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FOTÓ: KISS ALBERT → 3. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Városi ballagás
A Margaret Island zenekar kon-
certjével megköszönte meg az 
önkormányzat a végzős diá-
koknak, hogy Szekszárdon töl-
tötték középiskolás éveiket, ki-
fejezve egyben reményét, hogy 
közülük minél többen a város-
ban képzelik el jövőjüket.
 → 3. oldal

Bringaverseny
Április 28-án látványos ke-
rékpáros viadalnak adott ott-
hont a Béla király tér. Az első 
Szekszárdi Sportközpont Tri-
ál versenyre az ország minden 
tájáról érkeztek extrém spor-
tolók, sőt még lengyel induló 
is akadt.
 → 13. oldal

Anyák napja alkalmából szeretettel
köszöntjük az édesanyákat 

és a nagymamákat.
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NÉVNAP–TÁR
Május 6. (vasárnap) – Ivett, Frida
Ivett: francia eredetű; jelentése: júdeai.
Frida: német eredetű; jelentése: béke, védelem, körülkerített terület.

Május 7. (hétfő) – Gizella, Bendegúz
Gizella:  1.) germán eredetű; jelentése: női túsz, női kezes.  

2.) a Gisel-, Geisel- kezdetű germán női nevek önállósult rövidülése.
Bendegúz: hun-magyar eredetű; jelentése: Attila hun uralkodó atyjától szár-
mazó férfi.

Május 8. (kedd) – Mihály, Győző
Mihály: héber eredetű; jelentése: az Istenhez hasonló.
Győző: latin Victor névből származik; jelentése: győztes, győző.

Május 9. (szerda) – Gergely, Édua
Gergely: görög eredetű; jelentése: éberen őrködő.
Édua: kun eredetű női név, jelentése: a Hold felkel.

Május 10. (csütörtök) – Ármin, Pálma, Míra
Ármin: latin eredetű; jelentése: hadi férfi.
Pálma: magyar eredetű; jelentése: a növény maga.
Míra: latin eredetű; jelentése: csodálatos.

Május 11. (péntek) – Ferenc
Ferenc: francia-latin eredetű; jelentése: francia.

Május 12. (szombat) – Pongrác, Gyöngy
Pongrác: latin eredetű; jelentése: minden + erő, hatalom.
Gyöngy: magyar eredetű; jelentése: gyöngy.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
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Forrás: idokep.hu/szekszard

zivatar | kb. 1 mm eső
max. 28o , min. 18o

közepesen felhős | szeles nap
max. 25o , min. 14o

zápor | kb. 1 mm eső | elszórtan 
zivatarok ,lehetnek
max. 24o , min. 12o

zápor | kb. 1 mm eső
max. 27o , min. 13o

zápor | kb. 1 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 28o , min. 14o

zivatar
max. 28o , min. 14o

zápor
max. 27o , min. 14o

Koncerttel mondott köszönetet az önkormányzat
Koncerttel kedveskedett az 
önkormányzat a végzős diá-
koknak megköszönve, hogy 
Szekszárdon töltötték kö-
zépiskolás éveiket, egyben 
kifejezve annak reményét, 
hogy közülük minél többen 
a városban képzelik el jövő-
jüket.

Az első két alkalomtól eltérő-
en az idén a Béla király tér he-
lyett a Piactéren rendezte meg 
az önkormányzat a harmadik 
közös városi ballagást, melyre 
nyolc középiskola 40 osztályá-
nak mintegy 675 diákja kapott 
meghívást.

Az érettségi vizsga, vala-
mint a szakmunkásvizsga 
előtt megtartott, mára hagyo-
mányossá vált közös városi 
ballagással az önkormányzat 
minden szekszárdi nevében 
szeretne köszönetet mondani 

a diákoknak az itt eltöltött kö-
zépiskolás évekért. Szeretnénk 
megköszönni azt a sok vidám-
ságot és csibészséget, amit a 
hétköznapokba és ünnepna-
pokba hoztatok – fogalmazott 
a rendezvényen Ács Rezső.

A polgármester kiemelte, a 
diákok az elmúlt tanévek so-

rán elvégezték a munkájukat, 
most pedig követezik az az 
időszak, amikor tudásukról 
számot kell adniuk. Mivel a 
komoly vizsgák megkezdése 
előtt ez az utolsó olyan hét, 
amikor a diákok egy kicsit 
még lazíthatnak, ezért egy 
meglepetéssel, a Margaret Is-

land zenekar koncertjével sze-
retnének sok sikert kívánni a 
nehéz vizsgákhoz – jelentette 
be a városvezető.

Hangsúlyozta: bízik benne, 
hogy bárhova is veti a sors a 
tanulókat, Szekszárdot min-
dig megőrzik jó emlékezetük-
ben, amihez a közös ballagás 
is hozzájárul majd. Zárásként 
azt mondta, nem elköszönni 
szeretne, hanem lezárni egy 
időszakot, és azzal egy újat 
megnyitni annak reményében, 
hogy minél több diák Szek-
szárdon képzeli el jövőjét.

A diákok, akiket az önkor-
mányzat egy-egy hot-dogra és 
egy-egy üdítőre is meghívott, 
hatalmas tapssal fogadták Ács 
Rezső bejelentését és az idén 
négy éves Margaret Island 
együttest, akik jó hangulatú 
koncertet adtak részükre a Pi-
actéren.   S. V.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Mini bölcsőde épül a kisgyermekes családokért
Közel 170 millió forintból tíz 
férőhelyes mini bölcsőde lé-
tesül a Kadarka utcai óvoda 
területén.

Az idei esztendő a kormány ál-
tal meghirdetett „Családok éve”, 
mely programhoz Szekszárd is 
csatlakozott – mondta Ács Re-
zső polgármester a Kadarka 
utcai mini bölcsőde építéséről 
tartott csütörtök délelőtti saj-
tótájékoztatón. Mint fogalma-
zott, az idei költségvetésben 
sok olyan programpont van, 
amely a helybeli családok még 
jobb életkörülményeit hivatott 
szolgálni. Kiemelte, az ezt a célt 
szolgáló munkát nem az idén 
kezdték, hiszen az elmúlt évek-
ben rengeteg óvodai és iskolai 
fejlesztés valósult meg. 

A városvezető elmondta, a 
családokat érintő egyik leg-
fontosabb idei beruházás az új, 
modern, alacsony fenntartási 
költségekkel működtethető tíz 
férőhelyes, két csoportos mini 
bölcsőde építése. A Kadarka 

utcai óvoda területén felépülő 
bölcsőde a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
(TOP) 97 millió forintos támo-

gatásával és a város saját költ-
ségvetéséből biztosított 70 millió 
forintból épül fel, a kivitelezést 
várhatóan ősszel fejezik be. A 
város célja, hogy a fiatal anyukák 
választhassanak: otthon marad-

nak-e gyermekükkel, vagy ismét 
munkába állnak – tájékoztatott 
a polgármester. Hozzáfűzte, a 
125 férőhelyes városi bölcsőde 

is megújul a jövőben, de folyta-
tódnak az óvodai fejlesztések is.

Zsobrák Róbert, a kivitelező 
szekszárdi Ács-Állványozó Kft. 
vezetője a részletekről tudatta, 
az új mini bölcsőde 300 négy-

zetméter alapterületű lesz. Az 
épületben szociális helyiségek, 
foglalkoztató és a 21. század 
követelményeinek megfelelő 
energetikai rendszert kerül ki-
építésre. Nemcsak a világítás 
lesz korszerű, de hőszivattyús 
fűtéssel és napelemes rendszer-
rel is felszerelik a bölcsit, ahol öt 
parkolót – közte egy akadály-
mentesítettet – is kiépítenek.

Horváth Erika, a Kadarka 
utcai óvoda vezetője arról szá-
molt be, hogy az intézményben 
egészségnevelési program sze-
rint zajlik a nevelés. Ez pedig 
egy kiváló alkalom arra, hogy 
már 1,5-2 éves kortól ezen lo-
gika szerint neveljék a gyerme-
keket. 

Horváth Erika arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy egyre több 
fiatal költözik Újvárosba, tehát 
várhatóan nő majd a kereslet 
a bölcsődei helyek iránt a kör-
nyéken. Zárásként elmondta, az 
új bölcsődével a város négy új 
munkahelyet is teremt. 

