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Pünkösdi
Hal- és

Vadünnep

→ 5. oldal

A TARTALOMBÓL

Gyermekkórház
Tizenhét Szekszárd környéki 
település támogatásával újulhat 
meg a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház Gyermekosztá-
lyának első emelete. A szakmai 
szempontok mellett a komfort-
ra való igény miatt is fontos a 
rekonstrukció.
 → 3. oldal

Pünkösd ünneplése
Május 21-én, Pünkösd hétfőn 
délelőttjén kétszáznál is többen 
gyűltek össze a Luther téren, 
hogy ökumenikus úrvacsorai 
istentisztelet keretében emlé-
kezzenek és elmélkedjenek a 
Szentlélek kiáradása és annak 
mai üzenete felett. → 6. oldal

Rajt a nagydíjon
Május 24-én este a már hagyo-
mányos prológgal, a 2 km-es 
hegyi időfutammal rajtolt a 44. 
Alisca Bau Gemenc Nagydíj 
nemzetközi kerékpárverseny. 
A viadalon a pénteki és szom-
bati országúti szakaszt követő-
en hirdetnek győztest. 
 → 12. oldal

→ 10. oldal
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NÉVNAP–TÁR
Május 27. (vasárnap) – Hella
Hella: görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó.
Május 28. (hétfő) – Emil, Csanád
Emil: latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő.
Csanád: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen). 
Május 29. (kedd) – Magdolna, Léna
Magdolna: arámi-héber eredetű; jelentése: torony, bástya
Léna: görög eredetű; jelentése: a -léna végű női nevek utótagjának önállósulása.
Május 30. (szerda) – Janka, Zsanett
Janka: héber-magyar eredetű; Johanna magyarítására született újjá a 19. 
században, a János névnek egy igen ritka becenevéből. A Janka egyben a 
francia eredetű Zsanett magyar tükörfordítása; jelentése: Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes.
Zsanett: héber-francia eredetű,  jelentése: kegyelembe fogadott.
Május 31. (csütörtök) – Angéla, Petronella
Angéla: görög-latin eredetű; jelentése: angyal, követ, hírnök. 
Petronella: latin eredetű; jelentése: Petronius nemzetségéből származó nő; kő, szikla.
Június 1. (péntek) – Tünde, Kund
Tünde: magyar eredetű; jelentése: Vörösmarty Mihály névalkotása a tündér 
szóból.
Kund: magyar eredetű; jelentése: előkelő származású, méltóságnév.
Június 2. (szombat) – Kármen, Anita
Kármen: héber-spanyol eredetű; jelentése: kert.
Anita: héber-spanyol eredetű, jelentése: bájos, kecses.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 27.
(vasárnap)

Május 28.
(hétfő)

Május 29.
(kedd)

Május 30.
(szerda)

Május 31.
(csütörtök)

Június 1.
(péntek)

Június 2.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zivatar | kb. 2 mm eső | erős  
zivatarok
max. 29o , min. 15o

zápor | kb. 1 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 29o , min. 16o

zápor | kb. 1 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 30o , min. 17o

közepesen felhős | szeles nap
max. 30o , min. 17o

közepesen felhős
max. 31o , min. 17o

közepesen felhős
max. 32o , min. 18o

zápor
max. 31o , min. 18o

Galéria viseli a Városháza alapítójának nevét
A Bárka Művészeti Szalon 
festő- és textilművészeinek 
anyagából nyílt kiállítás má-
jus 18-án a szekszárdi Pol-
gármesteri Hivatalban, a 
Városháza építését elsőként 
szorgalmazó Martin Antalról 
elnevezett galériában. A tár-
latot dr. Molnár Kata jegyző 
és Ács Rezső polgármester 
nyitotta meg.

Az alkotó csoport és az önkor-
mányzat együttműködését az 
épület tavalyi felújítása generál-
ta. Miután 2017-ben visszaköl-
tözött régi-új helyére a hivatal, 
elhatározták, hogy az irodákat 
és a folyosókat, tárgyalókat 
szekszárdi alkotók városi ké-
peivel töltik meg. „Így jutottam 
el Biszák Lászlóhoz, a Bárka 
művészeti vezetőjéhez, akivel a 
képeket válogattuk” – mesélte a 
megnyitón dr. Molnár Kata. A 

jegyző emlékeztetett: a Város-
háza felújított tereit arra méltó 
szekszárdi közéleti személyisé-
gekről kívánták elnevezni.

A polgármesteri titkárság 
előtti teret Martin Antalról, 
egykori szekszárdi bíróról ne-
vezték el, aki elsőként vetette fel, 
hogy Szekszárdnak szükséges 
egy Városháza. Martin kezde-

ményezésére már 1842. május 
12-én hozzáláttak az építkezés-
hez, amely 1846. október 12-én 
fejeződött be. Az ünnepélyes 
átadásra október 18-án került 
sor, aznap, amikor Liszt Ferenc 
nagysikerű koncertet adott a 
Megyeházán.

Dr. Molnár Kata a galéria 
megnyitóján kiemelte: azzal is 

fenntartják az alapító emlékét, 
hogy a hivatal régi és új szárnyát 
összekötő folyosó őrzi a nevét. 
A gesztussal az ősök tudása, te-
vékenysége előtt adózik az ön-
kormányzat.

A Bárka Művészeti Szalon el-
nöke, Lönhárd Ferenc kiemelte: 
az itt látható művek szekszárdi 
gyökerekkel és szekszárdi lélek-
kel rendelkeznek. Az elnök úgy 
véli, azt a szellemiséget kell erő-
síteni tagjaikban, hogy leginkább 
„önmagukra hasonlítsanak”, ne 
mások ideáit valósítsák meg.

Az eseményen Ács Rezső 
leplezte le a névadó Martin 
Antal emléktábláját. A kiállítás 
– melynek megnyitóján, har-
sonán közreműködött Kajsza 
Péter és Pál – három hónapig 
látogatható, majd a falakra visz-
szatér a korábbi, a Városházát 
képeslapokon bemutató fotó-
tárlat.  Gy. L.
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Összefogással újul meg a kórház gyermekosztálya
A Polgármesteri Konzultá-
ciós Fórumhoz tartozó 26 
településből 17 támogatá-
sával újulhat meg a Tolna 
Megyei Balassa János Kór-
ház Gyermekosztályának 
első emelete.

A konzultációs fórum résztve-
vőinek május 18-án délelőtt Ács 
Rezső, Szekszárd polgármeste-
re köszönte meg a helyszínen, 
hogy a kezdeményezés mellé 
álltak. Mint mondta, a települé-
sek vezetői úgy érzik, hogy a kis 
betegek különlegesebb elbánást 
érdemelnek, hiszen nekik talán 
még nehezebbek a kórházban 
eltöltött napok.

Szekszárd első embere feli-
dézte, tavaly a megyeszékhely 
önkormányzata saját költség-
vetése terhére egy szintet már 
felújított az épületben. Mint 
hangsúlyozta, most 17 telepü-
lés együttesen fogja elvégezni a 
felújítást az első szinten. Hozzá-
fűzte, a konzultációs fórumhoz 
tartozó települések lakosságará-

nyosan viselik majd a költsége-
ket, hiszen nem csak szekszárdi 
gyermekeket kezelnek az osztá-
lyon. Tudatta, a képviselő-testü-
letek már meghozták a szüksé-
ges támogatói döntést.

A kórház és a szekszárdi ön-
kormányzat az elmúlt években 
virágzó kapcsolatot alakított ki 
és mind újabb és újabb terüle-
teket talál az együttműködés-
re – fogalmazott dr. Németh 
Csaba. A kórház főigazgatója 

örömét fejezte ki, hogy a kis-
térségi településeinek vezetői a 
felújításban való közreműkö-
déssel támogatást nyújtanak az 
intézmény számára. Hozzátette, 
a legtöbb beteg, illetve dolgozó 
éppen azokról a településekről 
kerül a kórházba, mely települé-
sek most támogatják a felújítást.

Dr. Németh Csaba zárásként 
tudatta, a szakmai szempontok 
mellett a komfortra való igény 
miatt is fontos a rekonstrukció. 

Ugyanis a szülők részéről egyre 
nagyobb az igény aziránt, hogy 
a kórházban tartózkodhassa-
nak beteg gyermekükkel, amit 
a mostani 3–4 ágyas kórtermek-
ben nem lehet megoldani.

