környeze-
tében 505 méter hosszban épül 
kétoldali útszegély, megújul az 
aszfaltburkolat, valamint átépí-
tik a csapadékvíznyelő aknákat.

A program soron következő 
állomása a Sárvíz utcai vasúti 
átjáró és a szennyvíztelep kö-
zötti út aszfalt burkolat felújítá-
si munkái lesznek, mintegy 300 
méter hosszban. Az útfelújítási 
projekt keretében a Páskum 
utcában mintegy 4800 négyzet-
méteren újul meg az aszfaltbur-
kolat. Az érintett területeken a 
munkálatok ideje alatt félpályás 
forgalomkorlátozásra kell szá-
mítani. 

Forrás: Polgármesteri Kabinet

Jubilál a Rotary Club
A fennállása 20. évfordulóját 
idén ünneplő Rotary Club Szek-
szárd szeretné megismertetni a 
szekszárdiakkal eszmeiségét és 
eddigi munkáját, ezért május 
15. és június 30. között jubile-
umi rendezvénysorozattal vár-
ják az érdeklődőket – mondta 
a keddi sajtótájékoztatón dr. 
Murzsa András elnök.

A programsorozat első ese-
ménye egy fotókiállítás lesz: a 
mozi előterében nyíló tárlaton, 
21 tablón mutatják be a klub 
történetét. Május 31-re jóté-
konysági koncertet szerveznek 
a zeneiskola művésztanárai, 
növendékei és a Rotary által tá-
mogatott művészek közremű-

ködésével. A koncert bevételét 
egy zenepavilon létrehozására 
fordítanák.

Június 12-én baráti estet szer-
veznek, a Szent László naphoz 
kapcsolódóan pedig térzenével 
köszöntik a városlakókat június 
23-án. A hónap végén születés-
napi chartert tartanak: június 
30-án a jelenlegi vezetés átadja a 
stafétabotot a következőnek. 

A szekszárdi szervezet értékes 
eszközökkel támogatja a megyei 
kórházat, állandó patrónusa a 
Hospice Alapítványnak, ösztön-
díjakkal segíti a tehetséges fiata-
lokat, de a kálvária keresztjeinek 
és a két csurgó felújítása is az ő 
kezdeményezésük volt.   SZV

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Ballagás, érettségi – úton a felnőtté válás felé
Az elmúlt hétvége még a kö-
zépiskolai ballagásokról szólt, 
május 7-én, hétfőn pedig már 
megkezdődtek az érettségi 
vizsgák Szekszárdon is.

Tolna megyében több mint 
másfél ezer végzős diák vett bú-
csút iskolájától az elmúlt pén-
teken és szombaton. Lapunk a 
Szekszárdi Garay János Gimná-
zium ballagásán járt, ahol négy 
osztályban száz végzős diák kö-
szönt el az alma matertől.

– Az intézményben töltött 
évek alatt nemcsak a diákok 
tudása bővült, hanem erkölcsi 
útmutatást is kaptak, formáló-
dott a jellemük, a világképük – 
mondta ünnepi köszöntőjében 

Heilmann Józsefné. A Garay 
gimnázium igazgatója a ballagó 
diákok tarisznyájába tette – a po-
gácsa, a bor és a pénzérme mellé 
– jelképesen útravalóul a tisztes-
séget, a hűséget, a barátságot és a 
küldetésvállalást. Mint mondta, 
sok lehetőséget kínáló állomás-
hoz érkeztek a diákok, és reméli, 
hogy a terveiket hamar sikerül 
valóra váltaniuk.

Érettségi
Három helyen tehetnek Szek-

szárdon emelt szintű írásbeli, 
két helyen emelt szintű szóbeli 
érettségi vizsgát az idén matu-
ráló diákok – erről Mizsák Do-
minika kabinetvezető tájékoz-

tatta lapunkat. A Tolna Megyei 
Kormányhivataltól kapott in-
formációkból kiderült, idén – a 
tavaszi vizsgaidőszakot tekintve 
– 632 emelt szintű vizsgát jelent 
megyénkben.

Valamennyi emelt szintű 
szóbeli feleletet a két szekszár-
di gimnáziumban, a Garayban 
és az I. Bélában bonyolítják 
le június 7. és 14. közt. Emelt 
szinten egyébként 26 tantárgy-
ból, középszinten 42 tárgyból 
vizsgáznak a diákok. Az emelt 
szint írásbeli részét a két szek-
szárdi gimnáziumon kívül váro-
sunkban a Szekszárdi SZC Ady 
Endre Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma bonyolítja le vizs-

gaközpontként. Szekszárd kö-
zépiskoláiban 617 középszinten 
lebonyolítandó érettségi jelent-
kezést rögzítettek.

A „kötelező” magyar nyelv és 
irodalom, a matematikán, a tör-
ténelmen, illetve az angol és a 
német nyelv mellett a biológia, 
a kémia, a fizika, a földrajz, az 
informatika, valamint a testne-
velés szerepelt leggyakrabban 
a választott tantárgyak között. 
Akadtak diákok, akik belügyi 
rendészeti ismeretekből, katonai 
alapismeretekből, illetve etikából, 
ének-zenéből, vagy vizuális kul-
túrából adtak számot tudásukból, 
de az ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatárgyak is 
felbukkantak a választott tantár-
gyak listáján. Az idegen nyelvek 
tekintetében olaszból, latinból, a 
francia, oroszból, valamint lová-
riból is megméretik tudásukat a 
tanulók. 

A tavaszi (május/június) 
érettségi időszakban az első 
írásbeli vizsganap május 4-én 
volt, míg az utolsó május 28-án 
várható. Az írásbeli dolgozato-
kat a diákok június 5-én tekint-
hetik meg jelentkezésük rögzí-
tési helyszínén. A középszintű 
szóbeli vizsgákat június 18. és 
29. között tartják.  Gy. L.

Útlezárások
A Püsnkösdi Hal- és Vadün-
nep előkészületei és rendez-
vényei miatt május 16-ától 
(szerda) egészen május 21-
én éjfélig lehet útlezárásra 
számítani a belvárosban 
(Béla király tér, Bezerédj u., 
Széchenyi u., Szent István 
tér, Augusz I. u.). A rendez-
vény ideje alatt egyes helyi és 
helyközi buszjáratok terelő 
útvonalon közlekednek.

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

Negyven program a Pünkösdi Hal- és Vadünnepen
Negyven programmal, kéz-
műves vásárral, borudvarral, 
sörsátorral és ételkülönle-
gességekkel várja vendégeit 
a harmadik Pünkösdi Hal- és 
Vadünnep május 18. és 21. 
között Szekszárdon.

A Pünkösdi Hal- és Vadünnep 
Szekszárd második legnagyobb 
eseményévé nőtte ki magát és 
szépen halad afelé, hogy meg-
közelítse a szüreti napok szín-
vonalát – mondta felvezetőjé-
ben Ács Rezső polgármester a 
rendezvényről szerda délután 
megtartott sajtótájékoztatón. 
Kiemelte, a háromnapos pün-
kösdi rendezvénysorozat része-
ként 40 program és 81 kézmű-
ves stand várja a résztvevőket.

Mint fogalmazott, a rendez-
vény a kikapcsolódásról szól, a 
szekszárdi támogatóknak hála 
a szabadtéri rendezvények in-
gyenesen látogathatók. Hoz-
záfűzte, a programkínálat ösz-
szeállításakor kiemelt figyelmet 
fordítottak a kisgyermekes csa-
ládokra. A városvezető felhívta 
a figyelmet, hogy május 21-én 
10 órakor „Pünkösd ünneplése” 
címmel ökumenikus, szabadtéri 
Istentiszteletet tartanak a Lu-
ther téren. Emlékeztetett, hogy a 

rendezvénnyel párhuzamosan a 
Szekszárd Borvidék Kft. az idén is 
megtartja a nyitott pince napokat.