 S. V.

A nagymértékű felhatalmazás komoly felelősséget jelent
Május 8-án ül össze először az új össze-
tételű Országgyűlés, amelyben ezután is 
Horváth István (Fidesz-KDNP) képviseli 
Szekszárdot és térségét.

„A választásnak nem egyéni ambíciókat 
kell szolgálnia, hanem a közösség érdekeit. 
Akkor lehet a közösséget szolgálni, ha azok 
között élsz, akiknek a bizalmát el szeretnéd 
nyerni” – mondta Horváth István. Az újra-
választott képviselő szerint mindegy, hogy 
Szekszárd vagy Pörböly, nagy- vagy kiste-
lepülés, egyformán kell őket képviselni. A 
választókerület mind a tizenhét településén 
a többség rá voksolt. Magabiztos győzelme 
így azt jelenti, hogy az eddigi közös munkát 
folytatni kell, erre kapott felhatalmazást.

– Először is szeretném megköszönni a 
választóknak a minden eddiginél nagyobb 
részvételt. Külön szeretnék köszönetet 
mondani a Fidesz-KDNP támogatóinak, és 
legfőként annak a mintegy négyszáz akti-
vistának, akik rendkívül sokat tettek a vá-
lasztási győzelemért. Ők azok, akik nagyon 
elkötelezettek, meggyőződésből küzdöttek 
nemzetünkért, és amikor a kampány során 
fáradtabb voltam, mindig motiváltak, biz-
tattak – fogalmazott a képviselő.

Hozzátette, hogy az aktivisták között egy-
aránt van fiatal és idős, az azonban közös 
bennük, hogy győzelemért nem sajnálták 
szabadidejüket, energiájukat. „Nagyszerű 
emberek” – mondta róluk Horváth István.

Arra a kérdésre, hogy családja miként vi-
selte az elmúlt néhány hónapot, elmondta, 

nem volt szokatlan a helyzet számukra, hi-
szen ő húsz éve minden kampányban részt 
vesz. Azok a támadások, amelyek a sajtón, 
az interneten, a közösségi médiában érték 
őket, náluk is okoztak feszültséget, de leül-
tek, és megbeszélték ezeket.

A képviselő a kampányra visszatérve el-
mondta: mint mindig, most is tudatosan 
építették fel, és végig kitartóan dolgoztak. 
„Ellenfeleimmel szemben előnyömre szol-
gált, hogy azokon a településeken, ame-
lyeket képviselhetek, ismernek. Nemcsak 

az ünnepségeken, avatókon voltam jelen, 
hanem az örömökben és a gondokban is 
osztoztam.”

Horváth István szerint a nagymértékű 
felhatalmazás komoly felelősséget jelent. A 
bizalmat meg kell szolgálni. Kiemelte, hogy 
harmincöt százalékkal szavaztak rá többen, 
mint négy évvel ezelőtt.

Horváth István az előző parlamenti cik-
lusban miniszteri megbízottként dolgozott, 
a kormány sertésprogramját felügyelte. 
Megbízását mezőgazdasági végzettsége in-
dokolta, és tudatosan fordult a mezőgazda-
sági szakpolitika felé. Tavaly a megyei jogú 
városok fejlesztésének koordinációjáért 
felelős államtitkárnak nevezték ki, mely 
pozíció igazolása volt annak a nyolcévnyi 
munkának, amelyet Szekszárd élén végzett 
polgármesterként. Alapvetően most és ko-
rábban is Szekszárd és a környező telepü-
lések fejlesztésének elősegítésére, gondjaik, 
problémáik megoldására vállalkozott.

– A választópolgárok többsége támogatta 
a kormány eddigi politikáját és a stabilitás-
ra szavazott. Az már az elmúlt négy évben 
kirajzolódott, hogy a Fidesz-KDNP milyen, 
az európai és a magyar kultúrában gyöke-
rező értékeket képvisel. Azt esetleg érdemes 
végiggondolni, hogy kell-e valamit korri-
gálni, de meggyőződésem, hogy az irány 
jó – hangsúlyozta a képviselő.

Hogy a következő években miben számít 
Horváth Istvánra az újjá alakult kormány-
zat, egyelőre nem tudni, ám mint mondja, 
eddig mindig megtalálták a feladatok.  SZV
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Az időjárás is kegyeibe fogadta (retro) majálisozókat
Idén is majálisra várták a 
szekszárdiakat a Promét-
heusz Parkba. A hangulat 
ezúttal is retro volt, köszön-
hetően a program kavalkád-
nak, amelyet a Babits Mihály 
Kulturális Központ szervezői 
varázsoltak a parkba.

A felsőváros egyik lakótelepi 
lakásának teraszán üldögélve, 
már korán reggel megcsapott 
a május elsejei jókedv. A nap-
sütés mellett ugyanis kedves 
muzsika melengette a szívet. 
Zenés ébresztővel indult idén 
is a Városi Retro Majális, aho-
gyan immár sok éve: a Szek-
szárdi Ifjúsági Fúvószenekar 
szolgáltatta a muzsikát a város 
különböző pontjain. Az idő jó, 
a munka várhat, „lent a város-
ban” pedig jó kis programok 
zajlanak.

Lefelé menet több májusfát is 
láttam, amelyek a nappal kacér-
kodva dülöngéltek a szélben és 
mutogatták minden járókelő-
nek díszes szalagjaikat. A ta-
vaszi ünnepen ugyanis nálunk 
szerencsére még mindig szokás 
„májfa” állítás. A Prométheusz 
Parkban délelőtt a színpadon 
bemutatkozott többek között 
az Alisca Taekwondo Klub és 
Magyar Wing Tsun Egyesület 
is, majd a Szabad Ötletek Szín-

háza előadásában a „Vízipók, 
csodapók” meséjét élvezhette 
az ifjú közönség.

Délután színpadra állt a Fa-
shion Dance Tánccsoport, a Fitt 

Lesz Sportegyesület és többek 
között az Iberican Táncegye-
sület is, a zenéről a nélkülöz-
hetetlen Tücsök Zenés Színpad 
gondoskodott. A szekszárdi fel-

lépőket a 100 Folk Celsius kon-
certje követte, majd Bagi Iván és 
Nacsa Olivér szórakoztatta az 
egyre gyarapodó tömeget. Este 
előbb a Kozmix, majd a Bon 
Bon zenekar rajongói tombol-
hattak a jól ismert slágerekre.

A színpadi programok mel-
lett – a retro hangulatot erő-
sítendő – volt céllövölde és 
láncos körhinta is, a kicsik eze-
ken túl ugrálóvárban és egyéb 
ügyességi játékokkal ismerked-
hettek. A legapróbbakat gyer-
mekjátszó várta, a nagyobbak 
pedig ingyenes kézműves fog-
lalkozáson vehettek részt.

A város életében fontos sze-
repet játszó civilek és egyéb 
szervezetek évről-évre részt 
vesznek a rendezvényen. A 
népszerű és sikeres Szekszár-
di Kajak-Kenu SE sportolói a 
majálisra feltöltött szökőkút-
ban kajakoztatták a vállalkozó 
kedvű gyerkőcöket. A kira-
kodó vásárban ékszert, lufit, 
vásári ételeket vásárolhatott a 
közönség. A klasszikus majáli-
si hangulathoz kellett a kenyér-
lángos, a kolbász és a lepény is, 
a sör és a virsli mellett.

A városi majálison több ez-
ren vettek részt, az esti koncer-
tek idején még egy gombostűt 
sem lehetett volna leejteni a 
parkban.  - mwj -
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(03333)

135R Fűkasza
• Lökettérfogat 34,6 cm³
• Teljesítmény 1.5 kW
• Standard dupla heveder

• Állítható fogantyú
• X-Torq® motor
• Üzemanyag-szivattyú
• 10 hó 0% THM

133.900,- Ft

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

236 Láncfűrész
• Lökettérfogat 38,2 cm³
• Teljesítmény 1.5 kW

54.900,- Ft

LC 153 Fűnyíró
• Briggs & Stratton
• Fűgyűjtés/BioClip®

• Vágási szélesség 53 cm

99.900,- Ft

(03331)

TS 138 Traktor
• Briggs & Stratton
•  Vágási szélesség 97 cm

599.900,- Ft

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

(03326)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

SZAMOS
gyermekcipő
készletünket

50%
engedménnyel

kiárusítjuk!
Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Trend Minőség Szakértelem

Nyári paplan, nagypárna,
félpárna, kispárna

-20–30% kedvezmény!
Nyári garnitúra

7.440,- Ft helyett 5.210,- Ft.
Az akció ideje: május 7–19.