Dr. Harangi Ferenc, osztály-
vezető főorvos arról szólt, hogy 
a gyermekosztálynak helyet adó 
épület – mely közel 3 évtizede 
épült – az évek során „megko-
pott”, így időszerű a festés-má-
zolás és a fürdőhelyiségek, 
valamint a mellékhelyiségek 
felújítása, valamint az elkülö-
nítő helyiség kialakítása a fer-
tőző betegek részére. A főorvos 
elárulta, ígéretet kaptak arra is, 
hogy még az idén megújul a 
gyermekosztály 3. szintje is.

A sajtótájékoztató végén a 
polgármesterek megtekintették 
a gyermekosztály épületének 
2. szintjét is, melyet tavaly a 
szekszárdi önkormányzat 10,5 
millió forintos támogatásával 
sikerült felújítani, és amelyhez 
hasonlóan újul meg hamarosan 
az első szint is.   S. V.

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

Halála után becsülték meg a múzeumalapító Wosinskyt
Tolna megye első múzeu-
ma 1989-ben vette fel a tu-
dós-pap, Wosinsky Mór ne-
vét, aki a közintézmény első 
vezetője, felépítésének kez-
deményezője volt.

A Múzeumi Világnap apropó-
ján évek óta hagyomány a me-
gyei múzeumban, hogy előadá-
sokat tartanak, díjakat adnak át, 
és megkoszorúzzák az alapító, 
Wosinsky Mór szobrát. Május 
18-án, pénteken Ódor János 
igazgató köszöntő szavait köve-
tően az önkormányzat humán 
bizottságának elnöke, Csillagné 
Szánthó Polixéna arra emlékez-
tette az ünnepség résztvevőit: 
Wosinsky valamennyi beszédét 
leírta, megtisztelve ezzel a hall-
gatóságot, és megóvva magát, 
hogy butaságokat mondjon. E 
tény dr. Ótos Miklós kutatása 
nyomán került napvilágra, aki 
tavaly megjelent kötetében dol-
gozta fel az alapító életét.

Az idén negyvenéves Múze-
umi Világnap kapcsán az elnök 
hangsúlyozta: régen egy mú-
zeum azt sugallta, ott megállt 
az idő. Ma viszont a sok-sok 
rendezvényen keresztül a múlt 
megelevenedik. Wosinsky test-
vérét, Istvánt idézve Csillagné 

arról beszélt, hogy Mór nagy 
lélek volt, kinek nagyságát csak 
halála után tudták meg.

Wosinsky mellszobrát a Szek-
szárdi Római Katolikus Egyház-
község nevében dr. Ótos Miklós 
és Schubert Péter, az önkor-
mányzattól Csillagné Szánthó 
Polixéna és Pócs Margit ko-
szorúzta meg, míg a múzeum 
képviseletében Gaál Zsuzsanna 
és Ódor János helyezte el az em-
lékezés virágait a szobor talap-
zatán. 

Idén hetedik alkalommal 
adták át a Múzeumbarát Óvo-
da és Iskola kitüntető címeket. 
Előbbit a sióagárdi Kisfecske 
Óvoda, míg utóbbi elismerést 

a szekszárdi Baka István Álta-
lános Iskola érdemelte ki. Wo-
sinsky díjban és Czövek Attila 
osztályvezető, régész főmuzeo-
lógus (képünkön) és Gwizdala 
Valéria teremőr-kiadványos 
részesültek. A Farkas Pál al-
kotta Wosinsky Emlékplakettet 
pedig – múzeumtámogató tevé-
kenységéért – dr. Ótos Miklós 
nyugalmazott főorvos vehette 
át, aki a Wosinskyról szóló kö-
tetének nagy részét átadta az in-
tézménynek értékesítésre.

 
Csalog József

A Múzeumi Világnapon 
dr. Vízi Márta PhD régész-fő-
muzeológus idézte fel az in-

tézmény könyvtártermében 
Csalog (Csalogovits) József 
(1908–1979) történelem-föld-
rajz szakos tanár munkásságát, 
aki dr. Hadnagy Albert után, 
1933. és 1946. között igazgatta 
a múzeumot. Abban az időszak-
ban az Iparművészeti Múzeum 
által adományozott tárlók már 
nem voltak alkalmasak új kiállí-
tások rendezésére, ezért Csalog 
vadonatúj vitrineket szerzett 
be. A múzeumvezető irányítása 
alatt várostörténeti tárlattal is 
várták a látogatókat, akik között 
a vendégkönyv bejegyzéseinek 
tanúsága szerint ott volt Babits 
Mihály és Illyés Gyula is.

Csalog működése során vé-
geztek kutatásokat először a 
Vármegyeháza alatt találha-
tó bencés apátsági templom 
feltárására. Irányítása alatt 
leltárkönyveket vezetett a me-
gyeszerte végzett ásatásokról, 
amelyeket a mai napig haszno-
sítanak a szakemberek. Csalog 
József a leletmentéseken túl 
néprajzi gyűjtésekkel, tudomá-
nyos munkákkal, publikációk-
kal is gazdagította a múzeum 
tevékenységét, miközben annak 
szervezési feladatait egy ember-
ként kellett ellátnia. 

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

FOTÓ: KISS ALBERT 

Minőségi szórakozást kínált a Pünkösdi Hal- és Vadünnep
Május 18. és 21. között immár 
harmadik alkalommal ren-
dezte meg a város és a Babits 
Mihály Kulturális Központ a 
Pünkösdi Hal- és Vadünne-
pet Szekszárdon, melynek 
programjait mintegy 30 ezer 
látogató kereste fel.

A megyeszékhely önkormány-
zata három évvel ezelőtt döntött 
úgy, hogy új arculatot és tartalmat 
ad a korábban a német önkor-
mányzat szervezésében, svábbál-
lal és sörsátorral „futó” pünkösdi 
fesztiválnak. A kereszténység 
egyik fontos ünnepére minőségi 
kulturális programokat és a kö-
zeli Gemenc és Duna kincseit kí-
náló gasztronómiai rendezvényt 
álmodtak. Az újragondolás oly 
annyira „bejött”, hogy a Pünkös-
di Hal- és Vadünnep Szekszárd 
második legnagyobb eseményé-
vé nőtte ki magát és szépen halad 
afelé, hogy megközelítse a szüreti 
napok színvonalát.

A Pünkösdi Hal- és Vadünnep 
pénteki hivatalos megnyitóján 
Ács Rezső polgármester köszön-
tőjében arról szólt, hogy jó érzés 
végignézni a téren, hiszen eny-
nyien még sosem gyűltek össze 
a pünkösdi fesztivál megnyitója 
alkalmából. Kiemelte, jó döntés 
volt, hogy az ünnep a közössé-
gépítésről, Szekszárdról, a csalá-
dokról, valamint a gasztronómi-
áról és a borokról szóljon.

Idén 40 programmal – me-
lyek összeállításakor kiemelt 
figyelmet fordítottak a kisgyer-
mekes családokra –, továbbá 
kézművesvásárral, borudvarral, 
ételkülönlegességekkel, illetve 

sörsátorral és vidámparkkal 
várták vendégeket.

A támogatóknak köszönhető-
en a fesztivál látogatói ingyenesen 
tekinthették meg a szabadtéri 
programokat, így Révész Sándor 
és Závodi János, a Piramis egy-
kori tagjainak zenekara, Rúzsa 

Magdi, a Punnany Massif, vala-
mint Szikora Róbert és az R-GO 
koncertje egyaránt „telt házat”, 
4–5000 embert vonzott a Béla ki-
rály térre. A vármegyeháza udva-
rán a Hot Jazz Band, Gájer Bálint 
és Rákász Gergely lépett fel, míg 

a helyi együttesek közül a Barti-
na Néptánc Egyesület, az Ifjúsá-
gi Fúvószenekar, az Alisca Brass 
Band és a Tücsök Zenés Színpad 
is megmutatta magát.

Az ünnephez kapcsolódóan 
idén is megrendezték a Nyitott 
pince napokat, és „Pünkösd ün-

neplése” címmel ökumenikus, 
szabadtéri Istentiszteletet tar-
tottak a Luther téren. A prog-
ram kulturális részét erősítette 
a „Fölszállott a páva” népzenei 
tehetségkutató győzteseinek gá-
laműsora és az ugyancsak a kul-

turális központban megtartott 
„Ringató – ezer család énekel” 
című színpadi műsor.

A Béla király téri Borudvar-
ban hat pincészet és két pálin-
kaház várta a vendégeket, akik a 
gasztrosátorban az Aranykulacs 
Kisvendéglő, a Stefán Ételbár 
és a Szász Étterem igazán széles 
kínálatából választhattak ebéd-
re, vacsorára valót. A Vendég-
látók Kerekasztala Szekszárdért 
Egyesület tagjai összesen 6500 
adag étellel készültek. Keszthe-
lyi Szabolcs, az egyesület elnöke 
lapunknak elmondta, a város 
szándéka az ünnep megújításá-
ra 3 év alatt „beérett”, a fesztivál 
mára közelíti a Szekszárdi Szüre-
ti Napok színvonalát.