Zsikó Zoltán, a Babits Mihály 
Kulturális Központ ügyvezetője 
tudatta, a rendezvény hivatalos 
megnyitója péntek este nyolc óra-
kor lesz a Béla király téren, ahol 
Ács Rezső polgármester mond 
köszöntőt. A koncerteket az idén 
is a Megyeháza udvarán, valamint 
a Béla király téren tartják. Kiemel-
te Révész Sándor és Závodi János, 
a Piramis egykori tagjainak, Rúzsa 
Magdi, a Punnany Massif, Sziko-
ra Róbert és az R-GO, valamint 
a Hot Jazz Band és Gájer Bálint 
koncertjét. A helyi együttesek kö-
zül többek között fellép a Bartina 

Néptánc Egyesület, az Ifjúsági Fú-
vószenekar, a Tücsök Zenés Szín-
pad és az Alisca Brass Band is.

Az ügyvezető felhívta a figyel-
met, szombat délelőtt 11 órától 
tartják meg a kulturális központ-
ban a „Fölszállott a páva” című 
gálaműsort, melyen Tolna-, Ba-
ranya- és Somogy megye, illetve 
vajdasági tehetségek lépnek fel. 
Emlékeztetett, 2018 a családok 
éve, ezért vasárnap délelőtt „Rin-
gató – ezer család énekel” cím-
mel rendeznek színpadi műsort 
szintén a központban.

Zsikó Zoltán szólt arról is, hogy 
a Béla király téri Borudvarban 
hat pincészet és két pálinkaház, a 
Liszt Ferenc téren pedig sörsátor 

várja a vendégeket. Hozzátette, 
utóbbiban retro és videó diszkót, 
valamint lézershow-t is tartanak 
majd, a Vidámparknak pedig is-
mét a Szent István tér ad helyet.

Keszthelyi Szabolcs, a Ven-
déglátók Kerekasztala Szek-
szárdért Egyesület elnöke arról 
tájékoztatott, hogy a Pünkösdi 
Hal- és Vadünnepen az Arany-
kulacs Kisvendéglő, valamint a 
Stefán Ételbár és a Szász Étte-
rem települ majd ki a Béla király 
térre. Hozzátette, összesen 6–7 
ezer adag étellel készülnek. A 
kínált ételek között lesz többek 
között pontyhalászlé metélttel, 
vadkolbász mézes mustárral, 
illetve vaddisznó aprópecsenye 
és gemenci szarvasragu is.  S. V.
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Az eddigi legkeményebb pálya várta a futókat
A verseny történetének leg-
keményebb pályáját teljesí-
tették a futók a szombaton 
megrendezett 9. Tolle Borvi-
dék Félmaratonon.

A futás szerelmesei szállták meg 
a múlt hét szombatján Szekszár-
dot a Borvidék Futóegyesület 
szervezésében megtartott 9. Tol-
le Borvidék Félmaraton alkalmá-
val. A rajtközpont helyszínéül 
szolgáló Béla király téren és kör-
nyékén rengeteg érdeklődő vár-
ta, hogy elstartoljanak a futók, 
akik közül ismét sokan bohókás 
viseletben álltak rajthoz.

Összesen mintegy 1900 futó 
állt a startvonalhoz: a versenyre 
ezerhatszáz előnevezés érkezett, 
míg a helyszínen további három-
százan neveztek, így a Tolle Bor-
vidék Félmaraton messze a leg-
népszerűbb futóverseny a vidéki 
félmaratonok között – tájékozta-
tott Márkus István szervező.

A szervező megosztotta, a 
résztvevők egyharmada Buda-
pestről és vonzáskörzetéből, 
mintegy 350 futó pedig Szek-
szárdról és környékéről jött. 
Szintén tudatta, az indulók 
többsége továbbra is a legna-

gyobb kihívást keresve érkezett 
Szekszárdra, vagyis – az 5, 14, 
21, illetve 29 kilométeres távok 
közül – a két leghosszabb vala-
melyikét választotta.

Az embert próbáló 21 és 29 
km-es távokon összesen mint-
egy 1100 amatőr futó indult. 
Az előbbin 750 méter, míg az 
utóbbin elképesztő 850 méter 
szintkülönbséget kellett leküz-
deniük a futóknak, amire még 
nem volt példa – fűzte hozzá. 
Kiemelte, ezzel a verseny törté-
netének legkeményebb pályáját 
teljesítették a futók.

A verseny útvonala, ahogy 
minden évben, úgy az idén is 
változott egy kicsit. Így a már 

szokásos Iván-völgy, Porko-
láb-völgy és Csacska szurdik 
mellett ezúttal a Sauli- és a Nagy 
Mihály völgyön is vezetett a fu-
tók útja. A várost érintő és a 
gyönyörű tájon kijelölt útvonal 
különleges élményt nyújtott a 
résztvevőknek, főként azoknak, 
akik számára ismeretlen a szur-
dikokkal taglalt borvidék – tud-
tuk meg Márkus Istvántól.

Idén a leghosszabb távon hat 
helyett hét ponton frissíthették 
magukat a futók, akik mintegy 
800 liter fröccsöt fogyasztottak el. 
A hivatalos frissítőhelyek mellett 
rengeteg szekszárdi várta frissí-
tővel a futókat. Volt, aki slaggal 
locsolta őket a 30 fokhoz közeli 

nyári melegben, míg mások ital-
lal, vagy saját készítésű sütemény-
nyel kínálták az indulókat.

A szekszárdiak buzgósága e 
tekintetben az évek során csak 
fokozódott, és a versenyző-
ket biztató helyiek száma sem 
csökkent. A versenyzők pedig 
mindkettőért nagyon hálásak, 
hiszen a budapesti versenyeken 
ilyet nem tapasztalhatnak – fűz-
te hozzá a szervező.

A futókat négy ponton zené-
szek, a  Stinky Roders, valamint 
a Bad Times tagjai, illetve Hel-
fenbein Dávid és Kalauz Attila 
biztatta másodmagával. A Re-
mete téren álló frissítőpontnál 
táncra is perdültek a részvevők.

A verseny szervezésében és 
lebonyolításában mintegy két-
százötvenen vettek részt, közülük 
nyolcvanan a frissítőpontokon 
segédkeztek – osztotta meg Már-
kus István, aki a rendezők mellett 
köszönetet mondott a rendőrség-
nek, a polgárőrségnek, valamint 
a Szőlő-Szem bűnmegelőzési 
egyesületnek, illetve a szekszárdi 
borászoknak, baráti társaságok-
nak és minden szekszárdinak, az 
általuk nyújtott segítségért, szur-
kolásért, illetve türelemért.   S. V.

Otthonra talált Szekszárdon a Hungarian Open sportlövő verseny
A Magyar Sportlövő Szövet-
ség megszerette Szekszárdot 
a legnagyobb hazai rendezé-
sű nemzetközi légfegyveres 
verseny, a Hungarian Open 
minden igényt kielégítő 
megrendezéséért. A város-
nak tervei vannak az olimpiai 
sportággal, amihez az orszá-
gos szövetség – mint azt már 
korábban kijelentették – min-
den anyagi és egyéb segítsé-
get meg fog adni.

Ennyi már bőven elég ahhoz, 
hogy Szekszárd továbbra is vál-
lalja a Hungarian Open meg-
rendezését, amire az idén no-
vember 23. és 25. között kerül 
sor a szekszárdi városi sport-
csarnokban – jelentették be 

egy szerdai sajtótájékoztatón a 
városházán, ahol jelen volt Sin-
ka László, a Magyar Sportlövő 
Szövetség elnöke és Kéri Attila 
versenyigazgató is. A tájékozta-
tón ott volt a Szőlő-Szem egye-
sület elnöke, Császár János is. E 

szervezet adja most az immár 
harmadik alkalommal megren-
dezésre kerülő nemzetközi ver-
seny teljes logisztikáját.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere azzal indokolta a 
Hungarian Open melletti elkö-

telezettséget, hogy Európából és 
várhatóan Ázsiából is érkeznek 
sportlövők – a szervezők mint-
egy 220–250 versenyzőre számí-
tanak –, így a verseny a televíziós 
beszámolóknak köszönhetően 
városmarketing szempontból is 
roppant előnyös.