Amennyiben facebook
játékunkon részt vesz

1 paplant nyerhet!
NYITVA TARTÁS:

hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 
szombat: 09:00 – 11:30

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: +36–74/312–234

facebook.com/fuggonyvilag

(03329)

Harminc kettesfogat vetélkedett a Pollack úti sporttelepen
A Szakcs-Szekszárd Lovas Ba-
rátok Egyesülete által április 
29-én szervezett II. Szekszár-
di Fogathajtó Majálison ösz-
szesen harminc kettesfogat 
szállt versenybe a kétfordu-
lós akadályhajtásban.

A résztvevők főként Tolnából 
érkeztek, de Fejér és Baranya 
megyéből is érkeztek indulók. 
A Monomer Kupa C kategóriás 
akadályhajtáson húsz fogat mé-
rette meg magát, az itt szerzett 
pontok az országos pontgyűjtő 
versenybe is beleszámítanak. A 
D kategóriában – ahol az indulók 

főként hobbi szinten űzik a fogat-
hajtást – tíz fogat vetélkedett.

Az érdeklődőket a Rády Jó-
zsef Huszárbandérium bemuta-
tójával, póni és nagy ló négyes-

fogat bemutatóval, valamint 
kézművesvásárral, gyermekfog-
lalkoztatóval és póni lovaglással 
is várták. A versenyt, melyet dr. 
Molnár Kata, Szekszárd jegyző-

je nyitott meg, több száz néző 
követte figyelemmel.

A balesetmentes és jó szakmai 
szinten lezajlott fogathajtó majá-
lison a Monomer kupát (C kate-
gória) Nagy Péter (Tolna-Mözsi 
LE) nyerte, megelőzve Roden-
bücher Andrást (Zombai LE) és 
Nagy Jánost (Simontornyai TC). 
A pontgyűjtő akadályhajtás-
ban (CAN-D) Nagy Péter (Tol-
na-Mözsi LE) diadalmaskodott 
id. Semjén Attila (Mezőszilas) és 
Pápes Attila (Zombai LE) előtt. 
Kettesfogatban (CAN-D) Bodnár 
József győzött, megelőzve ifj. Osz-
kó Jánost (Pincehely).  S. V.
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Szekszárdi szakképzés: az eladó személyisége meghatározó
Az általános iskolában azt 
mondták, nemigen lesz jó 
tanuló belőle, aztán a közép-
iskolában osztályelső lett ki-
tüntetéssel. Mindig is a keres-
kedelem vonzotta: eladóként 
kezdte, ma pedig már – alig 
harminc évesen – ő oktatja a 
leendő kereskedőket. BOROS 
NORBERT bolti eladó szakok-
tatóval beszélgettünk.

– Miért lesz szakoktató valaki, 
aki eredetileg a kereskedelemmel 
jegyezte el magát?

– Az igazság az, hogy én már 
kis koromban is mindig taná-
rost játszottam. Összeszedtem 
a haverokat, a szomszéd gyere-
keket, és tanítottam őket. Vala-
hogy azt éreztem, hogy nekem 
ezt kell csinálnom, ez az én fel-
adatom.

– Eszerint már a kereskedői pá-
lya megkezdése előtt megfogal-
mazódott ez a szándék?

– Igen. Általános iskolában 
nem voltam jó tanuló. Az al-
sós tanító nénim azt mond-
ta, hogy kettesnél jobbra nem 
vagyok képes, ezt aztán végig 
„cipeltem” is nyolcadikig. A 
„Keribe”, vagyis a ma már Szek-
szárdi SZC Bezerédj Szakképző 
Iskolába kerültem, ahol Tóth 
Tímea személyében nagyon 
jó osztályfőnököm volt. Azt 
mondta: „te a kettesnél sokkal 
többre vagy képes”. Itt aztán hat 
éven keresztül osztályelső vol-
tam, versenyeken vettem részt 
és megkaptam az iskola emlék-
plakettjét is a hatodik év után. 
Mindent a kereskedelemnek és 
a „Kerinek” köszönhetek. Ez szó 
szerint így van, mert a családo-
mat, feleségemet s így a három 
gyerekemet is.

– A középiskolában mely terüle-
tek voltak a legizgalmasabbak?

– Mindenek előtt a szakmai 
tárgyak: a közgazdaságtan, a 
gazdasági ismeretek és az áru-
ismeret volt, amit különösen 
szerettem. Nagyon sokat kö-
szönhetek – mint már emlí-
tettem – szakmunkásképzős 

osztályfőnökömnek, illetve Gál 
Istvánnénak, Katinak, aki akkor 
volt az  osztályfőnököm, amikor 
itt maradtam érettségizni.

 
– Kereskedőként hol dolgozott?

– Mondhatom, hogy végig-
jártam a ranglétrát. Szakmai 
gyakorlaton két évig Nagy-
dorogon dolgoztam egy élel-
miszerboltban. Már ott is ki-
hívásokkal kerültem szembe, 
hiszen ez egy nagy üzlet volt 
teljes csemegepulttal, felvá-
gottal, tőkehússal, cukrászsü-
teménnyel. A főnök azonnal 
bedobott a mélyvízbe: azt 
mondta, hogy innentől én 
felelek a csemegepultért. A 
középiskola után egy szedre-
si élelmiszerüzletbe kerültem 
raktárosként, ahol a főnököm 
megengedte, hogy szomba-
tonként eladóként dolgozzam. 
Aztán ott kaptam egy „saját” 
kis üzletet, egy amolyan egy-
személyes boltot, ahol min-
dent én végezhettem. Ezt 
követően nyitott üzletet egy 
országos áruházlánc, ahol 
boltvezető-helyettesként, majd 
boltvezetőként dolgozhattam 
egészen addig, amíg el nem 
hívtak a Bezerédj Szakképző 
Iskolába. A munkám mellett 
a Pécsi Tudományegyetem 
szekszárdi karán tanulok köz-
gazdász turizmus-vendéglátás 
szakirányon. Nagyon hálás va-
gyok igazgatómnak, Szabóné 

Kiss Erzsébetnek, aki mindig 
mindenben támogatott.

– A kereskedelemnek sok ága 
van. Fontos volt, hogy eladóként 
dolgozzék? Lényeges volt a köz-
vetlen találkozás a vevőkkel?

– Igen. Nagyon szerettem 
megismerni a különböző „vá-
sárlótípusokat”, a különböző 
igényeket – köztük időnként 
egészen hajmeresztőeket – ki-
elégíteni, egy-egy problémát 
megoldani. Engem mindig 
örömmel töltött el, ha azt lát-
tam, hogy a vevő elégedett, 
és visszajött hozzánk. Mindig 
kedveltem a különleges kéré-
seket, amelyek azt igényelték, 
hogy utánanézzek, felderítsem 
a beszállítót.

– Milyen vásárlótípusok vannak?
– Nyilvánvaló, hogy meg-

különböztethetjük a betérőket 
nemük és koruk alapján, de 
szempont lehet, hogy milyen 
jövedelemmel rendelkeznek, 
mennyire keresik a minőségi 
termékeket. Vannak olyan vá-
sárlók, akik csak egy megha-
tározott minőséget keresnek 
vagy márkához ragaszkodnak, 
de jönnek olyanok is, akiket 
lehet befolyásolni, új terméke-
ket ajánlani számukra. Vannak 
határozott és kevésbé határozott 
vásárlók is – mindig az eladó 
feladata, hogy ezt felismerje, és 
eszerint álljon hozzájuk.

– Szakoktatóként mi a tapaszta-
lata: mennyire érzékenyíthetőek 
a gyerekek, a leendő eladók?

