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Hét a hetediken

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Déli nyitás
Szekszárd város vezetése az el-
múlt héten testvérvárosi megál-
lapodást írt alá Jajcében. A tolnai 
megyeszékhely közszolgáltatói 
tevékenységének gyakorlatával és 
uniós pályázati tapasztalataival is 
segítheti a közép-boszniai várost. 
 → 2. oldal

Aerobik-arany
Meglepetésre, de nem érdemtele-
nül szerzett diákolimpiai arany-
érmet a Garay János Gimnázium 
aerobik csapata. Az olimpiai 
sportág diáksportos megmére-
tésén először indult szekszárdi 
ötös, és mindjárt a csúcsra ért.
 → 12. oldal

Cikkünk a 9. oldalon

PÜNKÖSDI
HAL- ÉS VAD

ÜNNEP
vasárnapi 
és hétfői

programja
 → 6. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 15.
(vasárnap)

Május 16.
(hétfő)

Május 17.
(kedd)

Május 18. 
(szerda)

Május 19.
(csütörtök)

Május 20.
(péntek)

Május 21.
(szombat)

zápor, hidegfront erős széllel 
max. 17º , min. 10º

közepesen felhős, szeles nap 
max. 17o , min. 6º

zápor, szeles nap
max. 17o , min. 7º

zápor, szeles nap
max. 19o , min. 7º

zápor
max. 23o , min. 10º

zápor
max. 24o , min. 11º

zápor
max. 23o , min. 12º

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

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

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

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

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

Május 20. (péntek) – Bernát, Felícia
Bernát: germán eredetű; jelentése: erős, mint a medve.
Felícia: latin eredetű; jelentése: boldog.

Május 21. (szombat) – András, Konstantin
András: görög eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Konstantin: latin eredetű; jelentése: Constantius családjához tartozó; szilárd, állha-
tatos, következetes. 
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Bosznia felé nyit a város és a megye
A Közép-Boszniai kanton és 
Tolna megye közti kooperáció 
egyik fejezeteként Szekszárd 
város vezetése az elmúlt hé-
ten testvérvárosi megállapo-
dást írt alá Jajcében. 

Az épülő kapcsolatokat erősí-
tendő május 10-én a tolnai me-
gyeszékhelyre érkezett Tahir 
Lendo, a kanton kormányának 
miniszterelnöke és Josip Kva-
sina, a helyi parlament elnöke.

A megyei önkormányzat 
épületében rendezett sajtóese-
ményen Ács Rezső felhívta 
a figyelmet arra: Jajce Bosz-
nia-Hercegovina egyik legszebb 
városa, elképesztő természeti 
adottságokkal és kulturális ér-
tékekkel. A polgármester el-
mondta: a két nép lelkülete igen 
közel áll egymáshoz, így a de-
legációk hamar megtalálták 
a közös hangot. A város első 
embere kiemelte a néptánc és 
a népművészetből adódó ha-
sonlóságokat is, amelyekre 
kulturális együttműködés és 
kölcsönös vendégszereplések 
építhetőek. Szakmai oldalról 
tekintve, Szekszárd széleskörű 
közszolgáltatási tevékenysége 
és gyakorlata révén, valamint 
az uniós pályázati rendszerrel 

összefüggő tapasztalatainak 
átadásával segítheti újdonsült 
testvérvárosát.
Szekszárd polgármestere a kö-
zös történelmi szálakra is kitért: 
Mátyás király kétszer foglalta 
vissza a töröktől Jajcét, amely 
később az Osztrák-Magyar Mo-
narchia része volt, s ahol a szá-
zad elején még csaknem húsz 
magyar család élt.
A tájékoztatón Fehérvári Tamás, 
a megyei közgyűlési elnöke re-
ményét fejezte ki, hogy a követ-
kező találkozón már a gazdasá-
gi-szakmai „stábok” folytatják 
a kapcsolatépítést. Tahir Len-
do miniszterelnök (képünkön 
jobbról) kiemelte: a bosnyák, 
horvát és szerb nemzetiségű, 

12 várost is felölelő, 300 ezres 
Közép-Boszniai kanton uniós 
csatlakozás előtt áll, így szeret-
nék, ha a gazdasági-kulturális 
együttműködés mellett Tolna 
megye és Szekszárd átadná ez 
irányú tapasztalatait is, illetve 
a két fél polgárai minél jobban 
megismerjék egymást. Josip 
Kvasina, a kanton parlamentjé-
nek elnöke is örömét fejezte ki a 
megyével kötött megállapodást 
illetően, amelyben rendkívüli 
lehetőségeket látnak. A szakmai 
együttműködés révén a két tér-
ség fejlődőképességét fogják se-
gíteni. A küldöttség szekszárdi 
viszontlátogatására május 31-e 
és június elseje között kerül sor.  
 Gy. L.

Sportcélú fejlesztések az utánpótlásért
Három városi üzemeltetésű 
iskola tornaterme és öltözői 
újultak meg a közelmúltban a 
Kosárlabda Sport Club Szek-
szárd és az önkormányzat 
összefogásával.

A kosárlabda sport – és ezzel 
együtt persze a mindennapos 
testnevelés – feltételeinek javí-
tása érdekében tavaly elindított, 
összesen 50 millió forintos be-
ruházás nyomán előbb a Babits 
Mihály és a Dienes Valéria Ál-
talános Iskola, legutóbb pedig 
a Garay János Gimnázium tor-
nacsarnokát és négy öltözőjét 
sikerült felújítani. A beruházás 
költségének 70 százalékát a KSC 
Szekszárd viselte a társasági 
adóforintok (TAO) felhaszná-
lásával, ehhez tette hozzá a 30 
százaléknyi önrészt a város – 
mondta el Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere a Garay gimná-
ziumban szerdán megtartott 
sajtótájékoztatón.

A Garay tornaterme – amelyet 
közel 600 diák, illetve a KSC há-
rom utánpótláscsapatának negy-

ven játékosa használja rendsze-
resen – új festést kapott, és a 
világítást is energiatakarékosra 
cserélték. A város és a sportklub 
együttműködése azonban itt 
még nem ér véget: a Garay gim-
názium és a Babits iskola udva-
rán ugyanis egy gumiborítású 
kosárlabdapályát is kialakítanak 
– tájékoztatott a polgármester. A 
mintegy 20 millió forintos beru-
házáshoz az önrészt ezúttal is az 
önkormányzat biztosítja.

Szabó Noémi, az Atomerőmű 
KSC Szekszárd szakmai igaz-

gatója elmondta: a fejleszté-
sekért köszönet illeti a várost, 
a TAO-támogatást biztosító 
szekszárdi vállalkozásokat, és a 
magas színvonalú munkát vég-
ző kivitelezőt, a Primer Color 
Kft-t. Szabó Noémi kiemelte: a 
kosárlabda klub jövő évi pályá-
zatában újabb 72 millió forintot 
„állított be” sportcélú ingatlan-
fejlesztése. A szakmai igazgató 
hozzátette: a Magyar Kosárlab-
da Szövetség támogatásával – a 
város valamely frekventáltabb, 
az önkormányzattal egyezte-

tett pontján – egy kültéri pályát 
(streetball) is kialakítanak a 
nyár végéig. A fejlesztés értéke 
mintegy 5 millió forint.

Heilmann Józsefné, a Garay 
János Gimnázium igazgatója 
megköszönte az önkormány-
zat folyamatos figyelmét, amely 
még a természet-tudományos 
labor kialakításával kezdődött. 
Az igazgató szerint a középisko-
la tornacsarnoka a testnevelés 
órák és edzések mellett diáko-
limpiai versenyek és különféle 
rendezvények helyszíne.
A megyeszékhely klubjai kö-
zül a Szekszárdi UFC műfüves 
kispályák építésére – a 20x40 
méteres játékterek a Garay és a 
Baka általános iskola udvarán 
kapnának helyet –, valamint az 
Ovi-Foci program szélesítésé-
ért, a feltételek javításáért pá-
lyázik a MLSZ-nél. A Magyar 
Kézilabda Szövetség a megyei 
szervezettel együttműködve 
„munkacsarnokot” építene az 
I. Béla gimnáziumban, amihez 
a város biztosítja a telket.
  - fl -
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Szívvel-lélekkel tűzoltó: Révész Ákos az idei díjazott
Révész Ákos törzsőrmester vehette át 
idén a „Szekszárd Város Év Tűzoltója” 
elismerést a Szent Flórián-napi ren-
dezvényen. 