A mezőny várható erőssége 
okán érdekes és izgalmas ver-
senyek várhatóak az idén is 
az Európa-bajnokságokon jól 
szereplő versenyzők – köztük 
jó néhány nemzetközileg is is-
mert magyar sportlövővel – és 
az ázsiai versenyzők között. A 
hírek szerint Indiából érkezhet-
nek sportlövők, de nem kizárt, 
hogy kínai és amerikai indulók 
is részt vesznek a szekszárdi 
nemzetközi versenyen.   B. Gy.

Borvidék Félmaraton: több a szekszárdi futó
Hetekkel a rendezvény előtt 
megnőtt a futók száma Szekszár-
don. Pontosabban a baráti társa-
ságok sportos jelenléte. Ha má-
jus, akkor Borvidék Félmaraton. 
Az esemény szó szerint színesíti 
a környéket, a versenyzők az em-
ber feletti teljesítmény mellett 
látványt, humort hoznak.

A szervezők csapata ismerősként 
köszöntötte a futókat, a 9. Tolle 
Borvidék Félmaraton már egy nagy 
családdá nőtte ki magát.

– Szeretném megköszönni a ren-
dőrök, polgárőrök, a Szőlő-Szem 
Mozgalom, a barátaink és család-
tagjaink illetve az önkéntesek és 
nem utolsó sorban a városlakók 
segítségét és türelmét – mondta 
Márkus István „Öcsi”, a rendezvény 
megálmodója. – Úgy érzem, egyre 
jobban befogadják a rendezvényt, 
miközben tudom, hogy a közle-
kedést rövidebb – hosszabb időre 
akadályozzuk. Köszönöm a város 
és annak vezetésének pozitív hoz-
záállását. Köszönöm a futóknak, 
hogy újra cipőt húztak.

A távok módosultak, a leghosszabb 
valamivel több volt, mint 29 km.

– Borzalmas volt az időjárás, 
sokan feladták a versenyt. A terep 
is nehéz volt – teszi hozzá. – Szá-
munkra az a fontos, hogy a futók 
legyenek elégedettek. Reméljük 
megszépül ez a verseny is.

A Borvidék Félmaratonon – a 
gyerekekkel együtt – közel kétezren 
indultak. Márkus István örül annak, 
hogy egyre több a szekszárdi futó.

„Soha többet! Megcsináltam! 
Meghaltam!” Ehhez hasonló mon-
datok hangzottak el a célba érkező 
versenyzők szájából, miközben 

büszkén élhették át a minden fáj-
dalmat és holtpontot legyőzni tudó 
érzést. Azzal, hogy ebben a hirte-
len jött nyári kánikulában, szinte 
embertelen terepen nem adták fel, 
győztek. Önmaguk felett...

S miközben pásztázok a közön-
ségen és látom némelyek szemében 
a megható könnyet – mert be kell 
vallani, hogy ez a győzelem ránk, 
nézőkre is átragad – belibben egy 
rózsaszín tüllszoknyás csapat a 
maga mosolyával és lendületével. 
Gödöllőről érkeztek, immár har-
madik alkalommal. Mint mond-
ták: csúcsokat nem döntenek, ke-

gyetlen a táv, de nem versenyezni 
jöttek, hanem bulizni.

– Futóként kettős érzésem van 
– mondta Csillag Balázs, szerve-
ző – egyrészt irigykedem, mert én 
is futnék. Másrészt jó érzés látni, 
hogy ennyien itt vannak.

Az idei verseny felülmúlta az 
eddigieket. Az összességében közel 
900 méteres szintkülönbség mellett 
a hőséggel is meg kellett küzdeni-
ük. DE GYŐZTEK!  (03345)

Eredmények:
29 km: Orsós Zoltán / Cseke 
Lilla. 21 km: Berecz Lajos / 
Posztós Kitti. 14 km: Kisházi 
László / Böröcz Ildikó. 5 km: 
Bencze Dániel/Markó Szonja
3 fős csapat (29 km): 
•  Jeges-Varga Ferenc, Csábrák 

András, Szűcs Imre
•  Károlyi Kata, Dr. Völgyi 

Réka, Molnár Renáta
2 fős csapat (29 km):
•  Halmosi Gábor, Csatlós Máté
•  Révai-Kocsis Anna, Dr. Ko-

csis Virág

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A „Cinegemadár” népze-
nei verseny döntőjének 
szekszárdi eredményei:
Ének, egyéni, arany mi-
nősítés: Csepregi Emma 
(Baka István Általános Is-
kola, 3. o., felkészítő: Sza-
bóné Gáncs Tünde); Imreh 
Csenge (Babits Mihály Álta-
lános Iskola, 4. o., felkészí-
tő: Sáfrányné Fehér Csilla); 
Kovács Fanni (Garay János 
Gimnázium, 10. o., felkészí-
tő: dr. Ságodi Ibolya).

Csoport, kiemelt arany 
minősítés: Maroknyi Szé-
kely Népdalkör (felnőtt, 
felkészítő: Szabóné Gáncs 
Tünde). Arany minősí-
tés: Nefelejcs énekegyüttes 
(Garay János Gimnázium, 
10. o., felkészítő: dr. Ságodi 
Ibolya); Szekszárdi Garay 
János Gimnázium Német 
Nemzetiségi Kamarakórusa 
(9–12. o., felkészítő: Naszla-
di Judit).
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Félezer induló az újjáéledő Cinegemadár népzenei versenyen
Közel ötszáz résztvevővel – 
köztük 45 egyéni indulóval és 
43 csoporttal – zajlott az idei 
„Cinegemadár” Tolna Megyei 
Népzenei Verseny döntője 
május 5-én, szombaton a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban.

A Bogár István néptanító, nép-
művelő emlékére létrehívott 
programot eredetileg Szabadi 
Mihály tánckoreográfus, a Mű-
velődési Ház korábbi igazgatója 
indította útjára az 1990-es évek-
ben azzal a céllal, hogy teret ad-
jon az ifjabb és felnőtt korosz-
tály számára a népzene énekes, 
hangszeres megszólaltatására. 
A megmérettetésre egyéni 
énekesek, hangszeresek, illetve 
éneklő csoportok és pávakörök 
is jelentkezhettek. A döntőből 
a szakmai zsűri döntésével a 
gyermek- és ifjúsági korosztály 
kiválóságai továbbléphetnek 
a „Tiszán innen, Dunán túl” 
Országos Népzenei Versenyre, 
a felnőttek legjobbjai pedig a 
Szekszárdi Szüreti Napok nép-
zenei műsorfolyamában szere-
pelhetnek majd.

A zsűriben – amelynek elnö-
ke Vakler Anna népdalénekes, 
zenepedagógus volt – Birinyi 
József népzenész, népzeneku-

tató, Matókné Kapási Julianna 
művészeti vezető, Zsikó Zoltán 
népdalénekes, a Babits kulturá-
lis központ igazgatója, Németh 
István népzenegyűjtő, a Magyar 
Tudományos Akadémia zene-
tudományi intézetének nyugal-
mazott főmunkatársa, valamint 
az ötletadó Szabadi Mihály nép-
rajzkutató foglalt helyet.

A versenyt Ács Rezső polgár-
mester nyitotta meg, aki arról 
beszélt, büszkeséggel tölti el, 
hogy ez a nagy hagyományok-
kal bíró vetélkedés most újra 
életre kelt a megyeszékhelyen. 
„A Babits Mihály Kulturá-
lis Központ egyik fő feladata 
az értékek közvetítése: azoké 
a gazdag néphagyományoké, 
amelyek Tolna megyére, Szek-

szárd környékére és a Sárközre 
jellemzőek” – mondta a vá-
rosvezető. Ács Rezső kiemelte, 
fontos, hogy mindazok, akik 
magukénak érzik a népzenét, 
a néptáncot, a néprajzot és a 
néphagyományokat, ezeken az 
alkalmakon „beszélgessenek, 
erősítsék egymást.” A polgár-
mester reményét fejezte ki, 
hogy a „Cinegemadár” néhány 
év múlva akár országos népze-
nei versennyé nőheti ki magát. 
Az ifjabb generáció részvétele 
kapcsán pedig örömmel je-
gyezte meg, hogy megyénkben 
és Szekszárdon a fiatalok értik, 
érzik, miért fontosak a gyökere-
ik és azok megerősítése.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ igazgatója, Zsikó Zol-

tán köszönetét fejezte ki Herr-
né Szabadi Juditnak és Kovács 
Eleonórának, az intézmény 
munkatársainak a program 
zökkenőmentes operatív lebo-
nyolításáért.  Gy. L.
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Muzsikával és tánccal töltöt-
ték meg a teret a néptánc 
szerelmesei május 5-én a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont előtt. A Táncház Napján 
mintegy háromszázan pörög-
tek-forogtak Szekszárdon.