– Megpróbáltam az egyik 
szaktantermünkbe „odavará-
zsolni” egy kis élelmiszerboltot, 
és ezen keresztül problémákat 
felvetni: különböző helyzeteket 
hogyan kell megoldania az el-
adónak. Mindig előkerül, hogy 
az eladó legyen kedves, udvari-
as, de egyet nem lehet elfelejte-
ni, és ezt mindig erősítem is a 
gyerekekben: mindig a vásárló-
nak van igaza.

– Sokfélék vagyunk mi, vásárlók, 
de milyen a jó kereskedő? 

– Olyan, akihez visszajönnek 
a vásárlók. Nemcsak azért, mert 
az az egy bolt van, hanem mert 
szeretnek odajárni, mert kere-
sik magát az eladót, ha csak egy 
pár szót is lehet beszélgetni vele. 
Emlékszem, tanulóként volt egy 
vásárlóm: az úriember minden 
reggel bejött, nagyon mogor-
va volt, a kolléganőim nem is 
nagyon szerették. Én meg azt 
mondtam magamban, hogy 
nincs olyan ember, akire a ked-
vesség, a mosoly ne lenne hatás-
sal. Eltelt egy-két hét, és egyszer 
úgy távozott az illető, hogy meg-
köszönte, hogy minden áldott 
reggel így szolgálom ki, és ilyen 
jól indul a napja. Akkor éreztem, 
hogy megéri ezt így csinálnom – 
ezt igyekszem közvetíteni diák-
jaimnak is.   - orbán -

Nyolc bográcsban rotyogtak a halászlevek Újvárosban
Ha így folytatódik, elképzelhe-
tő, hogy Baja után Szekszárd 
is a halfőző tudományok ma-
gasiskolájává válik – legalább-
is így, majális idején.

Az újvárosi Szent István Ház 
udvarán hét bográcsban ponty-
ból, egyben csukából (is) ké-
szült vegyes halászlé rotyogott a 
tűzön. Az ételeket héttagú zsűri 
– köztük e sorok írója – értékel-
te Csötönyi Sándor, a Magyar 
Ökölvívó Szövetség korábbi el-
nöke vezetésével.

A Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és a 
Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör közös rendez-
vényén ki emilyen, ki amolyan 
technikával kezdett a halászlé 
elkészítéséhez. A részvevők ad-
ták-vették a tanácsokat, mód-
szereket.A fakanalat ragadók 
közül előbb Máté Péter (képün-
kön) készülő hallevét ízleltük 
meg. „Mi a jó halászlé titka?” – 
kérdeztem a szakácsot, aki sze-

rint a válasz roppant egyszerű: 
mindenből jó alapanyagot kell 
beletenni. Kerüljük „pocsolya 
ízű” halat, mellőzzük az alap-
levet és a hallé-sürítményt is, 
míg a sóhoz – a hal besózásán 
kívül – kizárólag a legvégén 
nyúljunk. Máté Péter halászleve 
tíz kiló pontyból készült, jó sok 
cseresznyepaprikával, hiszen 
sokan ettek belőle...

Aschenbrenner Mihályék 
10-11, illetve 12 kilónyi hala 
három bográcsban készült: 
az egyikben csukapörkölt 
főtt – persze versenyen kívül. 
„Jó paprika, finom, jóízű hal! 
Nincs se alaplé, se sűrítmény” 
– avatott be a titokba a „mes-
terszakács”. Aschenbrennerék 
ötvenfős vendégseregre főztek 
halászlevet, míg pörkölt egy 

szűkebb, baráti csapatnak ké-
szült. Lapunknak a szakács azt 
is elárulta, hogy a pontyot egy 
alföldi termelőtől vették, míg a 
pörköltnek valót Baján halász-
ták le számukra. Főzési időre ők 
egy óra hosszára esküsznek.

A halászlék versenyét vé-
gül Aschenbrenner Mihályék 
nyerték, megelőzve Máté Pé-
ter és Pék József hallevét. A 
vegyes halászléért Simon At-
tila (Helldorádó) vehetett át 
különdíjat.

Volt élet a halászlén túl is: dr. 
Tóth Gyula képviselő keszege-
ket sütött, míg Scheidler Antal 
kovásszal készült, gyorsérlelésű 
lángossal kínálta a megjelente-
ket. A hagyományos eljárással 
kelesztett, zsírban sült kenyér-
lángos nem romlik meg, ezért is 
ajánlja mindenkinek a készíté-
sét. „Olyan finom, hogy függő-
séget okoz” – mondja a szakács. 
Akár grízben nyújtva, ahogy ő 
csinálja... 

 – gyimóthy –
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Borverseny: a kivételes évjárat újabb bizonyítéka
A 2017-es évjárat kiválósá-
gát erősítette meg a Szek-
szárd-Újvárosi Római Kato-
likus Társaskör és a Német 
Nemzetiségi Egyesület bor-
versenye, melyet vasárnap 
délután tartottak meg a  
Szent István Házban, ahol kis-
termelők borai versenyeztek 
az érmekért.

Horváth Jánosné Edit, a társas-
kör általános elnökhelyettese 
elmondta, összesen 90 minta 
érkezett, melyeket két bizottság-
ban nyolc bíráló értékelt húsz-
pontos rendszerben. A tételek 
között 57 vörösbor, 20 fehérbor 
és 13 rozé szerepelt. Nagy ara-
nyat 9, aranyérmet 20, ezüstöt 
31, bronzérmet 19, oklevelet 
pedig 11 bor szerzett.

A vörösborok közül nagy ara-
nyat 4, aranyérmet 17, ezüstér-
met 18, bronzérmet 12, okleve-
let pedig 6 kapott. A versenyre 

nevezett fehérborokat 3 arany-, 
7 ezüst-, és 5 bronzéremmel, 
valamint 2 oklevéllel ismerték 
el. A rozék közül 2 kapott nagy 
aranyat, míg 6 tételt ezüst-, 2 
mintát bronzéremmel, hármat 
pedig oklevéllel díjaztak.

A legjobb kékfrankos különdí-
jat Töttős István nyerte el 2017-es 
borával. Ugyancsak nagy aranyat 
nyert a Füzi Pince 2017-es ca-
bernet franc bora, Töttős István 
2017-es kadarkája és Steinerné 
Góra Aranka 2017-es blaubur-
ger bora. Szintén nagy aranyat 
kapott Töttős Tibor 2017-es 
chardonnay bora, illetve Mak-
rai Gyula 2017-es olaszrizling-
je, valamint Zsinkó János Attila 
2017-es évjáratú olaszrizlingje. 
Nagy aranyat kapott még Makrai 
Gyula 2017-es kékfrankos rozéja 
és Steinerné Góra Aranka 2017-
es kékfrankos rozéja.

A verseny eredménye meg-
erősítette a 2017-es évjárat ki-

válóságát: az évjáratot a szép 
ősz, a magas mustfokok és a 
jól beérett szőlők jellemezték – 
tudatta Módos Ernő borász. A 
vörösborok kapcsán elmondta, 
vastag és testes tételeket kóstol-
tak, szép színanyagokkal és ma-
gas beltartalmi értékkel.

Módos Ernő összességében 
elismerősen szólt a kóstolt bo-

rokról. Kiemelte: a verseny 
húszéves története során óri-
ási fejlődés volt tapasztalható 
a kistermelők borainak minő-
ségében. Zárásként hozzátette, 
ezen a bormustrán a gazdák is 
jelen lehetnek és a borbírálatot 
is hallhatják, ami segíti őket a 
fejlődésben.  

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
május 7-től május 11-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03312)

MENÜ Május 7. Május 8. Május 9. Május 10. Május 11.

