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A TARTALOMBÓL

Pincesoron

Hét kis pince borait lehetett 
megkóstolni május 26-án, Isti-
fán-gödrében, Szekszárd utolsó 
egybefüggő történelmi pince-
során, ahol nyárias melegben 
tartották a XIII. Szent Orbán 
Borünnepet.  → 2. oldal

Hősök napja
Az I. és II. világháborús me-
mentónál tartott ünnepi meg-
emlékezéssel tisztelegtek a ma-
gyar hősök előtt május 27-én, 
Szekszárdon. Az Augusz ház 
sarkánál az 1949-es lőszerrob-
banás áldozatainak emléktáblá-
ját avattak fel.
 → 3. oldal

Államfői fogadás
A szekszárdi Rappay Bence 
nyerte a Stockholmi Ifjúsági Víz 
Díj magyarországi döntőjét. Az 
I. Béla Gimnázium és Kollégi-
um diákját – és a döntőre utazó 
többi fiatalt – Áder János köz-
társasági elnök hétfőn a Sán-
dor-palotában fogadta.
 → 6. oldal

Eb-indulók
A Szekszárdi KKSE párosa, 
Bartos Zsófi és Nagy Viktória 
nyerte az ifjúsági lányok páros 
versenyét a győri maraton ka-
jak-kenu bajnokságon, így kor-
osztályukban ők képviselhetik 
hazánkat a júliusi, horvátorszá-
gi Európa-bajnokságon. 
 → 12. oldal → 5. oldal
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Áldozatokat követelő
robbanás
A Magyar Hősök Napján a 
járdába elhelyezett emlék-
táblát avattak az Augusz ház 
északi oldalánál az 1949. au-
gusztus 2-i tragikus lőszerrob-
banás áldozatainak emlékére. 
Dr. Máté István elmondta: az 
áldozatok – két-két polgári 
személy, rendőr és katona 
– ugyanolyan hősök voltak, 
mint akik háborúban veszí-
tették életüket. A szerencsét-
lenségben háborús lövegeket, 
lőszereket szállító teherautón 
következett be robbanás a vá-
rosközpontban, ahol most az 
emléktáblát avatták.

NÉVNAP–TÁR
Június 3. (vasárnap) – Klotild, Kevin
Klotild: germán eredetű; jelentése: a dicsőségért harcoló nő.
Kevin: kelta eredetű; jelentése: kedves, szíves, nemes, szelíd, finom.

Június 4. (hétfő) – Bulcsú
Bulcsú: török-magyar eredetű; jelentése: vért keverő, vért kibocsátó.
Június 5. (kedd) – Fatime, Ferdinánd
Fatime: arab eredetű; jelentése: Fatima községből való, csecsemőjét elválasztó.
Ferdinánd: germán eredetű; jelentése: béke + merész.
Június 6. (szerda) – Norbert, Cintia, Norman
Norbert: német eredetű; jelentése: északi fény.
Cintia: görög eredetű; jelentése: Artemisz istennő mellékneve, Cynthus  
hegyén született.
Norman: angol eredetű; jelentése: normann férfi, északi ember.
Június 7. (csütörtök) – Róbert, Roberta, Robin
Róbert:  német eredetű; jelentése: fényes hírnév. 
Roberta: német-latin eredetű; jelentése: fényes hírnév. 
Robin: a germán Hrodebert, Rodebert nevekből kialakult, jelentése: dicső-
ség, hírnév + fényes, híres.
Június 8. (péntek) – Medárd, Zaránd
Medárd: német eredetű; jelentése: hatalmas + erős.
Zaránd: magyar eredetű; jelentése: arany.
Június 9. (szombat) – Félix, Annabella
Félix: latin eredetű; jelentése: boldog.
Annabella: latin-angol-skót eredetű; jelentése: szeretetreméltó.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 3.
(vasárnap)

Június 4.
(hétfő)

Június 5.
(kedd)

Június 6.
(szerda)

Június 7.
(csütörtök)

Június 8.
(péntek)

Június 9.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Töretlenül népszerű az újvárosi alkalmi rendelés
Több mint 150-en kereték 
fel május 25-én az újvárosi 
Szent István Házban ha-
gyományosan megtartott 
Egészségügyi nap vizsgála-
tait, hallgatták meg szakor-
vosok előadásait.

Többen lábfájással, lúdta-
lp-gyanúval érkeztek a leg-
utóbbi újvárosi Egészség-
ügyi napra. Róluk kiderült, 
bokasüllyedésük van. Tény 
ugyanis, a két fogalom – an-
nak ellenére, hogy a köznyelv 
egybe mossa – különböző 
problémákról árulkodik. Míg 
előbbi panasz a megnyúlt bo-
kaszalagokról, a láb hosszanti 

boltozatának eltűnéséről árul-
kodik, utóbbi kapcsán a bo-
kák ki-, be- és előredőléséről 
beszélünk.

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör által szer-
vezett szombati egészségügyi 
programon azonban a lábak-
kal kapcsolatos bajokon túl 
több érdekes előadást hallhat-
tak a látogatók – értesültünk 
Horváth Jánosnétól, a Társas-
kör általános elnökhelyettesé-
től.

A Szent István Házban 8:00 
és 14:00 óra között zajlott 
„rendelésen” akadt, aki Alzhe-
imer-kór szűrésre érkezett – e 
betegség megállapításához egy 

speciális társasjátékban kellett 
részt venni. A legtöbben csu-
pán vérnyomás- és pulzusmé-
résre, vagy vércukorszintjük 
ellenőrzésére „ugrottak be”. 
Népszerű volt a szemvizsgálat 
is, amelyet dr. Kovács Dóra 
szemészorvos végzett, míg a 
már említett lábproblémákat 
dr. Dusa Gáspár traumatoló-
gus-ortopéd főorvos szűrte ki. 
Az egészségükre ügyelők egy 
egészséges életmódot szemlél-
tető kézműves foglalkozáson 
is részt vehettek.

A mintegy másfélszáz ér-
deklődőből igen sokan voltak 
kíváncsiak a megyei kórház 
pszichiátriai részlegének osz-

tályvezető főorvosa, dr. Ker-
tész Ágnes előadására, aki a 
nem megfelelő étkezés és a 
lelki bajok közti összefüggés-
ről beszélt. Ugyancsak nagy 
hallgatósága volt dr. Tusori 
Magdolna háziorvosnak, aki 
a pszichiátriai betegségek há-
ziorvosi gyakorlatban törté-
nő megjelenéséről értekezett, 
vagy a már említett dr. Kovács 
Dórának, aki a szemproblé-
mákról tartott előadást. Dr. 
Karagity Eliza bőrgyógyász 
szakorvos, adjunktus a bőr 
betegségeinek szűréséről szólt 
és fényvédelmi tanácsadással 
látta el az érdeklődőket. 

 Gy. L.
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Hősök napja: Szekszárd élen járt az emlékezésben
Május utolsó vasárnapja a 
Magyar Hősök Napja, melyet 
már 1924-ben törvényben 
rögzítettek, de 1945-től a 
rendszerváltásig tiltották az 
emlékezést.

A kommunista időkben sokan 
csak titokban, szűk családi kör-
ben emlékezhettek hősi halált 
halt szeretteikre, mivel emlé-
küket a háborús- és kollektív 
bűnösség, vagy a népellenes 
bűncselekmények hamis vádjá-
val sározta be a hatalom. Erről 
beszélt dr. Máté István önkor-
mányzati képviselő a május 27-
én megtartott emléknapon, a 
Szent István téri I. világháborús 
mementónál.

A hallgatóság figyelmét arra 
hívta fel, csakis a múlt tapasz-
talataira épülő, abból táplálkozó 
öntudat megőrzésével és stabil 
érzelmi kötődéssel őrizhetjük 
meg sikerrel emberi, nemzeti 
identitásunkat. „Ünneplünk, 
mert ünnepelnünk kell! Vala-
mennyien, pusztán jelenlétünk-
kel is kinyilvánítjuk hazaszere-
tetünket: megmutatjuk, hogy 
megértettük mi a feladatunk, 
egyben hitet teszünk a közös 
cselekvés értelme és a hősök 
tisztelete mellett” – hangsúlyoz-

ta a Magyar Hősök Napjának 
fontossága kapcsán dr. Máté 
István.

A képviselő emlékeztetett 
arra is: épp itt, Szekszárdon 
emelték fel először újra a zász-
lót a rendszerváltáskor a hősi 
halottakért, mert e városban 
támadt akkortájt kellő hit, bá-
torság, tettrekészség, hogy az 
utódok ismét méltóképp adóz-
zanak emléküknek. Jelezte egy-
úttal: egy közösség csak akkor 
emelkedhet ki a többi közül, 
ha tagjai kölcsönösen támogat-
ják, bátorítják egymást a közös 
úton, segítő kezet nyújtva a baj-
ba jutottaknak, büszkén, öröm-
mel fogadva egymás sikerét. 
„E gondolatiság kellene, hogy 
kijelölje a jövő hőseinek útját!” 
– hangsúlyozta a képviselő.