Május 5-én az ország több pont-
ján és határon túl is megren-
dezték a „Táncház Napja” című 
eseményt. A program célja a 
táncházmozgalom népszerűsíté-
se. A rendezvény központi hely-
színe Budapesten volt, Szekszár-
don a Bartina Néptánc Egyesület 
hívta táncba az embereket.

A „Táncház Napját” az első 
budapesti táncház ihlette, ame-
lyet 1972. május 6-án négy 
budapesti táncegyüttes közre-
működésével rendezetek meg. 
Immáron hat éve, azaz 2012 
óta minden évben május elején 
országszerte különböző rendez-
vények várják a táncimádókat, 
a Táncház Napján. „Szóljon ez 
a nap néptáncról, népzenéről, 
kicsiknek-nagyoknak, ország-
határon innen és túl! A Táncház 
Napja azért jött létre, hogy meg-

mutassuk az UNESCO által is 
elismert táncházmozgalom ér-
tékeit a külvilágnak.” Ilyenkor 
fiatalok százezrei hívják táncba 
egymást: „táncházakban és fol-
kkocsmákban érzik jól magu-
kat, népdalokat énekelnek a ki-
rándulásokon, tánctáborokba”.

A Bartina célja az volt, hogy 
„ezt a világot minél többen 
megismerjék.” Ez olyannyira jól 
sikerült, hogy az általuk szer-
vezett „flashmob” és táncház 

mintegy 300 embert mozgatott 
meg, 600 láb ropta a Babits Mi-
hály Kulturális Központ előtt. A 
talpalávalót a Tarsoly Zenekar 
biztosította. A „Táncház Nap-
ját” legközelebb 2019 májusá-
ban rendezik meg, ám a népze-
ne kedvelőinek nem kell addig 
várniuk egy jó kis mulatozásra, 
ugyanis a Bartina május végén 
újabb táncházba hívja az embe-
reket a Babits Mihály Kulturális 
Központba.  - mwj -

Színek és gesztusok
Kovács Tibor festőművész „A 
lélek színterei” című tárlata 
különös világba kalauzolja a 
nézőt az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár folyosógalériáján. 

Színek, alakok, gesztusok. Ez a 
három szó juthat eszébe a né-
zőnek akkor, amikor Kovács 
Tibor festőművész egy-egy al-
kotását nézi. Kék, trombitáló 
férfi, talán az esőben, az utcán. 
Kezét nyújtó nő, lágy, naran-
csos világban. A képek szavak-
ban persze nem adják vissza a 
látványt, amely mostantól egy 
hónapig vonzza a tekintetet a 
megyei könyvtárban.

A budapesti születésű szek-
szárdi alkotó Pécsett szerzett 
rajztanári diplomát, Keserű 
Ilona tanítványaként. Arculata 
a ’90-es években változott meg 
és indult el mai útján. „Kovács 
Tibor korunk egyik látványte-
remtő poétája” – mondja róla 

egyik kritikusa. Az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtárban nyílt tárla-
tán szó, kép és dallam egymásra 
talált, látvány és rím kart karba 
öltve nyújtotta oda nézőnek az 
alkotó művészetét.

A kiállítás május 9-i meg-
nyitóján közreműködött Dicső 
Botond, Dombi László, Orbán 
György, Kis Pál István és Wes-
sely Gábor. A tárlat június 11-ig 
tekinthető meg.  - mwj -
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Élet 820 fokon – Stekly Zsuzsa tűzzománc képei
Stekly Zsuzsa csodálatos, 
békét, harmóniát árasztó, 
nyolcszázhúsz fokon készült 
tűzzománc képei láthatóak a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Bakta galériájában. Az 
alkotó elmúlt 45 évét és egé-
szen friss munkáit bemutató 
tárlata május 4-én nyílt meg.

Stekly Zsuzsa saját bevallása 
szerint is mindig arra töreke-
dett, hogy olyan képeket ké-
szítsen, „melyek nem szorul-
nak magyarázatra, s belőlük 
béke és harmónia sugárzik.” 
Az egyszerű látogató is egyből 
ezt érzi, mikor megnézi Stekly 

Zsuzsa tűzzománc alkotásait, 
amelyekből most nyílt kiállí-
tás a Babits Mihály Kulturális 
Központban „45 év 820 fokon” 
címmel.

Stekly Zsuzsa immár közel 
fél évszázada készíti képeit – 
820 fokon. Ekkora hőmérsék-
letre fűti fel a kemencét, amely-
ben kiégeti a csodás képeket. A 
tárlat az alkotó eddig pályáját 
mutatja be, emellett pedig ren-
geteg friss alkotást is láthatunk. 
A kiállítást Kubanek Miklós 
újságíró nyitotta, Tóth István 
zenei közreműködésével.

A Perczel- és Babits-díjas 
Stekly Zsuzsa már gyerekko-

rában magába szívta az alko-
tás örömét, hiszen édesapja 
festőművész volt. Négy éves 
volt, mikor a bonyhádi zo-
máncgyárban „elvarázsolta a 
kemence narancs ragyogása”. 
A gyerekkori élmények a pécsi 
művészeti gimnáziumba vitték, 
majd a bonyhádi zománcgyár-
ban szerzett további ismerete-
ket választott területén. Meg-
annyi tárlata volt az elmúlt 45 
évben, szerte az országban. A 
mostani a kétszáznyolcvanne-
gyedik, melynek anyaga június 
2-ig tekinthető meg a Bakta 
galériában. 

 - mwj -

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

Táncosok népesítették be a teret

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03342)

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(03338)

FELADATOK:
•  Helyszíni bejárások dokumentációjának 

előkészítése
• Közműegyeztetésben való együttműködés
• Költségvetés számítás
•  Műszaki nyilvántartások készítése és ve-

zetése
• Műszaki rajzolás
ELVÁRÁSOK:
•  Minimum középfokú műszaki végzettség
•  AutoCAD felhasználói szintű ismerete
•  Felhasználói szintű számítástechnika is-

meretek
•  Jó kommunikációs készség
•  Nagy monotonitástűrő képesség
•  Megbízhatóság, pontosság, precizitás

ELŐNY:
•  Felsőfokú műszaki végzettség
•  Távközlési területen szerzett tapasztalat
•  CAD alapú nyilvántartási rendszerek is-

merete
•  Egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete
•  B kategóriás jogosítvány
AMIT KÍNÁLUNK:
•  Dinamikusan fejlődő stabil vállalati háttér
•  Versenyképes jövedelem
•  Alkalmazotti jogviszony
•  Béren kívüli juttatások, cafeteria
•  Lehetőség szakmai fejlődésre
•  Hosszú távú, biztos munkalehetőség
•  Fiatalos csapat, jó légkör

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Szekszárd.

MUNKAVÉGZÉS IDEJE:

teljes munkaidő.

MUNKAKEZDÉS:

azonnal, megegyezés szerint.

JELENTKEZÉS:

Fényképes önéletrajzzal az 

allas@tarr.hu e-mail címre, 

2018.05.15-ig.

Az alábbi munkakörbe keressük tapasztalt kollégánkat:
Műszaki előkészítő, AutoCAD rajzoló

(03335)

A TARR Kft . pályázatot hirdet MŰSZERÉSZ állás betöltésére.
Munkavégzés helye: Paks, Szekszárd

Részletes információ: www.tarr.hu/hirek/karrier
Jelentkezési határidő: 2018. június 3.

Fényképes önéletrajzokat az allas@tarr.hu e-mail címre várjuk 
„Műszerész” tárggyal.

(03344)

TAVASZI AJÁNLAT
Cetelem áruhitel lehetőség,

egyes gépeknél 0% THM

Akciós ajánlatunk április 2-től május 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21.

