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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Bölcsőde-felújítás
Javában folynak a munkála-
tok az 1979-ben épült városi 
bölcsődében, melyet 164 millió 
forintból újíttat fel az önkor-
mányzat. Az energetikai kor-
szerűsítés mellett új csoport-
szobai eszközöket és bútorokat 
is beszereznek.
 → 3. oldal

Nagytakarítás
Az elmúlt héten ötödik alka-
lommal szervezte meg az ön-
kormányzat a „Tavaszi Nagyta-
karítás Szekszárdon” elnevezésű 
hulladékgyűjtési akciót, mely-
hez több intézmény, civil kö-
zösség, vállalkozás és magán-
személy is csatlakozott.
 → 5. oldal

Szakmák Éjszakája
Új helyszínen és időpontban 
várta a fiatalokat idén a Szak-
mák Éjszakája. Az elnevezéssel 
ellentétben délután, a Piactéren 
tartották az országos program-
sorozat szekszárdi rendezvé-
nyét, ahol közel 20 szakma mu-
tatkozott be.
 → 6. oldal

Áldott
húsvéti

ünnepeket!
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Három helyen ültettek fákat
Ásót, kapát, lapátot, gereb-
lyét és locsolókannát ragad-
tak a közelgő Föld Napja al-
kalmából a szekszárdi 7100 
– A Városod Egyesület tagjai.

A lokálpatrióta csoport igen aktív, 
ha adományokról, városszépítési 
akciókról van szó. Április 12-én, 
három helyszínen ültették el a 
Gemenc Zrt. által felajánlott fa-
csemetéket a város közterületein. 
Az összesen ötven darab korai ju-
har díszfát a Zöldkert és a Bükk 
utca közötti játszótéren, a Baka 
István Általános Iskola melletti 
zöld területen, valamint a Kápol-
na téri játszótéren ültették, karóz-
ták és kötözték alapos munkával.

Az akciót igazi összefogással 
valósították meg: a Gemenc 
Zrt-n kívül a fák támasztásá-
hoz szükséges karókat Kárpáti 
Zoltán vállalkozó biztosította, 
de az E.R.Ö.V. Zrt., a Mobil 
Tüzép, valamint – szakmai 
iránymutatásban – Katzné 
Meszlényi Erika főkertész és 
munkatársai is segítséget nyúj-
tottak.

A 7100 – A Városod Egye-
sület szeretné folytatni a zöldí-
tést városszerte, további 50 fa-
csemetével. A végső cél, hogy 
a jövőben a lakóközösségek és 
civilek bevonásával valósulja-
nak meg akcióik.

  Gy. L.
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Bölcsődei felújítás az energiatakarékosság jegyében
Javában folynak a munkála-
tok az 1979-ben épült váro-
si bölcsődében, melyet 164 
millió forintból újíttat fel az 
önkormányzat.

A bölcsőde 2014-ben két új cso-
portszobával bővült, aminek 
köszönhetően a férőhelyek szá-
ma 100-ról 125-re gyarapodott 
– emlékeztetett Ács Rezső pol-
gármester szerda délelőtt a hely-
színen tartott sajtótájékoztatón. 
Hozzátette, most a bővítéssel nem 
érintett épületrész felújítása zajlik.

Mint azt a polgármester rész-
letezte, a korszerűsítés része-
ként belső festéseket és javítá-
sokat végeznek, de megtörténik 
a belső elektromos hálózat kor-
szerűsítése, a lámpák és elekt-
romos szerelvények, valamint 
a nyílászárók cseréje. Emellett 
leszigetelik a tetőt, a lábazato-
kat és a homlokzatot is, a tetőre 
pedig napelemek kerülnek.

A projekt elemeként új 
csoportszobai eszközöket és 
bútorokat is beszereznek és 
újrafüvesítik az udvart, ahol 
pancsoló, illetve homokozók is 
létesülnek. 

Vagyis a rekonstrukció kereté-
ben a teljes régi épületrész és az 
egész udvar megújul.  A munka 
elvégzésének határideje július 
vége. Ács Rezső tudatta, az ener-

giatakarékosság jegyében elvég-
zendő beruházásnak köszönhe-
tően nagyban csökkennek majd 
a városi bölcsőde fenntartási 
költségei, ami a város költségve-
tését tekintve is előnyös.

A polgármester elmondta, 
Szekszárd a felújítással csat-
lakozik a miniszterelnök által 
meghirdetett, a bölcsődei férő-
helyek számának növelését cél-

zó programhoz. Zárásként em-
lékeztetett, néhány hete adták át 
a Kadarka utcai mini bölcsődét, 
mely 14 gyermek elhelyezését 
biztosítja. Mint fogalmazott, 
az önkormányzat a férőhelyek 
számának növelésével és a fel-
újítással kíván hozzájárulni a 
szekszárdi gyermekek elhelye-
zési körülményeinek jobbá té-
teléhez.  S. V.

NÉVNAP–TÁR
Április 21. (vasárnap) – Konrád
Konrád: német eredetű; jelentése: merész + tanács.

Április 22. (hétfő) – Csilla, Noémi
Csilla: Vörösmarty Mihály névalkotása; jelentése: káka; nád hajtása; gyékénybél.
Noémi: héber eredetű; jelentése: gyönyörűségem.

Április 23. (kedd) – Béla
Béla: 1. magyar eredetű; jelentése: bél, belső rész. 2. török eredetű; jelentése: 
előkelő. 3. héber eredetű; jelentése: világot elnyelő.

Április 24. (szerda) – György, Debóra
György: görög-latin eredetű; jelentése: földműves, gazdálkodó.
Debóra: héber eredetű; jelentése: méh.

Április 25. (csütörtök) – Márk, Ányos
Márk: a Márkus név rövidüléséből, de lehet a német Mark név átvétele is, 
jelentése: a határerdőnek, a határvidéknek és a természetnek a védője.
Ányos: görög-latin eredetű; jelentése valószínűleg: bántó, zsarnoki.

Április 26. (péntek) – Ervin, Aida
Ervin: germán eredetű; jelentése: a hadsereg barátja; vadkan erejű jó barát.
Aida: Verdi Aida című operája nyomán.

Április 27. (szombat) – Zita, Mariann
Zita: latin-német eredetű; jelentése: sebes, gyors.
Mariann: latin eredetű; jelentése: Marius családjához tartozó; Szűz Máriához 
tartozó.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 21.
(vasárnap)

Április 22.
(hétfő)

Április 23.
(kedd)

Április 24.
(szerda)

Április 25.
(csütörtök)

Április 26.
(péntek)

Április 27.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős
max. 21o , min. 4o

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap
max. 21o , min. 7o

zápor | kb. 2 mm eső | szeles nap
max. 21o , min. 9o

zivatar | szeles nap
max. 23o , min. 10o

közepesen felhős
max. 25o , min. 11o

közepesen felhős
max. 26o , min. 12o

zápor 
max. 26o , min. 12o

Petíció: összefogással „írhatják át” Brüsszel terveit
A május 26-ai európai par-
lamenti voksoláson abban a 
kérdésben is döntünk, hogy 
a magyar agrárium érdekei 
mentén politizáló erőket 
támogatjuk, vagy hagyjuk, 
hogy a brüsszeli bürokrácia 
olyan költségvetést fogadjon 
el, amely a bevándorlást tá-
mogatná a mezőgazdaságból 
élőknek, a vidéki emberek-
nek járó forrásokból – mond-
ta Feldman Zsolt szerdán, 
Szekszárdon.

Az Agrárminisztérium mező-
gazdaságért felelős államtitkára 
Horváth István országgyűlési 
képviselő meghívására érkezett 
a megyeszékhelyre. A Piactéren 
rendezett gazdafórumot meg-
előző sajtótájékoztatón közölte, 
hogy a brüsszeli bürokrácia költ-
ségvetési javaslata 20 százalékkal 
kurtítaná meg az agrártámogatá-
sokat az EU 2021–2027 közötti 
büdzséjében az előző költségve-
tési ciklushoz képest. E szerint 

Magyarország 2 milliárd euróval 
kevesebb pénzhez jutna – fogal-
mazott Feldman Zsolt.

Az államtitkár hozzátette: a 
javaslatcsomag szerint a felsza-
baduló források nagy részét a 
migránsok betelepítésével, in-
tegrációjával összefüggő célok 
támogatására fordítanák, ami 
Magyarország számára elfogad-
hatatlan. 