„A”
1050 Ft

Frankfurti
leves Kertészleves Csontleves Mediterrán 

gyümölcsleves Lebbencsleves

Szilvás
gombóc

Mustáros
csirkecomb,

kukoricás rizs

Zöldbab-
főzelék,

házi fasírt

Milánói
makaróni,

sajt

Halfilé
ropogós

bundában,
franciasaláta

„B”
1050 Ft

Frankfurti
leves Kertészleves Csontleves Mediterrán 

gyümölcsleves Lebbencsleves

Hentes tokány,
párolt rizs

Vasi pecsenye,
kemencés

parázs-
burgonya,

savanyúság

Sült
csirkeszárny,

1/2 adag párolt 
bulgur,

1/2 adag friss 
saláta öntettel

Rántott
csirkecomb-
filé, rizi-bizi,
savanyúság

Zúzapörkölt,
tészta,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Lenmagvas 
csirkecombfilé 

rántva,
steak 

burgonya,
friss saláta

Lenmagvas 
csirkecombfilé 

rántva,
steak 

burgonya,
friss saláta

Lenmagvas 
csirkecombfilé 

rántva,
steak 

burgonya,
friss saláta

Lenmagvas 
csirkecombfilé 

rántva,
steak 

burgonya,
friss saláta

Lenmagvas 
csirkecombfilé 

rántva,
steak 

burgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Sertéskaraj 
roston sütve,
mediterrán
jázmin rizs

Sertéskaraj 
roston sütve,
mediterrán
jázmin rizs

Sertéskaraj 
roston sütve,
mediterrán
jázmin rizs

Sertéskaraj 
roston sütve,
mediterrán
jázmin rizs

Sertéskaraj 
roston sütve,
mediterrán
jázmin rizs

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03330)

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

(03310)

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

(03308)

Mozgalmunk országos interaktív beszélgetős esteket szervez, melyek keretében a 
termékenységről, a problémákról beszélünk kötetlenül, szakemberekkel.
Ma Magyarországon minden hatodik párt érint termékenységi – humán reprodukciós 
probléma. Sokan egészségügyi okok miatt kényszerülnek a lombikbébiközpontok bea-
vatkozásait igénybe venni, mások mellett elszalad az idő és későn döbbennek rá, hogy 
a karrier nem elég a boldogságukhoz. Előbb-utóbb a nők döntő többsége mindent  
megtenne azért, hogy végre gyermeke szülessen. 

Program: • köszöntő • Zilahy Dalma pszichológus, reprodukciós tanácsadó 
Babára vágyva című előadása után kötetlenül beszélgetünk a pszichológussal 
és egy sikeres lombikos szülő párral • kérdések és válaszok. 

A RÉSZVÉTEL INGYENES, DE REGISZT-
RÁCIÓHOZ KÖTÖTT. REGISZTRÁLNI A 
HAROMKIRALYFI.HU/BABARAVAGYVA 
OLDALON LEHET.

2018. MÁJUS 11. 17.00 – 20.00
BORMÚZEUM 
7100 SZEKSZÁRD,
FÜRDŐHÁZ U. 14.

EÖTVÖS CIRKUSZ 2018! – ÚJ SZUPER PRODUKCIÓ!
„TRADICIÓK és GENERÁCIÓK” gálaműsor

Eötvös Cirkusz – a manézs örök csodája minden nemzedéknek!
SZEKSZÁRD az XXL Áruház mellett május 10-től május 13-ig

ELŐADÁSOK:
Hétköznapokon: 18:00 órakor  

Szombat: 15:00 és 18:00 órakor • vasárnap: 15:00 órakor
Infóvonal: +36–70/356–23–46, www.eotvoscirkusz.com,

Facebook: Cirkusz Eötvös
Cirkuszpénztár nyitva: 10:00 – 18:00 óráig

Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a művészek mindennapjait. 
Betekintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket a 

40 fős társulat életéről! Legyen tagja Ön is rajongó táborunknak! 

(03307)

Magyarország legrégebbi cirkusza idén is, új műsorral kedveskedik 
a cirkuszba járó közönség népes táborának. A modern cirkusz 

250. születésnapja alkalmából minden idők legjobb előadását produkálja!
„Tradíciók és Generációk” című műsorunkban a nemzedékeké a főszerep. 

Púpos tevék, kiskutyák, oroszlánok, tigrisek, elefánt a manézsban!
Az adrenalin emelkedését Kolumbia világhírű sztárjai a többszörös 

fesztivál díjas duó Ortiz biztosítják magas dróton egyensúlyozó számukkal 
és szenzációs halálkerék produkciójukkal.

Humorról a világhírű portugál bohóc Joy Costa gondoskodik.

Félezer bikavér-zarándok

Április 28-án immár második 
alkalommal rendeztek Szek-
szárdon Bikavér Borongolót.

A város északi részének borászai 
fogtak össze, és hirdettek bortú-
rát a bikavérre „felfűzve”, hét 
pincészet érintésével. A tavalyi 
borongoló sikerét követően idén 
félezernél is több bikavér-zarán-
dok érkezett a megyeszékhelyre. 
A házigazda Eszterbauer Bo-
rászat, Merfelsz Pince (képünk 
itt készült), Mészáros Borház, 

Prantner Pince, Sárosdi Pince, 
Schieber Pincészet és Veszter-
gombi Pince mellett három ven-
dég borász (Dúzsi Tamás Pincé-
szete, Németh János Pincészet, 
Sebestyén Pince) bikavéreit és 
könnyed nedűit a nyári meleg-
ben. A remek hangulatú rendez-
vényen a kiváló borok mellett fi-
nom étkek is várták a megfáradt, 
megéhezett borturistákat, akik a 
Bormúzeumban tartott zenés 
esten beszélhették meg a nap 
legjobb pillanatait.  SZV

FOTÓ: KISS ALBERT
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Április 29-ei rejtvényünk megfejtése: Tordy Géza, A kőszívű ember fiai
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kovács Dénes. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését május 10-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Tiszteld apádat és anyádat, hogy 
hosszú ideig élhess azon a földön, 
amelyet Istened, az Úr ad néked.” 
 (Mózes 2. könyve 20,12)

Orgonaillatú, mosolygós anyák nap-
ját köszönt az ország. Sok virágcso-
kor, kedves szó, szívekkel díszített 
rajz szerez örömöt az otthonokban, 
ahol édesanyákat, nagymamákat, 
pótmamákat köszöntenek. Ehhez az 
ünnepléshez én most nem egy szép 
verssel járulok hozzá, hanem pár 
olyan gondolattal, amely e jeles nap 
eredete talán, de tartalma biztosan.

A Tízparancsolat második kőtáb-
lájának első javaslata, mint „élet 
igéje” fogalmazza meg a szülők tisz-
teletét, akik által Isten élettel aján-
dékozott meg bennünket; s akiken 

keresztül tanulhatjuk a mennyei 
Atyához való kapcsolat ápolását is. 
Ehhez az egy parancsolathoz kap-
csolódik ígéret és biztatás is: Tisz-
teld őket, s akkor élni fogsz földe-
den, otthonodban hosszú ideig! Az 
itt elhangzó igék folyamatos időben 
jelennek meg, ezzel meghatározzák 
a tisztelet idejét: mindig, hosszan, 
szüntelenül. Nem orgonavirágzás-
tól, hangulattól, a szülő mentális 
állapotától függően, hanem egé-
szen természetes módon, magától 
értetődően mindig. Tiszteld, hogy 
megtartsd őt, és megtartsd magad 
valami jóra, gazdagítóra, az életre.

De mit is jelent ez a szó, tisztelet? 
Értékelést, számontartást, komo-
lyanvételt, őszinteséget, tisztaságot 
– ismeretet. Fontos annyira a má-

sik, hogy megismerjem: hibáival, 
bűneivel – hogy megbocsáthassak; 
kincseivel – hogy dicsérhessem; kér-
déseivel – hogy legyen miről beszél-
getni; félelmeivel – hogy magamra 
ismerhessek; bölcsességével – hogy 
gyermek lehessek mellette.  

Mert a szülők iránti tisztelet 
magában hordozza azt a kincset 
is, hogy támaszkodhatok arra, aki 
felé a tiszteletet szívemben hordom. 
Talán nem anyagilag már felnőtt-
ként, talán már tudásban sem, sőt 
a fizikai erejére sem számíthatok, 
de abban gazdagságot élhetek meg, 
hogy nála elsírhatom magam, mert 
úgysem nevet ki; nála lehetek gyen-
ge, mert látott már ilyennek ezerszer 
és mégsem vetett el; meghallgatha-
tom egy-egy javaslatát, hiszen része 

az életemnek, nem idegen és sokszor 
jobban ismer, mint én magamat. 
Vele kijárhatom a megbocsátás ma-
gasiskoláját, hiszen a legnehezebb, 
de a legszükségesebb is ez. S benne, 
bennük megláthatom jövőmet, sor-
somat, s megerősíthetem reménysé-
gemet abban, amit Isten ígért. Az 
én gyermekségem által nevelődik 
és formálódik a jövő. Az én példám 
válik kiindulóponttá gyermekeim és 
unokáim lépteihez. 