A változatos programok során 
megéhező vendégek az Arany-
kulacs kínálatában halászlevet, 
harcsanyársat, haltepertőt, illet-
ve vaddisznó gerincet és szarvas 
sonkát kóstolhattak. A Stefán 
Ételbár standján idén is az áfo-
nyamártással kínált vaddisznó 
aprópecsenye volt a sláger, de 
jól fogyott a vörösboros szar-
vasragu, valamint a harcsapap-
rikás túrós csuszával és a fish 
and chips is. A Szász Étterem 
étlapján a paprikás lisztben sült 
keszeg, a süllőpofa brassói és a 
harcsaburger mellett ott volt a 
szarvas pörkölt, a gemenci vad-
ragu és a szarvaskolbász is.

A szervezőktől kapott infor-
máció szerint a négy nap alatt 
mintegy 30 ezer vendég látogat-
ta a Pünkösdi Hal- és Vadünnep 
programjait, a Borudvarban 2030 
pohár és 1500 palack bor fogyott.  
 - fl -
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Újra kinyíltak a pinceajtók
A Szekszárdi borvidék borá-
szai a hagyománynak megfe-
lelően nyitott pinceajtókkal 
és jó borokkal várták az ér-
deklődőket a pünkösdi hosz-
szú hétvégén.

A legtöbb helyen a borok mellé 
harapnivalót is kínáltak, és szá-
moltak a sofőrökkel is, ennek 
megfelelően musttal, házi ször-
pökkel szolgáltak azoknak, akik 
nem kóstolhattak bort.

Idén a húsz nyitott pince kö-
zött ott találtuk a borvidék meg-
határozó szereplőit – köztük az 
Év Bortermelője címet elnyert 
szekszárdi borászokat – és a 
kevésbé közismert pincéket is. 
A Kerámia Borműhely Sárköz 
utcai telephelyén például a há-
zigazda mellett négy „kisebb” 
borászat (Háromházi Pince, 

Hetényi Pincészet, Göndöcs La-
jos, Pálinkás Pince) várta a bor-
barátokat. Ez a hétvége remek 
alkalmat biztosított arra, hogy 
az érdeklődők közelebbről is 
megismerjék a kiváló szekszár-
di borokat.

A szervezők ezúttal is indí-
tanak menetrendszerű ingye-
nes buszjáratokat a pincékhez. 
Egyet az „északi körön” (Dúzsi 
Tamás Pincéje, Eszterbauer Bo-
rászat, Merfelsz Pince, Neiner 
Családi Pince, Schieber Pincé-
szet, Vesztergombi Pince), egyet 
pedig a délin (Bodri Pincészet, 
Heimann Családi Birtok, Toro-
nyi Pince, Németh János Pincé-
szet, Takler Kúria, Tüske Pin-
ce, Vida Családi Borbirtok). A 
szálkai Lajvér Borházhoz külön 
buszjárattal juthattak el a ven-
dégek.   SZV

Gemenc csodás világa

Az ártéri erdő csodálatos vi-
lágába engedett betekintést 
Retkes Tamás amatőr fotós 
„Gemenc” című fotókiállítása, 
amely a Pünkösdi Hal- és Va-
dünnep részeként nyitottak 
meg május 18-án a Várme-
gyeházán.

Retkes Tamás, a Wosinksy Mór 
múzeum munkatársa igazi él-
ményvadász, nem csak termé-
szetfotós, hanem igazi mindene-
vő – mondta a kiállítást megnyitó 
Kalotás Zsolt természetfotós.

Tamás egyik kedvenc fotós he-
lye Gemenc, képei pedig bepil-
lantást engednek az ártéri erdő 
atmoszférájába, csodálatos vilá-
gába. Gemenc úgy él az emberek 
tudatában, hogy tele van szar-
vassal, vaddisznóval, de kisebb 
vadakkal is, például rókával, és 

ez meg is található a képeken – 
mondta az Év természetfotósa 
díjjal is elismert Kalotás Zsolt.

Arról is szólt, hogy Retkes Ta-
más nem a leshelyről való fotózás 
híve, hanem utánajár a dolgok-
nak és úgy keresi a megfelelő pil-
lanatot. Kalotás Zsolt azt kívánta 
a tárlat vendégeinek, hogy éljék át 
ezeket a pillanatokat, és ne csak a 
kiállítás képei előtt, hanem szakít-
sanak időt és menjenek ki maguk 
is a természetbe, ahol megtalál-
hatják azokat az apró szépségeket, 
melyek szebbé teszik életünket.

Retkes Tamás kiállítása – 
amely Gonda Mária ötlete alap-
ján, a Babits Mihály Kulturális 
Központ munkatársainak segít-
ségével jött létre – a Pünkösdi 
Hal és- Vadünnep ideje alatt volt 
látható a Vármegyeháza folyosó-
galériájában.   S. V. Németh János Pincészetét is sokan keresték fel

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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MEGHÍVÓ
A Nagy család szeretettel meghív-
ja az érdeklődőket június 4-én, 
hétfőn 15:00 órára Harcra, a 
Diófa Csárda udvarán (parko-
ló) található Magyarok Emlék-
parkjába a hagyományos, trianoni 
megemlékezésre és Kossuth Lajos 
kormányzó szobrának avatására.

Megemlékezést tart Kossuth 
Lajosról Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár, a trianoni békediktátumról 
Zetényi Csukás Ferenc.

Közreműködnek: Vass Ildikó 
(ének), Publik Antal (vers), Sziki 
Károly (vers) és a Kajdacsi Nyug-
díjas Dalkör.
 Szeretettel és tisztelettel 
 vár mindenkit a Nagy család  
 és a Diófa Csárda.
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Kicsik szereztek örömet időseknek
Régóta ápol kapcsolatot a 
Kadarka utcai óvoda a közel-
ben található Idősek Ottho-
nával. A középső csoportosok 
szívesen tesznek látogatást az 
otthon lakóinál, rövid műsort 
adva az egyes alkalmakon.

Az óvoda és a Tolna Megyei 
Család-, Esélyteremtési- és Ön-
kéntes Ház első közös program-
ja a „Generációk találkozása” 
címet viselte. A kapcsolattartó 
Pintér Sándorné óvodapedagó-
gus, aki lapunknak elárulta: az 
ünnepkörök idején látogatnak 
el a szépkorúakhoz, hogy meg-
hittebbé tegyék az otthon lakó-

inak ünnepét. Aktuális, május 
8-án előadott műsoruk a ta-
vaszhoz kapcsolódott: mesedra-
matizálással, gyermekdalokkal, 
énekes játékokkal fűszerezve.

– Számunkra fontos a gene-
rációk találkozása, az idősek 
régi élményeinek felelevenítése 
– mondta Pintér Sámdorné. – A 
gyermekek átélhetik az öröm-
szerzés hangulatát, amikor kel-
lemes perceket csempésznek az 
idősek mindennapjaiba. Fontos, 
hogy a gyermekek megtapasztal-
ják a másságot, s hogy tudato-
suljon bennük a segítségnyújtás, 
örömszerzés fontossága – tette 
hozzá a óvopedagógus.  Gy. L.

Pályázat: „Közcsatornára történő rákötés támogatása 2018”
Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy Szekszárd MJV 
Önkormányzata pályázatot 
hirdet „Közcsatornára törté-
nő rákötés támogatása 2018” 
címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szekszárd 
Megyei Jogú Város közigazga-
tási területén élő magánszemé-
lyek, akiknek a belterületi ingat-
lanuk előtt kiépített közcsatorna 
vezeték húzódik és ingatlanjuk 
műszakilag ráköthető a hálózat-
ra. A vissza nem térítendő tá-
mogatást (ingatlanonként egye-

di elbírálás alapján, de legfeljebb 
a bekerülési költség 50%-a) a 
bekötővezeték műszaki megva-
lósítására (tisztítóidom elfolyó 
oldaláig) lehet felhasználni. 

A pályázatot 2018. november 
15-ig Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Vá-
rosigazgatási és Rendészeti Osz-
tályán személyesen, vagy postai 
úton ajánlott küldeményként 
lehet benyújtani. 

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapján, 
a www.szekszard.hu címen a 
Digitális ügyfélszolgálat/Kör-

nyezetvédelem menüpont alatt, 
valamint átvehető a Polgármes-
teri Hivatal Városigazgatási és 
Rendészeti Osztályán szemé-
lyesen (Szekszárd, Béla király 
tér 8.) hétfőn és szerdán, 8:00 és 
16:00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető a 
Városigazgatási és Rendészeti 
Osztályon, illetve a 74/504–107-
es telefonszámon, valamint a 
kiss.anett@szekszard.hu e-mail 
címen. 