Feldman kiemelte: a gazdál-
kodók és a kormányzat közös 
munkájának eredményeként a 
magyar mezőgazdaság Európa 
három leggyorsabban fejlődő 
agráriuma közé került az el-
múlt évtizedben, az ágazat ex-
portja 9 milliárd euróra nőtt. 
Az államtitkár elmondta, Tolna 
megyében 2018-ban 16 milliárd 
forint jövedelempótló támoga-
tást fizettek ki a termelőknek, 
a 2014–2020 közötti vidékfej-
lesztési programból pedig 37 
milliárd forintnyi forrást ítéltek 
meg a megye közel 4000 agrár-
gazdálkodója számára.

A politikus hozzátette, a ma-
gyar gazdálkodók érdekeit szem 
előtt tartva tárgyalnak a 2020 
utáni európai uniós költségve-
tésről, s örömét fejezte ki, hogy 
a magyar gazdaszervezetek alá-
írásgyűjtéssel egyfajta „társa-
dalmi legitimitációt” nyújtanak 
számunkra. Jelezte, a támogatás 
mértékének fenntartásáért in-
dult petíciót már több mint 150 
ezren írták alá.

Horváth István, a térség or-
szággyűlési képviselője meg-
jegyezte: a vidékfejlesztési tá-
mogatás igen is jár a magyar 
gazdáknak, annak folyósítása 
nem kegy az EU részéről. A for-
rások elvonása veszélyeztetné a 
magyar mezőgazdaság további 
fejlődését, ezért közösen kell 
kiállnunk érdekeinkért, például 
a petíció aláírásával – mondta a 
politikus.  - fl -

Meghívó
Szabadtéri Polgármesteri Fogadóórára

Kérem, jöjjön el, és ossza meg 
velem, valamint munkatársa-
immal a városunkat, illetve az 
ön közvetlen lakókörnyeze-
tét érintő elképzeléseit, véle-
ményét.

I. választókörzet
Időpont: 2019. április 23. (kedd) 
17:00 óra
Helyszín: Zrínyi u. – Wigand J. 
tér kereszteződés

II. választókörzet
Időpont: 2019. április 29. (hétfő) 
17:00 óra
Helyszín: Tavasz utcai körfor-
galom

VII. választókörzet
Időpont: 2019. április 30. (kedd) 
17:00 óra
Helyszín: Luther tér

VIII. választókörzet
Időpont: 2019. május 2. (csütör-
tök) 17:00 óra
Helyszín: Energia park

III. választókörzet
Időpont: 2019. május 6. (hétfő) 
17:00 óra
Helyszín: Kadarka u. – I. Béla 
Gimnázium buszmegálló

IV. választókörzet
Időpont: 2019. május 7. (kedd) 
17:00 óra
Helyszín: Mérey u. – Kálvin tér 
kereszteződés

VI. választókörzet 
Időpont: 2019. május 8. (szerda) 
17:00 óra
Helyszín: Csokonai u. – Jókai u. 
közötti játszótér

IX. választókörzet
Időpont: 2019. május 13. (hétfő) 
17:00 óra
Helyszín: Penny Market mellet-
ti zöld terület

V. választókörzet
Időpont: 2019. május 14. (kedd) 
17:00 óra
Helyszín: Alisca u. – Barátság u. 
kereszteződés

Tisztelettel várom egy kötet-
len, konstruktív beszélgetésre!

 Üdvözlettel:
 Ács Rezső polgármester
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Az önkormányzat további 
akciókat tervez, egyúttal 
kéri a város lakóit, hogy fo-
lyamatosan jelezzék az elha-
gyotthulladek@szekszard.hu 
e-mail címen, amennyiben 
illegálisan lerakott szemetet 
észlelnek a város közigazga-
tási területén, és természe-
tesen azt is, ha tudomásuk 
van arról, hogy azt ki hagy-
ta ott. Az önkormányzat 
határozottan fellép a sze-
metelőkkel szemben, egyút-
tal pedig támogat minden 
olyan önkéntes akciót, mely 
hozzájárul a város tisztábbá 
tételéhez, szépítéséhez.
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Ovisok is részt vettek a hulladékgyűjtési akcióban
Az elmúlt héten ötödik al-
kalommal szervezte meg 
az önkormányzat a „Tavaszi 
Nagytakarítás Szekszárdon” 
elnevezésű hulladékgyűjtési 
akciót, melyhez több intéz-
mény, civil közösség, vállal-
kozás és magánszemély is 
csatlakozott.

Szemmel láthatóan izgatottan 
várták a Gyermeklánc Óvoda 
ovisai péntek délelőtt, hogy 
megtisztíthassák a szeméttől 
az óvoda környékét. A kicsik-
nek és óvónőiknek Ács Rezső 
polgármester és dr. Haag Éva 
alpolgármester segített felhúzni 
a szemétszedéshez elengedhe-
tetlen gumikesztyűt. Az ovisok 
ezt követően nagy szorgalom-
mal és felelősségteljesen láttak 
neki a munkának, így rövid idő 
alatt legfeljebb csak nagyítóval 
lehetett volna szemetet találni 
az óvoda környezetében.

Ács Rezső elmondta, annak 
ellenére, hogy a „TeSzedd!” or-
szágos akcióban két hete már 
tartottak egy hasonló hulladék-

gyűjtést, úgy gondolták, hogy 
nem szakítanak a több éves 
hagyománnyal és az önkor-
mányzat idén is megtartja saját 
szervezésű programját. Mint 
azt a polgármester tudatta, az 
akciónak köszönhetően a szek-
szárdiak még tisztább városban 
ünnepelhetik a húsvétot.

A program sikerét mutatja, 
hogy huszonnégy intézmény, 
vállalkozás, civil szervezet, il-
letve magánszemélyek csatla-

koztak a városi nagytakarítás-
hoz. Összesen mintegy ezer fő 
regisztrált, ám sokan vannak, 
akik regisztráció nélkül társul-
tak a szemétszedéshez.

Az önkormányzat a város kö-
zössége nevében minden eddigi 
és jövőbeni résztvevő segítségét 
ezúton is köszöni. Külön kö-
szönet az elmúlt hétvégi akci-
óban résztvevők munkájáért 
(a regisztráció sorrendjében): 
Tolna Megyei Kormányhivatal, 
Tolna Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet, Szekszárdi 
Gyermeklánc Óvoda (Perczel 
és Kertvárosi ovi), Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, dr. Józsa István és fe-
lesége, Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala, 
Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör, Babits Mihály 
Kulturális Központ, Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum, Sörös 
Gabriella és családja, Szekszárdi 
Sportközpont NKft., Comenius 
Általános Iskola, Szekszárdi 

SZC Ady Endre Szakképző Is-
kola és Kollégium, Tolna Me-
gyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvo-
da és Általános Iskola, Bartina 
Néptánc Közhasznú Egyesület, 
Koko és csapata (Kis Dankó), 
Heimann Családi Birtok, Ma-
gyar Madártani Egyesület Szek-
szárdi Csoport, Bogdán And-
rea, Nacsa Anna, Kovács Ágnes, 
Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesülete, Turgonyi Gábor, 
Szekszárdi Fősővárosi Kör.

Az akcióban a kesztyűket 
és zsákokat az önkormányzat 
biztosította a munkában részt-
vevők számára. A városszerte 
kijelölt huszonöt gyűjtőpontról 
az Alisca Terra Nkft. szállította 
el a szemetet, lapunk informáci-
ója szerint összesen mintegy 1,5 
tonnányit.   S. V.

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Április 22-tól április 26-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Zárva

(04203)

MENÜ Április 22. Április 23. Április 24. Április 25. Április 26.