A tűzoltók védőszentje előtt tisztelegtek és 
elismeréseket adtak át szombaton, Dom-
bóváron a megyei tűzoltószövetség és a ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság ünnepségén. 
A megyei és országos díjak mellett az ün-
nepségen adták át a szekszárdi önkormány-
zat által alapított „Szekszárd Város Év Tűz-
oltója” elismerést is, amelyet idén Révész 
Ákos törzsőrmester, a Szekszárdi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója 
vehetett át dr. Varga Katalin jegyzőtől.

Révész Ákos 1999 októberében kezdte 
15 hónapig tartó polgári szolgálatát a köz-
testületi feladatokat ellátó Tolnai Önkéntes 
Tűzoltóságnál. 2001 májusában lett a tolnai 
tűzoltóság főállású, beosztott tűzoltója, rö-
vid idő elteltével rajparancsnoka, 2004 és 
2007 között pedig parancsnok-helyettese. 
Beavatkozóként és irányítóként helyt állt 

tűzeseteknél, műszaki mentéseknél, így pél-
dául közúti baleseteknél, viharkárok elhá-
rításában, ár- és belvízi védekezésekben.  A 
Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség 2004-ben, 
2006-ban és 2011-ben is elismerésben ré-
szesítette kiemelkedő szakmai munkájáért. 
2006 májusában a Vízügytől kapott emlé-

kérmet a dunai ár- és belvízi védekezés so-
rán tanúsított helytállásáért.

A Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság állományába 2011. decemberében 
került őrmesterként, majd két évvel később 
soron kívül törzsőrmesterré léptették elő. 
Nemcsak beosztott tűzoltó, hanem szolgá-
latparancsnok-helyettesi feladatokat is ellát. 
Révész Ákos szívvel-lélekkel tűzoltó. Mun-
káját nemcsak magas szakmai színvonalon, 
hanem teljes odaadással végzi. Lelkiismere-
tes, humánus, nagy munkabírású, mindig 
jó példával jár elől. Kollégái a szolgálat alatt 
és azon kívül is számíthatnak rá.

Hivatásához híven, szolgálaton kívül is az 
állampolgárok segítségére van baj esetén. 
Egy ilyen alkalommal tanúsított helytállásá-
ért kapott most főigazgatói elismerést Les-
ták Zsolt és Lugosi Gábor tűzoltókkal együtt: 
március 19-én egy tolnai tűzesetnél – szol-
gálaton kívül – az elsők között hatoltak be 
az égő helyiségbe, és segítettek a szobában 
eszméletlenül fekvő férfi mentésében.

   SZV

Közmeghallgatás
A Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a nemzetiségek 
jogairól szóló, 2011. évi CLXXIX. 
törvény 97. § alapján, május 24-
én (kedden) 17 órakor tartja a 
2016. évi közmeghallgatását az 
Ifjúsági Cserkészház nagytermé-
ben (Hrabovszki u. 10.).

A közmeghallgatás tárgya: 
tájékoztató a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
2015. évi működéséről. A Szek-
szárdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat minden érdeklődő 
állampolgárt tisztelettel vár.

Kulturális pályázat
A Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat pályázatot 
hirdet „Kulturális Pályázat” 
címmel, Szekszárd város terüle-
tén működő, német nemzetiségi 
kulturális tevékenységet folytató, 
szekszárdi székhelyű társadalmi 
szervezetek támogatására.

A támogatás a szekszárdi 
német nemzetiségek önazonos-
ságának megőrzését, anyanyel-
vének, zenei – tánc és egyéb 
hagyományainak, szellemi és 
tárgyi emlékeinek ápolását szol-
gáló, célokra nyújtható.

A támogatásra rendelkezésre 
álló keretösszeg a 2016-os évben: 
2.000.000 Forint.

A pályázat beadási határideje: 
2016. május 17.

A pályázati kiírás és az adatlap 
letölthető a www.szekszard.hu 
városi portálról.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap május 17-től május 20-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ május 16. május 17. május 18. május 19. május 20.

„A”
950 Ft

Frankfurtileves Gombaleves
Tárkonyos 

burgonyakrém-
leves

Vegyes 
gyümölcsleves

Csokoládé-
krémes

palacsinta

Gyros,
pirított burgonya,

tzatziki

Csirkepörkölt,
tészta,

savanyúság

Rántott 
pulykamell,

1/2 adag rizs,
1/2 adag friss 
saláta öntettel

„B”
950 Ft

Frankfurtileves Gombaleves
Tárkonyos 

burgonyakrém-
leves

Vegyes 
gyümölcsleves

Rántott sajt,
rizs,

tartár
Spagetti

carbonara
Zöldbabfőzelék,

sertéssült

Resztelt sertésmáj,
főtt burgonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
890 Ft

Mustáros 
csirkecomb� lé, 
cukkinis rizzsel

Mustáros 
csirkecomb� lé, 
cukkinis rizzsel

Mustáros 
csirkecomb� lé, 
cukkinis rizzsel

Mustáros 
csirkecomb� lé, 
cukkinis rizzsel

Pünkösd

(01440)

AMIT A GRAFOLÓGIÁRÓL TUDNI AKARSZ...
2 NAPOS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TRÉNING SZEKSZÁRDON

TERVEZETT IDŐPONT: 2016. MÁJUS 27–28. 
(mindkét napon 16:00 – 20:00 óráig)
Ára: 12.000,- Ft/két nap 
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS, JELENTKEZÉS:
Lépold Edit • Tel.: +36-30/855-13-15
E-mail: lepoldedit@gmail.com (01439)
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Múzeumban „élnek” tovább a bádogos mester szerszámai
Egy életet dolgozott végig. Testben fá-
radtan, de szellemileg jó erőben adott 
interjút lapunknak Hradek Lajos bácsi, 
a 85. évében járó bádogos mester, aki 
szerszámait és gépeit a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeumnak ajándékozta.

– Két éve döntöttem el, hogy a múze-
umnak adom a régi családi eszközöket, 
hiszen ott még évszázadokra megmarad-
hatnak. Két lányom van, az egyik orvos, 
a másik tanárnő – nekik érthetően nincs 
rá szükségük. Mivel értékes, német ön-
töttvas szerszámokról, gépekről van szó, 
nem akartam, hogy minden az enyészeté 
legyen – sorolja az okokat Hradek Lajos 
bácsi. – Van egy háromszáz éves lemez-
vágó gépem, amelyet sosem kellett köszö-
rülni. Háromszáz éves, hiszen régi családi 
cég vagyunk. A bádogozás azonban sajnos 
velem befejeződött... A gépek között akad 
hajtogató, peremező, lemezhajlító és göm-
bölyítő is – mindenféle, ami kell ehhez a 
munkához.

– Tetemes az életmű, amely innen, Szek-
szárdról indult.

– A családban több száz évre visszame-
nőleg mindenki bádogosként kereste a 
kenyerét. Korábban a Szekszárdi Vasipari 
Vállalatnál voltam a bádogos részleg veze-
tője, ahol tartálygyártással foglalkoztunk: 
ezer számra készítettünk fürdőkádakat, 
puttonyokat. Dolgoztam a Fodrász KTSZ-
ben, végül a Festő KTSZ-től vonultam 
nyugdíjba – immáron 25 éve. Hetven éven 
át dolgoztam, 2015-ben tettem le végleg a 
szerszámokat.

– Miben rejlik a bádogos szakma szépsége?
– Lemezből alkottunk mindent, jóma-

gam tető és toronydíszeket is készítettem. 
Valamikor valóban szépnek számított ez a 
szakma. Ma már, akik ezzel foglalkoznak, 
megveszik a készet a boltban, aztán felrak-
ják a tetőre és kész.

– Mi lehet az oka, hogy kiment a divatból 
ez a foglalkozás?

– Veszélyes szakma ez, vigyázni kell a 
magasban. Egyszer megtörtént, hogy le-
szakadt a léc alattam és beestem a padlásra. 
Nem úri munka ez, nem asztal melletti raj-
zolgatásról szól...

– Lajos bácsit országszerte ismerik.
– Budapest mellé, Törökbálintra is hívtak 

egykor, ahol a helyi templomon és a gim-
názium épületén dolgoztam. Itt, Tolna me-

gyében is megannyi helyen én készítettem a 
bádogos munkákat, Szekszárdon pedig ta-
lán nincs is olyan ház, amin ne dolgoztam 
volna. A „mintalakótelepen” például majd 
minden tetőn én csináltam a bádogozást.

– Mely munkájára tekint igazi kihívásként?
– A belvárosi templom bádogozása iga-

zán szép feladatnak bizonyult, de akadt 
azért munka más épületekkel is, amit min-
dig megoldottunk.