Telefon: +36–74/510–026

135 Láncfűrész
• Lökettérfogat 40,9 cm³
• Teljesítmény 1.5 kW

69.900,- Ft

LC 356V Fűnyíró
• Honda AutoWalk™ 2
•  Fűgyűjtés/BioClip®/Oldalkidobás
• Vágási szélesség 56 cm
• 24 hó 0% THM

179.900,- Ft

128R Fűkasza
• Lökettérfogat 28 cm³
• Teljesítmény 0.75 kW

79.900,- Ft

Husqvarna PW 125
magasnyomású mosó
• Max nyomás 125 bar
• Vízátfolyás 320-460 l/h
• Teljesítmény 1500 W
• Tömlő hossza 7 m

39.900,- Ft

(03343)

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

Már 14 éve az EU-ban
Májusban ünnepeljük Magyaror-
szág Európai Uniós csatlakozásának 
14. évfordulóját, valamint az Európai 
Unió születésnapját. Május 9-e Schu-
man – vagy Európa Nap, az Európai 
Unió egyik fő jelképe. Az évfordulót 
az EU huszonnyolc tagállamában 
Európa-napként, az európai béke és 
egység napjaként ünneplik.

Az Európa napot országszer-
te megünneplik. 18 helyszínen, 
színes programokkal várja a 
családokat az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete, az 
Európa Parlament Magyaror-
szági Kapcsolattartó Irodája és a 
Europe Direct hálózat. A szek-
szárdi iroda – csatlakozva a 9. 
Borvidék Félmaraton esemény-
hez – a Béla téren fogadta az ér-
deklődőket.

– Közel ötszázan látogatták 
meg a standunkat – mondta 

Dombai Szilvia, 
a Europe Direct 
szekszárdi irodá-
jának vezetője. – 
Népszerűek voltak 

a kérdőívek, melyeken uniós 
polgárság, földrajz, utazás, egész-
ség és sport témában is próbára 
tehették a kitöltők a tudásukat. 
Tapasztalat szerint, az irodát fel-
keresők egyre több információval 
rendelkeznek az EU-ról.

Az irodavezető kiemelte, hogy 
különösen kedvelt volt az „Euró-
pa Totó”, ami egy országos játék, 
melynek főnyereménye egy 8 na-
pos bolgár út.

A nap során folyamatos volt 
az érdeklődés, szinte valamennyi 
korosztály ellátogatott az Európa 
sátorhoz. Az ingyenes gyermek és 
családi programok közül új volt 
az óriástársasjáték, melynek ki-
próbálása sokakat vonzott. E mel-
lett logikai és ügyességi játékok, 
óriás rajzfal, ugrálóvár is várta 
a látogatókat. Az Európa Nap 
egyik célja, a Europe Direct há-
lózat ismertségének növelése.  Az 
érdeklődők az Európa sátorban 
egész nap naprakész, és hasznos 
információkat találtak az uniós 
polgárság lehetőségeiről.

(03350)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
május 14-től május 18-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03339)

MENÜ Május 14. Május 15. Május 16. Május 17. Május 18.

„A”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves Zöldborsóleves Májgaluska-

leves Gombaleves Meggyleves

Mákos guba, 
vaníliasodó

Rántott borda,
petrezselymes 

burgonya,
friss saláta

Rakott 
kelkáposzta

Sült csirke-
comb, 

hagymás 
törtburgonya, 

savanyúság

Sertéspörkölt 
tarhonya,

savanyúság

„B”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves Zöldborsóleves Májgaluska-

leves Gombaleves Meggyleves

Temesvári
sertésragu,

tészta

Tavaszi 
rizseshús, 

céklasaláta

Roston
csirkemell,
zöldséges 

bulgur

Carbonara 
penne

Rántott 
csirkemáj, 
majonézes 

kukorica

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
csirkemell,

petrezselymes
burgonya,

uborkasaláta

Rántott 
csirkemell,

petrezselymes
burgonya,

uborkasaláta

Rántott 
csirkemell,

petrezselymes
burgonya,

uborkasaláta

Rántott 
csirkemell,

petrezselymes
burgonya,

uborkasaláta

Rántott 
csirkemell,

petrezselymes
burgonya,

uborkasaláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Indonéz
csirkés-

szezámos
szélesmetélt

Indonéz
csirkés-

szezámos
szélesmetélt

Indonéz
csirkés-

szezámos
szélesmetélt

Indonéz
csirkés-

szezámos
szélesmetélt

Indonéz
csirkés-

szezámos
szélesmetélt

Meghívó Léleképítőre

„Merre tovább
MAGYARORSZÁG?” 
Előadó: Huth Gergely,  

a Pesti Srácok főszerkesztője 
Időpont: 2018. május 16.  

(szerda) 18:00 óra
Helyszín: Garay János
Gimnázium, díszterem 
(Szent István tér 7–9.).
BELÉPÉS DÍJTALAN
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Május 6-ai rejtvényünk megfejtése: Johannes Brahms, Magyar táncok
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Molnár Mónika. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését május 17-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Én veletek maradok minden 
napon a világ végezetéig!” 
 (Máté 28,20)

A „már nem és még nem” különös 
időszakát ünnepli a keresztyén vi-
lág ezen a héten: már nem Húsvét, 
de még nem is Pünkösd; már nem 
lenn, de még nem is fenn. Áldozó-
csütörtök ünnepe e furcsa kettősség-
ben mutat, kínál valami nagyszerűt, 
ami kétpólusú életünk kincse és biz-
tonsága lehet. 

Miért mondom, hogy életünk két-
pólusú? Azért, mert az örökös vál-
tozás folyamatában ez a köztes idő 
a mindenkori most – a múlt és jövő 
feszültségében. Hiszen ha csak ma-
gamra tekintek, elmondhatom: már 
nem fiatal, de még nem öreg; már 

nem egészséges, de még nem beteg; 
már sokat ismerő, de még nem min-
dent tudó. Nincs olyan közöttünk, 
aki ne tudná sorolni a pólusokat sa-
ját életében, s ne érezné a „már nem, 
de még nem” feszültségét. S bizony 
igen gyakran táplálja életünk nagy 
félelmeit is ez: minden átmeneti, 
még benne vagyok, de már tudom, 
hogy nem lesz mindig így.

A Jézus mennybemeneteléről 
szóló beszámolók arról tanúskod-
nak, hogy a názáreti tanító, akit 
Jeruzsálemben keresztre feszítettek, 
harmadnapi feltámadása után nem 
tűnt el, hanem 40 napon át megszó-
líthatóan, megérinthetően, felismer-
hetően jelen volt ebben a világban. S 
tanítványai láthatták, miként emel-
tetik fel a szemük előtt, s lép át egy 

másik valóságba. (Nevezhetjük ezt 
más létformának, más dimenziónak 
is.) Mi ebben az örömhír? Nem más, 
mint amit az angyalok jelentettek: 
Ugyan az a Jézus jön majd el, akit 
láttatok most elmenni. Már nincsen 
itt és még nem jött el, de Ő van, Ő 
létezik, Ő nem változik. Mindig for-
málódó, romló, épülő világunkban 
van egy változhatatlan biztos pont: 
Jézus. És Ő azt mondja: „Veletek 
maradok minden napon!” Mint a 
tengeren hánykolódó hajónak a part 
menti világítótorony, úgy életünk 
örökké változó sodrásában biztos 
irányadó és segítő az ÚR Jézus.

Hogy is van ez? Még nem értem, 
de már tudom! Van kihez szólnom, 
ha szükségem van rá, van kit féljek, 
ha rosszra vinne szívem, van kiben 

bízzak, ha bajban vagyok, és van 
kit dicsérnek, ha túlcsordul lelkem 
a boldogságtól. Még nem értem el 
Hozzá, de már ismerem Őt, még 
testben járok, de már a Lélek hatá-
roz meg; még küszködöm, de tudom, 
célba érek. S ez biztonság, erő, kincs.