„A”
1150 Ft

Jókai
bableves Tarhonyaleves Kertészleves Zellerkrém

leves

Túróval
töltött

gombóc
vaníliás
tejföllel

Parajfőzelék, 
virslis omlett

Rántott 
pulykamell 

párolt rizzsel, 
uborkasaláta

Bolognai
penne,

trappista
sajt

„B”
1150 Ft

Jókai
bableves Tarhonyaleves Kertészleves Zellerkrém

leves

Rántott
pulykamáj,
majonézes

mexikói 
salátával

Country karaj
kemencés 

burgonyával

Székely-
káposzta,

tejföl

Csirkehússal,
rakott

brokkoli

Napi
ajánlat
1050 Ft

Szezámos 
csirkemellfilé,

kukoricás 
jázmin rizs,
friss saláta

Szezámos 
csirkemellfilé,

kukoricás 
jázmin rizs,
friss saláta

Szezámos 
csirkemellfilé,

kukoricás 
jázmin rizs,
friss saláta

Szezámos 
csirkemellfilé,

kukoricás 
jázmin rizs,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Aszalt paradi-
csomos-olívás 

szélemetélt,
sertés

szűzérmékkel

Aszalt paradi-
csomos-olívás 

szélemetélt,
sertés

szűzérmékkel

Aszalt paradi-
csomos-olívás 

szélemetélt,
sertés

szűzérmékkel

Aszalt paradi-
csomos-olívás 

szélemetélt,
sertés

szűzérmékkel
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Új helyszínen várta a fiatalokat a Szakmák Éjszakája

Az elnevezéssel ellentétben 
idén délutáni időpontban 
tartották a Szakmák Éjszaká-
ja országos programsorozat 
szekszárdi rendezvényét.

Nem csak az időpont, de a hely-
szín is rendhagyó volt, hiszen az 
egyes szakképző iskolák helyett 
ezúttal egy helyen, a Piactéren 
tartották a szakma-mustrát – 
ezzel is segítve a pályaválasztás 

előtt álló fiatalok „eligazodá-
sát”. Ezt hangsúlyozta megnyi-
tójában Ács Rezső is. Szekszárd 
polgármestere hozzátette, a 
Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum tagintézményei változatos 
szakmakínálattal jelentkeztek 
idén is.

„Az önkormányzat hosszú 
távú célja – a kormányzat szán-
dékaival egybecsengően – az, 
hogy a Szekszárdon szakmát 

szerző fiatalok itthon, a város-
ban, a megyében, az országha-
táron belül találjanak munkahe-
lyet, teremtsenek egzisztenciát 
és alapítsanak családot. Ehhez 
minden segítséget igyekeznek 
megadni.

A szakképzési centrum négy 
tagintézménye (Ady Endre 
Szakképző Iskola és Kollégium, 
Bezerédj István Szakképző Is-
kola, Vendéglátó Szakképző Is-
kola, Egészségügyi és Szociális 
Szakképző Iskola és Kollégium) 

összesen 23 szakmát „vitt” a 
Piactérre (többek között autó-
szerelő, asztalos, villanyszerelő, 
fodrász-kozmetikus), míg az 
Ady tagintézményben – két gé-
pész szakma mellett – a kadét- 
és rendész képzésbe engedtek 
bepillantást az érdeklődőknek.

A Szakmák Éjszakája szek-
szárdi rendezvénye mintegy 
300 érdeklődő fiatalt vonzott a 
városi iskolákból, illetve a kör-
nyező és a megye távolabbi tele-
püléseiről.   SZV

Végzős középiskolásokkal találkozott a polgármester
Milyen középiskolásnak lenni 
ma Szekszárdon? Hol, milyen 
szakmában képzelik el jövő-
jüket? Mitől éreznék jobban 
magukat Szekszárdon a fi-
atalok? Mi a véleményük a 
megyeszékhely megvalósult 
és tervezett fejlesztéseiről? 
Ezekre a kérdésekre kért és 
kapott válaszokat rendhagyó 
osztályfőnöki óra keretében 
április 16-án Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere az I. Béla 
Gimnázium végzős diákjaitól. 

Saját életpályájába is betekin-
tést adva a polgármester feltár-
ta előttük, mennyire speciális 
terület az önkormányzatiság. 
„Mintha egy újabb egyetemi 
kurzusra iratkozna be az em-
ber” – mondta Ács Rezső, aki 
pénzügyi pályáról érkezett az 
önkormányzati munkába. A 
diákokkal megosztotta, saját 
bőrén tapasztalta, milyen több 

tízezer ember érdekeit képvi-
selni, és a döntés felelőssége is 
nagy, hiszen az emberek életét 
befolyásolja.

Ács Rezső a város munkalehe-
tőségeiről szólva kiemelte: a vég-
zős gimnazisták a későbbiekben 
Szekszárdon is megtalálhatják 
számításaikat, mert számos cég 

kínál állást informatikai terüle-
ten. A megyeszékhely több vál-
lalkozása is mérnöki, műszaki 
végzettséggel rendelkező szak-
embereket keres.

A polgármester hangsúlyozta, 
az önkormányzat várja a diákok 
javaslatait, miként lehetne von-
zóbb a város a fiatalok számára. 

A tanulók javasolták például, 
hogy érdemes lenne több fellé-
pési lehetőséget adni városi ren-
dezvényeken helyi zenekaroknak 
is, de több szórakozóhely kialakí-
tását is szorgalmaznák. Ács Re-
zső e tekintetben figyelmükbe 
ajánlotta a piactéri Placcot és a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontot, amelynek termei lehető-
séget biztosítanának több ifjúsági 
rendezvény lebonyolítására.

A közbiztonság témakörét 
érintve a tanulók ésszerűnek tar-
tanák kamerák elhelyezését a vá-
ros több pontján. A fejlesztések-
ről szólva a polgármester a Szent 
István téren megvalósuló szállo-
dáról, a gemenci ökoturisztikai 
centrum tervéről, az új uszodáról 
és a tervezett fedett élményfürdő-
ről is szót ejtett, de kerékpárútról 
és a Csörge tó turisztikai fejleszté-
seiről is beszélt, amit nagy öröm-
mel fogadtak az osztályfőnöki óra 
résztvevői.  Gy. L.
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Al Ghaoui Hesna: újságírónő a konfliktuszónákban
A félig magyar, félig szír származású, Pri-
ma Primissima díjas szerkesztő-riporter, 
Al Ghaoui Hesna tartott előadást „Az 
üveghegyen túl!” címmel a Magyar Vál-
lalkozó Szalon rendezvénysorozatában 
április 12-én a Hotel Meropsban.

A riportert, aki az MTV Híradójából, de a 
Panoráma című külpolitikai magazinmű-
sorból, illetve a Bábel című riportműsorból 
is ismerős lehet, elsősorban a konfliktu-
szónákból adott tudósításai tették ismert-
té. Al Ghaoui Hesna Közel-Kelet iránti 
érdeklődése származásából fakad. „Ha az 
emberben megvan a kíváncsiság, akkor a 
tudósítás iránti vágy nagyobb a félelemnél” 
– mondta a konfliktuszónákban végzett 
munka kapcsán.

Mint fogalmazott, munkája során szak-
mai és emberi alázattal, kíváncsi újságíró-
ként járta a konfliktushelyzeteket, és mindig 
igyekezett nagyon felkészülni. Tapasztalata 
alapján arab nyelvtudásának nagy szerepe 
volt abban, hogy ajtók nyíltak meg előtte. A 
legtöbbször ugyanis esélye sem volt labdá-
ba rúgni olyan újságírónak, aki nem beszélt 

arabul. Egy háborúban pedig élet-halál kér-
dése lehet a helyi nyelv ismerete.

Mint fogalmazott, egy háborús helyzet-
ben borzasztóan nehéz dolgozni. Nem igaz, 
hogy az ember csak leszúrja a kamerát és 
máris Pulitzer-díjas anyag születik. A há-
borúban tartanak az újságíróktól, akikről 
sokszor azt hiszik, hogy kém. Ráadásul az 

emberek nem szeretik megmutatni a nyo-
morukat, kiszolgáltatottságukat.

A Prima Primissima díjas szerkesztő-ri-
porter azt is elárulta, hogy sokszor félt 
munkája során. Ám ezt az érzést természe-
tesnek tartja.

– Ne szégyelljünk félni, a félelem értünk 
van. Félni kell, mert az motiválja az em-
bert, segít a helyzetelemzésben, a kocká-
zatfelmérésben. Ha elfogadjuk a félelmet, 
akkor tudjuk igazán magunkat áthangolni 
a helyzetre, s így a félelem nagy erőforrás-
sal szolgálhat mentális tekintetben. Ezt az 
erőt pedig fel lehet használni arra, hogy 
átlépjük a saját határainkat” – mondta Al 
Ghaoui Hesna.

Azt, hogy háborús terepre nem megy 
vissza dolgozni, már első gyermeke meg-
születése előtt eldöntötte, azóta pedig világ-
ra jött kisebbik lánya is, aki most 8 hónapos. 
Al Ghaoui Hesna most főállású anyuka, 
emellett a „Félj bátran” című könyvével 
járta az országot és megszületett a „Holli a 
hős” című kötet is, mely szintén a félelem-
érzet kezeléséről szól.