– Mostanság sem igazán pihen...
– Mindig meghívást kapok az újvárosi 

társasköri rendezvényeire. Szeretek ide jön-
ni, hiszen emberek között vagyok, és még a 
halfőzésből is kiveszem a részem. Gyakran 
járok piacra, a városban is sokszor megfor-
dulok. Itthon még „bütykörészek”: kannát 
csinálgatok, de a tetőre már nem megyek. 
Nemrég a klinikai halál állapotából hoztak 
vissza, ezért orvosi tanácsra inkább pihenek 
a feleségemmel, akivel szépen megvagyunk. 
Szerencsére összetartó család a miénk: az 
öcsém, Karcsi órásmester, még 83 évesen is 
dolgozik. Lányaim gyakran látogatnak, há-
rom fiú unokám és három dédunokám van. 
Az unokák közt akad fog- és szájsebész, de 
számítástechnikával foglalkozó is.

– A tárgyai közül egyet nem adott oda a 
múzeumnak...

– Igen, a házam falát díszítő 300 éves 
bádog kiskannát. Azt csak a halálom után 
kaphatják meg – mondja az idős mester 
nevetve. Mi pedig szívből kívánjuk, hogy 
sokáig maradjon még a falon az a kanna!  

 Gyimóthy L.
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Földrablást emleget a Jobbik
A Jobbik szekszárdi önkor-
mányzati képviselője szerint 
földrablás folyik Szekszár-
don, ahol strómanok licitál-
tak az állami földekre.

Szabó Balázs kedden, Szekszár-
don tartott sajtótájékoztatóján 
azt mondta: Twickel György, a 
Szekszárd Zrt. tulajdonosa több 
földügyletben is érintett.

„A Zrt. alkalmazottait vette 
rá, hogy termőföldet vásárol-
janak. Olyan emberek jutottak 
470 vagy 720 millió forintért 
földhöz, akiknek az anyagi hát-
terük ezt nem tenné lehetővé” 
– tette hozzá. A képviselő – aki 
szerint felvetődik, hogy a cég 
igazgatótanácsi tagjaként dr. 
Hadházy Árpád, a Nemzeti Agrár- 
gazdasági Kamara Tolna me-
gyei elnöke is tudhatott az ügy-
letekről – bemutatta a Nemzeti 
Földalapkezelő egy listájának 
másolatát, amely szerint nyolc-
van Szekszárd környéki földte-
rületből hétre a Zrt-hez köthető 
emberek licitáltak. Szabó Balázs 
szerint minden esetben egy pesti 

ügyvédi iroda járt el, aki Twickel 
György képviselője is. „A földár-
verésekről szóló információkat 
gazdáktól kaptuk. Körülbelül 
húszan kerestek meg minket, 
akik kétségbe esve mondták el a 
történteket” – tette hozzá.

A Jobbik városi elnöke beszélt 
arról is, hogy a cég vezetése osz-
tatlan közös tulajdonú földek 
tulajdonosaival kötött életjára-
dék-szerződést, majd megvásá-
rolta földrészüket, ezután pedig 
– pénzügyi erejét kihasználva – a 
terület többi részét is megvette. 
Az így megszerzett földek Twickel 
báró lányainak tulajdonába ke-
rültek. Az ügyben a megyei ren-
dőr-főkapitányság 159 rendbeli 
okirat-hamisítás miatt folytatott 
nyomozást, amelyet januárban 
vádemelési javaslattal zárt le. 
Lapunk információja szerint az 
ügy pillanatnyilag a Tolna Me-
gyei Főügyészség előtt van.

Az MTI Twickel Györgyöt 
nem tudta elérni, dr. Hadházy 
Árpád visszautasította az el-
hangzottakat, de részletekről 
nem kívánt beszélni.   (MTI )

PÜNKÖSDI HAL- ÉS VAD ÜNNEP – 2016. május 13-16.
Szekszárdi borok, hazai hal- és vadé-
telek, fergeteges koncertek pünkösd-
kor Szekszárdon! Szeretettel vár min-
denkit Szekszárd város új kulturális 
és gasztronómiai fesztiválja! Részle-
tes program és információk a www.
szekszardagora.hu oldalon.
2016. május 15., vasárnap 
10:00 – Kiskalász Zenekar – Salá-
tamánia (Béla király tér)
11:00 – 18:00 – Játékos Tudomány 
– Gyerekjátszó
(Béla király tér – eső esetén: Várme-
gyeháza)
14:00 – „Ifjú Szív” Magyarországi 
Német Nemzetiségi Néptáncegyüt-
tes (Béla király tér)
15:30 – Brassdance koncert
(Béla király tér)
16:30 – Tolnai Ifjúsági Fúvószene-
kar (Béla király tér)
17:30 – Magyar Vista Social Club 
koncert (Béla király tér)
19:00 – Tücsök Zenés Színpad 
(Béla király tér)
20:00 – Budapest Bár koncert 
(Béla király tér)

22:00 – Dirty Led Light Crew (Béla 
király tér)
22:45 – Kiss Kata Zenekar
(Béla király tér)
2016. május 16., hétfő
10:00 – Vásárfia – Holló Együttes 
koncertje 
(Béla király tér)
11:00 – Tücsök Zenés Színpad (Béla 
király tér)
12:00 – 17:00 – Karzat Színház 
• Gyerekjátszó (Béla király tér)
13:00 – Fellépők (Béla király tér)
• Leung Ting Wing Tsun Kung Fu 
– Szekszárd; 
• Alisca Taekwondo Klub; 
• Fittless Sportegyesület.
14:30 – Szekszárd Jazz Quartet 
(Béla király tér)
16:00 – Mázai Bányász Fúvószenekar 
koncertje (Béla király tér)
17:00 – Pecze Jazz Band (Béla ki-
rály tér)
18:00 – Dallam és szenvedély – Orosz 
Zoltán Harmonika (Béla király tér)
20:00 – Collection koncert (Béla 
király tér)

GASZTRO- ÉS BORUDVAR 
GASZTROUDVAR:
A Pünkösdi Hal- és Vad Ünnep 
gasztronómiai kínálatáról a Ven-
déglátók Kerekasztala Szekszárdért 
Egyesület gondoskodik.
Ízelítők a hal- és vadételekből: 
haltepertő, pontyhalászlé, házilag 
füstölt pisztráng, paprikás lisztben 
sült keszeg, gemenci vadragu, szar-
vasgulyás, vaddisznó apró pecsenye.
Gasztroudvar nyitva tartás: 
Május 15., vasárnap: 10:00 – 01:00
Május 16., hétfő: 10:00 – 22:00
(Szász Söröző és Étterem, Stefán 
Ételbár, Aranykulacs Vendéglő)
BORUDVAR 
A RÉSZTVEVŐPINCÉSZETEK:
• Ferger – Módos Borászat
• Fritz Borház
• Gódor Attila 
• Herr Pince
• Hetényi János Pincészete
• Posta Borház 
• Szeleshát Szőlőbirtok
• Szent Gaál Pincészet
• Garay Élménypince

• Brill Pálinkaház
• Savanya Pálinkaház
Borudvar nyitva tartás: 
Május 15., vasárnap: 11:00 – 24:00
Május 16., hétfő: 11:00 – 22:00

SÖRSÁTOR – LISZT FERENC TÉR
Sörkülönlegességek az eszéki 

sörfőzde kínálatából, a legfino-
mabb Osjecko sörök immáron 
Szekszárdon is megkóstolhatók! 

A sörsátorban a jó hangulatot a 
Szekszárdi Est café garantálja!
Sörsátor nyitva tartás: 
Május 15. vasárnap: 10:00 – 01:00
Május 16. hétfő: 10:00 – 22:00
TÁRSRENDEZVÉNYEK
SZEKSZÁRDI NYITOTT PINCÉK
2016. május 13-16.
www.szekszardibor.com

Szekszárd MJV Önkormányzatának 
rendezvénye. Rendező: Babits  

Mihály Kulturális Központ
Információ: 7100 Szekszárd Szent 

István tér 10., www.szekszardagora.hu, 
info@szekszardagora.hu,

+36-74/529-610

Pictorial Collective: dokumentaristák tárlata
Valódi dokumentaristák a Pi-
ctorial Collective tagjai, akik-
nek fotóiból szombaton nyílt 
kiállítás Szekszárdon.