A megemlékezésen Sefcsik 
Zoltán evangélikus lelkész kért 
áldást az elesett hősökre. Úgy 
véli, a frontvonalra küldöttek 
valamennyien hétköznapi hő-
sök voltak, ha harcaikat a tu-
dósítások alapján vizsgáljuk. 
A háborús övezetben ugyanis 
nem egy eszme lebegett előttük, 
hanem a lövészárkokban maguk 
mögé képzelték szeretteiket, s 
elhatározták: azon a vonalon 
nem engednek át senkit.

Bibliai párhuzamot húzva a 
témában kiemelte: Jézus is hét-
köznapi hős volt. Cselekedeteit 
is hétköznapi hősként gyako-
rolta, s az általa megfestett hő-
sök is erről voltak ismeretesek. 
A lelkész aláhúzta: nekünk is 
hétköznapi hősökké kell vál-
nunk, mernünk kell vállalni a 
feladatokat, ezzel hálálva meg 
a hősi halottak cselekedeteit, 
hogy méltók legyünk emlé-
kükre.

Az emlékműsorban verset 
mondott Sili Gergő, a Ga-
ray János Gimnázium diákja, 
közreműködött a Szekszárdi 
Ifjúsági Fúvószenekar, Orbán 

György előadóművész, a Hon-
véd Hagyományőrző Egyesület 
Szekszárdi Szervezete, a Ma-
gyar Nemzetőrség Országos 
Szövetségének Katonai Hagyo-
mányőrző Tagozata, valamint 
a Szekszárdi SZC Ady End-
re Szakképző Iskola Honvéd 
Kadét osztálya. Az ünnepség 
zárásaként az önkormányzat, 
intézmények és civil szerveze-
tek képviselői helyezték el a ke-
gyelet virágait az I., majd a II. 
világháborús emlékműveknél. 

 Gy. L.

„Gyöngyöztek” a poharak a Szent Orbán napon
Hét kis pince borait lehetett 
megkóstolni május 26-án a 
XIII. Szent Orbán Borünne-
pen, Istifán-gödrében.

Nyárias melegben tartották meg 
szombaton a Szent Orbánra em-
lékező borünnepet Szekszárd 
utolsó egybefüggő történelmi 
pincesorán. Annak ellenére, 
hogy Szent Orbán az utolsó fa-
gyos szent, az elmúlt három év-
ben az Istifán-gödrei ünnepen 
megjelentek inkább izzadnak 
– fogalmazott Kővári László ön-
kormányzati képviselő.

A gazdasági- és pénzügyi 
bizottság elnöke, aki négy év-
tizede gyűjti az időjárási ada-
tokat Szekszárdon elmondta, 
az Isten jó időjárással biztatja 
a szőlősgazdákat, hiszen a bő-
séges téli csapadék után, kissé 
késve ugyan, de elérkezett a 
szőlő fakadása és a természet 
„behozta” önmagát. Az áprilisi 
és májusi melegnek köszönhe-
tően gyönyörűek a hajtások. Az 
idén a legtöbb fajta már május 
végére elvirágzott, vagy virág-
ba borult – tudatta a képviselő. 
Kiemelte, ha a tenyészidő előbb 
indul, akkor még egy kicsit hű-
vösebb nyár esetén sem szen-
ved akkora hátrányt a növény.

„Vagyis, egyelőre bízhatunk 
a kiváló évjáratban” – jelentett 
ki Kővári László. Hozzátette, a 
viszonylag száraz tavaszi idő-
járásnak köszönhetően eddig 
növényvédelmi szempontból 
sem akadt sok gond. A képvi-
selő azt is megemlítette, hogy 
sok olyan szerveződés van, 
mely segíti a gazdákat abban, 
hogy minél jobban szervezzék 
munkájukat. A hivatalos verse-
nyeken túl is sok borversenyt 
rendeznek mind helyi, mind 
pedig régiós szinten, ami segíti 
a termelőket a fejlődésben.

Szent Orbán napja egybe-
esik a szőlő virágzásának ide-

jével, mely fontos időszak a 
jövendő termés mennyisége 
szempontjából. A szőlőterm-
esztéssel kapcsolatos szentek 
közül Orbán időjárási patrónus 
– mondta Kovács Ferenc római 
katolikus lelkész.

Felidézte, I. Orbán, aki 223-
ban került a pápai trónusra, 
230-ban vértanúhalált halt. A 
hagyomány szerint ő rendelte 
el, hogy a mise áldozati kely-
hét és tányérkáját aranyból, 
vagy ezüstből készítsék el. Sze-
mélyének borral való ilyetén 
kapcsolata és emléknapjának a 
szőlő fejlődése szempontjából 
kritikus időpontja együttesen 

tette Orbánt a szőlőművesek, 
kádárok és kocsmárosok vé-
dőszentjévé – fogalmazott a 
lelkész.

Kovács Ferenc arról is szólt, 
hogy korábban a hívek eny-
he idő esetén ünnepi körme-
netben dicsőítették a szentet. 
Szobrát, képét megkoszorúz-
ták, szőlőhajtásokkal díszí-
tették és meglocsolták borral, 
kedvező termést kérve. A lel-
kész zárásként Isten áldását 
kérte a szőlőre, borra és min-
den jelenlévőre.

A rendezvény kulturális mű-
sorral folytatódott. Fellépett az 
Ifjú Szív Német Nemzetiségi 
táncegyüttes, a Szekszárdi Ma-
gyarnóta klub szólistái, a Tü-
csök Zenés Színpad és Kovács 
Gergő (ének). Közreműködött 
továbbá Kovács György (táro-
gató), Pecze István (harmoni-
ka), valamint a Muslinca Bor-
dalkórus.

A műsor után a vendégek 
pincéről pincére járva kóstol-
hatták meg a helyi termelők 
nedűit, közte a Gyalog Pince, a 
Ribling Pince, a Szarvas Pince, 
a Támer Pince, illetve a Tokai 
Pince, valamint Vesztergombi 
Antal és a Zsitvai Pince borait.  
 S. V.
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A gyermekek városává változott Szekszárd a hétvégére
Hatalmas játszótérré változott 
szombaton és vasárnap a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
környéke a 3. Háry János Me-
sefesztivál alkalmából.

Nem holmi mesterséges, szá-
mítógép által kínált virtuális, 
hanem valódi élményekkel 
gazdagodhattak a gyermekek a 
kétnapos Háry János Mesefesz-
tiválon, mely ezúttal Mátyás, 
legendás és igazságos kirá-
lyunk alakja köré fonódott. A 
gyermekeket a színes színpadi 
programkínálat mellett többek 

között „középkori” játszótér 
várta valódi fa játékokkal, me-
lyek egyaránt próbára tették 
ügyességüket, türelmüket és 
elméjüket.

„Anya, ez mi, ezt hogy kell 
játszani? Gyere ezt is próbál-
juk ki” – lehetett hallani időről 
időre a Négyszögletű kerek er-
dőben, melynek „titkait” öröm-
mel fejtették meg a gyermekek. 
A sok ügyességet igénylő fajá-
tékok amellett, hogy gondol-

kodásra késztették a kisebbeket 
és nagyobbakat, láthatóan nagy 
örömet szereztek nekik.

A mesefesztivált az időjárás is 
kegyeibe fogadta, hiszen mind-
két nap ragyogó időjárás várta 
a résztvevőket – mondta Zsikó 
Zoltán. A szervező Babits Mi-
hály Kulturális Központ ügyve-
zető igazgatója a rendezvények 
közül kiemelte Tompeti és bará-
tai szombati koncertjét, melyre 

több százan voltak kíváncsiak. 
Azt is elmondta, hogy a színpa-
di programok között az iskolá-
sok és óvodások által bemuta-
tott produkciók is népszerűek 
voltak, ezeket is sokan követték 
figyelemmel.

Az ügyvezető szintén kiemel-
te a „Legények, leányok gyújtson 
fényt ceruzátok” rajzpályázat 
szombat esti eredményhirdeté-
sét, melynek alkalmával a gyer-
mekek által beküldött közel 250 
rajzot kivetítették a Művészetek 
Háza homlokzatára.

Az őshonos kisállat simogató 
– ahol bárányt, nyuszit, kecskét 
és libákat is lehetett simogatni 
– az idén is rendkívül kedvelt 
volt. Hozzáfűzte még, hogy a 
kézműves „utcában” is számos 
gyermek talált magának elfog-
laltságot.