   Forrás: kadarka.net

Éneklő Ifjúság: díszhangverseny és minősítő
A Bárdos Lajos Zenei Hetek 
keretében Éneklő Ifjúság 
Díszhangverseny helyszíne 
volt a Babits Mihály Kulturális 
Központ Rendezvényterme. 
A minősítéssel egybekötött 
eseményen 12 általános és 
középiskolai énekkar mutat-
ta meg tudását a zsűri és szép 
számú közönség előtt.

Érkeztek kórusok Szekszárdról, 
Bonyhádról, Dunaföldvárról, 
Paksról, Tolnáról és Várdomb-
ról, illetve Pécsről is. A harma-
dik alkalommal megrendezett 
hangversenyen újonnan alakult 
együttesek is bemutatkoztak, 
mint a Baka István Általános 
Iskola Gyermekkórusa. A fel-
lépők közül többen nemze-
tiségi minősítést is kértek a 
Kertész Attila, dr. Kerekesné 
Pyttel Anna, Kempelen Tünde 
és Saltzer Géza alkotta zsűritől. 
A bírák több arany minősítést is 
kiosztottak, a Tolnai Fusz János 
Zeneiskola Énekkarát és a Szek-

szárdi Garay János Gimnázium 
Német Nemzetiségi Kamara 
Kórusát (harmonikán kísért 
Keller Antal) országos elisme-
résre terjesztették fel.

A megjelenteket Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere kö-
szöntötte, Zsikó Zoltán, a Babits 
Mihály Kulturális Központ ügy-
vezető igazgatója pedig a zene 
semmi mással nem pótolható 
szerepét, az éneklő emberek és 

közösségek fontosságát hang-
súlyozta.

A rendezvény Naszladi Judit, a 
Szekszárdi Garay János Gimná-
zium ének-zene tanára, karnagy 
szervezésében, az önkormányzat 
Humán Bizottsága és a kulturális 
központ támogatásával valósult 
meg. A minősítő hangverseny 
társrendezője a Magyar Kóru-
sok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége volt.  SZV

A szekszárdi kórusok mi-
nősítései: 
„A kategória”: Szekszárdi Ga-
ray János Gimnázium Német 
Nemzetiségi Kamara Kórusa 
(karnagy: Naszladi Judit) – 
arany minősítés diplomával; 
Szekszárdi Garay János Gim-
názium Leánykara (Naszladi 
Judit) – arany minősítés és elis-
merő oklevél a spirituálé meg-
szólaltatásáért (zongorakíséret: 
Tóthné Lázár Noémi).

„B kategória”: Szekszárdi 
Dienes Valéria Általános Is-
kola Grundschule Gyermek-
kara (dr. Vittayné Kovács 
Ildikó) – arany minősítés és 
elismerő oklevél a legszebben 
megszólaltatott népdalcsoko-
rért; Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola Gyermekka-
ra (Stix Mária) – arany minő-
sítés; Szekszárdi Szent József 
Katolikus Iskola Énekkara 
(Ágoston Mária) – arany; 
Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum Énekkara (Ágoston Má-
ria) – arany.
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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
főiskola, óvodapedagógus végzettség, illetve német nemzetiségi óvoda-
pedagógusi végzettség.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
fényképes önéletrajz, motivációs levél, a végzettséget igazoló okiratok, 
valamint három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• postai úton – 7100 Szekszárd, Garay tér 9. – vagy 
• elektronikus úton – igazgato@sztjozsef.t-online.hu – való megküldésével. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA: folyamatos.

A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: 2019. július 1. 

A szekszárdi Szent József Iskolaközpont 
Szent Rita Tagóvodája pályázatot hirdet
• ÓVODAVEZETŐ
• NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakörök betöltésére.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Fodor Mihályné intézményvezetőtől kérhető a

+36-74/311-421-es telefonszámon. (04213)

Gasztroműhely indult

Hogyan készül a tökéletes kelt 
tészta? Nagyanyáink biztosan 
tudják a választ. És tudja Sala-
mon Balázs „hobbi pék” is, aki 
a GasztroMűhely meghívásá-
ra április 13-án, Szekszárdon 
vendégeskedett. 

A Sárköz utcai Gyűszűbirtok – 
Kerámia Borműhely adott ott-
hont a kelt tésztára fókuszáló 
műhelymunkának (workshop), 
ahol szinte egész délután da-
gasztottuk a tésztát. Hét nő, két 
férfi. Gyúrtuk és formáztuk, 
vártuk, hogy megkeljen, majd 
újra gyúrtuk és formáztuk. Pár-
ban készítettük a brióst, a kiflit 
és a foccacciát. Közben persze 
beszélgettünk...

Salamon Balázs, a műhely-
munka vezetőjének mozdula-
tait elnézve az embernek kicsit 
olyan érzése támad, mintha az 

egész világot egy ilyesforma kéz 
formálná folyamatosan... 

A „workshop” egy rendhagyó 
eseménysorozat első állomása 
volt, ahol a kelt tészták iránt 
érdeklődők Húsvét előtt egy 
héttel szakembertől kaphattak 
használható tudást. A Gaszt-
roMűhely képviseletében Sza-
bó Berni főszervező elmondta, 
a cél az volt, hogy a szekszárdi-
ak helyben vehessenek részt egy 
olyan gasztroprogramon, ame-
lyért máskor Pécsre vagy más 
nagyvárosba kellene utazniuk.

„A műhelyfoglalkozások so-
rán a gasztronómia különféle 
ágaiba teszünk kitérőt, miköz-
ben nemcsak az egyes techni-
kákkal, fogásokkal és műhely-
titkokkal ismerkedünk meg, 
hanem egymással is és a közö-
sen alkotás örömével” – mondta 
Szabó Berni.   SZV

FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓ: KISS ALBERT
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A LEGJOBB NYÁRI PROGRAM!
SZEDRESI „POMPÁS” LOVAS TÁBOR!

A bentlakásos táborban a gyerekeket a Lovas Udvarház Panzió 
kastélyépületeiben szállásoljuk el. A szobáink kétágyasak, mindegyikhez 

tartozik WC-vel és zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba.
A gyermekek étkeztetését a Panzió konyhája biztosítja.

PROGRAM:
A gyerekek a fő program – a lovaglás – mellett elsajátíthatják 

a lóápolás,szerszámismeret, és a lóismeret alapjait.
Ezen kívül pedagógus felügyelete mellett egyéb szabadidős

tevékenységben is részt vehetnek: a kirándulástól a kocsikázásig, 
a kézműves foglalkozástól a szalonnasütésig.

Korhatár: bejárós táborban min. 8 év, bentlakó táborban min. 10 év
Ajánlott felszerelés: zárt lapos cipő, szűk szárú nadrág, és kobak 

(biciklis sisak is jó).
Elérhetőség: Lovas Udvarház, Szedres Apáti puszta

Web: www.lovasudvarhaz.hu • E-mail: info@lovasudvarhaz.hu
Telefon: +36–30/257–4612

Csatlakozzon a szedresi „Pompás” lovas tábor baráti kör 
Facebook csoporthoz is!

Napi bejárós táborok:
• Június 17–21.
• Július 24–28.
• Július 01–05.
• Július 15–19.

Tábor bentlakással:
• Július 21–26.

(04200)

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

NYÁRI NYELVTÁBOR
Vajtán, a Zichy kastélyban 

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok

közreműködésével

2019. július 28-tól 
augusztus 3-ig.
Együttműködő partner: 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a +36–30/319–9944 

telefonszámon vagy e-mailben a 
tothnemarta@gmail.com címen.
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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
(04204)

Játszóház, Húsvétra hangolva
Csokitojást kapott minden 
gyerek a Babits Mihály Kultu-
rális Központ hagyományos 
Húsvéti Játszóházában, az 
ünnepre hangolva ezzel a 
gyereksereget.

Április 14-én a kulturális köz-
pont Rendezvénytermébe vár-
ták a város legifjabbjait. A reg-
geli szomorkás, esős idő miatt 
ezúttal csokitojás várta a gyere-
keket a Húsvéti Játszóházban, 
a vizes fűben ugyanis nem lett 
volna nagy élmény a hagyomá-
nyos tojáskeresés...