„A Pictorial Collective magyar 
fotóriporterek csoportja. Létre-
jöttét az motiválta, hogy olyan 
fotográfiai közösség alakuljon, 
amelyben a tagok egymástól 
függetlenül, de egymást inspi-
rálva dolgozhatnak. Mi, a PC 
tagjai hiszünk benne, hogy a 
fotográfusok tanúk és hírvi-
vők. Fontos számunkra a min-
dennapi helyzetek, különféle 
problémák bemutatása egyéni 
véleménnyel és látásmóddal” 
– mondja magáról a csoport, 
amelynek tagjai elhozták mun-
káikat Szekszárdra. A szakmá-

ban elismert fiatal fotográfusok 
alkotják a Pictorial Collective 
csapatát, és ott van köztük Már-
tonfai Dénes, a Tolnai Népújság 
fotóriportere is.

Kiállításuk szombaton nyílt 
meg a Babits Mihály Kultu-
rális Központban. Baky Péter 
festőművész a megnyitón ki-
emelte: szerinte a csoport tag-

jai valódi dokumentaristák, 
akik komoly, mély pillanatokat 
örökítenek meg. Móricz-Sab-
ján Simon, a csoport alapító-
ja elmondta, hogy a Pictorial 
Collective egy szellemi műhely, 
amelynek célja, hogy megörö-
kítse a társadalom történéseit, a 
csoportba tartozó fotósok pedig 
inspirálják egymást alkotásaik-
kal. A megyében egyedülálló 
sajtófotó kiállítás ez – emelte ki 
a megnyitón Mártonfai Dénes. 
És valóban: olyan valóságáb-
rázolás ez, amely megmutatja, 
mennyire kemény is a világ.

A tárlaton a Pictorial Collec-
tive 11 fotográfusának munkái 
láthatók a Babits Mihály Kultu-
rális Központ Bakta galériájá-
ban, egészen május 31-ig.   -wj-

A (fotó) téma az utcán hevert
Csaknem harminc pályázó 
mintegy 90 fotójának leg-
jobbjaiból nyílt kiállítás ked-
den, a piactéri Placcon.

A képek a Babits Mihály Kultu-
rális Központ által meghirdetett 
„Street Art Magyarországon” 
című pályázatra készültek. A ki-
írás szerint olyan fotókat várt a 
zsűri, amelyek „street art” vagy 
„urban art” műfajú alkotásokat 
mutatnak be. A Placc közössé-
gi térben most többek között a 
szekszárdi utcai művészet ele-
venedik meg. Leginkább graffi-
tik, de például egy csatornafedél 
is megihlette a képek készítőit.

A beküldött pályamunkák-
ból hat tagú zsűri választotta 
ki a legjobbakat: Jantner László 
aranykoszorús fényképészmes-
ter, Kiss Albert fotós, dr. Varga 
Katalin, Szekszárd jegyzője, 
Bánki Bea, a Placcon otthonra 
lelt Új Nemzedék Közösségi Tér 
vezetője, Halmai-Nagy Róbert, 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont igazgatója mellett e sorok 
írója is részt vehetett a képek 
zsűrizésében.

A tárlatot Kiss Albert fotóri-
porter nyitotta meg. A Szek-

szárdi Vasárnap fotósa szerint 
fontos témát jár körül a kiállí-
tás, hiszen a graffitik általában 
társadalmi problémákat világí-
tanak meg. A harminc pályázó 
közül az öt tagú zsűri Retkes 
Tamásnak és Pálma Péternek 
megosztott első díjat adott, a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont különdíját pedig Tilinger 
Sándor nyerte el. A díjazottak 
többek között részt vehetnek 
Jantner László fotókurzusán. 
A kiállítás május 31-ig látható 
a Placcon. 

 Wessely Judit

Születés Hete Szekszárdon is
„Van egy erő, ami szüléskor 
eljön a nőkhöz. Nem kérik, 
egyszerűen csak elárasztja 
őket. Összegyűlik, mint a fel-
hő a szemhatáron, Átsuhan 
az égen, és magával hoz egy 
gyermeket." 

Sheryl Feldman fenti gondola-
tának jegyében zajlott negyedik 
alkalommal Szekszárdon is a 
Születés Hete országos prog-
ramsorozat, immár hagyomá-
nyosan májusban. A megye-
székhelyen az Életfa Családi 
Kör és a Mentálhigiénés Mű-
hely hívta életre a programot. A 
szekszárdi kulturális központ-
ban az első napon mindjárt sok 
babakocsis édesanya gyűlt ösz-
sze. Egyikük – miután az infor-
mációs pultnál megtudta, hogy 
az egyik emelet teremben zajlik 
majd a rendezvény – aggódva 
kérdezte, hogy jut fel oda. Az 
„agóra” szerencsére olyannyira 
baba(kocsi)barát, hogy egyet-
len anyuka és gyermeke sem 
maradt le a programokról. 

Az előadók között volt Hol-
ló Eszter dúla, aki sok hasznos 
tanácsot adott például az apás 
szülésről. A programon szó volt 

a Bach virág terápiáról Márton 
Judit előadásában, az oltásokról 
pedig dr. Kürti Katalin gyer-
mekorvos beszélt. Az anyatej 
témája is középpontba került: 
Széles Lívia védőnő ennek fon-
tosságáról beszélt, hiszen ez a 
legteljesebb táplálék egy kisba-
bának. Mindezeken túl a gyer-
mekkori szorongások és ezek 
lehetséges kezelése is terítékre 
került Györkő Enikő gyermek-
pszichológus előadásában.

A program során az előadáso-
kon túl a „Születés Hete kaval-
kádban” lehetősége volt a részt-
vevőknek hordozó eszközöket 
próbálni, csereberélni.  -wj-
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Útfelújítások
Nyolc útszakasz – közte első-
rendű is – felújítása kezdődhet 
meg hamarosan Tolna megyé-
ben. A projekt része az országo-
san 560 kilométernyi utat érintő 
rekonstrukciónak. Megyénkben 
nagyjából 50 kilométernyi sza-
kaszt újítanak fel mintegy 4,85 
milliárd forintból a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. közremű-
ködésében. A beruházások a 
megye gazdasági fejlődéséhez, a 
munkaügyi helyzet javulásához 
is hozzájárulnak.

A térségben a 6-os számú 
főúton, a Szekszárdot Mohács-
csal összekötő 56-os, a Duna-
földvár és Nagykanizsa közötti 
61-es, a Szekszárdtól Székesfe-
hérvárig futó 63-as, a Simontor-
nya és Enying közötti 64-es, a 
megyeszékhelyet Siófokkal ösz-
szekötő 65-ös főúton, valamint 
a Paks-Kölesd közötti 6233-as, 
illetve a Hőgyész és Dombóvár 
közötti 6532-es út egyes szaka-
szain végeznek felújítást.

A főutak esetében az új asz-
faltréteg mellett a hidakat is fel-
újítják, javítják.  Gy. L. 

Digitalizálva
Az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár, az NKA, a MediaWorks 
Hungary Kft. és az Arcanum 
Adatbázis Kft. együttműködé-
sének köszönhetően a biblioté-
ka honlapján (www.igyuk.hu), 
a „Katalógusaink” menüpont 
alatt a „Tolnai Népújság 1953-
2000” című hivatkozásra kattint-
va elérhetőek a Tolnai Népújság 
(korábban Tolnai Napló és Tolna 
Megyei Népújság) 1953 és 2000 
között megjelent számai. A több 
mint 130 ezer oldalas adatbá-
zisban lehetőség van kulcsszóra 
keresni, és a megtalált oldal, vagy 
akár az egész lapszám ingyene-
sen letölthető.   SZV

Ruhaosztás
A Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete ruha- és ado-

mányosztást tart Szekszárdon, 
a Hunyadi u. 4. alatti irodaház 
nagytermében, május 18-án 

(szerda) 11:30 – 13:00 óráig, il-
letve május 19 – 20-án (csütörtök, 

péntek) 09:00 – 13:00 óráig. 
Várunk mindenkit, hogy 

segíthessünk! 
Info: 74/512–355, vagy

30/789–7480.