Az ügyvezető igazgató az-
zal zárta, hogy a visszajelzések 
alapján a rendezvény elnyerte a 
családok tetszését, illetve, hogy 

tapasztalataik alapján egyértel-
műen van igény erre a rendez-
vényre, melynek köszönhetően 
Szekszárdon kétnaposra bővült 
a gyermeknap.

Mintegy háromezren vettek 
részt az idei mesefesztiválon, 
ahol a két nap alatt 55 program, 
valamint 20 vásáros, 11 kézmű-
ves és 9 étkes várta a családokat. 
A rendezvényen összesen mint-
egy 170 helyi és környékbeli 
gyermek lépett fel a Művésze-
tek Háza előtt felállított színpa-
don, ahol szombaton Ács Rezső 
polgármester, míg vasárnap dr. 

Haag Éva alpolgármester is 
mondott mesét.

A mesefesztiválon fellépett 
többek között Takáts Eszter és 
Zenekara, a Maszk Bábszínház, 
Zalka Virág Csenge mesemon-
dó, a Czutorborsók Zenekar, va-
lamint Tompeti és Barátai, illet-
ve a Hahó Együttes, a Langaléta 
Garabonciások, a Bogár Muzsi-
ka Zenekar, a BonBon Matiné, 
illetve a Rutkai Bori Banda. 

 S. V.

Fényfestők
A mesefesztiválhoz igazodva Mátyás király volt a témája a 
„Legények, leányok gyújtson fényt ceruzátok” rajzpályázatnak, 
melyre közel 250 gyermek küldte be alkotását. A pályázat zsű-
rije – Cziráki Maja tervező grafikus, Biszák László festőművész, 
Klingl Béla aminámciós filmrendező, forgatókönyvíró és Varga 
Alexandra, a rajz- és vizuális művészetek mestertanára – har-
minchat díjat ítélt oda. Díjat vehetett át mindhárom korcsoport 
első helyezettje, valamint korcsoportonként két különdíjat és 7–7 
további díjat osztottak ki. Az elismeréseket Ács Rezső polgármes-
ter adta át szombat este a gyermekeknek.  

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
június 4-től június 8-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03397)

MENÜ Június 4. Június 5. Június 6. Június 7. Június 8.

„A”
1050 Ft

Fejtett
bableves

Grízgaluska 
leves Gyümölcsleves Csontleves Zöldbableves

Grízes tészta,
lekvár,

porcukor

Paradicsomos 
húsgombóc, 

főtt burgonya

Csirkemáj 
rizottó,

trappista sajt

Vadas 
marharagu, 

makaróni

Pusztapörkölt, 
uborkasaláta

„B”
1050 Ft

Fejtett
bableves

Grízgaluska 
leves Gyümölcsleves Csontleves Zöldbableves

Brassói
aprópecsenye, 

savanyúság

Csirkehússal 
rakott

brokkoli

Füstölt sajttal 
töltött borda,

petrezselymes 
burgonya, 

savanyúság

Rakott
karfiol

Gyros
pirított

burgonya,
friss saláta 

öntettel

Napi
ajánlat
950 Ft

Trappista sajt 
rántva,

párolt jázmin 
rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt jázmin 
rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt jázmin 
rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt jázmin 
rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt jázmin 
rizs,

tartármártás

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Mozzarellás-
pesztós 

csirkemell-
saláta

Mozzarellás-
pesztós 

csirkemell-
saláta

Mozzarellás-
pesztós 

csirkemell-
saláta

Mozzarellás-
pesztós 

csirkemell-
saláta

Mozzarellás-
pesztós 

csirkemell-
saláta

Június 5-én nyit a felújított strand- és élményfürdő

Az elhúzódó, de a vendégek 
komfortját szolgáló felújítási 
munkálatok miatt a korábbi-
nál néhány nappal később, 
június 5-én nyit a Szekszárdi 
Családbarát Strand- és Él-
ményfürdő.

A viszonylag kései nyitásnak 
több oka van. Az egyik, hogy az 
ideiglenes fedett uszodát május 
közepéig kellett üzemeltetnie a 
Szekszárdi Sportközpont Nkft-
nek, hogy a kötelező iskolai 
úszásoktatást az intézmények 
be tudják fejezni. A szakem-
berek csak ezt követően tudtak 
hozzálátni bizonyos karbantar-

tási munkálatoknak. A júniusi 
nyitás másik oka, hogy az ülő- 
és élmény medence burkolatát 
teljesen, a gyermek medencéét 
részben felújították.

A tavaly kiemelkedő szezont 
záró, 80 ezernél is több vendé-
get fogadó Szekszárdi Fürdő-
ben idén különleges helyzetet 
teremt az új uszoda építése. A 
munkálatok megkezdésével az 

építési területet lekerítették és 
egy magas palánkkal válasz-
tották el a strand területétől. 
A látogatók idén a fürdő hátsó 
részébe „szorulnak”, egy olyan 
füves területre, ami eddig ke-
vésbé volt látogatott. Az üze-
meltető a nagyobb komfort-
érzet miatt ide napvitorlákat 
telepített. Ugyancsak a zavar-
talan kikapcsolódás céljából a 

teljes felső büféteraszt is árnyé-
kolóval látták el.

A programok sorából idén 
is kiemelkedik a hagyományos 
Fürdő Napok rendezvény, me-
lyet július utolsó hétvégéjén 
tartanak. A fellépők között lesz 
Korda György és Balázs Klári, 
Opitz Barbi és a Ham Ko Ham.

Az óriás csúszdákon idén is 
működik majd az időmérés, 
két-három alkalommal gyor-
sasági versenyt is rendeznek 
majd. A csúszdatorony mögötti 
homokos pályák is komoly fel-
újításon estek át, így nincs aka-
dálya, hogy itt a nyár folyamán 
strandkézi- és strandröplabda 
tornákat rendezzenek.

A jegyárak átlagosan tíz száza-
lékkal drágulnak, viszont 3 éves 
korig ingyenes lesz a belépés. Az 
úszókat reggel 6 és 9 óra között 
várják a strandon. A további 
részletekért és az aktuális prog-
ramokért érdemes a fürdő web- 
(www.szekszardifurdo.hu) és 
közösségi oldalát követni.  SZV
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Szekszárdi szakképzés: csak a feladatra szabad koncentrálni
Nap mint nap találkozunk 
velük, de – jó esetben – csak 
elszáguldanak mellettünk vij-
jogó-villogó sárga autóikkal. 
Misztikus világukról keveset 
tudunk, de annyit minden-
képpen: ha baj van, egyedül 
rájuk számíthatunk. CZANK 
MÁTÉ mentőápolóval, men-
tőtiszt szakos egyetemi hall-
gatóval beszélgettünk.

– Melyik volt a legemlékezete-
sebb sikerélménye?

– Ez még kórházi gyakorlaton 
történt. Az egyik beteget etetni 
kellett, és eközben félrenyelt. Én 
pont ott sétáltam a folyosón, és 
hallottam, hogy segítség kell. 
Láttam, hogy a páciensnek ki-
dülledtek a szemei és fuldoklik. 
Eljártam a „légúti idegen test” 
protokollja szerint: megvizs-
gáltam, egyértelmű volt, hogy 
félrenyelt, ilyenkor jön öt háti 
ütés a lapockák között, és ha ez 
sikertelen, akkor következik az 
úgynevezett Heimlich-fogás, 
amit mindenki ismerhet, aki-
nek van jogosítványa. Ez volt az 
első élmény, hogy én ott voltam, 
segítettem a betegen és nem lett 
semmi probléma. Nem akarom 
azt mondani, hogy megmentet-
tem, hiszen nyilván lett volna 
más is, aki beavatkozott volna, 
de mégis én voltam ott és ez jó 
érzés volt.

– Egy bajbajutott látványa 
mindenkiből együttérzést vált ki. 
A mentős hogyan tudja ilyenkor 
kizárni az érzelmeket, hogyan 
képes megőrizni a tárgyilagos-
ságát?

– Ha, ne adj’ Isten, valami 
nagy baj van, és nekiállunk saj-
nálkozni vagy pánikolni, akkor 
nem lesz normális a beavatko-
zás – az az egész eljárás kárára 
megy. Ugyanakkor úgy érzem, 
hogy külön erőfeszítést nem 
kell tennünk, hiszen magában 
az a helyzet, hogy ott vagyunk 
és segítenünk kell – meg az ad-
renalin, ami ilyenkor az ember-
ben felpörög – az ezt elnyomja. 
Olyan, mintha leengedne egy 
függönyt az ember, és onnantól 

csak a feladatra koncentrál. A 
képzés során úgyis kiderül, ha 
valaki nem tud ennek megfe-
lelni.