A gyerekeknek mindez nem 
szegte kedvét és örömmel 
mentek el a játszóházba, ahol 

különböző kézműves-foglal-
kozásokon vehettek részt.  Ké-
szültek szebbnél szebb húsvéti 

tojások, másutt – az ünnepre 
hangolódva – csodás asztal-
díszek sorakoztak, amelyeket 
mind-mind a gyerekek alkot-
tak. A legkisebbekre is gondol-
tak a szervezők: a totyogóknak 
babajátszót alakítottak ki.

Innen is kiválóan láthatták az 
Óperenciás Bábszínház előa-
dását, akik a „Húsvéti kaland 
Nyúlcsi Júlcsival” című előa-
dást hozták el Szekszárdra. A 
játékban megfáradt gyerekek 
örömmel nézték az interaktív 
előadást, énekeltek, táncoltak 
a színészekkel. A Rendezvény-
terem bejáratánál pedig kézzel 
készült édességekből vásárol-
hatott az éhes aprónép.   SZV

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:

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

Nárciszok nyílnak
A remény hírnökeként ismert 
virággal, a nárcisszal és sárga 
lufik levegőbe engedésével 
hívják fel a figyelmet több éve 
a Balassa János kórház udva-
rán a végstádiumú betegekre.

Az intézmény munkáját 2004 
óta segíti önkéntesek toborzásá-
val a „Méltósággal az út végén” 
Hospice Alapítvány. Gondozói-
kat személyes indíttatás vezérli. 
A daganatos betegségben szen-
vedők jelképévé vált nárcisszal 
teleültetett, „A” épület előtti 
virágágyásnál április 11-én 
rendezték az intézmény és az 
alapítvány közös Nárciszünne-
pét , amelyen Mozolai Márta 
köszöntötte a megjelenteket. 
A Hospice Alapítvány titkára 
felhívta figyelmet az emberi 
méltóság és a társadalmi fe-
lelősségvállalás fontosságára. 

Ezeket a fogalmakat próbálja a 
gyakorlatba átültetni a Méltóság 
Mezeje Program.

A rendezvényen dr. Varga 
Éva, az alapítvány kuratóriumi 
tagja a civilek gondozói munká-
ba bevonásának fontosságáról 
szólt. Kiemelte: a legnehezebb 
a halál gondolatát feldolgozni 
a a végstádiumú betegnek. A 
gondozónak kell átsegítenie a 
nehéz időszakokon a pácienst, 
akinél a legnagyobb félelmet a 
kiszolgáltatottság, az egyedüllét 
érzése okozza. Dr. Varga Éva 
rávilágított: halála után a gon-
dozott személy tovább él sze-
retteiben, s ez fontos fegyver az 
elmúlás ellen.

Az eseményen a Garay János 
Általános Iskola és AMI, vala-
mint a Liszt Ferenc Zeneiskola 
tanulói adtak zenés-verses mű-
sort.   Gy. L.
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Április 14-ei rejtvényünk megfejtése: Anatole France, Angyalok lázadása
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kult Gábor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését április 25-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Húsvét – az új élet most kezdődhet!
Jézus mondja: Eljön az óra, és 
az most van, amikor a halot-
tak hallják az Isten Fiának a 
hangját, és akik meghallották, 
élni fognak.  (Jn 5,25)

Big Paul – csak így emlegetik 
mackós külseje miatt – anglikán 
teológus hallgató, akivel többször 
társalogtunk kedélyes semmiségek-
ről egy-egy csésze teával a kezünk-
ben. Egyszer megadatott, hogy a 
vacsora utáni asztalnál maradva 
beszélgetésünk különös mélysé-
gekbe érjen. Miközben az életéről 
kezdett mesélni, végtelen szelídség 

sugárzott belőle, és engem egészen 
magával ragadott a története.

Fiatal felnőtt korában erőszak-
ért és garázdaságért börtönben 
ült. Egy alkalommal elhatározta, 
hogy elébe megy az őt érő fenye-
getéseknek, és elpusztítja legfőbb 
ellenségét. Hosszú előkészítés után 
minden készen állt: a fegyver biz-
tos helyen a cellában, benne pedig 
a sziklaszilárd elhatározás, hogy 
másnap megöli azt az embert.

Még elalvás előtt rádiózni akart, 
ezért bekapcsolta a készüléket. Egy 
prédikációt közvetítettek, és ő az 
„életet változtatni képes” Jézusról 

hallott. Elhangzott egy furcsa mon-
dat is: „Ne tedd meg, amit bűnös 
szíved diktál”. Ez zavarba ejtette, 
elbizonytalanította gyilkos szándé-
kában – elnapolta a tervét. Másnap 
újra bekapcsolta a rádiót és megint 
az Életújítóra figyelt. Heteken át 
halogatta a gyilkosságot, míg végül 
lemondott róla… Krisztus követő-
ként fejezte be börtönbüntetését, 
majd szabadulása után ifjúsági 
munkás lett. Ötven évesen elhívást 
kapott a lelkészi szolgálatra.

„Megmentett engem az Isten, és 
az a nagy megtiszteltetés ért, hogy 
még szolgálhatok is neki. Halott 

voltam, de most élek. Igen, halott 
voltam, de most élek!” – mondta 
végül. Láttam és éreztem rajta, 
hogy ez így igaz, és valahol mélyen 
egy csendes hálaadó ének dallama 
szólalt meg bennem...

Drága Urunk! Te vagy az, aki le-
győzted a bűn átkát a Golgotán és 
térdre kényszerítetted a halált Hús-
vét reggelén. Hiszek az általad ígért 
feltámadásban és hiszem azt, hogy 
már most megízlelhetjük eljövendő 
országod örömét. Hallasd szavad és 
nyisd meg fülünket, szívünket, hogy 
az elérjen! Eleveníts meg minket, 
hadd győzzön ezen a Húsvéton is az 
új élet – a Te életed – bennünk, sze-
retteinkben és közösségeinkben is!  
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

Kisgépszerelőt
(fűnyíró, fűkasza, fűrész, traktor)

keresünk
szekszárdi munkahelyre, 

azonnali kezdéssel.
Telefon:

06-30/162–20–02
(04220)

Pályázati felhívás – 2019. évi Sportkeret / Működési célú
Pályázat megnevezése: 2019. évi Sportkeret / Működési célú

Pályázat témaköre:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bi-
zottsága a 41/2019. (III.25.) határozata értelmében pályáza-
tot hirdet a szekszárdi székhelyű sportegyesületek működé-
si célú kiadásainak támogatására.

Pályázat célja:
A pályázat célja, hogy szekszárdi székhelyű sportegyesüle-
tek működését támogassa az utánpótlás-nevelés, a szaba-
didős és diáksport színterén.

Támogató:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak szek-
szárdi székhellyel rendelkező sportegyesületek, melyek vál-
lalják a jelen pályázati feltételekben foglalt elvárások telje-
sítését.

Keretösszeg: 5.000.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 500.000,- Ft

Önrész aránya: A pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2019. április 26. (péntek) 

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd,Béla király tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan 
kitöltött

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága részére címezve 

• személyesen, vagy postai úton,
• zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás 

címét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
(Humán Osztály, 5. számú iroda)

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

Pályázati felhívás – 2019. évi Sportkeret / Sportrendezvények szervezése
Pályázat megnevezése: 2019. évi Sportkeret / Sportrendezvények szervezése

Pályázat témaköre:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizott-
sága a 42/2019. (III.5.) határozata értelmében pályázatot hir-
det a szekszárdi székhelyű sportegyesületek és civil szerve-
zetek által szervezett sportprogramok, sportrendezvények 
szervezésére és lebonyolítására. 

Pályázat célja:

A pályázat általános célja, hogy Szekszárd városában a he-
lyi igényekre alapozva olyan sportprogramok, sportrendez-
vények, sportkezdeményezések valósuljanak meg, amelyek 
elősegítik, hogy minél szélesebb körben sportoljon Szek-
szárd város lakossága, akár a versenysport- vagy szabadidős 
sport színterén.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak szek-
szárdi székhellyel rendelkező sportegyesületek, civil szerve-
zetek, melyek vállalják a jelen pályázati feltételekben foglalt 
elvárások teljesítését.