 Szekszárd MJV 
 Polgármesteri Hivatala

Nyárköszöntő az 50 éves Kertvárosi óvodával
Az elmúlt héten tartotta ha-
gyományos Nyárköszöntő 
műsorát a Gyermeklánc óvo-
da, amelyen a Perczel utcai 
és Szőlőhegyi tagintézmény 
csoportjai mellett a félszáz 
éves Kertvárosi ovi gyerkőcei 
(és óvópedagógusai) is szín-
padra álltak a Babits Mihály 
Kulturális Központban.

Izgatott gyerekek a függöny mö-
gött és a színpadon, büszke szü-
lők és nagyszülők a nézőtéren. 
Május 18-án tartotta hagyomá-
nyos Nyárköszöntő műsorát a 
szekszárdi Gyermeklánc óvo-
da, melyen a három tagintéz-
mény 10 csoportjának mintegy 
230 kisgyermeke lépett a Babits 
színháztermének színpadára, 
hogy vidám táncos-dalos mű-

sorral kedveskedjen szüleinek, 
nagyszüleinek, a rokonságnak, 
a barátoknak.

„A mai nap több okból is 
kivételes” – fogalmazott kö-
szöntőjében Hollendusné Bíró 

Anett. Az intézményvezető el-
mondta, a Gyermeklánc óvo-
dáról készített filmet – melynek 
premierjét most tartották – el-
készítését nem csak az ünnep-
ség indokolta, de szerettek vol-
na átfogó szakmai képet adni 
intézményükről, mely iránt egy-
re többen érdeklődnek szakmai 
berkekben az ország különböző 
pontjairól.

Hollendusné Bíró Anett hoz-
zátette: a másik nagy örömfor-
rás, hogy ma köszönthetik az 50 
éves Kertvárosi óvodát. E jeles 
eseményre gyermekrajz kiál-
lítással, s egy különleges fotó-
könyvvel is készültek, mely be-
tekintést nyújt az óvoda félszáz 
esztendős múltjába és jelenébe. 
A kiállítás a hónap végéig láto-

gatható a Babits Kulturális Köz-
pont Márványtermében.

A jeles jubileum alkalomból 
mutatták be a Kertvárosi ovi-
sok táncos csoportjai néptánc 
játékfűzéseiket Farkasné Enye-
di Gyöngyi és Szabó Lászlóné 
táncpedagógusok felkészítésével, 
akik több évtizede magas színvo-
nalon vezetik az intézményben a 
népi játszó foglalkozásokat.

A Nyárköszöntőn nem csak a 
születésnapos Kertvárosi óvoda 
négy csoportja (Tengelice, Kék-
cinege, Fakopáncs, Füstifecske), 
de a Perczel és a Szőlőhegyi ovi 
csoportjai (Mini-manók, Gé-
zengúzok, Süni, Mákvirágok, 
Hangya-boy, Csodatappancs) is 
nagy sikerrel mutatták be mű-
sorukat.   SZV
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Páva Gála – vendégségben Szekszárdon
Szekszárdon jártak a népsze-
rű televíziós műsor, a Fölszál-
lott a páva szereplői. A nép-
zenei tehetségkutató fellépői 
közül most három megye és 
a Vajdaság tehetségei vet-
ték birtokba a Babits Mihály 
Kulturális Központ színpadát, 
május 19-én.

Szalonna és Bandája csapott a 
húrok közé a legelején, és a gála 
végéig gondoskodtak a kiváló 
muzsikáról, hiszen ők kísérték 
a táncosokat, énekeset. Az ed-
dig öt évadot megélt Fölszállott 
a páva című televíziós népze-
nei tehetségkutató nem csak 
a televízió elé vitte a közönsé-
get, hanem ezúttal a kulturális 
központba is, ahol sokan nézték 
meg a Páva Gálát. Felléptek Tol-

na, Somogy és Baranya megye 
tehetségei, de a Vajdaságból is 
érkeztek táncosok, akik mind-
mind szerepeltek a műsorban.

Színpadra állt a Dusnoki 
Gyermektánccsoport, a Komlói 

Pöndöly Néptáncegyüttes, a ha-
zai pályát pedig természetesen a 
Bartina képviselte, hiszen ők is 
Páva győztesek voltak: a Gyer-
mektánccsoport előadásban a 
„Hol volt, hol nem volt” című 

koreográfiát láthatta a közön-
ség. Szólótáncosok is birtokba 
vették az Agóra színpadát: Sán-
dor Zsigmond (képünkön) decsi 
verbunkot, Sándor Benjámin és 
Bajusz Panna érsekcsanádi tán-
cokat, a Horváth család pedig 
somogyi táncokat adott elő.

A gálán kiemelt szerepet ka-
pott az ének is: Zsikó Zsuzsan-
na, Zsikó Zoltán, Fafka Júlia, 
Vástyán Kadosa, a szintén Pá-
va-győztes Haraszti Ikrek és 
Ivánovics Viktor is elkápráztat-
ta a közönséget. A Fölszállott 
a páva verseny szólóhangszer 
kategóriájának győztese, ifj. Ür-
mös Sándor és testvére, Ferenc 
is föllépett a szekszárdi gálán, 
melyet a táncosok közös pro-
dukciója zárta. 

 - mwj -

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

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.

Cabernet franc a poharakban
Kiváló szekszárdi és villá-
nyi cabernet franc borokat 
kóstolhattak a tavasz utol-
só BorEgyetemének ven-
dégei a PTE KPVK-n.

A Szekszárd-Villány: 6/6 
címmel megtartottak előa-
dást megelőzően dr. Horváth 
Béla, a PTE KPVK dékánja 
és Vitéz Attila szervező kö-
szöntötte a mintegy száz 
résztvevőt, illetve mondott 
köszönetet a rendezvényso-
rozat lebonyolításában köz-
reműködőknek. 

A 2014-ben az Év borter-
melője díjjal elismert Gere 
Attila villányi borász előa-
dásában elmondta, a bor-
vidékre az 1905-ig tartó fi-
loxéravészt követően került 
a rezisztensnek bizonyuló 
cabernet franc fajta, melynek 
esetében kiemelten fontos a 
szüret időpontjának helyes 
megválasztása. A Villányi 
Franc elnevezést csak a pré-
mium és szuperprémium ka-
tegóriák esetében használják 
a borvidéken.

Németh János borász el-
mondta, a Loire-völgyből 
származó szőlőfajtát elsőként 
az Aranyfürt TSZ kezdte el 
termeszteni Szekszárdon. Ma 
a borvidéken mintegy 200 
hektáron terem a színanyag-
ban és beltartalomban is 
sokat nyújtó cabernet franc. 
Saját tapasztalata, hogy a faj-
ta a melegebb és meredekebb 
keleti fekvésű dűlőket kedve-
li a leginkább Szekszárdon, s 
hogy az öreg tőkékről szüre-
telt szőlőből mindig komo-
lyabb borok készíthetők.

A BorEgyetem hallgatói 
hat szekszárdi (Bősz Adrián, 
Mészáros Pincészet, Németh 
János, Sárosdi Pincészet, 
Tüske Pincészet, Veszter-
gombi József) és ugyanennyi 
villányi (Bock Pince, Csányi 
Pincészet, Gere Attila, Gere 
Tamás és Zsolt, Ipacs Szabó 
Birtok, Vylyan Pincészet) 
cabernet franc-ot kóstolhat-
tak meg. Ezekből öt ráadásul 
a kiváló 2012-es évjáratból 
volt való. 

 Forrás: kadarka.net
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Szekszárdi diákok sikere a Helikon Fesztiválon
A Nemzeti Tehetség Program 
(NTP-MŰV-17-0025) keretében 
2017-ben a Szekszárdi Garay János 
Gimnázium 1 millió 450 ezer forin-
tot nyert, melyet a színjátszókör 
fejlesztőprogramjaira fordítottak. 
A „Játszani is engedd” program so-
rán egy 60 órás tehetséggondozó 
programon vett részt húsz diák.

A színjátszás nagyon fontos része a 
magyar kultúrának. A 18 század előtt 
Magyarországon nem létezett hivata-

los színjátszás, legfeljebb műkedvelők 
és diákok adtak elő színdarabokat. A 
Szekszárdi Garay János Gimnázium 
diákjai szerencsés helyzetben van-
nak, Báló Marianna vezetésével szín-
játszó és versmondó műhelyben is 
áldozhatnak a művészetnek.