 
– Milyen iskolát kellett elvé-

gezni ehhez a munkához?
– Ez egy érettségire épülő 

képzés volt a Szekszárdi Szak-
képzési Centrum Egészségügyi 
és Szociális Szakképző Iskolájá-
ban. Két év, ami után az ember 
mentőápoló lehet. A szakmá-
val ráadásul a kórházban lévő 
összes sürgősségi osztályra be 
lehet kerülni, illetve a men-
tőállomáson belül elfogadják 
a mentésirányításnál. Az első 
év az alapképzés, ott az általá-
nos egészségügyi ismereteket, 
illetve a kórházi munkához 
tartozó tantárgyakat tanultuk: 
anatómia, élettan, kórtan, aztán 
ezekhez társult a diagnosztikus 
alapismeretek, ápolástan. Az 
első évben kórházi gyakorla-
ton voltunk, majdnem minden 
osztályon, így az ér- és hasi 
sebészeten, a traumatológián, 
a szülészeten, a neurológián. 

Érdekesség, hogy idősek ottho-
nában és óvodában is voltunk, 
hiszen nyilvánvalóan szükség 
van a különböző korosztályok-
kal való kommunikáció képes-
ségére is. A második év már 
teljesen szakmaorientált volt: 
akkor a szülészeten, a sürgős-
ségi osztályon és a mentőállo-
máson voltunk gyakorlaton. A 
mentőállomáson belül pedig az 
irányításban, valamint a mentős 
szlengben „kis kocsinak” mon-
dott menőautón és az úgyneve-
zett eset kocsin is.

 
– Egy laikus nem igazán tud 

különbséget tenni mentőautó és 
mentőautó között...

– A mentőállomáson belül 
fel vannak osztva a különböző 
egységek a kis kocsitól a ro-
hamkocsiig. Ezeken lényegé-
ben az autók felszereltsége és az 
egység tagjainak kompetenciája 
változik. Az alap mentőkocsin 
található egy gépkocsivezető 
és egy mentőápoló a kompe-
tenciájukhoz mért megfelelő 
felszereltséggel, eszközökkel. 

A kis kocsin például nincsen 
lélegeztető gép vagy perfúzor 
(gyógyszeradagoló). Az alapfel-
szerelés egy kis monitor, amely-
lyel az alapvető paramétereket 
lehet mérni, a traumás esetek-
hez gerinchordágy és rögzítő 
eszközök. Az esetkocsin már 
három fő teljesít szolgálatot: egy 
gépkocsivezető, egy mentőtiszt 
és egy mentőápoló. Ez már egy 
jobban felszerelt mentőautó. 
Az esetkocsi és a rohamkocsi 
között leginkább a személyzet 
a különbség, illetve egy-két fel-
szerelés. Ahogy a mentőkhöz 
bejön a hívás, a mentőirányító 
feladata azt eldönteni, hogy az 
adott esethez mekkora kompe-
tenciájú egység kell, és azt már 
úgy küldik ki a beteghez.

– Ki kerülhet esetkocsira?
– A kétéves alapképzés után 

a végzettség: gyakorló mentőá-
poló. Ezt kiegészíti a mentők-
nél egy féléves oktatás, aminek 
a végén mentő szakápoló lesz 
az ember. Ezzel a képesítéssel 
már az emelt szintű mentőau-
tón, esetkocsin is dolgozhatnak 
ápolóként. Én – oktatóim ösz-
tönzésére – inkább a Pécsi Tu-
dományegyetem Egészségtudo-
mányi Karán mentőtiszt szakra 
jelentkeztem, most készülök 
befejezni az első évet.

– Kinek való a mentőápoló 
szakma és kinek nem?

– A dolog kulcsa – és ez vala-
mennyi szakmára igaz –, hogy 
ha az ember eldöntötte, hogy 
mit akar csinálni, mi szeret-
ne lenni, abban száz százalé-
kig motiváltnak kell lennie. Át 
kell adnia magát a feladatnak, 
azt kell akarnia, hogy ő legyen 
mindenben a legjobb, ő csinál-
jon mindent a legjobban, s ha ez 
megvan, már nem lehet problé-
ma. Aki egy kicsit is érdeklődik 
az elsősegélynyújtással, a sür-
gősségi betegellátással kapcso-
latban – akár egy film „ösztön-
zésére” –, megtetszik ez neki és 
belead mindent, az szerintem 
mindenképpen alkalmas erre a 
pályára.   - orbán -

Az államfő is gratulált a szekszárdi diáknak
A Stockholmi Ifjúsági Víz 
Díj magyarországi döntőjé-
nek résztvevőit – köztük a 
nyertes szekszárdi Rappay 
Bencét – fogadta Áder János 
köztársasági elnök hétfőn a 
Sándor-palotában.

A hatodik alkalommal megren-
dezett magyarországi döntőt 
Rappay Bence, a szekszárdi I. 
Béla Gimnázium diákja nyerte 
„Dombvidéki vízgazdálkodás és 
fejlesztési lehetőségek a Csatá-
ri-völgyben” című projektjével. 
Felkészítő tanára Barocsai Zol-
tán volt.

„A bortermeléséről híres 
Csatári-völgy nincs felkészülve 
vízgazdálkodási szempontból a 
klímaváltozással járó szélsősé-
ges időjárási körülményekre. A 
vízmegtartás érdekében öt kis-

léptékű mesterséges tavat kelle-
ne létrehozni a völgyben folyó 
patak visszaduzzasztásával, 
ezzel kiegyenlítődne a vízjárás, 
és biztosítani lehetne a völgy fo-
lyamatos vízellátását is” – fog-
lalta össze a pályázatát Rappay 
Bence az államfőnek.

Az angol nyelvű munka elké-
szítéséhez a diák a Porkoláb-, 
Baranya-, Gyűszű-, Csötönyi- és 
a Csatári-völgyben, illetve Falu-
helyen lévő tanyák, birtokok tu-
lajdonosait kérte egy kérdőív ki-
töltésére lapunk média partnere, 
a kadarka.net portálon keresztül.

Az 1997-ben alapított Stock-
holmi Ifjúsági Víz Díj (SJWP) 
versenyen világszerte több ezer 
15 és 20 év közötti középiskolás 
fiatal vesz részt. Harmincnál is 
több országban rendeznek selej-
tező versenyeket, amelyek nyer-
tesei indulhatnak a stockholmi 
döntőben augusztus végén.

A magyarországi selejtező 
döntőjét szombaton rendezték 
meg Budapesten Rappay Ben-
ce, valamint további négy di-
ákpáros részvételével. A zsűri 
elnöke, Szöllősi-Nagy András 
a hétfői ünnepségen kiemelte: 
az idei nagyon erős mezőny 
rámutat, a fiatalabb korosztály 
is kezdi felismerni, hogy a 21. 
században a víz lesz a világ – és 
a Kárpát-medence – egyik leg-
nagyobb problémája. 

 Forrás: kadarka.net
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Szekszárdi mérföldkő a szerb-magyar együttműködésben
Számos hasonlóságot fe-
dezhetünk fel a sárközi és 
a koszovói hímzések motí-
vumvilágában. A párhuza-
mokra Fuksz Márta népraj-
zos muzeológus világított 
rá, miután Irena Fileki szerb 
muzeológus kollégájával ta-
nulmányozták a két terület 
hímzéskincsét.

A kiállítás anyagát először a Belg-
rádi Néprajzi Múzeumban tárták 
a látogatók elé idén márciusban, 
s most Szekszárdon is bemutat-
kozott e gazdag gyűjtemény. A 
május 25-i, vármegyeházi tár-
latnyitón Barbara Avdalović, a 
Szerb Köztársaság nagykövetsé-
gének követ-tanácsosa méltatta 
a kiállítást létrehozásában orosz-
lánrészt vállaló magyar és szerb 
múzeumot. Kiemelte: örömteli, 
hogy mind hazánk, mind pedig 
Szerbia nagymértékben támogat-
ja a hagyományos népi kultúra 
megőrzését.

Barbara Avdalović szerint a 
kiállítás bizonysága annak, hogy 
a szerb és a magyar nép kultú-
ráját tekintve elválaszthatatlan. 

„Bízunk abban, hogy az össze-
fonódás még erősebbé válhat 
a jövőben” – tette hozzá, majd 
magyarul is megköszönte a kiál-
lítás megnyitásának lehetőségét.

„Örömmel tölt el, hogy a két 
múzeum együttműködése által 
erősödik, mélyül országaink 
kulturális együttműködése” – 
erről már Tijana Čolak-Antić 
Popović, a Belgrádi Néprajzi 
Múzeum igazgatója beszélt. 
Mint rávilágított, a két hím-
zéstípus sajátosságának vizs-
gálata során a hímzések törté-
nelmével, a találkozási pontok 
kutatásával is foglalkoztak. A 

sárközi és a koszovói párhuzam 
szembetűnő, ha a minták szer-
kezeti felépítését, elrendezését, 
a színvilágot, az öltéstechnikai 
hasonlóságot, vagy éppen a 
funkciót vesszük górcső alá – 
magyarázta.