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Részvételi csúcs a 7. Tolle Borvidék Félmaratonon
Ha létezik hetedik mennyor-
szág, akkor lennie kell hetedik 
pokolnak is. A múlt szombati, 
7. Tolle Borvidék Félmaraton 
hét emelkedővel nehezített, 
28 km-es távját teljesítők kö-
zül többen legalábbis megta-
pasztalni vélték…

Két héttel azután a Zichy fu-
tóverseny után, újra futóün-
nepre készültek Szekszárdon: 
profi sportolók és amatőr futók 
lepték el május 7-én a Garay 
teret és környékét. A 7. Tolle 
Borvidék Félmaraton, a megye 
legnagyobb amatőr sportese-
ményének hangulata nem csak 
az indulókat, de hozzátartozó-
ikat és a városlakókat is magá-
val ragadta. Oly annyira, hogy 
nézelődőkből egy csapásra 
szurkolókká változtak. A kü-
lönleges, embert próbáló via-
dalra – amelyen idén minden 
eddiginél többen, több mint 
kétezren indultak – vissza- 
visszatérő futók a pálya szépsé-
ge – és ebből eredő nehézsége 
– mellett a szervezést és a vá-
roslakók „tapintható” szerete-
tét emelik ki. A házaik, tanyáik 
előtt álló, a fáradt-szomjas futó-
kat frissítővel kínáló szekszárdi-
ak sok szimpatizánst szereznek 
a versenynek, és persze jó hírét 
keltik a városnak.

A már ismert forgatókönyv 
szerint 13 órakor a gyerekek 1 
km-es futamát rendezték, a fő-
verseny pedig 60 perccel később 
startolt. Ács Rezső polgármes-

ter indította a futókat, s a me-
zőny nagyságára jellemző, hogy 
három perc kellett, mire min-
denki áthaladt a rajt-cél kapun. 
A főszervezők, Márkus István és 
Csillag Balázs minden eszten-
dőben valami újjal készülnek, 
ezúttal például a klasszikus fél-
maratoni táv mellett egy 28 km-
est is kijelöltek. Nem találják 
ki: a legtöbb egyéni nevező ezt 
választotta! Pokolian kemény 
próba volt, hiszen a táv során 
a futóknak hét kisebb-nagyobb 
dombot is meg kellett mászniuk 
(helyenként szinte szó szerint). 
Le a kalappal a célba érkezők 
előtt. Meg persze kijár a vállve-
regetés a 21, a 13.4 és 4.5 km-es 
távok teljesítőinek is.

Csak a hűség kedvéért – mert 
bár a lenti képek nem erről árul-
kodnak, azért kemény verseny 

zajlott a borvidék útjain – a 28 
km-es távon a hölgyek között ha-
zai siker született: Csatári Móni-
ka Melitta közel két perccel uta-
sította maga mögé a mezőnyt. A 
férfiaknál még ennél is nagyobb 

volt a különbség: a győztes Be-
recz Lajos 14 percet adott üldö-
zőinek. A 21 km-es versenyben 
a nőknél az ultrafutó Lubics 
Szilvia, a férfiaknál a szekszárdi 
Zsigmond Előd győzött.   - fl -

Egyéni eredmények:
Nők, 4.5 km: 1. Bognár Adél 
21:43 perc, 2. Hallai Anasztázia 
22:32, 3. Foki Alexandra 23:51. 
13.4 km: 1. Oszvald Ág-
nes 1:07:51 óra, 2. Kiss Eszter 
1:12:51, 3. Arató Csilla 1:12:51. 
21.1 km: 1. Lubics Szilvia 
1:51:07, 2. Szőke-Fűzi Virág 
1:55:58, 3. Barabás Evelina 
2:00:24. 
28 km: 1. Csatári Mónika Me-
litta 2:16:35, 2. Csörnyei Csa-
báné 2:18:23, 3. Szatmári Ad-
rienn 2:19:58. 

Férfiak, 4.5 km: 1. Lemle Ed-
die 17:56 perc, 2. Gál Barnabás 
19:29, 3. Sziva László 19:41.
13.4 km: 1. Rákoczi Viktor 
54:30, 2. Csereklei Krisztián 
54:52, 3. Csikász Gábor 55:10. 
21.1 km: 1. Zsigmond Előd 
1:19:23 óra, 2. Deák Bálint 
1:21:03, 3. Némedi Zoltán 
1:44:13. 
28 km: 1. Berecz Lajos 1:49:18, 
2. Szalóki Róbert 2:03:01, 3. 
Orsós Zoltán 2:04:38.
(Részletes eredménylista:
www.borvidekfelmaraton.hu)

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Berecz Lajos és Zsigmond Előd A gyerekeknek (és szüleiknek) 1 km-es versenyt rendeztek
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Május 8-ai rejtvényünk megfejtése: Madarak és fák napja, Chernel István
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Hegyi Bernadett. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését május 19-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Elmegyünk hozzá...
Jézus mondja: „Ha valaki sze-
ret engem, az megtartja az 
én igémet; azt pedig az én 
Atyám is szeretni fogja, és 
elmegyünk hozzá, és szállást 
készítünk magunknak nála.“ 
 (Jn 14, 23)

„Elmegyünk hozzá...” - Istenünk 
ősidőktől fogva való vágya ez a 
tőle elszakadt emberre nézve. A 
bűn iránti haraggal, de a bűnös 
ember iránti féltő szeretettel 
mondja és teszi ezt újra és újra 
a Szentháromság.

A bűneset után rögtön azt ol-
vassuk: „De az Úristen kiáltott 
az embernek, és ezt kérdezte: 

Hol vagy?” Bizony a Teremtő 
elindult, hogy megkeresse az 
embert. Ezékiel így adja to-
vább az Ő szavát: „Mert így 
szól az én Uram, az Úr: Majd 
én magam keresem meg juhai-
mat, és én viselem gondjukat.” 
(Ez 34, 11) A 12. zsoltárokban 
ezt mondja: „Most már fölke-
lek a nyomorultak elnyomása, 
a szegények sóhajtása miatt, és 
szabadulást adok az arra vá-
gyódóknak.”

Aztán Jézus indult el, hogy 
elmenjen tanítványokat keres-
ni. Felkereste a volt vámszedőt, 
miközben lehívta a fügefáról - s 
talán gőgös, istentelen magánya 

magaslatáról –, és így szól Zá-
keushoz: ma „nálad kell meg-
szállnom”. Barátja halálhírét 
hallva ezt mondja tanítványai-
nak: „Lázár, a mi barátunk el-
aludt, de elmegyek, hogy feléb-
resszem.” (Jn 11)

Erről, az ember felé való el-
indulásról szól a karácsony: az 
Atya elküldte a Fiát és eljött 
közénk. Erről szólt a Húsvét: 
a Fiú feláldozta magát és győ-
zelmet aratott a halál felett – 
vagyis eljött értünk. És erről 
a közeledésről szól Pünkösd 
is, Jézus fenti ígérete szerint: 
„elmegyünk hozzá és szállást 
készítünk magunknak nála” – 

azaz eljön hozzánk, személyes 
életünkbe!

A keresztény hit legnagyobb 
misztériumai közé tartozik ez: 
a hozzánk eljövőt befogadni és 
engedni, hogy nálunk lakjon! 
Személyes kapcsolatban lenni 
velünk lakó Teremtőnkkel, hall-
gatni őt, ahogy a Bibliai szava-
in keresztül megszólal. Beszélni 
hozzá imádságainkban, mint 
Megváltónkkal. Átélni jelenlétét 
Szentlelke által.  Elmegyünk – 
ígéri minden Pünkösddel. Hát 
„tárjunk ajtót még ma mind ...”

 Sefcsik Zoltán 
 evangélikus lelkész

FELHÍVÁS – a helyi kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlé-
se a Szekszárd Város Napjának 
megállapításáról és a helyi ki-
tüntetések és elismerő címek 
alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről szóló 11/2016. (III. 
31.) önkormányzati rendelete 
alapján Szekszárd város közös-
ségéhez fordul, hogy a szek-
szárdiak tegyenek javaslatot az 
alábbi helyi kitüntetések ado-
mányozására.

1.) PRO URBE SZEKSZÁRD Emlék-
plakett

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
adományozható annak a természe-
tes személynek vagy azok közössé-
gének, aki vagy amely a város fej-
lesztésében, a társadalmi, szociális, 
kulturális, gazdasági élet bármely 
területén kiemelkedően hasznos 
munkát végez, és ennek révén a 
város értékeit növelő, maradandó 
eredményt ért el, öregbítette a város 
jó hírét.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
adományozását települési képvise-
lő, szekszárdi székhelyű civil szer-
vezet, érdekképviseleti szervezet, 
és bármely, szekszárdi állandó la-
kóhellyel rendelkező természetes 
személy kezdeményezheti.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
évente legfeljebb három adomá-
nyozható.

2.) Közjóért kitüntető díj
Közjóért kitüntető díj adományoz-

ható annak a természetes személynek 
vagy azok közösségének, aki vagy 
amely Szekszárd városért kiemelke-
dő jelentőségű tevékenységet folytat, 
vagy folytatott, és ezzel hozzájárult a 
város országos vagy nemzetközi hír-
nevének növeléséhez.