Anyák napján ezért kívánom hit-
tel mindannyiunkak, hogy Istenünk 
ősrégi biztatása váljon új lendületté 
bennünk: „Tiszteld apádat és anyá-
dat, hogy hosszú ideig élhess azon 
a földön, amelyet Istened, az Úr ad 
néked.” Ámen!  

 Kaszóné Kovács Karola, 
 református lelkipásztor

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága nyílt pályázatot 
hirdet kultúraközvetítő, kultúra- 
és értékteremtő feladatokat ellátó, 
Szekszárdon élő polgárai, Szekszár-
don működő civil közösségei és a 
szekszárdi intézmények számára 
Kulturális Támogatási Keret elnye-
résére a Humán Bizottság 2018. évi 
bizottsági keretében e célra biztosí-
tott összeg erejéig.

A Kulturális Támogatási Keret 
összesen: 1.100.000,- Ft

A támogatásra pályázhatnak:
a.)  a Tolna Megyei Civil Információs 

Centrumnál regisztrált szek-
szárdi székhelyű önszerveződő 
közösségek,

b.)  köznevelési, közművelődési in-
tézmények,

c.)  magánszemélyek.

A pályázat célja
2018. évi szekszárdi kulturális 

rendezvények, rendezvénysoroza-
tok lebonyolításához, valamint a 

városon kívüli kulturális, művészeti 
eseményeken történő részvételhez, 
szerepléshez támogatás nyújtása. 
Előnyt élveznek a Családok Évé-
hez kapcsolódó programok, ren-
dezvények pályázatai.

Tartalmi követelmények:
1.)  A rendezvény tartalmával, 

minőségével a város hírnevét 
öregbíti, vagy a város kulturális 
életét méltón reprezentálja. 

2.)  A rendezvény az országos vagy 
nemzetközi kulturális mozgal-
mak új területeire kapcsolja be 
a város művelődési és alkotó 
közösségeit. 

3.)  A rendezvény a város kulturális 
tradícióinak méltó örököse. 

4.)  Az adott rendezvény rétegigé-
nyeket szolgál ki. 

Pályázni kizárólag a pályázati 
adatlap kitöltésével lehet, melyet 
egy eredeti, aláírt példányban kell 
benyújtani. Formanyomtatvány hi-
ányában a bizottság nem foglalko-
zik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban 
csak az a természetes személy vagy 
átlátható szervezet részesülhet, aki-

nek nincs köztartozása, illetve az 
önkormányzattól korábban kapott 
támogatás felhasználásáról elszá-
molt, az önkormányzat felé egyéb 
tartozása sincs és az összeférhetet-
lenség nem áll fenn. (Erről szóló 
nyilatkozatot kitöltötte.)

Meghatározott támogatási célok 
megvalósításához minimum 20 
eFt, maximum 120 eFt igényelhe-
tő. Az igényelt támogatás önmagá-
ban nem lehet a felsorolt tevékeny-
séghez szükséges pénzeszközök 
kizárólagos forrása (legalább 30 
%-os önrésszel kell rendelkezni). 

A finanszírozás módja
Egyösszegű, utófinanszírozású, 

vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat benyújtásának módja
–  egy eredeti aláírt példányban, 

kizárólag a pályázati adatlapon 
nyújtható be (a pályázati adatlap 
sem tartalmában, sem alakjában 
nem változtatható),

–   Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága részére címezve,

–   személyesen vagy postai úton

A pályázat benyújtásának helye 
•  Személyesen: Polgármesteri Hi-

vatal Szekszárd, Széchenyi u. 29-
31. (Humánszolgáltatási Igazgató-
ság Humán Osztály)

•  Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. május 25. (péntek)
A pályázat elbírálásának módja

A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének Humán 
Bizottsága dönt a pályázat benyúj-
tásának határidejétől számított 30 
napon belül.

A pályázatok eredményéről a pá-
lyázó írásbeli értesítést kap a dön-
téstől számított 30 napon belül.

A pályázati adatlap letölthető 
a www.szekszard.hu honlapról, 
illetve átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján. 

Felvilágosítást Pócs Margit, a 
közművelődési és civil kapcsola-
tok referense nyújt telefonon vagy 
személyesen (telefon: +36–74/504–
119, Humán Osztály).
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata Közgyűlésének
 Humán Bizottság

ELŐADÁS
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes 
Nyugdíjas Tagozata előadást szervez 
május 8-án (kedd) 14 órakor a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
földszinti termében. Dr. Hegedűs 
Miklós urológus főorvos „Urológi-
ai problémák idős korban” címmel 
tart előadást. Az előadás előtt anyák 
napi műsorral köszönti az édesanyá-
kat és nagymamákat Kovács Gergő 
(ének), a Magyarnóta Klub kórusa 
és az AlisCountry táncegyüttes. Kö-
szöntőt mond Zsikó Zoltán, a kultu-
rális központ igazgatója.

Szeretettel várnak minden ked-
ves érdeklődő nyugdíjast!

Érkezik a food truck konvoj

Május 11. és 13. között im-
már második alkalommal 
rendezik meg a Szekszárdi 
TARR Bortavasz és Food Truck 
Show-t, tíz szekszárdi borá-
szat és 14 étkes kocsi (food 
truck) részvételével.

A tavaly hagyományteremtő 
szándékkal elindított rendez-
vény helyszíne idén is a törté-
nelmi belváros, a Béla király 
tér lesz. Az utcai étkeket (street 
food) kínáló több mint két tu-
catnyi árus változatos ételek-
kel készül. A marha, sertés és 
szárnyas húsok mellett édesség 

és kézműves sör is kóstolható 
lesz. Szomjazni senki sem fog 
a TARR Bortavaszon, hiszen 
Eszterbauertől Tringáig tíz pin-
cészet kínálja majd a szekszárdi 
hegy levét.

Az idei évben a rendezvény 
kiegészül a „Street Art Show” 
tehetségkutató utcaművésze-
ti fesztivállal. Jelentkezni egy 
videó feltöltésével lehet, amin 
megmutatod, mi az, amit a 
közönség szórakoztatásáért 
csinálsz: zsonglőr, élőszobor, 
zenebohóc, pantomim, kü-
lönleges hangszer, táncos vagy 
bármilyen más kategóriában. 
A videókat a jelentkezz@stree-
tartshow.hu e-mail címre várják 
a szervezők. Az indulók között 
értékes nyeremények (kész-
pénz, szponzorált díjak, tárgy-
nyeremények, tehetséggondo-
zás, karrier-tanácsadás, fellépési 
lehetőségek) találnak gazdára.

   SZV

Hosszú lépés – pincétől a padlásig
Játékos versenyt szervez május 
12-én, szombaton a sport- és 
borkedvelő közönség számára 
a Fürdőház utcai Bormúzeum 
Szekszárd. A vetélkedő fontos 
eleme a feladatok teljesítése 
után járó „jutalom-hosszúl-
épés”.

A rendezvény célja egy 8 
állomásos, könnyedén telje-
síthető, játékos sport és kvíz 
feladatsor sikeres végrehajtása, 
melyet minden állomáson ju-
talomfröccsel – gyermekeknek 
házi szörppel – honorálnak. 
Az állomások a Bormúzeum és 
Borpatika különböző helyszíne-

in lesznek – pincétől a padlásig 
– a Béla téri Food Truck Show 
érintésével.

A sportos feladatok összeállí-
tására Sas Andrea fitness edzőt 
kérték fel, de a rendezvény nem 
jöhetett volna létre a helyi bo-
rászok, cégek és intézmények 
széles körű támogatása nélkül. 