Még nincs itt Pünkösd, de már 
most örvendezik szívem azon, hogy 
sokan lehetünk együtt majd Pünkösd 
hétfőjén itt Szekszárdon is a Luther 
téren, hogy ökumenikus istentiszte-
lettel ünnepeljük a mennybe ment, de 
mindig velünk lévő, dicsőséges Urat, 
Istenünket. Szeretettel hívogatunk 
minden érdeklődőt a szabadtéri alka-
lomra, hogy megerősödhessünk a biz-
tos pont, Jézus közelségében. Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola 
 református lelkipásztor

PÜNKÖSDI HAL- ÉS VADÜNNEP
2018. május 18–21. Szekszárd, Béla király tér

Pünkösdi Hal- és Vadün-
nep Szekszárdon 2018. május 
18–21-ig. Négy napos forgatag 
színpadi programokkal, gaszt-
ro sátorral, boros pavilonokkal 
és kézműves vásárral Szekszárd 
belvárosában. Kulturális, gaszt-
ronómiai és természeti értékek 
a Gemenci erdő szomszédságá-
ban, pünkösdkor Szekszárdon!

Szeretettel vár mindenkit 
Szekszárd város kulturális és 
gasztronómiai fesztiválja, a 
Pünkösdi Hal- és Vadünnep.

2018. május 18. (péntek)
•  17:00 Gemenc – Retkes Tamás  

fotókiállítása | Vármegyeháza 
folyosógaléria

•  18:00 Alisca Brass Band | Béla 
király téri színpad

•  19:00 Ilyen a jazz trio és Liz-
zy Kocziany | Vármegyeháza 
udvara

•  20:00 Megnyitó | Béla király 
téri színpad Köszöntőt mond: 
Ács Rezső, Szekszárd Megyei 
Jogú Város polgármestere

•  20:00 Révész & Závodi Pira-
mis-évek | Béla király téri színpad

•  22:30 Pankastic! | Béla király 
téri színpad

2018. május 19. (szombat)
•  10:30 Fabula Bábszínház: Vi-

téz László és az ördögök | Béla 
király téri színpad

•  1:00 Páva Gála – Vendégség-
ben Szekszárdon | Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Szín-
házterem Jegyár: 1.500,- Ft

•  14:00 Kárász Eszter és az Esz-
terlánc Mesezenekar | Béla ki-
rály téri színpad

•  15:00 Tolnai Ifjúsági Fúvósze-
nekar | Béla király téri színpad

•  16:30 Strokes ütőegyüttes | Béla 
király téri színpad

•  17:45 Tücsök Zenés Színpad 
– Ifjúsági csoport | Béla király 
téri színpad

•  19:30 Danubia Tamburazene-
kar | Vármegyeháza udvara

•  21:00 Rúzsa Magdi | Béla ki-
rály téri színpad

•  23:00 Retro Disco – Technical 
Sound – Takács Krisztián | Vár-
megyeháza udvara

2018. május 20. (vasárnap) 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont
•  09:30 – 10:00 Gyerekek, ku-

tyák, gazdik – ének, mese, já-
ték! | Szent István tér

•  10:00 – 10:30 Hívogató mu-
zsikaszó | Szent István tér és a 
Mozi előtere

•  10:30 – 11:30 Ringató – Ezer 
család énekel – interaktív gye-
rekkoncert | Rendezvényterem

•  11:30 A Csurgó Zenekar kon-
certje óvodásoknak A belépés 
díjtalan! | Rendezvényterem

•  10:30 Szabad Ötletek Színhá-
za: A nagy ho-ho-ho horgász | 
Béla király téri színpad

•  13:30 Tücsök Zenés Színpad – 
Gyermek csoport | Béla király 
téri színpad

•  15:00 Bartina Néptáncegyüt-
tes | Béla király téri színpad

•  17:00 Kéméndi Trió: „A világ 
népzenéi – A népzenék világa” 
| Béla király téri színpad

•  17:00 Pünkösdi Mini Fúvós 
Fesztivál | Vármegyeháza ud-
vara

•  19:00 Hot Jazz Band | Béla ki-
rály téri színpad

•  20:30 Gájer Bálint | Vármegye-
háza udvara

•  22:30 Punnany Massif | Béla 
király téri színpad

2018. május 21. (hétfő)
•  10:00 Kamarazenekari Feszti-

vál | Belvárosi Római Katolikus 
templom

•  10:30 Mihályi Réka: Masni és 
Pocó | Vármegyeháza udvara

•  13:30 Fabula Együttes gyer-
mekkoncert | Béla király téri 
színpad

•  15:00 „Ifjú Szív” Német Nem-
zetiségi Néptáncegyüttes | Béla 
király téri színpad

•  15:30 Németkéri Német Nem-
zetiségi Tánccsoport | Béla ki-
rály téri színpad

•  16:30 Jambalaya | Béla király 
téri színpad

•  18:00 Rákász Gergely: Lords 
of The Organ | Vármegyeháza 
udvara

•  20:00 Szikora Róbert és az 
R-GO | Béla király téri színpad

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
•  Virgonckodó játszópark 

2018. május 19–21. (szombat 
– vasárnap) 10:00 – 18:00 | 
Vármegyeháza kert

•  Kézműves kirakodóvásár | 
Garay tér – Szent István tér – 
Augusz Imre utca

•  Vidámpark | Szent István téri 
négysávos út

GASZTRO SÁTOR | Béla király tér
A Pünkösdi Hal- és Vadünnep 
gasztronómiai kínálatáról idén 
is a Vendéglátók Kerekasztala 
Szekszárdért Egyesület gon-
doskodik.
Résztvevő éttermek:
• Szász Söröző és Étterem,
• Stefán Ételbár,
• Aranykulacs Vendéglő.

Gasztro sátor nyitva tartás:
Május 18. (péntek): 17:00 – 02:00
Május 19. (szombat): 10:00 – 02:00
Május 20. (vasárnap): 10:00 – 02:00
Május 21. (hétfő): 10:00 – 22:00

BORUDVAR | Béla király tér
Résztvevő pincészetek:
• Brill Pálinkaház,
• Garai Pincészet,
• Prantner Pincészet,
• Savanya Pálinkaház,
• Sárosdi Pince,
• Schieber Pincészet,
• Szeleshát Pincészet,
• Tringa Borpince.

Borudvar nyitva tartás:
Május 18. (péntek): 18:00 – 02:00
Május 19. (szombat): 11:00 – 02:00
Május 20. (vasárnap): 11:00 – 02:00
Május 21. (hétfő): 11:00 – 22:00

SÖRSÁTOR | Liszt Ferenc tér
•  Péntek: DJ Pike – retro video dis-

co 22:30 órától DJ Kindl Gábor
• Szombat: DJ Pike – retro disco
•  Vasárnap: DJ Pajero Juice Ibi-

za Paks – lézershow
• Hétfő: retro zene

Sörsátor nyitva tartás:
Május 18. (péntek): 17:00 – 04:00
Május 19. (szombat): 11:00 – 04:00
Május 20. (vasárnap): 11:00 – 04:00
Május 21. (hétfő): 11:00 – 22:00

TÁRSRENDEZVÉNYEK
•  2018. május 18. (péntek) 18:00 

Magyarországi Német Szín-
ház – Deutsche Bühne Ungarn 
A miniszter félrelép / Außer 
Kontrolle bohózat/ Schwank

Az író, Ray Cooney, élve a hely-
zetkomikum és a zajos esemé-
nyek adta lehetőségekkel, vir-
tuózan alkotja meg az ugyan 
abszurdnak tűnő, de egymást 
törvényszerű logikával követő 
katasztrófákat, melyek révén a 
darab szereplői egyik kompro-
mittáló szituációból a másikba 
sodródnak. Angol humor kitű-
nő poénokkal. Az igazi kikap-
csolódás garantált! Rendező/
Regie: Britta Kristina Schrei-
ber. Német szöveg: Nick Walsh. 
Díszlet és jelmez / Bühne und 
Kostüme: Franziska Harbort.

•  2018. május 19. (szombat) 10:30 
Halászléfőzés Munk Erikkel, 
Kárpát-medence halászléfőző 
bajnokával. Szabadtéri halász-
léfőzés és halsütés az Amaryl-
lis Étterem teraszán Pünkösd-
kor! Csíptetett ponty készítése 
Nagypál Jenő mesterszakács-
csal, halfőző mesterrel.