A megnyitón Ódor János 
Gábor múzeumvezető elmond-
ta: két éve jártak Belgrádban a 
tématervvel, ahol azonnal nyi-
tottságot tapasztaltak és mind-
végig támogatták a közös tárlat 
ötletét. Úgy véli, laikusként is 
elmondható, hogy a szemmel 
látható hasonlóságok kiválóan 
mutatják a szerb és a magyar 

nép kultúrájának egymásra ha-
tását. „Ha e tárlat egy kicsit is 
hozzájárul a két kultúra kölcsö-
nös megismeréséhez, történel-
mi változásaik megértéséhez, 
már elértük célunkat” – fogal-
mazott.  Gy. L.

Hasonlóságok
A szerb és a magyar motí-
vumkincsben a gránátalma, 
a rózsa, valamint a flamingó 
török hatásra jelentkezett. Az 
elrendezés, a középen elhelye-
zett minták kiemelése, a kör-
befutó motívumok, továbbá 
az indás díszek is sok hasonló-
ságot mutatnak a koszovói és 
a sárközi hímzések tekinteté-
ben. Mindkét területen termé-
szetes földszínekkel dolgoztak 
– jellemzően különleges kék, 
zöld, arany színnel díszített 
munkákat készítettek –, míg 
a szerkezeteket kontúrral 
emelték ki. A hasonlóságokra 
legelőször a szabadkai és a 
belgrádi hímző körök tagjai 
hívták fel a figyelmet.
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TISZA CIPŐBOLT
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Telelfon: +36–74/510–134

VÁSÁR!
Június 4–6-ig

minden ESTRELLA
cipőre és szandálra

15%
engedmény!

Bankkártyás fizetési lehetőség!

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03402)

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
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FOTÓ: KISS ALBERT

Interact Club: középiskolásokra is számít a Rotary
Tizenhét középiskolás rész-
vételével alakult meg az In-
teract Club Szekszárd, a helyi 
Rotary szervezet ifjúsági cso-
portja.

Május 29-én, a szekszárdi egye-
temi karon megtartott alakuló 
ülésen tiszteletét tette Mészá-
ros Zoltán a Rotary országos 
kormányzója is. A fiatalokat és 
a vendégeket – így Heilmann 
Józsefnét, a Garay gimnázium 
igazgatóját és Tajti Andreát, az 
Interact elnökét – Módos Ernő 
klubmester köszöntötte. Ezután 
dr. Murzsa András elnök mon-
dott köszöntőt, majd Mészáros 
Zoltán osztotta meg ünnepi 
gondolatait a hallgatósággal.

A kormányzó lapunknak el-
mondta: a Rotary kétszáz or-

szágban tevékenykedik, nagyjá-
ból egymillió kétszázezer taggal. 
Méltatta a szekszárdi klub sok-
rétű – megyehatáron is túlnyúló 
– munkáját, hiszen tavaly az ő 
segítségükkel alakulhatott meg 
székesfehérvári klub. A kormány-
zó emlékeztetett: 2017 júniusá-

ban a szekszárdi Rotaractosokat 
a szentendrei skanzenben tartott 
faültetés alkalmával avatták fel 
Ian Riseley, a Rotary az ausztrál 
világelnöke jelenlétében.

– Rendkívül lényeges az után-
pótlás, hiszen a fiatalokra lehet 
építeni a jövőt. Fontos, hogy mi-

nél több ifjúsági klub alakuljon 
a Rotaryn belül, akik változtat-
ni, jobbítani akarnak a világon 
– szögezte le Mészáros Zoltán. 
Kérdésünkre elmondta, az ifjú-
ság az önkéntes munkák mellett 
akár faültetésekkel, rendezvények 
szervezésével is hozzájárulhat a 
szervezet ázsiójának növeléséhez.

A szekszárdi Interact Club 
alakuló ülésén Szeri Viktóri-
át választották elnöknek, aki 
bemutatta a tagjelölteket, és 
beszélt eddigi munkájukról és 
terveikről. A fogadalomtétel 
után a kormányzó Interact ki-
tűzőt, a klubelnök emléklapokat 
nyújtott át a fiataloknak. Az új 
Interact Club elnöke harangot 
és a Magyar Rotary történetéről 
szóló könyvet is átvehetett. 

 Gy. L.

Ízlelő-borvacsora Bősz Adriánnal
Idén ünnepli 11. születésnap-
ját az Ízlelő családbarát étte-
rem. E jeles alkalomból május 
26-án este borvacsorára vár-
ták az érdeklődőket a Bartina 
utcai étterembe.

Az est során Bősz Adrián mu-
tatta be tételeit, melyekhez az 
Ízlelő konyhafőnöke, Vörös 
Krisztián mesterszakács állított 
össze egy öt fogásos vacsorát. 
Az est házigazdája immár ha-
gyományosan Kovács János Ve-
nesz-díjas mesterszakács volt.

A méretében is családi bo-
rászat pincéjéből elsőként egy 
friss-ropogós Adrián Classic 
Rosé került a poharakba, mely-
hez előétel gyanánt gorgonzolá-
val és pirított dióval kínált sár-
gadinnyés pármai sonka dukált. 
Az erdei gombás vadragu levest 
sült paprikás burgonyagombóc 
„sűrítette”, hozzá a Michelin 
csillagos Costes étterem borlap-
ján is szereplő 2013-as Kadarka 
válogatást kóstolhatott a telthá-
zas vacsora közönsége.

A meleg előételhez, az aszalt 
paradicsomos rizottóval kí-
nált vaddisznó medalionhoz 

(szűzérme) az ugyancsak 2013-
as Kékfrankos válogatást töl-
tötték pohárba. Az est (egyik) 
csúcspontja a főétel – az Uru-
guayból érkezett, fűszervajas 
Angus hátszínt újburgonya, 
grillezett pak choi (kínai kel) és 
kávéhab kísérte – volt, melynek 
remek partnere volt Bősz Adri-
án a 2012-es évjáratú Bikavére. 
A kiváló vacsora megfelelő lezá-
rásáról a 2012-es Emese Cuvée 
és a desszert, a zabkeksz alap-
ra helyezett, erdei gyümölcs-
velővel tálalt francia csokoládé 
mousse gondoskodott.  SZV

Még virágosabb közterületek

Szekszárdon minden évben 
kiemelt feladat a közterüle-
tek szépítése. A városveze-
tés számára fontos, hogy a 
lakosság és az ide érkezők 
rendezett városképpel talál-
kozzanak.

Idén 23 ezernél is több palán-
tával díszítik az önkormányzat 
munkatársai a közterületeket, 
ebből 8500 darab saját szaporí-
tású virágtő.

A megyeszékhelyen ezúttal 
olyan területekre is kerülnek vi-

rágok, melyek eddig nem voltak 
érintettek a virágosításban, így 
idén a program keretében a vá-
ros negyvenhárom közterületén 
kerülnek/kerültek beültetésre 
növények.

Szekszárd 2003 óta többször 
vett már részt környezetszépítő 
versenyen és számos alkalom-
mal nyert el díjat. Tavaly egy 
újabb kategóriában ért el sikert 
a város: kamarai különdíjjal 
ismerték el az önkormányzat 
munkáját. 

 Forrás: Polgármesteri Kabinet
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Május 27-ei rejtvényünk megfejtése: Presser Gábor, A padlás
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Krancz Istvánné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését június 7-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Friss hírekért,
képgalériáinkért látogasson el

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

szekszardivasarnap/

EVANGÉLIUM
A kovásztalan kenyerek ünnepének 
első napján, amikor a húsvéti bá-
rányt feláldozzák, tanítványai meg-
kérdezték Jézust: „Mit akarsz, hová 
menjünk, hogy elkészítsük számodra 
a húsvéti vacsorát?” Erre elküldte 
két tanítványát ezekkel a szavakkal: 
„Menjetek a városba. Találkoztok 
ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. 
Kövessétek őt, aztán ahová bemegy, 
ott mondjátok meg a házigazdának: 
a Mester kérdezi, hogy hol van az a 
szállás, ahol a húsvéti vacsorát ta-
nítványaimmal elfogyaszthatom? Ő 
mutat majd nektek egy étkezésre be-
rendezett, tágas, emeleti termet. Ott 
készítsétek el nekünk.” A tanítványok 
elmentek, s a városba érve mindent 
úgy találtak, ahogy megmondta; és 
elkészítették a húsvéti vacsorát. Va-
csora közben kezébe vette a kenyeret, 
megáldotta, megtörte, és ezekkel a 
szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az 

én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát 
adott, odanyújtotta nekik, és mind-
nyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: 
„Ez az én vérem, a szövetségé, amely 
sokakért kiontatik. Bizony mondom 
nektek: nem iszom többé a szőlő ter-
méséből addig a napig, amíg az újat 
nem iszom az Isten országában.” Ez-
után zsoltárt énekelve kimentek az 
Olajfák hegyére. Mk 14,12-16.22-26

Jézus ismeri a jövőt. Ez látszik 
a tanítványok küldéséből. Érdemes 
erre gondolni, amikor legközelebb 
imádkozunk, kérünk valamit Isten-
től, vagy másokért könyörgünk.