A jelképesnek mondható 500 
Ft-os nevezési díjat jótékony 
célra, az 1-es és 8-as számú 
gyermekotthon számára ajánl-
ja fel a Bormúzeum csapata. A 
versenyre regisztrálni a hosz-
szulepes1@gmail.com e-mail 
címen lehet.   SZV

Civil Fórum
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Szekszárdi 
Civil Kerekasztal – a városi Civil 
Koncepcióban foglaltak alapján 
– tisztelettel meghívja a város-
ban működő civil szervezetek 
vezetőit és érdeklődő tagjait a 
2018. évi Városi Civil Fórumra.

Időpont: 2018. május 10. 
(csütörtök) 17:00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hi-
vatal (Béla király tér 8.), kon-
ferencia terem (I. emelet)

A szervezők számítanak a 
civil szervezetek közös munkát 
segítő megjelenésére.

Virágvásár
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a lakosság 
részére közterületi kiültetésre, erkélyek, homlokzatok díszítésére

egynyári virágvásárt szervez, május 8-án és 9-én, 07:00 és 
16:00 óra között a Kisiparos udvarban (Bezerédj tömbbelső).

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság
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„Kötéltáncosok” – két keréken

Április 28-án, szombaton lát-
ványos kerékpárversenynek 
adott otthont a belváros: triál 
bringások vették birtokukba 
a Béla király teret.

A Gemenc Nagydíj nemzetkö-
zi országúti versenyt rendező 
Szekszárdi Sportközpont NKft. 
a télen megrendezett cycloc-
ross verseny után ezúttal egy 
újabb kerékpáros szakágban 
szervezett országos szintű ren-
dezvényt.

A triál egy igen látványos, a 
laikusok számára is rendkívül 
élvezhető műfaj. A mountain 
bike egyik típusa, ahol a kerék-
párosnak egy nehéz akadálypá-
lyán kell végig haladnia anélkül, 
hogy a lábát letenné. Nagyon 
erős összpontosításra és kivéte-
les egyensülyérzékre van szük-
ség ehhez a sporthoz.

A versenyigazgató Sabján 
Gábor és csapata három napon 
keresztül építették a farönkök-
ből, kábeldobokból, betongyű-

rűkből, raklapokból, szemetes 
konténerekből és hordókból 
összerakott pályákat, amiknek 
alapanyagait helyi vállalkozá-
sok (Gemenc Zrt., Tarr Kft., 
Murexin Kft., Kriszt Kft., Alis-
ca Terra Kft., Timpanon Kft.) 
adták, jelentősen támogatva így 
a rendezvény létrejöttét.

Az első alkalommal megren-
dezett Szekszárdi Sportközpont 
Triál versenyre az ország min-
den pontjáról érkeztek extrém 
sportolók, még egy lengyel in-

duló is kerékpárra ült, jobban 
mondva állt, hiszen ezeken a 
speciális bicikliken nincsen 
ülés.

A szervezők a legkisebbekre 
is gondoltak, ezért nemcsak a 
versenyzőknek építettek pályá-
kat, hanem a gyermekeknek 
is kialakítottak egy ügyességi 
szekciót. 

A hónap végén ismét kerék-
párosok lepik majd el a várost, 
hiszen május 24. és 26. között 
rendezik meg a 44. Gemenc 
Nagydíjat, aminek részleteiről a 
www.gemencgp.hu weboldalon 
olvashatnak.  - rp -
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KSC: óriásit harcoltak, ezüstérem lett a jutalmuk
Másodikként zárta az élvo-
nalbeli női kosárlabda baj-
nokság küzdelmeit az Atom-
erőmű KSC Szekszárd, miután 
a döntő csütörtöki, harmadik 
felvonásán három ponttal ki-
kapott a Soprontól.

A múlt vasárnapi soproni veresé-
get követően győzelmi kényszer-
ben lépett pályára Djokics Zselj-
ko együttese, amely szerette volna 
tovább nyújtani az aranycsatát. 
Ennek megfelelően is kezdtek 
hazaiak, ám 6–2 után megrázta 
magát a Crvendakics és Turner 
vezérelte címvédő, és öt ponttal 
megnyerte az első negyedet. A 
folytatásban a szekszárdiak több-
ször is felzárkóztak, de a Sopron 
kiváló légiósai kosaraival kontrol-
lálta a találkozót.

A harmadik negyed elején 
„felrobbant” a csarnok, amikor 
egy fergeteges három percet pro-
dukálva fordított az Atomerőmű. 
Óriásit harcoltak a 25 ponttal és 
10 lepattanóval dupla-duplát 

elérő Krnjics Szara vezette szek-
szárdiak, ám Európa második 
legjobb klubcsapata újra és újra 
előnyt tudott szerezni. A záró 
tíz percben mínusz 11-ről nyi-
tott hajrát a KSC, amely pontról 
pontra dolgozta le hátrányát. 
Közel volt a bravúr, de Studer 
Ági utolsó pillanatban elengedett 
triplája lejött a gyűrűről...

– A Magyar Kupa-sikerrel és 
a bajnoki ezüsttel fantasztikus 
szezont zártunk, büszkék lehe-

tünk magunkra. Köszönettel 
tartozom a játékosaimnak, akik 
rengeteg energiát fektettek ebbe 
a meccsbe is, és megmutatták, 
hogy egy kisvárosi csapat is el-
juthat a csillagokig. Elvégre az 
Euroliga-döntőssel játszottunk 
szoros, magas színvonalú finá-
lét – értékelt Djokics Zseljko, a 
szekszárdiak vezetőedzője.

Az ezúttal is fantasztikus szek-
szárdi publikum – miután sport-
szerűen megtapsolta a bajnok 

soproniakat – győztesnek kijáró 
ünneplésben részesítette ezüs-
térmes kedvenceit. Újra és újra 
felhangzott a „Büszkék vagyunk 
rátok!” és a „Mindenki szek-
szárdi!” rigmus, s a Garay téren 
egészen hajnalig folytatódott az 
ünneplés...   - fl -
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NB I. döntő, 3. mérkőzés: 
Atomerőmű KSC Szekszárd–
Sopron Basket 66–69 (16–
21, 12–14, 20–18, 18–16). 
Szekszárd, 1200 néző. Vezette: 
Papp, Praksch, Frányó. Szek-
szárd: OBLAK 11/3, Theodo-
reán, GEREBEN 10, McCall 
6, KRNJICS 25. Csere: Stu-
der Á. 8/3, Costa 3, Bálint 
3/3, Mansaré. Edző: Djokics 
Zseljko. Sopron: Fegyverneky 
5, TURNER 18/9, CRVEN-
DAKICS 19/9, Milovanovics 
13, Jovanovics 9. Csere: Du-
bei, Page 5, Weninger. Edző: 
Roberto Íniguez.

A párharc végeredménye: 
3–0 a Sopron javára.

SPORTHÍREK
Futsal. A Tolna szerzett előnyt a női NB 
I bronzmérkőzésének első felvonásán, 
miután Szekszárdon büntetőrúgásokkal 
legyőzte az Agenta Girls csapatát. Me-
gyes és Horváth K. góljaival még Micskó 
Márk csapata vezetett 2–1-re, ám a Tolna 
egyenlített, és a hetes párbajban jobbnak 
bizonyult. A két nyert mérkőzésig tartó 
párharc második felvonását május 13-án 
rendezik a tolnai sportcsarnokban.

Íjászat. A Boronkai Hagyományőrző és 
Íjász Egyesület április 29-én Marcaliban 
rendezett versenyt. A DDR Pályaíjász 
Bajnokság első fordulóján Bencze Gábor 
(Alisca Nyilai ÍE) 657 körrel – eddigi leg-
jobb 50 méteres szabadtéri eredményé-
vel – az első helyen végzett. Egy nappal 
korábban, a Nyílzápor Hagyományőr-
ző Íjász Egyesület örömíjász versenyén 

klubtársa, Varga György győzött bare-
bow íjával Felsőegerszegen.

Kézilabda. A tudása alatt játszó Szek-
szárdi FGKC meglepetésre kikapott a 
Csurgó otthonában (23–22). Hiába ve-
zetett Horváth Szimonetta együttese már 
öt góllal is, a sok hibának és gyenge véde-
kezésnek köszönhetően a lelkes hazaiak 
egyenlítettek, majd az utolsó pillanatban 
szerzett góllal a győzelmet is kicsikarták.