Keretösszeg: 2.500.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 300.000,- Ft

Önrész aránya: A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2019. április 26. (péntek)

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan kitöltött
•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Humán Bizottsága részére címezve 
•  személyesen, vagy postai úton zárt borítékban elhelyezve le-

het benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás cí-

mét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
(Humán Osztály, 5. számú iroda)

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

Pályázati felhívás – 2019. évi Ifjúsági Keret
Pályázat megnevezése: 2018. évi Ifjúsági Keret

Pályázat témaköre:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bi-
zottsága a 40/2019. (III.25.) határozata értelmében pályá-
zatot hirdet az ifjúsági korosztály számára elérhető progra-
mok, rendezvények szervezésére és lebonyolítására.

Pályázat célja:

A pályázat általános célja, hogy Szekszárd városában a helyi 
igényekre alapozva az ifjúsági korosztályt megcélzó prog-
ramok, rendezvények, kezdeményezések valósuljanak meg, 
amelyek elősegítik, hogy minél szélesebb körben a fiatalok 
kulturáltan, hasznosan tudják a szabadidejüket eltölteni.

Pályázati kategóriák:

• fiatalok egészséges életmódra nevelése;
• szünidei szabadidős programok;
• pályakezdés, beilleszkedés segítése;
• hátrányos helyzetű fiatalok segítése;
• önkormányzati munkába történő eredményes bekapcsolódás;
• nemzetközi kapcsolatok építése;
• Szekszárdra vonatkozó fontos ismeretek elsajátítása;

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak olyan 
szekszárdi székhellyel rendelkező ifjúsági egyesületek, civil 
szervezetek, köznevelési intézmények, melyek vállalják a je-
len pályázati feltételekben foglalt elvárások teljesítését.

Keretösszeg: 2.700.000,- Ft

Igényelhető min. összeg: 50.000,- Ft

Igényelhető max. összeg: 200.000,- Ft

Önrész aránya: A pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %.

Beadási határidő: 2019. április 26. (péntek)

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd, Béla király tér 10.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan 
kitöltött

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága részére címezve 

• személyesen, vagy postai úton,
• zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás 

címét, a pályázó nevét és címét,
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be,
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
(Humán Osztály, 5. számú iroda)

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

Felhívás
a helyi kitüntetések adományozásának kezdeményezésére

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyű-
lése a Szekszárd Város Napjá-
nak megállapításáról és a helyi 
kitüntetések és elismerő címek 
alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről szóló 11/2016. 
(III. 31.) önkormányzati ren-
delete alapján Szekszárd város 
közösségéhez fordul, hogy a 
szekszárdiak tegyenek javasla-
tot az alábbi helyi kitüntetések 
adományozására.

1.) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
2.) Közjóért kitüntető díj
3.) Szekszárd javáért kitüntető cím
4.) Hirling Ádám kitüntető díj
5.) Tormay Károly kitüntető cím
6.) Triebler Irma kitüntető cím

A kitüntetésekre vonatkozó 
javaslatokat írásban, az űrla-

pok kitöltésével kell eljuttatni 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez 2019. április 
30-ig, a 7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. címre.

A javaslattételben meg kell 
jelölni azokat a tényeket és ada-
tokat is, amelyek a kitüntetés 
adományozását megalapozzák. 
Természetes személyt érin-
tő adományozásra vonatkozó 
minden javaslathoz mellékelni 
kell a javasolt személy hozzá-
járuló nyilatkozatát személyes 
adatai kezeléséhez.

A felhívás részletes szövege, 
és a javaslattételhez szükséges 
űrlap elérhető Szekszárd város 
honlapján: https://www.szek-
szard.hu/hu/onkormanyzat/
dijak-elismeresek/javaslattete-
li-urlapok

Mesteri dallamok
A Vármegyeházi Esték sorozat 
következő alkalma a zene kedve-
lőinek szól. „Mesteri dallamok” 
címmel válogatást hallhatnak az 
érdeklődők az opera- és operett 
irodalom remekműveiből.

A Vármegyeháza dísztermé-
ben 2019. április 24-én (szerda) 
18:00 órakor kezdődő koncer-
ten fellép Ócsai Annamária és 
Bognár Szabolcs operaénekes, 
zongorán közreműködik Hor-
váth Judit. 

Belépőjegy 1.500,- Ft, diák és 
nyugdíjas belépő 800,- Ft. 
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Remek szekszárdi sikerek az országos évadnyitón
Immár a 16. Sajó Péter kerék-
páros emlékversenyt rendez-
te a közelmúltban a Szekszár-
di Szabadidős KE. A viadal 
2004 óta országos évadnyitó 
is egyben.

Tizennyolc kategória kerékpáro-
sai 7 mezőnyben és távon mérték 
össze tudásukat teveli központ-
tal megrendezett versenyen. A 
mezőnyök többsége a 25 km-es 
Bonyhádvarasd-Bonyád-Para-
dicsompuszta-Kisdorog körön 
vetélkedtek. A szinte kora nyári 
időben nagy iramú versenyeket 
láthattak az érdeklődők.

Szinte összes magyar csa-
pat bringásai rajthoz álltak az 
idénynyitón, rajtuk kívül Romá-
niából, Szerbiából, Horvátor-
szágból, Ausztriából és Szlová-
kiából érkeztek kerékpárosok. 
A legerősebb sorokkal a szer-
bek jöttek, akik U19-es, U23-as 
és Elit válogatott csapataikat is 
elhozták. Ennek köszönhetően 

leginkább ők irányították a küz-
delmet és mindhárom kategória 
dobogóját ki is bérelték.

A legfiatalabbaknál szek-
szárdi sikerek is születtek. A 
legrangosabb futam a serdü-
lők (U17) 85 km-es versenye 
volt. A Szekszárdon tanuló, de 
már egy holland csapat színei-
ben versenyző Mészáros Bence 
(képünkön középen) a második 

körben egy szökevény bollyal 
ellépett a főmezőnytől. A befu-
tóig négyen maradtak együtt, 
majd a magyar bajnok Mészáros 
a 3 km-es teveli emelkedő végén 
lesprintelte riválisait.

Szekszárdi eredmények:
U9 (3 km): 1. Máramaro-

si Manuel. U11 (3 km): 2. Bán 
Botond, 3. Mármarosi Marcel 
(mindkettő Szekszárdi Szaba-

didős KE), 4. Steig Benjamin 
(Szekszárdi Kerékpáros SE). Női 
U11 (3 km): 1. Mármarosi Alexa 
(SZSZKE). U13 (25 km): 5. Kiss 
Zsombor (SZKSE). U17 (85 
km): 1. Mészáros Bence (Wil-
lebrord Wil Vooruit, holland), 
… 10. Bán Benedek, 11. Szabó 
Csongor (mindkettő SZSZKE), 
19. Straubinger Balázs (SZK-
SE). U19 (110 km): 4. Mack 
Márton (SZSZKE), 9. Koleszár 
Olivér (SZKSE), 12. Genzler Ta-
más (SZSZKE). U23 (110 km): 
10. Schneider Sebestyén (BV-
SC-Zugló).

Senior1 (60 km): 5. Szalai Gá-
bor (Szekszárd), 9. Szentgyör-
gyi Géza (SZSZKE). Senior2 (60 
km): 7. Szalai Zoltán (Szekszárd), 
8. Béda László, 10. dr. Papp Ti-
vadar (mindkettő SZSZKE). Se-
nior3 (60 km): 4. Balázs Tibor, 
7. Genzler Csaba (mindkettő 
SZSZKE). Amatőr (85 km): 11. 
Salamon László (SZSZKE), 20. 
Steig Gábor (SZKSE).   SZV
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Egy szakmai világsiker szekszárdi kötődése
A múlt évben kereste fel cégün-
ket Magyarország egyik legje-
lentősebb építőipari kivitelezője. 
Már az is nagy megtiszteltetésnek 
számított, hogy a Market Zrt. ké-
résére, részükre bemutathattuk 
a manapság rendkívül divatos, 
épületburkolatként is használt 
design expandált lemezeinket – 
kezdi a beszélgetést Rohn Péter 
a Metmark Kft. projekt vezetője.

A szakmai zsűri szavazatai alapján 
idén a DVTK Stadion kapta az Év 
Stadionja címet abban a világver-
senyben, amelyben a 2018-ban 
átadott legjobb és legszebb arénát 
keresték. A Stadium Database web-
oldal kilencedik alkalommal válasz-
totta meg az Év Stadionját. Magyar 
stadion még sohasem nyert díjat, 
de most a diósgyőri létesítmény 26 
világszínvonalú arénát győzött le a 
megmérettetésben.