A Közjóért kitüntető díjra bár-
mely szekszárdi állandó lakóhelyű 
személy, vagy szekszárdi székhelyű 
jogi személy javaslatot tehet.

Közjóért kitüntető díjból évente 
legfeljebb hat adományozható.

3.) Szekszárd javáért kitüntető cím
A Szekszárd javáért kitüntető 

cím annak a szekszárdi székhelyű 
vagy telephelyű vállalkozásnak 
adományozható, aki vagy amely
a.) Szekszárd gazdasági fejlődésének 
elősegítésében, gazdasági érdekeinek 
előmozdításában kiemelkedő jelen-
tőségű tevékenységet folytat, vagy
b.) szociális területen a lakosság 
érdekében, – különösen életszín-
vonalának javításában, szociális jó-
létének növelésében – példaértékű 
teljesítményt nyújt, vagy 
c.) egyediségével, egyedülállósá-
gával, újításával, nagy jelentőségű 
díjjal, PR munkával, vagy egész 
tevékenységével hozzájárul a város 
országos vagy nemzetközi hírnevé-
nek elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

A Szekszárd javáért kitüntető 
cím adományozására javaslatot 
tehet bármely szakmai szervezet, 
érdekképviseleti szerv, természetes 
személy, civil szervezet.

Évente legfeljebb négy kitüntető 
cím adományozható.
 
4.) Hirling Ádám kitüntető díj

Hirling Ádám kitüntető díj an-
nak az önkormányzatnál, vagy az 
általa fenntartott vagy működtetett 
intézménynél, költségvetési szervnél 
foglalkoztatott közalkalmazottnak, 
munkavállalónak, köztisztviselőnek, 
ügykezelőnek, valamint az önkor-
mányzat kizárólagos vagy többségi 
tulajdonában álló gazdasági társa-
ságnál foglalkoztatott munkaválla-
lónak, adományozható, aki
a.) munkaköréből fakadó feladatait 
hosszú ideje, legalább tíz éve tartó-
san magas színvonalon és eredmé-
nyességgel látja el; 
b.) jelentős érdemeket szerzett nagy 
munkaigényű szakmai feladat vég-
rehajtásában;
c.) életpályája alapján példaképül 
állítható.

A Hirling Ádám kitüntető díj több 
személy, közösség, munkacsoport 
között megosztva is adományozható 
közös tevékenység, együttesen elért 
kiemelkedő eredmény esetén. 

A Hirling Ádám kitüntető díj ado-
mányozására javaslatot tehet a mun-
káltatói jogkör gyakorlója, valamint 

a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
egyetértésével a polgármester, az 
alpolgármester, az önkormányzati 
képviselők, a bizottságok külső tagjai, 
valamint a szekszárdi működési körű 
szakmai és civil szervezetek.

A kitüntető díjból évente legfel-
jebb 3 adományozható.

A kitüntetésekre vonatkozó ja-
vaslatokat írásban az űrlapok ki-
töltésével kell eljuttatni Szekszárd 
Megyei Jogú Város polgármesteré-
hez 2016. május 31-ig. 

(Levelezési cím: 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.,

Személyesen: Szekszárd, Szé-
chenyi u. 27-31. Humán Osztály)

A javaslattételben meg kell jelöl-
ni azokat a tényeket és adatokat is, 
amelyek a kitüntetés adományozá-
sát megalapozzák.

Természetes személyt érintő 
adományozásra vonatkozó min-
den javaslathoz mellékelni kell a 
javasolt személy 2. melléklet sze-
rinti hozzájáruló nyilatkozatát 
személyes adatai kezeléséhez.

A javaslattételhez az űrlapok és 
a szükséges nyilatkozat letölthe-
tőek Szekszárd Megyei Jogú Város 
honlapjáról (Az űrlapok a rende-
let 14-18. oldalán találhatóak.)
http://www.szekszard.hu/szek-
szard/UserFiles/File/kozugyek/
o n k o r m a n y z a t / k o z g y n a p i -
rend/2016/20160331/Rendeletek/
R16011.pdf

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

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

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01433)

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. (01434)

Gyakorlott
RAKODÓGÉP kezelőt

keresünk 
csúszó kormányzású, fű-
téssel, klímával ellátott 

rakodógépre, szekszárdi 
telephellyel. 
Jelentkezés: 

+36–20/942–78–48
(01448)

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 iroda ajánlata egy helyen:

Fantasztikus tengeri hajóutak és folyami hajóutak
a Dunán teljes ellátással meg� zethető áron!

•  Luxus hajóút magyar nyelvű idegen-
vezetővel 10 nap 749 EUR-tól/fő 

•  Egyiptom Hurghada All. Inc. ellátás 
5* Hotel  74.400,- Ft/fő

•  Bulgária autóbusszal Al. Inc. ellátás 
3* Hotel 99.900,- Ft/fő

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvez-
ményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon!

(0
14

45
)

Akciós TUI és GULET ajánlataink  bécsi  indulással.
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FUTSAL. Nem jutott a női 
NB I döntőjébe a Szekszárdi 
UFC, amely a hazai 1–1-es 
döntetlent követően, izgal-
mas végjátékban 4–3-ra kika-
pott a győri Árkád ETO ott-
honában. Micskó Márk edző 
együttesének góljait Horváth 
K. (2) és Ganczer szerezték.
KÉZILABDA. Egy pontot szer-
zett az FTC II otthonában a 
Szekszárdi FGKC együttese 
(29–29), így a bajnoki címről 
az NB I/B utolsó fordulójára 
maradt a döntés. Amennyi-
ben a Fekete Gólyák szomba-
ton, hazai pályán (kezdés 16 
órakor) legyőzik a Marcalit, 
aranyérmet ünnepelhetnek. 
LABDRÚGÁS. Gól nélküli 
döntetlennel zárult a Szek-
szárdi UFC hódmezővásár-
helyi vendégjátéka. Négy for-
dulóval a bajnokság vége előtt 
a sárga-feketék továbbra is az 
utolsó, 17. helyen állnak.
VÍVÁS. A múlt hétvégén 
Veszprémben, a korosztályos 
vidékbajnokságon vett részt a 
Szekszárdi Kórház SK vívó-
szakosztálya. Tőrözőik közül a 
serdülő Garay Bence bejutott 
a legjobb nyolc közé, míg az 
első versenyén induló Petrits 
Botond, Kovács Gergely, Ked-
ves Benedek és Fábián Kristóf 
a középdöntőben esett ki.

SPORTHÍREK

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:

https://www.facebook.com/
szekszardivasarnap/

Két ponton múlott a négy közé jutás
Május 5. és 8. között Szekszárd 
adott otthont a tini (U-13) kor-
osztályú lányok Nemzeti Ko-
sárlabda Bajnoksága nyolcas 
döntőjének. Az aranyérmet a 
Baja szerezte meg, a házigaz-
da Atomerőmű-KSC együtte-
se az ötödik helyen zárt.

Jól indult a torna Harsányi Má-
ria edző csapatának, amely a nyi-
tó napon fölényesen verte a deb-
receni Ziccer Tigrisek gárdáját 
(108-36). Pénteken aztán a KSC 
fiataljai küzdelmes mérkőzésen 
a pécsi Kosárlabda Akadémiát is 
felül múlták(85-80), így a Csata 
DSE ellen akár egy szűk vereség 
is belefért volna a továbbjutásba. 
Az esti találkozón azonban csak 
egy játékrészt nyertek az atomos 
lányok, a fővárosiak 61–49-es 
sikere pedig azt jelentette, hogy 
„körbeverés” után, rosszabb 
pontaránnyal – mindössze egy 

kosárnyival – a szekszárdiak le-
maradtak az elődöntőről.

Szombaton a Török Flóris- 
Törökvés ellen aratott 47 pon-
tos sikerrel feledtették Harsányi 
Mária tanítványai a Csatától el-
szenvedett vereséget, így az ötö-
dik helyért léphettek pályára. Az 
egyszer már legyőzött debrece-
niek ellen ezúttal nyoma sem 

volt a házigazdák korábbi nagy 
fölényének. A félidőben még 
csak hét ponttal vezetett az An-
di-Miklós-Renczes trió vezérelte 
Szekszárd, ám a fordulást köve-
tően rendezték soraikat az ato-
mosok, és végül biztosan hozták 
az ötödik helyet érő sikert.

A szekszárdi csapatból Mik-
lós Melinda – aki megnyerte a 
tripladobó versenyt – bekerült a 
torna All Star ötösébe, és kiérde-
melte a torna legtöbb gólpasszt 
adó játékosának járó különdí-
jat is. A csapatok legjobbjainak 
járó ajándékot a szekszárdiaktól 
Andi Hanna vehette át.