Labdarúgás. A sereghajtó Vecsés ott-
honában szenvedett 1–0-s vereséget a 
Szekszárdi UFC az NB III-as bajnokság 
Közép-csoportjának 25. fordulójában. 
Kvanduk János csapata nem csak 3 pon-
tot hullajtott el, de – Turi, Füredi és Már-
ton után – Kozics és Dallos is megsérült. 
Az utolsó 5 mérkőzésén egy győzelmet 
arató UFC a 9. helyen áll.

Küzdősportgála
Kilencedszer rendezi meg a szekszárdi 
Unio Box Team a Harcosok Éjszakája 
(Fighters Night) elnevezésű küzdősport-
gálát a városi sportcsarnokban. A május 
12-i eseményen szinte mindegyik helyi 
kedvenc ringbe lép, így a tervek szerint 
bunyózik Novák György, Orsós István, 
Ericles Torres és Vas Krisztián is, de 
kesztyűt húz majd természetesen Halász 
Gábor is.

Az ellenfelek szervezésében Petrányi 
Zoltán segít, várhatóan 6-8 menetes „fel-
hozó” meccseket láthat majd a közönség. 
A gálán a szekszárdi fiatalok is megmu-
tatják magukat, így Horváth Márk (20) és 
Takács Bálint (18) is lehetőséget kap. A 
küzdősportok közül MMA és K1 mérkő-
zések kerülnek az „étlapra”, a rendezvény 
fénypontja is egy K1-es címmeccs lehet.

A gála az elmúlt években sokszor iga-
zolta, hogy van igény a színvonalas szó-
rakoztatásra Szekszárdon, nem egy olyan 
esemény volt már, amelyre ezernél is töb-
ben látogattak ki. A május 12-i gála első 
mérkőzése 17 órakor kezdődik, jegyek a 
helyszínen kaphatók.  SZV
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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
2018. május  7. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig. 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 6., vasárnap
14:30 –  Belle és Sébastien 3.  

– Mindörökké barátok
17:00 –  Taxi 5.
19:00 –  Ghost Land  

– A rettegés háza
Május 7., hétfő
17:00 –  Taxi 5.
19:00 –  Ghost Land  

– A rettegés háza
Május 8., kedd
17:00 –  Taxi 5.
19:00 –  Ghost Land  

– A rettegés háza
Május 9., szerda
17:00 –  Taxi 5.

19:00 –  Ghost Land  
– A rettegés háza

Május 10., csütörtök
17:00 –  Szűzőrség
19:00 –  Hang nélkül
Május 11., péntek
14:30 –  Vad balaton  

– Rendezői változat
17:00 –  Szűzőrség
19:00 –  Hang nélkül
Május 12., szombat
14:30 –  Vad balaton  

– Rendezői változat
17:00 –  Szűzőrség
19:00 –  Hang nélkül

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. május 9. (szerda) 
18:00 – Művészetek Háza
Hangverseny és irodalmi est

Közreműködnek: Pitti Ka-
talin operaénekes, Liszt-dí-
jas, érdemes művész, Czigány 
György költő, József Attila-dí-
jas, érdemes művész, Simon 
Erika latin-történelem szakos 
tanár, 15 interjúkötet szerzője 
és prof. Szabó Győző tanár, 
a Római Magyar Intézet volt 
igazgatója.

Jegyár: 1.500,- Ft, diák/
nyugdíjas 750,- Ft.

2018. május 10. (csütörtök) 
14:00 – Márványterem
Tolna Megyei Gyermekrajz 
Pályázat

A 48. Tolna Megyei Gyer-
mekrajz Pályázat kiállítás 
megnyitója. A tárlatot meg-
nyitja: Kovács Ferenc festőmű-
vész, művésztanár. Köszöntőt 
mond: Zsikó Zoltán, a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
ügyvezető igazgatója. Közre-
működnek a PTE Illyés Gyula 
Gyakorlóiskola, AMI és Gya-
korlóóvoda táncművészeti 
tagozatának 4. évfolyamos 
diákjai.

A kiállítás megtekinthető 
június 15-ig hétköznap 8:00 és 
20:00, szombaton 8:00 és 18:00 
óra között.

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. (csütör-
tök – 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. 

Belépőjegy: 1.000,- Ft.

2018. május 12-én, szombaton
CSALÁDI NAP a Babits Mihály Emlékházban

A Család Nemzetközi Napja alkalmából

14:00 Mészöly Miklós: Kökény kisasszony
Mese, dramatikus játék, rajzolás – az óvodás és kisiskolás 

korosztály számára.
15:00 Illyés Gyula: A bőgős fia meg az ördögök

A mese játékos előadása – minden korosztály számára.
15:30 Babits Misi otthona

Tárlatvezetés Babits Mihály szülőházában – iskolás és felnőtt 
korosztály számára.

Helyszín: Babits Mihály Emlékház
7100 Szekszárd, Babits Mihály utca 13.

A program INGYENES, de regisztrációhoz kötött!
Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék (legkésőbb péntek 

13:00 óráig) a 74/410–783-as telefonszámon Rubányi Anita 
múzeumpedagógusnál.

Béla király téri Akusztik koncertsorozat
Homonnai Varga András (Kolozsvár)

flamenco gitárzene és saját szerzemények
2018. május 12. (szombat), 19:00 óra

Scarabeus rendezvényterem (Béla király tér 5.)
Borkóstoló a Fekete Borpince jóvoltából.

További infó és jegyvásárlás: Szekszárdi Gitár Egyesület
Tel.: +36–20/383–7314, e-mail: gitarkvartett@tolna.net

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(03319)

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. (03320)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2018. május 1–31-ig tart.
(03318)

Közösségek Hete a Babits Mihály Kulturális Központban – 2018. május 7-12.
Második alkalommal hirdeti meg a Közösségek Hetét a Cselekvő közössé-
gek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt (EFOP-1.3.1-15-2016-
00001) keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú 
Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma.

A 2017-ben nagy sikerrel induló, hagyományteremtő programsorozathoz a 
szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ idén is csatlakozott. Május 7. és 
12. között az intézmény közösségi munkájába tekinthetnek be az érdeklődők. 
Megtekinthetők csoportjaik nyilvános foglalkozásai, a Mentálhigiénés Műhely 
egészségvédő előadása, a Tolna Megyei Gyermekrajz kiállítás és megnyitója, 
valamint a Születés Hete programsorozat rendezvényei.

Részletes program:
•  Május 7., 17:00 – 19:00 – Páskum terem 

Szekszárdi Magyarnóta Klub
•  Május 8., 14:00 – 16:00 – Bödő terem 

Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata - Egészségvédő 
előadás (dr. Hegedűs Miklós)

•  Május 8., 17:00 – 19:00 – Remete terem 
Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület

•  Május 10., 14:00 – 15:00 – Márványterem 
Tolna Megyei Gyermekrajz Pályázat kiállítás megnyitó

•  Május 10., 17:00-20:00 – Csatár nagyterem 
Mentálhigiénés Műhely Szekszárdi Életfa Családi Kör – Születés Hete

•  Május 10., 18:00 – 20:00 – Bödő terem 
„Vendégségben a Mondschein kórusnál” – nyílt próba

•  Május 11., 09:00 – 11:00 – 2. emeleti stúdió 
Szekszárd Jazz Quartet

•  Május 11., 16:00 – 20:00 – Csatár nagyterem 
Mentálhigiénés Műhely Szekszárdi Életfa Családi Kör - Születés Hete

•  Május 12., 09:00 – 11:00 – Parászta terem 
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Tolna Megyei Szervezete

•  Május 12., 09:00 – 11:00 – Márványterem 
„Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes

•  Május 12., 11:00 – 13:00 – Páskum terem 
Tücsök Zenés Színpad – Holokauszt emlékműsor próba
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Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(03327)Eng. szám: E-000304/2014

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03309)

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

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (03315)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03316)

(03325)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.

Nyitva tartás: H–P. 08:00 – 16:00 óráig
Telefon: +36–74/319–593

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

SCHOLL – BERKEMANN
megérkezett a

TAVASZI-NYÁRI kollekció a

BA