A fedett lelátó acélszerkezetének 
expandált lemezzel való burkolására 
gondolt először a kivitelező, de miu-
tán megismerte az „Opera” fantázi-

anevű design lemezünket, felmerült 
a lelátók alatti felületek álmennyezeti 
burkolóanyagának kiváltása is – foly-
tatta a projektvezető. A más néven 
terpesztett fémlemezként ismert ter-
mék könnyedsége és nem mellékes 
szempontként a gyors beépíthetősége 
is a választása mellett szólt. Az elsőre 
felszerelt mintalemezek csak kis felü-
leten „mutatták meg magukat”, így a 
vélemények megoszlottak egy komp-
lett homlokzat jövőbeni kinézetéről. 

Ezután egy nagyobb méretű mintafal 
készült, ami már eloszlatta a kétsége-
ket, és az eredeti kb. 7000 m2 felületű 
burkolás végül 24000 m2, azaz 106 
tonna homogén „Opera” fedéssé vál-
tozott. Ez a mennyiség a lelátók feletti 
fedett acélszerkezet belső burkolatát, 
és körben a lelátók hátsó oldalának 
külső burkolatát foglalja magába. 
Fontos megemlíteni, hogy a tervezés 
során a település fémipari múltját és 
jelenét tükrözni kívánó megjelenés is 

elsődleges szempont volt, amit a lát-
vánnyal és a felhasznált anyag révén 
sikerült tökéletesen megvalósítani.

A lemez modern, de karakteres 
szemkialakítása mellett az áttörtsége 
is jelentősen befolyásolja az összké-
pet. A kész felületek rendkívül lát-
ványosak, szellősek, nagy felületen 
minden szögből mást mutatnak, lé-
legzetelállító fényjátékokra képesek. 

A verseny szakmai zsűrije a 
DVTK Stadiont kis mérete mellett 
is érdekesnek, míg annak eleganci-
áját lenyűgözőnek tartotta. Rend-
kívüli hangulat uralkodik a lelátó 
belső részének körbejárhatósága és 
a meredek nézőtér kialakítása által. 
Külön kiemelték, hogy a stadiont a 
szurkolói igényekre tervezték és ki-
vitelezték. 

Büszkeséggel tölt el minket, hogy 
termékünkkel e világszínvonalú 
projekt részesei lehettünk, ezáltal 
a Metmark és Szekszárd is újabb 
sikert szerezhetett – zárja beszélge-
tésünket Rohn Péter.  (x)

 (04215)
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Sporthírek
Futsal. A női futsal NB I elő-
döntőjében az alapszakaszt a 
2. helyen záró Szekszárd FC a 
Hajdúböszörmény gárdájával 
mérkőzik. A két győzelemig 
tartó párharc első felvonását 
vasárnap 17:00 órától a bony-
hádi sportcsarnokban rende-
zik, a második találkozót má-
jus első hétvégéjén rendezik a 
HTE otthonában.

 Íjászat. A szerbiai Pannónia te-
lepülésen vettek részt 3D íjász-
versenyen az Alisca Nyilai ÍE 
sportolói. A szekszárdi íjászok 
közül Laluja Sára, Harka Zoltán 
és Dudás József arany-, Harka 
Kristóf, Balogh József és Keszler 
István ezüst-, míg Németh Nor-
bert bronzérmet szerzett.

Kézilabda. Fontos, értékes si-
kert aratott a Szekszárdi FGKC 
NB I/B-s női kézilabda csa-
pata, amely a bajnokság 19. 
fordulójában 23–21-re verte a 
Dunaújvárost. A Fekete Gólyák 

a sereghajtó Haladás otthoná-
ban elszenvedett vereség miatt 
továbbra is az utolsó előtti, 11. 
helyen állnak a tabellán.

Kosárlabda. Győzelemmel 
kezdte az 5-8. helyért zajló rá-
játszást az Atomerőmű KSC 
Szekszárd NB I A-csoportos 
női kosárlabda csapata. Djokics 
Zseljko együttese – a sérülés mi-
att távozó svéd Frida Eldebrink 
nélkül – Gereben (14 pont) és 
Studer Á. (11/6) vezérletével 
67–61-re verte a NKE Csata 
gárdáját. A két győzelemig tar-
tó párharc második felvonását 
péntek este, lapzártánk után 
rendezték Budapesten.

Labdarúgás. Döntetlennel zá-
rult a „szomszédvári rangadó” 
a labdarúgó NB III Közép-cso-
portjában: a Szekszárdi UFC 
1–1-re végzett a Pécsi MFC 
otthonában. Kvanduk János 
csapatának gólját Arena Á. 
lőtte 11-esből.

Pályázat
A Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat pályázatot 
hirdet „Kulturális Pályázat” 
címmel Szekszárd területén 
működő német nemzetiségi 
kulturális tevékenységet foly-
tató, szekszárdi székhelyű ci-
vil szervezetek támogatására, 
2.500.000 forint keretösszeggel.

A pályázat beadási határide-
je: 2019. április 30.

A pályázati kiírás és az adat-
lap letölthető Szekszárd Megyei 
Jogú Város (www.szekszard.hu) 
honlapjáról.
 Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

Csacska szurdik takarítás
Immár hagyomány, hogy He-
imann Zoltán borász közös 
Csacska szurdik takarításra 
hívja a környék ingatlantulaj-
donosait. Az idei évben május 
5-én, vasárnap 9:00 órakor 

várják a segítőket a Csacska 
szurdik tetején. A szervezők 
kérik a részvétel előre jelzését, 
hogy a takarítás utáni közös 
bográcsozásra készülni tud-
janak.

„Európa mindenütt van”
Középiskolás diákoknak tar-
tott előadást az elmúlt héten 
dr. Zupkó Gábor, az Európai 
Bizottság magyarországi 
képviseletének vezetője a 
Europe Direct Szekszárd szer-
vezésében.

Ezt megelőző sajtótájékoztató-
ján a diplomata elöljáróban le-
szögezte: „Európa nem Brüsz-
szelben van, Európa mindenütt 
van”. A közelgő Európa Parla-
menti választások fontosságára 

utalva elmondta, e demokra-
tikus intézményrendszerben a 
döntéseket az általunk megvá-
lasztott képviselők hozzák meg, 
ám ha (magyar) polgárok „nem 
érzik magukénak”, mert nincse-
nek pontos információik, akkor 
idegenkednek tőle, nem érzik át 
a választás jelentőségét sem.

A képviseletvezető hozzátet-
te, az egykor békeprojektként 
indult EU intézményrendszere 
ma az érdekegyeztetés mel-
lett arra hivatott, hogy közös 
válaszokat találjon gazdasági 
és szociális problémákra. Az 
előbbivel kapcsolatban megje-
gyezte, a technológiai fejlődés 
és a globalizáció sodrában az 
EU országai csak összefogással 
lehetnek versenyképesek. Az 
Európa előtt álló két legfonto-
sabb kihívásra, a migrációra és 
a klímaváltozás megfékezésére 
is határozott, minden közösség 
által támogatható válaszra vár-
nak a kontinens lakói.   - fl -FO
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később 
közöljük. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert 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. 
(Szent I. tér 10.).

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Képviselői Iroda 
(Dózsa Gy. u. 4.).

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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László  
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, 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.

AGÓRA MOZI
Április 23., kedd 
15:00 |  Mia és a fehér oroszlán
17:00 |  Miután
19:30 |  Hellboy

Április 24., szerda 
15:00 |  Mia és a fehér oroszlán
17:00 |  Miután
19:30 |  Hellboy

Április 25., csütörtök 
17:00 |  Csodapark
20:30 |  Hotel Mumbai
Április 26., péntek 
15:00 |  Csodapark
20:30 |  Hotel Mumbai
Április 27., szombat  
15:00 |  Csodapark
20:30 |  Hotel Mumbai

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. április 26. (péntek) 18:00  
– Művészetek Háza
40+1 év Szekszárd zeneoktatá-
sában

Szily Lajos trombitatanár nö-
vendékeinek jubileumi hang-
versenye.

A belépés díjtalan.

2019. április 27. (szombat) 15:00 
– Rendezvényterem
Aranyos Kóstoló

A Szekszárd Borvidéki Bor-
verseny Aranyérmes Palackos 
Borainak kóstolója. 

Jegyek elővételben 6.000,- Ft, 
a helyszínen 7.000,- Ft (benne 
egy pohár a kóstoláshoz).