•  A pályázati program jóvoltából 
vettünk részt egy három napos 
„Kőröshegyi táborban”, ahol a 
gyerekeknek lehetőségük volt 
felkészülni a Helikonra – mondta 
a szakkörvezető.

A Dunántúli Középiskolások Művé-
szeti fesztiválját kétévenként rende-
zik meg. A Szekszárdi Garay János 
Gimnázium társintézményekkel, cso-
portokkal vett részt a megméretteté-
sen (Liszt Ferenc Zeneiskola, Tücsök 
Zenés Színpad, Alapfokú Művészeti 
Iskola, Bartina Táncegyesület).
•  Kilencvennégy diákkal versenyez-

tünk, büszkén mondhatom, hogy 
sikerrel – mondja Báló Marianna, 
aki rendezői különdíjban részesült. 
– 134 középiskola képviseltette 
magát, gimnáziumunk az előkelő 

hatodik helyen végzett a pontver-
senyben. 13 ponttal maradtunk 
el az első helyen végzett Lovassy 
László Gimnáziumtól.

A Szekszárdi Garay János Gimná-
zium eredményei: színjátszás arany, 
népdal arany és különdíj, néptánc 
együttes ezüst és különdíj, könnyű 
zene ezüst, komolyzene arany, ezüst 
és bronz, kamara kórus ezüst, női 
kar ezüst, mozgásművészet arany és 
bronz, képzőművészet arany, vers -és 
próza bronz.

A projektzárás ideje június, addig 
a diákok a tervek szerint még részt 
vesznek dramatikus zenei gyakorla-
ton és mozgástréningen.  (03385)

Tolna és Szekszárd környékéről keresünk 
csarnok építéshez munkaerőt!

Fényképes önéletrajzot a 
trapanelkft@tolna.net e-mail címre kérünk 

Telefon: +36–30/267–32–48
(03389)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03382)

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

(03378)

Isten Szentlelke vezet a békesség, az örök üdvösség útján
„Akiket pedig Isten Lelke 
vezérel, azok Isten fiai. Mert 
nem a szolgaság lelkét kap-
tátok, hogy ismét féljetek, ha-
nem a fiúság Lelkét kaptátok, 
aki által kiáltjuk: ’Abbá, Atya!’ 
Maga a Lélek tesz bizonysá-
got a mi lelkünkkel együtt 
arról, hogy Isten gyermekei 
vagyunk.”  (Róma 8:14–16)

Május 21-én, Pünkösd hétfő 
délelőttjén kétszáznál is többen 
gyűltünk össze a Luther téren, 
hogy ökumenikus úrvacsorai 
istentisztelet keretében em-
lékezzünk és elmélkedjünk a 
Szentlélek kiáradása és annak 
mai üzenete felett. A mennyei 
üzenet megértését az igehirde-
tés mellett igei olvasmányok, 
költemények, a Magyarországi 
Baptista Egyház Kamarakóru-
sának énekei és közös úrvacso-
rai emlékezés segítette.

Számomra is magával raga-
dó erővel hangzott az ünnepi 
üzenet, amely szerint a meg-

térő, bűnbánó bűnös ember is 
mennyei pártfogásra, vigaszta-
lásra, természetfeletti támaszra 
találhat a Szentlélek befogadása 
által. Mert az első pünkösd ün-
nepén megvalósult Jézus Krisz-
tus ígérete: elküldte Isten Szent-
lelkét, a Vigasztalót, a Pártfogót, 
hogy mindörökre azokkal le-
gyen, akik őt befogadják. Akik 
pedig őt befogadják, azokat Is-
ten Lelke vezeti a boldogulás, 

a békesség, az örök üdvösség, a 
megmenekülés útjára.

Nem mindegy, hogy vala-
kit vezetnek, vagy hajszolnak! 
Az igavonó jószágot többnyi-
re hajszolják – ostorral vagy 
sarkantyúval. Egyik sem lehet 
nagyon kellemes, sőt! Az el-
hangzott igehirdetés szerint 
megtérés nélkül így néz ki az 
ördögi igában vergődő emberi 
lélek állapota. Ösztönei, kíván-

ságai, talán betegség, testi-lelki 
fájdalom, az elmúló idő sö-
tét reménytelensége hajszolja. 
Egészen más viszont a helyzet, 
ha Isten Szentlelke vezethet „az 
élet vizének forrásaihoz, és az 
Isten letöröl szemünkről min-
den könnyet” (Jelenések 7:17). A 
vezethetőséghez már az egyén 
beleegyezése is szükséges.

Eldönthetjük, hogy lelkünk 
halálos ellensége által hajszolva, 
vergődve töltjük életünk ide-
jét, vagy elfogadjuk a mennyei 
Király hívását: „Jöjjetek, fiaim, 
hallgassatok rám…” (Zsoltárok 
34:12). Reá hallgatva a Szentlé-
lek uralma, vezetése, áldása lesz 
meghatározó életünkben, ami 
magatartásunkban is megnyilvá-
nul. Mindenható, mennyei Édes-
atyánkra hallgatva lesz valóság, 
hogy: „Isten gyermekei vagyunk”. 
És ettől többre nincs szükségünk! 
Mert „ha Isten velünk, ki lehet el-
lenünk?” (Róma 8:31).

 Fodor Péter baptista 
 lelkipásztor

A Tolna Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szeretettel vár minden 
játszani szerető családot az Új Nemzedék Közösségi Térben! 
Ügyességi verseny, kvíz kérdések, jó hangulat!
Az első 3 helyezett családot belépőjegyekkel díjazzuk
(Pécsi Állatkert, Bikali élménybirtok, strandbelépők, mozijegyek)

Helyszín: Új Nemzedék Közösségi Tér PLACC 
7100 Szekszárd, Piac tér 1.
Időpont: 2018. MÁJUS 29. 15:00 – 18:00

CSALÁDI  VETÉLKEDŐ
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Május 20-ai rejtvényünk megfejtése: Bajor Gizi, Színészmúzeum
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Borda Károlyné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését május 31-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának rendezvé-
nye | Rendező: Babits Mihály Kul-
turális Központ 7100 Szekszárd,  
Szent István tér 10. | 74/529-
610, info@szekszardagora.hu |  
www.szekszardagora.hu

HÁRY JÁNOS MESEFESZTIVÁL
2018. MÁJUS 26–27. | SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN TÉR

2018. május 26. (szombat) – Mese-
színpad | Házigazda: Mátyás király 
– Horgász Dezső
■  09:00 Megnyitó | Köszöntőt mond: 

Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú 
Város polgármestere

■  09:00 Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten Wosinsky épületé-
nek, Maci nagycsoportosai

■  09:30 Takáts Eszter és Zenekara - 
Juhász Kristóf

■  11:00 Maszk Bábszínház
■  13:00 Szent József Iskolaközpont 

tanulói
■  14:00 Szekszárdi Babits Mihály 

Általános Iskola mesemondói
■  14:15 Szekszárdi Garay János Ál-

talános Iskola
■  14:30 Városi mesemondó verseny 

díjazottjai
■  14:50 Wosinsky Mór Megyei Mú-

zeum Vármegyeháza dráma-játé-
kos csoport

■  15:05 Szekszárdi Baka István Álta-
lános Iskola mesemondói

■  15:30 Zalka Virág Csenge mese-
mondó: Mátyás és a tündérek

■  16:30 Czutorborsók Zenekar 
■  18:00 Tompeti és Barátai gyer-

mekkoncert
■  19:30 Hahó Együttes gyermek-

koncert
■  21:00 Legények, leányok gyújtson 

fényt ceruzátok! Fényfestés a Mű-
vészetek Házára

2018. május 27. (vaásrnap) – Me-
seszínpad | Házigazda: Beatrix Ki-
rályné – Sipos Eszter
■  09:30 Dr. Haag Éva, Szekszárd 

Megyei Jogú Város alpolgármes-
terének gyermeknapi köszöntője

■  09:30 Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda Mini Manók csoport

■  10:00 Szekszárdi 2. Számú Óvoda 
Bezerédj Amália tagóvodájának 
színjátszói

■  10:15 Szekszárdi 2. Számú Óvoda 
Mérey utcai épületének nagycso-
portos óvodásai

■  10:30 Magyar Népmese Színház
■  11:30 Comenius Általános Iskola 

mesemondója
■  11:30 Langaléta Garabonciások
■  13:00 Csihipuhi Bábszínház
■  14:30 Bogár Muzsika Zenekar
■  16:00 Kis mesemondók bemutat-

kozása
■ 17:00 BonBon Matiné
■ 18:30 Rutkai Bori Banda

Négyszögletű kerek erdő | 2018. 
május 26–27. (szombat – vasár-
nap) 09:00 – 18:00 | Szent István 
tér, fák alatt
■  Középkori játszóház és reneszánsz 

zsoldosok | Középkori és népi játé-
kok alapján, természetes anyagokból 
készült rusztikus gyerekjátékok.
• Régvolt idők új világa 
• Hétköznapok világa 