Az utolsó vacsora új kiindulás, új 
kezdet. Jézus új és örök szövetséget ho-
zott létre az Isten és az ember között, s 
véglegesen biztosítani kívánta a meg-
szentelődésünket, áldozatával és enge-

delmességével. Titokzatos módon itt 
már elővételezte a keresztáldozatot. A 
szétválasztás, mely szerint a kenyeret 
testévé, míg a bort vérévé változtatta, 
megjeleníti a teljes önfeláldozást. 

Jézus, kezdetektől fogva az áldozat 
gondolatában élt. A kenyér és a bor 
olyan hatékony jelkép, amely lére is 
hozza, meg is valósítja, amit jelképez. 
Vagyis a kenyér és a bor, amit Jézus 
az utolsó vacsorán a kezében tart, 
csak külsőleg tűnik annak. Ám attól 
a pillanattól kezdve, természetfölötti 
módon az ő teste és vére.

Jézus önmagát ajándékozta az 
egyházának. Istenemberi hatalmával 
megtehette, hogy a jelképben meg-
szűnjön a természetes rendeltetése, 
és egész lényege szerint őt hordozza. 
A kenyér és bor, átlényegül Krisztus 

testévé és vérévé. Az Úr testének és 
vérének titkát eucharisztiának ne-
vezzük. A szó, Jézusnak a kenyér-
törésnél elmondott hálaadását és 
áldását jelentette. 

A benne hívő számára az élet ke-
nyere. Benne van Krisztus keresztál-
dozata, ami jelenné válik, megújul. A 
bűnök bocsánatára és a velünk kötött 
új és örök szövetség életben tartására, 
az örök élet utáni vágy táplálására.

Lelki táplálék. Istennel, mint fő-
vel való egyesülés, mely a kegyelmi 
kapcsolatot és a szeretetet is növeli.

Úrnapján, amikor a kenyér és a bor 
színe alatt köztünk és velünk élő Istent 
ünnepeljük, akkor kifejezzük hódola-
tunkat, imádásunkat, reményünket 
és hálánkat Teremtőnk felé, aki az 
egyén és az emberiség végső sorsát 
mindenhatóságával „kezében” tartja. 
Ő hív meg az örök élet lakomájára is. 
 Kovács Ferenc lelkész

Színpadi produkciók: Shinkendo Karate bemutató, Segíts Rajtam!  

Hátrányos Helyzetűek Alapítvány koncertje, Polip Tanoda kis műsora, 

Art Contact Mozgásszínház előadása, vakvezető kutya bemutató

Zenekarok: Odol Arrano, The Fifth Page, HuMen, Idióták

Tiszta, rendezett, virágos porta! 2018.
Idén több év kihagyás után ismét megrendezésre kerül a „Tiszta, ren-
dezett, virágos porta!” elnevezésű program. Azok jelentkezését vár-
juk, akik saját, vagy mások portáját példaértékűnek gondolják a város 
szebbé tételében.
Jelentkezni 2018. június 15-től augusztus 10-ig lehet, önként vagy 
másokat ajánlva, a következő 5 kategóriában:
• társasházak,
• családi házak,
• tanyák

• telephelyek,
•  vendéglátó- és kereskedelmi 

egységek.
A zsűri előreláthatóan augusztus végén látogatja meg a benevezett 
portákat.
A zsűri szempontjai:
•  udvar, előkert, homlokzat, járdaszegély díszítése, esztétikai összhatása;
•  intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység kategóriában az épü-

letek környezetének tisztasága, rendezettsége, környezetszépítés mi-
nősége, összhangja;

• terület gyommentessége;
• járda, vízelvezető árok tisztasága, rendezettsége.
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet, pontos név, cím megadá-
sával: e-mail: kiss.anett@szekszard.hu • tel.: +36–20/559–3805

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

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(03407)

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. június 1–30-ig tart.
(03406)

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. (03408)

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
34

13
)

•  Bulgária busszal, 3* szállodában, 
reggelis ellátással már 29.900 Ft/fő-től  

•  Görögország, Kréta esetleg Rodosz 
repülővel, már 44.900,- Ft//fő+ill.

•  Barcelona városlátogatás 5 nap 4 éj 
repülővel 49.900,- Ft/fő+ill.

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

Vegyes ajánlataink:
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Szlovén siker a 44. Alisca Bau Gemenc Nagydíjon
A szlovén Rok Korosec, az 
osztrák My Bike-Stevens brin-
gása nyerte a 44. Alisca Bau 
Gemenc Nagydíj nemzetközi 
kerékpárversenyt, csapattársa 
Kusztor Péter legjobb magyar-
ként a hetedik helyen zárt.

Május 25-én, pénteken egy 165 
kilométeres szakasz várt a nagy-
díj mezőnyére. A Tarr Kupáért 
kiírt szakaszon két olasz pró-
bálkozott szökéssel, de izgalmat 
nem ez, hanem a cél előtt mint-
egy 50 kilométerrel történt bu-
kás jelentett. Többen is elestek, 
de a legrosszabbul a cseh Lant 
(Team Forman Cineli) járt, aki-
nek fel kellett adnia a versenyt. 
A hatalmas tempót diktáló me-
zőny együtt érkezett Szekszárd-
ra, de a cél előtti emelkedőn – a 
csütörtöki prológ útvonalán 
– apró darabjaira hullott a „ka-
raván”. Bukása ellenére a győzel-
met végül Rok Korosec szerezte 
meg az összetett éllovasa, a cseh 
Kukrle (Elkov-Author) előtt.

Május 26-án, szombaton egy 
130 kilométeres sík szakasszal 
zárult a 44. Alisca Bau Gemenc 
Nagydíj. A versenyzők négy kört 
tettek meg a Szekszárd–Őcsény–

Decs–Sárpilis–Várdomb–Szek-
szárd útvonalon. A főmezőnyt 
kontrolláló cseh Elkov-Author 
sorra hiúsította meg a szökése-
ket, mígnem a hegyi összetett 
éllovasa, Kuen (My Bike-Stevens) 
lógott meg, és közel három és fél 
percre hizlalta előnyét. Az utolsó 
harminc kilométeren belül roha-
mosan csökkent az előnye, végül 
a főmezőny „bedarálta”.

A szakaszsikerről végül me-
zőnyhajrá döntött, amit a cseh 
Kankovsky (Elkov-Author) 
nyert meg. Összetettben Rok 
Korosec diadalmaskodott, így 
2016 után másodszor állhatott 
a dobogó legfelső fokára.

– A tegnapi bukásom miatt 
nem aludtam valami jól, de a 
csapat remek munkát végzett, 
így sikerült nyernem – nyilat-
kozta a szlovén kerekes (képün-
kön jobbról, zöld mezben).

– Elégedett vagyok az ered-
ménnyel, viszont az első me-
zőnyszakaszon úgy érzem, még 
maradt bennem – értékelt az 
összetett hetedik helyén záró, 
Kusztor Péter, aki a legjobb ma-
gyar kerekesként átvehette az 
Arató Vilmos emlékdíjat.

A 44. Alisca Bau Gemenc 
Nagydíj végeredménye: 1. Rok 
Korosec (szlovén, My Bike-Ste-
vens) 6:51:12, 2. Kukrle (cseh, 

Elkov-Author) 9 mp hátrány, 
3. Tanovitchii (moldáv, Team 
Novák) 15 mp h., 4. Wildauer 
(osztrák, Tirol Cycling Team) 
17 mp h., 5. Pesci (olasz, Team 
Cervelo) 23 mp h., 6. Baldauf 
(német, WSA-Pushbikers) 23 
mp h., 7. Kusztor (magyar, My 
Bike-Stevens) 27 mp h.

A gyorsasági pontversenyt 
Korosec nyerte, a hegyi pont-
versenyben Maximilian Kuen 
(My Bike-Stevens) diadalmas-
kodott, míg a legjobb U23-as 
versenyző Markus Wildauer 
(Tirol Cycling Team) lett. SZV
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Eredmények: Kölyök III, Mk-1, 10 km: 2. Visnyei Gergely, 8. 
Falus Hunor, 9. Bartos Benett. K-1, 10 km: 6. Jávor Bence.
K-1 női 10 km: 9. Vigh Vivien. Kölyök IV, K-2 fiú, 10 km: 5. Tarr 
Máté – Némedi Lőrinc.