A torna végeredménye: 1. 
Baja, 2. Soproni Darazsak, 3. 
Csata DSE, 4. Kosárlabda Aka-
démia Pécs, 5. Atomerőmű-KSC 
Szekszárd, 6. Ziccer Tigrisek, 7. 
DVTK, 8. Törekvés SE.   SZV

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Elek László
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 
(Spirit Egészség Centrum)

Rendelési idő:
hétfő, szerda: 14:30 órától

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 16:00 – 18:00

Nincs várakozási idő!
Előjegyzés: +36-30/234-2572

(01442)

Halász Gábor a 7. menetben KO-vereséget szenvedett az Issa 
Akberbajev elleni GBC címmérkőzésen, Németországban. Az 
Unio Box Team cirkálósúly bunyósa felszakadt szemöldökkel is ke-
ményen harcolt a korábbi 16 összecsapását mind megnyerő kazah 
ellen, végül a hetedik menet elején Akberbajev komolyan eltalálta 
Halászt, akit ezután leléptettek.
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A szekszárdiak eredményei
Csoportmérkőzések: Atom-
erőmű–KSC Szekszárd–Zic-
cer Tigrisek 108-36 (26-12, 
36-4, 24-9, 22-11). Legjobb 
dobók: Renczes (24/3), Andi 
(21/3), Miklós (20), Dér (16). 
Edző: Harsányi Mária.
KA Pécs–Szekszárd 80-85 
(10-26, 29-19, 19-24, 22-16). 
Ld: Miklós (19), Andi (18), 
Renczes (14).

Szekszárd–Csata DSE 49-61 
(10-13, 13-21, 7-12, 19-15). 
Ld: Renczes (16), Andi (16/3).
Keresztjáték: Szekszárd–Tö-
rekvés SE 88-41 (15-12, 23-10, 
21-9, 29-10). Ld: Miklós 22, 
Renczes 19, Andi 16, Barta 11/3.
Az 5. helyért: Ziccer Tigri-
sek–Szekszárd 50-87 (13-14, 
19-25, 8-28, 10-20). Ld: Andi 
(27), Renczes (23/3), Miklós 
(16).

Bajnokok az aerobikos lányok
Diákolimpiai aranyérmet szerzett 
a Garay János Gimnázium aero-
bik csapata. Az olimpiai sportág 
diáksportos megméretésén elő-
ször indult a szekszárdi csapat.

A Szekszárdi Mozgásművésze-
ti Stúdióban, Huszár Krisztina 
irányításával dolgozó lányokból 
két garays csapat indult a diáko-
limpián, s a dunántúli döntőből 
első és második helyen jutottak 
az ajkai fináléba. Az országos 
döntőben komoly táncos múlttal 
rendelkező lányok versenyeztek, 

így az edző előzetesen egy dobo-
gós helynek is örült volna. Aztán 
a Csató Csenge, Gulácsi Renáta, 
Lotz Anna, Mácz Andrea és Tul-
ler Nadin alkotta csapat megle-
petésre – de nem érdemtelenül 
– aranyérmet szerzett, a másik 
együttes pedig negyedikként zárt.
Legközelebb várhatóan június-
ban méretik meg magukat Pé-
csett, akkor a Mozgásművészeti 
Stúdió színeiben hét fős csa-
pattal állnak színpadra Huszár 
Krisztina tanítványai.   SZV

Túraautóból együlésesbe

Két szekszárdi pilóta, a 18 éves 
Fekete Dominik és nagybáty-
ja, Fekete Zoltán az FIA CEZ 
(Közép-Európai Zóna Kupa) 
sorozat nagy túraautós mező-
nyében szerepelt a közelmúlt-
ban a Hungaroringen. Az F&F 
Motorsport versenyzői közül 
a BMW Alpina B6-ot terelge-
tő Dominik két első, a Silver 
Sting prototípust kormányzó 
Zoltán pedig egy-egy második 
és harmadik helyezést szerzett 

a honi gyorsasági bajnoki érté-
kelésében. 

A remek teljesítménynek kö-
szönhetően az elmúlt hétvégén 
együtt debütáltak az osztrák Zele 
Racing színeiben a nemzetközi 
Auto GP sorozatban. Az olaszor-
szági Adria Raceway versenypá-
lyán rendezett viadal első futamá-
ban Dominik harmadikként zárt, 
míg a második versenyen Zoltán 
a negyedik, míg unokaöccse az 
ötödik helyen zárt.  SZV
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7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 .

ÁCS REZSŐ polgármester
Június 13., hétfő 14–16 óráig, 
előzetes bejelentkezés alapján.  
Tel.: 74/504-102. Szekszárd, Piac 
tér 1. „F” épület.

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Május 24., kedd 16 óra. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén  
16–17 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16–17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Pol-
gári Egyesület klubhelyiség  
(Mészáros L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(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 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda.

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18  
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik iroda 
(Dózsa György u. 4.)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján  
17–18 óráig tart. Szekszárd, Piac 
tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

FELHÍVÁS – ÖNKÉNTESEK NAPJA 2016
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal

és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. június 4-én hagyományosan megszervezi az

Önkéntesek Napját és a Hála Gálát
A Szent István térre fognak kitelepülni az önkéntes munkát végző 

szervezetek délelőtt 10:00 órától délután 18:00 óráig.
Kérjük, hogy aki szeretne fellépni, bemutatkozni, az legyen kedves 

jelentkezzen Ácsné Oláh Gabriellánál, a Szekszárdi Civil Kerekasztal 
elnökénél a gabi.olah.acs@gmail.com email címen.

A jelentkezéskor mindenképpen kérjük jelezni a technikai igényeket 
(szék, asztal, stb.).

Jelentkezési határidő: 2016. május 23.
Idén is keressük az év Szomjú díjasát.

A szervezők 2016. május 23-ig várják a felterjesztéseket.
Az indoklással alátámasztott javaslatokat papír alapon illetve elekt-

ronikusan lehet benyújtani a Mentálhigiénés Műhelyhez a Szekszárd, 
Szent István tér 10. postai címen, illetve 

a mentalmuhely@gmail.com email címen.
További információk:

Ácsné Oláh Gabriella (Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke)
e-mail: gabi.olah.acs@gmail.com, Gaálné Hoffercsik Dóra (Mentálhi-
giénés Műhely irodavezetője) tel.: 74/511–722, 20/353–4366, e-mail: 

mentalmuhely@gmail.com
Pócs Margit (Közművelődési és civil kapcsolatok referense)

tel.: 74/504–119, 30/632–3266, e-mail: pocs.margit@szekszar.hu

AGÓRA MOZI
Május 17., kedd
16:30 – Amerika kapitány –

Polgárháború 3D
19:00 – A vadász és a 

jégkirálynő 3D
Május 18., szerda
16:30 – Amerika kapitány –

Polgárháború 3D
19:00 – A vadász és a 

jégkirálynő 3D
Május 19., csütörtök
17:00 – Angry Birds – A film
19:00 – Rossz szomszédság 2.
Május 20., péntek
17:00 – Angry Birds – A film
19:00 – Rossz szomszédság 2.
Május 21., szombat
15:00 – Angry Birds – A film
17:00 – Angry Birds – A film
19:00 – Rossz szomszédság 2.

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna megyei Nyugdíjas  

Alapszervezete előadást szervez. 
Téma: Internet Veszélyei,  

„Házhoz megyünk”  
Vagyonvédelmi program

Előadó: Orsós Zoltán őrnagy
Tolna Megyei Rendőrfőkapi-

tányság, Szekszárd
Ideje: 2016. május 19. 
(csütörtök) 14:00 óra

Helye: Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete

7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
Megjelenésére számítunk!

A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 
Tisztelettel meghívja Önt 

és ismerőseit
2016. május 18-án (szerda) 

17:00 órai kezdettel 
a Babits Mihály Kulturális  
Központ Csatár termébe

(7100 Szekszárd, Szent I. tér 10.)
Dr. Tam Beatrix belgyógyász, 
gasztroenterológus főorvos

„A vastagbél daganatos meg-
betegedése: diagnózis, szűrés,-

megelőzés” című előadására. 
A rendezvény ingyenes

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

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 honla-

pon, a Közügyek/Állás  
menüpontban tekinthető meg.