• Népi játékok világa 
• Őshonos kisállat simogató

■  TOMA ÉS CSAPATA – Vidám 
Apródok Próbái és Lovagi sátor

Kézműves udvar | 2018. május 26–
27. (szombat – vasárnap) 09:00 – 
18:00 | Szent István szobor körül
■  Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
■ Mentálhigiénés Műhely
■ Kék Madár Alapítvány
■  Wosinsky Mór Megyei Múzeum Vár-

megyeházi Varródoboz programja
■  Új Nemzedék Központ
■  Gulyás Éva – kézműves
■  Humánszolgáltató Központ
■  Deichsler Margit – kézműves
■  Civil Cukrászda

Kiegészítő programok
■  Népmese kalandpark Mátyás király-

ról | 160 lakásos épület előtti tér
■  Öko-játszótér | 160 lakásos épület 

előtti tér
■  Vidámpark, ugráló várak | Promét-

heusz park
■  Kiállítás LEGO alkotásokból | Ba-

bits Mihály Kulturális Központ, 
Rendezvényterem | 2018. május 
24–27. (csütörtök – vasárnap) 
09:00 – 18:00 | Jegyár: 1.000,- Ft

■  Ringató | Bödő terem | 2018. május 
26. (szombat) 09:30 – 10:00, 10:15 
– 10:45 | A programon való rész-
vétel ingyenes.

■  Maminbaba | Bödő terem | 2018. 
május 26. (szombat) 11:00 – 11:45 
| A programon való részvétel in-
gyenes.

■  Gyerekjóga | Csatár terem | 2018. 
május 26. (szombat) | 10:00 – 10:45 
OVI JÓGA csoport | 11:00 – 11:45 
SULIS JÓGA csoport | A progra-
mon való részvétel ingyenes.

■  Mesekuckó a Városi Bölcsőde dol-
gozóival | Szent István tér, a szín-
házi főbejárattal szemben | 2018. 
május 26. (szombat) 15:00 – 17:00

■  Babajátszó | Művészetek Háza fe-
lőli füves rész

■ Szülőmegőrző 0 felnőtt kifestővel
■  Nyelvsuli-buli | Művészetek Háza 

felőli füves rész | 2018. május 26. 
(szombat) 09:00 – 18:00 Happy 
Stars Nyelviskola

■  2018. május 27. (vasárnap) 09:00 
– 18:00 Helen Doron Nyelviskola

■  Alkossunk nagyot! | A város leg-
hosszabb aszfaltrajza | Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Promét-
heusz park felőli oldala

■  Kézműves kirakodóvásár | Szent 
István téri sétány | 2018. május 
26–27. (szombat – vasárnap) 

■  Rendőrségi bemutató | Szent Ist-
ván tér, háziorvosi rendelő mellett 
| 2018. május 26. (szombat) 10:00 
– 14:00

■  Katasztrófavédelmi bemutató | 
Szent István tér, háziorvosi rende-
lő mellett | 2018. május 27. (vasár-
nap) 10:00 – 14:00

■  Kétóránként eldördül a CUKOR-
KAÁGYÚ a Meseszínpadnál!

Mozi vetítések
2018. május 26. (szombat)
■ 10:00 Szaffi
■ 14:30 Vuk
2018. május 27. (vasárnap)
■ 10:00 Éliás, a kis mentőhajó
■ 14:30 Jönnek a kacsák
Jegyár: 1.000,- Ft, a diák és nyugdí-
jas jegy 900,- Ft

A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy dr. Gonda Mária 
gyermekorvos Munkácsy u. 
33/b. szám alatti rendelője 2018. 
június 4. és 8. között felújításra 
kerül.

Ez idő alatt a 7. számú gyer-
mekorvosi körzet betegeinek el-
látása a Vörösmarty u. 5. szám 
alatt történik majd a megszo-
kott rendelési időben.
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata Egészségügyi 
 Gondnoksága

Ügyvezetői
pályázat

ALISCA TERRA Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. tagy-
gyűlése pályázatot hirdet
a tulajdonában álló

ALISCA TERRA Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatói feladatai-
nak ellátására

A részletes pályázati kiírás 
a www.szekszard.hu interne-
tes oldalon a Közügyek/Állás/
Intézményi állások menüpont 
alatt érhető el.

Önkéntesek Napja 2018
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata szeretettel meghívja a civil szervezeteket, az ön-

kénteseket és az érdeklődőket az Önkéntesek Napjára és a Hála-Gálára.

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Köz-
pont előtere |Szekszárd, Szent I. tér 10.
Időpont: 2018. június 1.(péntek), 14:00

Program:
14:30 Ünnepélyes megnyitó – Csillagné 
Szánthó Polixéna, a Humán Bizottság el-
nöke
Civil szervezetek, önkéntes kezdeménye-
zések bemutatkozása – közben zenés-tán-
cos műsorok:
Gemenc TáncSport Egyesület (14:00), 
Szívküldi Dalkör (14:15), Baka István Ál-
talános Iskola zenés-labdás tánccsoportja 
(14:35), Szekszárdi Fekete Gólyák Kézi-
labda Club (14:45), Szekszárdi Magyar-
nóta Klub (15:05), Iberican Táncegye-

sület (15:30), Szekszárdi Gitár Egyesület 
(16:00), Mozduljunk Együtt Szekszárdért 
Egyesület-Fashion Dance (16:15), „Ifjú 
Szív” Magyarországi Német Nemzeti-
ségi Néptáncegyüttes (16:30), Csobogó 
együttes (16:40), Tücsök Zenés Színpad 
(17:00), Szekszárdi Mozgásművészeti 
Stúdió (17:50).
18:00 – 19:15 Hála-Gála – Szomjú-díjak 
ünnepélyes átadása. Közreműködnek: Tü-
csök Zenés Színpad szólistái, AlisCount-
ry, Szekszárdi Gitár Egyesület, Magyar 
Postagalamb Sportegyesület M-09 Szek-
szárd. 18:30 A MODY BLUES BAND 
Hála-zenéje.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Jótékonysági
koncert

A Rotary Club Szekszárd 20. születésnapja 
alkalmából tisztelettel és szeretettel meghív-
juk Önt, családját és barátait
Jótékonysági koncertünkre.

A koncert célja: adománygyűjtés új Ze-
nepavilon létesítésére

A koncert helyszíne: Művészetek Háza
Időpont: 2018. május 31. 18:00 óra
A koncerten fellépnek a szekszárdi Liszt 

Ferenc Zeneiskola művésztanárai, tehet-
séges növedékei, valamint a Rotary Club 
Szekszárd által támogatásban részesült ven-
dégművészek.

Adományozzon a helyszínen vagy jutassa 
el adományát átutalással. 

Számlaszámunk: OTP 11746005–
20097086.

Minden segítő szándékú zenekedvelőt sze-
retettel várunk!
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Ígéretes az új szekszárdi dzsúdós generáció
Az új generációval adott jelt 
magáról a szekszárdi csel-
gáncssport. A Gemenc Judo 
Klub 10-12 éves sportolói 
Kecskeméten mérettek meg, 
ahol kellemes meglepetésre 
megnyerték az első alkalom-
mal kiírt Mercedes-Benz Gyári 
Judo Kupa csapatversenyét.

A magyar szövetség viadalán 
szinte minden valamire taksált 
magyar klub képviseltette ma-
gát, így korosztályos országos 
seregszemléről is beszélhetünk a 
verseny kapcsán. A Szepesi Jó-
zsef vezetőedző irányította szek-
szárdi szakmai stáb kíváncsi volt, 
mire mennek egy ilyen rangos 
versenyen azok a fiúk és lányok, 
akikkel a Mátics, Sárecz, Ács, Ber-
linger nevekkel fémjelzett generá-
ció kiröppenése után két-három 
évvel elkezdtek dolgozni.

Ennél jobb kezdésről álmod-
ni sem lehetett volna, hiszen 
harmincnégy egyesület vetél-
kedéséből a szekszárdi klub ke-
rült ki győztesen az összesített 
pontverseny végén, s a világhírű 
autógyár által felajánlott díszes 
serleg Szekszárdra került. 

A diák A, B és C kategóriá-
ban a gemencesek öt első, há-
rom második és két harmadik 

helyet szereztek a különböző 
súlycsoportokban – jó néhány 
nagyobb klubot megelőzve. A 
szekszárdi dzsúdósok az újvidé-
ki Novi Sad és az Óbuda csapata 
előtt szerezték meg a trófeát, s 
a produkcióért az új értékelési 
rendszerben 58 pont járt.