Asztalfoglalás és jelentkezés: 
info@amaetterem.hu, 74/314–
009, 20/669–2755

•  2018. május 21. (hétfő) – 
Pünkösd ünneplése | Luther tér

09:45 Magyarországi Baptista 
Egyház Központi Kórus tagja-
inak hívogató énekes műsora.
10:00 A harangszó után öku-
menikus, úrasztali közösséggel 
koronázott istentisztelet.
Szervező a Szekszárdi Reformá-
tus Egyházközség, részt vesz a 
Szekszárdi Evangélikus Egyház-
község, a Szekszárdi Baptista 
Gyülekezet, a Lugosi Reformá-
tus Egyházközség küldöttsége 
és más gyülekezetek delegáltjai.

Szekszárdi Nyitott Pincék 2018.
Szekszárdon a pünkösdi hétvé-
ge a Nyitott Pincék ideje is. A 
Szekszárdi Borvidék Nonpofit 
Kft. szervezésében az idén má-
jus 18–21. között Szekszárdon 
ismét számos pincészet várja 
a borszerető, kiránduló ven-
dégeket. Részletes informáci-
ók: www.szekszardibor.com

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(0
33

47
)

•  Korfu, Kréta, repülővel már 39.920,- Ft/fő + ill.  

•  Egyiptom repülővel, ALL. INC. ellátás 
4*-os szálloda 76.990,- Ft/fő + ill

•  Pünkösdi hétvége Ligur tengerpart 
a francia riviéra gyöngyszemeivel 
busszal 

79.900,- Ft/fő

Ajánlataink:

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete

Véradást szervez
2018. május 19-én,

szombaton
13:00 – 15:00 óráig

Helye: Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezet 

Székháza 7100 Szekszárd,
Dózsa Gy. u. 1.

Véradóinkat sörrel 
és virslivel várjuk.

Kérjük, személyigazolványát, 
lakcímkártyáját és TAJ-kár-

tyáját hozza magával.

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/
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Kosarasaink külföldön is jó hírét vitték Szekszárdnak
A város borából (Mészáros 
Bodzási Kékfrankos 2015) 
adott ajándékba egy-egy 
palackkal Ács Rezső polgár-
mester az Atomerőmű KSC 
Szekszárd NB I-es kosárlabda 
csapata játékosainak, a szak-
mai stáb és a klubvezetés 
tagjainak a hétfői városházi 
fogadáson.

Szekszárd első embere az aján-
dékozást megelőző sajtótájékoz-
tatón elmondta: két év tervsze-
rű, következetes munkája ért be 
idén, amikor a KSC a bajnoki 
ezüstérem mellett megnyerte a 
Magyar Kupát is. Ács Rezső ki-
emelte, a város hétről hétre „ko-
sárlázban” égett, a lányok telt 
ház előtt, kiváló hangulatban 
játszhattak, amiért köszönet 
szurkolóknak, akik közül sokan 
vidékre is elkísérték a csapatot. 
„Az önkormányzat két éve állt a 
klub mellé. Az akkori megérzés 
jó döntésnek bizonyult” – emlé-
keztetett a polgármester. Hang-

súlyozta: a klubnál folyó szak-
mai munka elismerése, hogy 
egyre több helyi és környékbeli 
vállalkozás állt be a csapat tá-
mogatói közé.

„Ha polgármester úr és a 
városvezetés két éve nem áll a 
klub mellé, most nem hogy a 
kupagyőzelemről és bajnoki 
döntő(k)ről, de NB I-es csapat-
ról sem beszélhetnénk” – fo-
galmazott Szabó Noémi, a KSC 
szakmai igazgatója.

Djokics Zseljko vezetőedző 
szerint fiatal csapata még min-
dig a „tanulás fázisában” van, 
ennek ellenére kiváló szezont 
tudhat maga mögött. Idehaza 
a címvédő Sopron otthonában 
hódították el a Magyar Kupát, 
az utóbbi idők legerősebb baj-
nokságában pedig úgy nyertek 
alapszakaszt, hogy hazai pályán 
veretlenek maradtak. „A nem-
zetközi kupában is kiválóan hely 
álltunk, öregbítettük a város és a 

magyar kosárlabdázás jó hírét” 
– fogalmazott a vezetőedző. 
Djokics elmondta, az Európa 
Kupában szerzett tapasztalatot 
jövőre az Euroligában szeretnék 
kamatoztatni.

A legrangosabb sorozatban 
való indulás feltételeinek megte-
remtése a klubvezetés feladata. A 
játékosállomány magyar magját 
egyben tartották, a nyáron töb-
ben a válogatottban szerepelnek 
majd. A légiósok szerződése le-
járt, de akad közülük olyan, aki-
vel tárgyalnak a hosszabbításról. 
„Az erősítésekről a következő 
6-8 hét tárgyalásait követően 
szolgálhatok információval” – 
fogalmazott Szabó Noémi.

A szakmai igazgató hozzátet-
te: május 21-én indul az öthetes 
„post season” munka, a július 
pedig a pihenésé. A felkészülést 
augusztus 15-én kezdi meg Djo-
kics Zseljko együttese, amely 
első tornáját a Gyöcsej-kupán, 
Zalaegerszegen játssza majd.
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A KSC kadetjei is döntősek

A kenguru (U11) és a serdülő 
(U14) együttest követően az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
kadet (U16) csapata is bizto-
sította helyét az országos baj-
nokság nyolcas döntőjében.

Harsányi Mária edző tanítványai 
alapszakaszbeli utolsó mérkőzé-
sükön közepes teljesítménnyel 
is nyerni tudtak Sopronban. A 
szekszárdiak csak a 3. negyed-
ben védekeztek tudásuknak 
megfelelően, ott viszont el is dőlt 
el a mérkőzés, mert ekkor táma-
dásaikat is rendre kosárral fejez-

ték be. Vincze Nikolett 69 %-kal 
dobott mezőnyből, és végül 26 
pontig jutott, de Holcz Rebeka 
(8) és Viszmeg Mira (18/3) is 
átlag feletti teljesítményt nyúj-
tott. A KSC a veretlen Csata és a 
Vasas mögött a 3. helyen jutott a 
május végi nyolcas döntőbe.

Eredmény: Soproni Darazsak 
KA–Atomerőmű KSC Szekszárd 
54–64 (15–16, 10–11, 12–26, 
17–11). KSC: Marsai, VINCZE 
26/3, Miklós 2, VISZMEG 18/3, 
Istókovics 2. Csere: Andi 4/3, 
Renczes 4, HOLCZ 8, Sinka, Dér. 
Edző: Harsányi Mária.  SZV

Harmadszor lett a legjobb
Kizakisz Nikolaosz szekszár-
di asztaliteniszező immár 
háromszoros egyéni magyar 
bajnoka az U11-es korosz-
tálynak. A Yorgos SE sporto-
lója 2016 és 2017 után ismét 
megvédte címét.

Május 4. és 6. között rendezték 
meg újonc és serdülő országos 
bajnokságot Mohácson. Hazánk 
legjobb fiú és lány asztaliteni-
szezői mérték össze tudásukat a 
Duna-parti városban. Nikosz az 
U11-esek főtábláján az elődön-
tőben a soltvadkerti Lei Balázs 
ellen fordított nagy bravúrral, 
majd a döntőben Cseri Ádámot 
(BVSC-Zugló) győzte le, így zsi-
nórban harmadszor nyerte meg 
a legfiatalabb korosztály egyéni 
bajnoki címét.

A szekszárdi tehetség a két 
évvel idősebbek között (U13) is 
eljutott a fináléig, ám ott válo-
gatottbeli csapattársa, a szarvasi 

Szántosi Dávid (még) jobbnak 
bizonyult. Nikolaosz a serdülő 
fiúk mezőnyében is asztalhoz 
állt, és a legjobb 8 közé jutott.

A Baka iskola diákja legköze-
lebb az újonc korosztály szlováki-
ai nyílt versenyén indul: a váloga-
tott színeiben Szántosi Dáviddal 
csapatban áll asztalhoz. SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később kö-
zöljük. Előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Szekszárd, Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2018. május 15. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált. 
Isk. (Szent-Györgyi Albert u. 6.).

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Remete 
terem. (Szekszárd, Szent I. tér 10.)