Gyermek I, MK-1 fiú: 7. Schein Dániel. Gyermek II, MK-2 fiú, 
5 km: 4. Havel Botond – Mészáros Hunor.

Ifjúsági, K-1 női 18 km: 3. Nagy Viktóra, 7. Bartos Zsófi. K-1 
férfi, 20 km (síkvízi): 2. Müller Dániel. K-2 női, 18 km: 1. Bar-
tos Zsófi – Nagy Viktória. K-2 férfi, 22 km: 3. Mercz Marcell 
– Horváth Ádám.

Pálinkás-emlékverseny
A hagyományokhoz hűen 
szombat este – a néhai olim-
pikon, Pálinkás Csaba em-
lékére – villanyfényes krité-
riummal zárult a 44. Alisca 
Bau Gemenc Nagydíj. A fu-
tam már nem számított bele 
az UCI viadal értékelésébe. A 
két szökevény, a cseh Hacec-
ky (Elkov-Author) és az olasz 
Pessot (Team Friuli) közül 
végül utóbbi nyerte a hatvan 
perces belvárosi „száguldást”.

KT Dinamic NKFT. rehabilitációs 
foglalkoztató állást hirdet 

udvaros, és könyvelő-adminisztrátor 
munkakörbe.
Jelentkezni:

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19. 
Telefon: +36–74/315–103 (03412)

Mi a webjogsi? 
A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely 
a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind 
a tanulásban, mind az ügyintézésben – a lehető legtöbb 
internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb 

rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató (03414)

Negyedikként zárt a KSC Szekszárd a kadett döntőben
Az elmúlt héten a fővárosban 
rendezték a kosárlabdázók 
nemzeti leány kadett bajnok-
ságának nyolcas döntőjét, 
ahol a KSC Szekszárd együtte-
se két győzelemmel és három 
vereséggel a 4. helyen zárt.

Harsányi Mária edző csapatát 
a Soproni Darazsakkal, a házi-
gazda BEAC gárdájával és a jó 
erőkből álló Vasas Akadémiával 
a B-csoportba sorsolták. A tor-
na nyitómeccsét a nagyszünet 
utáni remek védekezésének és 
ponterős támadójátékának kö-
szönhetően nyerte 56–39-re a 
Szekszárd. Csütörtök délután a 
vendéglátó BEAC csak egy ne-
gyeden át tudta megnehezíteni a 
KSC dolgát, a szekszárdiak ered-

ményes támadójátékkal végül 
magabiztosan győztek (86–58).

Utolsó csoportmeccsükön 
viszont a megbeszélt taktikából 

szinte semmit sem tudtak meg-
valósítani a KSC játékosai, rá-
adásul a 31 pontig jutó Vinczén 
kívül senki sem nyújtott kiemel-
kedőt, így végül fölényesen nyert 
a Vasas Akadémia (91–66).

A csoportmásodik KSC a 
Csata DSE ellen lépett pályá-
ra a döntőbe jutásért, de csak 
az első és az utolsó negyedben 
tudott méltó ellenfele lenni a 
későbbi győztesnek. A Tur-
sics-csapat végül simán győzött 
(90–54), a szekszárdiak pedig 
készülhettek a Diósgyőr elleni 
bronzcsatára.

A vasárnapi találkozón ide-
gesen kezdtek a csapatok. Az 
előbb megnyugvó DVTK szer-
zett előnyt, a borsodiak már 13 
ponttal is vezettek. A KSC nem 

adta fel, és 38–36-nál a vezetést 
is átvették. Már öt egységgel tar-
tott előbbre a Szekszárd, amikor 
újabb fordulat következett. Har-
sányi Mária csapata küzdött, de 
a DVTK egy triplányit megőr-
zött előnyéből (63–60).

A torna All Star ötösébe is 
beválasztott, az öt találkozón 85 
pontot szerző Vincze Nikolett 
(képünkön) és a KSC legjobb-
jának választott Miklós Me-
linda mellett Renczes Rebeka, 
Holcz Rebeka, Istókovics Adél, 
Viszmeg Míra, Andi Hanna, 
Marsai Dóra, Sinka Noémi, 
Renkus Eugénia, Németh Lili, 
Tamás-Nagy Eszter és Dér Van-
da volt tagja a bajnoki döntőt a 
negyedik helyen záró szekszárdi 
csapatnak.   SZV

FO
TÓ
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Nagy Viktória új párral harcolta ki az Eb-indulást
A hétvégén hagyományo-
san Győr adott otthont a 
kajak-kenu maraton magyar 
bajnokságnak, amely az ifjú-
sági korosztály számára Eu-
rópa-bajnoki válogató is volt 
egyben.

A Szekszárdi KKSE párosa, 
Bartos Zsófi és Nagy Viktória 
nyerni tudott az ifjúsági lányok 
mezőnyében, így korosztályuk-
ban ők képviselhetik hazánkat a 
július 5. és 8. között a horvátor-
szági Metkovicban sorra kerülő 
Európa-bajnokságon.

A siker már csak azért is érté-
kes, mert a duó most debütált: 
Nagy Viki korábbi párja, Korsós 
Zsófia ugyanis az U23-as kor-
osztályba lépett. Bartos Zsófi 
évek óta együtt edzett a világ- és 
Európa-bajnokokkal, hatalma-
sat fejlődött és rendkívül ügye-
sen „sztrókolta” a párost.

Nagy másnap egyéniben har-
madik lett, miként az ifjúsági 
fiúk mezőnyében a Mercz Mar-

cell–Horváth Ádám duó is. Ők 
abban az esetben indulhatnak a 
kontinensviadalon, ha az előttük 
végzett egységek valamelyike in-
kább a rövid távot választja.

A Szekszárdi KKSE fiatalabb 
versenyzői is rendkívül jól sze-
repeltek a hatalmas létszámú 
mezőnyökben. Sajnos betegség 
miatt több korosztály élvonalbe-
li versenyzője nem tudott rajthoz 
állni, így a klub értékes bajnoki 
helyezéseket veszített.   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. június 4. (hétfő) 14:00 – 
16:00. 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. június 19. (kedd) 16:00 – 
17:00. Garay J. Általános Iskola 
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
Június 3., vasárnap

14:30 –  Vigyázz, kész, Morc!

17:00 –  Könyvklub

19:00 –  Könyvklub

Június 4., hétfő

14:30 –  Vigyázz, kész, Morc!

17:00 –  Könyvklub

19:00 –  Igaz történet alapján

Június 5., kedd

14:30 –  Vigyázz, kész, Morc!

17:00 –  Könyvklub

19:00 –  Igaz történet alapján

Június 6., szerda

14:30 –  Vigyázz, kész, Morc!
17:00 –  Könyvklub
19:00 –  Igaz történet alapján

Június 7., csütörtök

17:00 –  Átejtve
19:30 –  Egy lélegzetnyire

Június 8., péntek

17:00 –  Átejtve

19:30 –  Egy lélegzetnyire

Június 9., szombat

14:30 –  Vigyázz, kész, Morc!
17:00 –  Átejtve
19:30 –  Egy lélegzetnyire

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. június 4. (hétfő) 11:00 
– Béla király tér
Nemzeti Összetartozás Napja

A trianoni békediktátum 98-
dik évfordulója alkalmából em-
lékezünk a Nemzeti Összetar-
tozás Napján, a Béla király téri 
katolikus templomban.

Beszédet mond dr. Horváth Kál-
mán, Tolna megye kormánymeg-
bízottja. Egyházi köszöntést mond 
Kovács Ferenc katolikus lelkész.

„Ringunk a szél bölcsődalá-
ban...” – irodalmi megemléke-
zés a Szekszárdi Szent László 
Szakképző Iskola diákjainak az 
előadásában. Összeállította és 
rendezte: Orbán György.

2018. június 4. (hétfő) 18:00  
– Csatár terem
A sátán fattya – filmvetítés

A sátán fattya című film Zsig-
mond Dezső Jászai Mari és Zol-
nay Pál díjas filmrendező meg-
rázó alkotása, magyar történelmi 
filmdráma, 102 perc, 12 éven 
aluliak számára nem ajánlott. 
Zsigmond Dezső filmje Kárpát-
alja legsötétebb korszakáról me-
sél, egy lány szinte felfoghatatlan 
meghurcoltatásán keresztül. Sze-
replők: Tóth Eszter – Tarpai Vik-
tória, Tóth Mihály – Trill Zsolt, 
Tóth Ágnes – Szűcs Nelli. 