Megnyerte súlycsoportját a 
Diák C-ben (10 évesek) Ber-
linger Zsuzsa (27 kg) és Varga 
Ambrus Sebestyén (33 kg), a 

diák A-ban (12 évesek) Sárosdi 
Ákos (45 kg), Móga Martin (60 
kg) és Hilbert József (66 kg). 
Ezüstérmes lett Pető Léna (diák 
C, 27 kg), Csóti Eszter (diák B, 
56 kg) és Sándor Máté (diák A, 
54 kg), bronzot Kiss Teréz (diák 
C, 40 kg) és Kovács Patrik (diák 
C, 50 kg) szerezte.

– Messzemenő következtetést 
a közeljövőre nézve sem szabad 
levonni ebből a bennünket, 

edzőket is meglepő, nem várt 
országos sikerből – mondta Sze-
pesi József vezetőedző. – Any-
nyit azért hadd említsek meg: a 
felsoroltak közül minimum két 
srác sok mindenben Sáreczékre 
emlékeztet, mert ott tartanak, 
ahol ők ilyen idősen, de a töb-
biekben is mocorog valami...

– A serdülőknél már több al-
kalommal is letette a névjegyét 
Döbrösi Álmos (50 kg), aki diák 
korosztályban volt már országos 
első, legutóbb pedig a Budapest 
Kupa nemzetközi versenyen lett 
hetedik hetven (!) induló közül. 
Ugyanitt Hilbert József a Diák 
A korosztályban ezüstérmet 
szerzett. Úgy érzem, nekünk 
edzőknek lesz miért és kikért 
dolgozni az elkövetkezendő 
években is – tette hozzá Szepesi 
József.  B. Gy.

Cseh részsikerrel indult az idei Gemenc Nagydíj
Az Elkov-Author csapat cseh 
kerekese, Michael Kukrle 
nyerte május 24-én este a 44. 
Alisca Bau Gemenc Nagydíj 
szekszárdi prológját.

Az UCI 2.2-es kategóriájú nem-
zetközi kerékpáros viadal hegyi 
időfutam versenyén tizennyolc 
csapat tizenhét országból érke-
zett 106 bringása vágott neki a 
Garay tér és a Kálvária kilátó 
közötti 2 km-es távnak, ame-
lyen helyenként 15%-os emel-
kedőket kellett leküzdeniük.

A neves hiányzók – a cím-
védő olasz Tagliani és csapata, 
a Delio Galina Colosio mellett 
a cseh sztár, Jan Barta sem ér-
kezett meg Szekszárdra – távol-
létében is erős mezőnyből az 
osztrák My Bike-Stevens hamar 
egyértelművé tette, hogy győ-
zelmi tervekkel érkezett a nagy-
díjra: négy kerekesük is az első 
tíz között zárt. Közülük Pelikán 
János (képünkön) 4:02 perc alatt 
teljesítette a távot, és sokáig úgy 

tűnt, az első szakaszon ő visel-
heti majd az összetett éllovasá-
nak járó kék-fehér trikót.

A cseh Michael Kukrle (El-
kov-Author) azonban végül 

egyetlen másodperccel jobbnak 
bizonyult nála, míg a harma-
dik helyre az osztrák Markus 
Wildauer (Tirol Cycling Team) 
érkezett.

A 44. Alisca Bau Gemenc 
Nagydíj mezőnyére május 25-
én, pénteken (lapzártánk után) 
a Tarr Kupáért kiírt 165 km-es 
országúti szakasz várt a Kálvá-
rián kijelölt befutóval. Másnap 
délután az Alisca Bau Kupáért 
zajló 131 km-es mezőnyver-
seny végén hirdettek győztest 
(az eredményről június 3-i 
számunkban számolunk be), 
az esti villanyfényes kritérium 
verseny (Pálinkás Csaba emlé-
kére) már nem számított bele az 
összetettbe.

A korábbi évekhez hason-
lóan a 44. Alisca Bau Gemenc 
Nagydíjon sem feledkeztek meg 
a fiatalabb generációról. Május 
26-án bólyákkal, billenőpallók-
kal és fekvő létrával nehezített 
akadálypályával várták a gyer-
mekeket. Azok között, akik 
regisztráltak és teljesítették 
valamelyik pályát, értékes nye-
reményeket sorsoltak ki az esti 
kritérium verseny után. 
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Az elmúlt hétvégén Za-
laegerszeg adott otthont 
a diák A és B korosztály 
diákolimpia országos dön-
tőjének, melyen a szekszár-
diak közül Sárosdi Ákos és 
Hilbert József ezüst-, míg 
Sándor Máté bronzérmet 
szerzett.

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
május 28-tól június 1-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03379)

MENÜ Május 28. Május 29. Május 30. Május 31. Június 1.

„A”
1050 Ft

Hamis
halászlé Karfiolleves Marhahús-

leves Zöldbableves Burgonya-
leves

Túrós csusza, 
szalonna pörc, 

cukor szórat

Rácos
halfilé

Főtt marha-
szelet,

gyümölcs-
mártás,

pirított dara

Bácskai 
rizseshús, 

savanyúság

Rántott
csirkecomb-

filé,
mexikói

saláta

„B”
1050 Ft

Hamis
halászlé Karfiolleves Marhahús-

leves Zöldbableves Burgonya-
leves

Óvári
sertésszelet, 
párolt rizs,

savanyúság

Paprikás
csirke

galuskával

Rakott 
burgonya, 

savanyúság

Gyros
pirított

burgonya, 
tzatziki saláta

Székely-
káposzta,

tejföl

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott csirke-
combfilé,

hasábburgonya,
Coleslaw

saláta

Rántott csirke-
combfilé,

hasábburgonya,
Coleslaw

saláta

Rántott csirke-
combfilé,

hasábburgonya,
Coleslaw

saláta

Rántott csirke-
combfilé,

hasábburgonya,
Coleslaw

saláta

Rántott csirke-
combfilé,

hasábburgonya,
Coleslaw

saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Pulykamell-
steak,

vajas-párolt 
zöldség

Pulykamell-
steak,

vajas-párolt 
zöldség

Pulykamell-
steak,

vajas-párolt 
zöldség

Pulykamell-
steak,

vajas-párolt 
zöldség

Pulykamell-
steak,

vajas-párolt 
zöldség

FKSE: újabb nemzetközi torna
A februári Bosznia-Hercego-
vinai U12-es torna után má-
jus 11. és 13. között az FKSE 
Szekszárd U16-os csapata a „5. 
RODA KUP” kosárlabda tornán 
vett részt a szerbiai Óbecsén.

A korosztály 9 csapatát hármas 
csoportokba sorolták, s a szek-
szárdiak a szerb Velika Kikinda 
és a macedón Rolling 08 első 
csapatának társaságába került. 
Az utazást követő első mérkő-
zésen a megilletődötten játszó 
FKSE ötpontos vereséget szen-
vedett a macedón ellenfelétől 
(51–46), majd a torna későbbi 
ezüstérmese, a Nagykikinda el-
len maradtak alul (50–28).

A helyosztók során a szek-
szárdiak a temesvári New Ge-
neration és a Soproni Tigrisek 
együttesével mérkőztek a 7–9. 
helyekért. A romániai gárdát hét 
ponttal (42–35), a soproni rivá-
list kilenc egységgel múlták felül 

Murvai Árpád edző tanítványai, 
így két győzelemmel a 7. helyen 
zártak. A 6 ország 53 csapatát 
felvonultató nemzetközi torna 
nagy élményt és remek tapaszta-
latot jelentett a fiatal szekszárdi 
játékosok számára.  SZV
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SPORTHÍREK
Futsal. A negyedik helyen zárt 
a női NB I-ben az Agenta Girls 
Szekszárd FC csapata, miután 
a bronzmérkőzés tolnai vissza-
vágóján – a szekszárdi találko-
zóhoz hasonlóan – büntetők-
kel maradt alul a Tolna-Mözs 
otthonában. A rendes játéki-
dőben 2–2-re végződött mér-
kőzésen Micskó Márk edző 
együttesének góljait Ganczer 
és Horváth K. szerezték.
Kézilabda. Kilenc gólos ve-
reséget szenvedett (37–28) a 
Szekszárdi FGKC együttese a 
női NB I/B-s bajnokság Nyu-
gati-csoportjának záró fordu-
lójában a bronzérmes Szom-
bathely otthonában. A Fekete 
Gólyák 31 ponttal a bajnok-
ság ötödik helyén zártak.
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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
Május 27., vasárnap
10:00 –  Éliás, a kis mentőhajó
14:30 –  Jönnek a kacsák
17:00 –  Hurrikán meló
19:00 –  Solo: Egy Star 