AGÓRA MOZI
Május 13., vasárnap

17:00 –  Szűzőrség

19:00 –  Hang nélkül

Május 14., hétfő

17:00 –  Szűzőrség

19:00 –  Hang nélkül

Május 15., kedd

17:00 –  Szűzőrség

19:00 –  Hang nélkül

Május 16., szerda

17:00 –  Szűzőrség

19:00 –  Hang nélkül

Május 17., csütörtök

17:00 –  A partiállat

19:00 –  Deadpool 2.

Május 18., péntek

14:30 –  Belle és Sébastien 3.  

– Mindörökké barátok

17:00 –  A partiállat

19:00 –  Deadpool 2.

Május 19., szombat

14:30 –  Belle és Sébastien 3.  

– Mindörökké barátok

17:00 –  A partiállat

19:00 –  Deadpool 2.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. május 16. (szerda) 
19:00 – Rendezvényterem
Párizs hídjai

Pódium bérlet, III. előadás: 
zenés előadás Edith Piaf éle-
téről a Magyarországi Szerb 
Színház előadásában. Szerep-
lők: Edith Piaf – Varga Klára, 
Harmonikás – Rusz Milán. 
Rendező: Milosevits Péter.

Párizsi kiskocsmát idéző 
díszlet, a kort idéző jelmezek. 
Tíz dal hangzik el az életrajzi 
szövegkörnyezetben, a színház 
nagy sikereket megélt zeneka-
rának kíséretében. 

Jegyár: 2.000,- Ft.

2018. május 24–27.  
(csütörtök – vasárnap)  

10:00 – 18:00  
– Rendezvényterem
Kiállítás LEGO alkotásokból

Terepasztalok több ezer 
LEGO kockából, működő 
vonatok, mozgó részletek. Ki-
próbálható TECHNIC gépek, 
társasjátékok, DUPLO játszó-
sarok. Jegyár: 1.000,- Ft.

2018. május 29. (kedd) 18:30 
– Művészetek Háza
Rézfúvós est

A Pécsi Harsonaegyüttes és 
az The ISU Faculty Ambassa-
dor Brass - az amerikai India-
na Állam Egyetemi Nagykö-
vet Rézfúvós Kvintettje közös 
hangversenye. 

A belépés díjtalan.

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete tiszte-
lettel meghívja az érdeklődőket dr. Grósz László szakorvos 
„Mit nem tudunk az urológiai betegségekről?” című előa-
dására, amely május 14-én (hétfő) 16:30 órakor kezdődik a 

Babits Mihály Kulturális Központ Csatár termében.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:

7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 11. fsz.
1 db 59 m2 alapterületű összkomfortos szociálisalapú bérlakás

7100 Szekszárd, Alisca u. 18. mélyföldszint
1 db 42 m2 alapterületű összkomfortos szociálisalapú bérlakás

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2018. május 31. (csütörtök) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

Állampolgári Részvétel Hete 2018. május 15–17.
Tedd, hisz TeHeted! Ön és egymást segítő aktivitás a „Kötődéseink és elengedéseink” jegyében

A Mentálhigiénés Műhely, a 
Szekszárdi Civil Kerekasztal 
és Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tisz-
telettel meghívja Önöket az 
Állampolgári Részvétel Hete 
rendezvényeire.

2018. május 15. (kedd)  
– Szent István tér
14:00 A Tücsök Zenés Színpad 
szólistáinak toborzója
14:10 A Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola tanulóinak „Ta-
lálkozások” című modern tánc 
produkciója
14:30 Az Állampolgári Részvé-
te Hete ünnepélyes megnyitója 
– Csillagné Szánthó Polixéna a 
Humán Bizottság elnöke
– Ferenc Vilmos, a Szekszárdi 
Civil Kerekasztal elnöke
14:40 A Mozduljunk Együtt 
Szekszárdért Egyesület – Fa-
shion Dance – tánca 
15:00 Szekszárdi Fekete Gólyák 
Kézilabda bemutatója
15:30 Az Iberican Táncegye-
sület bemutatója Hacsa Móni 
vezetésével
16:00 A Tücsök Zenés Színpad 
utánpótlás csoportjának műsora
17:00 A Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus előadása
17:30 A Szekszárdi Gitár Egye-
sület fellépése

14:00 – 16:00 Hagyományos 
társas és logikai játékok a Szent 
József Katolikus Általános Isko-
la diákjai és tanárai közreműkö-
désével
14:00 – 18:00 Jótékonysági 
gyűjtés a Családok Átmeneti 
Otthona (konyhai eszközök, 
felszerelések, papír, írószer, fü-
zetek, könyvek) számára.

A városi civil szervezetek be-
mutatkozása, kitelepülése, ÁRH 
kérdőívek kitöltése, „Szabad tér, 
szabad vélemény” (színes cet-
lik), könyv csere-bere.

2018. május 16. (szerda)
– Szent István tér
14:00 – 16:00 Hagyományos 
társas és logikai játékok a Szent 
József Katolikus Általános Isko-
la diákjai és tanárai közreműkö-
désével.
14:00 Gemenc TáncSport egye-
sület fellépése
14:30 A Mozduljunk Együtt 
Szekszárdért Egyesület-Fashion 
Dance bemutatója
15:00 A Szekszárdi 1. sz. Óvoda 
Kölcsey épülete Katica Csoport-
jának műsora 
15:10 A Szekszárdi Dienes Va-
léria Általános Iskola (Grund-
schule) műsora a 2.c. és 3.b. 
osztályos tanulók német nem-
zetiségi tánca és verset mond 
Töttős Gábor

15:30 A Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió (MMS) fellépése
16:00 A Szekszárd Klarinét 
Kvartett, Csepregi Emma nép-
dalénekes és Sándor Sebestyén 
trombitás műsora
16:30 Az Iberican Táncegye-
sület bemutatója Hacsa Móni 
vezetésével
17:00 Az „Ifjú Szív” Magyaror-
szági Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes műsora
17:15 A Tücsök Zenés Színpad 
műsora

2018. május 17. (csütörtök)
– Szent István tér
14:00 – 16:00 Hagyományos 
társas és logikai játékok a Szent 
József Katolikus Általános Isko-
la diákjai és tanárai közreműkö-
désével
14:00 Énekel a Szívküldi Dalkör
14:30 Bognár Cecil tárogató 
zenéje
15:00 A Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola zenés labdás 
tánccsoportja
15:15 Népdalcsokor Mészáros 
Roland előadásában
15:45 A Szekszárdi 2. sz. Óvoda 
Kadarka utcai középső csopor-
tos óvodásainak műsora 
16:00 Az Ifjúsági Fúvószenekar 
térzenéje
17:00 FITT anyuka, boldog 
baba Egyesület hordozós kanga 

tornája Garay Beatrix vezetésé-
vel
17:15 FITT anyuka, boldog 
baba Egyesület Kanga Burn be-
mutatója
17:30 Énekel „Mondschein” 
Német Nemzetiségi Kórus 
Egyesület
17:40 A Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió (MMS) fellépése
17:50 A gyűjtött adomány ün-
nepélyes átadása a Családok Át-
meneti Otthona számára. Köz-
reműködik: Az AlisCountry
18:00 Finálé: Tücsök Zenés Szín-
pad szólistái, Galambröptetés

Folyamatos programok május 
15–17-én délután 14:00 – 18.00 
óráig: civil szervezetek kitele-
pülése, bemutatkozása, „Szabad 
tér, szabad vélemény”(színes 
cetlik), ÁRH kérdőívek kitölté-
se, könyv csere-bere, adomány 
-gyűjtés a Családok Átmeneti 
Otthona számára.

INFORMÁCIÓ:
•  Ferenc Vilmos, Szekszárdi Civil 

Kerekasztal elnöke 20/975–3814
•  Gaálné Hoffercsik Dóra, Men-

tálhigiénés Műhely irodaveze-
tője 74/511–721

•  Pócs Margit, közművelődési 
és civil kapcsolatok referense 
74/504–119, 30/632–3266
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 AZNAPI   CSOMAGSZÁLLÍTÁS   BUDAPESTRE   –   BUDAPESTRŐL

(03348)

+36–70/366–4768

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03336)

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