CSALÁDI NAP
A Családsegítő és  

Gyermekjóléti Központ  
szabadidős programot szervez,  
szekszárdi családok számára, 

2016. május 21-én, 14:00 és 
18:00 óra között Szekszárdon, 

a Prométheusz Parkban.
PROGRAMOK: 

• Mesesarok,
• kézműves foglalkozások

(nemezelés, szélforgó, 
bábkészítés),

• népi hangszerkészítés,
• kosárfonás,
• ügyességi játékok,
• csillámtetoválás, arcfestés.

A rendezvény támogatóinak 
– Szekszárd MJV Önkor-
mányzata, TolnAgro Kft., 
Twickel Szőlőbirtok Kft. 

– köszönhetően a Családi 
Nap programjai ingyenesek. 

Szeretettel várnak minden 
érdeklődőt! (Eső esetén a 

rendezvény elmarad.)

Pszichológia mindenkinek
A Kristály Lélekvédő Egyesület 
szeretettel várja a hallgatóságot 

„Értelem és érzelem, avagy 
érzelmeink szerepe a minden-

napokban” című előadásra. 
Előadó: Árvai Dorottya,

pszichológus
Időpont: 2016. május 18. 

(szerda) 17:00 óra
Helyszín: Szekszárd, Széchenyi 
u. 38. – Zeneiskola Nagyterme 

Az előadás ingyenes!

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Május 14., szombat 19:00
Színházterem
Somnakaj Musical – gypsy mu-
sical. Az előadásban megszólaló 
dalok számos zenei műfajt érin-
tenek, széles panorámát mutat-
va a cigány folklórtól egészen a 
közelmúlt zenei hatásait is integ-
ráló átdolgozásokig. Szereplők: 
Szakács Hajnalka, ifj. Kovács 
Antal, Oláh Gergő, Falusi Ma-
riann, Papadimitriu Athina, 
Balogh Lajos, Szakcsi Lakatos 
Béla. Író: Müller Péter Sziámi. 
Rendező: Hegyi Árpád Jutocsa.

Május 24., kedd 15:00 
Márványterem
46. Tolna Megyei Gyermekrajz 
Pályázat kiállítás megnyitó és 
ünnepélyes díjátadó

A kiállítást megnyitja: Kovács 
Ferenc festőművész

Május 24., kedd 19:00 
Művészetek Háza
Szamosi Szabolcs és a Buda-
pesti Vonósok. Jegyár: 3200 
Ft. Nyugdíjas/diák: 2880 Ft. 
Filharmónia bérletes kedvez-
ménnyel: 2560 Ft.

Május 28. szombat 10:00 
Szent István tér
Magyar Hősök Emléknapja

Koszorúzás és gyertyagyújtás 
az I. és a II. világháborús emlék-
műnél. Térzene az Ifjúsági Fúvó-
szenekar előadásában, karnagy: 
Kovács Zsolt. Közreműködnek: 
Honvéd Hagyományőrző Egye-
sület Szekszárdi Szervezete.

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága nyílt 
pályázatot hirdet kultúraköz-
vetítő, kultúra- és értékteremtő 
feladatokat ellátó, Szekszárdon 
élő polgárai, Szekszárdon mű-
ködő civil közösségei és a szek-
szárdi intézmények számára 
Kulturális Támogatási Keret
elnyerésére a Humán Bizottság 
2016. évi bizottsági keretében e 
célra biztosított összeg erejéig.
A Kulturális Támogatási Keret 
összesen: 1.100.000.- Ft

A támogatásra pályázhatnak:
a.) a Tolna Megyei Civil Infor-
mációs Centrumnál regisztrált 
szekszárdi székhelyű önszerve-
ződő közösségek,
b.) köznevelési, közművelődési 
intézmények,
c.) magánszemélyek.

A pályázat célja
2016. évi szekszárdi kulturális 
rendezvények, rendezvényso-
rozatok lebonyolításához, vala-
mint a városon kívüli kulturális, 
művészeti eseményeken törté-

nő részvételhez, szerepléshez 
támogatás nyújtása. 

Tartalmi követelmények:
1.) A rendezvény tartalmával, 
minőségével a város hírnevét 
öregbíti, vagy a város kulturális 
életét méltón reprezentálja. 
2.) A rendezvény az országos 
vagy nemzetközi kulturális 
mozgalmak új területeire kap-
csolja be a város művelődési és 
alkotó közösségeit. 
3.) A rendezvény a város kultu-
rális tradícióinak méltó örököse. 
4.) Az adott rendezvény ré-
tegigényeket szolgál ki. 

Pályázni kizárólag a pályázati 
adatlap kitöltésével lehet, melyet 
egy eredeti, aláírt példányban 
kell benyújtani. Formanyomtat-
vány hiányában a bizottság nem 
foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatás-
ban csak az a természetes sze-
mély vagy átlátható szervezet 
részesülhet, akinek nincs köz-
tartozása, illetve az önkormány-
zattól korábban kapott támoga-
tás felhasználásáról elszámolt, 
az önkormányzat felé egyéb 

tartozása sincs és az összefér-
hetetlenség nem áll fenn. (Erről 
szóló nyilatkozatot kitöltötte.)

Meghatározott támogatási 
célok megvalósításához mini-
mum 20 eFt, maximum 120 eFt 
igényelhető. Az igényelt támo-
gatás önmagában nem lehet a 
felsorolt tevékenységhez szük-
séges pénzeszközök kizáróla-
gos forrása (legalább 30 %-os 
önrésszel kell rendelkezni). 

A finanszírozás módja:
Egyösszegű, utófinanszírozású, 
vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat benyújtásának módja:
• egy eredeti aláírt példányban, 
kizárólag a pályázati adatlapon 
nyújtható be (a pályázati adat-
lap sem tartalmában, sem alak-
jában nem változtatható),
• Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága részére 
címezve,
• személyesen vagy postai úton.

A pályázat benyújtásának helye:
Személyesen: Polgármesteri 
Hivatal Szekszárd, Széchenyi 

u. 29-31. (Humánszolgáltatási 
Igazgatóság Humán Osztály)

Postai úton: 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8. 

A pályázat benyújtásának  
határideje: 2016. május 27. 
(14:00 óra)

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálásáról 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága dönt a pályá-
zat benyújtásának határidejétől 
számított 30 napon belül.

A pályázatok eredményéről a 
pályázó írásbeli értesítést kap a 
döntéstől számított 30 napon belül.

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

Felvilágosítást Pócs Margit, 
a közművelődési és civil kap-
csolatok referense nyújt telefo-
non vagy személyesen (telefon: 
74/504-119, Humán Osztály).

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata Közgyűlésének
 Humán Bizottság

FELVÉTELIK A ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLÁBA
A Garay Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneiskolája felvételt 

hirdet a 2016/2017. tanévre.
A zeneiskolai meghallgatások időpontja, valamint az eddigi 

előképzősök hangszerválasztásának ideje és helye: 
2016. május 20. (péntek) 14:00 – 18:00 óráig,  

2016. május 21. (szombat) 09:00 – 12:00 óráig,  
Helyszín: Szekszárd, Széchenyi u. 38.

A felvételi vizsgán képességek, készségek felmérésére kerül sor (dallam vissza-
éneklése, ritmus visszatapsolása, a választott hangszerhez való alkalmasság).
A 2016/2017-es tanévben ismét indítunk kiselőképzős (Előképző 1) 

foglalkozásokat, 2016. augusztus 31-ig 6. életévüket betöltő gyermekek 
számára. Hetente 2x45 percben, játékos formában ismerkedhetnek a 

zenei alapelemekkel, új dalokkal, körjátékokkal, ritmushangszerekkel.
További információ a 74/511–028-as telefonszámon, valamint  

az iskola honlapján: www.garaysuli.hu

A Művészeti Iskola felvételt hirdet továbbá (ugyancsak 6 éves kortól) 
képzőművészeti, dráma és színjátszás, valamint táncművészeti 

– ezen belül: modern tánc és társastánc – tanszakaira. 
Felvétel időpontja: 2016. május 18. (szerda) 14:00 – 18:00 óráig

2016. május 25. (szerda) 14:00 – 18:00 óráig
Helyszín: Garay János Általános Iskola; Szekszárd, Zrínyi u. 78. 

További információ: 74/512–085-as telefonszámon, valamint 
az iskola honlapján: www.garaysuli.hu

Mindenkit szeretettel várunk!
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7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

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

(01438)

Kérjük válasszon Bennünket!
Adója 1%-val támogassa

2016-ban is Egyesületünket!

ADÓSZÁMUNK:
18864858–1–17

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 
7100 Szekszárd, Hunyadi utca 4. • www.tolnamegyeivakok.hu (01451)

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

(01428)

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01431)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01441)

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