Wars-történet 3D

Május 28., hétfő
17:00 –  Hurrikán meló
19:00 –  Solo: Egy Star 

Wars-történet 3D

Május 29., kedd
17:00 –  Hurrikán meló
19:00 –  Solo: Egy Star 

Wars-történet 3D

Május 30., szerda

14:30 –  Szaffi
17:00 –  Hurrikán meló
19:00 –  Solo: Egy Star 

Wars-történet 3D

Május 31., csütörtök
14:30 –  Vigyázz, kész, morc!
17:00 –  Könyvklub
19:00 –  A partiállat

Június 1., péntek
14:30 –  Vigyázz, kész, morc!
17:00 –  Könyvklub
19:00 –  A partiállat

Június 2., szombat
14:30 –  Vigyázz, kész, morc!
17:00 –  Könyvklub
19:00 –  Könyvklub

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. május 26–27. 
– Szent István tér
Háry János Mesefesztivál

Gyermeknap alkalmából, má-
jus utolsó hétvégéjén Szekszárd a 
gyermekek városává alakul. Lesz 
minden, ami az apróságok számá-
ra izgalmas: színházi- és bábelőa-
dások, koncertek, középkori- és 
hagyományőrző játszóház, állatsi-
mogató, kézműves udvar, népmese 
kalandpark Mátyás királyról, fény-
festés, vidámpark, vásári komédi-
ák és sok más színes program. 

(Részletes program a 10. oldalon.)

2018. május 26. (szombat) 16:30 
– Bödő terem
Táncház – Zenél a Sárarany zene-
kar

16:30 – 17:00 Babázó (1,5–3 
éves korú gyermekeknek, belépés 
csak szülői felügyelettel). Foglal-
kozásvezetők: a Bartina Néptánc-
együttes női kara.

17:00 – 18:00 Játszó (3–6 évesek-
nek, belépés csak szülői felügyelet-
tel). Foglalkozásvezetők: Matókné 
Kapási Julianna és Nyemcsokné 
Kárpáti Katalin.

18:00 – 19:30 Gyermek táncház 
(7–12 éveseknek). Foglalkozásve-
zetők: Tóth-Mihó Erika és Tóth 
Zoltán.

20:00 – 24:00 Felnőtt Táncház 
(13 éves kor felett), felnőtt tánc-
tanítás – bukovinai táncrend (kb. 
1–1,5 óra). Foglalkozásvezetők: 
Radák János és Fekete Etelka.

Házigazda: Bartina Néptánc 
Egyesület. Rendező: Babits Mihály 
Kulturális Központ. 

Belépők: 300,- Ft – 2.000,- Ft/fő.

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

A Pécsi Harsonaegyüttes és 
az The ISU Faculty Ambassador 
Brass (az amerikai Indiana Állam 

Egyetemi Nagykövet Rézfúvós 
Kvintettje) közös hangversenye. 

A belépés díjtalan.

2018. május 30. (szerda) 17:00  
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem

Magyar Művészek Európában, 
8. előadás: Az ópiumszívó álma 
(Gulácsy Lajos). Dr. Aknai Tamás 
előadása. A belépés díjtalan.

2018. június 1. (péntek) 18:00  
– Művészetek Háza
Kozák Bence diplomakoncertje

Kozák Bence PTE MK Zenemű-
vészeti Intézet Orgonaművész BA 
3. évfolyamos hallgatója. Felkészí-
tő tanár: Kovács Szilárd. Műsoron: 
Froberger, Bach, Hol, Vierne és 
Schumann darabjai. 

A belépés díjtalan.

2018. június 4. (hétfő) 11:00  
– Béla király tér
Nemzeti Összetartozás Napja

A trianoni békediktátum 98. év-
fordulója alkalmából emlékezünk 
a Béla király téri katolikus temp-
lomban.

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

„Ringunk a szél bölcsődalá-
ban...” – irodalmi megemlékezés 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

Magyar történelmi filmdrá-
ma, 12 éven aluliak számára nem 
ajánlott. Zsigmond Dezső filmje 
Kárpátalja legsötétebb korszakáról 
mesél, egy lány szinte felfoghatat-
lan meghurcoltatásán keresztül.

A vetítés ingyenes.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Igazgatóság Számviteli Osztályára
számviteli ügyintéző
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a 
Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

Pályázható lakások:

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

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

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

2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

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

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

ÉRTESÍTÉS
Az Országos Vérellátó Szolgálat Szekszárdi Területi Vérellátó 

Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7. értesíti kedves véradóit, és leendő 
véradóit, hogy az előző évekhez hasonlóan a nyári időszakban

JÚNIUS 4. (hétfő) 08:00 – 19:00
JÚLIUS 2. (hétfő) 08:00 – 19:00

AUGUSZTUS 6. (hétfő) 08:00 – 19:00
SZEPTEMBER 3. (hétfő) 08.00 – 19:00

minden hónap első hétfőjén hosszú nyitva tartással várjuk 
segítő szándékú véradóinkat .

Reméljük, hogy ezzel is még biztonságosabbá tudjuk tenni
a hazai vérellátást.

MEGHÍVÓ
A Magyar Nemzeti Levéltár 

Tolna Megyei Levéltára
tisztelettel meghívja

Az egyházi iskolák államo-
sítása Tolna megyében című 

kiállítás megnyitójára.
Időpont: 2018. május 30. 

(szerda) 10:00 óra
Helyszín: MNL Tolna Me-
gyei Levéltára, Szekszárd, 

Béla király tér 1.
A vendégeket köszönti: Dr. 
Várady Zoltán SCc. levéltá-

rigazgató.
A kiállítást megnyitja: 

Csillagné Szánthó Polixéna 
Szekszárd Megyei Jogú vá-
ros Humán Bizottságának 

elnöke.
A kiállítást bemutatja: dr. 
Kunné Tornóczky Andrea 

levéltáros és Hecker Henri-
etta segédlevéltáros.

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
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 AZNAPI   CSOMAGSZÁLLÍTÁS   BUDAPESTRE   –   BUDAPESTRŐL

(03384)

+36–70/366–4768

Május 29–31. (kedd – csütörtök)

30% rendkívüli akció
Függöny, karnis, ágynemű, lepedő, ágytaka-

ró, viaszos vászon
tapéta, szőnyeg. (kivéve: Naturtex termékek)

Részletek a facebook oldalunkon! (03388)

Trend Minőség Szakértelem

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00

szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.

Tel.: +36–74/312–234 
facebook.com/fuggonyvilag

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03376)

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

Szekszárd – Szőlőhegy, Óvoda u. 5. • Nyitva tartás: H. – P. 07:00 – 17:00 óráig
www.mustarmagnapkozi.5mp.eu • Facebook: Mustármag Családi Bölcsőde

E-mail: evimustarmag@citromail.hu

2018. őszétől szeretett el várjuk a kisgyermekeket 
(1–3 év) a MUSTÁRMAG CSALÁDI BÖLCSŐDÉBE, mely je-
lenleg a Tartsay u. 20-ban működik. A szeptemberben in-
duló csoportokba június – augusztusig lehet jelentkezni.
Bölcsődénk családias hangulatban foglalkozik a gyerme-
kekkel, sok közös programot szervez szülőkkel együtt .

Ősztől folytatódnak a fejlesztő foglalkozások is a
CSALÁDI BÖLCSŐDÉBE járó gyerekeknek:

• TERÁPIÁS KUTYÁS FOGLALKOZÁS • BÓBITA KORAI MOZGÁS ÉS KÉPESSÉG-
FEJLESZTÉS • GYÓGYTESTNEVELÉS

Június 1. – augusztus 20-ig MINDEN HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN
10:00 – 11.30 óráig MEGHIRDETJÜK AZ ISMERKEDÉS A MUSTÁRMAG

CSALÁDI BÖLCSŐDÉVEL PROGRAMOT! A részvétel ingyenes!

A Családi bölcsődéről érdeklődni lehet Csausity Éva vezetőnél +36–30/368–0510, honlapon 
vagy a facebook oldalon. A napközi ellátásának a térítési díjai a honlapon megtekinthetők!

(03386)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(03377)

A

A minőség
garancia...
Ballagás alkalmából
minden arany-ezüst
ékszer, óra 
10 % kedvezménnyel
kapható!

Aranyműves
         Ékszerboltok

SZEKSZÁRD
•  Széchenyi u. 32.

Belvárosi ékszerüzlet
•  Kölcsey Ltp. 2. 

(160-as alatt)
• Tesco üzletsor
• Interspar üzletsor
(03387)