A vetítés ingyenes.

2018. június 5. (kedd) 17:30 – 
Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem

Magyar Művészek Európában, 
9. előadás. A magyar aktivizmus – 
Kassák és kortársai. Dr. Aknai Ta-
más művészettörténész előadása. 

A belépés díjtalan.

2018. június 6. (szerda) 18:00 
– Rendezvényterem
Gemenc – Árterek világa

Közönségtalálkozóval egy-
bekötött nagytermi vetítés. Ge-
menc Közép-Európa legnagyobb 

ártéri erdeje kitűnő élőhelyet 
biztosít lakóinak: szarvascsor-
dák, vaddisznókondák, sasok, 
sakálok, hódok, gémek, jégma-
darak mellett a védett fekete gó-
lyák egyik legnagyobb populá-
ciójának ad otthont. Az élővilág 
bemutatása mellett a film nagy 
hangsúlyt fektet az ártéri erdő 
különleges hangulatának ábrá-
zolására is, hajnali tájképekkel 
és sok légi felvétellel, miközben a 
háttérben Strauss, Vivaldi, Verdi, 
Puccini, Mahler és Bartók örök 
érvényű dallamai csendülnek 
fel. Rendező, producer: Olma 
Frigyes. Narrátor: Tarján Péter. 

Kedvezményes jegyár: 650,- Ft.

2018. június 11. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Hazudj inkább kedvesem

Orfeum bérlet, 4. előadás. 
Adott egy vonzó, ám kissé hazu-
dós feleség, egy roppant megértő, 
de rendkívül elfoglalt férj, a ked-
ves, ám feledékeny családi barát 
és a megbízható, bár kissé merev 
szobalány. Szenteste a feleség és a 
szobalány a családi szertartást ké-
szítik elő, amikor... Szereposztás: 
Júlia – Tóth Enikő, Eliza – Román 
Judit, Lorenzo – Csonka András, 
Carlos – Kerekes József. 

Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2018. június 12. (kedd) 14:30 
– Bakta galéria
Tanévzáró kiállítás

A Garay János Általános Iskola 
és AMI tanévzáró kiállításának 
megnyitója. Köszöntőt mond: 
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató. 
A tárlatot megnyitja: Pekari Ber-
nadett intézményvezető. Közre-
működik: Garay iskola és AMI 
dráma csoportja. 

A kiállítás megtekinthető jú-
lius 12-ig hétköznapokon 08:00 
– 20:00 óráig, szombaton 08:00 
– 10:00 óráig.

EGÉSZSÉG NAP A BABITSBAN
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata Egész-
ség napot tart 2018. június 5-én (kedden) 10:00-től 15:00 órá-
ig a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében.
Az egészségnapon ingyenes vércukor- és koleszterinszint mérés, 
látás-vizsgálat, életmód-tanácsadás, testzsír mérés, ortopéd 

szaktanácsadás, Alzheimer-kór szűrés, hallásvizsgálat  
és hallókészülék tanácsadás, akupunktúrás mozgásszervi  

állapotfelmérés, testanalízis, vízszázalék mérés. Érrendszeri 
szűrést és tanácsadást tart dr. Benczúr Béla osztályvezető 

főorvos, a méréseket egészségügyi szakemberek,  
védőnők és önkéntesek segítik.

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA
ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd,
Dózsa György u. 1.

Ideje: 2018. június 4. (hétfő) 
08:00 – 09:00 óráig és

2018. június 11. (hétfő)  
08:00 – 09:00 óráig.

2018. évi tagdíj befizetésére 
is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat 
és minden rászorulót.

MEGHÍVÓ
A Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete a 
Távszem szolgáltatás kiala-
kításával és a projekt meg-
valósításával kapcsolatos 

tájékoztató előadásra hívja az 
érdeklődő látássérült sorstár-
sakat, amelyet Szekszárdon 
a Hunyadi u. 4. szám alatti 

irodaház nagytermében ren-
dez június 7-én, csütörtökön 

13:00 órától.
Az előadást követően, va-
lamint június 8-án 09:00 

– 14:00 óráig adományosz-
tást tartunk, melyre várjuk a 

rászorulókat.

A szekszárdi Bartina  
Néptánc Egyesület felvételt 
hirdet 5–6 éves kisfiúk és 

kislányok számára.
A felvételi jelentkezés idő-

pontja: 2018. június 5–6. 
16:00 – 18:00

Helyszíne: Babits Mihály 
Kulturális Központ, Bartina 
iroda (7100 Szekszárd, Szent 

István tér 10.)
Információ: 

bartina@szekszardagora.hu., 
+36–20/964–16–78

MEGHÍVÓ
X. Nemzetközi Kékfrankos Konferenciára és  

a Borverseny eredményhirdetésére és díjkiosztására  
valamint a Kékfrankos virágzásának ünnepére melyet

2018. június 7-én (csütörtök) 09:30 órakor 
HOTEL MEROPS MÉSZÁROS

7100 Szekszárd, Kossuth Lajos út 19.

P R O G R A M
09:30 Vendégek fogadása-regisztráció
10:00 Ünnepi megnyitó – Ács Rezső  

Szekszárd Megyei Jogú Város polgármester
10:15 Kékfrankos Szőlő Virág – megáldása
10:30 Konferencia – Kékfrankos jegyében

12:00 Ünnepélyes eredményhirdetés- díjkiosztás
13: 00 Nemzetközi Kékfrankos Borverseny  

érmes borainak kóstolója.

E-mail: ferenc.vilmos@tolna.net
Szekszárd Nemzetközi Szőlő és Bor Városa 

Meghívó Léleképítőre

VÁSÁRY TAMÁS 
Kossuth-díjas

zongoraművész előadása.
Helyszín: Garay János Gim-
názium, díszterme (Szek-
szárd, Szent I. tér 7–9.)

Időpont: 2018. június 11. 
(hétfő) 18:00 óra

Minden érdeklődőt  
szeretettel hív és vár a  
Léleképítő házigazdája 
dr. Tóth Csaba Attila.

Ünnepi Könyvhét a Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtárban

GYERMEKKÖNYVTÁR
(Augusz I. 5.)
2018. június 4. (hétfő) 
•  08:00 Találkozó Kovács Attilá-

val (holden rose)
2018. június 5. (kedd)
•  14:00 Vendégünk víg balázs
2018. június 6. (szerda)
•  14:00 Dániel András író-olva-

só találkozó
 
ILLYÉS GYULA MEGYEI 
KÖNYVTÁR (Széchenyi u. 51.)
2018. június 7. (csütörtök)
•  16:45 Az ünnepi könyvhét ün-

nepélyes megnyitója szemerei 
gabriella – MKKE

•  17:00 Író-olvasó találkozó 
Totth Benedekkel

•  18:30 Vendégünk Grendel Lajos

2018. június 8. (péntek)
•  16:00 Faragó Laura népdaléne-

kessel Gacsályi József beszélget
•  17:30 Zenés Bob Dylan-est 

Barna Imre kötetbemutatója, 
közben zenélnek a Komjáthyak, 
Kalauz Attila, Sili Károly

 
2018. június 9. (szombat)
Kézműves délelőtt a gyer-
mek-könyvtárosokkal a könyv-
tár udvarán
•  08:00 – 10:00 Légvár
•  09:00 – 13:00 Kőszegi László 

népi hangszerkészítő
•  10:00 Dicső Zsolt legújabb kö-

tetének bemutatója
•  11:00 Fabula együttes koncert-

je
•  12:00 – 13:00 Légvár
 
2018. június 11. (hétfő)
•  17:00 Hasznos tippek ökoanyutól 
 
2018. június 13. (szerda)
•  17:00 Gutai István kötetbemu-

tatója
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TAKÁCS
AUTÓSZERVIZ KFT.

7100 Szekszárd, Ebes puszta 2.
Tel.: 74/419–190, fax: 74/415–559

E-mail: takacsauto@tolna.net

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
• mezőgazdasági vontatók- és lassújárművek
• pótkocsik
• TEHERGÉPJÁRMŰVEK 12 tonnáig
(emelőhátfalas, hűtős, önrakodós, konténerszállító)
• AUTÓBUSZOK 20 főig

• motorkerékpár
• személygépkocsi
• kisteher-gépkocsi 3,5 t-ig
• pótkocsik 3500 kg-ig

(03415)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03394)

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  (03400)

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!

(03409)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 70.
Telefon: +36–74/319–593

E-mail: stefikft@freemail.hu

Nyitva tartás | hétfő – péntek 08:00 – 16:00

(03405)

NYÁRI MUNKAVÉDELMI RUHÁZAT
• UV szűrős védő- és napszemüvegek

• rövid munkanadrágok 
(Cofra, Lee Cooper)

• nyári munkavédelmi cipők, szandálok