2019. május 1. (szerda) 09:00 
 – Prométheusz park
Retro Majális – Részletes prog-
ram a plakáton!

2019. május 3. (péntek) 19:00 
– Színházterem

Dr. Almási Kitti előadása
Irigység, kibeszélés, rossz-

indulat. Értsük meg, hogy ne 
gyengítsen!

Jegyár: 2.400,- Ft.

EBEK VESZETTSÉG ELLENI
ÖSSZEVEZETETT OLTÁSA 2019. SZEKSZÁRD

Helyszín Időpont Idő
Alkotmány u., Böllérbolt április 23. (kedd) 07:00 – 08:00
Szőlőhegy presszó április 24. (szerda) 07:00 – 07:50
Tóth–völgy buszforduló április 24. (szerda) 08:00 – 08:30
Hirling u. 1. április 25. (csütörtök) 07:00 – 07:55
Porkoláb–völgy április 25. (csütörtök) 08:00 – 08:30
Csötönyi–völgy április 25. (csütörtök) 08:35 – 09:00
Remete u. április 26. (péntek) 07:00 – 07:40
Kápolna tér április 26. (péntek) 07:50 – 08:20
Palánk kommunális április 29. (hétfő) 07:00 – 07:15
Mocfa csárda április 29. (hétfő) 07:30 – 08:00
Sió csárda április 29. (hétfő) 08:30 – 09:00
Fehér csárda április 29. (hétfő) 09:10 – 09:30
Józsefpuszta április 30. (kedd) 07:00 – 07:10
Kendergyár április 30. (kedd) 07:15 – 07:35
Ózsákpuszta április 30. (kedd) 07:50 – 08:10
Keselyűs április 30. (kedd) 08:30 – 09:00
Béke telep április 30. (kedd) 09:10 – 09:45
Jobbparászta május 2. (csütörtök) 07:00 – 07:30
Hirling u 1. (pótoltás) május 10. (péntek) 18:00 – 20:00

A veszettség elleni védőoltás díja 4.000,– Ft, 
plusz féreghajtó tablettánként 100,– Ft (1 tabletta/10 kg), 

melyet az eb tulajdonosa köteles az állatorvosnak megfizetni.
Felhívjuk a tisztelt állattartók figyelmét, hogy 

a kötelező veszettség elleni oltás csak mikrochippel 
ellátott kutyának adható!

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete 
tisztelettel meghívja Önt a 
Vakvezető kutyák Világnapja 
alkalmából megrendezésre 
kerülő programsorozatára!

A rendezvény díszvendége és 
főelőadója: Vitéz Lovag Rith-
novdzky János.

A rendezvény helyszíne: 
Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Időpont: 2019. április 26. 
(péntek) 09:30 óra

Délelőtti program:
•  09:30 Sajtótájékoztató  

– Köszöntőt mond Ács Rezső 
Szekszárd Megyei jogú Város 
polgármestere. 
Elnöki megnyító – A vakve-
zető kutyával közlekedő ven-
dégeink bemutatása

• 10:00 – 10:35 Vitéz Lovag 
Rithovszky János előadás – A 
vakok élete címmel

• 10:35 – 10:50 Szabó László 
előadás – Vakvezető kutya mint 
a látássérült ember hű társa 
címmel
• 10:50 – 11:05 Simonné Váradi 
Zsuzsanna előadása – „Segítő-
kutyám Odo” címmel
• 11:05 – 11:15 Szekszárdi kuta-
tó-Mentő Csoport Badacsonyi 
László előadás – Mentőkutyák, 
személykereső kutyák képzése 
címmel
• 11:15 Kerekasztal beszélgetés 
az előadókkal

Délutáni program:
• 12:00 Ebéd
• 13:30 PTE IGY GYakorlóis-
kola, AMI és GYakorlóóvoda 
– Vakvezetőkutya bemutató és 
zenés koncert az óvoda nagy-
csoportos növendékei részére.
Műsorközlő: Németh Judit 
előadóművész. Közreműkődik: 
Rákóczi Szilvia énekes.

Rendezvényünkre tisztelettel 
és szertettel várjuk!

Borverseny
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör és a Német 
Nemzetiségi Egyesület 2019. 
április 28-án, vasárnap 15:00 
órára Borversenyre hívja az 
érdeklődőket a Szent István 
Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 
69–71.).

Akik kiváló boraikat a bíráló 
bizottság ítéletének alá kívánják 
vetni, mintánként 2 darab 7 dl-
es palackot jutassanak el április 
26-án, pénteken 16:00 és 19:00 
óra között, vagy április 27-én, 
szombaton 9:00 és 12:00 óra 
között a Szent István Házba.

Meghívó
A Mentálhigiénés Műhely által 
szervezett Lélekgyúró Önképző 
Kör következő előadása 2019. áp-
rilis 26-án (péntek) 17:00 órakor 
lesz a Babits Mihály Kulturális 
Központ (Szent István tér 10.), 
Csatár kisteremben (I. emelet).

Téma: Az azonosulás köztes- 
helyzetállapota. 

Témavezető: Bernád Zoltán. 
Vendég: Bernád Apor.

Információ: +36–30/843–
4669; www.mentalmuhely.hu

Meghívó
A Mentálhigi-
énés Műhely 
s z e r e t e t t e l 
hívja az ér-
deklődőket az 
Egész-ség Sza-

badegyetem VII. évfolyamának 4. 
előadására és beszélgetésére.

„Kineziológia, mint a stresz-
szoldás alternatív lehetősége” 
címmel Gyulainé Nagy Márta 
coach-kineziológus, Bach-vi-
rág tanácsadó tart előadást a 
negatív lelki állapotok oldásá-
ról, betegségek lelki hátterének 
feltárásáról, öngyógyító, önfej-
lesztő technikákról.

Időpont: 2019. április 24. 
(szerda) 17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ (Szent István 
tér 10.), Csatár terem (I. emelet)

Információ: 06–20/473–
0644, 06–74/511–722; www.
mentalmuhely.hu

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

ifj. Dravecz István, életének 
54. évében elhunyt.

Temetése
2019. április 24-én (szerdán), 
11:00 órakor lesz az újvárosi 

temetőben.
Gyászoló család

(04221)

Poket-közösség
Film Klub

Poket-közösség, ahol egymásra 
figyelhetünk. Offline együttlét, 
ahol nem a lájkok száma szá-
mít. Egy közösség, ahol köny-
vekkel, filmekkel ismerked-
hetsz. Béndek Ágnes, Simon 
Dóra és Loboda Laura szerve-
zők várnak mindenkit, aki ked-
veli az irodalmat és szeretne, 
egy jó csapathoz tartozni.

A Poket-közösség film 
klubjában az Utas és Holdvi-
lág című regényhez kapcso-
lódó filmet vetítenek, majd 
beszélgetés lesz a film és a 
könyv története, mondaniva-
lója közötti hasonlóságokról 
és különbségekről.

Helyszín: Új Nemzedék 
Közösségi Tér, Piactér 1. 

Időpont: április 26. (pén-
tek) 17:00 óra.

 A részvétel ingyenes.
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LOVASTÁBOR 2019-ben is Őcsényben!
A Rózsa Tanya Lovarda 2019-ben ismét lovastáborokat indít az alábbi időpontokban:

(04208)

1.)  június 24–29. (bejárós),
2.)  július 1–6. (bentlakásos),
3.)  július 8–13. (bejárós),
4.)  július 15–20. (bentlakásos),

5.)  július 29. – augusztus 3. (bejárós)
6.) augusztus 5–10. (bentlakásos),
7.) augusztus 12–17. (bejárós)
8.)  augusztus 19–23. Kézműves Indián Tábor (bejárós).

Bővebb információért kérjük érdeklődjön telefonon, vagy látogassa meg weblapunkat!
Tel.: +36–30/474–0090, +36–70/627–2318 • www.rozsatanya.n4.hu •  www.facebook.com/rozsatanyalovarda

Mit nyújtanak a táborok:
naponta gyerekenként 1 óra lovaglás, 

játszótér használat, vetélkedők, 
fürdőzés a medencében, oklevél osztás, fotó készítés.

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04207)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(04211)

EGYET FIZET KETTŐT KAP

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

rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

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

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató (04199)

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

(04202)

(04219)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.

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

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

SCHOLL – BERKEMANN
megérkezett a

TAVASZI-NYÁRI kollekció a

BA


